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Seyyid Ali
Sultan
Dergahı’nda
“Aşure
Kurbanı” 
Meriç ilinin Sofulu Belediyesi’ne
bağlı Ruşenler köyü yakınında
bulunan tarihi Seyyid Ali Sultan
Dergahı’nda, 26 Ekim Pazartesi günü
“Aşure Kurbanı” etkinliği
düzenlendi.  »2

İSKEÇE Belediyesi’nde belediye
başkan yardımcısı olarak görev yapan
isimlerde değişikliğe gidildi.  Erkan
Kiracı ile Ramadan Boz yeni başkan
yardımcıları arasında yer aldı.  »10

İskeçe
Belediyesi’nde
azınlıktan iki
başkan yardımcısı

“OHİ” Bayramı
törenlerle
kutlandı
28 Ekim 1940’ta İtalyan ordusunun
teslim olma çağrılarına “OHİ –
HAYIR” yanıtının verildiği tarihin
yıldönümü, tüm ülkede olduğu gibi
Batı Trakya’da da kutlandı. Resmi
geçit törenine azınlık okulları da
katıldı. »9

BATI Trakya azınlık
okullarındaki öğretmen eksikliği
hafta başında yapılan atamalarla
büyük ölçüde çözüme kavuştu.
Öğrencilere verilmeye başlanan
eksik Türkçe ders kitaplarının
dağıtımının da önümüzdeki
günlerde tamamlanması bekleniyor. 

Bu yıl büyük boyutlara ulaşan
azınlık okullarındaki öğretmen
eksikliği sorunu, eğitim yılının
başlamasından 45 gün sonra
çözüme kavuşurken, yıllarca çözüm
bekleyen azınlık eğitimindeki
yapısal problemler ise devam
ediyor. 

GÜNDEM gazetesi azınlık
eğitiminde çözüm bekleyen azınlık
eğitimi sorunlarını ve İskeçe’de
Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda
gerçekleşen eylemi eğitim kurum
başkanlarıyla ve İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkan
Yardımcısı’yla konuştu.

»6, 7, 8

Öğretmenler
atandı, AMA...

23’te 23’te

ekonomi spor

Almanya ile
Avusturya sınırında 

mülteci savaşı

Logitech’in yeni
klavyesinin
özellikleri 23’te

Avrupa Birliği’nde 
kayıp kuşak 

tehlikesi 23’te

UEFA’nın listesinde 
Süper Lig 
ilk 10’da

BULGARİSTAN’da 25 Ekim Pazar
günü yapılan yerel seçimlerde,
üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) ilk turda 31 belediye
başkanlığı kazandı, 23’ünde ise ikinci
tura kaldı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi, Kırcaali
ilindeki 7 belediye başkanlığının tümünü
kazandı. Pazar günkü seçimlerde oyların
% 57’sini alan Hasan Azis dördüncü kez
Kırcaali Belediye Başkanı seçildi. HÖH
lideri Lütfi Mestan, bu seçimlerde 1997
yılından bu yana en güçlü sonucu elde
ederek 320 ila 350 bin kişinin desteğini
aldıklarını kaydetti.»9

BURSA’da “Batı Trakyalı
Dostlar” grubunun
gerçekleştirdiği toplantıya
katılan Türkiye Sağlık Bakanı
Müezzinoğlu,  “Burada
samimiyete, birlikte gayret
etmeye ve birlikte başarma
duygusunu paylaşarak
zenginleştirmeye ihtiyacımız
var. Bizim en büyük belamız ya
da sıkıntımız ayrışmak olur.
Farklı düşünce, farklı yaşam,
farklı tercihler; arkadaşlar bu
neticede zenginliktir.” dedi. »4

“Batı Trakyalı
Dostlar Grubu”
Müezzinoğlu’nu 
ağırladı

Bulgaristan’da HÖH’ün başarısı

bilimdünya

»12-13
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Seyyid Ali Sultan Dergahı’nda
“Aşure Kurbanı” 

MERİÇ ilinin Sofulu Belediyesi’ne
bağlı Ruşenler köyü yakınında bulunan
tarihi Seyyid Ali Sultan Dergahı’nda, 26
Ekim Pazartesi günü “Aşure Kurbanı”
etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Muavin
Konsolos İrfan Çetin, Seyyid Ali Sultan
Dergahı Koruma Vakfı Başkanı Ahmet
Karahüseyin, Bektaşi Dedesi Mehmet
Koç, Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Ali Pencal ve
Edirne’den Mustafa Çetin Dede katıldı.

Mehmet Koç etkinlik sırasında yaptığı
konuşmada, Hz. Hüseyin ve diğer
büyüklere yapılanın bir zulüm olduğunu
ve bunun her zaman hatırlanması
gerektiğini kaydetti. Koç, İslam
dünyasının hergün Kerbela’yı yaşadığını
ifade etti. Etkinliğin devamında Kur’an-ı
Kerim, mersiyeler ve dualar okundu.
Etkinlik sonunda katılımcılara aşure
ikram edildi.

Seyyid Ali Sultan Türbesi’nin de
ziyaret edildiği etkinlikte, kurbanların
kesilmesinin ardından meydan evi,
aşevi, hazire ile dergahın diğer kısımları
ziyaret edildi. Meydan evinde Zakir
Hasan tarafından saz eşliğinde
mersiyeler okundu. 

Başkonsolos Ali Rıza Akıncı, meydan
evinde yaptığı kısa konuşmada, Hz.
Hüseyin’in Kerbela’da katlinin herkes
için bir zulüm olduğunu belirtti.
Başkonsolos Akıncı, “Bektaşiler
Horasan’dan Anadolu’ya gelmişler, ruh
ve maneviyat getirmişler. Bizim
ecdadımız şunu çok iyi biliyordu; bir
toprak sadece kılıçla fethedilmez ve
asayiş sağlanmaz. Gönülleri
fethetmezsen hiçbir şey olmaz.
Dolayısıyla Anadolu’nun her köşesinde
binlerce gazi ve dervişler vardır. Bunlar
daha sonra buralara, Balkanlar’a
gelmişler. Adalet ve insanlık getirmişler,
merhamet getirmişler.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılara yemek
ikram edildi.

2
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BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Avrupa
Birliği’nin Türkiye olmadan mülteci
sorununu çözmesinin imkansız olduğunu
söyledi.

Çipras, AB’nin Türkiye olmadan mülteci
sorununu çözmesinin imkansız olduğunu,
Türkiye’nin mülteci zirvesine davet
edilmemesinin hata olduğunu söyledi.
Başbakan Aleksis Çipras, Avrupa Birliği’nin
Türkiye olmadan mülteci sorununu
çözmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Orta Avrupa ve Batı Balkanlar’daki
mülteci sorununu görüşmek üzere Brüksel’de
yapılan AB Komisyonu toplantısından sonra
gazetecilerle konuşan Çipras, “Komisyonun
bu toplantısı olumlu bir girişim olmakla
birlikte, önemli bir ortak, yani Türkiye davet
edilmedi. Dolayısıyla tartışma mülteci
akımının geçtiği koridor ülkeler arasında
oldu. Ama herkes biliyor ki, koridorun
ucunda bir giriş var. Eğer girişteki ülkeyle
anlaşamazsak soruna bir çözüm bulmak çok
zor olacaktır.” dedi.

17 MADDELİK 
EYLEM PLANI
Avrupa Birliği, Türkiye’yi davet etmediği mini
zirvede Balkan ülkeleriyle mülteci göçünün
kontrol altına alınması için 17 maddelik bir
eylem planını kabul etti. Buna göre “Balkan
yolu” üzerindeki ülkelerde mülteciler için
100 bin kişilik yeni kamplar kurulacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile
Başbakan Aleksis Çipras’ın bir ara koridorda
baş başa verip konuşması dikkat çekti.

Mülteci akınının Balkanlar’da yarattığı
kaotik durumun önüne geçmek için Avrupa
Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker’in inisiyatifiyle “Balkan yolu”
üzerindeki ülkeler arasında düzenlenen
mini zirveden, ortak hareket ve kabul
merkezlerinde 100 bin kişilik ek yer
oluşturma kararı çıktı. 

Türkiye toplantıya davet edilmese de
gerek yapılan açıklamalarda, gerekse
sonuç bildirisinde yapılan atıflarda önemli
yer tuttu. 

AB ve birlik dışından toplam 13 ülkeyi bir
araya getiren mini zirve sonunda yayımlanan
bildiride tek taraflı eylemlerin zincirleme bir
reaksiyonu tetikleyebileceği belirtilerek
ülkelerin birbiriyle konuşması, Balkan yolu
üzerindeki komşuların birbirleriyle ve
Türkiye gibi ülkelerle yakın çalışması
gerektiği üzerinde duruldu. 

AB Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker, kış yaklaşırken her

geçen günün önemli olduğunu belirterek
“Yoksa ailelerin Balkanlar’ın soğuk
nehirlerinde çaresiz bir şekilde yok olduğunu
göreceğiz” dedi. 

Toplantıdan çıkan bazı kararlar şunlar:
- Yunanistan yıl sonuna kadar mülteci

kabul kapasitesinde 30 bin kişilik artış
sağlayacak. BM Milletler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) ek 20 bin kişi için barınma desteği
sağlayacak. Balkan yolu üzerinde de 50 bin
kişilik kapasite oluşturulacak.

- Mültecilerin bölgedeki diğer ülkelerin
sınırlarına hareketi engellenecek.

- Sınır geçiş noktalarında uluslararası
koruma talebinde bulunmak istemeyenlerin
ilgili ülkeye girişi engellenebilecek.

- Tüm mülteciler kayıt altına alınacak.
Başta parmak izi olmak üzere biyometrik
verilerin kullanılmasına öncelik verilecek.

- Uluslararası korumaya ihtiyacı
olmayanların onurlarına ve insan haklarına
tam saygı içinde hızlı şekilde geri
gönderilmeleri için ulusal ve koordine
çabalar hızlandırılacak.

- AB ile Türkiye arasındaki eylem planına
nihai halinin verilmesi ve uygulanması için
Türkiye’yle yakın şekilde çalışılacak.

- AB ile Türkiye arasındaki geri kabul
anlaşması ve vize liberalizasyonu yol
haritasının potansiyelinin tam kullanımı
sağlanacak.

- AB’nin dış sınırlarından sorumlu
Frontex’in Ege denizindeki varlığı artırılacak,
Yunanistan’daki Poseidon Ortak Deniz
Operasyonu’nun boyutu genişletilecek.

Frontex, bu ülkeyi kayıt
ve parmak izi alma

konusunda
destekleyecek.

- Bulgaristan -
Türkiye
sınırındaki
Frontex
desteği
artırılacak.

Çipras: “Türkiye
olmadan mülteci
sorunu çözülemez” 
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AB ve mülteci sorunu…

A
vrupa, İkinci Dünya
Savaşı’ndan bu yana en büyük
insani krizi yaşıyor: Göçmen

sorunu.
Suriye’deki savaştan yaşamlarını

kurtarmak için kaçan ve Türkiye’ye
yığılan göçmenlerin durumuna uzun
süre seyirci kalan Batı, sorun kendi
sınırlarına dayanınca çözüm arayışlarına
girdi. 

Kış mevsiminin yaklaşması ve
havaların soğumasıyla birlikte,
mültecilerin sığınacak ve yaşamlarını
yeniden düzene sokacak yeni bir ülkeye
kabulden başka seçenekleri yok. 

Türkiye’deki son mülteci sayısının 2,5
milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Resmi
veriler ise 2011 yılından bu yana 2.1
milyon Suriyeli mülteci için Türkiye’nin 8
milyar dolar harcadığını gösteriyor.

Uluslararası Kurtarma Komitesi
Başkanı David Miliband’ın verdiği
rakamlar da hayli ilginç. Sadece
İstanbul’daki mültecilerin sayısı
Avrupa’ya gelen toplam mülteci
sayısının üzerinde. 

Aynı kurumun yaptığı bir araştırma
da, Türkiye’ye kaçan Suriyeli ve
Iraklı’ların neredeyse tamamı mülteci;
ekonomik nedenlerle göç etmiyorlar,
savaştan kaçıyorlar. Büyük kısmının
amacı da Türkiye’ye yerleşmek değil,
Avrupa ülkelerine gitmek.

Bıçağın kemiğe dayanmasıyla,
Avrupa Birliği’nde mülteci politikasında
ortak bir yol bulmak için yapılan
toplantılar birbirini izliyor. Pazar günü
yapılan AB Balkanlar mini zirvesi de
bunlardan biriydi. 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker’in çağrısı üzerine gerçekleşen
zirvenin ana gündem maddesini Balkan
güzergahındaki durum oluşturdu. 

Avrupa Birliği, Balkan ülkeleriyle
mülteci göçünün kontrol altına alınması
için 17 maddelik bir eylem planını kabul
etti. Buna göre “Balkan yolu” üzerindeki
ülkelerde mülteciler için 100 bin kişilik
yeni kamplar kurulacak.

11 Avrupa ülkesinin temsil edildiği
toplantıya, mülteci sorununun başlangıç
noktası olan ve en büyük yükünü çeken
Türkiye’nin davet edilmemiş olması ise
dikkat  çekiciydi. 

Başbakan Çipras, AB’nin Türkiye
olmadan mülteci sorununu çözmesinin
imkansız olduğunu, Türkiye’nin mülteci
zirvesine davet edilmemesinin hata
olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin
Türkiye olmadan mülteci sorununu
çözmesinin imkansız olduğuna dikkat

çekti.
Orta Avrupa ve Batı Balkanlar’daki

mülteci sorununu görüşmek üzere
Brüksel’de yapılan AB Komisyonu
toplantısından sonra gazetecilerle
konuşan Çipras, Türkiye’nin mülteci
krizindeki kilit rolüne, “Komisyonun bu
toplantısı olumlu bir girişim olmakla
birlikte, önemli bir ortak, yani Türkiye
davet edilmedi. Dolayısıyla tartışma
mülteci akınının geçtiği koridor ülkeler
arasında oldu. Ama herkes biliyor ki,
koridorun ucunda bir giriş var. Eğer
girişteki ülkeyle anlaşamazsak soruna
bir çözüm bulmak çok zor olacaktır.”
ifadeleriyle dikkat çekti.

AB, Balkan güzergahı üzerinde acil
önlemler alınması konusunda uzlaşmaya
varmasına vardı. Ancak bu o kadar da
kolay olmadı. Eylem planını devlet ve
hükümet başkanları ancak büyük
baskılar altında,  hatta zaman zaman
birbirlerine hakarete varacak
söylemlerin ardından kabul ettiler. Bu
uzlaşının baş aktörü ise kuşkusuz AB
Komisyonu Başkanı Juncker’di. 

Zirve ve zirvede alınan karalar,
evinden yurdundan kopmuş on binlerce
insanın yaşam koşullarını düzeltmek
açısından önemli. Ama bu noktada
AB’nin birlikteliğinin de sınandığını
söylemeden edemeyeceğim. Eğer
Juncker’in planında kabul edilen
önlemler en kısa zamanda hayata
geçirilmezse, hükümetlerin ve hatta AB
Komisyonunun inandırıcılığı da tehlikeye
düşecek.

Juncker’in, “Söz verilenler ve masaya
konanlar arasındaki mesafe
azaltılmalıdır, aksi takdirde bütün
güvenirliliğimizi kaybederiz.” ifadeleri
de bu yüzden.

Hatırlarsanız, son haftalarda birkaç
kez yapılan olağanüstü zirvelerde çeşitli
kararlar alındı, ancak bu kararların
hayata geçirilmesi kolay olmadı. 

Pazar günkü zirvede üzerinde
uzlaşma sağlanan plan, Balkan
güzergahındaki korkunç durumun
kontrol altına alınması için son şans.
Tabii ki sorunu ortadan kaldıracak bir
çözüm formülünden bahsetmiyoruz.
Ama durumun daha insani biçimde
yönetilmesi açısından önemli.

Hafta sonu yapılan zirvede alınan
kararlar işe yararsa, en azından kısa
vadede bir rahatlamaya yol açacak. O
nedenle hız kesmeden uzun vadeli bir
çözüm üzerinde çalışılmaya devam
edilmeli. Hem sığınmacılar, hem de
Avrupa için.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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Ahmet AYDIN

İki Doğru “Hayır” 
R

evizyonist bir görüşe sahip
olan İtalya, sınırlarını
genişletmek ve stratejik

yerlere sahip olmak istemiştir. Süveyş
Kanalı’nı ele geçirmek için Doğu
Akdeniz’i, Yunanistan ve Girit’i almayı
hedeflemiştir. Zaten Arnavutluk’u işgal
etmesiyle Yunanistan’ın komşusu olan
Mussolini, 12 Ağustos 1940 tarihinde
ani bir şekilde Yunanistan’a girmeye
karar vermiş ve 15 Ağustos 1940
tarihinde hafif hücum botu Elli’yi
torpillemiştir. Yunan halkının
tahriklere kapılmaması için geminin
İtalyanlar tarafından torpillendiği
duyurulmamıştır. Akdeniz’de ise sıcak
gelişmeler yaşanmaya başlamış, 13
Eylül 1940’da İtalyanların Mısır’ı işgal
etmesi ile İngiltere karşı harekete
geçmiş ve Avrupa’da hedefine ulaşan
Almanya’nın da savaşa katılımıyla
savaş Akdeniz’e yayılmıştır. 

Bir dünya savaşının başlayacağının
netleşmesi üzerine 27 Eylül 1940
tarihinde İtalya, Japonya, Almanya
arasında Üçlü Pakt imzalanmıştır. Bu
pakt ile yeni düzen kurulması görevi
Avrupa’da Almanya ve İtalya’ya, Doğu
Asya’da ise Japonya’ya verilmiştir.
Ayrıca taraflardan birinin Avrupa
savaşıyla ya da Çin-Japon savaşıyla
ilgili olmayan bir devletin saldırısına
uğraması durumunda diğerlerinin ona
yardım etmeyi kabul etmiş olması
paktın önemini artırmıştır.  

Almanya’nın Balkanlar’daki
ilerleyişi Romanya ile devam etmiş ve
7 Ekim 1940 tarihinde Romanya
savaşmadan Alman askerlerine
bırakılmıştır. Böylece Hitler hayati
önemi bulunan Ploieşti Bölgesi’ndeki
petrol yataklarına sahip olmuştur. 

İtalya için petrol yataklarının
Almanya’nın eline geçmesi ve Alman
nüfuzunun Güneydoğu Avrupa’ya
yayılmaya başlaması bir tehdit
oluşturmuştur. Ayrıca Mussolini, hem
itibarını yükseltmek hem de
Almanya’nın kazandığı zaferlerin bir
örneğini vermek için Yunanistan’a
saldırmıştır. Bu gelişmeler üzerine
İtalya, Almanya’ya haber bile
vermeden 28 Ekim 1940’ta Yunan
Hükümeti’ne verdiği bir ültimatomla
üç saat içinde Korfu ve Girit Adaları ile
Epir ve Pire limanlarının kendisine
teslim edilmesini istemiştir. Mussolini,
bu ültimatomun sebebi olarak
Yunanistan’ın İngiltere’ye üs
vermesini göstermiştir. 

Başbakan Metaksas’ın 28 Ekim
1940’ta “Hayır” (“Ohi”) cevabı üzerine
Arnavutluk’ta toplanan İtalyanlar
Yunanistan’a girmiştir. Başbakan
Metaksas, halkın milliyetçilik
duygularını coşturarak halkı
İtalyanlara karşı direnişe geçirmiştir.
Üstelik Yunanlılar sadece anavatanları
için mücadele etmemiş, aynı zamanda
Arnavutluk’taki Kuzey Epir bölgesini
de topraklarına katmak istemiştir. 

İtalyanlar sayıca üstünlüğe ve hava
gücüne rağmen, Epir’in dağlık

bölgelerinde çok az ilerleme
yapabilmiştir. Yunanlılar Kasım ayında
karşı atak yaparak bir kısım İtalyan
kuvvetlerini kuşatmış, geriye kalan
İtalyan kuvvetleri ise geri çekilmek
zorunda kalmış ve böylece Yunanlılar
Epir bölgesini ele geçirmeyi
başarmıştır. Yunan halkının bu
başarısında toplumunun her kesiminin
direnişe katılmasının payı büyük
olmuştur. 

Öyle anlaşılıyor ki, Mussolini,
Yunanistan’ın iç politikasında bir
süredir var olan anlaşmazlıkları,
huzursuzlukları yanlış değerlendirmiş
ve bir saldırıya dayanamayıp hemen
teslim olacaklarını sanmıştı. Hiç de
öyle olmadı. Yunan ulusu, sağcısıyla,
solcusuyla Başbakan Metaksas
etrafında birleşti ve İtalyan ordusuna
karşı çok başarılı bir savunma yaptı. O
kadar ki General Papagos
komutasındaki Yunan ordusu karşı
taarruza geçerek, İtalyan ordusunu
Yunanistan’dan tamamen çıkardığı
gibi Aralık ayı ortalarında
Arnavutluk’un da üçte birini işgal etti.
Bunun üzerine Churchill ise “Şimdi
söyleyebiliriz ki Yunanlılar kahraman
gibi savaştılar ve artık söyleyebiliriz ki
kahramanlar Yunanlılar gibi savaşır.”
demiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nda ise
Avrupa’nın hasta adamı Osmanlı
teslim olmuş, sıra mirasın
yağmalanmasına gelmiştir. Sevr’in
meşhur haritasında Yunanlılara İzmir
ve havalisi düşmüştür. Son yüz yıldır
gün be gün büyüyen Yunanistan’ın
Mega Hayalleri vardır! Anadolu’nun
işgali için Albay Metaksas’a bir plan
hazırlaması emri verilir. Albay
çalışmaya başlar ve bu girişimin
başarısızlıkla sonuçlanacağını
gösteren bir rapor hazırlar ve
görevden alınır. Sonrasını hepimiz
bildiği, Küçük Asya Felaketi! 

1919 yılında ülkesini kaybedeceği
bir maceraya sokmamak için çaba
harcayan Meteksas, İtalyanların
Arnavutluk’ta bulunan birliklerinin
ülkesine girmesine 28 Ekim 1940
tarihinde “OHİ” diyerek onurlu bir
yanıt verir. Böylece 3 yıl sürecek olan
savaş başlar. Dedelerimizin de görev
aldığı bu savaşta Yunanlılar üç yıl
boyunca yalnız İtalyanlar ile değil,
Almanlarla da savaşmak zorunda kalır.
Üç yüz bini aşkın canın yitirilmesi ile
sonuçlanır bu savaş. Yunan halkı bu
savaş sürecinde çok büyük acılar ve
açlıklar çeker ama bu onurlu davranış
bizlere bir ulusal bayramı armağan
eder.  Her Yunan vatandaşının bu
ulusal bayramı kutlu olsun. 

