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Atina - Makedon
Haber Ajansı’nda
Türkçe yayın
Yunanistan’ın resmi haber ajansı
Atina – Makedon Haber Ajansı,
“ANAmpa – Türk” adı altında
internetten Türkçe yayına başladı. 
»2

DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi (DEB),
çiftçi ve esnafın yanında olduğunu ve
gönülden desteklediğini açıkladı.  DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş imzasıyla yayımlanan
açıklamada, “Bugünkü koşulları
reddeden tüm çiftçilerimizin ve
esnafımızın yanında olduğumu ve
onları gönülden desteklediğimi tüm
kamuoyu ile paylaşırım.” ifadelerine
yer verildi. »16

DEB Partisi’nden 
çiftçi ve esnafa
destek...

Örgütlenme
özgürlüğü AP’de
ABTTF, 2 Mart’ta UNPO ile
Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu’nda ortak bir konferans
düzenliyor. “Yunanistan’da
Örgütlenme Özgürlüğü: Avrupa Azınlık
Hakları Standartlarında Bir Boşluk”
konulu konferans, AP Milletvekili
Csaba Sógor’un himayesinde
gerçekleşecek.   »4

19’da 11’de

sağlık spor

NATO'dan 
yardım
kararı

Samsung 
Galaxy A7’i
inceleyelim 14’te

Şeker hastaları için 
10 süper 

besin 23’te

Hamzaoğlu:
“Fenerbahçeliydim,
inkar mı edeyim”

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ile Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, devlet
okullarında Yunanca İslam
dini dersi veren ve azınlığın
tepkisini çeken uygulama
kapsamında görev yapacak
din öğreticilerinin
(ierodidaskalos) de
yetiştirileceği İslam Bilimleri
Bölümü ve bunun Batı
Trakya Türk azınlığına
etkisini değerlendirdiler.  

»8, 9

RODOP - Meriç İlleri
Selanik Özel Pedağoji
Akademisi Mezunu
Öğretmenler Derneği
kongresinde, dernek
yönetimi ile muhalefet
arasında büyük tartışmalar
yaşandı. Tartışmalar
nedeniyle 3 Şubat Çarşamba
günü tamamlanması gereken
genel kurul 7 Şubat Pazar
gününe ertelendi ve erken
seçimle sonuçlandı. »15, 16

Tartışmalı
SÖPA
kongresi

bilimdünya

BATI Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, yakın çalışma
arkadaşlarından Hüseyin
Cihan’ın kaçırılmasıyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu. 

Mete, “Gerek ben, gerek
aile fertlerim korkmuyoruz.
Allah bize bir emanet can
vermiş. Onu taşıyoruz.
Allah’tan başka kimseden
korkmuyoruz. Çünkü
korkulacak bir şey
yapmadık. Demokratik
haklarımız için uğraşıyoruz,
didiniyoruz.
Antidemokratik hiç bir
şeyin içerisinde değiliz.”
dedi. Mete, bundan böyle
Türk azınlığın dikkatli
olması gerektiğine vurgu
yaptı. »6

Din özgürlüğüne müdahale ediliyor!

Mete:“Bölgemizi
karıştırmak
isteyenler var”

»12-13
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Köprü Derneği’nden B. Trakya ziyareti
TÜRKİYE’deki Uluslararası

Köprü Derneği, Yunanistan’ı ziyaret
etti. Dernek başkanı Şerife Er
başkanlığında heyet ilk olarak
Selanik ve Kavala’ya gitti. Heyete,
derneğin Başkan Yardımcısı olan
merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet de eşlik etti.
Türkiye’den  gelen konuklar, 6 Şubat
Cumartesi günü İskeçe’ye bağlı
Mustafçova köyü gençlerinin
düzenlediği kermese de katıldı.

DEB Partisi Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş’un da eşlik ettiği
Uluslararası Köprü Derneği heyetini,
köyde Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve İskeçe Türk Birliği
(İTB) Başkanı Ahmet Kurt karşıladı.
Konuk heyet kermesi ziyaret ettikten
sonra Mustafçova Gençlik
Derneği’ne geçerek Belediye
Başkanı Cemil Kabza, İTB Başkanı
Ahmet Kurt ve DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş’tan
azınlık sorunları, eğitimi ve dernek
faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Uluslararası Köprü Derneği heyeti
daha sonra Gümülcine’ye geçti.
Dernek başkanı Şerife Er ve dernek
yöneticilerinden oluşan heyet,
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.
Heyet üyeleri burada Başkonsolos
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı
tarafından karşılandı. 

Türkiyeli konuklar, Dr. Sadık
Ahmet’in kabrini de ziyaret etti. DEB
Partisi Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, Dr. Sadık Ahmet’in Batı
Trakya Türk azınlığı için yaptığı
mücadeleyi anlatan kısa bir
konuşma yaptı.

DEB PARTİSİ’NE ZİYARET
Heyet aynı gün, DEB Partisi Genel
Merkezi’ni de ziyaret etti. 

Ali Çavuş, konuk heyete DEB
Partisi genel merkezini gezdirerek, 8
Aralık 2015 tarihinde DEB partisine
yapılan saldırıyı anlattı.

Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını ve parti olarak verdikleri
mücadeleyi anlatan Ali Çavuş,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ali Çavuş, Uluslararası
Köprü Derneği Başkanı Şerife Er’e
günün anısına Dr. Sadık Ahmet
çerçeveli bir fotoğrafını hediye etti. 

Uluslararası Köprü Derneği
Başkanı Şerife Er de kendilerine
gösterilen misafirperverlikten dolayı
teşekkür etti.

YUNANİSTAN’ın resmi haber
ajansı Atina – Makedon Haber
Ajansı, 4 Şubat Perşembe gününden
itibaren “ANAmpa – Türk” adı
altında internetten Türkçe yayına
başladı. 

Atina - Makedon Haber
Ajansı’nın Türkçe bölümünde
Yunanistan’ı ilgilendiren haberlerin
yanı sıra, Türk – Yunan ilişkileriyle
ilgili haberlerin de yer alacağı
bildirildi. “ANAmpa – Türk”
facebook ve twitter üzerinden de
yayın yapacak. 

Bu arada “ANAmpa – Türk”,

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim
Uras’la yaptığı bir röportaja da yer
verdi. 

Atina - Makedon Haber Ajansı
gelişmeyi 4 Şubat Perşembe günü
twitter hesabından, “Atina Haber
Ajansı bugünden itibaren ‘ANA-
Türk’ adı altında Türkçe yayına
başlıyor. Yunanistan gündemi, Türk
- Yunan ilişkileri, kültür, turizm ve
daha fazlası için bizi takipte kalın.”
ifadeleriyle duyurdu.

Atina Haber Ajansı’nın internet
sayfasında İngilizce de yayın
yapılıyor.

DUYURU
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nde 
görev almak üzere İngilizce ve Yunanca 

dillerine hâkim kişilerin, 
hazırlayacakları (CV) özgeçmişleriyle birlikte 

DEB Partisi Genel Merkezi’ne müracaat etmeleri 
önemle rica olunur.

Atina Haber Ajansı 
Türkçe yayına başladı

Atina - Makedon Haber Ajansı, İngilizce’den
sonra Türk dilinde de yayına başladı.

Ova çiftçisi Selanik’teki  
tarım fuarına katıldı

İSKEÇE ova köylerinden
yaklaşık 200 kişi, Selanik’teki
“Agrotica” tarım fuarını
ziyaret etti. Organizasyon,
Kırköy Kültür, Eğitim ve Spor
Derneği ile civar köylerdeki
gençlerin öncülüğünde 29-31
Ocak tarihleri arasında
gerçekleşti.

İskeçe ova bölgesinden
toplam dört otobüsle fuara
katılan çiftçiler, fuarda yeni
nesil tarım aletlerini
yakından inceleyerek bilgi
edinme fırsatı buldular.

Bu arada, uzun yıllar sonra
ova bölgesinden fuarda stant
açan bölgenin genç iş
adamlarından Halit Ahmet,
Türk ve Yunan işadamları ve
halkın ilgisiyle karşılaştı.
Türkiye’nin  Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan da standı ziyaret ederek
genç iş adamına başarılar
diledi.
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İSKEÇE Müftüsü Ahmet
Mete, müftülük görevlisi ve
yardımcılarından biri olan bir
din adamının kimliği belirsiz
kişilerce kaçırıldığını açıkladı.
Din adamını kaçıran şahısların,
Müftü Mete’yi öldüreceklerini
ve çocuklarına zarar
vereceklerini söyledikleri ifade
edildi. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
konuyla ilgili olarak yazılı bir
açıklama yayımladı. "Batı
Trakya’da, karanlık güçler
azınlık ve çoğunluğun
huzurunu bozmaya çalışıyor"
diyen Mete, kendisine ve
çocuklarına bir şey olması
halinde Yunan devletinin
bundan sorumlu olacağını
kaydetti. 

İSKEÇE MÜFTÜSÜ 
METE’NİN AÇIKLAMASI
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
imzasıyla yayımlanan açıklama
şöyle: 

“Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı, her zaman
vurguladığımız gibi teröre,
insan hakları ihlallerine hiçbir
zaman yakınlık duymamış
aksine nefretle kınamış ve
kınamaya devam edecektir.

Dünyanın sıkıntılar içinde
olduğu ve Yunanistan'ın
ekonomik krizde olması
sebebiyle bölgemizde de bazı
sıkıntılar zuhur etmektedir.
Karanlık güçler Batı Trakya'da
yaşayan azınlık ve
çoğunluğunun huzurunu
bozmaya çalışmaktadır. Ancak
şu bilinmelidir ki bu kargaşalar
herkesi etkilemektedir.

28 Ocak 2016 Perşembe
akşamı aile dostumuz ve imam
olan bir akrabam evime

ziyaretime gelmiştir. Ziyaret
esnasında yola bir iş için inmiş
ve yüzleri maskeli, eldivenli, bu
işi iyi bilen, eğitimli kişiler
tarafından bir minibüse
yakapaşa alınarak, yüzü ve ağzı
kapanmış ve çeşitli hakaretlere
maruz kalmıştır. Hareket
halindeki araba içerisinde
şahsıma yönelik hakaretlerden
sonra dikkatli olmamı,
yaptıklarımdan haberdar
olduklarını, beni
öldüreceklerini ve evlatlarıma
zarar verecekleri şeklinde bir
mesaj göndererek imam
kardeşimiz darp edilmeden yola
bırakılmıştır.

Polise yapılan şikayet
neticesinde kameralar kontrol
edilmiş ve ‘Biz Trakya'nın
Bekçileriyiz’ diyen kişilerin
arandığı dile getirilmiştir.

Emniyet Müdürü ve Emniyet
çalışanlarına teşekkür ederken
faillerin yakalanmasını Batı
Trakya'da yaşayanlar adına
beklediğimizi dile getirmek

isterim.”
Açıklamada

ailesinin Yunanistan
için şehit verdiğini
hatırlatan Müftü
Mete, kendisinin veya
ailesinin başına bir
şey gelmesi
durumunda Yunan
devletinin bundan
sorumlu olacağını

vurguladı. 
Müftü Ahmet Mete’nin

açıklaması şöyle devam
etti: “Beş sene önce
yakınımda çalışan bir imam
tartaklanmış, bu sefer yine
yakınımda çalışan bir imam
tehdit, hakaretlerle

korkutulmuş, bana mesajlar
gönderilmiştir. Bugüne kadar
açıklamadığımı açıklamakta

yarar vardır. Müftülük
seçiminden itibaren

“Bana ve aileme bir
şey olursa Yunan
devleti sorumludur”
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Trakya’nın bekçileri…
B

atı Trakya Türklerinin
sorunlarına bir yenisi
daha eklendi galiba.

Galiba diyorum, çünkü bunun
sorunlar zincirine katılıyor
olmasını ne iç dünyam, ne de
mantığım kabul ediyor.

“Trakya’nın Bekçileri” ilkin
DEB Partisi’nin yeni merkez
binasına yapılan saldırıyla
ismini duyurdu. Partinin yeni
merkez binasına maddi hasar
vermenin yanı sıra, merhum Dr.
Sadık Ahmet’in kazada hayatını
kaybettiği ve bina içerisinde
sergilenen aracı da çalındı. 

Ardından, DEB Partisi’nin
merkez binasının açılış töreni
öncesi dağıtılan broşürlerle
örgüt yeniden kendinden
bahsettirdi.

Tam unutulmaya yüz
tutmuştu ki, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin yakın çalışma
arkadaşlarından din görevlisi
Hüseyin Cihan’ın kaçırılması
olayıyla yeniden gündeme
geldi. 

Hedef, Müftü Ahmet Mete…
Kaçırılan kişinin üzerinden Mete
ve ailesine yönelik tehditler,
aslında azınlığın ta kendisine
yönelik.

Korunması gereken “serhat
boyları” olarak lanse edilen,
“milli tehlike” çanlarının
çalındığı iddialarıyla sık sık
gündeme gelen Batı Trakya için
gerçekten bekçiliğe soyunan bir
illegal örgütten mi
bahsediyoruz? Eğer durum
böyle ise vahim. Ve bu durumun
acilen açıklığa kavuşturulması,
azınlığın can ve mal güvenliğini
tehdit edebilecek en küçük bir
şüpheye dahi mahal
verilmemesi gerekiyor.

Bir avuç içi kadar yer Batı
Trakya… İstenildiği zaman kuş
bile uçurtulmaz…  Yani,
bölgedeki polis ve istihbarat
birimlerinin eğer böyle bir
örgütlenme ve yapılanma var
ise bunu hızla ortaya çıkarması
gerekiyor.

Ülkedeki ekonomik krizin

siyasi hayatta yarattığı kaos
ortada. Ancak bu kaotik ortamın
yaratacağı boşluklardan
doğacak kötü niyetli her türlü
girişimin önüne geçmek de
devletin sorumluluğu.

Bugüne kadar uygulanan
politikalar, azınlığı çoğunluğa
karşı “öteki” olarak tanıttı. Ülke
bütünlüğüne, huzuruna yönelik
ciddi bir tehlike olarak algılandı
azınlık. Var olan sorunlarına
çözüm istemesi, haddini aşan,
antidemokratik bir girişim
olarak lanse edildi. Siyasi
yapının ayrıştırıcı tutumu,
basının azınlığına olan algı ve
yaklaşımı vs. “kötü” imajını
pekiştirdi. Durum böyle olunca
bekçiliğe soyunmak isteyecek
uç noktaların bir gün harekete
geçebileceğini tahmin etmek
gerekirdi.

Bir bölgenin bekçiliği, gizli
örgütlenmeler altında hareket
eden, can ve mal güvenliğini
tehdit eden ne idüğü belirsiz
kişi veya gruplar tarafından
yapılamaz. Bu bekçilik görevi
sadece ve sadece devlete aittir.
Devletin temel sorumluluğu
vatandaşlarını, ayrım yapmadan
korumak, kollamak, onların can
ve mal güvenliğini sağlamaktır.
Devlete rağmen başka bir
yapılanma kendi yöntemleriyle
buna soyunuyor ve devlet de
buna dur diyemiyorsa bu da
devletin bir zafiyetidir.

Batı Trakya’daki azınlık
insanı olup bitenler karşısında
endişeli. Ancak bu endişeyi
dindirecek, sakinleştirecek
yetkili bir açıklamanın
gelmemesi beni hayli üzüyor ve
tedirgin ediyor. 

Batı Trakya bölgesinde
azınlığın siyasi kaynaklı ciddi
sorunları var. Ama bu sorunlara
insanların canlarını acıtacak,
yüreklerini yakacak yeni
sorunlar eklenecek ise bu
bölgenin barış ve huzuru
açısından hiç de hayırlı
olmayacaktır.

Geç kalınmadan DUR demek
lazım…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

mektuplarla, yolda sözlü
şekilde uyarılar, tehditler aldım,
aldırış etmedim. Şimdi de
etmiyorum. Korkacak hiçbir
çalışmanın içinde olmadım,
olmayacağım. Bilmeyenlere
şunu da ifade edeyim. Benim
ailem Yunanistan için şehit
vermiş ailedir. Yunanistan'ı
koruyanlar içinde biz kendimizi
ispat ettik. Hem de maskeyle,
eldivenlerle, plakasız
minibüslerle değil, mertçe
kanımızı feda ederek gösterdik.
Gerektiğinde vatan müdafaası
için bundan sonra da feda
etmeye de hazırız. Bu uğurda
azınlığımızdan birçok şehit
verilmiştir. Bu gerçekler ortada
iken karanlık işlerle bizleri,
azınlığı ilişkilendirmek çok
acımasızca bir iftiradır.

Batı Trakya Müslüman
Türküne hizmet eden
imamlarımız ve azınlığın seçtiği
müftüler tehdit altındadır. Bunu
kamuoyuyla paylaşmakta yarar
vardır. Bana ve aileme birşey
olması halinde de Yunan
devletinin sorumlu olacağını
vurgulamak isterim.

Hiçbir azınlık
mensubumuzun ve
hocalarımızın tahriklere
kapılmamasını ve vazifesinden
feragat etmemelerini tavsiye
ediyorum. Allah doğrularla
beraberdir.” 
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Yunanistan’daki örgütlenme özgürlüğü
sorunları AP’de ele alınacak

ABTTF tarafından
gönderilen basın bülteninde,
“Azınlık haklarına saygı Avrupa
Birliği’nin (AB) dünya
genelinde korumaya ve teşvik
etmeye çalıştığı temel
değerlerden biriyken, AB üyesi
ülkelerde dahi bu konuda
politika ve uygulama arasında
büyük tutarsızlıklar
görülmekte. Bunun en önemli
örneklerinden birisi ise etnik
azınlıkların temel haklarından
birisi olan örgütlenme
özgürlüğünden yoksun
bırakıldığı Yunanistan’da
yaşanmaktadır. Batı Trakya
Türk azınlığına ait İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği, sadece
isimlerinde geçen “Türk” veya
“azınlık” kelimeleri nedeniyle
kapatılmış veya kuruluş
başvuruları Yunan
mahkemeleri tarafından
reddedilmiştir. Makedon

azınlığa ait Makedon Kültür Evi
de aynı akıbete uğramıştır.”
ifadeleri dikkat çekti. 

Açıklamada, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM),
Batı Trakya Türk ve Makedon
azınlığın örgütlenme
özgürlüğünün ihlal edildiğine
ilişkin Yunanistan aleyhine
aldığı kararlara rağmen, Yunan
hükümetinin söz konusu
kararları uygulamadığı ve
yasalarında gerekli
değişikliklere gitmediği
hatırlatıldı.

ABTTF’nin açıklamasında,
“Farklı kesimlerden
politikacıları, azınlık
temsilcilerini, uzmanları ve
sivil toplum kuruluşlarını bir
araya getirecek olan
konferansta, Yunanistan’daki
örgütlenme özgürlüğüne
yönelik ihlaller masaya
yatırılacak. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi ve diğer
uluslararası hukuk kararlarının

uygulanmaması konusunda
atılabilecek adımların da ele
alınacağı konferansta, Avrupa
seviyesinde azınlık haklarının
güvence altına alınmasına
yönelik mevcut yasal
düzenlemelerin etkinliği de
değerlendirilecek.” denildi.

Konferansta konuşmacı
olarak yer alancak isimler ise
şunlar: Ev sahibi AP Milletvekili
Csaba Sógor, AP Milletvekili
Nils Torvalds,  UNPO Genel
Sekreteri Marino Busdachin,
ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı Arık,
Yunan Helsinki İzleme Komitesi
(GHM) Sözcüsü Panayotis
Dimitras ve Edessa Makedon
Eğitim ve Kültür Hareketi
Kurucusu Evgenia Natsulidu. 

Konferans, 2 Mart Çarşamba
günü 15:00 ile 17:00 saatleri
arasında AP’nin ASP 5E3
numaralı salonunda
gerçekleşecek.

100 yıl sonra ilk kez
FENER Rum Patriği Vartholomeos,

Çeşme Belediyesi tarafından geçtiğimiz
yıllarda restore edilen Aya Haralambos
Kilisesi’nde 100 yıl sonra ilk kez yapılan
ayini yönetti.

İzmir’de bir haftadır dini törenlere
katılıp ziyaretler yapan Patrik
Vartholomeos, Ortodoksların 10 Şubat
Aziz Haralambos Bayramı için Çeşme’ye
gitti. Çeşme Belediyesi tarafından
restore edilerek kültür merkezi olarak
ilçeye kazandırılan Tarihi Aya
Haralambos Kilisesi’nde Patrik
Vartholomeos’un yönettiği ayine
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu
Theodoros Çakiris, Yunanistan
Milletvekili Andreas Mihailidis, Çeşme
Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Sakız
Adası Belediye Başkanı Manolis Vurnu,
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, İzmir Ortodoks cemaati
mensupları ve ilçeye yakın Yunan
adalarında yaşayan Ortodokslar katıldı.

Aziz Haralambos’un hayatının da
anlatıldığı ayinin ardından konuşma
yapan İstanbul Rum Patriği
Vartholomeos, "Başta Çeşme Belediye
Başkanı Muhittin Dalgıç ve İzmir Ticaret
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş olmak
üzere, bir asır sonra ayin yapabilmemiz
için izin verilmesini sağladıkları için
tüm devlet makamları ve hükümet

temsilcilerine cemaat ve patrikhane
olarak sonsuz şükranlarımı arz ederim.
Bizim Anadolumuz medeniyetlerin
buluştuğu ve kesiştiği bir yerdir. Bugün
Anadolu’daki kültür mirasımızı ziyaret
edenler bütün dünya ülkelerinden
geliyor. Bu eski medeniyetlere hayran
kalıyorlar. Bugünkü Türk
misafirperverliğine hayran kalıyorlar.
Her zaman en müspet ve en iyi
intibalarla ayrılıyorlar. Biz Rumlar bu
topraklarda asırlar boyunca yaşadık. Ne
yazık ki mübadelede Yunanistan’daki
Müslüman kardeşlerimiz evlerinden
barklarından olup buraya geldiler ve
buradaki Rumlar evlerinden,
tarlarından kültür miraslarından
mahrum kalıp Yunanistan’a göç etme
mecburiyetinde kaldılar. Allah’a
şükrediyoruz ki bugün iki ülke arasında
dostluk ve işbirliği bağları
bulunmaktadır. Bu bağlar ve ilişkiler
eminiz ki önümüzdeki günlerde iki
ülkenin başbakanlarının buluşması ile
daha da geliştirilecek, çoğalacak. Bu iki
ülke, Yunanistan ve Türkiye bölgemizde
ve dünyada huzur ve barış timsali
olacaktır." Dedi.