Her iki tarihi olayda da hem Albay
Metaksas, hem de Başbakan
Metaksas olarak “Hayır” diyerek ne
kadar doğru karar verdiğini
görmekteyiz. Geleceği okumak ve
görebilmek devlet yönetenler için
önemli bir meziyettir. Kalın
sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

“Dostlar Grubu”
Müezzinoğlu’nu 
ağırladı

BATI Trakya kökenkli Türkiye’deki Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 26 Ekim
Pazartesi akşamı Bursa’da “Batı Trakyalı
Dostlar” grubunun Almira Oteli’nde
gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Bakan Müezzinoğlu toplantıda yaptığı
konuşmada, sorunların ve sıkıntıların
olduğunu, ancak bunların işbirliği ile
aşılabileceğini ifade ederek, “Burada
samimiyete, birlikte gayret etmeye ve birlikte
başarma duygusunu paylaşarak
zenginleştirmeye ihtiyacımız var. Bizim en
büyük belamız ya da sıkıntımız ayrışmak olur.
Farklı düşünce, farklı yaşam, farklı tercihler;
arkadaşlar bu neticede zenginliktir.” diye
konuştu.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
grup üyesi Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Mehmet Hasanoğlu ve Bursa Kızılay Kan
Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif’in de
hazır bulunduğu toplantı, Bakan
Müezzinoğlu’nun katılımcılarla bire bir
tanışması ile başladı. 

Daha sonra Batı Trakyalı Dostlar Grubu
kurucularından Hasan Ali Çavuş söz alarak,
“Bu gece değerli hemşehrimiz, Batı
Trakyalıların ‘Mehmet Ağabeyi’, Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nu ağırlamanın onuru
ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ”
Bakan Müezzinoğlu’na Batı Trakyalıların
ikametgah ve üniversiteler konusunda
yaşadığı sorunları aktaran ve bu konuda
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin’in
sunduğu raporun altına imza attıklarını
kaydeden Ali Çavuş, konuşmasını şöyle devam
etti: “Yaşadığımız topraklardan çıkarak,
hepimizin kendimizi borçlu hissettiğimiz
büyük Türkiye Cumhuriyeti’ne bir bakan
olarak hizmet etmek herkese nasip olmaz.
Bunu sizler başardınız. Bu noktada şunu
özellikle vurgulamak istiyorum; Batı
Trakyalılar olarak bizler sizinle gurur
duyuyoruz. Önünüzdeki dönemde partinizin
iktidar ya da iktidar ortağı olması durumunda
tekrar kabinede yer almanız bizlere güç
verecektir. Yolunuz açık olsun.”

“DAHA AĞIRINI YAŞADIM”
Alkışlarla kürsüye gelen Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu da, “Burada şu anda en
zor ve en ağır sıkıntıyı çeken hangi kardeşim

varsa daha ağırını yaşamış, çilesini çekmiş bir
kardeşinizim. Dolayısıyla ağaçtan düşmenin
ne olduğunu en iyi bilenlerdenim. Ama bizim
diğer taraftan da ağacı büyütmek, ağacı
geliştirmek, ağaçların dallarının her tarafa
uzanması gibi farklılıklar bekleyen,
zenginlikler bekleyen veya sorumluluklar
bekleyen alanlarımız var.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GÖZÜNÜN 
İÇİNE BAKAN İNSANLAR VAR”
Balkanlar’ın her noktasının kendilerinin derdi
olduğunun altını çizen Müezzinoğlu şunları
kaydetti: “Dolayısıyla Batı Trakya kendisinin
ayrıcalıklı gücünü yalnızca kendisi için
değerlendirirse komşularına, sorumluluğu
olan alanlara haksızlık yapılmış olur. O
nedenle ‘özelimiz’ önemli ama Batı Trakya
‘özelinin’ dışındaki sorumluluklara da sahip
olmalı. İşte şu salonda dünyaya farklı
dinamiklerle kardiyoloji alanında mesaj
verecek ekipler kurabiliriz veya farklı
alanlarda stratejilerle Dostlar Grubu yalnız
kendisini Batı Trakya’ya ve Batı Trakyalının
sorunlarına tıkarsa vizyonunu daraltmış olur.”

Gecenin sonunda, Batı Trakyalı Dostlar
Grubu’nun kurucularından Dr. Ali Emin Latif,
Bakan Müezzinoğlu’na katılımından dolayı
teşekkür ederek plaket takdim etti.

BTTDD’DEN MAVİ KART ÖNERİSİ
Son olarak alan BTTDD Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Hasanoğlu söz alarak,
Bakan Müezzinoğlu’na ‘Mavi Kart’ önerisinde
bulundu. Hasanoğlu şunları söyledi: “Bizler
Batı Trakya Türk toplumu olarak Lozan
Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
garantörlüğünde Batı Trakya’da kalmış ve
etabli kütüğü ile kayıt altına alınmış bir
toplumuz. Bu sebeple kazanım olarak bugüne
kadar elimizde olan tüm hakları 2014 yılında
çıkarılan yabancılar kanunu ile Avrupa uyum
yasaları çerçevesi denerek elinden alınan Batı
Trakya Türkleri’nin, Türkiye Cumhuriyeti
Lozan Antlaşması’ndaki garantörlük hakkına
istinaden çok rahat uygulamada olan mavi
kart sistemine dahil edilebilir. Bu şekilde de
on başlık altında Genel Başkanımım size
sunduğu Batı Trakya Türkleri’nin anavatanda
yaşadığı sorunların tamamı da köklü olarak
çözüme kavuşur.”

Bursa’daki Almira Otel’de düzenlenen
toplantıya ‘Batı Trakyalı Dostlar Grubu’
üyelerinin yanısıra davetliler katıldı.
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D
ünyanın seyrettiği Mülteci Krizi,
yeryüzünün en büyük sorunu
olma yolunda. Belki çoktan bu

özelliği kazandı bile. 
“Göçmen” ve “ölüm”. Bu iki kelime hiç

bu kadar özdeşleşmemişti. Kendini
koruma güdüsüyle sınırlarına çit ören,
duvar ören, engeller koyan Avrupa’ya
denizden ulaşmaya çalışan garibanlar
eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini, anne,
babalarını sulara gömüyor!

Artık hayatımızın bir parçası haline
gelen mülteci sorununa rakamlarla
bakalım. Uluslararası Af Örgütü’ne göre
Suriyeli mültecilerin 4 milyondan fazlası
yani yüzde 95’i beş ülkede yaşıyor:
Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır.

Lübnan 1.2 milyon Suriyeli mülteciye
ev sahipliği yapıyor. Bu sayı ülkedeki her
beş kişiden birine tekabül ediyor. Ürdün
650 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği
yapıyor. Bu sayı ülkedeki nüfusun yüzde
10’una tekabül ediyor. Türkiye 2 milyon
ile dünyada en fazla Suriyeli mülteciye ev
sahipliği yapan ülke. Son 18 ayda 3

milyon kişinin ülke içinde yerlerinden
edildiği Irak 249.463 Suriyeli mülteciye
ev sahipliği yapıyor. Mısır 132.375
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Suriyeli mülteciler için Birleşmiş Milletler
insani çağrısının yüzde 40’ı fonlandı.
Fon kısıdının anlamı, Lübnan’daki en
hassas Suriyeli mülteci yemek desteği
için ayda sadece 13.50 dolar veya günde
yarım dolardan daha az yardım alıyor.
Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin yüzde
80’i yerel yoksulluk sınırının altında
yaşıyor.

İç savaş döneminde Suriye’de yaklaşık
220 bin insan öldürüldü ve 12.8 milyon
kişi Suriye içinde acil insani yardıma
ihtiyaç duyuyor. Suriye nüfusunun yüzde
50’den fazlası an itibariyle yerlerinden
edilmiş durumda.
Suriye krizi başladığından beri toplamda
104.410 kişiye yeniden yerleştirme yeri
önerildi. Bu rakam Lübnan, Ürdün, Irak,
Mısır ve Türkiye’deki toplam Suriyeli
mülteci nüfusunun yaklaşık yüzde
2.6’sına tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’ne göre beş ana ülkeden 400
bin kişi yeniden yerleştirmeye ihtiyaç
duyuyor. Uluslararası Af Örgütü, ana ev
sahibi ülkelerden Suriye’nin en hassas
mültecilerinin yüzde 10’unun 2016’nın
sonuna kadar yeniden yerleştirilmesi
çağrısında bulunuyor. 

Türkiye çoğu Suriyeli olmak üzere 2
milyon 300 bin mülteciye ev sahipliği
yaparken, 2015 yılının başından bu yana
binbir zorluklar Avrupa ülkelerine geçen
mülteci sayısı yaklaşık 750 bin civarında.
Göçmenler, yüzlerce binlerce kilometer
yürüyerek adeta Suriye’den Avrupa’ya
doğru yürüyor. Avrupa ise somut adım
atmak yerine hala seyrediyor. 

Bir çocuğun sahile vurmuş fotoğrafı,
dünya kamuoyunu adeta “vurmuştu”.
Suriyeli mülteci ailenin çocuğu Aylan.
Onun kıyıya vurmuş bedenini kim
unutabilir ki? Kırmızı tişörtü, lacivert
şortuyla adeta uyur gibi cansız bedeninin
fotoğrafı kimin yüreğini dağlamadı ki? 

Aylan’ın fotoğrafı dünya kamuoyunu
“salladıktan” sonra bir umut doğmuştu
içimizde. “Belki”, “acaba” dedik. Bu
dramın durması için bir vesile olabilir diye
düşündük. Bu insanlık dramının
durdurulması için bir sebep olur diye
ümit ettik. 

Ama gel gör ki Aylanlar Ege’nin
sularına gömülmeye devam ediyor.
Medeniyetin timsali Avrupa ölümden, kan
ve gözyaşından kaçan zavallıları içine
almamak için sınırlarına çit örüyor, duvar
örüyor. “Geri kalmış” göçmenler gelip de
yaşam kalitelerini düşürmesin diye

“önlem” alıyor. Bazı ülke “liderleri” de
daha ileri gidip “Müslüman göçmen
istemeyiz” diyor. Sonra da kalkıp
dünyaya insan hakları dersi veriyor. Ne
âlâ memleket, ne âlâ Avrupa!

Dünya Irak ve özellikle Suriye’de
insanın “insanlığından” utanacağı bir
dramı seyrediyor. O ülkenin çıkarları, bu
ittifakın menfaatleri derken, kanlı,
acımasız ve anlamsız bir iç savaş devam
ediyor. Ve bu iç savaş ardında binlerce
masum kurban bırakıyor. İnsanlığından
utanan, insan olduğuna pişman olan
yüzbinlerce insan çıkartıyor ortaya. Bir
düşünsenize o bölgede doğmuş olan
insanların günahı ne? Neden bu acıları
yaşıyorlar? Ne bu çileyi çekiyorlar? 

“Suriye ve Irak’taki iç savaşta bizim
payımız ne” demesi gereken Batı ülkeleri,
bunun yerine acı ve gözyaşıyla kaçan,
kaçışan, göçen insanları engelleme
düşüncesinde. “Savaşı nasıl durdururuz”
yerine “Bu göçmenleri nasıl
uzaklaştırırız” anlayışı hakim, ne yazık ki!

Zirve üstüne zirve toplantısı yapan
Avrupa Birliği, mülteci sorununa hala
ciddi bir çözüm bulamadı. Bulacak gibi de
görünmüyor. Fakat neredeyse her gün
Ege’den ve Akdeniz’den boğulma
haberleri geliyor. Özellikle de çocuklar
“yeniliyor” denize! Ülkelerindeki
ölümden, acı ve gözyaşından kurtulan
bebeler, çocuklar adeta toplu halde
gömülüyor denize!

Düşünsenize onların kardeşleri,
arkadaşları bu denize Ak deniz diyebilir
mi hiç? Dese dese “Ölü Çocuklar Denizi”
derler!... 

Ozan AHMETOĞLU

Ölü Çocuklar Denizi

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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ABTTF Brüksel’de AP milletvekilleri ile görüştü
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu

(ABTTF), 20 Ekim Salı günü Brüksel’deki
Avrupa Parlamentosu’na (AP) çalışma
ziyaretinde bulundu. ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu ve ABTTF Başkan Yardımcısı
Mustafa Kasap, ABTTF Brüksel temsilcisinin
de eşlik ettiği çalışma ziyaretinde
Slovakya’daki Macar azınlığa mensup AP
Milletvekili Pál Csáky (Slovakya/Hristiyan
Demokratlar) ve İtalya’daki Alman azınlığa
mensup Herbert Dorfmann (İtalya/Hristiyan
Demokratlar) ile görüştü.

SORUNLAR VE GÜNCEL GELİŞMELER
MİLLETVEKİLLERİNE AKTARILDI
İlk görüşme, geçmişte Slovakya Başbakan
Yardımcılığı ve AB Bakanlığı görevlerinde de
bulunmuş olan AP Milletvekili Pál Csáky
(EPP-Hristiyan Demokratlar) ile çalışma
ofisinde gerçekleşti. ABTTF Başkanı
Habipoğlu, Batı Trakya Türk azınlığının
örgütlenme özgürlüğü alanında yaşadığı
sorunları aktararak, Yunanistan’ın Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İskeçe
Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür

Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği
ile ilgili kararlarını ısrarala uygulamadığını
ifade etti. 

Yeni eğitim yılının başladığı bu günlerde
Batı Trakya Türk azınlığının bu alanda ciddi
sorunlar yaşamaya devam ettigini dile getiren
Habipoğlu, azınlığa ait  onlarca ilkokulun
Yunan hükümeti tarafından birer birer
kapatıldığını söyleyerek, sorunları yerinde
görmesi için Csáky’i Batı Trakya’ya davet etti.

AP Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu
üyesi Herbert Dorfmann (EPP-Hristiyan
Demokratlar) ile yapılan görüşmede de
Habipoğlu, 13 – 17 Mayıs 2015 tarihlerinde
Batı Trakya’da azınlığın ev sahipliğinde
düzenlenen Avrupa Hakları Federal
Birliği’nin (FUEN) yıllık kongresine katılarak
yaptığı sunum için kendisine teşekkür etti.
Görüşmede Habipoğlu, Batı Trakya’nın
ekonomik açıdan Yunanistan’ın en geri
kalmış bölgesi olmasına rağmen kırsal
kalkınmaya yönelik Avrupa Birliği (AB)
fonlarından yeterince yararlanamadığını
ifade etti.

Aşağıköy Derneği’nden traktör 
ehliyeti sınavı organizasyonu

AŞAĞIKÖY Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği’nin organizatörlüğünde 27 Ekim
Salı günü Aşağıköy’de traktör ehliyet
sınavları gerçekleştrildi. Teorik ve pratik
olarak iki aşamada gerçekleştirilen
sınavlar sonucunda tüm adaylar traktör
ehliyeti almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili olarak dernek
tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Dernek yönetimi olarak uzun süreden
beri verdiğimiz uğraşlar sonucunda
traktör ehliyet sınavının köyümüzde
olmasını sağladık. Aşağıköy’ün tarımla
uğraşan bir köy olması ve hemen hemen her ailede bir traktör olmasına
rağmen bir çok kişide traktör ehliyetinin olmaması büyük bir sorun
oluşturuyordu. Böylece derneğin girişimleri neticesinde sınavın köyde
olması nedeniyle bir çok kişi sınava katılıp ehliyet sahibi olma fırsatı
buldu.” ifadelerine yer verildi.
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Öğretmen tayinleri yapıldı
İskeçe’deki eğitim eylemi sona erdi!...

İSKEÇE Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki öğretmen ve
Türkçe kitap eksikliği nedeniyle
21 Ekim Çarşamba günü
başlatılan eylem sona erdi.
Okuldaki eksik öğretmen
kadrosu için tamalar yapılınca
eylem 26 Ekim Pazartesi günü
sona erdirildi. İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu’na 7
öğretmen tayin edildi. Türkçe
kitapların ise önümüzdeki
günlerde öğrencilere
dağıtılacağı ifade edildi. 

Encümen Heyeti ile Okul Aile
Birliği’nin başlattığı eylem
öğretmen tayinlerinin
gelmesiyle sona erince,
öğrenciler 26 Ekim Pazartesi
sabahı derslere girdi. 

İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği, eğitim yılının
başlamasının üzerinden 40 gün
geçmesine rağmen okulda
devam eden öğretmen ve Türkçe
kitap eksikliği nedeniyle 21
Ekim Çarşamba günü eylem
başlatmış ve dersler üç gün
boyunca boykot edilmişti. 

EYLEMİ ‘GÜNDEM’E
DEĞERLENDİRDİLER
Bu arada İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu Encümen
Heyeti Başkanı Kadri
Abdülhalim ve Okul Aile Birliği
Asbaşkanı Sibel Konte, eylemi
GÜNDEM’e değerlendirdi.
Abdülhalim ve Konte, üç günlük
eylem boyunca büyük bir
kararlılık gösteren öğrenci
velilerine teşekkür etti. 

ENCÜMEN HEYETİ BAŞKANI
KADRİ ABDÜLHALİM
Okuldaki eksiklerin öğrenci
velilerini eylem noktasına
getirdiğini anlatan okul
encümen heyeti başkanı Kadri
Abdülhalim, bunun öncesinde
sorunların giderilmesi için
sürekli girişimde
bulunduklarını söyledi.
Encümen heyeti başkanı
Abdülhalim şöyle konuştu:
“Okulumuzdaki öğretmen
eksikliği çok ciddi boyuttaydı.
Dersler yapılamıyordu. Bu
durum 40 gündür devam
ediyordu. Biz okulun açıldığı ilk
günden beri özellikle öğretmen
eksikliği sorununu ortadan
kaldırmak için uğraş verdik.
Veliler de bizi sürekli ikaz etti.
Çünkü dersler boş geçiyordu. 40
gün boyunca ‘bugün olacak,
yarın olacak’ şeklinde
oyalandık. Encümen heyeti
olarak da, okul aile birliği
olarak da ilköğretim müdürü
sayın Marku ile görüşmek
istedik. İlk başlarda kendisine
ulaşamıyorduk. Sonradan
görüştük. Fakat bu
görüşmelerden ne yazık ki

somut bir sonuç alamadık. Hep
önümüzdeki hafta çözülecek
sözünü alıyorduk. Bu şekilde
birbuçuk ay geçti.” 

“EYLEM KARARI 
VELİLERİN KARARIYDI”
Kendilerini eylem kararı için
teşvik edenlerin öğrenci velileri
olduğunu dile getiren Kadri
Abdülhalim, “Veliler gerek
encümen heyetine ve okul aile
birliğine çok baskı yaptı.
‘Birşeyler yapın’ diye günlerce
bize baskı yaptılar. Sonuçta
velilerle ve encümen heyeti ile
okul aile birliği yöneticileri
olarak toplantı yaptık.
Toplantıdan oybirliğiyle eylem
ve dersleri boykot kararı çıktı.
Veliler bu duruma çok
tepkiliydi. İlk olarak bir günlük
bir eylem düşünüldü. Ancak
daha sonra velilerin talebi
üzerine eylem uzatıldı. Soruna
çözüm gelene kadar eyleme
devam kararı çıktı. Biz
kararımızı milletvekilimize de
diğer kuruluşlarımıza da ilettik.
Hatta milletvekilimiz sayın
Hüseyin Zeybek bize Atina’ya
gideceğini söyledi. Eylemin
ikinci günü atamaların
yapılacağını ve eylemi
sonlandırabileceğimizi söyledi.
Biz de sonucu gözlerimizle
görene kadar eyleme devam
kararı alındığını kendisine
ilettik.” 

“EYLEM ATAMALARI
HIZLANDIRDI”
İskeçe’deki üç günlük eylemin
öğretmen atamalarını
hızlandırdığını söyleyen
encümen heyeti başkanı Kadri
Abdülhalim, “Eylemin bu süreci
hızlandırdığına biz veliler
olarak inanıyoruz. Fakat bunu
bize Türk ve Yunanlı
öğretmenlerin de söylemesi çok
önemli. Hatta Yunanca
derslerine giren bir öğretmen
‘Siz eylem yapmasaydınız bu
durum en az bir hafta daha
devam edecekti’ demesi ilginç.
Bu sürece biraz olsun katkımız

olduysa ne mutlu bize. Biz
demokratik bir eylem
gerçekleştirdik. Bunu da
velilerin teşvikiyle yaptık.
Destek olan herkese teşekkürler.
Ancak en büyük teşekkürü
öğrenci velileri hak ediyor.
Öğretmen tayinleri gelince
boykotu da bitirdik.” diye
konuştu. 

“OKULDAKİ ÖĞRENCİ
SAYISI ARTTI”
Daha iyi bir azınlık eğitimi
istediklerinin altını çizen
encümen heyeti başkanı
Abdülhalim, “Biz azınlık
öğrenci velileri olarak daha iyi
bir azınlık eğitimi istiyoruz. Bu
bizim hakkımız. Okulumuzdaki
öğrenci sayısında bu yıl ciddi
bir artış. Şu anda İskeçe merkez
okulunda 334 öğrencimiz var.
Geçen yıl bu rakam 295’ti. Şu
anda birinci sınıfta 73 öğrenci
var. Birinci sınıflar üç şube
halinde. Okulun her açından
daha iyi olması için veliler
olarak uğraşıyoruz. Üzerimize
daha fazla görev düşerse onu da
yapmaya hazırız. Okul
müdürümüz de gerek kayıt
döneminde, gerekse bu eylem
döneminde bize yardımcı oldu,
her türlü desteği verdi.
Öğretmenlerimizin de son
dönemlerde kendilerini
yenilemek için ve daha iyi bir
eğitim vermek için bir çaba
içinde olduğunu söylemek
gerekiyor. Bu gayretin devam
etmesi lazım.” dedi. 

OKUL AİLE BİRLİĞİ
ASBAŞKANI SİBEL KONTE
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Okul Aile Birliği
Asbaşkanı Sibel Konte ise
azınlık eğitimindeki sorunların
çözüme kavuşması için öğrenci
velilerinin de üzerine büyük
görevler düştüğünü söyledi. 

Sibel Konte, okul aile birliği
başkanı Dilek Hacıhalil’in
öğretmen olduğu için eylem
süresince okulda
bulunamadığını, onun yerine

kendisinin bu görevi yerine
getirdiğini söyledi. Konte,
“Ancak okul aile birliği başkanı
Dilek hanımla sürekli
irtibattaydık. Neler olup bittiğini
sürekli konuştuk.” ifadelerine
yer verdi. 

“EĞİTİM YILI İYİ
BAŞLAMAMIŞTI”
“Bizi eylem yapmaya teşvik
edenler anne babalar oldu”
diyen Sibel Konte şöyle
konuştu: “Okul ne yazık ki
eğitim yılına iyi başlamadı. Çok
sayıda öğretmen eksikliği vardı.
40 gün boyunca müfettişliğe
gidip geldik. Yetkililerle
görüşmelerimizde bize biraz
daha beklememiz söylendi. Bu
durum uzun sürünce veliler de
bunaldı. Tepki büyüdü. Çünkü
herkes çocuğunun okulunun
düzenli bir şekilde çalışmasını
istiyor. Sonuç itibarıyla bizi
eylem kararına teşvik edenler
bizzat anne babalar oldu.
Onların sayesinde bu karar
alındı. Veliler bu yıl gerçekten
çok tepkiliydi. Bu eylem
kararını tüm büyüklerimize
ilettik. İlk başta herkes
destekledi. Ancak daha sonra
eylemi abartamamızı tavsiye
edenler de oldu. Ancak aileler
arkamızda olduğu için eyleme
devam ettik.”

“ATAMALAR DAHA 
HIZLI YAPILDI”
İskeçe’deki eylemin yararlı
olduğuna inandığını ifade eden
Sibel Konte, “Eylem kesinlikle
yararlı oldu. Bütün süreç
hızlandırıldı. Biz bunu çok
rahat ve net bir şekilde anladık.
Öğretmenler de aynı şeyi
söyledi ve söylüyor. Sanırım
şunu söylemem yeterli
olacaktır; Pazar günü göreve
başlayacak öğretmen arkadaş
müfettişlik tarafından arandı ve
sabah erkenden belgeleriyle
müfettişliğe gelmesi istendi.
Pazar günü yani tatil günü bile
bunun yapılması bazı şeylerin

göstergesi diye düşünüyoruz.”
diye konuştu. 

“HERŞEYE RAĞMEN
AZINLIK OKULU TERCİH
EDİLMELİ”
Azınlık okulunun herşeye
rağmen ve tüm zorluklara
rağmen azınlık çocukları için ilk
tercih olması gerektiğini
vurgulayan Okul Aile Birliği
Asbaşkanı Sibel Kont şöyle
konuştu: “Bizin ilk ve hatta tek
tercihimiz azınlık ilkokulu.
Çünkü azınlık eğitimi bizim için
vazgeçilmez olandır. Biz azınlık
okulundaki zorlukları bilerek
çocuğumuzu oraya
gönderiyorum. Ancak tüm
zorluklara ve eksiklere rağmen
yine azınlık okulunu tercih
etmemiz gerekir diye
düşünüyorum. Öğrenci velisi
olarak diğer anne babalara
tavsiyem de budur. Çünkü bu
konu sadece okul konusu
değildir. Bu konu bir kültür
meselesidir. Ve azınlık okulu
herşeye rağmen bizim
kültürümüzle iç içe olan bir
kurumdur. Bundan
vazgeçemeyiz. Azınlık okulunu
ve azınlık eğitimini desteklemek
zorundayız. Kimse sanmasın ki
devlet okulları çok mükemmel.
Benim Yunanlı arkadaşlarım da
var. Devlet okullarındaki
sorunların da olduğunu
görüyoruz. Biz bir azınlıkız. Ve
azınlık okulunu istiyoruz. Bu
eğitim sistemindeki zorlukların
üstesinden gelebiliriz. Biz de
daha iyi bir eğitim sistemi
istiyoruz. Daha iyi bir azınlık
eğitimi ve daha iyi bir azınlık
okulu istiyoruz. Bu bizim
hakkımız. Bütün anne babalara
tavsiyem ve çağrım azınlık
okullarını tercih etsinler.
Bundan sonra daha iyi bir
azınlık eğitimi için mücadele
etmeye varız. Öğrenci velilerinin
de buna hazır olduğunu
söylemek isterim. Yeter ki bu
bilinç ve kararlılık gösterilsin.”

Kadri 
Abdülhalim

Sibel Konte
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EĞİTİM Bakanı Nikos Filis’in 23 Ekim Cuma
tarihinde imzaladığı kararnameyle, azınlık
okullarında görev yapacak yedek öğretmenler
belli oldu.

�.821/170022/�2 protokol numaralı
kararnameye göre, azınlık okullarında toplam
71 öğretmen göreve başlayacak. 

Konuyla ilgili olarak İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, kişisel sosyal
medya hesabında kararnameden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek şu açıklamayı
yaptı: “Eğitim Bakanımız Azınlık okullarında
görev alacak yedek öğretmenlerimizle ilgili
kararnameyi imzalamıştır. Öğretmen
arkadaşlara başarılar dilerim.” 

Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf
da kişisel sosyal medya hesabında konuyla
iligili olarak, “Eğitim Bakanımız, Azınlık
ilkokullarında görev alacak sözleşmeli
öğretmenlerimizle ilgili kararnameyi

imzalamıştır. Öğretmen arkadaşlara
başarılar.” açıklamasında bulundu. 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde (21
Ekim Çarşamba) İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda öğretmen ve Türkçe kitap
eksikliği sorunu için eylem yapılmış, dersler
boykot edilmiş ve öğretmenlerin okula
girişlerine izin verilmemişti. İskeçe’deki eylem
üç gün boyunca devam etti. Söz konusu eylem
ses getirmiş, özellikle azınlık basınında ve
sosyal medyada geniş yer almıştı. 

EĞİTİM DERNEKLERİ 90 BOŞ 
KADRODAN BAHSEDİYORDU 
Öte yandan, Batı Trakya’daki öğretmen
dernekleri azınlık okullarındaki Türkçe
öğretmen kadrosundaki boşluğun 90
civarında olduğunu belirtirken, Eğitim
Bakanlığı 71 yedek öğretmenin göreve
başlayacağını duyurdu. 

Öğretmenler atandı ama....

Azınlık okullarına öğretmen tayini
kararnamesi imzalandı

BATI Trakya’daki azınlık
okullarındaki öğretmen eksikliği hafta
başında yapılan atamalarla büyük
ölçüde çözüme kavuştu. Öğrencilere
verilmeye başlanan eksik Türkçe ders
kitaplarının dağıtımının da önümüzdeki
günlerde tamamlanması bekleniyor. 

Bu yıl büyük boyutlara ulaşan azınlık
okullarındaki öğretmen eksikliği sorunu,
eğitim yılının başlamasından 45 gün
sonra çözüme kavuşurken, yıllarca
çözüm bekleyen azınlık eğitimindeki
yapısal problemler ise devam ediyor. 

GÜNDEM gazetesi azınlık eğitiminde
çözüm bekleyen azınlık eğitimi
sorunlarını ve İskeçe’de Merk Türk
İlkokulu’nda gerçekleşen eylemi eğitim
kurum başkanlarıyla konuştu. 

BATI TRAKTA TÜRK 
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, demokratik
hakların elde edilmesi için yapılan tüm
eylemleri desteklediklerini söyledi.
“Öğrenci velilerinin bu soruna hassasiyet
göstermeleri çok önemli ve tabii ki güzel,
sevindirici bir gelişme.” diye konuşan
BTTÖB Başkanı, “Öğrenci velileri
çocuklarını düşünmek zorunda. Onların
daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını
istemeleri onların hakkı. Daha iyi bir
eğitim istemeleri onların hakkı. Devlet ve
yetkililer bu gerçeği artık görmeli.” 

“EYLEMDE GEÇ BİLE KALINDI”
Azınlık eğitimi için eylemlerde geç bile
kalındığının altını çizen Sami Toraman,
“Bu eylemler aslında yerinde olmakla
birlikte geç kalınmış diye düşünüyorum.
1990’larda eğitim eylemlerine başlayan
kurum olarak, daha iyi bir eğitim sistemi
için yapılacak her türlü hareketi
destekliyoruz. Keşke daha kapsamlı bir
şey olsaydı. Ancak velilerin hassasiyet
göstererek böyle  bir hareket yapmaları,
hiç bir şey yapmamaktan çok daha iyi.”
İfadelerini kullandı. 

“DEVLET AZINLIĞIN TALEPLERİNİ
YERİNE GETİRMELİDİR”
Azınlık okullarındaki öğretmen açığının
çok geç giderildiğini ifade eden BTTÖB
Başkanı, “Öğretmen eksikliği oldukça
geç çözüme kavuşturuldu. Kitap
konusunun da yavaş yavaş
halledileceğini umuyoruz. Ancak diğer
konular duruyor. Devlet yetkilileri,
Eğitim Bakanlığı bir an önce azınlığın
taleplerini yerine getirmelidir. Eğitimle
ilgili olarak azınlığın söyledikleri dikkate
alınsa, istekleri karşılansa göreceksiniz
ki sorun kısa sürede kendiliğinden
ortadan kalkacak. Biraz iyi niyet
istiyoruz. O kadar.” dedi. 

İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU AZINLIK
OKULLARI ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
Konuyla ilgili GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan İskeçe ili SÖPA Mezunu
Azınlık Okuları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı da, azınlık
eğitimindeki sorunların çözüme
kavuşana kadar haklı talepleri dile
getirmeye devam edeceklerini vurguladı. 

“BAKANLIKTAN ÖĞRETMEN
SORUNU HAKKINDA ADIM
ATMASINI İSTEDİK”
İskeçe Merkez Türk Azınlık

İlkokulu’ndaki eylemi dernek olarak
haklı ve doğru bir hareket olarak
değerlendirdiklerini ifade eden Kıyıcı,
“Biz dernek olarak öğretmen ve kitap
eksikliğini eğitim yılı başlamadan dile
getirdik. Bakanlıktan bu konularda adım
atmasını istedik. Eğitim yılı başladı,
ancak eskiklerle başladı. Bu yıl öğrenci
velilerinin önceki yıllara bakış daha
büyük bir hassasiyet gösterdiklerini
söyleyebiliriz. Merkez İlkokulu’ndaki
eylemi dernek olarak destekledik. Çünkü
çok haklı bir eylemdi. Demokrasi var ve
herkes istediğini, talep ettiğini
demokrasi çerçevesinde dile getirebilir.
Bu eylem de böyle bir şeydi.” dedi. 

“BU SORUN TÜM 
AZINLIĞIN SORUNU”
İlkokullardaki öğretmen açığının
ortadan kalkması için yapılan
atamaların, İskeçe’deki eylem sayesinde
hızlandığını ifade eden Nurettin Kıyıcı
şöyle konuştu: “Bu eylem olmasaydı
atama işinin biraz daha uzayacağına
inanıyorum. Ancak bu sayede hızlandı.
Cesaret gösterip harekete geçen bütün
velileri de kutluyorum. Allah onlardan
razı olsun. Öyle inanıyoruz ki bu eylem
bir ay önce yapılsaydı sonuç almamız
daha da hızlı olacaktı. Şunun

vurgulamak isterim; bu sorun, yani okul,
eğitim, öğretmen sorunu sadece bir
derneğin veya bir okulun meselesi değil.
Bu sorun bütün azınlığımızın sorunu,
bütün toplumun, bütün insanların
sorunu. Hatta okulda çocuğu
olmayanların da sorunu. Bu problem
bütün azınlığımızın sorunu. Bu nedenle
de İskeçe’deki eylemi diğer kurumlar gibi
biz de dernek olarak destekledik. Bu
problem ancak tüm toplumun hassasiyet
göstermesiyle çözülür.” 

“HALA ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”
Dernek olarak okullardaki öğretmen
açığını 90 olarak ilan ettiklerini
hatırlatan Kıyıcı, hala 20’ye yakın eksik
kadro olduğunu dile getirdi. Kıyıcı
“Okullara 71 Türkçe öğretmeni tayin
edildi. İskeçe’de 38 kişi atandı.
İskeçe’deki açık 43’tü. Dolayısıyla
İskeçe’de 5 açık var. Gümülcine’de 28
kişi, Dedeağaç’ta ise 5 öğretmen atandı.
Yani hala öğretmen açığımız var. Tabii
sorun çok önemli ölçüde çözüme
kavuştu. Ancak hala açık var. Ümit
ediyoruz ki; önümüzdeki haftalarda
eksik olan öğretmenler tayin edilir ve
tüm eksikler kapanır.” diye konuştu. 

Devamı 8. sayfada

Sami Toraman Nurettin Kıyıcı Mehmet Şerif
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“KİTAP SORUNUNA 
ÇÖZÜM İSTİYORUZ”
Kitap eksikliği sorununa da değinen
dernek başkanı şunları belirtti:
“İskeçe’de Eylül’ün ilk haftasında
müfettişlik tarafından çağrıldık ve gidip
kitapları aldık. İskeçe’deki depoda geçen
yıldan kalan kitaplar vardı. Türkçe ders
kitabı haricindeki kitapları aldık. Bunları
öğrencilere dağıttık. Sorun Türkçe dersi
kitabında. Yani Türkçe dersi kitapları yok.
İskeçe’de yaşanan olay buydu. Halbuki
birkaç gün önce Matematik ve Fen dersi
kitaplarının Gümülcine’de dağıtıldığı
söylendi. Şimdi burada yani İskeçe’de
farklı uygulama, Rodop ilinde farklı,
Dedeağaç’ta farklı uygulama mı var onu
bilemiyorum. Çünkü Fen ve Matematik
kitaplarının birkaç gün önce
Gümülcine’de öğrencilere dağıtıldığı
söylendi. Bu kitaplar da eğer dağıtılmışsa
İskeçe’deki eylem sayesinde dağıtıldığına
inanıyoruz. Okullarımızdaki kitap sorunu
zaman harcanmadan çözüme
kavuşturulması lazım. Biz bütün
kitapların zamanında ve bütün okullara
dağıtılmasını istiyoruz ve bekliyoruz.”

“AZINLIK EĞİTİMİNDEKİ SORUNLAR
ÇÖZÜM BEKLİYOR”
Kıyıcı, azınlık okullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitimi, okullardaki
müdür ve müdür muavinlerinin yetkileri
ve öğretmenlere yönelik seminer
talepleriyle ilgili soruları da yanıtladı.
Yeni Eğitim Bakanı’ndan randevu talep
ettiklerini kaydeden Kıyıcı, “Bizim
taleplerimiz devam ediyor. Sorunlar
çözüme kavuşana kadar uğraşacağız.
Baskı yapmaya çalışacağız. Demokratik
haklarımızı dile getirmeye devam
edeceğiz. Okullarımızda görev yapacak
öğretmenlerimizin eğitimi meselesi var.
Dedeağaç’taki nasıl bir öğretmen okulu
olacak? Nasıl çalışacak? Dersler nasıl
olacak? Tayinler nasıl yapılacak? Öte
yandan bizim yıllardan beri dile
getirdiğimiz öğretmenlere yönelik
seminer taleplerimiz var. Ne yazık ki bu
konuda da bir gelişme yok. Biz
öğretmenler olarak okuttuğumuz Türkçe
kitapların yazarlarından eğitim
seminerleri istiyoruz. Okul müdürleriyle,
müdür muavinlerinin görev ve yetkileri
konusunun ciddi bir şekilde ve bizlerin
düşüncesi dikkate alınarak ele alınması
lazım. Bu yıl okul müdürlerine daha fazla
ders saati yüklendi. Bu da ciddi sorunlar
getiriyor. Dile getirdiğimiz bu meselelerde
bir ilerleme yok. Okullardaki boş
kadrolara atamalar yapıldı, ancak azınlık
eğitimindeki sorunlar sadece bunlarla
sınırlı değil. Bu sorunlar okulların günlük
çalışmasıyla alakalı. Azınlık eğitiminin
sorunları sadece öğretmen eksikliğiyle
ilgili değil. Umut ediyoruz ve beliyoruz ki;
eğitimdeki sorunların çözüme kavuşması
için gereken hassasiyet gösterilir. Eğitim
Bakanı’yla bir an önce görüşüp sorunları
bir kez daha aktarıp, çözüm getirilmesini
isteyeceğiz. Bir önceki bakanla
görüşemedik. İnşallah bu kez
görüşürüz.”

RODOP – MERİÇ İLLERİ SÖPA
MEZUNU ÖĞRETMENLER 
DERNEĞİ BAŞKANI 
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Mehmet
Şerif, 71 öğretmenin atamasının
yapılmasıyla okulların normal çalışma
sürecine girebileceğini söyledi. Yeni
atamalardan sonra Batı Trakya genelinde

öğretmen açığının çok aza indiğine
dikkat çeken Şerif, “Biliyorsunuz ki;
öğretmen eksikliği sorunu bütün
Yunanistan’da yaşanan bir sorundu.
Bizim azınlık okullarındaki durum biraz
daha ağır olabilir. Derslerin tam olarak
zamanında başlayamaması elbette ki
üzücü bir durum. Umuyorum ki,
önümüzdeki günlerde okullarımız tam
randımanla çalışır.” dedi. 

“EYLEMLER KEŞKE DAHA ÖNCE
YAPILSAYDI”
Öğrenci velilerinin son dönemde
hassasiyetlerinin arttığını gözlemlediğini
kaydeden dernek başkanı, eylem
kararının velilerin hassasiyetini
yansıttığını vurguladı. Şerif, “Eylemler
keşke daha önce yapılsaydı, örneğin
Eylül ayı sonunda yapılsaydı. O zaman
çok daha yararlı olurdu inancındayım.”
diye konuştu. 

“TALEPLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR”
Azınlık eğitimindeki yapısal sorunların
çözümünü beklediklerini kaydeden
dernek başkanı Mehmet Şerif, okul
müdürü ve müdür muavinleri
konusunun artık bir düzene girmesini
arzu ettiklerini, bu alanda hak edenlerin
göreve getirilmesinin son derece önemli
olduğunu söyledi. 

Öğretmenlere yönelik seminer
talebinin çok eski bir talep olduğunu
anlatan Şerif, “Seminer talebimiz çok
eski bir talep. Bunu defalarca dile
getirdik ve dile getirmeye devam
ediyoruz. Şu anda iki tane
koordinatörümüz var. Bu meseleyi onlar
mı ayarlar, diğer yetkililer mi
bilemiyorum ama seminer talebimiz
devam ediyor.” dedi. 

Dedeağaç’ta faaliyet gösterecek
öğretmen okuluyla ilgili soruyu da
yanıtlayan Rodop – Meriç illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı,
“Hatırlayacaksınız, 2011 yılında Rodop
valilik salonunda yapılan bir toplantıyla
SÖPA’nın kapatılması kararlaştırıldı.
Onun yerine Selanik Üniversitesi’nde
başka bir bölüm açıldı. Ancak o bölüm
devam etmedi. Anayasaya aykırı olacağı
falan dile getirildi ve bölüm kapatıldı. Şu
anda Dedeağaç’ta bir bölüm açılıyor.
Normal fakülteden mezun olan öğrenciler
bu okulda da bir veya bir buçuk yıl eğitim
aldıktan sonra azınlık okullarında görev
yapabilecek. Ancak öğrendiğimiz
kadarıyla bu bölüme girecek öğrenciler
ilk önce bir Türkçe yeterlilik sınavından
geçecek. Bu sınavı başarıyla geçemeyecek
olanlar bölüme alınmayacak. Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
eğitimcilerin, Türkçe’yi iyi bilmesi
gerekir. Ben bunu olumlu bir adım olarak
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

DEDEAĞAÇ’TAKİ 
BÖLÜM MÜ, DÖRT 
YILLIK FAKÜLTE Mİ? 
GÜNDEM’in, “Dedeağaç’taki bölüm
yerine dört yıllık bir eğitim fakültesi
açılsaydı, azınlık okullarında öğretmenlik
yapacak eğitimciler burada eğitim
görseydi ve dört yıllık eğitim sürecinde
Türkçe’yi de daha iyi öğrenseylerdi daha
iyi olmaz mıydı?” sorusunu da yanıtlayan
Mehmet Şerif şunları söyledi: “Biz bunu
defalarca dile getirdik. Bunu ilk dile
getiren de bizim derneğimizdir. Ancak bu
talebe karşı her zaman anayasaya
aykırılık olayı ifade edildi. Yani sadece
azınlık mensuplarının alınacağı bir
üniversite bölümünün olamayacağı ifade
edildi.”

7. say fa nın de va mı

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
Batı Trakya’daki azınlık eğitimindeki
sorunların çözümsüzlüğe mahkum
edilmesini büyük bir yanlış ve gelecek
için endişe verici olarak nitelendirdi.

DEB Partisi’nin açıklamasında,
“Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı
Trakya’daki “Azınlık Eğitimi”ndeki
sorunların çözümsüzlüğe mahkum
edilmesini büyük bir yanlış ve gelecek
açısından endişe verici bulmaktadır. 

Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının ‘Azınlık Eğitimi’ndeki
sorunların çözüme kavuşması için
yıllardır yaptığı çağrıların karşılıksız
kalması, sorunların daha da
büyümesinde, karmaşık hale
gelmesinde en büyük etkendir.”
ifadeleri dikkat çekti.

“İSKEÇE’DEKİ EĞİTİM EYLEMİNİ
DESTEKLİYORUZ”
İskeçe’de öğretmen ve Türkçe kitap
eksikliğini protesto etmek amacıyla
yapılan eylemi desteklediğini ifade eden
DEB Partisi, açıklamasında öğrenci
velilerinin demokratik haklarını
kullanmalarının önemine vurgu yapıldı. 

DEB Partisi’nin açıklaması şu
ifadelerle devam etti: “Yeni eğitim –

öğretim yılının başlamasının üzerinden
bir buçuk ay geçmesine rağmen, Batı
Trakya’daki azınlık okullarında Türkçe
ve Yunanca müfredattan sorumlu
öğretmen eksikliği ile Türkçe ders
kitapları eksikliği had safhadadır.
Birçok okulda dersler boş geçmekte ve
öğrenciler eğitimlerine kitapsız bir
şekilde devam etmektedir. 