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç, "Savaşlarla ve bu
savaşlardan doğan açlık, kıtlık ve göç
sorunuyla çalkalanan dünya, her

şeyden çok barışa, hoşgörüye, sevgiye
ve saygıya ihtiyaç duyuyor. Turizm
cenneti Çeşme’nin tarihi ve kültürel
anlamda en önemli zenginliklerinden
biri olan Aya Haralambos Kilisesi’nde
gerçekleştirilen ayinin, hem Türk ve
Yunan halklarının dostluğuna hem de
iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu
yönde etki edeceğine inanıyorum.
Umarım önümüzdeki yıllarda atılacak
adımlarla çift taraflı olarak bu dostluğu
daha da iyi bir noktaya ulaştırırız."
ifadelerini kullandı.

SAKIZ’DAKİ HAMİDİYE CAMİİ
Tören sonunda Çeşmeli bir gazetecinin
Ramazan ve Kurban bayramlarında
Sakız Adası’na 2 bini aşkın Türk’ün

gittiğini hatırlatıp, buradaki Hamidiye
Camii’nin restore edilip, bayram namazı
kılınabileceğini hatırlatması üzerine
Varthalomeos, "Bayramda bu kadar
Türk gidiyorsa iyi yapıyorsunuz. Cami
için Sakız Metropoliti’yle memnuniyetle
konuşacağım." dedi.

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş da
"Kale içindeki Hamidiye Camii ya da
diğer ismiyle Bayraklı Camii bir
zamanlar beyaz eşya deposu olarak
kullanılıyordu. Yıkılma tehlikesi olduğu
için şimdi boş duruyor. İzin alındığı
takdirde bu cami ibadete açılabilir.
İzinler alınırsa biz Hamidiye Camii’ni
restore eder, ibadete açacak hale
getiririz. Bu da Türk - Yunan dostluğu
adına çok iyi olur." dedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 2 Mart
tarihinde Temsil Edilmeyen Uluslar ve Halklar Örgütü (UNPO)
ile Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ortak bir
konferans düzenliyor. “Yunanistan’da Örgütlenme Özgürlüğü:
Avrupa Azınlık Hakları Standartlarında Bir Boşluk” konulu
konferans, AP Milletvekili Csaba Sógor’un himayesinde
gerçekleşecek.
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B
undan çok değil, birkaç yıl önce
Ortadoğu ve kuzey Afrika
ülkelerinde çatışma ve iç savaşlar

başladığında dünyanın büyük bir kesimi
bugünkü durumu tahmin etmiyordu. Belki
birçoğumuz uzağımızdaki ülkelerde cereyan
eden olayların, hatta savaşların bile
“yerel”de kalacağını düşündük. Fakat
özellikle Irak ve Suriye’deki iç savaş, tahmin
edilenin de ötesine geçti. Geniş bir
coğrafyada yaşanan çatışma ve iç savaş tarifi
zor acılar ve dramları getirdi. Olaylar ilk
başlarda sorunun kaynağı olan ülkeleri aşıp
komşu ülkeleri etkilemeye başladı. Binlerce
insan evinden yurdundan kaçıp, komşu
ülkelere sığınmaya başladı. Olaya ha bügün,
ha yarın biter ümidiyle bakanlar ne yazık ki
çok daha kötülerini göreceğini belki de
bilmiyor veya tahmin etmiyordu. 

Ortadoğu ve kuzey Afrika ülkelerinde ve
özellikle de Suriye’de yaşanan çatışma ve iç
savaş her geçen gün biraz daha acımasız
hale geldi. Dünyadaki büyük güçlerin

manfaatleri için satranç tahtasına
çevirdikleri bölgede olan bölgedeki sivil
halka oluyor. bugüne kadar binlerce insan
ya bombalar altında can verdi, ya da “daha
iyi bir gelecek” için çıktığı umut yolunda son
nefesini verdi!

Şu anda bölgedeki ülkelerden akın akın
kaçan insanlar, belki de ikinci dünya
savaşındaki durumu bile zorlayan acı bir
manzarayı oluştuyor. Binlerce, yüzbinlerce
insan doğduğu toprakları can havliyle terk
ediyor. Acı, gözyaşı ve kandan kaçarak
“daha iyi bir gelecek” arıyor. 

2015 yılı Ortadoğu coğrafyasında yaşanan
gelişmelerin tüm dünyayı etkilmeye
başlayan yıl olarak tarihe geçti. Dünya,
neredeyse ikinci dünya savaşından bu yana
en büyük göç dalgalarına tanık oluyor. Sorun
son bir – iki yıl içinde giderek büyüdü ve
artık uluslararası bir boyut kazandı. 

Mülteci ve göçmen sorununun hiç
şüphesiz insani, siyasal, ekonomik ve sosyal
yönleri var. Savaşın insani boyutuna

gözlerini yuman Batı, sorun kendi kapısına
gelip dayanınca çırpınmaya başladı.
Özellikle Suriyeli mültecilerin başını çektiği
göçmenler Avrupa ülkelerine de uzanmaya
başlayınca “bu sorundan nasıl kurtuluruz”
arayışları başladı. Avrupa ve genelde
Batı’nın bütün derdi; “Göçmen ve mülteciler
benden uzak dursun da nasıl olursa olsun”
şeklinde. Küresel bir güç olma iddiasında
olan Avrupa Birliği göçmen sınavında ne
yazık ki sınıfta kaldı. Üst üste yapılan AB
zirvelerinden somut bir sonuç çıkmadı.
Göçmen sorununa çözüm bulmak şöyle
dursun AB üyesi ülkeler kendi aralarında
“sen mi daha az, ben mi daha az mülteci
kabul edeceğim” kavgasına tutuştu.
Düşünün bir kere; son birkaç yıldır Ege
adaları üzerinden Avrupa’ya yüzbinlerce
göçmen ve mülteci geçmiş olmasına rağmen,
geçici göçmen merkezleri henüz yeni hayata
geçiriliyor. Şu ana kadar resmi göçmen
kabul merkezleri yapılmamış. Yapılanlar da
Avrupa Birliği’nin ısrarı ve zorlamasıyla
yapılıyor. Şimdi de göçmen merkezinin
yapılacağı bir adada bu konu referandumla
halka sorulacak. Yani “adamıza göçmen
merkezi yapılsın mı, yapılmasın mı?” diye
halka sorulacak. Peki savaştan ve ölümden
kaçan insanların sığındığı kampların olduğu
her yerde referandum yapılsa ve halk da
“göçmen – möçmen istemiyorum” dese, o
zaman ne yapılacak? Bu insanların tümü
balıklara yem mi edilecek? Yoksa kara
sınırlarından komşu ülkelere girmeye
çalışırken, üzerlerine tayzikli su sıkılıp, göz
yaşartıcı bomba atılıp, dövülüp tartaklanıp
yaka paça “haydi bakalım geldiğin yere marş
marş” mı denecek? 

Ancak bu noktada ülkedeki bazı gönüllü
kişi ve kurumların mülteci sorunu için
yaptıkları hizmeti de takdir etmek gerekir.
Keşke bazı sivil toplum kuruluşlarındaki
hassasiyet devletlerde de olabilseydi. 

AB maalesef hala bu insanlık dramında,
kendisini de etkisi altına alan bu büyük
sorunda merkezi bir politika oluşturamadı.
Avrupa bu konuda ciddi bir çalışma içine
gireceği yerde, tüm yükü, şu anda dünyada
en çok mülteci nüfusunu barındıran
Türkiye’ye yükleme derdinde. Avrupa’nın
söylediği özetle şu: “Türkiye bütün
mültecileri kendi ülkesinde tutsun.
Avrupa’ya gidişlerine müsaade etmesin.
Eğer bize insan lazım olursa biz gelip
aralarından iyileri seçip alalım.” Pazar
tezgahından meyve – sebze seçer misali
yani! Zira medeni (!) Avrupa kendi kültürüne,
yaşamına, değerlerine yabancılardan
rahatsız oluyor!

“Bize daha az mülteci gelsin” amacı için
ortaya konan gayretin yarısı Suriye’deki kirli
savaşın sona ermesi için harcansaydı
inanıyorum ki bir sonuç alınırdı.
Ortadoğu’nun ve bu geniş coğrafyanın
bataklığa dönüşmesine bir seyirci misali
karşıdan bakanlar şunu çok iyi bilmeliler ki
bu bataklıktan sıçrayacak çamur kendi
ülkelerini ve kendi hayatlarını da kirletecek.
Ve bu çamur her geçen gün daha fazla
sıçramaya başlayacak. Bu büyük problem ve
bu büyük insanlık dramı, Avrupa’nın
sınırlarına duvar da örülse, tel örgü de
çevrilse engellenemez. Bu sorun ancak
kaynağında çözülür. Kirli savaşların ve
çatışmaların, kan, gözyaşı ve kinin sona
ermesiyle çözülür. 

Ozan AHMETOĞLU

Mülteci sorunu ve Avrupa

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

ABTTF yapılacak çalışmaları değerlendirdi

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 2016
yılının ilk yönetim kurulu
toplantısını 6 Şubat Cumartesi
günü gerçekleştirdi. ABTTF
genel merkezindeki toplantıda,
2016 yılında yapılması
öngörülen girişim ve faaliyetler
görüşülerek karara bağlandı.

2016 yılında
gerçekleştirilecek uluslararası
girişimler kapsamında,
ABTTF’nin asil üyesi olduğu
Avrupa Halkları Federal
Birliği’nin (FUEN) 18-22 Mayıs
tarihlerinde Polonya’nın Wrocł aw
şehrinde düzenlenecek 61. yıllık kongresi
ile İtalya’daki Alman ve Ladin

azınlıklarının ev sahipliğinde
18-26 Haziran  tarihlerinde
Güney Tirol’de düzenlenecek
FUEN 3. Avrupa Azınlıkları
Futbol Şampiyonası
“EUROPEADA 2016”ya
katılıma ilişkin ayrıntılar
görüşüldü.

2015 yılının son üç ayında
uluslararası kuruluşlar
nezdinde gerçekleştirilen
girişim ve faaliyetlerin de
değerlendirildiği toplantıda,
ABTTF’nin himayesinde
düzenlenen geleneksel Dr.

Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’nın içeriği
ve organizasyonuna ilişkin konular da ele
alındı.

Varufakis geri döndü

VARUFAKİS yeni hareketi için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden akademisyen
ve vatandaşlarla bir araya gelerek Berlin’de “Volksbühne” adlı gösteri
merkezinde ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

Varufakis yeni Avrupa demokrasi hareketinin amacının parti kurup partilere
muhalefet yapmak olmadığını söyledi. Varufakis, DiEM 25 oluşumunun asıl
amacının AB vatandaşlarını ırk, din ve ülke gözetmeden bir araya getirip
AB’nin problemleri hakkında konuşmak ve çözüm yolları bulmak olduğunu
dile getirdi. Varufakis ayrıca, AB içerisinde sağ görüşlü grupların çoğalmasını
hiç doğru bulmadığını açıkladı.

AB içerisinde yeni oluşan mülteci krizi ile
birlikte “duvar örelim”düşüncesi ile ilgili
olarak Varufakis, “Kimse İtalya’yı ve
Yunanistan’ı mülteci kampına çeviremez.
Mülteci sorunu Avrupa Birliği’nin
sorunu. Sadece bir-iki ülkenin sorunu
değil.” ifadesini kullandı.

DiEM 25 oluşumu, Avrupa’yı
demokratikleştirmeyi ve sermayenin
egemenliğini kırmayı hedefliyor. AB
kurumlarının kapsamlı bir reforma
ihtiyacı olduğunu savunan oluşum,
bir manifesto ile hedeflerini
dünyaya duyurdu.

Bu yılın ilk
yönetim 
kurulu 

toplantısında,
ABTTF’nin

2016’da
yapacağı 

girişim ve
faaliyetler 
ele alındı.

ESKİ Maliye Bakanı Yanis Varufakis, “DiEM 25”
adlı yeni hareketini resmen duyurdu. Berlin’de
resmi olarak harekete geçirilen oluşumun ana
hedefi Avrupa’daki demokrasiyi güçlendirmek. 
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Ahmet Mete: “Bölgemizi 
karıştırmak isteyenler var”

MÜFTÜ METE KAÇIRMA 
OLAYINI ANLATTI
Ahmet Mete yaşanan kaçırma olayını
şöyle anlattı: “28 Ocak akşamı
çalışma arkadaşlarımızdan biri olan
Hüseyin Cihan evime geldi. Bir ara
dışarıya çıktı. Tekrar bize dönerken,
evimizin yanında bulunan büfeye
yakın bir noktada yüzleri maskeli
kişilerin saldırısına uğruyor. Gözlerini
kapatıp yaka paça bir minibüse
sokuyorlar. Bir süre minibüste
gezdiriyorlar. Bu sırada gerek
kendisine, gerekse bana küfür ve
hakaret ediyorlar. Bağırıp
çağırıyorlar, korkutuyorlar. Beni
kastederek ‘Ağana söyle ayağını denk
alsın. Onu takip ediyoruz. Yaptığı
herşeyi biliyoruz. Onu öldüreceğiz,
çoluk çocuğuna zarar vereceğiz’
diyorlar. Benim en yakın akrabalarım
bile bilmezken onlar oğlumun
ayağından küçük bir operasyon
geçirdiğini biliyorlar ve ‘öteki ayağını
da biz kırmayalım’ türünden tehditler
savuruyorlar. Kendilerinin
‘Trakya’nın Bekçileri’ örgütü
olduğunu söylüyorlar ve bu mesajları
bana iletmesini istiyorlar. Ve sonuçta
Hüseyin’i bir yerde bırakıyorlar.
‘Sakın arkana bakma, yoksa sana
nişan alıyoruz’ gibi bir şeyler
söylüyorlar ve oradan
uzaklaşıyorlar.” 

“BENİ TAKİP EDEN 
POLİSLERİ ÇAĞIRDIM”
Hüseyin Cihan eve döndüğünde
sonra her halinden garip bir şeylerin
yaşandığının anlaşıldığını belirten
Ahmet Mete sözlerine şöyle devam
etti: “Hüseyin olan biteni anlatınca
çok şaşırdım. Arasıra beni takip eden
sivil polisler var. Onları aradım,

gelmelerini istedim. Olayı onlara da
anlattık. Çok şaşırdılar. İnanamadılar.
Milletvekili Hüseyin Zeybek’e haber
verdik. Zeybek, Emniyet Müdürü’nü
aradı. Daha sonra Hüseyin Cihan’la
birlikte emniyete gittiler. İfade verdi.
Ertesi gün saldırıya uğrayan Hüseyin
Cihan’ı tekrar emniyete çağırdılar.
Bölgedeki bir noktada bulunan bir
kameradan alınan görüntüler varmış,
onları izletmişler. Hatta görüntülerde
başında maske olmayan biri
kafasında maske olan diğerlerine
Hüseyin’i gösteriyor, onlar da
Hüseyin’e saldırıyormuş. Emniyet, söz
konusu kişilerin İskeçeli olmadığını
söylemiş. Zeybek’le birlikte ben de
emniyete gittim. Emniyet Müdürü’yle
görüştüm. Olayın hedefinin ben
olduğumu söylediler.” 

“AZINLIK İNSANI DA, 
DEVLET DE 
DİKKAT ETMELİDİR”
Batı Trakya Türk halkının bundan
sonra dikkatli olması gerektiğini ifade
eden Mete, “Bu kişiler evlerimizin
önüne kadar gelebildiklerine göre
olay tehlikeli bir boyuta geldi
demektir. Bundan sonra insanlar
dikkat etsin. Tabii devlet de dikkat
etsin. Çünkü öyle anlaşılıyor ki,
bölgemizi karıştırmak isteyen
insanlar var.” diye konuştu. 

“ALLAH’TAN BAŞKA 
KİMSEDEN 
KORKMUYORUZ”
Kendisinin Danışma Kurulu Başkanı
ve İskeçe Müftüsü olarak Batı
Trakya’nın dertleriyle dertlenen ve
bunları dile getirmeye çalışan bir kişi
olduğunu belirten Mete, “Öyle
anlaşılıyor ki bunu kabullenmek

istemeyen, bunu çekemeyen,
azınlığımızın sorunlarını duymaktan
rahatsız olan insanlar var. Bunun
kimler olduğunu tabii ki ben
bilemem. Dolayısıyla da korkacak hiç
bir şeyimiz yoktur. Bize uzanan eller
olursa da bundan bizi koruma görevi
devletindir. Bunu da devlete söyledik.
Biz makamlara, polise ve devlete
güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müftü Ahmet Mete, olayla ilgili
olarak suç duyurusunda
bulunacağını da sözlerine ekledi. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı

ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, müftülük

çalışanlarından bir
imamın geçtiğimiz

günlerde kaçırılmasıyla
ilgili olarak GÜNDEM’e

konuştu. Mete, yakın
çalışma arkadaşlarından

din görevlisi Hüseyin
Cihan’ın kaçırılmasını
insan hakları ihlali ve

dine yapılan saldırı olarak
gördüklerini söyledi. 

Ahmet Mete, 240 İmam
Yasası’nın, Selanik’e

açılacak İslam Bilimleri
Bölümü’nün, İskeçe Çınar

Camii’ne devlet imamı
tayin edildiğinin

söylendiği bir dönemde ve
üstelik 29 Ocak öncesinde

böyle bir olayın
yaşanmasının önemine

vurgu yaptı. 
Müftü seçildiği günden

bugüne kadar birçok kez
tehditler aldığını,

kendisine mektuplar
gönderildiğini hatırlatan

Mete, “Bu olayları bugüne
kadar kimseyle

paylaşmadım. Defalarca
mektup gönderildi, yolda

yürürken dahi çeşitli
hakaret ve tehditlere

maruz kaldık. Beş yıl önce
yanımızda olan bir din

görevlisi arkadaşımız
ailesinin önünde

tartaklandı.” diye
konuştu. 

Ancak gerek
ben, gerek aile
fertlerim
korkmuyoruz.

Allah bize bir emanet
can vermiş. Onu
taşıyoruz. Allah’tan
başka kimseden
korkmuyoruz. Çünkü
korkulacak bir şey
yapmadık.
Demokratik
haklarımız için
uğraşıyoruz,
didiniyoruz.
Antidemokratik hiç
bir şeyin
içerisinde
değiliz.

“ “
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AZINLIK kurumları, İskeçe’de
yaşanan kaçırma olayından sonra
yayımladıkları açıklamalarla İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’ye destek verdiler.

Müftü Mete’nin yakın çalışma
arkadaşlarından Hüseyin Cihan’ın,
kendilerine “Trakya’nın Bekçileri” adını
verdiği belirtilen kişiler tarafından
kaçırılması ve Müftü Mete ile ailesinin
tehdit edilmesiyle ilgili olayın ardından,
yurt içindeki ve yurt dışındaki azınlık
kurumları ardı ardına açıklama
yayımladı. Açıklamalarda, yaşanan olay
kınandı ve faillerin bir an önce devlet
tarafından yakalanması istendi. 

DEB PARTİSİ
DEB Partisi konuyla ilgili açıklamasında,
Müftü Ahmet Mete’nin yakın çalışma
arkadaşının kaçırılmasını üstlenen
“Trakya’nın Bekçileri” adlı örgütün 8
Aralık 2015 tarihinde DEB Partisi’nin yeni
genel merkezine de saldırdığı
hatırlatılarak, “Dünyanın hakikaten çok
sorunlu olduğu ve ülkemizin ekonomik
krizin sosyal patlama boyutuna geldiği
ve bu nedenle aklı-selim davranışlara
ihtiyaç duyulduğu bir dönemde
bölgemizde huzuru bozmaya yönelik bu
tür davranışları şiddetle kınar, Faziletli
Müftümüz Ahmet Mete’nin yalnız
olmadığını ve DEB Partisi olarak
müftümüzün yanında olduğumuzu tüm
kamuoyu ile paylaşırız.” ifadesine yer
verildi.

DEB’in açıklaması şöyle devam etti:
“Son olay göstermiştir ki, Batı Trakya
Türk azınlığı mensuplarının can ve mal
güvenliği tehdit altındadır. 35 yıllık AB
ülkesi Yunanistan’da bu tür olayların
vuku bulması demokrasimize ve insan
haklarına zarar vermektedir. Bu tür
eylemler bölgemizde huzuru bozmakta
ve gelecek açısından bölge insanlarını
kaygılandırmaktadır. Müftümüz Ahmet
Mete bu açıklamasıyla açık bir ihbarda
bulunmaktadır. Bu ihbar sonrasında bu
örgüt üyelerinin yakalanıp adalete teslim
edilmeleri devlet yetkililerinin
sorumluluğundadır.”

BATI TRAKYA TÜRKLERİ
DAYANIŞMA DERNEĞİ
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin imzalı açıklamada
ise şöyle dendi: “Son dönemde Batı
Trakya’da ortaya konmaya çalışılan

senaryolar ile Batı Trakya Türkleri’nin
içine çekilmeye çalışıldığı kaos ortamına
biz geçmişte çekilemediğimiz gibi bugün
de bunu amaçlayanlar
başaramayacaklardır. 7 Aralık gecesi
Gümülcine’de tefrişatı devam eden yeni
DEB Partisi genel merkezine düzenlenen
ve liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in
hatırasına yapılan saldırının üzerindeki
toz bulutları aralanmadan ve failleri
yakalanmadan, bugün de geçtiğimiz
günlerde İskeçe Seçilmiş Müftüsü ve
Azınlık Danışma Kurulu Başkanı Ahmet
Mete’nin evinin önünde bir din
görevlisine, DEB Partisi saldırısını da
gerçekleştirdiğini beyan eden karanlık
güçler tarafından bir saldırı
düzenlenmiş, din görevlisi bir minibüse
yaka paça bindirilmiş, çeşitli hakaretlere
maruz kalmış ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Sayın Mete’ye tehdit ve göz dağları
verilerek kendisine bunları iletmesi
tembihlenerek yola bırakılmıştır.

Yaklaşık 10 gün önce 28 Ocak 2016
tarihinde olan ve adli makamlara intikal
ettirilen DEB Partisine yapılan saldırı
gibi hala aydınlatılamayan bu vahim
olayın bugüne kadar sadece kaos ortamı
yaratmamak adına kamuoyu ile
paylaşılmamış olması bile Batı Trakya
Türkleri’nin ne kadar sağduyu ve özenle
hareket ettiklerinin ispatıdır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği olarak bizler de bir kez daha
vurgulamak isteriz ki, Batı Trakya
Türkleri’nin hiçbir zaman kara kaplı
ajandası veya kapalı kapılar arkasında
uyguladığı senaryoları olmamıştır ve
olmayacaktır.

Batı Trakya Türkleri’nin bugüne kadar
olduğu gibi bugünden sonra da tek
mücadelesi insanca yaşamak için
kazanımları olan haklarının iadesine
kadar hukuk çerçevesindeki haklı
mücadelesi olacaktır. Kendilerine bir
misyon yüklediğini iddia eden kendini
bu gruba sözde Trakya’nın bekçisi
olduğunu iddia edenlere de cevabımız
nettir. Azınlığı ile de çoğunluğu ile de
Batı Trakya’da yaşayan insanlar kendini
korur, bekçiye de ihtiyaçları yoktur.”

AVRUPA BATI TRAKYA 
TÜRK FEDERASYONU
“Faziletli İskeçe Müftümüz Ahmet
Mete’nin yanındayız” başlığı altında
yayımlanan ABTTF açıklamasında,
“ABTTF yönetim kurulu olarak
Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türkleri
adına Trakya’nın Bekçileri tarafından
kaçırılan İmam Hüseyin Cihan’a geçmiş
olsun dileklerimizi iletir, saldırganların
İskeçe Müftümüz Ahmet Mete’ye ve
ailesine yönelik hakaret ve ölüm
tehditleri karşısında Müftümüzün
yanında olduğumuzu belirtiriz. Emniyet
güçlerinden bir an önce faillerin
yakalanmasını talep ediyor, bölgede can

güvenliğine yapılan tehdit karşısında
ciddi önlemler almalarını istiyoruz.
İskeçe Müftülüğü tarafından yapılan
basın açıklamasında Müftü Ahmet Mete,
geçmişte de müftülükte çalışan bir
imamın tartaklandığını ifade etmiş,
müftü seçildiğinden bu yana yazılı ve
sözlü tehditler aldığını açıklamıştır. Bu
açık bir ihbardır. Bu endişe verici durum
karşısında Müftümüze ve ailesine,
müftülük çalışanlara herhangi bir şey
olması halinde sorumlusu elbette Yunan
devleti olacaktır.” ifadelerine yer verildi. 

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
İskeçe Türk Birliği’nden yapılan
açıklamada da müftü ve ailesinin
yanında oldukları vurgulandı. 

İTB’nin açıklaması şöyle: “İskeçe Türk
Birliği camiası olarak, Hüseyin Hocamıza
geçmiş olsun dileklerimizi iletir,
Müftümüz ve değerli ailesinin sonuna
kadar yanında olduğumuzu vurgulamak
isteriz.

Kendilerini ‘Trakya’nın Bekçileri’
olarak tanıtan kişilerin aksine
bölgemizin ‘bekçilere’ değil, huzura,
güvene, özellikle 1923 yılında imzalanan
Lozan Barış Antlaşması ile güvence
altına alınan (her ne kadar tanınmasa
da) haklarımıza saygı duymalarını
isteriz. Bu tip şiddet ve tehdit içeren
eylemlerin bizleri yıldırmayacağını,
bilakis Müslüman Türk azınlığını daha
da kenetleyerek bu davamıza sahip
çıkacağımızı belirtmek isteriz. İnanmak
isteriz ki, yetkili mercilerin bu tür
eylemlere kayıtsız kalmayacaklarını  ve
sorumluların bir an önce yakalanıp
adalete teslim edilmelerini beklediğimizi
ifade ederiz.”

BATI TRAKYA AZINLIĞI 
YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ
Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de
yürüten Müftü Ahmet Mete’ye yapılan
tehditlerin tüm azınlığı hedef aldığını
belirten Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin açıklamasında,
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği olarak, kendilerini ‘Trakya’nın
Bekçileri’ olarak tanıtan kişilerce
alıkonulan İmam Hüseyin Cihan’a
geçmiş olsun dileklerimizi iletirken,
saldırganların Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanlığı’nı da
yürütmekte olan İskeçe Müftümüze ve
ailesine yönelik hakaret ve ölüm

tehditlerinin esasen tüm Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığını hedef aldığını
düşündüğümüzü ve Mete ailesinin
sonuna kadar yanında olduğumuzu
beyan etmek isteriz.

Bölgemizin ‘bekçilere’ değil, huzura,
güvene, demokrasi ve insan haklarına
saygıya ihtiyacı olduğunu hatırlatırken,
böylesine açık bir şekilde yapılan şiddet
ve tehdit içeren bu tip eylemlere kayıtsız
kalınmaması ve sorumluların bir an önce
tespit edilerek yargılanmaları
hususunda yetkili mercilerin artık
üzerine düşen sorumluluğu  yerine
getirmelerini beklediğimizi bir kez daha
ifade ederiz.” ifadeleri kullanıldı. 

GÜMÜLCİNE TÜRK  
GENÇLER BİRLİĞİ
Gümülcine Türk Gençler Birliği
yayımladığı açıklamada, bu tür olayların
Batı Trakya Türk azınlığını tedirgin
ettiğini vurguladı. 

GTGB’nin açıklaması şöyle:
“Gümülcine Türk Gençler Birliği Derneği
olarak, İmam Hüseyin Cihan
kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor, saldırganların sayın Ahmet
Mete’ye ve ailesine yönelik hakaret ve
tehditleri karşısında Müftümüzün
yanında olduğumuzu belirtmek ve
faillerin de biran önce yakalanmasını
Batı Trakya’da yaşayanlar adına
beklediğimizi dile getirmek isteriz. 

Geçmişte de buna benzer bir olayın
vuku bulduğu, ayrıca İskeçe Müftümüz
sayın Ahmet Mete’nin müftü
seçildiğinden bu yana yazılı ve sözlü
tehditler aldığı açıklanmıştır.
Bölgemizde bu tür olayların vuku
bulması demokrasiye, insan haklarına
zarar vermekte, huzuru bozmakta ve
ülkemizdeki ekonomik krizle boğuşan
Batı Trakya Türk azınlığını gelecek
açısından kaygılandırmaktadır.” 

BATI TRAKYA TÜRK 
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Konuyla ilgili olarak Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği tarafından
yayımlanan açıklamada ise şu ifadelere
yer verildi: “Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin şöförü
imam Hüseyin Cihan’a yapılmış olan söz
konusu saldırıyı, ayrıca Seçilmiş İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ve ailesine karşı
sarf edilmiş çirkin sözleri kınar, şiddettin
her türlüsüne karşı olduğumuzu
belirtiriz.”

Azınlık kurumları: “Müftümüzün yanındayız”
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Selanik Aristotelio
Üniversitesi bünyesinde
oluşturulması planlanan ve
önümüzdeki eğitim yılında
eğitime başlayacağı duyurulan
İslam Bilimleri Bölümü’yle ilgili
olarak Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in görüşlerine başvurduk.
Müftü Mete ve Şerif, devlet
okullarında Yunanca İslam dini
dersi veren ve azınlığın tepkisini
çeken uygulama kapsamında
görev yapacak din
öğreticilerinin (ierodidaskalos)
de yetiştirileceği İslam Bilimleri
Bölümü ve bunun Batı Trakya
Türk azınlığına etkisini
değerlendirdiler. 

AHMET METE
“İYİ NİYETİN 
OLMADIĞINI GÖSTERİYOR”
Eğitimin Batı Trakya
Türkleri’nin hakkı olduğunu,
Yunan devletinin de eğitim
konusuyla ilgilenmesi ve lazım
gelen çalışmaları yapması
gerektiğini belirten İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, “Ancak,
bunu azınlığa rağmen ve
baskıcı bir şekilde değil de
azınlıkla beraber yapması
gerekiyor. Azınlığın istifadesine
sunacak şekilde yapması
gerekmektedir. Selanik’teki
fakülteyi 240 İmam Yasası’yla
bağdaştırmaları zaten böyle bir
niyetin olmadığını ortaya
koyuyor. Çünkü 240 İmam
Yasası, azınlık için, ancak
azınlığa rağmen yapıldı. Ve
bugün uygulanmaya
çalışılıyor.” dedi. 

“240 İMAM 
YASASI’NIN DEVAMI”
Selanik’te açılması planlanan
İslam Bilimleri Bölümü’nün 240
İmam Yasası’nın devamı
olduğuna inandıklarını
vurgulayan Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, “Çözüm değil,
dayatmacılığın devamı
niteliğindedir bu olay. Azınlığa
rağmen yapılan bir iştir. Yani
‘ben sizi istediğim gibi kalıba
sokacağım, istediğimiz şekle
koyacağız’ demektir. Azınlık,
olayı böyle görüyor ve bu
şekilde değerlendiriyor.” diye
konuştu. 

“DEVLETİN PARASINI BOŞU
BOŞUNA ÇARÇUR ETMEYİN”
Ülkenin içinde bulunduğu derin
ekonomik kriz ortamında boşu
boşuna para harcandığını dile
getiren Ahmet Mete, “Ülkenin
parası çarçur ediliyor.

Devletimizin bu kriz ortamında
böyle bir zarara girmemesi için
uyarmak isterim. Bu yol ve
yöntem yanlıştır. Neden
yanlıştır? Şu sebeple yanlıştır;
azınlık kendi dinini öğrenirken
kimden ve nasıl öğreneceğini
çok iyi bilmektedir.” dedi. 

“TÜRKİYE’DEN KOPARMAK
ADINA YAPILIYORSA ÇOK
YANLIŞ YAPILIYOR”
Açılması planlanan bölüme
Suudi Arabistan’dan hocaların
getirileceği duyumunu
aldıklarını kaydeden Müftü
Mete sözlerine şöyle devam etti:
“Suud hocalar getirilecek.
Orada Selefi akımı hakimdir. Bu
akım Batı Trakya’da yok. Tüm
bunlar bizleri Türkiye’den
koparma ve Araplaştırma adına
yapılır ise yanlış yapılmaktadır.
Bunlar IŞİD’i doğuran
sebeplerdir. Bunlar yarın öbür
gün Yunanistan devletinin
başına bela olur. Bu azınlık
kendi dinini öğrenmesi ve
öğretmesi için kendi
dinamiklerine sahiptir. Devlet
boşu boşuna para harcamasın
ve uğraşmasın. Eğer güzel bir
şey yapılmak isteniyorsa, devlet
gelsin azınlıkla otursun ve
konuşsun. Samimi olsun. İmam
hatip de açılır, ilahiyat fakültesi
de açılır. Devlet bu toplumun
önüne bu adamları
geçirebileceğini sanıyorsa
yanlış yapıyor. Bu toplum ve
bizim insanımız ahiretini kime
teslim edeceğini çok iyi biliyor.
İmamı kendisi öder, kendisi
tutar. Kur’an kursunu ve
öğretmenini kendi belirler ve
tayin eder. Eğer kilisede özgürce
ve rahat bir şekilde insanlar

ibadetini yapabiliyorsa,
bıraksınlar da bu insanlar da
dinlerini istediğini gibi ve
özgürce yaşasın.” 

“UYARMASI VE 
SÖYLEMESİ BİZDEN”
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının kökten dincilikle ve
fanatizmle hiçbir zaman işi
olmadığını ifade eden Ahmet
Mete, “Azınlık insanı vatanına,
milletine, bayrağına bağlı
toplum oldu. Hiçbir zaman
fanatik gruplarla iştigal etmedi.
Fakat bu yapılmak istenen
yapılırsa, o zaman o korkulan
başa gelebilir. İşte o zaman
fanatik gruplar sızabilir. Bizden
söylemesi ve uyarması.” diye
konuştu. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
“Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı her zaman kim
olduğunu, ne olduğunu ve
nerede yaşadığını bilmiştir. Son
derece olgun bir topluluktır.
Türk olduğunu, Müslüman
olduğunu bilmiştir.
Yunanistan’da yaşadığını
bilmiştir. Devletine, bayrağına
saygılı olmuştur. Aşırı dinciliğe
ve aşırı milliyetçiliğe de
gitmemiştir. Ancak dayatmalara
da müsade etmeyecektir.
Devletin dayatmacı
politikalarına da boyun
eğmeyecektir. Devlete bu
hususta sesleniyoruz ve bu
meseleleri, yani azınlığın
eğitimi ve dini sahada yapılması
lazım gelen şeyleri gel birlikte
yapalım diyoruz. Ne bizim
Türklüğümüzden, ne
Müslümanlığımızdan, ne de
Türkiye’den gelen hocalardan
bu memlekete zarar gelmedi ve

gelmeyecek. Bunu kimse
unutmasın. Ama bu azınlığı
Türkiye’den koparalım
gayretiyle yapılan girişimler,
uygulamalar bu memlekete
korkarım zarar getirecek.
Azınlığa da, çoğunluğa da,
bölgeye de zarar getirebilir.”

“DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE
MÜDAHALE ETMEKTEN
VAZGEÇMEK EN DOĞRUSU”
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
azınlığın iradesine rağmen
hayata geçirilecek
uygulamaların demokrasiye ve
insan haklarına, ayrıca azınlıkla
ilgili anlaşmalara da aykırı
olacağını belirterek, din
özgürlüğüne ve ibadet
özgürlüğüne müdahale etme
gayretlerinden vazgeçilmesinin
en doğru hareket olacağını
vurguladı. 

İBRAHİM ŞERİF
“1913 ATİNA ANTLAŞMASI
YUNANİSTAN’DAKİ
MÜSLÜMANLARIN
HAKLARINI BELİRLİYOR”
Yeni uygulamanın Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının din
hayatı açısından önemli bir olay
olduğunu vurgulayan İbrahim
Şerif, azınlıkla diyalog
yapılmadan hayata geçirilen
uygulamaların din özgürlüğüne
darbe olduğunu söyledi. 

Konuşmasının başında
konuyu azınlık kamuoyuna
taşıdığı için GÜNDEM
gazetesine teşekkür eden
İbrahim Şerif, konunun daha iyi
anlaşılması için tarihe bakmak
gerektiğini dile getirdi.  1913

Atina Antlaşması’nın bu
konuda milad olarak kabul
edildiğini belirten Müftü Şerif,
“1912 Balkan Savaşı’ndan sonra
Yunanistan ile Türkiye, yani
Osmanlı Devleti bir anlaşma
yapmıştır. Tabii bu anlaşma ilk
de değil, son da değildir.
Anlaşmalar zincirinin önemli
bir halkası 1913 Atina
Antlaşması’dır. Bu antlaşma
Yunanistan’da kalan
Müslümanların idaresine ilişkin
konuları içeriyor. Osmanlı
Devleti, topraklarında yaşayan
gayri Müslimlere özellikle dini
hayatlarında geniş özgürlükler,
haklar ve yetkiler vermiştir.
Örneğin İstanbul’da patrik aynı
zamanda Hıristiyanların lideri
sayıldı. Hatta, Heybeliada’daki
bir manastır, ruhban okuluna
dönüştürülmüştür. Osmanlı,
kendi topraklarında
Hıristiyanlara verdiği hakların
Müslümanlara da verilmesi
istemiş.” dedi. 

“SELANİK’TEKİ İLAHİYAT
BÖLÜMÜ 240 İMAM
YASASI’YLA BAĞLANTILI
OLARAK HAZIRLANMIŞ”
1913 Antlaşması’nın
Müslümanlara özellikle din ve
eğitim alanında önemli haklar
verdiğini hatırlatan Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, “1913
Antlaşması’nın yasaya
dönüştürülmüş hali 1920’de
Yunan meclisinde kabul edilen
2345 sayılı kanundur. Atina
Antlaşması, Müslümanlara dini
sahada önemli haklar verdiği
gibi, Atina’da din görevlisi
yetiştirecek bir de mektepten
bahsetmektedir. 

Azınlığın din özgürlüğüne 
müdahale ediliyor!
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Giderleri devlete ait olacak, yönetimi ve
çalışma şekli Müslümanlar tarafından
belirlenecek ve idari olarak Başmüftülüğe
bağlı olacak bir eğitim kurumu
öngörülüyordu. 1913 yılında imzalanan ve
Yunan meclisinde kabul edilen anlaşma bu
şekildeydi. Şimdi geliyoruz günümüze.
Bundan iki yıl önce Selanik’te bir İslam
İlahiyat Fakültesi veya bölümü açılması
önerisi getirildi. Yunan toplumunda buna
tepki gösterenler oldu. Bunu savunanlar da
‘Bu iş artık bizim kontrolümüzde olacak,
bizim denetimimizde olacak’ diye bunu
savundular. ‘Aşırı dinciliği önlemiş olacağız,
fundamentalizmi önleyeceğiz’ diyerek
savundular ve savunuyorlar. Son dönemde de
bu bölümle ilgili olarak ayrıntıların yavaş
yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz.
Selanik Üniversitesi’ndeki bu bölümün
herkese açık olacağı, her ırktan ve dinden
insanların bu bölüme girebileceği
söylenmekle birlikte, bölümün bizim
azınlığımızla yakından alakalı olduğu da çok
açık. Zira bu bölümden mezun olan Batı
Trakyalıların ‘ierodidaskalos’ olarak, yani
İslam din öğreticisi olarak görev yapabileceği
belirtiliyor. Yani azınlık çocuklarına Yunanca
İslam dinini öğretecekler. Demek ki bu bölüm,
Batı Trakya Müslüman Türkünün tepki
gösterdiği 240 İmam Yasası’yla bire bir
bağlantılı. Sadece bu olay bile bize bu konuda
söz söyleme hakkı veriyor. Çünkü devlet 240
İmam Yasası’nı azınlığa rağmen hazırladı ve
uyguluyor. Şimdi de ‘Biz bu bölümle 240
İmam Yasası’na uygun din adamlarını
kendimiz yetişireceğiz’ deniyor. İşin özeti bu.”
ifadelerini kullandı.  

“AZINLIĞIN DİNİ YAŞAMIYLA İLGİLİ BİR
MESELE VARSA, AZINLIĞIN SÖZ
SÖYLEME HAKKI VARDIR”
Olayın çok iyi anlaşılması gerektiğini
vurgulayan Müftü Şerif şöyle konuştu:
“Birileri çıkıp şunu söyleyebilir; ‘Biz İslam
dinini araştırmak için, bilim yapmak için bir
okul açıyoruz. Bunu neden azınlığa soralım’
veya ‘Biz azınlık için din adamı yetiştireceğiz.
Daha ne istiyorsunuz?’ diyebilir. Hemen şunu
altını çizerek söylemek istiyorum. Azınlığın
dini eğitimiyle, yani genel anlamda dini
yaşamıyla ilgili bir mesele varsa, bir düşünce
varsa, yeni bir uygulama varsa, pek tabii ki bu
azınlığın da bu konuda söz söyleme hakkı ve
talepte bulunma hakkı vardır. Bu hak
engellenemez. Ne yazık ki son yıllarda
azınlığımızın meseleleriyle ilgili kararlar
azınlığa sorulmadan ve azınlığın isteklerine
muhalefet edilerek alınıyor. Yani azınlığın ne
dediği ve ne istediğine bakılmadan kararlar
alınıyor, uygulamalar yapılıyor. 240 İmam
Yasası hakkında söylenebilecek çok söz var.
Sadece bir konuyu ale alalım. Bu uygulamaya
göre azınlık çocuklarına din dersi Yunanca
veriliyor. Bu olacak iş değil. Azınlığımızın
resmi azınlık dili Türkçe’dir. Dini hayatında
kullandığı dil Türkçe’dir. Son 15 – 20 veya 50 –

60 yıl değil, asırlardır böyledir. Azınlık
çocuklarına okullarda Yunanca İslam dini
öğretmek ne demektir? Bunu anlamak
mümkün değil.” 

“BUNLAR ANLAŞMALARA AYKIRIDIR”
Selanik’te açılması planlanan bölümün,
azınlığın dini yaşamıyla yakından ilgilenecek
bir kurum olarak düşünüldüğünün
anlaşıldığını ifade eden Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, “Bu konularda azınlığa
danışılmaması, azınlıkla birlikte karar almak
yerine dayatma yönteminin benimsenmesi
çok yanlış. Bu bölümden mezun olanlar Batı
Trakya’da ‘ierodidaskalos’ olacak diyorsun.
Şimdiki ‘ierodidaskaloslar’ gerekli şartlara
haiz değil diyorsun. Ben yenilerini
yetiştireceğim ve görevlendireceğim diyorsun.
Ama bu konuda azınlığın ne düşündüğünü,
ne istediğini veya ne istemediğin
sormuyorsun. Bu büyük bir yanlıştır. Ve tabii
ki anlaşmalara da aykırıdır” dedi.