Bu bağlamda İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu’nda Encümenler Heyeti ile
Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde
öğrenci velilerinin başlattığı eylemi DEB
Partisi olarak desteklediğimizi
belirtmek isteriz. Öğrenci velilerinin
demokratik protesto hakkını
kullanmalarını son derece önemli ve
anlamlı bulduğumuzu ifade ederiz. Bu
vesileyle bu konuda inisiyatif alarak,
eğitim alanındaki sorunların çözümü
için hassasiyet gösteren tüm öğrenci
velilerini tebrik ederiz. 

Yetkililerin ve Eğitim Bakanlığı’nın
bir an önce okullarımızdaki acil çözüm
bekleyen sorunların çözüme kavuşması
için gerekli çalışmaları hızlandırmasını
ve azınlık eğitimindeki problemlerin
giderilmesi için somut adımlar atarak,
azınlıkla diyalog başlatması için
çağrımızı yenilemek isteriz.”

DEB Partisi: “Eğitim
Bakanlığı azınlıkla 
diyaloğa geçmeli”

PARLAMENTO’dan geçen yeni
emeklilik yaş sınırlarıyla ilgili yasanın
uygulanmasını öngören bakanlık kararı
26 Ekim Pazartesi günü Resmi Gazete’de
yayımlandı.

EMEKLİLİK YAŞI 67 
Yeni yasaya göre emeklilik yaş sınırları
aşamalı olarak arttırılacak. 40 yıl
sigortalı olarak çalışanlar 62 yaşında
emekliye ayrılabilecekken, daha az yıl
sigortası olanlar 67 yaşında emekli
olabilecek. Yeni yaş sınırlarına geçiş
aşamalı olarak 6 yıl içerisinde yapılacak
ve 2022 yılında tamamlanacak.

Bu karardan sonra Kasım ayı
içerisinde hükümet sosyal sigorta
sisteminin yapısında ve emekli
maaşlarının hesaplanmasında büyük
değişiklilere gitmeye hazırlanırken, yeni
düzenlemelerin emekli maaşlarında
büyük kesintileri de beraberinde
getirmesi bekleniyor. Emekli
maaşlarındaki kesintilere kaçınılmaz
gözüyle bakılırken, hükümet ayda 1.000
euroya kadar olan emekli maaşlarına
dokunulmaması ve kesinti yapılmaması
için uğraş veriyor.

Emeklilik yaşında 
yeni düzenleme
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BULGARİSTAN’da 25 Ekim Pazar
günü yapılan yerel seçimlerde Sofya,
Burgas ve Kırcali gibi il merkezlerinde
halihazırda belediye başkanları ilk turda
seçimleri kazandı. Üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükleri Hareketi, ilk turda 31
belediye başkanlığı elde etti. 

İktidardaki GERB, en çok yerel
yönetim birimi kazanan parti oldu. Yerel
seçimlerde GERB partisi yüzde 32, Bulgar
Sosyalist Partisi yüzde 13, üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 12,
Reform Bloku yüzde 9 oy aldı. Seçimlere
katılım oranı ise yüzde 46,5 oldu. 

İLK TURDA 31 BELEDİYE KAZANDI,
23 BELEDİYEDE İKİNCİ TURA KALDI
Haklar ve Özgürlükler Hareketi ilk turda
31 belediye başkanlığı kazandı, 23’ünde
ise ikinci tura kaldı. HÖH lideri Lütfi
Mestan, bu seçimlerde 1997 yılından bu
yana en güçlü sonucu elde ederek 320 ila
350 bin kişinin desteğini aldıklarını
kaydetti. Mestan, partiyi siyasi arenadan
‘süpürmek’ isteyenlerin amaçlarına
ulaşamadığını belirterek, “HÖH son

parlamento seçimlerine göre
hakikaten oy kaybetti, fakat
bu siyasi bir oy
kaybından ziyade,
ikamet

zorunluluğundan
dolayı partiden
alınan 120 bin oydan
kaynaklanıyor. Bu
uygulama
sadece Bulgaristan’da var ve
insanların anayasal haklarının
uygulamasını engelliyor.” diye
konuştu.

“İKTİDAR FORMULÜ AB VE NATO
ÜYELİĞİNE UYGUN DEĞİL”
Mestan açıklamasının devamında şu
görüşlere yer verdi: “Bu yerel seçimler
Bulgaristan siyasetinde kimin nasıl yer
aldığını ve hangi ölçüde rol oynadığını
gösterdi. Avrupa’da uygulanan, yeni bir
iktidar formülüne ihtiyaç duyuluyor.
Borisov’un kiminle koalisyon ortaklığını
devam ettireceği, kimi koalisyon ortağı
olarak seçeceği kendi sorumluluğudur.
Şimdiki iktidar formülünün bozuk

olduğu ve Bulgaristan’ın AB ve
NATO’nun tam üyesi statüsüne uygun
olmadığı görüşümüzden
vazgeçmeyeceğiz. Ciddi bir bozulma var.
Yerel seçimlerin sonuçları, düzeltilmesi
gerektiğini işaret ediyor.”

HÖH KIRCAALİ’DEKİ TÜM
BELEDİYELERİ ALDI
Hak ve Özgürlükler Hareketi, Kırcaali
ilindeki 7 belediye
başkanlığının tümünü
kazandı. HÖH’ün,
2011 yılı yerel

seçimlerindeki
oy oranına kıyasla

tüm ilçelerdeki oy
oranlarında artış olduğu

kaydedildi.
Bu seçimlerde oyların %

57’sini alan Hasan Azis dördüncü kez
Kırcaali Belediye Başkanı seçildi. İldeki
kazanan diğer belediye başkanları şöyle:
Eğridere (Ardino) Belediyesi; Resmi
Murad, Mestanlı (Momçilgrad)
Belediyesi; Sunay Hasan, Cebel
Belediyesi; Bahri Ömer, Çernooçene

Belediyesi; Aydın Osman, Kızılağaç
(Kirkovo) Belediyesi; Şinasi Süleymanov
ve Koşukavak (Krumovgrad) Belediyesi;
Sebihan Mehmet.

SOFYA’DA GERB 
ADAYI KAZANDI
Sofya’nun GERB partili kadın Belediye
Başkanı Yordanka Fandıkova oyların
yaklaşık yüzde 60’ını alarak en yakın
rakibine 50 puan fark atarak yeniden
seçildi. 

“SANAL OY” İÇİN YAPILAN
REFERANDUMA KATILIM 
YÜZDE 50’Yİ AŞMADI

Yerel seçimlere katılım oranı yüzde
46,5 olurken, sandık başına kadar

giden birçok seçmen referandum
için oy kullanmadı ve katılım

yüzde 35’de kaldı.
Katılımcıların çoğunluğu

“Uzaktan sanal olarak
oy kullanılabilmesini

destekliyor
musunuz?’

sorusuna “evet” dedi.
Buna rağmen katılım yüzde

50’ye ulaşamadığı için
yasalaşmadı. Söz konusu

uygulama mecliste ele alınacak.
Referandumla yerel seçimler

arasındaki katılım farkı, halkın yeterince
bilgi sahibi olmamasına bağlanıyor.
Birçok yerde referandum için oy pusulası
sadece talep edenlere verildi.

Bulgaristan’da yerel seçimlerde
sadece ülke içinde ikamet eden
vatandaşlar oy verebiliyor.

SEÇİM YASAKLARINI 
İHLAL EDEN BAŞBAKANA 
CEZA YOK
Bu arada Merkez Seçim Komisyonu,
Başbakan Boyko Borisov’un seçim günü
kime oy attığını söylemesi üzerine
tahkikat yaptı, fakat Borisov’u
cezalandırmaya gerek görmedi.

28 Ekim 1940’ta İtalyan ordusunun teslim olma çağrılarına “OHİ –
HAYIR” yanıtının verildiği tarihin yıldönümü, tüm ülkede olduğu
gibi Batı Trakya’da kutlandı. 

28 Ekim Çarşamba günü ülke genelinde gerçekleştirilen
törenlerde, öğrenciler ve askeri birlikler resmi geçit yaptı.

Gümülcine’de ilk tören şehir meydanındaki Kılıç Anıtı önünde
gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis, Rodop Milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet, Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu Davut Ocak,
Rodop İlinden Sorumlu Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı, Maronya ve Gümülcine Metropoliti
Panteleimon ve bölgedeki askeri yetkililer yer aldı. Rodop
Milletvekili Ayhan Karayusuf ise Şapçı’daki törene katıldı.

“OHİ” bayramı nedeniyle İskeçe ve Gümülcine’de düzenlenen
resmi geçit törenlerine azınlık ilkokulları, Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi, Hayriye Medresesi, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri de katıldı.

Gümülcine’de düzenlenen resmi geçit töreninde hükümeti ESPA
Programlarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Aleksis Haricis temsil
etti.

“OHİ” Bayramı törenlerle kutlandı

Bulgaristan yerel seçimlerinde 
HÖH’ün başarısı
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Bal ve baldaki hileler...

B
u haftaki konumuzu,
içerdiği besin maddeleri
ve lezzeti sebebiyle

beslenmede önemli bir yere
sahip olan ve de doğal gıda
maddeleri arasında zirve yere
sahip olan bala ayırdık. Özellikle
üretimi esnasında bilinçli veya
bilinçsiz yapılan bazı
uygulamalar, balın bu doğal
yapısını bozmakta olup besin
değerini önemli ölçüde
azaltmaktadır.

Bal, gerek fiyatı ve gerekse
üretim ve tüketim miktarları
dikkate alındığında
hilelendirilen gıdalar arasında
hemen hemen ilk sırada yer
almaktadır. Peki nedir bu
baldaki hileler?...Kısaca
değinelim...

Öncelikle hileyi kısaca
tanımlayacak olursak; çıkar
sağlamak amacıyla değerli bir
şeye değersiz bir şey katmadır.
Bu tür hileler uluslararası
pazarlara da yansıyan ve sık
karşılaşılan önemli ticari
problemler arasında yer
almaktadır. Özellikle gıda
maddeleri üzerine yapılan
hileller, insan sağlığını direkt ve
olumsuz etkilemesi bakımından,
sağlıklı ve doğal ürünler
tüketmek sağlık açısından çok
önemlidir. Birde bal sektöründe
hakiki bal üreticileri için
giderilemeyecek ekonomik
kayıplara yol açmaktadır.

Gerçek doğal bal, bal arıları
tarafından çeşitli nektar
kaynakları kullanılarak üretilen
ve üretim mevsiminde ya da
sonrasında herhangi bir şeker
şurubu ve katkı maddesi ilâve
edilmeyen, depolandıkları petek
gözlerinde olgunlaştırılan,
işlenmesi ve depolanması
sırasında ısı işlemine tabi
tutulmayan, tüketim aşamasına
kadar genel bileşim özelliklerini
koruyan, doğal tatlı bir gıda
maddesidir.

Sahte ve katkılı bal, üretim

aşamasında arının doğal
olmayan değişik şeker şurupları
ile beslenmesi, üretimden sonra
değişik şurupların bala
katılması, farklı özellikteki
balların karıştırılması, düşük
rutubet içeriğine sahip ballara
su katılması suretiyle genel
bileşim özellikleri degiştirilmiş
ballardır.

Nektar yokluğu sebebiyle
arıların kendi yaşamları için
şekeri kullanmalarında bal için
sakınca yoktur. Ancak nektarın
bol olduğu dönemlerde arıya
verilen şeker, bala
dönüştürülmekte, bal nektardan
değil, şekerden
oluşturulmaktadır.

Suni (taklit)bal ise,
üretiminde arının hiçbir katkısı
olmadan tamamen kimyasal
yollarla değişik şeker
şuruplarından elde edilen
baldır. Bu tür ballar ucuz
satılabileceği gibi, markalaşmış
balların ismi altında yüksek
fiyatlara da satılarak haksız
kazançların elde edildiği
gözlemlenmiştir.

Ballardaki ilâç kalıntıları da
balın değerini sıfıra düşüren
nedenler arasındadır. Özellikle
üreticiler varroa ile mücadelede
uygun ilaçları uygun zamanlarda
kullanmak zorundadırlar.
Özellikle kanserojen ilaçları
kesinlikle kullanmaktan
kaçınmalıdırlar. İnsanların balı
şifa için satın aldıklarını asla ve
asla akıldan çıkarmamalıdırlar.

Baldaki kristalleşme
doğaldır. Kristalleşen balı hileli
bal diye değerlendirilmemelidir.
Balda hile olup olmadığını
tadından, kokusundan ve
görüntüsünden ayırt etmek
zordur. 

Tek sağlıklı yöntem balın
analizidir. Analizler uzman
kişilerce yorumlanıp, balın hileli
mi doğalmı olduğu belirlenir. En
önemli ve belirleyici analiz
13C/12C izotop oran analizidir.

VETERİNER BAKIŞI

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

POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Tarımsal Kalkınma ve Gıda
Bakan Vekili Markos Bolaris ile
22 Ekim Perşembe günü bir
görüşme gerçekleştirdi. Rodop
Tarım Kooperatifleri Birliği
(EAS) eski başkanı ve
Mesleklerarası Pamuk Kurumu
Başkanı Nikos Skopianos’un da
katılımıyla gerçekleşen
görüşmede, Doğu Makedonya -
Trakya bölgesinde zor bir
dönemden geçen çiftçilerin
durumu dile getirildi ve Avrupa
Birliği sübvansiyonlarının
yeniden aktif hale gelmesinin
gerekliliği vurgulandı.

“EN UYGUN TOHUM İLE EN
YÜKSEK RANDIMANI ELDE
ETMEK MÜMKÜN”
Görüşmede, tarım alanında
hükümet tarafından acil
önlemler alınması ve üreticiyi
rahatlatacak yeni girişimlerde
bulunulması gerektiğinin altını
çizen İlhan Ahmet, bölgenin
önemli tarım ürünlerinden olan
pamuk ürününe dikkati
çekerek, bu üründen en yüksek
üretimi ve geliri elde etmek için
üretiminden işleme ve satışına
kadar tüm aşamalarda yer alan
taraflardan oluşturulacak bir
komisyon kurulmasını önerdi.
İlhan Ahmer, bu komisyon
sayesinde, bölgenin iklim
koşulları dikkate alınarak
belirlenecek en uygun tohum
çeşidiyle, doğru ekim,
gübreleme, sulama
teknikleriyle, işlenecek
tarlalardan yüksek randıman ile
kaliteli ürün elde etmenin
mümkün olacağını ifade etti.

Tarım ürünlerinde yüksek
kalite ve markalaşmanın
önemine değinen milletvekili,
böylesi bir yeni üretim
modeliyle markalaşmış bölge
pamuğunun yerli piyasada ve
uluslararası pazarda rekabet
edebilir düzeye gelebileceğini
söyledi.

BOLARİS: “TÜTÜNE 
TİCARİ İZİN İÇİN ELİMDEN
GELENİ YAPACAĞIM”
Tütün üreticilerinin durumunu
da dile getiren Milletvekili İlhan
Ahmet’e Bolaris, tütün
üreticilerinin desteklenmesi için
gerek Avrupa Birliği’nin yardım
programından yararlanmaları
için, gerekse Trakya Tütün
Üreticleri Kooperatifi’ne tütün
için ticari izin verilmesi
konusunda elinden geleni
yapacağını ifade etti. Bolaris,
Aralık ayında Atina’da tütünün
bugünü ve yarınının detaylı bir
şekilde masaya yatırılacağı ve
çözüm yollarının aranacağı bir
toplantının da yapılacağını
sözlerine ekledi.

Görüşmede Tarımsal
Kalkınma ve Gıda Bakan Vekili
Bolaris de, pamuk üretiminin ve
kalitesinin artması için
kullanılan tohumların bölgeye
en uygun belli başlı tohum
türleri olması gerektiğini
vurguladı.

Bölge çiftçisinin sorunlarını
ve ihtiyaçlarını ayrıntılarıyla
bakan vekiline ileten
Mesleklerarsı Pamuk Kurumu
Başkanı Nikos Skopianos, en
yakın zamanda Tarım ve Gıda
Bakanı ile bölgedeki üretici ve
çiftçileri biraraya getirecek bir

görüşmeyi de talep ettiği
öğrenildi.

“NODÜLER EKSANTEMİ” 
HASTALIĞI İÇİN SORU
Öte yandan İlhan Ahmet ile
Selanik milletvekili Katerina
Marku, büyükbaş hayvanlarda
görülen Nodüler Ekzantemi
hastalığıyla ilgili olarak meclise
soru sundu. 

Nodüler Ekzantemi
hastalığının hızlı bir şekilde
yayılmasının, devletin gerekli
önlemleri almasındaki
başarısızlığı ortaya koyduğunu
belirten Ahmet ve Marku, bu
nedenle Kuzey Yunanistan’daki
hayvansal sermayenin büyük
zarara uğradığını belirtti. 

İlhan Ahmet ve Katerina
Marku, alınan örneklerin
inceleme için Atina’ya
gönderilmesinin hastalığın
teşhis edilmesinde gecikmelere
neden olduğunu kaydederek
kuzey Yunanistan’daki
veterinerlik müdürlüklerinin
yeterli olmadığı vurgulandı.
Ahmet ve Marku, hastalığın
daha fazla yayılmaması için acil
önlem alınmasını ve veterinerlik
müdürlüklerinin personel
açısından desteklenmesini talep
ettiler. 

İlhan Ahmet, 
Tarım Bakan Vekili 
Bolaris’le görüştü

İskeçe Belediyesi’nde azınlıktan iki başkan yardımcısı
İSKEÇE Belediyesi’nde belediye

başkan yardımcısı olarak görev yapan
isimlerde değişikliğe gidildi. Yeni
düzenlemeye göre iki azınlık üyesi
belediye başkan yardımcısı oldu. Erkan
Kiracı ile Ramadan Boz yeni başkan
yardımcıları arasında yer aldı. 

İskeçe Belediye Başkanı Haralambos
Dimarhopulos’un kararıyla Teknik
Hizmetlerden Sorumlu Belediye
Başkanlığı’na Thomas İliadis getirildi.
Aynı görevi yıllardır İskeçe Su İşleri
Dairesi (DEYAX) Müdürlüğü yapmış olan

Manolis Çepelis yürütüyordu.
Sosyal Koruma, Sağlık, Eğitim, Kültür

ve Spor konularından Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcılığına ise Despina
Partsalidu’nun yerine Mihalis Lomvardeas
getirildi. 

Lomvardeas, İskeçe Belediyesi Turizm
Bürosu’ndan da sorumlu olacak.

Apostolos Agortsas’ın yerine belediye
başkan yardımcılığı görevine getirilen
Erkan Kiracı ise İdari İşler Dairesi’nden
sorumlu olacak. Aynı zamanda, ticari
faaliyetler bölümü, izin ve ruhsat işlemleri

ve Vatandaşı Koruma Merkezleri de (KEP)
Kiracı’nın sorumluluğunda olacak.

Çevre ve Temizlik İşlerinden Sorumlu
Belediye Başkan Yarımcısı Feridun
Hasanoğlu’nun yerine ise Ramadan Boz
getirildi.

İskeçe Belediye Başkanı Dimarhopulos,
Sivil Koruma projesini koordine etme ve
denetleme yetkilerinin yanı sıra yetkileri
kapsamında imza hakkını da verdiği
Panayotis Tarenidis’i Sivil Korumadan
Sorumlu Temsilci Danışman olarak atadı.
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LOGİTECH k480 pratik bir
ürün. Özellikle yazışmalarını
mobil cihazlar üzerinden
yapmak zorunda olanlara ciddi
zaman kazandırabilir. Hatta iOS
veya Android fark etmez
oyunlarda da size ciddi bir
avantaj sağlayacağı kesin.
Sadece iş yaşamı olarak
düşünmeyin. Birden fazla
cihaza bağlanabilmesi ve kolay
geçiş de ciddi bir avantaj.

Aksesuar denince hiç
şüphesiz Logitech akla gelen ilk
markalardan biri olmayı
başarıyor. Firmanın aksesuar
üretimi olarak yöneldiği birçok
alan mevcut. Oyuncular, mobil
ürünler ve günlük yaşam
bunların arasında sayılabilir.
Firmanın k480 olarak
adlandırdığı klavye ise hem
mobil ürünlere, hem de günlük
yaşama hitap eden sıra dışı bir
seçenek. Basitçe özetlemek
gerekirse Logitech k480 bir
Bluetooth klavye. Aynı anda
masaüstü bilgisayarınızı,
tabletinizi ve akıllı
telefonunuzu kontrol edebiliyor.
Cihazlar arası geçiş sol tarafta
bulunan seçici tekerlek ile
gerçekleşiyor. Bluetooth ile
çalıştığı için tüm mobil
cihazlarla sorunsuz şekilde
kullanılabiliyor ancak masaüstü
bilgisayar tarafında bir adaptör
gereksinimi olabilir. Dikkat
ederseniz ürünün akıllı telefon
ve tabletler için stant özelliği de
bulunuyor.

Logitech k480’in iki farklı
renk seçeneği mevcut.
Bunlardan biri hemen aşağıda

görebileceğiniz siyah-sarı olan.
Diğeri ise biraz daha Apple
cihazlarla uyumlu olan beyaz-
gri. Beyaz takıntınız yoksa bu
rengi tercih etmek daha iyi
çünkü beyazın bakımının zor
olduğunu hepimiz biliyoruz.
Kutu içeriğinden klavye dışında
kullanım kılavuzu ve iki adet
AAA pil geliyor.
Tahminlerimizin aksine şarjlı
bir bataryaya yer verilmemiş.
Böylece hem maliyet düşüyor,
hem de şarj derdi ortadan
kalıyor.

Taşınabilir bilgisayarlara
kıyasla klavyenin daha fazla
rahatlık sunduğunu
söyleyebiliriz. Kalın ve ağır
yapısı ciddi bir çalışma kolaylığı
sağlıyor. Tuşların parmaklarla
olan teması gerçekten
mükemmel düzeyde. Bazı
tuşlarda içbükey, bazılarında
dışbükey yüzeyler uygulanmış.

Denemelerimizde 10.1 inç
büyüklüğünde bir Android
tablet kullandık. Yazı yazma ve
oyun oynama gibi işlerde ciddi
zaman kazandığımızı
belirtmeliyiz. Bir başka deyişle
tabletlere üretkenlik
kazandırıyor ve taşınabilir
bilgisayar düzeyi kadar olmasa
da daha fazla kullanılabilir hale
getiriyor. Burada seçici tekerleği
görüyoruz. Hangi seçimde
hangi cihazla eşleştirme
yaptıysanız o cihazı
kullanabiliyorsunuz. Anında
küçük bir dokunuşla tabletinize
veya akıllı telefonunuza dönüş
yapabiliyorsunuz. Gün içinde
hem akıllı telefon / tablet, hem

de bilgisayar kullananlar için
gerçekten faydalı.