“AZINLIĞIN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMA
HAKKINA MÜDAHALE EDİLİYOR”
Atina Antlaşması’yla birlikte, Lozan
Antlaşması ve diğer ikili ve uluslararası
anlaşmaların azınlığa özel bazı haklar
verdiğini hatırlatan İbrahim Şerif sözlerine
şöyle devam etti: “Ne yazık ki son yıllarda
uluslararası hukuk ihlal ediliyor. Uluslararası
anlaşmalar azınlığa din ve eğitim alanında
özel haklar veriyor. Kendi kültürünü yaşama
hakkı veriyor. Kendi kültürünü yaşaması için
gerekli kurumları oluşturma hakkı veriyor.
Halbuki son yıllarda eğitim ve din alanında
yapılan uygulamalar bu hakka riayet etmiyor.
Bu uygulamalar azınlığın kültürünü yaşama
hakkına yapılan müdahaledir. Yönetim,
azınlığın kendi dinini ve eğitimini yaşama ve
şekillendirme hakkına bu kadar müdahale
edemez. Devletin bu ölçüde müdahale etme
hakkı yok. Şunu da ifade etmek gerekir ki, bu
durum İslam dinine göre de terstir. Çünkü bir
Hıristiyan, Müslüman’ın dini meselelerine bu
kadar müdahale edemez.”

“İSTANBUL RUMLARI İÇİN İSTEDİĞİNİN
TAM TERSİNİ BİZE UYGULUYOR”
Yunanistan’ın İstanbul Rumlarıyla ilgili bazı
talepleri olduğunu hatırlatan Müftü İbrahim
Şerif, “İstanbul Rumlarının en önemli
taleplerinden biri Ruhban Okulu. Bu okulun
özerk bir eğitim kurumu olarak açılmasını ve
Patrikhane’ye bağlı olmasını istiyorlar.
Yunanistan devleti de bu talebi her fırsatta
dile getiriyor. Ancak öte yandan kendi
topraklarındaki Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığını eğitim ve din alanında sıkı bir
denetime tabi tutmak isiyor. Azınlığın dini,
sosyal ve eğitim kurumlarını istediği gibi
oluşturacak, yönetecek ve denetleyecek.
Yapılmak istenen olay bu. Yani İstanbul
Rumları için istediğini bize uygulamıyor.
Hatta tam tersini yapıyor. Türkiye kendi
açacağı, kendi çalıştıracağı ve kendi

Çanakkale 
AK Parti
Milletvekili
Turan’dan tepki

TÜRKİYE’de Çanakkale AK
Parti Milletvekli  ve AK Parti Grup
Başkanvekili Bülent Turan,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete’ye yönelik saldırıyı sert bir
dille kınadı. Turan, “İskeçe
seçilmiş müftüsünün başına bir
şey gelecek olursa sorumlusu
Yunan devletidir” dedi. 

Turan açıklamasında, “Ahmet
Mete’nin bir arkadaşı, kendilerine
‘Trakya’nın Bekçileri’ diyen bir
grup tarafından kaçırılmıştır.
Sonrasında da Ahmet Mete bu
grup tarafından tehdit edilmiştir.
Müftü Ahmet Mete haklı olarak
başına bir iş gelirse bundan
Yunan devletinin sorumlu
olacağını söylemiştir. AK Parti
hükümetleri, Türkiye’de yaşayan
azınlıkların haklarını sağlamak
noktasında önemli reformlara
imza attı. Bu dönemde bizzat
devlet eliyle birçok kilise restore
edildi, azınlık okullarının
açılması sağlandı. 1964
yılında İsmet İnönü
hükümeti tarafından
kapatılan Gökçeada Rum
Okulu, 2013 yılında AK
Parti Hükümeti
döneminde
açıldı. Bunlar,
bizim azınlık

vatandaşlarımıza karşı
yükümlülüklerimiz. Ancak bizler,
demokratikleşme noktasında bu
kadar önemli adımlar atarken
Yunan devleti, Türk azınlıkların
haklarını korumak noktasında
yeterli özeni göstermiyor. İskeçe
Müftüsü’nün başına bir şey
gelirse bunun sebebinin
Müftü’nün güvenliğini
sağlayamayan Yunan
devleti olacağı açıktır.”
dedi.

9

denetleyeceği bir eğitim
kurumunda Hıristiyan din adamı
yetiştirse ve bunları kiliselere ve
okullara tayin etse ve Ortodoks
Hıristiyanlığı buralarda Türkçe
olarak öğretmeye çalışsa nasıl olur?
Tekrar ediyorum bunlar
anlaşmalara ve insan haklarına
aykırı.” diye konuştu. 

“BU MÜDAHALELERDEN
VAZGEÇİLMELİ”
Devletin azınlığın dini yaşamıyla
ilgili uygulamaları
‘fundamentalizmi önlüyorum”
gerekçesini ortaya atarak hayata
geçirmesinin hiçbir haklılığı
olmadığını kaydeden Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif sözlerini
şöyle tamamladı: “Balkanlar’da ve
özel olarak Batı Trakya’da
köktenciliğe, fundamentalizme
itibar eden bir toplumun
olmadığını vurgulamak gerekir.
Bizler, Osmanlı’nın bakış açısını
benimsemiş, dini yaşamımızda

hoşgörüyü esas almış bir toplumuz.
Dolayısıyla bu tür iddialarda
bulunanların tezlerinin içi boş.
Köktencilik bizim yapımızda yok.
Bizim anlayışımızda yok. Bu
nedenle ‘aşırı fanatikleri
engellemek için bunları yapıyoruz’
tezi kesinlikle inandırıcı değil.  Biz;
bayramda Hıristiyan komşusuna
ikramda bulunan, Paskalya
yortusunda Müslüman komşusuna
paskalya çöreği, boyalı yumurta
hediye eden bir bölgeyiz. Bu durum
şimdi değil, asırlardır böyle devam
ediyor. Bu yüzden bu tezleri ortaya
atanlar iki kere düşünmeli. Azınlık
devre dışı bırakılarak dini sahada
bir şeyler yapmak istenmesi hiç
doğru değil. Bizler bu tür girişimleri
azınlığın dini yaşamına, din ve
ibadet özgürlüğüne yapılmış bir
müdahale olarak görüyoruz. Bu
müdahalelerden vazgeçilmeli ve
eğer bir şeyler yapılmak isteniyorsa
azınlıkla samimi ve ciddi diyalog
yapılmalı.”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerimizi hangi hallerde
veteriner hekime götürmeliyiz 

E
n sık karşılaşılan acil
durumlar ve  çözümleri
konusunda, veteriner

hekiminize ne zaman
başvurmanız gerekir sorularına
cevap arayacağız bu sayıda.

-Küçük yaramazın yememesi
gereken zehirli bir madde ya da
kimyasalı yediğini fark ettiyseniz;
bu durumda hiç vakit
kaybetmeden hekiminize
başvurmanız gerekir.

- Köpeğinizle bir gezinti
yapmaya karar verdiniz veya
kediniz dışarı çıktı ya da evde
oynarlarken bir yerlerini
yaraladılar ve kanaması var.

Hemen yarayı bir antiseptik ile
temizleyin ve bölgeye temiz bir
bezle baskı uygulayın. Eğer yarım
saat içinde kanama durmaz ise
diş etleri soluk renk almaya
başladıysa acil olarak veteriner
hekiminize başvurunuz.

-Minik dosttunuz oyun
oynarken bir yere çarptı ve
topallamaya başladı.

Topallaması kısa sürede
geçerse, çok büyük ihtimalle
iyidir. Eğer topallaması
düzelmemişse, bacağı normalin
dışında bir şekilde görünüyorsa,
şişlik varsa veya topalladığı yerin
üstüne baskı yapmanıza izin
vermiyor, acı çekiyorsa yine
veteriner hekiminize
başvurmalısınız

-Yine yavru kedi / köpekleri
olan hasta sahiplerimizi sıkça
endişeye düşüren bir durum;
canlımın dişi kırıldı veya düştü,
ne yapacağım? Korkmanıza
gerek yok minik dostlarımız
ortalama 5,5 aylıkken sütdişlerini
döküp kalıcı dişlerini çıkartırlar,
bu tamamen fizyolojik bir
durumdur.

Küçük dostumuz ishal oldu ne
kadar acil ve önemli?

İshal; yiyecek değişimi gibi
çok basit bir nedenden
kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir
sağlık sorunundan,
enfeksiyondan da
kaynaklanabilir. İshal bir hastalık
olmaktan çok hastalığın veya
mide bağırsak kanalının düzgün
çalışmadığının ifadesidir.
Sonuçta ishal vücudun sindirilen
kötü yiyecekleri ya da
yiyeceklerden kaynaklı
patojenleri dışarı atma yoludur.

Köpeğiniz veya kediniz ishal
olduğunda, mutlaka dışkılama
sıklığını ve dışkının özelliğini
gözlemleyin.

Kedi ve köpeğin dışkısının
koyu renkli olması (koyu kahve
siyaha yakın), dışkıda mukus ya
da kan olması mide veya sindirim

sisteminde bir iç kanamayı
gösteriyor olabilir. Hemen
veteriner hekiminize
danışmalısınız.

Canlımızda durgunluk
enerjisinde dikkat çekici düşüş
iştah kaybı var ise acil veteriner
hekim desteğine ihtiyacı
olduğunun göstergesidir.
Köpeğinizin vücudu susuz kalmış
olabilir ya da mide ve sindirim
sisteminden kaynaklı problemler
yaşıyor olabilir.

İshale ek olarak kusmaya
başladıysa, bu köpeğinizin
zehirlendiğinin ya da ciddi bir
sağlık sorununun işareti olabilir.
Karın bölgesinde şişkinlik, karna
dokunulduğunda ağrı hissi,
solunum hızının artması
durumlarında hekiminizi
aramalısınız.

Canlımızın yaşı, sağlık
durumu, dışkının miktarı, dokusu
ve sıklığına bağlı olarak 24-48
saatten fazla sürüyorsa veteriner
hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Küçük dostum kusuyor ne
zaman veteriner hekimimi ziyaret
etmeliyim?

•  Küçük dostumuzun
diyabet, karaciğer, böbrek gibi
mevcut olan bir sağlık sorunu
varsa 

•  İshal ya da kustuğunda
kan görürseniz veya çıkan
materyalin siyah, katrana benzer
bir görünümü varsa 

•  Küçük dostumuzda aşırı
bir halsizlik var ise

•  Evcil hayvanınızın karnı
şişmeye başlarsa ya da evcil
hayvanınız inlemeye veya
kasılmaya başlarsa. Şişme, ciddi
bir sorunun belirtisi olabilir –
dolayısıyla, bunu fark ederseniz
derhal veteriner hekiminizi
aramalısınız. 

•  24 saat sonra, evcil
hayvanınızın midesi rahatlamış
görünüyorsa ve daha sonra neyle
besleyeceğiniz konusunda
tavsiyeye ihtiyacınız varsa,
veteriner hekiminizle konuşun. 

•  Eğer yediği gıdayı
olduğu gibi çıkartıyorsa 8 saat
bekleyip tekrar kusma olursa
hekiminizi arayınız

Minik dostumun ateşi var, ne
yapmalıyım?

Köpeklerde ve kedilerde
normal vücut ısısı 37,5-39º C tır.
Eğer köpeğinizin vücut ısısı bu
derecenin üzerindeyse ya da
altındaysa acilen veteriner
hekiminize başvurun. Ateş
vücutta bir şeylerin ters gittiğinin
ifadesidir.

VETERİNER BAKIŞI

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

BATI Trakya’daki YAKA IKE şirketi kurucusu iş
adamı Levent Sadık Ahmet, 3 – 6 Şubat tarihleri
arasında Almanya’nın Berlin şehrinde
düzenlenen dünyanın en büyük meyve ve sebze
fuarı olan “Fruit Logistica”ya katıldı.

Bölge kirazının Asya ve Avrupa ülkelerine
satışındaki ilk adımların atıldığını belirten Levent
Sadık Ahmet fuarda, farklı ülkelerdeki üreticiler
ile üretim şekilleri, çeşitliliği ve doğal afetlere
karşı alınacak önlemler hakkında görüşmeler
yapıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,
“Dünya meyveciliğine yön veren fuarda, YAKA
IKE şirketinin bölgemize yapacağı yatırımının
tanıtımı yapılmış olup tedarik zincirleri ile
önceden planlanmış görüşmeler yapılmıştır.

Levent Sadık Ahmet mevcut bahçelerin dünya
piyasasının istekleri üzerine bahçelerin
modernizasyonu, teknolojik altyapının önemini,
yüksek verimlilik ve yeni kiraz çeşitleriyle
üreticilerimize destek olacaklarını vurgulamış,
bunun yanında Yaka bölgesi haricinde yüksek
kesimlerde ve ova bölgelerinde de kiraz üretimi
yapılabileceği dile getirilmiştir. Hedef, yüksek ve
kaliteli verim; bunun sonucu da sabit ve yüksek
gelir.” ifadeleri yer aldı.

Levent Sadık Ahmet, Yaka kirazıyla ilgili olarak
bölgeye yapacağı yatırım konusunda inşaat
ruhsatının çıkmasını beklediğini ifade etti. 

Aynı zamanda DCT TRADING şirketi yönetim
kurulu başkanı olan Levent Sadık Ahmet,
uluslararası alanda pamuk ticareti de yapıyor.

Levent Sadık Ahmet
Almanya’daki meyve –
sebze fuarlarına katıldı

DEB Partisi Işıklar 
köyünü ziyaret etti

DOSTLUK Eşitlik Barış
Partisi (DEB) Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 5 Şubat
Cuma günü Işıklar köyünü
ziyaret ederek soydaşlarla Cuma
namazı kıldı.

Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, namaz sonrası köy
cemaatine yönelik kısa bir
konuşma yaptı. Azınlık
insanının ekonomik krizden en

fazla etkilenen kesim olduğunu
belirten Ali Çavuş, gençlerin
bölgeyi terk ettiğini ve bu
sebeple gelecek açısından kaygı
duyduklarını belirtti.

Kesilen tütün primleriyle
birlikte azınlıktaki tütün
üreticilerinin mağdur olduğunu
kaydeden Ali Çavuş, hükümette
azınlık sorunlarının çözümü
noktasında ciddi bir adım

atılması için gerekli iradeyi
göremediklerini söyledi. Eğitim
başta olmak üzere, kimlik
inkarı, inanç özgürlüğü,
müftülük, vakıflar, siyasette
temsiliyet ve ekonomi alanında
sorunların gün geçtikçe daha da
derinleştiğini vurgulayan DEB
Genel Başkanı, bu sebeple bir
imza kampanyası başlattıklarını
hatırlattı. 
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YENİ Galaxy A7, ailenin en
büyüğü. 5.5 inç ekranı ve
boyutlarıyla bunu gösteren telefon,
batarya kapasitesi gibi bazı
noktalarda da ailenin en üst
değerlerini sunuyor. Fakat yine de
elbette telefonun dahil olduğu orta
– orta/üst segment çizgisinden
dışarı çıkmadığını söyleyelim.
Detaylara geçmeden önce telefonun
fiyatına da peşinen değinecek
olursak, açıkçası segment itibariyle
ortada duran telefonun yüksek bir
fiyat etiketine sahip olduğunu
düşünüyoruz. Zira yeni Galaxy A7,
tam 490€ ‘luk bir fiyata sahip. Bu
fiyattan daha ucuza LG’nin
halihazırdaki amirali G4’ün
olduğunu ve bunun üzerine biraz
daha para ödeyip Galaxy S6
alınabileceğini düşündüğümüzde,
yeni Galaxy A7 açıkçası bu
anlamda çekiciliğini yitiriyor.

Peki, telefon bu fiyatı karşısında
bize neler sunuyor? İlk olarak söze
her zamanki gibi tasarımla
başlayacak olursak, telefonun,
Samsung’un yeni tasarım çizgisini
Galaxy A7 modelinde de bizlere
sunduğunu söyleyebiliriz. Galaxy
Note 5 ve Galaxy S6 modeliyle yan
yana koyduğunuzda tasarım
çizgisiyle gayet benzer yapıda
olduğunu görüyorsunuz.

Arka yüzü cam malzemeyle
kaplanan telefon, kenarlarda da
metalik malzemeyi bizlere sunuyor.
Böylece elinizde tuttuğunuzda üst
seviye bir akıllı telefon hissi veren
telefon, parmak izi okuyucusunu
da ekranın altındaki kapasitif menü
butonuyla bizlere sunuyor. Bu
önemli bir ayrıntı, zira orta segment
cep telefonları arasında her
modelde parmak izi okuyucusu

göremiyoruz. Belli başlı modellerde
karşımıza çıkıyor bu özellik. Bu
arada parmak izi okuyucusunun
fazlasıyla başarılı çalıştığını da
söyleyelim.

Telefonun arka yüzü, az önce de
söylediğimiz gibi cam malzemeyle
kaplı. Tıpkı ekran gibi arka yüz de
Corning Gorilla Glass 4 korumasına
sahip. Yine telefonun arka
kısmında az olsa çıkıntılı bir
kamera ve yanında LED flaşı
görüyoruz. Hoparlörler, telefonun
arkasına değil, alt kenara
konumlandırılmış. Burada yine
microUSB ve kulaklık girişlerini
görüyoruz.

SIM kart ve microSD kart yuvası,
telefonun sağ kenarında bir kapak
altında gizleniyor. Aynı kenarda bir
güç butonu, sağ yanda da ses
butonları yer alıyor.

Telefonun tasarımına yönelik bir
detay da, ekranın kenarlara göre az
da olsa bir çıkıntı sunduğu. Bazı
markaların modellerinde, ekran
çizilmelere karşı korunsun diye bir
bezel yerleştiriliyor, bazı
modellerde de ekran gövdeden
taşarak kenarlara doğru hafif kavis
veriliyor. Hatırlayacak olursak
Casper VIA M1 ve HTC One A9
modellerinde de ekran kenarlara
doğru hafif kavisli yapıdayken,
Teknosa Preo P2 modelinde çevrede
bir bezel vardı. Burada seçim
kullanıcıya, yani sizlere kalıyor
elbette. Ancak bu kısmı
toparlayacak olursak, yeni Galaxy
A7’nin tasarımıyla gayet güzel bir
telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak Galaxy A7’nin eski
kasaya göre daha kalın ve ağır
olduğunu söyleyelim. Telefonun
kalınlığı 7.3 mm, ağırlığı ise 172

gram seviyesinde.
Galaxy A7’nin ekranı 5.5 inç

boyutunda. Yine selef model gibi
Full HD bir çözünürlük sunulan
modelde, Super AMOLED panel
kullanılmış. Piksel yoğunluğu da
sabit, 401ppi seviyesinde. Selef
modele göre en büyük fark ekran –
gövde oranının artmış olması. Bu
değer de yüzde 74.3 olarak
karşımıza çıkıyor.

Ekranın renk doygunluğu gayet
iyi seviyede. Kontastta da bir sıkıntı
göremedik. Siyah dengesini yerinde
bulduğumuz telefonun
gördüğümüz tek sıkıntısı, beyaz
dengesiyle ilgili. Farklı telefon
modelleriyle yan yana
koyduğunuzda ve ekranda beyaz
bir sayfa açtığınızda ekran renginin
hafif de olsa maviye kaydığını
görebiliyorsunuz. 

Telefonun teknik alt yapısına
gelirken, yeni Galaxy A7’nin sahip
olduğu fiyatına karşılık, aynı
segmentte piyasada bulunabilecek
telefonlarla benzer altyapının
kullanıldığını görmek, bu modelin
çekiciliğinin kaybolmasına sebep
oluyor. Bazı noktalarda çıkışlar
gösteren telefon, performans olarak
da rekabetçi olmaktan öteye
geçemiyor.

Telefonun işlemci hanesinde; 8
çekirdekli, 1.6 GHz frekansında
çalışan Corex A-53 yongasını
görüyoruz. Samsung, bu
telefonunda kendi işlemcini
kullanıyor. Exynos 7580 işlemciye
yer verilen telefonda, Mali T720
grafik işlemci yer alıyor.Elimizdeki
telefonun depolama kapasitesi 16
GB. microSD kart slotuyla bu alanı
128 GB daha genişletmek mümkün.
Telefonun bataryası ise 3300 mAh

seviyesinde. Belki de yeni Galaxy
A7’nin en göze çarpan özelliği bu.

Yeni Galaxy A7’nin kamerası,
telefonun dikkat çeken önemli
noktalarından birini oluşturuyor.
Zira selef modele göre önemli
güncellemeler yer alıyor modelde.
Bir kere artık bu telefonda Optik
İmaj Sabitleyici görüyoruz. Galaxy
A7’nin fiyatının rakiplerine göre
yüksek olmasının sebeplerinden
biri olarak bu özellik söylenebilir.
Zira yine yüksek fiyatıyla dikkat
çeken HTC One A9’da da OIS
bulunuyordu. Ancak uygun fiyatlı
modellerde OIS göremiyoruz.

Kameraya yönelik bir diğer
gelişme, diyafram açıklığı. Selef
modelde f/2.0 olan bu değer, yeni
nesilde f/1.9’a düşürülmüş. Böylece
düşük ışıkta daha iyi kareler
yakalamak mümkün.

Telefonun arka kamerası yine 13
MP. Ön kamerası ise tipik olarak 5
MP. Arkada güçlü bir LED flaş
varken, bazı modellerin aksine ön
kamerada flaş bulunmuyor.
Telefonun arka kamerasının diğer
öne çıkan özellikleri arasında
otofokus, HDR, panorama, 30FPS
Full HD video kaydı ve Pro modda
fotoğraf çekme imkanı bulunuyor.

Kamera arabirimi ise Note 5’te
de gördüğümüz gibi. Aynı yazılımın
daha sade olanını kullanan Galaxy
A7, yine çok sayıda mod ve seçenek
bizlere sunuyor. Ön kameraya özel
olarak Geniş Selfie’nin yer aldığını
da söyleyelim.

Peki, toparlayacak olursak yeni
Galaxy A7 için ne söyleyebiliriz?
Açıkçası Galaxy A7 fiyatıyla pahalı
bir model. Bunu zaten söyledik.
Telefonun en dikkat çeken ve
başarılı bulduğumuz yönleri

arasında ise kuşkusuz tasarımı yer
alıyor. Bunun yanı sıra telefonun
kamera ve pil yönetimini de
fazlasıyla beğendik. Optik imaj
sabitleyicinin olması ve parmak izi
özelliğinin bulunması da bir
avantaj. Ve tabii ki hızlı şarj özelliği
de telefona iyi gelmiş. Performans
olaraksa yeni Galaxy A7’yi pek
parlak bulmadık. Elbette daha
uygun bir fiyat etiketine sahip olsa
farklı şekilde yaklaşabilirdik
telefona. Piyasada gerek kendi
segmetinde, gerek üst segmentte
daha başarılı fiyat/performans
modelleri bulunuyor. O nedenle
Galaxy A7’yi satın almadan önce iki
kez düşünmenizde fayda
görüyoruz.