Tablet ve telefonlar için
kullanılacak olan alanın
kalınlığı en fazla 10.5 mm
olabiliyor. Zaten günümüzde bu
değerin üzerinde tablet ve akıllı
telefon kalmadı denebilir.
Logitech k480 biraz daha
sanılandan daha ağır bir ürün
ancak taşınabilirlik göz ardı
edilmemiş. Hangi 10.1 inç
tableti koyarsanız koyun
devrilmeden rahatlıkla
taşıyacaktır. Sağ tarafta da
Bluetooth eşleştirmesini
yapabileceğiniz ve cihaz
durumu hakkında bilgi
alabileceğiniz tuşlar
bulunmakta.

Stant içine tableti ve telefonu
aynı anda oturtabilmek

mümkün. Eğer bir 10.1 inç
tablete sahipseniz tabletinizi
dikey konumlamanız
gerekecek. Logitech k480,
Windows 7 ve üstünde işletim
sistemi istiyor. Ayrıca
Macintosh tarafında da Mac OS
X veya üzeri gerekiyor. Chrome
OS’ta da kullanım mümkün.
Akıllı telefon ve tablet tarafında
ise Apple için en az iOS 5,
Google için de Android 3.2
sürümlerinin bulunması
gerekiyor. Eşleştirme sonrası
cihazların kullanıma hazır hale
gelmesi için internet
bağlantısına da gerek oluyor.

Alt tarafın rengi siyah
modelde biraz farklı. Tasarımı
zenginleştirdiğini söyleyebiliriz.
Burada bir açma kapama
düğmesi ve güç göstergesi

uyarısı var. Ayrıca dört köşede
ve ön tarafta ortada bulunan
kaymaz yapıdaki ayaklıklar da
dikkat çekici.

Klavye güç ihtiyacını iki adet
AAA kalem pil ile karşılıyor.
Artık bu tip cihazlar çok fazla
güç harcamadığı için kutudan
gelen pillerle bile günlük
kullanımda yarım yıla
yaklaşabilirsiniz diye
düşünüyoruz. Piller bittiğinde
hemen yenilerini takabilirsiniz.
Sürgülü pil kapağı rahat şekilde
açılıp kapanıyor ve açmanız
gereken bir vida yok.

Yazışmalarını mobil cihazlar
üzerinden yapmak isteyenlerin
kesinlikle dikkate almaları
gereken bir klavye seti.

Logitech’in yeni klavyesinin özellikleri
11
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SOLDANSAĞA
1) Bir işi yalnız zevki için yapan kimse – (halk dili)
Çukur yer 2) Ham ipek – (halk dili) İdare 3) Kırmızı –
Kaymak taşı, bu mermeri 4) (matematik) Prizma –
Çayda bulunan etkili madde 5) (halk dili) Bel kemiği –
Olgun olmayan meyve – Güllüt 6) (kısaca) Desimetre  -
Toparlak durumundaki ilaç – Radyum’un simgesi 7)
Binek hayvanı – İri gövdei bir hayvan – Orta 8) En az,
en aşağı – Taşkın akan su 9) Büyükler – Bir tür küçük
deniz taşıtı 10) (tıp) Bedenin bir bölümünde hareketin
kalkması – Rıhtımdaki büyük depo 11) Kısaca kilogram
– Kamyonda yükü boşaltan düzen 12) Buğdaygillerden
bir bitki – Mobilden’in simgesi – Kıt karşıtı 13) (müzik)
Metal kurs – Gevrek kuru pasta türü 14) Tropikal
rüzgar – Kerpetenin tutmaya yarayan kanatlarından
her biri.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Geminin yan yatması – Yanlışlıkla 2) Santimetrenin
onda biri – D. Anadolu’da bir çalgı türü – Izgara 3)
Beyaz – Afrika’da bir ülke – Kayak – Kumaşta kıvrım 4)
Yemek, yiyecek – (argo) Görgüsüz, kaba, anlayışsız,
terbiyesiz ve uyumsuz kimse 5) Polonya halkından
olan – Tutuşma Berilyum’un simgesi 6) Tanrı – Hayvan
damı – (halk dili) Amca 7) Yıkılma, çökme, yok olma –
Köpek – Tüylü hayvan derisi 8) Bir günün arkası –
Prometyum’un simgesi – Büyük erkek kardeş –
Kurçatovyum’un simgesi 9) Bir tür sıçan – Bir hastalık
türü 10) Belirti – Bir tür pekmez – (coğrafya) Geniş veya
dar düzlük 11) Telsi doku – Sıkıntı, dert – Düğme deliği.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Kamış,
Saraç 2) Ana, Alay, Me
3) Otist, Lamel 4) Si,
Ta, Alg 5) Kavurmaç 6)
Rıza, Sap 7) Baş, Atkı,
Lu 8) Emektar, Bit 9)
Sc, Om, İma 10)
Apraksi, Au 11) İt, Atlas
12) Bay, Asa, Lup 13)
Atom, Elveda 14)
Tandem, Emek. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kaos, Abes, Abat 2)
Antik, Amca, Ata 3) Mai,
Arşe, Piyon 4) Sıvı,
Kort, Md 5) Şat,
Uzatma 6) Trata,
Kasem 7) Salam, Kristal
8) Aya, Ası, Mil, Ve 9)
Maça, Ba, Alem 10)
Amel, Pli, Asude 11)
Çelgi, Utçu, Pak.
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Çocuğunuzun uyku
alışkanlığı, kendisi veya sizler
için sürekli tekrarlanan
sıkıntılar yaratıyorsa bu
durumda bir uyku sorunundan
söz edilebilir. Özellikle anaokulu
döneminde sıklıkla karşılaşılan
bu konu önemle üzerinde
durulması gerekenlerdendir. 

Sürekliliği olan uyku
sorunları; hem anneyi, hem de
çocuğu yıpratabilir. Ancak
burada önemli olan nokta
şudur ki; çocuk uyumadan önce,
uyku aşamasında güven
duygusunu kazanmış olmalıdır.
Bu ise, ilk bir yaş içerisinde
anne ile çocuk arasında
kurulan olumlu ilişki ile
sağlanır. Burada
özen gösterilmesi
gereken, anne ile
çocuk arasındaki
ilişkinin uyku
saatinden önce
yıpratılmamasıdır.

İlk altı ay
çocuğunuzun sizin odanızda
yatması, emzirme ya da
biberonla beslenme ihtiyacı
nedeniyle doğaldır.  Ancak en
geç 6 aylıkken odasını ayırmak,
onun tek başına uyumaya
alışması açısından doğru bir
zamanlama olacaktır.

Birlikte yatma erken bebeklik
dönemlerinde başlayabileceği
gibi okul çağındaki çocuklarda
da görülebilen bir davranıştır.
Bebeklik döneminde başlayan
birlikte yatma davranışında
anne-baba tutumları rol
alırken, daha ileri yaşlarda
çocuğun huzursuz olduğu
etkenler öncelikle karşımıza
çıkarlar.

Birlikte yatma davranışı
çocuğun kişilik gelişimine
olumsuz etkileyebilir, ailenin
dengesini bozabilir; anne-
babanın ilişkilerinde sorunlar

ortaya
çıkmasına,

cinsel sorunların
doğmasına neden olabilir. 
Anne-baba ile çocuğun

birlikte yatması ruhsal gelişme
içindeki bireyselleşme, kendine
güvenme, bağımsızlaşma
aşamalarının sağlıklı olarak
ortaya çıkmalarına engel
olacaktır.  Aileye, öncelikle de
anneye aşırı derecede bağımlı,
güvensiz, karar alma ve
uygulamada zorlanma
sergileyecek olan bir yapı
şekillenebilir. 

Çocuklar, anne ve babanın
yanında uyumayı
istediklerinde, anne ve
babaların bu durumda
hassaslaşmadan, durumu bir
alışkanlığa çevirmemek için
çocuklarını uyarmaları, gerekli

açıklamaları yapmaları
gerekir. Belki haftanın sadece
bir günü seçilerek, çocuklarının
bu isteklerini karşılayabilirler.

Uyku başlangıcı esnasında
anne-babanın bulunması ilk
başlarda tercih edilen en
önemli unsurdur.

Gece uyanması sonrası
çocuğun anne babanın
yatağına transferi
sağlanmamalıdır, ısrarlı bir
şekilde yatağında yatması
sağlanmalıdır; anne ve babanın
yanına gelirse geri
götürülmelidir.

Çocuğu, belirlenmiş uyku
saatinde odasına gidip uyuması
için yatağına yatırmak, yalnız
bırakmak, uyuması için
zorlamak uygun değildir. Bu
zorlama zamanla yatma-
uyuma korkusuna dönüşebilir.
Bunun yerine uykusu gelmeyen

çocuğa, uyumadan önce
yanında oturarak masal
okumak veya o gün olanları
konuşmak, yattığı odanın
ışığını ve kapısını açık
bırakmak, sevdiği bir oyuncağı
ile uyumasına izin vermek, eğer
yatağı dışında uyumak
istiyorsa uyuduktan sonra
yatağa koymak daha uygundur.
Gece korkuları nedeniyle çocuk
uyanıp anne-babanın yanına
geliyor ise yatağa kabul
etmeyip onunla birlikte odasına
gidip tekrar uyuyana kadar
yanında olmak tercih
edilmelidir. Bütün bu
uygulamalara karşın çocuğun
yalnız uyumayı reddetmesi
durumunda bir uzmandan
destek alınmalıdır.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Anne-baba ile çocuğun
birlikte yatması ruhsal
gelişme içindeki
bireyselleşme, kendine

güvenme, bağımsızlaşma
aşamalarının sağlıklı
olarak ortaya çıkmalarına
engel olacaktır.

Anne - baba ile 
birlikte uyuma

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

Malzemeler
500 gr. un
1 yemek kaşığı sirke
2 su bardağı su

İç Harç için Malzemeler
4 adet patlıcan
½ demek maydanoz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
6 adet taze soğan
Tuz
Karabiber
200 gr. tereyağı (Ara katlar ve
üzerine sürmek için)

Hazırlanışı
Patlıcanı küp şeklinde doğrayın.
Tavada zeytinyağında kavurun.
Taze soğanı kıyıp, ekleyin; tuz
karabiber ve kıyılmış maydanoz
ilave edip kenara alın.
Hamur için tüm malzemeleri
yoğurun, dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde
parçalar kopartıp, unlu tezgahta
merdane ile açın. üzerlerine
tereyağı sürün. 10 adet açıp
yağladığınız hamurların beşini üst
üste koyun ve diğer beşini de
bunlardan ayrı üst üste koyun.
Bir grubu yağlanmış tezgahta
tepsi büyüklüğünde açın ve
yağlanmış tepsiye serin.
Patlıcanlı karışımı üzerine yayıp,
diğer hamuru da aynı şekilde
açıp üzerine kapatın.
Fırça ile üzerine yağ sürüp, 180
derecede önceden ısıtılmış fırında
45-50 dakika pişirin.

Patlıcanlı Üsküp Böreği

FOTO: Hasan Hasan
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Makyaj yapmak bir sanattır ve
bunun başarılı olabilmesi için bazı
hileleri iyi bilmeniz gerekir. Sizler için
tüm makyaj hilelerini bir araya
topladık ve güzel bir dosya hazırladık.
Artık güzel makyaj yapmayı siz de
çok iyi biliyor olacaksınız! 

Kaşık
Göz altlarına rimel bulaştırmadan

sürmenin püf noktası kaşıktır. Kirpik
altına koyun ve rahat rahat sürün.

Allık sürerken
Yüz şeklinizi bilin ve ona göre allık

sürün. Allık hem renk katar, hem
kontör görevi görür. Elmacık
kemiklerinin üstüne mi, ön bölgesine
mi, yoksa arkasına mı yayarak
süreceğiniz, yüz şekline bağlıdır.

Kedi gözü
Cesur bir makyaj yapmanın

yollarından biri de eye-liner ve far
uygularken, doğru çizgiyi
oluşturabilmektir. Bunun için göz
bitimine bant yapıştırın ve
makyajdan sonra kaldırın.

Gözaltı torbası
Aslında göz altına aydınlatıcı

sürmek hepimizin yaptığı bir
uygulamadır, ancak eğer gözaltı
torbanız varsa, önce koyu renk bir
kapatıcı uygulamanız gerekir.
Kabarık alanları koyu kullanarak içe
çökük gösterebilirsiniz.

Gözlerde parlama noktaları
En güzel göz makyajını yaratmak

için, gözün hangi noktalarında açık
renkler kullanacağınızı bilmelisiniz.
Kaş kemiği, göz ortası ve iç köşeler
aydınlatılmalıdır.

Göz damlası
Her rimelin başına gelir, kurur ve

topaklanır. Bunu önlemenin yolu
rimelin içine birkaç damla göz
damlası eklemektir.

Dudaklar
Dudaklarınız kurumuş ve pul pul

görünüyorsa, sürdüğünüz ruj güzel
görünmeyecektir. Çözüm ise basit.
Bebek diş fırçası alın ve ruj sürmeden
önce dudaklarınızı bu diş fırçasıyla
fırçalayın. Ayrıca öncesinde bir parça
hindistan cevizi yağı veya vazelin
sürerseniz, dudaklarınız yumuşacık
görünür.

Göz şekli
Her makyaj stili, her göze uygun

değildir. Öncelikle göz biçiminizi iyi
öğrenin ve koyulaşma, gölgeleme
tekniklerini göz biçiminize uygun
çalışın. Makyaj malzemesi konusunda
profesyonel olan markalarda, bu
konuşa size bilgi verirler.

Göz büyütme
Beyaz kalemlerin en büyük faydası,

gözü büyütmek için kullanılmasıdır.
Göz içine beyaz çekerek, göz alanını
büyütebilirsiniz.

Kirpik dipleri
Kirpiklerin dışa doğru olan

yarısının diplerine biraz renk
ekleyerek, kirpikleri yoğun
göstermekte faydalanabilirsiniz.
Kirpikleri iç dipten de boyarsanız,

daha yoğun görünmesini sağlarsınız.

Spor ve çarpıcı
Eğer seçtiğinizi farı uygulamadan

önce tüm göz kapağına beyaz kalem
uygularsanız, daha canlı, dinamik bir
görüntü elde edersiniz.

Kirpik görüntüsü
Kirpikleri kıvırın ve maskara

uygulamadan önce ince bir pudra
uygulayın. Böylece kirpikler hem
daha kalın görünecek, hem daha
uzun süre görüntüsünü koruyacaktır.

Kirpik kıvırma
Rimeli uygulamadan önce

kirpikleri kıvırmak size kolaylık
sağlarken, kirpiklerin de düzgün
görünmesine yardımcı olur.

Isıtın
Kirpik kıvırıcıyı bir çeşit bigudi gibi

düşünün. Bu yüzden uygulamadan
önce bir süre fön makinesiyle
ısıtmanızda fayda var.

Fondöten seçerken
Cildinize yanlış renk fondöten

uyguladığınızda, sonuç çok kötü
olacaktır. Bu yüzden fondöten
seçiminde boyun bölgesinin cilt
rengini baz alın ve denemenizi o
bölgede yapın.

Sürerken
Pek çok kişi fondöten sürerken

fırçayı aşağıya doğru hareketlerle
sürer. Oysa boyama tekniğinde yüzü
daha iyi göstermek için, yukarı
hareketler kullanılmalıdır.

Nemlendirici

Eğer yüz kreminizi, fondöteninizle
karıştırırsanız, yüzünüze
uyguladığınızdan çok iyi sonuçlar
alabilirsiniz. Deneyin!

Gözü kaldıran hareket
Hızlı ve kolay bir hareketle,

gözünüzü yükseltebilirsiniz. Bunun
için kaşınızın üstüne açık renkle bir
kemer çizin, sonra parmağınızla bu
açık renk gölgeyi yedirin. Anında
enerji kazanacaksınız.

Biten rimeller
Biten rimellerinizi çöpe atmayın.

Fırçasını iyice yıkayın ve kaş
şekillendirici olarak kullanın.

Peçete
Rujunuzu sürdükten sonra

dudaklarınızın üstüne bir ince peçete

koyun ve üstünden pudra uygulaması
yapın. Uzun süre kalıcı olacaktır.

Ruj sürerken
Çok basit bir hile! Rujunuzu

sürdükten sonra buz rengi veya
pırıltılı beyaz farınıza parmağınızı
bastırın ve sonra tam dudağın
ortasına damgalayın.

Son kullanma tarihi
Her makyaj malzemesinin bir ömrü

var. Rimel 4-5 ay, allık ve far 12-18
ay, ruj 12-18 ay, fondöten 6-12 ay,
kalem ise 18-24 ay arası sağlıklıdır.
Sonrasında atın ve kullanmayın.

13GÜNDEMbuket

Kimseden duyamayacağınız makyaj hileleri!

Herkes bilir ki limon, yüksek oranda C vitamini içerir.
Ama pek az kadın C vitaminin cildi gençleştirmede,
sivilceleri gidermede ve siyah noktaları temizlemede
etkili olduğunu bilir. Evet,
limon maskesi işte bu
harika içeriğiyle cilde
mucize faydalar sağlar.
Üstelik, hazırlaması ve
uygulaması gerçekten çok
kolaydır!

Limonun
faydalarından biri, anti
bakteriyel, yani mikrop
temizleyici özelliğe sahip
olmasıdır. Böylelikle cilt
gözeneklerinde kalan
makyaj artıklarını, kirli
havanın olumsuz
etkilerini, sigara
dumanını veya ciltteki kir
ve yağları derinlemesine
temizler.

1 adet limonun suyunu
sıkıp 1 su bardağı ılık
suyla bir şişede
karıştırın. Sabah ve
akşam, bir pamuk
yardımıyla limonlu suyu

cildinize sürün. Durulamanıza gerek yoktur.
Peki, limon maskesinin faydaları nelerdir?
• Cildin daha parlak ve canlı olmasını sağlar.

• Sivilce ve sivilce
izlerini iyileştirir.

• Siyah nokta
temizlemeye
yardımcıdır.

• Aknelerin
iyileşmesine yardım
eder.

• Cildi derinlemesine
temizler, kirlerden
arındırır.

Limonu, sadece cilt
güzelliği için değil diyet
ve kilo vermek için
kullanabilirsiniz. Ödem
söktürücü özelliğe sahip
limonlu detoks suyunu
her gün içerek kolay ve
sağlıklı zayıflama
mucizesini
yaşayabilirsiniz. Her
sabah limonlu su içmek
kendinizi daha zinde ve
mutlu hissetmenizi
sağlar.

Limon maskesi nasıl yapılır, ne işe yarar?

30 Ekim 2015
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ŞEKER hastalığı veya insülin direnci
sorunu yaşıyorsanız, kendinizi iyi
hissetmek ve kilo vermek için
beslenmenize özen göstermelisiniz. 

İDEAL MEYVE ARMUT
Yılın her mevsiminde bulabileceğiniz
armut, şeker hastaları veya insülin
direnci olanlar için şifalı meyvelerden
biridir. Armut tatlı tadına rağmen
diyabeti olanların tüketmesi gereken
meyvelerin başında gelir. Lif açısından
zengin olan armut, düşük glisemik
indeksli bir meyve olduğu için kan
şekerini yavaşça yükseltip düşürür.
Böylece kan şekeri dengesini sağlar. Ara
öğünlerde orta boy armutla beraber süt
ya da yoğurt gibi protein içeren bir besin
grubunun beraber tüketilmesi kan şekeri
regülasyonunu sağlayarak bir sonraki
öğüne kadar dengeyi sağlar.

BADEM VE CEVİZ 
Ceviz ve badem gibi şifalı kuruyemişler,
yüksek lif içerir ve diyabet hastalarına iyi

gelir. Düzenli olarak ceviz ve badem
tüketimi diyabeti olanların insülin
dengesini sağlayarak kilo vermesine
yardımcı olur.

Cevizdeki Omega 3 yağ asidi
grubundan olan alfa linolenik asit,
diyabeti olanları kalp-damar
hastalıklarından korur. Hem ceviz, hem
de bademde bulunan yüksek lif ise
insülin direncini düşürmeye yardım eder
ve kan şekerinin daha kolay
dengelenmesini sağlar.

Bu besinler yüksek miktarda yağ
içerdiği için kalorileri çok da düşük
değildir. Tüketim sırasında miktara
dikkat edilmeli ve çiğ olarak
tüketilmelidir. 100 gram badem ortalama
600 kalori iken 100 gram ceviz 650
kaloridir. Günde 10 adet çiğ badem ve 2
adet ceviz tüketmek kalp damar
hastalıklarını önlemek için yeterli.

KAN ŞEKERİNİ TARÇINLA
DENGELEYEBİLİRSİNİZ
İçeriğindeki sinnamil aldehit maddesi

hücrelerin insüline olan hassasiyetini
artırarak kandaki glukozun hücrelere
geçişini kolaylaştırır ve kan şekerini
dengeler. 

Yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı
tarçının bile kan şekeri dengesini
sağlamaya yardımcı olduğunu
gösteriyor. En iyi kan şekeri dengesini
sağlayan tarçın ise Çin tarçınıdır. 

Tarçını süt ya da yoğurdunuza
ekleyebilir, çaylarınızda kabuk tarçın
olarak kullanıp aromatik bir tat
yakalayabilirsiniz. Tarçının tatlı
isteğinizi baskılamasını istiyorsanız;
elmayı dilimleyip üzerine tarçın serpip
fırında pişirerek hafif bir tatlı elde
edebilirsiniz. 

Tarçının maksimum dozu ise 1 tatlı
kaşığıdır (6 gram), günde 1 tatlı kaşığını
geçmemek kan şekerinizi dengelerken
fazlasını tüketmek kan şekerinizi fazlaca
düşürerek hipoglisemiye girmenize
neden olabilir.

İNSÜLİN DİRENCİNE 
YOĞURT İYİ GELİR
Yoğurt yüksek kalitede protein ve
karbonhidrat içerir. Ana öğünlerde sebze
yemekleriyle, ara öğünlerde ise
meyvelerin yanında tüketerek kan şekeri
dengesini sağlayabilirsiniz. Her öğünde
tüketilebilen eşsiz bir protein ve
kalsiyum kaynağı olan yoğurdun günlük
tüketim miktarı 2-3 porsiyondur.
Özellikle yağsız yoğurt tüketmek;
doymuş yağ ve kolesterol alımınızı
azaltarak damar sağlınız için de faydalı
olacaktır.

ŞEKER HASTALIĞINA 
KARŞI ZERDEÇAL
Zerdeçal bileşimindeki curcumin adlı
madde ile insülin direncini azaltır ve kan
şekerini düşürür. Düzenli tüketildiğinde
diyabeti olanların kalp-damar
hastalıkları riskini azaltır. Zerdeçalı bitki
çaylarına ekleyerek, meyvelere, sebze
yemeklerinize ve salatalarınıza serperek
tüketebilirsiniz. Maksimum fayda
sağlamak için zerdeçalın bağırsaklardan
emilimini artırmak gerekir. Bunun için
de karabiber ve zeytinyağı ile karıştırarak
tüketimi sağlanmalıdır.
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Şeker hastalığınız
varsa bunları
yemelisiniz!

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Mesleki konulara

ve sorumluluklara
odaklanmak ve çaba içerisinde

olmak söz konusu. Sosyal alanda daha
aktif olmak için güzel fırsatlar var. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Ortaklıklar ve

getirdiği parasal imkanlar
öne çıkıyor. Duygusal

ilişkilerinizde aşırı beklentiler
karşı tarafı yorabilir. Bu konuda daha
sabırlı olmanız iyi olacak.  

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Yakın ilişkilerde
yaşanabilecek duygusal

gerginlikleri  daha coşkulu
karşılamaya bakın. Kariyerde daha
bilinçli olunması gereken önemli bir
dönemdesiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) İşlerinizi

hızlı ilerletmek adına değişik
yöntemler kullanmaktan

çekinmeyin. Sağlıkla ilgili endişeler
veriminizi düşürmemeli.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Duygusal

ilişkilerde yenilenme ve
farklı heyecanlar size hareket katabilir.
Dinlenmek amacı ile yapılacak hoş
yolculuklar unutulmamalı.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İş hayatınızda artan
hareketlilikten yararlanmanız
gerek. Ancak bu arada evde
yaşanan hareketlilik ve

yerleşik hayatınızda
değişiklikler var. Taşınma ya da
beklenmedik tadilatlar zaman alabilir.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni bilgiler ve
kendinizi geliştire-

ceğiniz fırsatlar peşinde
olacaksınız. Duygusal ilişkilerde
sizi güzel sürprizler bekliyor.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Hayatınıza renk
getiren eylemler içinde
olacak, kendi kişisel

konularınızı ele alacaksınız.
İlişkilerde yaşanan iyimser

hava ile daha dışadönük heyecanlar
göze çarpıyor. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Maddi durumunuza yönelik
arayışlar içindesiniz. Bu
alanda daha geniş imkanlar

ve yatırım olanakları ile
yakından ilgileneceksiniz. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Biraz eldeki işlere odaklanarak
kendinizi yeni başlangıçlara
hazırlamanız gerekecek. Maddi

gelişmeler moral verici olacak.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni organizasyonlar karşısında
esnek olmanız size verimli
çalışmalar yapma imkanı
veriyor. Ancak parasal planlara

dikkat edilmeli. Parasal sorumluluklar
sorun olabilir. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Pek huzurlu ve
net bir dönemde
değilsiniz. İş hayatında
yaşanan hareketli

şartları, getirdiği sorumlulukları
bilerek hareket etmelisiniz.  b

u
rç
la
r.
..
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İşadamı Güner Mustafa,
Başkonsolos Akıncı’yı ağırladı

GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi Çalışanları
Derneği üyelerinden oluşan bir heyet, Rodop ili
SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa ile birlikte
Atina’da Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’na yapılan ziyarette,
Sismanoglio Devlet Hastanesi’ndeki sorunlar ve
çalışanların çözüm önerileri bakanlık
yönetimine aktarıldı.

Ziyaret sonrası, Milletvekili Mustafa

Mustafa’nın inisiyatifiyle Gümülcine Hastanesi
çalışanlarından oluşan heyet, Atina’da
parlamentoyu gezdi. Gümülcine Devlet
Hastanesi Çalışanları Derneği tarafından
konuyla ilgili sosyal medyada yapılan
paylaşımda, “Yapılan temas ve görüşmelerin
gerek hastanenin desteklenmesi, gerekse yerel
toplumun tamamının iyiliği açısından sonuç
vermesini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, 26 Ekim
Pazartesi günü Rodop Eczacılar
Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı
Aleksandros Çapekos ve dört
yönetim kurulu üyesinin hazır
bulunduğu görüşmede,
Milletvekili İlhan Ahmet’e
eczacıların talepleri aktarıldı.

İlgili bakanlığın yayımlamayı
düşündüğü kararname ile
hükümetin uygulamaya koyacağı
bazı önlemleri protesto etmek
için 26 - 27 Ekim tarihleri
arasında Rodop ilinde eczacıların
greve giteceğini söyleyen Başkan
Çapekos, hükümet tarafından
eczanelerin yatırımcılara ve
büyük market zincirlerine adeta
hediye edildiğini ve böylece
merkez dışındaki mahalle ve
köylerdeki eczanelerin
kapanmaya mahkum edildiğini
ifade etti. 

Milletvekili İlhan Ahmet
görüşmede, eczacıların
endişelerini paylaştığını
belirterek, yeni kararnamenin
onaylanmasıyla büyük
marketlerde ve alışveriş
merkezlerinde doğrudan ilaç
satışının önünün açılmasının
eczacıların bilim insanı olarak da
işlevini ortadan kaldıracağının
altını çizdi.

İlhan Ahmet, ilaç ve medikal

malzeme satışını arttırmak
doğrultusunda hükümetin bu
düzenlemeyle ilaç satışını
eczacıların elinden alarak,
marketlerde yapılmasının önünü
açmasının küçük sermayeli
eczanelerin yaşama şansını
azaltacağını ve eczaneleri
kapanma tehlikesiyle karşı
karşıya bırakacağını dile getirdi.

Sözkonusu uygulamanın
ezcacılık sektörüne öldürücü
darbe vuracağını ifade eden
İlhan Ahmet, Avrupa Birliği’nin
bu konuda rekabetin
bozulmasını önleyecek tedbirler
alması gerektiğini kaydetti.

Rodop Eczacılar Odası Başkanı
Çapekos, bahse konu
kararnamenin yürürlüğe
girmesinin durdurulması ve
eczacıların taleplerinin dikkate
alınarak gerekli iyileştirmelerin
yapılması noktasında İlhan
Ahmet’ten konunun takipçisi
olmasını ve parti nezdinde de
eczacılık sektörüne gerekli
desteğin verilmesini istedi.

Başkan ve yönetim kurulu
üyelerinin taleplerini dinleyen
İlhan Ahmet, görüşlerini ve
kararnamenin ertelenmesi
doğrultusundaki isteklerini
partinin yetkili organlarına
ileticeğini kaydederek konunun
takipçisi olacağını dile getirdi.

İlhan Ahmet, 
Rodop Eczacılar Odası
yetkilileriyle görüştü

Sağlık Bakanlığı’nı
ziyaret ettiler

PETROL Ofisi’nin Yunanistan bayii Güner
Mustafa, 22 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
çalışma arkadaşları ile bölgedeki bazı
işadamlarını ağırladı.

Rodop iline bağlı Delinasuhköy’de bulunan
Güner Mustafa’nın işyerinde gerçekleşen
yemeğe Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın yanı sıra, muavin konsoloslar
İrfan Çetin ve Canay Kavuncu ile Türkiye Ziraat
Bankası Şube Müdürü Mustafa Karabulut
katıldı. Yemekte ayrıca bölgede faaliyet gösteren
Lassa lastikleri Yunanistan bayii ve Kozlukebir
eski Belediye Başkanı Halit Mehmet, Trakya
Mobilya Şirketi sahibi Nurhan Mustafa ile
Kozlukebir eski Belediye Başkanı İbrahim Şerif
yer aldı.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan
Başkonsolos Akıncı, “Sağolsunlar bizi davet
ettiler ve bir araya geldik. Kendilerini son derece
önemsiyoruz. Dünyanın her yerinde biliyoruz ki
iş dünyası canlı ve dinamikse o toplum ilerler.
Biliyorsunuz ki Yunanistan’da ciddi bir

ekonomik kriz var. Dileğimiz bu krizin bir an
önce sona ermesi ve toplumun da refaha
kavuşmasıdır. Kendilerine bugünkü davet için
bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

BTAYTD satranç kursları
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği

(BTAYTD), 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren
satranç kursları başlatıyor.

Konuyla ilgili olarak dernekten yapılan yazılı
açıklamada, “Kurslar her Cumartesi sabah saat
11:00’den itibaren Gümülcine Türk Gençler Birliği
bahçesinde bulunan çalışma odasında
gerçekleşecektir. Azınlığımızın tüm çocukları
kurslara katılabilir. İlgilenen aileler sayın Suha
Mehmet (6938944644) ile irtibata geçebilirler.”
denildi.
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Yalımlı köyünde
mahya geleneği bu
yıl da devam etti

RODOP ilinin Yassıköy Belediyesi’ne
bağlı Yalımlı köy halkı, 25 Ekim Pazar günü
geleneksel mahya etkinliği düzenledi.

Etkinliğe başta Yalımlı köyü halkı olmak
üzere civar köylerden binlerce kişi katıldı.
Ayrıca etkinliğe katlılanlar arasında
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos
İrfan Çetin, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet meclis üyesi
Önder Mümin ve diğer yerel yöneticiler yer
aldı.

Etkinlik köy camiinde Gümülcine

Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri
tarafından okunan mevlitle başladı. Mevlit
duası Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
tarafından yapıldı. “Geleneklerimize,
göreneklerimize, Kur’an kurslarımıza sahip
çıkmamız gerekir” diyen müftü Şerif, birlik
ve beraberlikten taviz verilmemesi
gerektiğinin altını çizdi.

Muavin Konsolosu İrfan Çetin yaptığı
kısa selamlama konuşmasında Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını ileterek, bu tür geleneklerin
birlik ve beraberliği yaşatma adına önemli
olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda katılımcılara köy halkı
tarafından geleneksel etli pilav ve ayran
ikram edildi.

İSKEÇE ili Mustafçova
Belediyesi’ne bağlı Balkan kolu
köylerinden Sadnovisa’da 25 Ekim
Pazar günü hafızlık etkinliği
düzenlendi.

Çok sayıda soydaşın katıldığı
Sadnovisa’daki hafızlık etkinliğinde
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete’nin yanı sıra,
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Osman Şahin, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve
diğer yerel yöneticiler yer aldı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
Sadnovisa köyündeki hafızlık
etkinliğiyle ilgili olarak kişisel sosyal
medya hesabından, “Sadnovisa
köyünde Ayhan evladımızın hafızlık
töreninde bulunduk. Allah kabul
etsin.” mesajını yayımladı.

Sadnovisa köyünde
hafızlık etkinliği

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen 
abo ne le ri mi zin, Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 

ARNAVUTLUK’ta yaşayan
Makedon azınlığın çatı kuruluşu
“Ilinden” derneğinin başkanı Nikolla
Gjurgjaj başkanlığındaki bir heyet, 25
Ekim Pazar günü Avrupa Batı Trakya
Federasyonu’nun (ABTTF) Witten’deki
genel merkezine nezaket ziyaretinde
bulundu. 

Batı Trakya Türk azınlığının ev
sahipliğinde 13 – 17 Mayıs 2015
tarihlerinde Gümülcine’de
düzenlenen Avrupa Hakları Federal
Birliği’nin (FUEN) yıllık kongresinde
FUEN asil üyeliğine kabul edilen
Ilinden derneği heyetini ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu ve ABTTF
Başkan Yardımcısı Sami Yusuf
ağırladı.

Özel işleri nedeniyle Almanya’da
bulunan heyete Başkan Habipoğlu,
ABTTF’nin çalışmaları ve Batı Trakya
Türk azınlığına ilişkin son gelişmeleri
aktardı.

Ilinden Başkanı Gjurgjaj da,
Makedon azınlığının yaşadığı
Arnavutluk’taki güncel durum
hakkında bilge verdi. Gjurgjaj,

ABTTF’nin başarılı faaliyetlerini
yakından takip ettiğini belirterek,
uluslararası platformlarda yürüttüğü
etkin ve örnek alınması gereken
çalışmaları dolayısıyla ABTTF’yi
tebrik etti. 

FUEN’in uluslararası
çalışmalardan sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak kendisinin
öncülüğünde Ahıska Türkleri, Rodos-
İstanköy Türkleri ve Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarının Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
(AGİT) Varşova’da düzenlenen son
toplantısı ile Birleşmiş Milletler
nezdinde dile getirilmesini
sağladığını ifade eden Habipoğlu,
Ilinden derneğinin de FUEN’in asil
üyesi olarak uluslararası
platformlardaki bu toplantılara
katılarak Makedon azınlığının
sorunlarını aktarabileceğini dile
getirdi.

Ziyaret, Ilinden derneği heyetinin
beraberinde getirdikleri hediyeyi
ABTTF heyetine takdim etmesi ile
sona erdi.

Arnavutluk’taki Ilinden derneğinden
ABTTF’ye ziyaret
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İyiliği yaymak kötülüğü önlemek

D
inimiz İslâm, toplumun
sağlıklı bir yapıya
kavuşup bu halinin

sürekli olarak devamını sağlamk
için “İyiliği emir ve kötülüğü
nehiy” esasını getirmiştir. Toplum
içinde Müslüman daima iyi, güzel
ve hayırlı olan işlerin yanındadır.
Kötü, çirkin ve zararlı olan işlerin
de tabii olarak karşısındadır.
Böylece toplumda iyilikler
kendiliğinde güç bulur ve yayılır.
Kötülükler ise güçlenme imkânı
bulamaz. Kur’an-ı Kerimin Tevbe
suresi 71’nci âyetinde Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

“Mü’min erkekler ve mü’min
kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
İyiliği emreder, kötülükten
alıkoyarlar. Namazı dosdoğru
kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve
Resûlüne itaat ederler. İşte
bunlara Allah merhamet
edecektir. Şüphesiz Allah mutlak
güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir.”

Kötülüğü engel olmada
izlenecek yolu Rasûlüllah (s.a.s.)
şöyle belirlemiştir:

“Sizden biriniz bir kötülük
gördüğü zaman onu eliyle
değiştirsin. Buna gücü yetmezse
diliyle, onun kötü olduğunu
söylesin. Buna da gücü yetmezse
kalbiyle o işi kötü görsün. Bu
sonuncusu imanın en zayıf
derecesidir.” (Müslim, İman, 20)

Fert yahut toplum olarak iyiliği
yaymak, kötülükleri de ortadan
kaldırmak müslümanların en
belirgin özelliklerinden biridir.
Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyuruyor:

“Onlar Allah’a ve ahiret
gününe inanırlar; iyiliği emreder,
kötülükten menederler; hayırlı
işlere koşuşurlar. İşte, bunlar
salih insanlardandır.” (Âl-i İmran,
114)

Ferdin ve toplumun huzuru için
insanların Hak ve hakikatle
irtibatının sağlanması ve
korunması, ihmal edilemeyecek
kadar önemli bir vazifedir. Bu
konuda hiç kimse ‘bana ne’
diyemez, dememelidir. Her
müslüman sorumluluk şuuruyla
gücü nisbetinde bu ilahî görevi
yerine getirmelidir. 

İyilik ve kötülük biri olmayınca
diğerinin onun yerini aldığı zıt iki
unsurdur. Eğer bir toplumda iyilik
ve güzellik yaygın hale gelirse
kötülükler gittikçe azalır. Aynı
şekilde, Allah muhafaza, iyilik
azalırsa kötülük yayılır. Böylece
toplumu nice fitneler, fenalıklar
kuşatır. Hem dünya hem de ahiret
huzuru elden gider. Bu yüzden
iyiliği yaymak, kötülüğü ortadan
kaldırmak için gayret sarf etmek
lazımdır. Fahr-i Kainat Efendimiz

(s.a.s.) kötülüğe karşı mücadele
etmeyenlerin sonunu şu temsille
anlatıyor:

“Bir grup insan bir gemiye
binerek topluca deniz
yolculuğuna çıkarlar. Oturacakları
yer için aralarında kura çekerler.
Herkes yerine yerleştikten sonra
içlerinden biri, bulunduğu alt
kattaki zemini balta ile delmeye
başlar. Üst kattakiler; 

– Ne yapıyorsun, dedikleri
zaman o;

– Size ne bundan, benim kendi
yerim değil mi, istediğimi
yaparım! Siz ancak kendi yerinize
karışabilirsiniz, der.

Şimdi gemi ahalisinin bu
adamın elinden baltayı alması
gerekirken, bundan kaçınıp;

– Adam sen de, bize ne! O
kendi yerinde delik açıyor,
şimdilik bir zararı yok, ne yaparsa
yapsın, deyip onu kendi haline
terk ederlerse çok geçmeden
hepsi birden denize batıp helak
olup giderler.” (İbnü’l Mübarek,
ez-Zühd, nr. 1060)

Bu hadis-i şerif, birlikte
yaşayan iyiler ve kötülerin
durumunu veciz bir benzetme ile
anlatıyor. Buna göre dinimiz
İslâm, insanları Allah Tealâ’ya ve
ebedi saadete kavuşturmak
maksadıyla Cenab-ı Mevlâ
tarafından gönderilmiş bir gemi
gibidir. Bütün insanların bu
gemide yerleri vardır. İnsanlardan
biri kalkıp da gemiye zarar
vermeye başlayınca diğerlerinin o
kimseyi uyarıp hem o kişiyi hem
kendilerini kötü akıbetten
kurtarmaları gerekir. Bizi
ilgilendirmediğini sandığımız,
yapılmasına göz yumduğumuz bir
kötülük, gün gelir bize ve
nesillerimize zarar verir. Aslında
zarar verip vermemesi de ölçü
değildir. Müslüman kimse her
halükârda kötülükten uzak durur
ve aynı zamanda kötülüğü
engeller.  

Allah Tealâ, ilk insan Hz. Adem
(a. s.) ile insanlara kulluğu, doğru
ve yanlışları öğretti. Ondan sonra
da en son peygamber Fahr-i
Kainat Efendimiz (s.a.s.)’e kadar
nice peygamber geldi. Onlar da
insanlara doğru yolu gösterdiler,
öğrettiler. İman edenler kurtuldu,
inkâr edenler için ise ayet-i
kerimede şöyle buyruluyor:

“Kendilerine apaçık deliller
geldikten sonra parçalanıp
ayrılığa düşenler gibi olmayın.
İşte bunlar için büyük bir azap
vardır.” (Âl-i İmran, 105)

Kutsal Kitabımız’dan şu ayet-i
kerime ile nokta koyalım:

“Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve
‘Ben müslümanlardanım’
diyenden daha güzel sözlü olan
kimdir?” (Fussilet, 33)

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUSoydaşlar Göynüklü
mahyasında buluştu...

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 23 Ekim Cuma günü Muratlı köyünü
ziyaret ederek, Muratlı’daki soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya Muratlı köyü ziyareti
sırasında, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim

Şerif, Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
İrfan Çetin eşlik etti. Namaz sonrası bölge
halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür
eden Akıncı, soydaşlara birlik ve beraberlik
mesajı verdi.

Başkonsolos Akıncı, Muratlı
köyünde soydaşlarla buluştu

İSKEÇE’nin ova
bölgesindeki en büyük
köylerden biri olan
Göynüklü’de geleneksel mahya
coşkusu yaşandı. Yusufçuklar
Türbesi’nin çevresinde
gerçekleştirilen mahya, adeta
yazdan kalma güneşli bir
havada gerçekleşti. Mahyaya
Batı Trakya genelinden binlerce
soydaş katıldı. 

Köy camiinde okutulan
mevlitten sonra köye gelen
misafirlere geleneksel etli pilav
ve ayran ikram edildi. 

Etkinliği fırsat bilen Batı
Trakyalı ve Bulgaristan’dan
gelen seyyar satıcılar ise köyde
dev bir pazar kurdu. 

Köy halkı tarafından her yıl
düzenli olarak gerçekleştirilen
Göynüklü mahyasına katılanlar

arasında İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
Topiros (İnhanlı) Belediye
Başkanı Thomas Mihoğlu,
Belediye Başkan Yardımcısı
Sunay Hüseyinoğlu, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı

ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu
Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği Asbaşkanı Ramadan
Galip, Çınar Derneği Başkanı
Cengiz Ömer ve İskeçe eski
milletvekili Çetin Mandacı da
yer aldı. 
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Φόροι-Χρέος-Δάνεια-Φτώχεια-Εξαθλίωση

T
ο τελευταίο εργάσιμο διήμερο του
μήνα, Πέμπτη και Παρασκευή 29
και 30 Οκτωβρίου, στις τράπεζες

επικρατούσε πανικός. Ατελείωτες ουρές
από ανθρώπους που περίμεναν άλλοτε
υπομονετικά και άλλοτε με νεύρα
τεντωμένα να πληρώσουν κάθε είδους
λογαριασμούς. Κυρίως, βέβαια, τον
«αγαπημένο μας» ΕΜΦΙΑ, τον οποίο θα
καταργούσε η σημερινή κυβέρνηση γιατί
όπως έλεγαν προεκλογικά «είναι ένας
φόρος άδικος και ντροπή για τους
Έλληνες». Είναι όμως και η καταληκτική
ημερομηνία για να πληρωθεί ο ΦΠΑ του
τριμήνου, η δόση της εφορίας, η ΔΕΗ, ο
ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΚ, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι
κάθε είδους ρυθμίσεις στις οποίες έχει
υποβληθεί ο ταλαίπωρος λαός που έχει
μεταβληθεί σε ένα μηχάνημα αυτόματων
πληρωμών. 

Ένας λαός που υπάρχει για να πληρώνει
στο κράτος τα βερεσέδια, που το ίδιο το
κράτος επιβάλει στον πολίτη και που τα
παίρνει από τους μισθούς και τις συντάξεις
που του καταβάλει, αλλά πριν τα δώσει για
να τα πάρει πίσω στην συνέχεια, τα
δανείζεται από τον ESM , την ΕΚΤ και το
ΔΝΤ! Με αποτέλεσμα ο δανεισμός να
αυξάνει το δημόσιο χρέος που κοντεύει να
φθάσει στο 200% του ΑΕΠ, το ιδιωτικό
χρέος και τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια»
να εκτοξεύονται, αλλά ταυτόχρονα να

υπογράφουμε καινούργια μνημόνια,
δηλαδή νέα δάνεια που χρειάζονται νέοι
φόροι για να αποπληρωθούν, γιατί
σύμφωνα με τους δανειστές μας, το χρέος
της Ελλάδας είναι βιώσιμο και άρα
μπορούν να συνεχίζουν να μας δανείζουν! 