Samsung Galaxy A7’i inceleyelim
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SOLDANSAĞA
1) Kesilen parça, kırpıntı – (halk dili) İşte, burada 2)
Oyunda kağıt atma sırası – Kısa boylu, şişman 3)
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki – Vilayet – (ünlem)
Yazıklar olsun 4) Doğum yaptıran kadın – Proje 5) Eğik
olarak birbiriyle kesişen – Uzun saçaklı çatısı olan alçak
dağ konutu 6) Yöneten kimse – (halk dili) Yalan 7) Kılıç,
bıçak kabı – Bayrak – Praseodim’in simgesi 8) Dar ve
uzun kösele dilimi – Karışık renkli 9) Neptünyum’un
simgesi – Radon’un simgesi – Kuyruklu bir maymun
türü 10) Yemek, yiyecek – Çimentonun su yardımıyla
kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert,
dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi 11) Fin hamamı –
(halk dili) Şarkı 12) Bir nota – Yan tutan, bir yanı
destekleyen kimse 13) Baba, cet – Bir tür pembe şarap,
gül şarabı – Rubidyum’un simgesi 14) (halk dili) Kuru
yaprak – Tapa.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kekeme – İl, şehir – Tuzak 2) Oyunda arkadaşlarına
baş olan çocuk – Bir kumar oyunu 3) Kapıdaki demir
kanat – (kısaca) Anadolu Ajansı – Yabani hayvan yakala-
ma işi 4) İtici güç – Rutherfordyum’un simgesi –
Gülgillerden bir ağaç 5) Çok küçük boyutlarda işaret,
benek – Göz – Sarhoş bağırması 6) Tulyum’un simgesi –
Gözü bir şeyden yılmayan, azgın – Avrupa’da yaygın-
laşan sanatta bir anlatım biçimi. Başlangıcı ve bitişi için
kesin bir tarih verilmemekle birlikte 16 ve 18. yüzyıllar
arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir 7)
Leyleksilerden bir kuş, Mısır turnası – Hayvanın başlığı,
yuları ve gemi – Gerekenden eksik 8) Metal görünümün-
deki karışım – Karşılıksız sevgi 9) Kırmızı – Ayak sesi –
Çalgıyı ayarlama 10) Duvarı berkitmek için taşların
arasına yatay olarak yerleştirilen direk – Sinemada
çekim – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı 11) (kısaca)
Akümülatör – Kağıt yaprakları – Giysi, ruba.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Kamber, Moda 2) An,
Aşama, El 3) İcar,
Kokart 4) Davudi, İri 5)
Ad, Peni 6) Enik, Zifir 7)
Aka, Esas, Bi 8) Bakara,
Tar 9) Ab, Sava, Saç 10)
İnat, Mai 11) Ari,
Ayaklık 12) Ki, Ala, Sr
13) Anemik, Baki 14)
Melas, Merak.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kaide, Aba, Adam 2)
Anca, Ekabir, Ne 3)
Avanak, Nikel 4)
Barudi, Asa, İma 5) Eş,
Kerata, İs 6) Rakip, Sav,
Yak 7) Mo, Eza, Amal 8)
Makinist, Akabe 9) Arif,
Asıl, Ar 10) Deri, İbra,
Iska 11) Alt, Gri, Çıkrık.
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İnsanlar çok eski çağlardan beri su taşıtlarını
kullanıyorlar. Bilinen en eski su taşıtları bundan
binlerce yıl önce kullanılan ve kürekle hareket ettirilen
içi oyulmuş kütükler.

Ayrıca hayvan derisinden ya da ağaçtan sallar,
kayıklar ve kanolar yapmışlar. Bunları da küreklerle
hareket ettirmişler. 

Rüzgardan yararlanmayı, yani yelken kullanmayı ilk
kez MÖ 3000 yıllarında Eski Mısırlılar düşünmüş. Eski
Mısırlılar kamıştan gemiler yaparmış. Bunlarla altın,
yiyecek ve baharat taşırlarmış.

Vikingler, dalgalı denizlerde kullanılmaya uygun,
dayanıklı ahşap gemiler yaparmış. Bu gemiler de
yelkenle ve kürek gücüyle hareket ettirilirmiş.

1800’lerde clipper adı verilen yelkenli gemiler uzun
mesafelere yük taşımada kullanılırmış. Bu gemilerde
çok sayıda büyük yelken bulunurmuş.

1800’lü yıllarda pek çok gemide buhar makinası
kullanılmaya başlanmış. Bu gemilerde ayrıca yelken ve
motorlar da bulunuyormuş. Bunlar o güne değin en hızlı
giden gemilermiş. 

Zaman içinde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak
gemilerin motorları daha da güçlü hale getirilmiş.
Sonunda buhar makinelerinin yerini motorlar almış.

Bu arada, hem suda hem de karada gidebilen bir taşıt
türü de var: Hoverkraft. 

Hoverkrafta “hava yastıklı araç” da denir. Hoverkraftın kendine özgü bir
çalışma şekli vardır. Bu taşıt, motorlarının zemine doğru püskürttüğü hava
sayesinde hafifçe yerden havalanır. Böylece zeminle arasındaki sürtünme
azalır ve kolayca yol alır. Hoverkraftlar genellikle yük ve yolcu taşımada
kullanılır. Askeri amaçlarla kullanılanları da vardır. Bir hovercraft saatte 100
km hıza ulaşabilir. 

Hoverkraft karaya çıktıktan sonra motorları durdurulur. Artık tabanına
hava püskürtmediğinden hoverkraft zemine oturur.

Kauçuk etek, püskürtülen havanın
hoverkraftın tabanından dışarı
kaçmasını engeller. Bunun
sonucunda hoverkraftın
tabanıyla zemin arasında bir
hava yastığı oluşur. 

Hoverkraftlar, sığ sularda,
buzda ve karadaki açık
arazilerde yol alabilir. Ancak
karayollarında gidemez.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Hoverkraft
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Bir varmış, bir yokmuş, evvel

zaman içinde, memleketlerin
birinde yaz öyle kurak geçmiş
ki, insanlar da, hayvanlar da
açlıktan ve susuzluktan kırılır
olmuş. İnsanlar yine bir şeyler
bulup buluşturarak karınlarını
doyuruyorlarmış ya, hayvanlar
hepten perperişan olmuşlar.
Hele de evcil hayvanlar… Çünkü
onlar hem açlıktan, hem de aç
insan ve yabani hayvanlara
yem olmaktan kırılıyorlarmış.

Dağda kırda ot çimen
bulamayan otoburlar da bu
gariplere saldırır olmuşlar.
Garipler diyoruz ama evciller
bir yandan hepsinin saldırı
hedefi olurken, öte yandan da
birbirlerine karşı korunur
olmuşlar. Kimi zaman bunun
beyliğini sürdükleri de olmuş
bazılarının… Özellikle de kümes
hayvanlarının.

Kümes hayvanlarının
çevresinde geçilmez bir
güvenlik kalkanı oluşturmuşlar
köylüler. Açlıktan kendini köye,
köydeki kümeslere vuran her
yabani hayvanın başına
olmadık işler getirmişler.

Bu da doğal olarak yabani
hayvanları bir araya getirmiş.
Tek tek avlanmak yerine
birlikte hareket etmeye, elde
ettiklerini paylaşmaya karar
vermişler. Aslanın liderliğinde
oldukça başarılı avlar da
gerçekleştirmişler. Gerçi diğer
zamanlara göre elde ettikleri
devede kulak gibiymiş; bırakın
doymayı, dişlerinin kovuğuna
bile girmeyecek kadar azmış.
Ama olsun, en azından açlıktan
ölmekten kurtulmuşlar.
Doymasalar da ölmeyecek
kadar bir şeyler buluyorlarmış.

Ancak aralarında
paylaşmayı sevmeyenler de
varmış elbette. Bunların
başında da tilki geliyormuş.

Onlarla avlara çıktığında bile
kafasında hep avladıkları
hayvana tek başına sahip
olmanın hayali dolaşır
dururmuş. Ve günün berinde de
arkadaşlarını atlatıp gizlice bir
köye yanaşmış. Köyün
kıyısındaki çalıların arkasına
saklanıp en yakındaki evi
gözlemeye başlamış. Görünüşte
herhangi bir tehlike belirtisi
yokmuş. Bahçedeki kazların,
tavukların seslerini duydukça,
salına salına yürüyüşlerini
izledikçe ağzının suları akıyor,
bedeninin her hücresi kıpır
kıpır ediyormuş. Ama
karanlığın bastırmasını da
beklemek zorundaymış. 

Belki de tilkinin yaşamındaki
hiçbir gün bu denli uzun
sürmemiş. Bir türlü gün
geçmek, hava kararmak
bilmemiş. Ya da her şey
zamanında olmuş da açlıktan
midesi sırtına yapışmış bizim
tilkiye öyle gelmiş.

Akşam karanlığı bastırırken
kümesin sahibinin
küçükbaşları kümese alışını
izlemiş. Sersem adam öylesine
göstere göstere yapıyormuş ki
işini, bizim kurnaz tilkinin
hangi hayvanın hangi kümese
girdiğini belleğine yerleştirmek
için düşünmesine bile gerek
kalmıyormuş. Sonunda adam
işini bitirip evine girmiş.

Tilki, bir süre daha çalıların
arkasından çıkmadan
kümeslerdeki şamatanın 

bitmesini, kümestekilerin
uyumalarını beklemiş.
Beklediği gibi ortalıktan el ayak
çekilince de sessizce bulunduğu
yerden bahçeye süzülmüş.
Oradan da en besili tavukların
olduğu kümese yönelmiş. Tam
kümesten içeri girecekken
ayaklarının yerden kesildiğini,

uçmaya başladığını hissetmiş.
Az sonra da kendini bahçedeki
incir ağacının bir dalında ters
yüz olmuş bir şekilde sallanır
bulmuş.

O sırada diğer arkadaşları
yaşlı kurtu inde nöbetçi
bırakarak av peşine düşmüşler.
Eee, av bulmak kolay mı?
Elbette uzun bir zaman
gerekmiş av bulmaları için.
Üstelik de köylüler
silahlandıktan sonra köylere
yanaşamaz, kıytırık şeylerle
yetinir olmuşlar.

Yaşlı kurt nöbet yerinde
oyalanıp arkadaşlarının
dönmesini beklerken, bir inilti
duymuş. Hemen pusuya yatıp
iniltinin geldiği yöne kulak
kabartmış. Tedirgin bir biçimde
yaklaşmasını beklemiş, yaklaşır
yaklaşmaz da yakalayıp altına
almış. Tam iri pençesini
yüreğine geçirecekken
altındakinin dostu tilki olduğu
fark etmiş. Zavallı tilki kanlar
içinde, alı al moru mor
inlemekteymiş.

Yaşlı kurt tilkiyi yerden
kaldırıp ona çalılardan bir
yatak yapmış ve üstüne
yatırmış. Ama tilkinin yatmaya
hiç mi hiç niyeti yokmuş.
Dişleri öfkeden kenetlenmiş bir
biçimde tir tir titreyerek uzun
burnuyla kuyruğunu göstermiş:

- Yatacak durumda değilim,
görmüyor musun? Sen
kuyruğuma pansuma yap,
kanamayı kes. Hemen dönüp
onlara dünyayı zindan
edeceğim!

- Bu halde mi gideceksin?
- Evet, ne varmış halimde?
- Yaralısın!
- Bir şeycikler olmaz. Kimse

kuyruk yarasından ölmemiş
şimdiye kadar. Onlar benim
kuyruğumu kestiler, ama ben
de onlara öyle bir oyun
edeceğim ki göreceksin!

- Bence yapmasan iyi olur.

Yalnız olduğun
sürece avlarlar
seni!

- Bu kez kim
kimi avlayacak
görürüz! 

- Bu denli
öfkelenmene gerek
yok tilki kardeş,
diye sözünü
sürdürmüş
yaşlı kurt.
Kuyruk acısı
zordur, bilirim. Ama
kuyruğunun acısını
çıkarmaya çalışırken
canından da
olabilirsin. En iyisi
bir süre bekle, öfken
yatışırken yaran da
iyileşir. Belki daha akılcı
bir yol buluruz. Hem
ormanda bir kurultay
yapma zamanımız
olur, diğer
arkadaşların da
düşünce ve
önerilerini, dahası
desteklerini almış
oluruz.

Ama öfkeden
gözleri dönen
tilkinin onu
dinleyecek
hali

yokmuş. 
- Kuyruğumu keserek beni

cezalandırdılar, ha! Ben de
bütün köyün kümeslerini
başlarına yıkayım da,
görsünler günlerini, diye
homurdanıyormuş.

Yaşlı kurt, “Bari akşamı
bekle…” diyecek olmuş, ama
tilki sanki sözü ağzına tepmiş:

- Söylenip durma dostum!
Beni yolumdan alıkoyamazsın.
Senden öğüt almak için değil,
yaramı sarman için geldim.
Saracaksan sar, yoksa bu halde 

gitmek zorunda kalacağım!
Tilkiyi durduramayacağını

anlayınca, yarısı kesilen
kuyruğu pansuman edip sarmış
yaşlı kurt. Bir yandan da dil
döküyor, onu kandırmaya
çalışıyormuş.

- Bak, biliyorsun, deneyimli
biriyim ben. Sen daha gençsin,
bilemezsin. Öfkeyle kalkan
zararla oturur. Birçok
arkadaşım bu yüzden canından
oldu. Gel beni dinle, zamana
bırak.

Tilki, yanıt bile vermemiş.
Sargı tamamlanır
tamamlanmaz, “Sağ ol” deyip
dışarı fırlamış.

O gidince, kurt rastladığı
herkese durumu anlatmış.
Hepsi çok üzülmüşler. Gece
kurtun ininde toplanıp tilkiyi
beklemeye başlamışlar. Aslan,
bu aptalca davranışa bir anlam
verememiş.

- Çok aptalca, demiş. Şimdi
kuyruğunu kesenler de onu
bekliyorlardır. Neden gitmesine
izin verdin?, diye kurta
çıkışmış.

- Dinlemedi beni!, demiş kurt.
Tam sözlerine devam
edecekken, acı içinde sızlanarak
tilki içeri girmiş.  Merakla
kendisini bekleyen dostlarının
kollarına yığılmış. “Diflefim…”
diye inlemiş. Gözyaşlarını
silmeye çalışan sincap, “Bütün
dişlerini çekmişler!” diye
sızlanmış.

Kıssadan Hisse
Öfkeyle kalkan zararla

oturur. Bizi üzen davranışlar
karşısında öfkelenerek yanlış
şeyler yapmak yerine,
sakinleşmeyi beklemeli,
kararımızı o zaman vermeliyiz.

Sizin köşeniz                           Oğuzhan Muhammed Ahmetoğlu - 5 yaş

İskeçe

Konu: Kendimi,
kardeşimi,
annemi ve
babamı çizdim.
Ben ve babam
çok güçlüyüz.
Annemi ve
kardeşimi
koruyoruz.

Öfkeyle Kalkan...

12 Şubat 2016 GÜNDEMboncuk

Hoverkraft
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ELMA: Kalorisi düşük, lif
içeriği yüksek bu meyve tok
hissettirmekle kalmıyor, aynı
zamanda içerdiği çözünür
liflerle de kötü huylu
kolesterolün düşmesine
yardımcı oluyor. Amerika Tarım
Örgütü’ne göre antioksidan
içeriği en yüksek 10 meyveden
biri olan elmayı kabuğu ile
tüketmek daha sağlıklı.
Rendeleyip tavada hafif ısıtarak
üzerine tarçın döktüğünüzde ise
son derece hafif ve sağlıklı bir
tatlıya dönüşüyor. 

Avokado: Sindirim hızını
yavaşlatarak kan şekerinin daha
yavaş yükselip daha yavaş
düşmesine yardımcı. İçerdiği
sağlıklı yağlar ise insülin
direncini azaltmak konusunda
destek oluyor. Salatalara
doğrayabilir, rendeleyip
sandviçlerinizin arasına
sürebilirsiniz. 

Arpa: Sofralarımızda çok
alışkın olmadığımız bir tahıl
olan arpa, pirince göre kan
şekerini %70 daha yavaş
yükseltiyor. İçerdiği lifler ve
zengin B vitamini içeriği de
cabası. Çorbalara eklenebilir
veya salatalara katılabilir. 

Fasulye: Bitkisel lif ve protein
içeriği ile haftada en az iki kere
sofrada yer almalıdır. Kuru
fasulye yerine nohut ve yeşil
mercimek de tercih edilebilir.
Gaz yapıcı öğelerin ayrılması
için bir gece önceden suda
bekletilmeli ve bu su
dökülmelidir. Pişirme suyu ise B
vitamini açısından zengin
olduğundan dökülmemelidir. 

Yağsız kırmızı et: Yüksek
kaliteli proteini metabolizmayı
hızlandırmaya yardımcıdır. Bu
nedenle en az haftada iki kez
öğünlerde yer almalıdır. B12
vitamini kaynağıdır. Öğünlerde
az miktarda tüketilmesi kan

şekerinin daha dengeli
yükselmesine yardımcı olur.
Izgara, haşlama veya fırında
tüketilmelidir. 

Kırmızı meyveler: Böğürtlen,
yaban mersini, kiraz gibi koyu
kızıl-mavi renklere sahip olan
meyvelerin antioksidan içeriği
çok yüksektir. Vücutta
yaşlanmayı geciktirmeye
yardımcı olurlar. Bazı bilim
adamları bu tür meyvelerin kan
şekerini dengelemekte de
yardımcı olduğunu
düşünmektedir. 

Brokoli: C vitamini ve
antioksidanlardan zengin bu
sebze aynı zamanda kan
şekerini ayarlayan hormon olan
insülinin etkinliğini arttıran
krom mineralinden de
zengindir. Tadını sevmeyenlerin
çorbalara ilave etmesi mümkün.
Fakat en sağlıklı hali buharda
pişirilmiş şeklidir. 

KALP sağlığını korumak, kolesterol seviyesini düşürmek için
yağlı ve kolesterol içeriği yüksek besinlerden uzak durulması
gerektiğini biliyoruz, ama önemli bir
unsuru atlıyoruz: “magnezyum”.

Yapılan bir çalışma sonucuna göre,
magnezyum seviyesi yüksek olan
kişilerde kalp krizi geçirme oranı
magnezyum seviyesi düşük olan kişilere
göre %41 daha düşük seviyede
belirlenmiş. Bu rakam da bizlere
magnezyumun kalp sağlığını korumada
ne kadar önemli ve etkili olduğunu
gösteriyor.

Yetişkin insan vücudunda ortalama
25g. magnezyum minerali
bulunmaktadır. Bu miktarın %60’ı
kemik, %27’si kas, %7’si diğer
dokularda yer alır ve vücudumuzda 300
den fazla metabolik reaksiyonda gerekli bir mineraldir. Kalp için

en büyük görevi ise kalbin düzenli çalışmasını sağlayan sinirleri
stabilize eder, düzensizlikte kalp krizi tetiklenir.

Kalp hastalığınız olsa da olmasa da 6
ayda bir magnezyum seviyenizi ölçtürün.
Kalp krizi geçirenlerde kalp hastalığı
olması gerekmiyor. Ayrıca belirli
rahatsızlıklar için kullanılan diüretik
ilaçlarda vücuttan magnezyum atımını
hızlandırır.

Kas ağrıları, kramp, aniden
sinirlenme, depresyon, baş ağrısı, hızlı
kalp atışı, huzursuz bacak sendromu,
uyku sorunları en çok bilinen
magnezyum eksikliği belirtileridir.

Badem, fındık,ayçekirdeği, susam,
kakao, kabak çekirdeği, ıspanak, brokoli,
marul, kereviz, taze fasulye, salatalık,
muz, kinoa, yulaf, kepekli pirinç

magnezyumdan zengin besinlerdir. 

Magnezyum eksikliği kalp krizini tetikliyor

Yumurta: Anne sütünden
sonra en kıymetli protein
kaynağı olan
yumurta, içerdiği
doymamış yağ asitleri sebebi ile
sanıldığının aksine kolesterolü
yükseltmez. Bu nedenle
kahvaltılarda, çorbalarda,
salatalarda yer verilebilir.
Günde 1 yumurta tüketmenin
sağlığa olumsuz bir etkisi
yoktur. 

Balık: Şeker
hastaları aynı
zamanda kalp hastası
olma adayıdır. Balık
içerdiği omega-3 yağ
asitleri ile kalp damar
sağlığını korumaya
yardımcıdır. Ayrıca A
vitamininden zengin olan
balık görme fonksiyonları
açısından da önem taşır. 

Tarçın: Yapılan bilimsel
çalışmalar tarçının kan şekerini
dengeleyici etkisi olduğunu
göstermiştir. Yine bilimsel
çalışma 

sonuçlarına göre
günde 3 silme tatlı kaşığı toz
tarçından daha fazlasının
tüketilmesi kolesterol
seviyelerini olumsuz
etkileyebilir. Şeker hastalarının 

beslenme planında yer alabilir
fakat sınırsız kullanılmamalıdır. 

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan

yatırım süreciniz sürüyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket

etmenin rahatlığı içindesiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
rç
la
r.
..

Şeker hastaları için 10 süper besin
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Tartışmalı genel kurul sonucunda 
başkan değişti...

RODOP-Meriç İlleri Selanik Özel
Pedağoji Akademisi Mezunu
Öğretmenler Derneği (SÖPA), olağan
genel kurulu 3 Şubat Çarşamba günü
Rodop eski valilik toplantı salonunda
yapıldı. Genel kurul, derneğin
kuruluşundan bugüne kadar yapılan en
tartışmalı kongre oldu. 