Αυτή η τρέλα δεν έχει όρια, δεν έχει
αρχή ούτε τέλος. Και επιπλέον, τώρα που
οι τράπεζες πρέπει να
ανακεφαλαιοποιηθούν γιατί ξέμειναν από
ρευστό, ψάχνουν τα περίφημα «funds» του
εξωτερικού, δηλαδή τοκογλυφικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να
πουλήσουν τα χρέη των στεγαστικών
δανείων και να απαλλαγούν από αυτά, μια
που ξέρουν ότι δεν θα τα πάρουν ποτέ
πίσω, ώστε στην συνέχεια αυτοί οι
κερδοσκόποι του εξωτερικού να
χρησιμοποιήσουν το νέο νόμο για τους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και να
πάρουν σε μία νύχτα τα σπίτια του
κοσμάκη. 

Αμέσως μετά, θα τα μεταπωλήσουν
στην μισή τιμή από εκείνη που
αγοράστηκαν πρωτογενώς, η οποία όμως
θα καλύπτει το κεφάλαιο που ξόδεψαν για
να τα αγοράσουν κοψοχρονιά από τις
ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με την σειρά
τους, αρχικά είχαν χορηγήσει αυτά τα
δάνεια με τιμές φουσκωμένες όπως ένα
μπαλόνι. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην
αγορά ακινήτων διακινούνταν

περισσότερο αεριτζίδικο χρήμα, που δεν
είχε καμία σχέση με την πραγματική ή την
αντικειμενική αξία των ακινήτων, που έτσι
κι αλλιώς και αυτή ήταν ήδη φουσκωμένη!

Με τον τρόπο αυτό και οι τράπεζες θα
ελαφρύνουν το παθητικό τους ή, αν
θέλετε, θα παρουσιάζουν πλασματική
αύξηση του ενεργητικού τους ώστε να
περάσουν τα τεστ της Κεντρικής
Ευρωπαϊκής Τράπεζας,  να καταστούν
βιώσιμες για να μπορέσει στην συνέχεια να
εισρεύσει φρέσκο και ζεστό χρήμα στα
θησαυροφυλάκια τους για να γίνει η
«ανακεφαλαιοποίηση» τους. 

Κάθε ένας από τους πολίτες που
διαθέτει μία ακίνητη περιουσία με αξία
μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ, όπως
ζητάει η Τρόικα  και σε κάθε περίπτωση
από 200.000 ευρώ και πάνω, όπως θέλει
να πετύχει η κυβέρνηση, θα θεωρείται για
το ελληνικό κράτος, πλούσιος- και εφόσον
έχει αθετήσει την συμβατική του
υποχρέωση να πληρώσει τρεις
συνεχόμενες δόσεις του στεγαστικού του
δανείου, το σπίτι του με συνοπτικές
διαδικασίες θα βγαίνει στον
πλειστηριασμό.                                   

Την ίδια στιγμή η ανεργία καλπάζει
κατά μέσο όρο σε ποσοστά άνω του 25%
και η ανεργία των νέων κάτω των 30 ετών,
υπερβαίνει ακόμα και το 60% του
καταγεγραμμένου εργατικού δυναμικού
της χώρας.  

Δουλειές δεν υπάρχουν πουθενά ή αν
υπάρχουν αμείβονται με 300 έως 600 ευρώ
στην καλύτερη περίπτωση για πτυχιούχους
πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με διαλυμένες τις
εργασιακές σχέσεις χάριν των λεγομένων
«ελαστικών σχέσεων απασχόλησης», οι
οποίες στη  πραγματικότητα είναι
εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» στα χέρια
του εκάστοτε εργοδότη. 

Ο εργοδότης από την άλλη πλευρά,
καλείται να πληρώσει ΟΑΕΕ, το παλιό
ΤΕΒΕ δηλαδή, που του στοιχίζει στην
καλύτερη περίπτωση 450 ευρώ το δίμηνο

και στην χειρότερη κοντά στα 1.000 ευρώ,
δηλαδή 500 ευρώ τον μήνα μόνο για
ΤΕΒΕ! 

Και, μάλιστα, αν χάσει την καταβολή
ενός διμήνου ή την καταβολή μιας δόσης
από ρύθμιση, ακόμα και αν πλήρωνε όλα
τα προηγούμενα χρόνια, ο εργοδότης
αυτός παύει να θεωρείται ασφαλισμένος
και παραμένει με ασφράγιστο βιβλιάριο
υγείας που έχει ως συνέπεια, αν πάθει
κάτι, να τον διώχνουν ως ανασφάλιστο
από το δημόσιο νοσοκομείο, εάν δεν έχει
να πληρώσει το νοσοκομείο! 

Τα ίδια στιγμή εκατοντάδες φθάνουν οι
καταγγελίες από τα χωριά ότι οι αγρότες
αδυνατούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ και
παραμένουν ανασφάλιστοι και
εκτεθειμένοι στο έλεος του Θεού και στην
φιλευσπλαχνία των συνανθρώπων τους.
Τα καφενεία στα χωριά κλείνουν, τα
τεφτέρια στα μπακάλικα γεμίζουν με
βερεσέδια και οι νέοι φεύγουν για να
δουλέψουν στα λουλούδια της Ολλανδίας
ή στα σίδερα και τα ορυχεία του Βελγίου.
Ό,τι δηλαδή συνέβαινε στην Ελλάδα του
1950 και του 60. 

Είναι αυτή μια ζωή που μας αξίζει; Έχει
αυτή πολιτική που ασκείται καμία
προοπτική; Οδηγεί κάπου όλο αυτό; 

Η απάντηση είναι πώς οι φτωχοί και οι
μεσαίοι (όσοι έχουν μείνει) αυτής της
χώρας, οδηγούνται σε κοινωνικό
αφανισμό. Θα επιβιώσουν τα ολιγοπώλια,
οι μαυραγορίτες, ολιγάρχες τύπου Ρωσίας
μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης,
που αγόραζαν την κρατική περιουσία
έναντι πινακίου φακής και μέσα σε μία
νύχτα απέκτησαν αμύθητες περιουσίες.
Εδώ, δεν είναι μόνο η κρατική περιουσία
που εκποιείται για να γίνουν επενδύσεις,
που τις ακούμε αλλά δεν τις βλέπουμε
χρόνια τώρα, είναι και το γεγονός ότι οι
πολίτες θα χάσουν τις περιουσίες τους που
αγωνίστηκαν μια ζωή για να τις
δημιουργήσουν. Κανένα φως στο βάθος
του τούνελ…                        

YUNANİSTAN’da üretilen pamuğun
yüzde 50’sini satın alan işadamları,
Levent Sadık Ahmet başkanlığında
Yunanistan’ı ziyaret ederek temaslarda
bulundu. 

Ziyarette bölgede üretilen pamuğu
yakından gören işadamları, Yunanistan
pamuğunu satın almaktan büyük
memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.
İşadamı Levent Sadık Ahmet ise bu
sezon Batı Trakya’da üretilen pamuğun
tamamının satıldığını söyledi. 

“TÜRKİYE VE YUNANİSTAN 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ALANINDA 
ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİR”
Ziyaretle ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Şirikçoğlu Mensucat Yönetim
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı
Atıf Şirikçioğlu şunları söyledi:
“Yunanistan’a bir iş ziyaretinde
bulunduk. Yunanistan’ın ciddi bir
ekonomik krizde olduğunu gördük.
Burada uzun yıllardan beri bir işadamı
olarak pamuk alımına devam ediyoruz.
Şu anda aylık tüketimimiz 6 bin ton.
Aylık olarak da 4,5 milyon metre denim
(kotlanmış üretim) üretimimiz var.
İşadamı Levent Sadık Ahmet bey
Yunanistan’da bizlere çok büyük destek
oluyor. Tüm pamuk alımlarımızda
bizlere Levent beyin katkısı oldukça fazla
oluyor. Yunanistan’ın da ekonomik
krizde olduğunu düşünecek olursak,
burada biz Türk işadamları olarak ciddi

bir misyon almamız gerektiğini
düşünüyorum. Biz Yunanistan’la
çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.
İşbirliğimizi arttırmamız gereken iki
komşu ülkeyiz. Türkiye ve Yunanistan
ekonomik ve ticari işbirliği alanında çok
daha güzel ve önemli işlere imza atabilir
ve atmalıdır da. Bu iki ülke halkının da
yararınadır. Çünkü Türkiye ve
Yunanistan’ın tarih boyunca uzun yıllar
dost iki ülke olduğunu göz ardı
etmememiz gerekir. Bu çerçevede
çalışmalarımıza devam etmemiz gerekir
diye düşünüyorum.”

“BATI TRAKYA’DA ÜRETİLEN 
PAMUĞUN TAMAMINI SATTIK”
İşadamı Levent Sadık Ahmet ise ziyaretle
ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, Batı Trakya’da üretilen
pamuğun tamamının satıldığını ifade
ederek şunları söyledi: “Bu sezon Batı
Trakya pamuğunun tamamını sattık.
Ayrıca Yunanistan’da üretilen pamuğun
yüzde 50’si de satın alındı. Yunanistan’ın
diğer bölgelerinden pamuk alımlarımıza
devam ediyoruz. Hava şartlarından
dolayı aldığımız pamuğun orta kalitede
olduğunu belirtmek istiyorum.”

Yunanistan’ı ziyaret eden işadamları
arasında Şahtaş Mensucat Yönetim
Kurulu Başkanı Necmettin Taşçı, DONE
Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir
Yürürdurmaz ve ASCOT Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Tanış da yer aldı.

Batı Trakya pamuğunun tamamı satıldı

İki mahalleyi birleştiren köprü
İSKEÇE’nin iki yakasını birleştiren

yaya köprüsü tamamlanıyor. İskeçe
Karşı Mahalle ile Kavak Mahallesi’ni
birleştiren yaya köprüsü monte edildi. 

Yıllardan bu yana yapılması
beklenen ve iki mahalleyi birleştiren
asma yaya köprüsü geçtiğimiz
günlerde İskeçe’nin içinden geçen
nehrin iki yakasına konuldu. Köprü,
Kavak Mahallesi’ndeki “Ördekli
Park”ın yanındaki “Nisaki” (Adacık)
olarak bilinen yerden Karşı Mahalle’ye
uzanıyor. 

Yaya köprüsü İskeçe nehri üzerine

1910 yılında inşa edilen ve ahşap olan
ilk köprünün olduğu yere yapıldı. 

Köprüyle ilgili çalışmaların
önümüzdeki günlerde tamamlanması
ve köprünün hizmete açılması
bekleniyor. 
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AVUSTURYA ile komşu olan
Almanya’nın Bavyera eyaleti arasında tam
bir gerginlik yaşanıyor. Mülteciler artık
sınırlardan kaçak geçmek için günlerce
yaya yürümüyor. Türkiye üzerinden gelen
mültecileri Yunanistan otobüslerle Balkan
ülkelerine taşıyor. Para karşılığı mülteci

taşıyan otobüs seferleri
var. Hırvatistan yine
otobüsle mültecileri
Slovenya sınırına
yakın getirip

bırakıyor. Slovenya
Avusturya’ya,

Avusturya da
mültecileri otobüslere

doldurup
Bavyera
sınırı
yakınına
getiriyor.

Bavyera’nın verdiği resmi rakamlara göre
hafta sonu 15 bin, pazartesi günü 8 bin, salı
günü 5 bin 500 mülteci Avusturya
sınırından Bavyera’ya giriş yaptı.

RESMEN İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Bavyera eyaleti hükümet yetkilileri,
mültecileri sınıra getirip bırakan
Avusturya’yı insan kaçakçılığı yapmakla
suçladı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim
Herrmann, Herrmann, Avusturya’nın
herhangi bir uyarı yapmadan mültecileri
otobüslere doldurup Bavyera sınırına
bırakmasını eleştirdi. 

AVUSTURYA TEKNİK 
ÖNLEMLER ALACAK

Avusturya Başbakanı Werner Faymann,
sığınmacıların durdurulması için teknik
önlemler alacaklarını söyledi.

Faymann, Bakanlar Kurulu
toplantısından sonra yaptığı açıklamada,

toplantıda sığınmacı sorununun ele
alındığını belirterek, "Avusturya'nın

etrafına çit çekmeyeceğiz ama
daha iyi kontroller için teknik

önlemler almamız gerekiyor."
dedi.

Avusturya sınırında planlanan
tedbirlerin her zaman Almanya ve Slovenya
gibi ülkelerle yakın istişare içerisinde

Almanya ile Avusturya sınırında 
mülteci savaşı
Mülteci krizi Avrupa ülkelerini birbiriyle

karşı karşıya getirdi.

yapılacağını kaydeden Faymann, "Dar
görüşlü siyasete ihtiyaç yok"
ifadelerini kullandı. Faymann, sınır
kontrollerinin büyük insani
birikimleri engellemek için
uygulanabileceğini, ancak bunun
komşularla karşılıklı anlaşmalarla
sağlanabileceğini söyledi.

İltica haklarında ayarlamalar ve
sınırda güvenlik güçlerinin
artırılmasının planlandığını kaydeden
Faymann, gelişmiş güvenlik paketi
çerçevesinde 1000 ek polis istihdam
edileceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış
sınırlarının güvenliğini sağlamak
zorunda olduğunu vurgulayan
Faymann, "Aktif sığınmacı politikası
için öncelikle kriz bölgelerine yardım

sağlanmalıdır. Bu kapsamda Türkiye,
AB için kilit muhatap olmak
zorundadır." diye konuştu.

ALMANYA’DAN “ÇİT” TEPKİSİ
Avusturya İçişleri Bakanı Johanna
Mikl-Leitner, sığınmacıların ülkeye
girişlerini kontrol altına almak için
Slovenya sınırında, aralarında çit
çekmenin de bulunduğu "özel yapısal
önlemler" alacaklarını açıklamış ve
tepkilere neden olmuştu. 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere de Avusturya'nın
sığınmacıları Almanya sınırına
kontrolsüz bir şekilde gönderdiğini ve
bunun kabul edilebilir olmadığını
açıklamıştı.

Evsizler kış yüzünden tehlikede
AFGANİSTAN'ın Badahşan vilayetinde

Pazartesi günü meydana gelen depremde evsiz
kalanların,  kış koşulları yüzünden hayatlarını
kaybetme tehlikesiyle yüz yüze oldukları
belirtildi.

Yardım görevlileri bir geceyi daha dışarda
geçirmek zorunda
kalanlar için acil
çadır ve battaniye
ihtiyacı
bulunduğunu
söyledi. Özellikle
de çocukların aşırı
soğuklara yenik
düşme tehlikesiyle
karşı karşıya
olduğu belirtildi.

Pakistan
medyası, binlerce
kişinin Salı
gecesini sıfıra
yakın dereceye
düşen soğukta geçirdiğini, artçı sarsıntı
korkusuyla evlerine girmeye korktuklarını
bildirdi.

Afganistan ve Pakistan'ı etkileyen depremde
her iki ülkede can verenlerin sayısı en az 360.
Ancak yetkililer özellikle Afganistan'da bu sayının
artabileceğini belirtiyor.

UNICEF, soğuk ve güvenlik sorunu yüzünden
bazı topluluklara ulaşılamadığını; son iki gündür
depremden etkilenen uzak ve dağlık bölgelerde
şiddetli yağışlar olduğunu ve kar yağdığını
bildirdi.

Örgütün Güney Asya bölge başkanı Karin

Hulshof, soğuklar arttıkça çocukların güvenliği ve
sağlığı konusundaki kaygıların da giderek
arttığını söyledi.

Deprem Badahşan vilayetindeki az sayıda olan
yolların pek çoğunu tahrip etti.

Depremin merkezine en yakın Pakistan kenti
Çitral'dı, ama başkent
İslamabad ile
Peşaver'deki binalar
da etkilendi.

Acil yardıma ihtiyaç
duyulan yerlere
yardım ulaştırmak için
en etkili yolun
havadan olacağı,
ancak bu yardım
çalışmalarının da
depremden zarar
gören yerlerde
tahribatın ne kadar
olduğu belirlenmeden
önce

başlatılamayacağı belirtiliyor.
Pazartesi günü 45 saniye süren deprem geniş

bir alandaki yapılarda tahribat yarattı ve
elektrikler kesildi. Yetkililer Pakistan'da 1.600'dan
fazla kişinin yaralandığını, 4.000'den fazla evin
tahrip olduğunu belirtti.

Afganistan'daysa deprem 7.600'den fazla evin
tahrip olmasına yol açtı.

Taliban Afganlara, depremzedelere barınak,
yiyecek ve tıbbi yardımların engellenmemesi
çağrısında bulundu; Taliban militanlarının da
yardım çalışmalarına yardımcı olacaklarını
duyurdu.

AVRUPA Parlamentosu
(AP), AB'nin 2016 bütçesinde
göçmenler için ek fon
oluşturulması konusundaki
karar tasarısını benimsedi.

AP'nin Strazburg
oturumunda, göç, genç
istihdamı ve AB içinde
rekabetle ilgili ek bütçe 185
hayır oyuna karşılık 434 evet
oyuyla kabul edildi.

AP kararında, göçmenler ve
göçle ilgili konularda, daha
önce Avrupa Komisyonu'nun
önerdiği gibi 1,16 milyar euro,
genç istihdamı ve genç
işsizliğinin önüne geçmek için
ise 473 milyon euro ayrılması
öngörüldü.

Ek bütçe kalemleri arasında
Rusya ambargosundan

etkilenen çiftçiler de
unutulmadı. Buna göre tarım
sektörü çalışanlarının zararları
için de 500 milyon euro ek
bütçe çıkarılacak.

Karara göre, AB Horizon
2020 araştırma programı ve
Connecting Europe Facility için
ise 1,3 milyar euro ek yardım
yapılacak.

Avrupa Birliği Sınır Ajansı,
yılın ilk 9 ayında AB ülkelerine
toplam 710 bin göçmenin giriş
yaptığını açıklamıştı. Bu rakam
2014 yılının tamamında toplam
282 bindi. 

Eğer AB Konseyi ve AP üç
hafta içinde anlaşmaya varırsa,
AB 2016 bütçesinin kasım
ayında oylanması bekleniyor.

AB göç için ek bütçe ayıracak
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

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

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

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

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

‹s ke çe: 25410 22684

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

‹s ke çe: 25410 22581

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

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

25310 89150

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

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

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Avrupa Birliği’nde 

kayıp kuşak tehlikesi

ALMANYA’da Bertelsmann Vakfı'nın
yaptığı araştırma, Avrupa Birliği'ndeki
ekonomik ve borç krizinden en çok
Avrupa'nın çocuk ve gençlerinin
etkilendiğini ortaya çıkardı. Buna göre
AB'de 18 yaş altı her üç gençten biri (yüzde
27,9) yoksulluk ve sosyal dışlanma
tehlikesiyle karşı karşıya.

Vakfın AB ülkeleri kapsamında her yıl
yaptığı Sosyal Adalet Endeksi'ne göre,
sadece dört güney Avrupa ülkesi İspanya,
Yunanistan, Portekiz ve İtalya'da yoksulluk
tehlikesi ile karşı karşıya olan gençlerin
sayısı 2007 yılından bu yana 1 milyon 200
milyon artarak 7 milyon 600 bine çıktı.

Bu gençlerin ülkelerindeki ortalama
gelirden yüzde 60 daha az gelirle geçinmek
zorunda kalan hanelerde yaşadığına da
dikkat çekildi.

Araştırmada mesleki eğitimi ve işi
olmayan 20-24 yaş arası gençlerin büyük bir
kısmının da gelecek şansının  zayıf olduğu
belirtildi. AB'de gelecek persfektifi olmayan
gençlerin sayısının 2008 yılından bu yana
artarak 5 milyon 400 bini bulduğu
kaydedildi. Araştırmada bu yaş
gurubundaki gençlerin geçen yıllar içinde
sadece Almanya ve İsveç'te perspektif
kazanabildiği belirtildi.

Bertelsmann Vakfı Başkanı Aart de Geus,
bu tablonun sonuçları konusunda uyardı ve
"Avrupa'nın ne sosyal ne de ekonomik
açıdan kayıp bir kuşağı kaldırabilecek
durumda değil. AB ve üye ülkeleri gençlerin
şansının kalıcı olarak düzeltilmesi için özel
çaba göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre Avrupa'da 26 milyon genç
yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu gençlerden
üçte biri 18 yaşın altında.

Sınır kontrolleri ekonomiyi vurdu

SIĞINMACI krizi nedeniyle Avrupa
ülkelerinin uygulamaya başladığı sınır
kontrolleri serbest dolaşımı zorlaştırıyor.
Sınır bölgelerinde ekonomi alarm
sinyalleri vermeye başladı.

AB’nin vatandaşlar açısından en
büyük kazanımlarından biri olan
Schengen, tehlikede. Sığınmacı krizi
nedeniyle Avrupa ülkeleri birbiri ardına
sınır kontrolleri getirmeye başladı. Sınır
kontrollerinin yapıldığı bölgelerden biri
de Almanya-Avusturya sınırı. On yıllardır
ülke içinde seyahat eder gibi komşu
ülkeye gidip gelebilen vatandaşlar şimdi
özellikle de haftasonlarında otoyollarda
oluşan kilometrelerce uzunluktaki
kuyruklarla baş etmeye çalışıyor.
Kontroller, sınır bölgelerindeki ekonomiyi
de olumsuz etkilemeye başladı.

Almanya’nın Avusturya sınırındaki
Freilassing kenti yaklaşık 16 bin nüfusa
sahip. Şu sıralar her haftasonu neredeyse
kent nüfusu kadar sığınmacı buraya
geliyor. Kentin bağlı bulunduğu Bavyera
eyaleti bu yükün altından kalkmakta
zorlanıyor. Federal hükümete yapılan
baskılar sonucu İçişleri Bakanı Thomas
de Maiziere eylül ayı ortasında sınır
kontrollerine başlanması talimatı verdi.