Toplantıda dernek yönetimi ile
muhalefet arasında büyük tartışmalar
yaşandı. Tartışmalar nedeniyle 3 Şubat
Çarşamba günü tamamlanması gereken
genel kurul 7 Şubat Pazar gününe
ertelendi ve erken seçimle sonuçlandı.

Genel kurul toplantısı 3 Şubat
Çarşamba günü saat 9:00’da başladı.
Genel kurul öncesi Rodop Kamu
Çalışanları Sendikası (ADEDY) Başkanı
Yorgos Triantafilidis öğretmenlere
yönelik bir konuşma yaparak, onları 4
Şubat Perşembe günü gerçekleşen genel
greve destek vermeye davet etti. 

Ardından Rodop İl Eğitim Müdürü
Marinos Konstantinidis konuştu. Yeni İl
Eğitim Müdürü, her türlü sorunun
çözümü için her zaman öğretmenlerin
yanında olacağını ifade etti.
Konstandinidis’in, azınlık
öğretmenlerinin kendi aralarında
sergiledikleri güzel dayanışma örneğini,
Yunanlı meslektaşları ile de
sergilemelerini istemesi dikkat çekti.
Konuk konuşmacıların salondan
ayrılmasından sonra genel kurul
tönceden belirlenen gündem maddeleri
doğrultusunda başladı.

İLK TARTIŞMA DİVAN KURULU İÇİN 
Mehmet Şerif başkanlığındaki mevcut
yönetim, genel kurul toplantısını divan
kurulu seçilmeden yapmak istedi.
Ancak, yönetimin bu tutumuna
muhalefet kanadı büyük tepki gösterdi.
Muhalefet, toplantının divan kurulu
seçilmeden yapılamayacağını dile getirdi
ve toplantıda çok önemli kararların
alınacağı ifade edildi. 

Bu konuda özellikle Salih Ahmet,
Hakkı Hacı, İdris Hasan ve Mustafa
Ahmetçik ısrarcı davrandı ve divan
kurulunun seçilmesini istediler. Mustafa
Şakir de aynı konuda söz aldı.
Kendisinin bugüne kadar belediye
meclisinde ve diğer alt komisyonlarda
bulunduğunu dile getirdi ve divan
kurulunun seçilmesinin doğru olacağını
belirtti.

Yönetim kurulu ise divanın
seçilmesine gerek olmadığını dile
getirerek, sayman Hasan Bekirusta
önemli konuların ne zaman bildirilmesi
gerektiği ile ilgili tüzükte yer alan
maddeyi okudu.

Salih Ahmet, tüzükte divan
kurulunun seçilip seçilmemesi ile ilgili
bir maddenin olmadığını, buna genel
kurulun karar verdiğini, dolayısıyla da
genel kurula sorulmasını önerdi.

DİVAN KURULU ANCAK 
1.5 SAATTE SEÇİLEBİLDİ
Muhalefet, yönetimden iki asli üyenin
istifa etmiş olması nedeni ile yönetim
kurulu seçimi yapılması gerektiğini
belirtti. Yönetim kurulu ise, üyelerin
istifalarını geri çektiklerini ve tam kadro

olarak göreve devam ettiklerini
savundu. 

Başkan Mehmet Şerif, toplantının
divan üyeleri seçilmeden devam
edeceğini ve herkese söz hakkı
tanınacağını dile getirdiyse de muhalefet
geri adım atmadı. Israrla, tarafsız
üyelerden oluşacak divan kurulunun
belirlenmesini istedi. 

Bir bucuk saat süren tartışmanın
ardından genel kurulda muhafetin isteği
kabul gördü ve divan kuruluna Mehmet
Yakup, Hakan Bilgin ve Mustafa Şakir
seçildi.

4 SAAT BOYUNCA DERNEĞİN 
MALİ DURUMU TARTIŞILDI
Divan kurulu seçildikten sonra genel
kurul toplantısı önceden belirlenen
gündem maddeleri doğrultusunda
başladı. İlk olarak, emekli olan
öğretmenler Ali Mestan ve Ali Kamber’e
yönetim tarafından plaket verildi.
Ardından Başkan Mehmet Şerif, üyeleri
faaliyetler hakkında geniş bir şekilde
bilgilerdirdi. Sayman Hasan Bekir Usta
da derneğin gelir giderleri hakkında
üyelere bilgi verdi. 

Devamında Denetim Kurulu Başkanı
İdris Hasan söz aldı. Sayman Bekir
Usta’nın söylediği rakamları doğruladı,
ancak derneğin 2015 yılı giderlerinin
daha çok olduğunu ve yaklaşık 700 euro
yardımlaşma kasasından alındığını dile
getirdi. İdris Hasan, genel kurula
yardımlaşma kasasının gelir-gider
kasasından ayrılmasını önerdi. İdris
Hasan ayrıca geçmiş dönemlerde görev
alan yönetimlerin harcamalar
konusunda çok açık davrandıklarını,
yaklaşık 200 bin euro harcama
yaptıklarını belirtti.

Eski yöneticiler harcamalar
konusunda kendilerini savundular ve
kendilerini suçlayan İdris Hasan’a tepki
gösterdiler. Sayman Hasan Bekir
Usta’nın gelir-gider konusundaki
rakamları denetim kurulu başkanı İdris
Hasan da onaylamasına rağmen,
derneğin mali durumu genel kurulda
tam 4 saat tartışıldı. 

Yaşanan tartışmaların ardından

saymanın gelir gider raporu genel kurul
tarafından kabul edildi. 

Mali durum görüşülürken, sözleşmeli
öğretmenlerden Hakan Bilgin sözleşmeli
öğretmenlerin kadrolu olanlara göre
daha az çalıştıklarını, bu nedenle
aidatlarda özel indirim yapılmasını
önerdi. Genel kurul öneriyi kabul etti. Bu
öneriden sonra derneğin mali gelir-gider
raporu genel kurul tarafından onaylandı.

MUHALEFET ERKEN 
SEÇİM TALEP ETTİ
Bu arada muhalefet, faaliyet raporu ve
gelir-gider raporunun okunmasından
sonra divan kuruluna bir belge sunarak,
erken seçim yapılmasını talep etti. Divan
kurulu sunulan yazılı belgeyi genel
kurula okudu. 

“MEVCUT YÖNETİM AZINLIĞIN
ÇIKARLARINA AYKIRI 
HAREKET EDİYOR”
Muhalefet kanadından Salih Ahmet söz
alarak, “Mevcut yönetim azınlığın
çıkarlarına aykırı hareket ediyor; dernek
bugüne kadar azınlığın çıkarları

karşısında hiç bu kadar pasif
kalmamıştı. İskeçe’deki kardeş dernek ile
bu kadar zıt düşmemişti. SÖPA azınlık
derneği olmasına rağmen adeta bir
devlet derneği gibi hareket ediyor. Okul
kapatma ve diğer konularda pasif kalan
yönetimin derhal görevi bırakmasını ve
erken seçim yapılmasını talep ediyoruz”
diye konuştu.

Salih Ahmet’e yanıt veren Başkan
Mehmet Şerif, hiç bir konuda pasif
kalmadıklarını ve tam kadro olarak
görevlerine devam ettiklerini, bunun için
erken seçimin sözkonusu olamayacağını
dile getirdi. Divan kurulu, hangi
durumlarda erken seçim yapılabileceğini
belirten dernek tüzüğündeki maddeyi
genel kurula okudu ve erken seçim
önerisini genel kurula sundu.

Genel kurula katılan 138 üyeden 52’si
erken seçim isteyince, erken seçim için
gerekli olan genel kurula katılanlar
arasında dörtte bir çoğunluk sağlanmış
oldu. Toplantıya 10 dakika ara verildi.

15

SALİH AHMET

Devamı 16. sayfada
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 
TOPLANTIYI TERK ETTİ 
Çarşamba günü yapılan genel kurul toplantısı sabah
saat 09:00’da başlamasına rağmen yaşanan tartışmalar
yüzünde saat 15:00’e kadar sadece üç konu
görüşülebildi. Bunlardan biri divan kurulu seçimi,
ikincisi derneğin mali durumu, üçüncüsü ise erken
seçim talebi oldu. 

Genel kurulun uzaması karşısında sözleşmeli
öğretmenler olaya tepki göstererek genel kurulu terk
etti. 

Bunun üzerine kadrolu öğretmenler genel kurul
toplantısının Pazar gününe ertelenmesini
kararlaştırdılar. 

SÖZLEŞMELİLER 4 TALEPTE BULUNDU
Dernek genel kurulu 7 Şubat Pazar günü yeniden
toplandı. Pazar günkü genel kurulda dernek üyeleri
Dedeağaç’ta açılması plananan Öğretmen Okulu
(Didaskalio) hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Ardından sözleşmeli öğretmenlerin problemleri ele
alındı. Sözleşmeli öğretmenlerin taleplerini genel
kurulda Erdal Ali dile getirdi. Sözleşmeli öğretmenlerin
talepleri genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. 

Büyük okullara sekreter talep edilmesi,
Dedeağaç’taki “Didaskolio” konusunun dernek
üyelerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılması,
Türkiye’den gelen kitapların zamanında dağıtılması için
girişimlerde bulunması önerileri de genel kurulda kabul
edildi.

YENİ BAŞKAN SALİH AHMET OLDU 
Genel kurul toplantısının ikinci günü, yönetim ve
denetim kurulu seçimleri ile sona erdi. Gündem
maddeleri genel kurulda tartışılıp karara bağlandıktan
sonra yeni yönetim ve denetime kurulu için adaylık
dilekçeleri sunuldu.  

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği’ne kayıtlı 155 üyeden 132 oy kullandı. Gelen
kurulda yönetim için 15, denetim için ise 3 üye aday
oldu. Adayların isimleri ve aldığı oylar şu şekilde oldu:

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Hakki Hacı (73 oy)
İdris Hasan (68 oy) 
Salih Ahmet (67 oy) 
Mehmet Şerif Ahmet (54 oy) 
Rıdvan Sar Hasan (50 oy) 
Bilal Berbat (49 oy) 
Mehmet Şerif Hasan (49 oy) 
Ali Haseki (48 oy) 
Mehmet Süleyman Çolak (48 oy) 
Hüseyin Şakir Hüseyin (46 oy) 
Rıdvan Deli Hasan (45 oy) 
Hasan Bekir Usta (44 oy) 
Mehmet Arif Osman (33 oy) 
Mehmet Topal Hüseyin (30 oy) 
Nihat Kara Hasan (28 oy) 

DENETİM KURULU
1- Mehmet Serdar Mehmet (76 oy) 
2- Fehim Muhtar Sali (73 oy) 
3- Lütfi Deli Şakir (58 oy) 

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI 
Dernek yönetimine seçilen üyeler arasında yapılan
görev dağılımından sonra Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği’nin yeni yönetimi şöyle
oluştu:

YÖNETİM KURULU 
Başkan: Salih Ahmet
Asbaşkan: Mehmet Şerif Hasan
Genel Sekreter: Hakkı Hacı
Sayman: İdris Hasan
Üye: Mehmet Şerif Ahmet
Üye: Rıdvan Sar Hasan
Üye: Bilal Berbat
DENETİM KURULU
Başkan: Mehmet Serdar Mehmet
Sekreter: Lütfü Deli Şakir
Üye: Fehim Muhtar Salih

15. say fa nın de va mı DEB Partisi’nden 
çiftçi ve esnafa destek... 

DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi
(DEB), çiftçi ve esnafın yanında
olduğunu ve gönülden
desteklediğini açıkladı. 

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş imzasıyla
yayımlanan açıklamada, “Bugünkü
koşulları reddeden tüm
çiftçilerimizin ve esnafımızın
yanında olduğumu ve onları
gönülden desteklediğimi tüm
kamuoyu ile paylaşırım.” ifadesine
yer verildi. 

“GENÇLERİMİZ BÖLGEYİ 
TERK EDİYOR”
Ekonomik krizin her geçen gün
daha da derinleştiği, ancak krizin
en fazla azınlık insanını vurduğu
belirtilen açıklamada, küçük çapta
aile çiftçiliği yapan dar gelirli
azınlık insanının zor günler
geçirdiği ifade edildi. Açıklamada
şöyle denildi: “Zor günler geçiren
çiftçilerimizin hiçbir yan geliri
yoktur. Azınlık insanımızın
memuriyet hakkından mahrum
bırakılmaları yaşadığımız
coğrafyada hem bir adaletsizlik
yaratmakta hem de kaliteli yaşam
standardı açısından farklılıklar
doğurmaktadır. Özellikle eğitimli
gençlerimiz bu adaletsizlik
sebebiyle baba ocağını ve bölgeyi
terk etmektedirler. Gelir
dağılımındaki adaletsizlik her
geçen gün azınlık aleyhine
gelişmektedir. Bölgede bir kesimin
her geçen gün biraz daha
fakirleşmesi bölge insanımızı
mutsuzlaştırır. Toplumdaki tek
ayaklı kalkınma bizim açımızdan
kabul edilemez. Kişi başına düşen
gelirden azınlığın yok denecek
kadar küçük bir pay alması hiçbir
vicdan tarafından kabul
görmemeli.”

“EKONOMİK BUNALIMDAN
ÇIKMASI İÇİN OLANAKLAR
SUNULMALIDIR”
Avrupa Birliği’nden gelen
primlerden en çok tütün
primlerinin kesintiye uğramasının
azınlık çiftçilerine büyük bir darbe
vurduğunun altını çizen Mustafa
Ali Çavuş açıklamasının
devamında şu ifadelere yer verdi:
“Azınlık çiftçisinin en büyük gelir
kaynağı tütündür. Bu hususta
hükümetin bir düzenlemeye
gitmesi ve tütün üreticisi
çiftçilerimizin durumunu
düzeltmesi beklentimizdir. Bütün
bunlar yaşanırken köyde yaşayan
insanlarımızın evleri için yüksek
oranda vergi talep edilmesi,
insanlarımıza büyük külfet
getirmektedir. Ülkemizin
yöneticilerinden ricam acilen
bölgemize el atmaları ve
insanımızın bu ekonomik
bunalımdan çıkması için olanaklar
sunmalarıdır. Ekonomik krizin yanı
sıra azınlık haklarındaki sorunların
da hiçbir çözüme ulaştırılmaması
ve her geçen gün sorunların
derinleşmesi hem şahsımı, hem
partimi, hem de halkımı derinden

üzmekte ve kaygılandırmaktadır.”
DEB Partisi’nin açıklaması, “Bu

ülkenin vatandaşları olarak bu
topraklarda mutlu olmayı hak
ettiğimizi düşünüyorum. Bugünkü
koşulları reddeden tüm
çiftçilerimizin ve esnaflarımızın
yanında olduğumu ve onları
gönülden desteklediğimi tüm
kamuoyu ile paylaşırım.”
ifadeleriyle sona erdi. 

MAKAZ SINIR KAPISI’NDAKİ
ÇİFTÇİLERİ ZİYARET
Bu arada DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 4 Şubat
Perşembe günü Makaz sınır
kapısına giden yolu kapatan
çiftçileri ziyaret ederek destek
verdi.

Ali Çavuş çiftçilerle yaptığı
sohbette, ekonomik krizde en
büyük bedeli çiftçilerin ödediğini,
bu durumu hükümetin tekrar
gözden geçirmesi gerektiğini
söyledi. Ağır koşullar getiren yeni
yasaların çiftçiye büyük bir darbe
vurduğunu belirten DEB Genel
Başkanı, çiftçileri haklı
mücadelelerinde desteklediklerini
ve yanlarında olduklarını kaydetti. 

Başkonsolos Akıncı Misfaklı
köyünde soydaşlarla buluştu

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, 5 Şubat Cuma günü
İskeçe iline bağlı Misfaklı
köyünü ziyaret ederek,
Misfaklı’daki soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya
Misfaklı köyü ziyareti
sırasında Muavin Konsolos
Davut Ocak’ın yanı sıra,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt eşlik
etti. Namaz sonrası bölge
halkına gösterdikleri ilgiden
dolayı teşekkür eden Akıncı,
soydaşlara birlik ve
beraberlik mesajı verdi.
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İrfan Hacıgene
Mustafçova
Belediyesi’ne itfaiye
istasyonu istedi

DOĞU Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi İrfan
Hacıgene, Mustafçova
Belediyesi’ne itfaiye istasyonu
talep etti. 

Hacıgene, konuyla ilgili
olarak Vatandaşı Koruma
Bakanı Nikos Toskas, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis,
İskeçe SİRİZA Milletvekilleri
Hüseyin Zeybek, Stathis
Yannakidis, Grigoris
Stoyannidis, İskeçe İlinden
Sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Kostas Zagnaferis,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve İskeçe İtfaiye
Müdürü Antonios Spanos’a
mektup gönderdi. 

Hacıgene mektubunda son
beş yıl içinde konuyu birkaç
kez gündeme taşıdığını
hatırlatarak, İskeçe dağlık
bölgesindeki köylerin itfaiye
birimi yokluğu nedeniyle
yangın olaylarına karşı
korumasız olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Ketenlik
köyünde iki katlı bir evde
çıkan yangının sorunu bir kez
daha gündeme getirdiğini
ifade eden Hacıgene, bölgede
mutlaka bir itfaiye biriminin

oluşturulması gerektiğini
vurguladı. 

Mustafçova Belediyesi
sınırlarındaki yangınlara
İskeçe ve Yeniköy’deki
(Stavrupoli) itfaiyenin
müdahale ettiğini dile getiren
Hacıgene, mesafe çok uzun
olduğu için müdahalede
başarılı olunmasının çok zor
olduğunu belirtti. Hacıgene,
arazide meydana gelen orman
yangınlarına hızlı bir şekilde

müdahale edebilmek için
bölgede mutlaka bir itfaiye
merkezinin olması gerektiğini
söyledi. 

Eyalet meclis üyesi İrfan
Hacıgene, bölgede itfaiye
merkezi oluşturulana kadar
geçici çözüm olarak
belediyenin merkezi olan
Dolaphan veya bir başka
köyde bir itfaiye aracının 24
saat boyunca görev yapmasını
önerdi. 

MALİYE Bakan Yardımcısı Trifon Aleksiadis,
vatandaşların fiş toplamaya devam edeceğini
söyledi. 

Kamuoyundaki farklı yorumlara açıklık
getiren Aleksiadis, vergiden muaf tutulacak
gelir sınırını elde etmek için banka kartı
kullanımı gerektirecek yasal düzenleme hayata
geçilinceye kadar vergi muafiyet sınırını
sağlamak isteyen vatandaşların, maaşlı
çalışanlar ve emeklilerin fiş toplamaya devam

etmesi gerektiğini söyledi. 
Maliye Bakan Yardımcısı Alekiadis,

“Uygulama hayata geçirildiğinde kağıt fiş
toplamak gerekmeyecek. Çünkü Maliye
doğrudan bankalardan verileri alacak. Aslında
fiş kesmek ve istemek herkesin vatani
görevidir.” ifadelerini kullandı.

Trifon Aleksiadis bankalardan, kartla
yapılan ödemelerden alınan komisyonu bir kez
daha gözden geçirmeye davet etti.

BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Sami
Toraman başkanlığındaki heyet,
dernek üyelerinden topladıkları
imzaları 11 Şubat Perşembe günü
DEB Partisi’ne teslim etti. 

Heyette, Başkan Toraman’ın
yanı sıra Kasadar Hüseyin Ahmet,
Denetim Kurulu Başkanı Niyazi
Hasan ve sekreter Şerafettin Hurşit
yer aldı. 

Konuk heyeti Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş ve ekibi
karşıladı. Yapılan görüşmede

BTTÖB Başkanı Sami Toraman,
BTTÖB üyelerinden DEB
Partisi’nin imza kampanyası için
topladıkları imzaları teslim etti. 

Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş imzaları teslim alırken,
BTTÖB Başkanı Sami Toraman’a
ve onun şahsında tüm BTTÖB
üyelerine verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. 

Daha sonra karşılıklı olarak
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunları üzerine görüş
alışverişinde bulunuldu. 

Toplanan imzaları
teslim ettiler

Fiş toplamaya devam...

Helikopter düştü

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait
bir helikopter kalkıştan kısa bir
süre sonra Ege Denizi’nde düştü.
Helikopterde bulunan iki pilot ve
bir teknisyen yaşamını yitirdi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine
ait bir helikopter, tatbikata
katılmak üzere Nikiforos Fokas
firkateyninden havalandı.
Kalkıştan bir süre sonra irtibatın
kesildiği helikopterin, Ege
Denizi’nde Leros adasının
yakınında bulunan Kinaros adası

açıklarında düştüğü belirlendi.
Helikopterin teknik bir arıza

sonucu düştüğü belirtildi.
Savunma Bakanlığı’nın yaptığı
açıklamaya göre, görevli üç
mürettebatın cesetleri helikopter
parçalarının bulunduğu noktanın
40 metre yakınında bulundu.

NATO zirvesine katılmak üzere
Brüksel’de bulunan Savunma
Bakanı Panos Kammenos kaza
haberini alınca Atina’ya dönüş
yaptı.  

Rodop iline bağlı Hacılar sahilinde 
3 adet inşaat yapılabilir arsa ve 2 adet

tarla sahibinden iyi fiyata satılıktır.

Bilgi için: 6982473398...

Satılık 
Arsa ve Tarla
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ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Υποτίθεται ότι η εφαρμογή των
μνημονίων και των πολιτικών που τις
συνοδεύουν, θα έβγαζαν την Ελλάδα
από την κρίση, θα οδηγούσαν την
οικονομία στην ανάπτυξη και τα
νοικοκυριά στην ευημερία. 

Έξι σχεδόν χρόνια μετά τον Μάιο του
2010 που η Ελλάδα εισήλθε επισήμως
στην μέγγενη των μνημονίων, η χώρα έχει
χάσει το 25% του ΑΕΠ της, του κατά
κεφαλή εισοδήματος των πολιτών της. Η
ανεργία βρίσκεται στο 25% του ενεργού
πληθυσμού και αγγίζει το εξωφρενικό
60% στους νέους κάτω των 30 ετών.
Επιστήμονες, δικηγόροι, μηχανικοί, δεν
έχουν καμία επαγγελματική προοπτική.
Η υπεροφορολόγηση καταστρέφει την
πραγματική οικονομία και δρα
αποτρεπτικά για τους επιχειρηματίες που
θα ήθελαν να επενδύσουν σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ο φόβος για την αφαίμαξη των
εισοδημάτων, έχει οδηγήσει στην
συνταξιοδότηση τα καλύτερα μυαλά του
δημοσίου τομέα υπό τον φόβο της
επιδείνωσης των συνθηκών λήψης
σύνταξης. 

Η αναλογία μεταξύ συνταξιούχων και
εργαζομένων γέρνει σταθερά υπέρ των
συνταξιούχων. Για κάθε συνταξιούχο

αναλογούν πλέον στην Ελλάδα με το
ζόρι 2 εργαζόμενοι, που θα πρέπει να
παράγουν πλούτο για να βγαίνουν τα
χρήματα των συντάξεων. 

Το ασφαλιστικά ταμεία έχουν χάσει
μεγάλο μέρος από τα αποθεματικά τους,
μετά το PSI του 2012, της κυβέρνησης
Παπαδήμου. Του κουρέματος των
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου για το
οποίο ο κ. Βενιζέλος υπερηφανεύεται ότι
ελάφρυνε το ελληνικό χρέος κατά 100
δισεκατομμύρια ευρώ. 

Και όμως, το ελληνικό χρέος που στην
αρχή της κρίσης ήταν λίγο πάνω από τα
300 δισεκατομμύρια ευρώ, μετά έξι
χρόνια λιτότητας και περιοριστικών
πολιτικών, φθάνει σήμερα που μιλάμε
στα 353,178 δισεκατομμύρια ευρώ!!
Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 180% του
ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ευρώ
που βγάζουμε, δανειζόμαστε 180 ευρώ
και σύντομα θα βρισκόμαστε πάνω από
τα 200! Υποτίθεται ότι το τρίτο μνημόνιο
με υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και στήριξη των κομμάτων του
λεγόμενου ευρωπαϊκού τόξου (Ν.Δ.,
ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ) που υπογράφτηκε
τον Αύγουστο του 2015, έγινε αποδεκτό
από τους ευρωπαίους δανειστές και από
το Δ.Ν.Τ στην βάση της πρόβλεψης ότι

το χρέος θα μειωνόταν στο 120% του
ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. 

Πώς όμως να μειωθεί το χρέος, όταν
και το 2015 η ελληνική οικονομία έτρεχε
με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και το
πρώτο εξάμηνο του 2016; Πώς θα
ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, όταν οι
επιχειρήσεις που κλείνουν είναι
περισσότερες από εκείνες που
ανοίγουν; Πώς θα επενδύσει η χώρα
στη έρευνα και την τεχνολογία όταν τα
πιο λαμπρά μυαλά από τον χώρο της
επιστήμης  φεύγουν στο εξωτερικό προς
αναζήτηση μια καλύτερης τύχης; Ποιος
και γιατί θα έρθει από το εξωτερικό να
επενδύσει στην Ελλάδα μέσα σε ένα
ασταθές οικονομικό περιβάλλον, με τα
capital controls να συνεχίζουν να
εφαρμόζονται για ένατο μήνα με
άγνωστο ακόμα τον χρόνο
αποκατάστασης των συναλλαγών; 

Υποτίθεται ότι η ελεύθερη οικονομία
αποτελεί το φάρμακο για την ανάπτυξη
και την ευημερία των λαών. Ότι τα
μοντέλα του κρατικού παρεμβατισμού
απέτυχαν-και όντως απέτυχαν- και ότι
τώρα οι κοινωνίες θα μπορέσουν να
αναπτυχθούν προς όφελος των
ασθενέστερων και των πιο αδικημένων
του συστήματος. 

Αντί, όμως να συμβεί αυτό
παρουσιάζεται το φαινόμενο οι
πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και
οι φτωχοί φτωχότεροι. Η κοινωνική
αδικία να διογκώνεται, η δημοκρατία
να αφυδατώνεται, τα ακραία κόμματα
και οι οργανώσεις που ενσπείρουν τον
ρατσιστικό λόγο και τον διχασμό να
ενδυναμώνονται και ο φόβος να
κυριαρχεί πλέον ακόμα και στις πιο
αναπτυγμένες θεσμικά και πολιτικά
ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Όλα αυτά τα φαινόμενα δεν τα

προκάλεσε ασφαλώς ο κρατισμός, η
ανύπαρκτη πολιτική κυριαρχία της
Αριστεράς στην Ευρώπη και «οι
μονολιθικές της απόψεις» για την
οργάνωση της οικονομίας. 

Τα φαινόμενα αυτά προκλήθηκαν
εξαιτίας της πλήρους απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας, της επέκτασης της
κοινωνικής  ανασφάλειας και της
κατάρρευσης των δομών του
κοινωνικού κράτους που γνώρισε η
μεταπολεμική Ευρώπη. Οι πολιτικές
λιτότητες και δημοσιονομικής
πειθαρχίας, αντί να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών,
επέβαλαν τελικά στις, κατά τεκμήριο
φτωχότερες χώρες του ευρωπαϊκού
νότου όπως είναι η Ελλάδα, την βίαιη
προσαρμογή των  μισθών και των
συντάξεων προς τα κάτω,
μετατρέποντας έτσι την κοινωνική
πολιτική σε πολιτική επιδομάτων
απορείας και ανέχειας για χιλιάδες
ανθρώπους που μέχρι τώρα ζούσαν με
αξιοπρέπεια.

Η σωστή αντίληψη ότι δεν μπορεί
κανείς να ζει με δανεικά και να κάνει
πολιτική με δανεικά, με τα μνημόνια
που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες κατέρρευσε, καθώς το
μόνο που κάνουν πλέον οι δανειστές
είναι  να δανείζουν την χρεοκοπημένη
ελληνική οικονομία με αντάλλαγμα την
φτωχοποίηση του λαού και την
αποδόμηση κάθε παραγωγικού ιστού
της ελεύθερης οικονομίας.

Τα Μνημόνια για την Ελλάδα είτε
ψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τη
Ν.Δ. είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν και
παραμένουν μια πραγματική
καταστροφή και οδηγούν σε ακόμα
χειρότερες μέρες τους πολίτες αυτής της
χώρας.  

Gümülcine’deki Hronos 
gazetesini bastılar

GÜMÜLCİNE’deki Hronos gazetesi eylemci
çiftçilerin hedefi oldu. Rodop ilinde bir grup çiftçi,
8 Şubat Pazartesi günü Gümülcine’deki “Hronos”
gazetesi ve radyosunun bürosunu bastı.

Gazeteci Dimos Bakircakis’in 8 Şubat Pazartesi
günü yaptığı “Siyasi Tango” adlı radyo
programında çiftçi eylemleri, çiftçi barikatlarındaki
eylem ve mücadele yöntemleri ile çiftçilerin
Atina’da gerçekleştirmek istedikleri gösteriyle ilgili
yorumlarının çiftçilerin tepkisine neden olduğu
belirtildi. Bunun üzerine 20 civarında eylemci
çiftçinin, Hronos gazetesini bastığı ifade edildi.
Radyo programını yapan Dimos Bakircakis’le
görüşmek isteyen çiftçilerin, gazete ve radyo

çalışanlarıyla tartıştığı kaydedildi. Çiftçileri
yatıştırmak isteyen Hronos gazetesi sahibi ve genel
yayın yönetmeni Stavros Fanfanis’in kendilerine
yaptığı gazete veya radyoda konuyla ilgili
görüşlerini dile getirme önerisini reddeden
çiftçilerin, Bakircakis’le yakından görüşme
konusunda ısrar ettikleri belirtildi.

Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni
Stavros Fanfanis, konuyu 8 Şubat Salı tarihli
gazetede kaleme aldığı yazıda, Hronos’un gazete ve
radyosuyla çiftçi eylemlerini en çok gündeme
taşıyan basın organı olduğunu belirterek, herkesin
fikir ve ifade özgürlüğünün olduğunu ve bunun
engellenemeyeceğini vurguladı. 

ANEL Partisi Trakya
bölgesine mülteci
getirilmesine karşı çıkıyor

HÜKÜMETİN küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar Partisi
(ANEL), Trakya bölgesinde mülteci veya göçmen kampı
oluşturulması ihtimaline tepki gösterdi. 

Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL) Trakya Sorumlusu Hrisa
Utsi imzalı açıklamada, Trakya bölgesine mülteci veya göçmen
kampı oluşturulması veya bir kampın bu bölgeye taşınmasının
kendileri için “kırmızı çizgi” olduğu ifade edildi. Açıklamada,
Samaras – Venizelos hükümetinin bölgeye göçmen kampı
getirerek, göçmenleri polis okullarına yerleştirdikleri ve
bölgedeki polis okullarının yok edildiği iddia edildi. 

ANEL Partisi’nin açıklamasında, yerel toplum dikkate
alınmadan göçmen ve mülteci sorunu konusunda atılacak
adımlara karşı oldukları vurgulandı. 

Bu arada devlet bakanı ve ANEL Partisinin önde gelen
kurmaylarından Terens Kuik yaptığı açıklamada, Trakya
bölgesine mültecilerin yerleştirilmesi söylentilerini yalanladı. 
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NATO, Türkiye, Almanya ve
Yunanistan'ın talebi üzerine
yasa dışı göç ve göçmen
kaçakçılığı ile mücadelede
yardım kararı aldı. 

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, 2 gün süren NATO
Savunma Bakanları
Toplantısı'nın ardından
düzenlediği basın toplantısında
alınan kararları açıkladı. 

Türkiye, Almanya ve
Yunanistan tarafından sunulan
NATO'nun sığınmacı krizinde
yardım etmesini öngören talebi
görüştüklerini belirten
Stoltenberg, "NATO'nun
sığınmacı ve göç
krizinde yardım
etmesine karar
verdik. Bu,
Almanya,
Yunanistan ve
Türkiye'nin
ortak talebi
üzerine alındı.
Hedef,
Ege'deki
göçmen
kaçakçılığı ve
yasa dışı
göçü

durdurmaya dönük uluslararası
mücadelede yer almak." dedi. 

Almanya komutanlığındaki
Akdeniz'deki donanmanın, yasa
dışı göçle mücadele için Ege'de
gözetleme ve AB Sınır Güvenlik
Ajansı Frontex'le doğrudan
irtibat kurmakla
görevlendirileceğini kaydeden
Stoltenberg, "Anlaşmanın
parçası olarak, Yunan ve Türk
silahlı güçleri birbirlerinin kara
sularına ve hava sahasına
girmeyecek." dedi.

Türkiye, Almanya ve
Yunanistan'ın talebine göre,
NATO gemileri, Ege Denizi'nde
Türkiye ve Yunanistan arasında

görev alarak gözetlemede
ve yetkilileri

bilgilendirmede
bulunacak. 

ABD Savunma 
Bakanı Carter: 
NATO sığınmacı

kriziyle
mücadelenin parçası

olacak
ABD Savunma Bakanı

Ashton Carter ise
toplantıda yaptığı

konuşmada,  Türkiye, Almanya
ve Yunanistan'ın Ege’de

NATO imkanlarından
faydalanılmasını talep ettiğini
söyledi.

NATO'nun, sığınmacı kriziyle
mücadele operasyonlarını
destekleme ve parçası olma
konusunda isteğini ortaya
koyduğunu belirten Carter,
NATO yetkililerine yasa dışı göç
ve göçmen kaçakçılarının
önlenmesine yönelik planlama
yapmaları emrinin verildiğini,
NATO'nun Ege Denizi'nde
devriye görevi için hazırlık
çalışmaları yapacağını ifade
etti.

Stoltenberg, "NATO Daimi
Deniz Görev Grubu 2, derhal Ege
Denizi'ne doğru harekete
geçmeye başlayacak, gözlem
yoluyla istihbarat toplamaya ve

Türkiye ve Yunanistan'daki
sahil güvenlik birimleri ile diğer
yetkililere önemli bilgi
sağlamaya başlayacak."
bilgisini verdi.

ERDOĞAN’DAN TEPKİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin
sınır kapılarını açarak
mültecilerin Avrupa ülkelerine
geçişine izin verilebileceğini
ifade etti.

Türkiye Genç İş Adamları
Konfederasyonu'nda Genel
Kurulu'nda konuşan Erdoğan,
AB'nin Türkiye'ye vermeyi
taahhüt ettiği 3 milyar euroluk
ödemenin gelmediğine dikkat
çekerek, "Kusura bakmayın

alnımızda enayı yazmıyor.
Edirne'den insanları otobüslere
bindirdik geri çevirdik. Bu 1 olur
2 olur. Kapıları açarız hadi
hayırlı yolculuklar deriz." diye
konuştu.

Halep'ten Türkiye sınırına
gelen on binlerce mülteci için
Birleşmiş Milletler'in (BM)
Türkiye'ye yaptığı 'sınır
kapılarını açın' çağrısını da sert
biçimde eleştiren Erdoğan, "Ey
Birleşmiş Milletler, sen ne işe
yarıyorsun, senin görevin ne?
Şu ana kadar 10 milyar dolara
yakın bu mülteciler için para
harcamış olan Türkiye'ye, bu
mülteciler için sen ne kadar
destek verdin, 455 milyon dolar.
Ayıptır, ayıp" diyerek yanıt
verdi.

GUARDİAN gazetesi, Suriye Politika Araştırma
Merkezi'nin (SCPR) Suriye'de savaşın yarattığı
yıkımla ilgili yeni raporundaki verileri yayımladı.

Gazetenin Orta Doğu
editörü Ian Black'in
imzasını taşıyan
haberde raporun,
savaşın Suriye'de
yarattığı yıkımın
boyutunu ortaya
koyduğu aktarıldı.

Rapora göre
Suriye'deki savaşta ülke
nüfusunun yüzde 11'i
öldü ya da yaralandı.

SCPR tarafından
yayımlanan rapora göre,
Suriye'deki savaşta 470
bin kişi yaşamını yitirdi.
Savaş nedeniyle ulusal
sağlık sistemi ve ülke alt
yapısı neredeyse yok oldu.

SCPR'ın raporuna göre, Suriye'de ölenlerin
sayısı BM'nin son açıkladığı 250 bin rakamının
yaklaşık iki katı. BM 18 ay önce istatistik
toplamayı durdurmuştu.

"Rapor, toplamda, krizin başladığı 2011 Mart

ayından bu yana nüfusun yüzde 11,5'inin
öldüğünü ya da yaralandığını belirtiyor.
Yaralananların sayısı 1.88 milyon oldu. Ortalama

yaşam süresi 2010'da
70 iken bu, 2015'te
55,4'e geriledi.

Gazete, SCPR'ın
merkezinin yakın
zamana kadar Şam'da
bulunduğunu, bu
raporun Suriye
çapında yapılan
araştırma sonucu
oluşturulduğunu
belirtiliyor.

Guardian, raporun
Suriye yönetimi ya da
yönetimin
müttefikleri İran,
Hizbullah ve Rusya'yı
eleştirmemeye dikkat

ettiğini yazıyor.
Rapora göre, toplamda nüfusun yüzde 45'i

yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. 6.36
milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken 4
milyondan fazla kişi ülke dışına çıktı.

ETİYOPYA'da 245 milyon
dolarlık acil yardımın
toplanmaması halinde, son iki
yıldan bu yana yaşanan
kuraklık sebebiyle açlık
krizinin yaşanacağı bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan
uluslararası yardım kuruluşu
Save The Children (Çocukları
Kurtarın) tarafından yapılan
açıklamada, Etiyopya'daki
açlık sorununun daha kötü bir
hal almaması için mart ayına

kadar 245 milyon dolarlık acil
gıda yardımına gerek
duyulduğu belirtildi.

Ülkede, 400 bin çocuğun
şiddetli açlık tehlikesiyle karşı
karşıya kalabileceğine dikkat
çekilen açıklamada, son 2
yıldır Etiyopya'nın birçok
bölgesinin yağış almadığı ve El
Nino adlı doğa olayının
Etiyopya'yı olumsuz etkilediği
hatırlatıldı.

Etiyopya 'açlık kriziyle' 
karşı karşıya

NATO'dan sığınmacı krizine yardım kararı
NATO Genel Sekreteri
Stoltenberg, "NATO'nun sığınmacı
krizinde yardım yapmasına karar
verdik. Sığınmacı krizi hepimizi
etkiliyor ve hepimiz çözüme katkı
yapmalıyız." dedi.

“Suriye nüfusunun yüzde 
11'i öldü ya da yaralandı”
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Haftanın Sohbeti 90 yıl önce 
bir anne’nin seslenişi 

Muhterem hemşehrilerim:
Kalem mücahitimiz Mehmet

HİLMİ’nin 90 yıl önce 20 Şubat 1925
tarihli YENİ ZİYA gazetesinin 49.
sayısında Limni adasında sürgünde
iken yazdığı bir anı - hikayeyi bu günü

görmüş ve yaşamış gibi anımsattığını
düşünerek sizlerle paylaşmayı uygun
gördük.

Mehmet HİLMİ’nin bu  sürgün
hikayesini, hep beraber okuyalım. 

Ne dersiniz? 

Büyük Bir Yanlışı Önce
Düzeltiyoruz Sonra da ALLAH’ın
Rahmetine Kavuşmuş
Büyüklerimizden Özür Diliyoruz.

Muhterem hemşerilerim;
Bundan bir kaç hafta önce “İSKEÇE

TÜRK BİRLİĞİ” başkanlarını topluca
bir basın organımız neşretti.

Bu güzel hareketi gördüğümüz
zaman çok sevindik. Ancak, dikkatlice
incelediğimiz zaman çok üzüldük, çok
hayıflandık.

Niçin mi?
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” ne en zor

devrelerinde hizmet etmiş olan bu
büyüklerimizin objelerde gördüğümüz
izahı güç görünümlerinin durumları

için çok şaşırdık. 
Çünkü, bu kadar üzücü bir

konumda objeleri neşredilen bu
muhterem kişileri biz şahsen hepsi ile
beraber çalıştığımız için “İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ” ne ne kadar büyük bir
inançla bağlı olduklarını
bilenlerdeniz. 

İşte bu hüzünlü ve acı duygular
içinde bu haksızlığı  hem düzeltiyoruz,
hem de hepsinden özür diliyoruz.

Olay ne mi?

Yukarıdaki kupürde gördüğünüz gibi. “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” 1949 Başkanının o basın organımızın
tablosunda “YÜZÜ” No-2’de gördüğünüz gibi perdelenerek neşredilmiştir. Halbuki hakikati No-1’de
gördüğünüz gibidir.
1949’da “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” başkanlığını üstlenen zat, “İSKEÇE MERKEZ TÜRK İLKOKULU” nun
40 yıllık müdürü ve öğretmeni idi.
Bu başkanlar tablosunu binlerle insanın okuduğu bir basın organında bu kadar uygunsuzça teşhir
edilmesine çok üzüldüğümüzü, hakiki durumunu sizlerle paylaşarak ve hocamız olan bu muhterem
büyüğümüzden de özür dileyerek düzeltiyoruz.

No-1

No-2
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Yine aynı tabloda 1973 yılı
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
başkanı da yukarıda
izahını verdiğimiz
büyüğümüzün akibeti gibi
bu basın organının
tablosunda No-2’de
gördüğünüz gibi yüzü
perdelenmiş bir haldedir.
Hala nedenini
çözemediğimiz bu olayı da
1 numaralı fotoğrafta
hakikisini sizlerle
paylaşarak bu vefakar
öğretmenimizden de özür
dileyerek düzeltiyoruz ve
şunu diyoruz. “ÜZÜLME
ÖĞRETMEN” arkadaşımız
sizin hakiki hizmetinizi
İskeçeliler asla
unutmamıştır ve
unutmayacaktır. Rahat ol

“İSKEÇE TÜRK YURDU” ile “İSKEÇE TÜRK
OCAĞINI” 1936’da bin bir güçlüklerle
birleştirerek, “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” çatısı
altına alan şimdi bir avuç toprak olan bu
muhterem büyüğümüzün de No- 2’de
gördüğünüz gibi “SOY İSMİ” tamamı ile yalış
yazılmasına hayret ettik.
Bu muhterem büyüğümüzden de çok ama çok
özür dileyerek fotoğraf 1’de gördüğünüz gibi
hem ilk “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” yönetimini bir
anı olarak sizlere sunuyoruz, hem de aslan
yürekli  “BAKİ ŞEMİ” amcanın adını doğru
veriyoruz.
“BAKİ” amca Galatasaray lisesi mezunu ve
uzun yıllar aynı okulun hem boksörü hem de
çömezi idi. Böyle yanlışlıklara asla tahammülü
olmadığını çok iyi bildiğimiz için de geçmişte
“İSKEÇE TÜRK BİRLİGİ” kitabını yazarken de
çok dikkatli olmağa çalıştık.
Çünkü biz kitabı yazarken o sağ idi. Onun için
de neşrettiğimizden önce müsveddesini ona
götürüp okutmuştuk. Şimdi sağ olsaydı ve
“ŞEMİ” beyin adını bilmem nasıl yazılmış halini
görseydi bilmem ne yapardı.
Çünkü “BAKİ” bey amca da babası “ŞEMİ” bey
amca da bu gibi şeyleri pek af etmezlerdi
diyoruz.

Mustafa HÜR ağabeye gelince:
Elimizdeki lügatlara baktık.
“HUR” diye her hangi bir
kelimeye tesadüf etmedik.
Mustafa HÜR ağabeyi 1 ci
fotoğrafta göründüğü gibi onu
herkes Mustafa “HÜR” olarak
tanır. Çok uzun yıllar “İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ” nin en zor
yıllarında bıkmadan usanmadan
hizmet yaptığı için onu Mustafa
diye az insan bilirdi. Hep “HÜR”
olarak anımsanırdı.
Şimdi bu basın organında
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
başkanları listesinde 2’ci
fotoğrafta “Mustafa HUR” olarak
yazılmasına hakikaten hem
hayret ettik, hem de bir anlam
veremedik.  