Kontrollerin amacı, sığınmacı akınını
düzene sokmak. Sığınmacılar, ilk kabul
merkezlerindeki kayıt işlemlerinin
ardından Almanya geneline dağıtılıyor.
Tren istasyonundan doğrudan alınıp kayıt
merkezlerine götürüldükleri için
Freilassing sokaklarında sığınmacılara
rastlanmıyor.
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Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizde Batı Trakya Türkleri

daha Yunanistan’da resmi azınlık olmadan o süreçte
dünyanın güçlü devletleri “Biz Batı Trakya’yı
Yunanistan’a veriyoruz” deyince ve Yunanistan da
gördüğü lüzum üzerine 1 KASIM 1920’de secim
yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Ama, bu seçimlerden önce “Anayasa” değişikliği
yaparak Batı Trakya Türklerine 4 milletvekili adayı
mevki’i ile ayrı Türk sandıklarında milletvekillerini
seçme hakkını verdiğini de belirtmiştik.

Bu sebepten dolayı da biz Batı Trakya Türkleri
böylece birinci dünya savaşından sonra
Yunanistan’da “Bir daha hatırlatalım” Yunanistan’ın
yaptığı ilk seçimlerde azınlık ailesi: 

“ATİNA PARLEMENTOSUNA TAA 1920’de 4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ” göndermiştir.

***
PEKİ İKİNCİ 4 TÜRK MİLLETVEKİLİNİ 
NE ZAMAN GÖNDERDİK?
19 AĞUSTOS 1928 seçimlerinde.

Evet, biz Batı Trakya Türkleri o zaman çok
demokratça ve akıllıca düşünen “ YUNAN RİCALİ”
bize o özel sistemi uygulayarak bizim azınlık ailesi
buna istinaden münasip gördüğü ve o günkü şartlara
kah partilere, kah bağımsız “ DÖRDER KİŞİLİK
LİSTELER” tanzim ederek seçimlere iştirak etmiştir.

***
İşte biz buna binaen 19 AĞUSTOS 1928

seçimlerinde “ÜÇ TÜRK” aday listesi ile, birisi bir
partiye bağlı, diğer iki liste ise kendilerine
programları uygun gördükleri partiler veya bağımsız
listelerle seçimlere katılmışlardır. 

***
19 AĞUSTOS 1928 seçimleri Batı Trakya Türkleri

arasında çok ciddi mücadele ve çok çekişmeli
olduğunu görüyoruz.

Çünkü, bu gün dahi ara sıra gerek Yunanistan’da
gerekse Türkiye’de “ESKİYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ” sloganı
o zamanda azınlık ailesi içinde vuku bulmuştur.

Biz, bu seçimleri “ŞUBAT 1993 ile, 16 MART 1993”
tarihlerinde “ORTAM” gazetesinde çok geniş bir
şekilde sizlere sunmuştuk.

Meraklı olanlar bu sohbetlerimizden daha geniş
bilgi alabilirler.

Sabırlı olanlar ise biraz beklesinler. Önümüzdeki
tarihlerde 1920 – 1964 milletvekili seçimleri
kitabımızda daha geniş bilgi sahibi olacaklardır.

Peki 19 AĞUSTOS 1928 seçimlerinde meclise
gönderdiğimiz DÖRT TÜRK MİLLETVEKİLİ
KİMLERDİ:

Gümülcine’den:
1 – Müderris Hacı Hafız ALİ GALİP efendi.
2 – Yenice mahalle muhtarı CEZAYİRLİ ALİ RİZA

efendi.
İskeçe’den:
3 – Niyazi MUMCU bey
4 – Karaçanlı HALİL efendi idi.

***
Yukarıda da anımsattığımız gibi bu seçimlerde

“ESKİ – YENİ” ruhu mücadelesi yapılmıştır. 
Ancak bu seçimlerde Yunanistan’ın ve dünyanın

meşhur siyasetçisi Elefteryos VENİZELOS bu süreçte
Türk – Yunan ilişkilerine çok açık bir şekilde yakınlık
gösterdiği için ve o günkü koşullarda balkanlardaki
durum da çok hassas olduğu için “ Türkiye ile ilişkiler
benim zamanımda zedelenmişti şimdi de ben bu
seçimlerden sonra Türkiye ile ilişkileri tekrar
düzelteceğim.” Demesi üzerine 19 AĞUSTOS
milletvekili seçimlerini büyük bir ekseriyetle
kazanarak başbakan olmuştur.

İşte bu düşünce içinde Batı Trakya Türklerini
temsilen “ Hafız Hacı ALİ GALİP efendi ve arkadaşları
VENİZELOS’un – FİLELEFTERON partisini
benimsemelerine rağmen o süreçte sola meyilli
meşhur “PAPANASTASİYO’nun DEMOKRAT” partisi
ile seçimlere katılmışlardır.

***
Çünkü, Hacı Hafız ALİ GALİP efendi taa 1908

devriminden siyasetin içinde olup saltanat karşıtı idi. 
Amma kendisi ölçülü muhafazakar olup şimdiki

tabir ile mütedeyyin bir insandı.
Arkadaşları NİYAZİ MUMCU bey, KARAÇANLI

HALİL efendi ve Gümülcine Yenice Mahalle muhtarı
CEZAYİRLİ ALİ RİZA efendi daima listenin başı olan
Hacı Hafız ALİ GALİP efendinin çok sadık mebus
arkadaşı olmuşlardır.

19 AĞUSTOS 1928’de seçilen bu “4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ” bilhassa o süreçte Başbakan
Elefteryos VENİZELOS’un Türk ilişkilerine sıcak
bakması yaptığı bütün icraatlarına canı gönülden
katılmışlardır.

***
Elefteryos VENİZELOS 1929’da ki büyük ekonomik

krize rağmen Türk - Yunan ilişkilerinin
genişletilmesine her iki ülke ulusuna yararlı olacağını

düşünerek EKİM 1930’da Ankara’yı ziyaret etmiş ve
1931 EKİM’de de T.C. Başbakanı İsmet Paşa’nın
Atina’yı ziyaretlerinde “4 TÜRK MİLLETVEKİLİ’nin”
büyük gayret göstermişlerdir.

***
1929’da Yunanistan’da tesis edilen Senatoda Batı

Trakya Türklerine özel olarak bir mevki verilmiştir.
Yapılan seçimlerde daha evvelde sizlere izah ettiğimiz
gibi  bu mevkiye 1913 TÜRK CUMHURİYETİ’NİN
CUMHUR BAŞKANI MÜDERRİS HAFIZ SALİH efendi
Batı Trakya Türklerine ayrılan bu mevkiye seçilmiştir.

Hafız Hacı ALİ GALİP ve arkadaşları ile Senatör
Hafız SALİH efendi ve Batı Trakya Türklerinin o
zaman önde gelenleri ile beraber Başbakan Elefteryos
VENİZELOS’a “GİRİT OTONOM İDARESİNE BENZER
BİR İSTEKTE BULUNDUKLARINI” Başbakan
Elefteryos VENİZELOS bu isteği meclise sunmuş
ancak bu istek meclisten geçmemiştir.

Biz bu isteği eski sohbetlerimizde sizlere
sunmuştuk.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizde de biraz değinmiştik.

20 EYLÜL seçimlerine de değinmiştik. Bu seçimlerde
4 TÜRK milletvekili seçtiğimiz için bazı dar
düşünceliler bundan rahatsız olmuştur.

Biz onları rahatlatmak için geçen süreç içinde de
nasıl 4 TÜRK milletvvekili seçerek parlamentoya
gönderdiğimizi bu hatırlatmalarımızla geçmiş siyasi
tarihimizi hatırlatıyoruz onlara.

***
Ayrıca bu dar düşüncelilere bu gün seneyi

devriyesini kutladığımız “OXI – HAYIR” yani 28 EKİM
1940 İtalya savaşında biz “SÜRÜ” de bu savaşa
katıldık ve ecdadımız gık demeden “ŞEHİT” düştü,
anlaştık mı KİRYOS.

Ne dersiniz özür zamanı gelmedi mi daha?
EVET, BATI TRAKYA TÜRKLERİ 19 AĞUSTOS

1928’de de ATİNA PARLAMENTOSUNA 4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ GÖNDERMİŞTİ. 

***
KİMLERİ Mİ?
Aşağıda fotoğraflarda gördüğünüz muhterem

büyüklerimizi. o süreçte milletvekili olan KARAÇANLI
HALİL efendinin fotografını gelecekte sizlere
sunacağımızı hatırlatırız.  

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
Yunan Parlamentosu’nda

4 TÜRK MİLLETVEKİLİ - 2
ne zaman 19 Ağustos 1928 seçimlerinde

CEZAYİRLİ ALİ RIZA EFENDİ MÜDERRİS HACI HAFIZ ALİ GALİP EFENDİ Niyazi MUMCU (Niyazi bey)
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çağdaş eğitim 
mutlu çocuklar demektir

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
zınlığımızın kanayan
yarası, eğitimdeki
eksiklikler, yanlı

öğretim metodları,
belirsizlikler, kapanan okullar,
pırıl pırıl zekaya sahip
öğrenme arzusuyla dolu
çocuklarımızın ne yazık ki
“öğrenemeden” eğitimlerini
sürdürmeye çalışmalarına
neden olmakta! Bu eksiklikler
nedeniyle çocuklarımız, her
çocuğun en doğal hakkı olan
doğru eğitimi almadan, kör bir
eğitim sistemi eşliğinde
okullarına devam
etmektedirler.

Eğitimdeki yetersizlik ve
çıkmazlar, bir toplum için en
büyük yaradır. Zira eğitim
dönemi insan hayatının en
önemli ve en belirleyici
dönemlerinden biridir.
Özellikle de okul öncesi ve
ilkokul dönemi çocuğun
kişiliğinin şekillenmesi, genel
bilgi ve kültürünün
kazanılması açısından büyük
önem taşımaktadır. Kişilerin
sağlıklı toplumsal ilişkilerinin
oluşabilmesi ve iyi bir kariyer
elde edebilmeleri açısından
eğitim en önemli araç ve
ihtiyaçtır.

Bir toplumun gelişebilmesi
için iyi bir eğitim şarttır. Gerek
bilimsel, gerek ekonomik,
gerekse kültürel gelişim için
iyi bir eğitim gerekir. İyi bir
eğitim sonucu
öğrenebildiklerini
sorgulayabilen, özgüveni
yüksek bireyler yetişir.
Böylelikle de daha mutlu,
refaha ulaşmış özgüveni
yüksek bir toplum oluşur.

Eğitim kişilerin
karakterlerini de geliştirir.
Onlara sorumluluk, dürüstlük
gibi doğru davranışlar
kazandırır. Bu sayede de
toplum özünü ve kültürünü
koruyarak yaşamaya devam
eder. Eğitimden yoksun olan
toplumlarda, her şeyden önce
kişi benliğini kaybeder.

Eğitimsiz toplumlarda
kargaşa ve güven eksikliği
oluşur. Bu da, insanlar
arasında anlaşmazlıklara,
güvensizliklere ve toplumun
huzurunun bozulmasına
neden olur. Eğitimsiz bir
toplum özgeçmişini tarihini
bilemez, ona sahip çıkamaz.

Kişiliğin ya da benliğin
kaybedilmesi de böyle bir
şeydir işte!

Eğitimin yetersiz olduğu
toplumlarda insanlar,
birbirlerine yardım etmek
yerine, nasıl birbirlerine
kötülük yapabileceklerini
düşünürler. Sağlıklı bir
düşünce ve muhakeme gücü
yoktur. Özgüven eksikliği
vardır. Bu da, korkak ve iki
yüzlü insan sayısını arttırır.
Eğitim yetersizliği ve eksikliği
mantıklı davranamamayı da
beraberinde getirir. Mantık
eksik olunca da kişiler iç
güdüleri ile hareket ederler ve
hatalar yaparlar. Her şeyden
önemlisi de eğitim eksikliği,
bizim gibi azınlık
topluluklarında, kişinin
“kimliğini” unutup
“başkalaşmasına” neden
olabilir, ne acıdır ki!

Tüm bunların yaşanmaması
için, çocuklarımızın iyi bir
eğitim alabilmesi şarttır!
Bunun için de en büyük
çabayı anne – babaların
göstermesi gerekir.
İlkokullarda okuyan
çocuklarımızın daha iyi bir
eğitim – öğretimden
faydalanabilmeleri için aileler
ve okul aile birliklerinin ve
hatta öğretmenlerin duyarlı,
sağ duyulu yaklaşımları çok
önemlidir. Çocuklarımıza bilgi
ve kültür vermekle birlikte,
özgüven ve kişilik
gelişimlerine de katkı
sağlayabilecek bir eğitim
sisteminin oluşturulabilmesi
için uğraş gerekir.
Çocuklarımızın çaresizlik
yaşamadan, her zaman
koşarak eğitim alanında
ilerleyebilmelerini
sağlayabilmek, bütün azınlık
fertleri için amaç olmalıdır.
Çünkü çocuklarımız iyi bir
eğitim alarak mutlu
olabileceklerdir. Eksik bir
eğitim sistemiyle öğrenim
gören çocuk tatminsizlik
yaşayarak çeşitli olumsuz
arayışlara girerek mutsuz
olur.

Eğitimimizdeki bu
kördüğümün en kısa zamanda
çözülmesini ve çocuklarımızın
aydınlık yarınlara çağdaş bir
eğitim sistemi ile
yürüyebilmelerini dilerim...

22 30 Ekim 2015

BTAYTD Kadınlar Kolu
Mehrikoz’daki 
kadınlarla buluştu 

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Kadınlar Kolu, 22 Ekim
Perşembe günü Gümülcine’nin
Mehrikoz köyünde bir
bilgilendirme toplantısı
düzenledi.

Köydeki kadınlara yönelik
toplantıya konuşmacı olarak

Ebe Tijen Hasan katıldı. Kadın
sağlığı hakkında bilgi veren
Hasan, kadınlardan gelen
soruları da yanıtladı. Toplantı
sonunda katılımcılara Türk
kahvesi ve lokum ikram edildi.

Toplantıya Mehrikoz köyü
kadınlarının yanı sıra
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza

Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı,
Muavin Konsolos Derya Okur,
Muavin Konsolos Canay
Kavuncu’nun eşi Bahar
Kavuncu, Batı Trakya Kadın
Platformu Sözcüsü Cahide
Haseki ve Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet’in eşi
Fatma Rıdvan katıldı.
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Eskişehirspor ile yollarını
ayıran Michael Skibbe,
Yunanistan Milli Takım teknik
direktörlüğüne getirildi.

Euro 2016 Elemelerinde
hayal kırıklığı yaratan ve son
bir yıl içerisinde 4 teknik
direktör değiştiren
Yunanistan Milli Takım teknik
direktörlüğüne Michael
Skibbe getirildi.

Bu sezona Eskişehirspor ile
başlayan ancak “Es-Es”ler ile
çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1
beraberlik ve 5 yenilgi
almasının ardından 10
Ekim’de görevinden ayrılan
Skibbe ile 3 yıllık anlaşmaya
varıldı.

Euro 2016 elemelerinde
Faroe Adaları’na iki maçta da
yenilen ve F Grubu’nu
sonuncu tamamlayan
Yunanistan, 2018 Dünya
Kupası Avrupa elemelerinde
Belçika, Bosna Hersek,
Estonya ve Güney Kıbrıs’la H
Grubu’nda yer alıyor. 

UEFA’nın listesinde 
Süper Lig ilk 10’da

Skibbe’den
sürpriz imza!

UEFA’nın yayımladığı rapora göre 2014-
2015 sezonunda bilet satışlarından kulüp
başına ortalama 34,3 milyon euro, toplamda
ise 685 milyon euro kazanılan İngiltere,
diğer ülkeleri geride bıraktı.

İngiltere’nin ardından kulüp başına 26,3
milyon, toplam 474 milyon euro gelir elde
edilen Almanya Birinci Futbol Ligi
(Bundesliga) ikinciliğin sahibi oldu.
Almanya’yı ortalama 19,4 milyon, toplam
390 milyon euroyla İspanya Birinci Futbol
Ligi (La Liga) izledi.

Listede ilk 10 lig arasında Türkiye Spor
Toto Süper Lig de yer aldı. Avrupa
futbolundaki 53 lig üzerinden yapılan
incelemeye göre geçen sezon en fazla bilet
geliri elde edilen 10 ülke şöyle:

İngiltere: Kulüp başına ortalama 34,3
milyon euro, toplamda ise 685 milyon euro

Almanya :Kulüp başına ortalama 26,3
milyon, toplamda 474 milyon

İspanya: Kulüp başına ortalama 19,4
milyon, toplamda 390 milyon

İtalya: Kulüp başına ortalama 9,8 milyon,
toplamda 196 milyon

Fransa: Kulüp başına ortalama 7,9
milyon, toplamda 158 milyon

İsviçre: Kulüp başına ortalama 7,3

milyon, toplamda 73 milyon
Hollanda: Kulüp başına ortalama 5,3

milyon, toplamda 95 milyon
Belçika: Kulüp başına ortalama 4,4

milyon, toplamda 70 milyon
İskoçya: Kulüp başına ortalama 4,2

milyon, toplamda 51 milyon
Bilet satışlarından kulüp başına 3,1

milyon euro, toplamda 55 milyon euro
kazanılan Spor Toto Süper Lig ise 10. sırada

yer aldı.

REAL MADRID LİDER
Geçen sezon bilet satışlarından 121 milyon
euro kazanan Real Madrid, kulüpler
sıralamasında zirveye yerleşti.

Fenerbahçe, sezon boyunca elde ettiği 27
milyon euroluk gelirle 19. sırada yer alarak
ilk 20’ye girebilen tek Türk kulübü oldu. 

FRANSA Başbakanı Manuel Valls’ın,
Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi
halinde Barcelona’nın Fransa 1. Futbol
Ligi’nde oynamasına destek vereceği iddia
edildi.

Barcelona doğumlu ve Katalan orijinli
göçmen bir ailenin çocuğu olan Fransa
Başbakanı Manuel Valls’ın, “Challenges”
dergisine yaptığı bir açıklamada, Barcelona
kulübünün Ligue 1’de oynama olasılığıyla
ilgili bir soruya “Monaco bile Ligue 1’de
oynuyor. Yani...” cevabını verdiği belirtildi.

Valls ayrıca, “Journal du Dimanche”
gazetesine verdiği röportajda ise, “Gençken,
Franco’nun ölümünden birkaç hafta önce,
Ağustos 1975’te, bu statta (Camp Nou)
inanılmaz bir atmosfer olduğunu

hatırlıyorum. Barcelona’nın tarihi sadece
futbolla bağlantılı değil. Ben futbolsever
biriyim ve Barcelona taraftarıyım. Bu benim
ailemle ilgili ve Fransızlar da biliyorlar.
Sokakta bununla ilgili benimle
konuşuyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Valls’ın bu açıklamaları Katalonya
basınına, “Fransa Başbakanı, Barcelona’ya
Ligue 1 kapısını açıyor” şeklinde yansıdı.

İspanya’da Profesyonel Futbol Ligi
Başkanı Javier Tebas, Katalonya’nın
İspanya’dan ayrılma olasılığını görmediğini
her seferinde yinelese de, her şeye rağmen
bunun gerçekleşmesi halinde Barcelona ve
diğer Katalan takımlarının otomatik olarak
La Liga’nın dışında kalacaklarını söylemişti.

Barcelona’ya Fransa 
Ligi kapısı açılıyor

“Cüneyt Çakır’ın adı
ölümsüzleşiyor”

TÜRKİYE’de Üsküdar Belediyesi
tarafından inşa ettirilecek spor
kompleksine, hakem Cüneyt Çakır’ın adı
verilecek.

Üsküdar Belediyesi, Türk hakemliğini
dünyada başarıyla temsil eden FIFA
kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın adı, spor
kompleksine verilecek. Bu kompleksin
temel atma töreni önümüzdeki günlerde
gerçekleşeceği, tesisin adının “Cüneyt
Çakır Spor Kompleksi” olacağı belirtildi.  

2016 YILINDA HİZMETE GİRECEK
Sporu tabana yayma projesi kapsamında
yapımına başlanacak ve 2016 yılında
hizmete girmesi planlanan tesisin;
basketbol, voleybol, hentbol maçlarının
oynanabileceği 700 kişi kapasiteli tribüne
sahip saha, cimnastik salonu, 5 kulvarlı
yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness
salonlarını barındıracağı ifade edildi.

Dünya yıldızlarını
geride bıraktı!

Atiba Hutchinson,
yakaladığı isabetli pas
yüzdesiyle, Avrupa’nın önde
gelen liglerinde forma giyen
birçok ünlü yıldızı geride
bıraktı.

Hutchinson’la aynı bölgede
forma giyen İspanya La
Liga’nın lideri Real Madrid’in
yıldızları Toni Kroos ve Luka
Modric, İngiltere Premier
Lig’in zirvesinde bulunan
Manchester City’nin
futbolcuları Yaya Toure ve
Fernandinho, Almanya
Bundesliga’da liderlik
koltuğunda oturan Bayern
Münih’in oyuncuları Xabi
Alonso ve Javi Martinez,
Fransa Ligue 1’de puan
cetvelinin tepesinde bulunan
PSG’nin başarılı isimleri
Marco Verratti ve Thiago
Motta ile İtalya Serie A’da 9.
haftayı lider tamamlayan
Roma’nın futbolcuları Daniele
De Rossi ve Radja Nainggolan,
isabetli pas yüzdesinde
tecrübeli futbolcunun
gerisinde kaldı.
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Gümülcine’de Cumhuriyet
Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 92. yıldönümü nedeniyle Gümülcine’de
resepsiyon düzenlendi. 29 Ekim Perşembe akşamı Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde yapılan resepsiyona Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının yanı sıra,
bölgedeki Yunanlı yetkililer de ilgi gösterdi. Resepsiyona Batı Trakya’nın dört bir
yanından katılım oldu. 

Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde gerçekleşen kabul törenine katılanlar
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, eşi Hülya Akıncı ile
başkonsolosluk çalışanları ve eşleri tarafından karşılandı. 

Başkonsolos Ali Rıza Akıncı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet

Bayramı’nı kutlayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını
okudu.

Resepsiyonuna Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri, milletvekilleri
belediye başkanları, eski milletvekilleri, azınlık dernekleri başkanları ve yöneticileri,
yerel yöneticiler, öğretmenler, din adamları ve çok sayıda soydaş katıldı.

Bu arada Başkonsolos Ali Rıza Akıncı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kişisel
twitter hesabından, “Cumhuriyetimizin 92. yılı gözünü Anadolu’ya yöneltmiş, gönül
yatırımını buraya yapmış herkese kutlu olsun” paylaşımından bulundu.
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