No-1

No-2

No-1

No-2
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğun son 
toplumsallaşma 
dönemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocuğun ilk
toplumsallaşma
dönemi olan 0-6 yaştan

sonra, bu yazımda da son
toplumsallaşma dönemi olan 6-
13 yaş dönemindeki
psikososyal gelişiminden
bahsetmek istedim.

Son çocukluk dönemi,
ergenlikten önce olan
dönemdir. Kızlarda 6-11 yaş,
erkeklerde de 6-13 yaş arası
dönemdir. 6 yaşına giren
çocuk, tekrar 2,5 yaşlarındaki
olumsuzlukları göstermeye
başlar. Dengesiz davranır,
kurallara uymak istemez,
isyankardır. Altı yaş çocuğu
değişken bir yapıda bir
çocuktur. Anneler bu
değişkenliği anlamakta güçlük
çekerler. Bir geçiş dönemi olan
bu yaşta, psikolojik olduğu
kadar, bedensel değişimler de
görülmektedir. Çocuğun süt
dişleri dökülür, azı dişleri
çıkmaya başlar. Ortakulak
iltihabı en çok bu yaşta görülür.
Burun ve boğaz hastalıkları da
en çok bu yaşlarda
görülmektedir. On yaşına kadar
çocukta bu dalgalanmalar
devam etmektedir. On
yaşından itibaren de olumlu
değişimler ortaya çıkmaya
başlar. On yaşındaki çocuk
daha düzenli ve huzurludur.
Davranışları daha uyumlu ve
dengelidir.

Genel olarak baktığımızda
son çocukluk döneminde
görülen özellikleri şöyle
sıralayabiliriz:

Bu dönemde çocuklar aşırı
hassastırlar. Arkadaşlarından
kolay etkilenebilirler. Onlara
göre kendi yaşıtlarının
görüşleri doğrudur. Bunun için
de büyüklerin görüşlerine karşı
gelirler. Karşıt görüşte olma, 6
yaşından 11 yaşına kadar
devam edebilir. Bu yaşlarda
çocukta sorumluluk duyguları
da gelişir. Aile çocuğa
sorumluluk verdiğinde,
örneğin, kardeşinin bakımı ya
da büyüklere yardım etme gibi,
çocuk bunu başarıyla yerine
getirebilir.

Bu dönemde çocuğu doğru

yönlendirebilme açısından
aileye önemli sorumluluklar
düşmektedir. Anne baba,
çocuklarını ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda bazı faaliyetlere
yönlendirmelidir. Bazı anne
babalar kendilerinin elde
edemedikleri fırsatları
çocuklarına vermek isterler.
Ancak ekonomik koşulların son
derece iyi olması da, her zaman
çocuğun iyi yetiştirilmesi için
avantaj değildir. Mesela
çocuğun ilgisi ya da yeteneği
yoksa, ona en pahalı müzik
aletini alarak, müzik derslerine
yönlendirmek yanlıştır. Çünkü
başarılı olamayacaktır. Doğru
olan çocuğun ilgi ve
yeteneklerini keşfederek onu
başarılı olabileceği alanlara
yönlendirebilmektir.

Bu dönemde çocuk, aile
içinde, huzurlu, mutlu,
gerginlikten uzak büyüyorsa,
bundan sonraki dönem olan
ergenlik dönemine de iyi
hazırlanmış olacaktır. Ailedeki
huzur ve rahatlık ergenlik
döneminin de iyi geçmesine
yardımcı olacaktır. Mutsuz bir
aile ortamında büyüyen
çocuklarda ise, davranış ve
uyum bozuklukları görülebilir.
Dolayısıyla anne kızına baba da
oğluna rol modeli
oluşturabilmek için
davranışlarına son derece özen
göstermeleri gerekir. Çünkü,
kavgacı, geçimsiz, görgüsüz
davranışlar sergileyen
ebeveynlerin çocukları da aynı
şekilde davranacaklardır.

Toplum içinde örnek kişiler
olabilmek için kendimizi
eğitebilmemiz,
karşımızdakilere karşı saygılı,
terbiyeli yaklaşımlarımız son
derece önemlidir. Çok
sevdiğimiz çocuklarımızın
düzgün, örnek birer insan
olmasını arzu ediyorsak,
öncelikle kendimiz bunu
başarabilmeliyiz.

Hedefimiz, özgüveni
gelişmiş, başarılı, benliğini
yitirmemiş, özünü her zaman
sahiplenebilen gençler
yetiştirebilmek olmalı!
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Rumeli Türk Federasyonu, 
Bosna Sancak Derneği’ni ziyaret etti

TÜRKİYE’deki Rumeli Türk Dernekleri
Fedeasyonu yöneticileri, federasyona üye dernek
ziyaretleri çerçevesinde 5 Şubat Cuma günü Bosna
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret
ettiler.

Ziyarete Federasyon Başkanı Kerim Erden,
Başkan Vekilleri Necmettin Hüseyin ve Fahri
Vatansever, Genel Sekreter Sebahattin Meriç,
yönetim kurulu üyeleri Adem Fazlıoğlu ve Fikret
Hacı, denetim kurulu üyesi Musa Yurt katıldı.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Zahit Büyükbayrak yaptığı konuşmada
dernek hakkında bilgi verdi.

Fahri Vatansever de, Göçmenlere Yardım
Derneği olarak yaptıkları çalışma ve
faaliyetlerden bahsetti.

Daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin BTTDD Genel Merkezi’nin, 13 şube, dört
temsilcilik, iki vakıf ve iki spor kulübü ile birlikte
tek çatı altında Türkiye genelinde yürüttükleri
çalışma ve aktiviteler hakkında bilgi verdi.
Hüseyin, dernek olarak “29 Ocak Milli Direniş
Günü”nün 28. yılını 7 farklı ilde kutladıklarını
belirtti.

Son olarak söz alan Rumeli Türk Dernekleri
Federasyon Başkanı Kerim Erden, federasyonda
yer alan üç derneğin uyumlu çalışmasının
önemine değinerek, federasyon yönetiminin de
aynı görüntüye sahip olması için yönetim olarak
ciddi çaba sarf edeceklerini belirtti.

İngiltere’deki 
Batı Trakyalılar 
kahvaltıda buluştu

LONDRA’da yaşayan Batı Trakyalı Türkler,
İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin 7 Şubat Pazar günü organize ettiği
kahvaltıda bir araya geldi. 

İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya çok sayıda
Batı Trakyalı genç katıldı. Sohbet ortamında
geçen kahvaltıda derneğin yönetim kurulu
üyelerinden Ridvan Hacıbedel, Ercüment Mustafa

ve derneğin eski başkanlarından Sebahattin
Abdurrahman yaptıkları konuşmalarda derneğin
çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve bu tür
etkinlikleri önümüzdeki günlerde daha sık
yapmayı düşündüklerini belirttiler. Yapılan
konuşmalardan sonra, İngiltere’de yaşayan Batı
Trakyalıların karşılaştığı sorunlar ele alındı ve
çözüm yolları tartışıldı.
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Football Leaks, Toni
Kroos’un Real Madrid ile
sözleşmesini yayınladı. 26
yaşındaki Alman futbolcunun
serbest kalma bedeli 300
milyon euro.

Futbol dünyasının sırlarını
açıklayan Football Leaks, bu
kez de Toni Kroos’un Real
Madrid ile sözleşmesini
yayınladı.

Eurosport Türkiye’de yer
alan habere göre 26 yaşındaki
Alman futbolcunun serbest
kalma bedeli 300 milyon euro.
Kroos’u Real Madrid bir kulübe
vermek isterse bonservis
bedelini istediği gibi
belirleyebiliyor. Kroos’un
maaşı ise aylık 6 bin euro...
Tabii ki buna sabit yıllık ücret
ekleniyor.

Real Madrid kulübü 2014’te
takıma katılan Alman
futbolcuya ilk yılında 11 milyon
320 bin 755 euro ödedi.
Sonraki beş yılın her birinde
Kroos’un yıllık ücreti 10 milyon
909 bin 91 euro olarak
belirlenmiş. Bu ücret her yıl 10
Ocak ve 10 Temmuz’da
ödeniyor. Bunların toplamı 65
milyon 866 bin 210 euro
yapıyor. Aylık ücretler ve
Bayern’e ödenen 25 milyon
euroluk bonservis
eklendiğinde Kroos’un Real
Madrid’e toplam maliyeti 95
milyon euroyu geçti.

Hamza Hamzaoğlu:
Fenerbahçeliydim, inkar mı edeyim

Maaşı 6 bin euro... 
Bonservisi 300
milyon euro!

BURSASPOR Teknik
Direktörü Hamza Hamzaoğlu,
hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer
almak olduğunu belirterek,
“Bazı kulüpler ceza alırsa 6’ıncı,
7’incide Avrupa’ya gidebilir”
dedi.

Yeşil-beyazlı takımın
tecrübeli teknik direktörü
Hamza Hamzaoğlu,  önemli
açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇELİYDİM,
İNKAR MI EDEYİM?”
Bursasporlu taraftarların
röportajlarında eski takımı
Galatasaray hakkındaki
açıklamaları sebebiyle
eleştirilerde bulunduğunun
hatırlatılması üzerine deneyimli
çalıştırıcı, “Ben
taraftarlarımızın haklı
eleştirilerini normal
karşılıyorum. Sağduyulu
düşünürlerse doğruyu
bulursunuz. Siz beni
‘Galatasaraylı Hamza’ olarak
tanırsınız. Ben Bursaspor ile
özdeşleşecek başarıları
yakalamadım. Ben buradan
başka bir kulübe gittiğimde
bana Bursaspor’u soracaklar.
Ben onlara ‘Ben buradayım,
Bursaspor’u konuşamam’
diyemem. Bizler futbola hizmet
eden insanlarız. Galatasaray’a
ilk gittiğim gün kulübün dergisi
benimle röportaj yaptı. Derginin
yazarı önceki dergilerden
araştırmış ve bana ‘Siz
çocukluğunuzda Fenerbahçeli
miydiniz?’ dedi. Ben de
küçükken Fenerbahçeliydim’
dedim. İnkar mı edeyim? Ben
hep Galatasaraylıydım mı
diyeyim? Gerçekler neyse
kimseden çekinmeden
konuşmak lazım” dedi.

“BURADA UZUN YILLAR
ÇALIŞMAYI DİLİYORUM”
‘Bursaspor taraftarının beni
anlayacağını biliyorum’ diyen
Hamzaoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Bana olan ilgilerinden bunu
iyi anlıyorum. Sürekli 3 büyük
diye tabir edilen takımlardan
konuşulması taraftarı da
rahatsız ettiği için onlar
isimlerini dahi duymak
istemiyor. Biz de 5. büyüğüz.
Onları yakalamak için
çalışacağız. Onlardan daha iyi
olmaya çalışacağız.
Rakiplerinizin artılarını
eksiklerini analiz etmelisiniz.
Ben geçen sene 3 kupa alan
takımın hocasıydım. İnşallah
uzun yıllar burada çalışmayı
diliyorum, onun için geldik.
Buradan ayrıldığım zaman da
burası için olan duygularımı
değiştirmeyeceğim.”

“2 PUAN KAYBETTİK, 
ÇOK ŞEY KAZANDIK”
Başakşehir maçında takımın

performansını da değerlendiren
Hamzaoğlu, “3-1’den 3-3 olunca
yenilmiş gibi olduk. Berabere
kaldığımızda bile yenilmiş
kadar üzülüyorsak doğru
yoldayız. 10 kişi de kalsak, 9 kişi
de kalsak rakibimizi yenmek
için sahada olmalıyız.
Oyuncularımı da bu anlamda
tebrik ettim. Bu maçta 2 puan
kaybettik ama çok önemli
değerleri kazandık diye
düşünüyorum” dedi.

“GÖZÜMÜ KIRPMADAN
GENÇLERİ OYNATIRIM”
Takımdaki eksik oyuncuların
hatırlatılması üzerine tecrübeli
çalıştırıcı, “Benden hiçbir
zaman ‘Şu sakat, bu cezalı ne
yapacağız?’ diye bir şey
duyamazsınız. Ben gözümü
kırpmadan genç
arkadaşlarımızla da oynarım.
Serdar, Necid ve Sercan çok
önemli oyuncular. Eksik olan
oyuncuya ağlarken bu
taraftakileri görmezden
gelemeyiz. 25 kişilik kadromuz
varsa hiçbir maça eksik
çıkmayız” diye konuştu.

“HENÜZ İSTEDİĞİM 
SERCAN SAHADA YOK”
Sercan Yıldırım’ın
performansını da değerlendiren
Hamza Hamzaoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü:

“Milli takıma gitmesi
Sercan’a bağlı. Fatih Hoca ile
zamanı geldiğinde konuşuruz.
Hoca benim sözüme bakarak
almaz, Sercan’ın performansına
bakarak alır. Bu performansını
devam ettirmesi ve üstüne
çıkması lazım. Henüz istediğim
Sercan yok sahada. Zaman
zaman var zaman zaman
sahada yok. Bu performansını
arttırması lazım.”

“MERT’İ DİNLENDİRMEYİ
DÜŞÜNÜYORUZ”
‘Kalede rotasyona gitmeyi
düşünüyor musunuz?’ sorusunu
yanıtlayan Hamzaoğlu, “Sezon
başından beri hatalı goller
yenilebilir ama bunu bir kişiye
bağlamak doğru değil. Mert
hata yapıyor gol yiyor, savunma
hata yapıyor Mert gol yiyor.
Kalecilerin şanssızlığı; hataları
hemen karşılığını buluyor. Bu
hafta Mert’i dinlendirmeyi
düşünüyoruz. Israr edersek onu
kaybedeceğimizi düşünüyoruz.
Taraftarlarımızın anlayış
göstereceğini düşünüyoruz. Biz
onların üstünde baskı yapıp
hatalarını arttırmayalım. Bugün
Okan’ı da hiç düşünmeden
oynatırız. Mert’i kazanmak
durumundaydık. Şimdi doğru
zamanıdır. Hafta sonu Harun ile
beraber devam edeceğiz. O da
çalışmalarını hiç aksatmadı. Ne
zaman görev versek yerine
getirdi. Her hata yapanı bu

kulüpten göndermek için çaba
gösterirsek oynayacak oyuncu
bulamayız” diye konuştu.

“JEM’İN OYUN BİLGİSİNE
ÇOK İNANIYORUM”
Devre arasında takıma katılan
Jem Paul Karacan hakkında da
konuşan deneyimli teknik
adam, “Jem’i 17 yaşındayken
İngiltere’de izleyip, milli takıma
kazandıran benim. Onun da
oyun bilgisine çok inanıyorum.
Zaman içinde onu da göreceğiz.
25 kişilik kadromuzda olan
oyuncularımıza güveniyorum.
Bize ne vereceğini biliyor
olmamız Jem’i transfer etmemiz
de öncelik sağladı. Önümüzdeki
sezon için takımdaki eksiklerin
çalışmalarına şimdiden
başlayacağız” şeklinde konuştu.

“BENİM SAHAYA 
GİRMEMEM LAZIMDI”
Başakşehir ile oynanan
karşılaşmada hakeme itirazı
sebebiyle tribüne
gönderilmesine ilişkin ise
Hamzaoğlu, “Dördüncü hakeme
sarı kartlık bir şey olmadığını
anlatmaya çalıştım. O bana bir
şey demedi, yüzüme ile
bakmadı. Ben de derdimi
anlatmak için sahaya daldım.
Benim sahaya girmemem
lazımdı” diye konuştu.

“HAKEM HATALARINDAN
BAYA CANIMIZ YANMIŞ”
Programda hakem Hüseyin
Göçek’in Bursaspor’un
aleyhinde verdiği iddia edilen
kararların görüntülerinin
yayınlanmasının ardından
Hamzaoğlu, “Ben
oyuncularımın sadece oyuna
konsantre olmalarını istiyorum.
Bu hatalar hep olacak.
Taraftarlarımız sadece
takımımızı desteklesinler.
Hakem hatalarından da baya bir
canımız yanmış. Yine de kötü
düşünmek istemiyorum.
Bunların bitmesi lazım” dedi.

“BAZI KULÜPLER 
CEZA ALIRSA…”
Hedeflerinin sezon sonunda ilk
6 içinde yer almak olduğunu
ifade eden Hamzaoğlu, “Bazı
kulüpler ceza alırsa 6’ıncı ve
7’incide Avrupa’ya gidebilir.
Henüz istediğimiz seviyede
değiliz. Düşündüğümüz
hedeflere ulaşmak için daha çok
çalışmamız gerekiyor. Yerli
yabancı, yaşlı genç ayrımı
yapmıyorum. Benim için
oyuncu oyuncudur. Kimi kimle
değerlendirmek istiyorsam onu
tercih ediyorum” şeklinde
konuştu.

“ALTYAPIMIZDA 
KAYNAK VAR”
‘Cebimizde 3 lira varken, 10 lira
harcamayacağız’ diyen Hamza
Hamzaoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Elimizde değer varsa başka
tarafa bakmayacağız.
Altyapımızda bu kaynak var.
Bütün kulüplerde transferde
yönetimle beraber bu
çalışmaları yaptık. Beraberce
her şeyi düşünerek hareket
ettik. Biz teknik anlamda
isteklerimizi sunduk, en uygunu
ne olur diye hareket ettik.
Kulübümüze mali yük getirecek
oyunculardan ziyade kendi
kaynaklarımıza önem vereceğiz.
Bunda da başarılı olacağımızı
düşünüyorum.”

“FENERBAHÇE MAÇINDA
TARAFTARIMIZI MUTLU
EDECEĞİMİZİ
DÜŞÜNÜYORUM”
Futbolu seven bir taraftarlarının
olduğunu ifade eden deneyimli
teknik adam, “Sahada
mücadele edilsin istiyor, savaş
verilsin istiyorlar. Bence bu
yönden çok şanslıyız. İnşallah
Gençlerbirliği maçından iyi bir
skorla dönersek Fenerbahçe
maçında onları mutlu
edeceğimize inanıyorum” dedi.

Cardozo Çin’e
gidiyor... 

Trabzonspor’da bu sezon
beklentilerin altında kalan
Oscar Cardozo, Çin’in
Shandong Lueng ile
anlaşmaya vardı.

Mali anlamda kulübü
düzlüğe çıkarmak isteyen
Trabzonspor’da transfer
hareketliliği tüm hızıyla
sürüyor. Bordo-Mavili kulüp,
Oscar Cardozo’yu 5.5 milyon
euro bedelle Çin Ligi’nin 3.
sırasında yer alan
Shandong Lueng’e satıyor.

Kulüpler arasında
anlaşmanın büyük oranda
sağlandığı öğrenildi. Bordo-
mavili kulüp golcü
futbolcuyu Benfica’dan 5
milyon euroya transfer
etmişti.
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Kadınların Ova buluşması...
İSKEÇE iline bağlı Kırköy

Kültür, Eğitim ve Spor Derneği
ve Ova Kadınlar Kolu’nun
düzenlediği çay gecesi yoğun
bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın eşi Hülya
Akıncı, konsolosluk
görevlilerinin eşleri ile Batı
Trakya Kadın Platformu’ndaki
kadın dernekleri ve derneklerin
kadın kolları üyeleri katıldı. 

Batı Trakya Azınlığı Kadın
Platformu’nun yeni sözcüsü ve
Kırköy Derneği Ova Kadınlar
Kolu Başkanı Fatma Saliemin
etkinlikte yaptığı konuşmada,
birlik ve beraberliğin önemine
değinerek, azınlığın tarih ve
kültürüne sahip çıkması
gerektiğini vurguladı.

Gecenin onur konuğu olan
Hülya Akıncı da yaptığı
konuşmada, Türk kültürünün
zenginliğinden bahsetti. Akıncı
konuşmasının sonunda dernek
kütüphanesine kadın ve
çocuklara yönelik kitaplar
hediye etti. Ova kadınları da
Hülya Akıncı’ya iğne oyalı fular
hediye etti.

Çocukların sinema keyfi
ÇOCUKLAR, İskeçe Türk Birliği’nde (İTB) düzenlenen sinema
gecesinde buluştu. 
İskeçe Türk Birliği Kadınlar Kolu’nun düzenlediği etkinliğe çok
sayıda çocuk katıldı. “Aşçı Fare” adlı çocuk filminin izlemek için
İTB’ye gelen İskeçeli çocuklar salona sığmadı. 
İTB Kadınlar Kolu üyeleri, çocuklara yönelik faaliyetlerine
önümüzdeki günlerde de devam edeceklarini ifade ettiler. 

BTAYTD Kadınlar Kolu seçimleri yapıldı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği (BTYTD)
Kadınlar Kolu seçimleri 5 Şubat
Cuma günü yapıldı.

BTAYTD’nin Gümülcine’deki
lokalinde gerçekleştirilen
seçimlere 74 kadın üye katıldı.
Seçimlerde Divan Kurulu
Başkanlığı’nı Zeynep
Tevfikoğlu, Sekreterlik görevini
ise Şüheda Halil ve Sevil
Şerifoğlu yaptı.

Kadınlar Kolu Başkanı Sevgi
Molla ve Kadın Aile ve Kültür
Kolu Başkanı Sibel
Osmanoğlu’nun açılış
konuşmalarının ardından her
iki kolun da yıllık faaliyet
raporları sunuldu.

Yapılan seçimler sonrası
görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Belgin Molla Ahmet
Mehmetoğlu (45 oy)

İskeçe Asbaşkanı: Sibel
Osmanoğlu (29 oy)

Gümülcine Asbaşkanı: Nuran
Mustafa (35 oy)

Genel Sekreter: Ebru Kuruk
(23 oy)

Genel Sekreter Yardımcısı:

Bahar Hüseyin (37 oy)
Kasadar: Elçin İmam (38 oy)
Kasadar Yardımcısı: Pervin

Tüccar (26 oy) 
Üyeler: Tijen Hasan (48 oy)

İlknur Tuzlacı (24 oy)
İclal Ahmet (34 oy)
Hafize Kara Salih (18 oy)
Esra Haseki (31 oy)
Enise Molla Ahmet (31 oy)
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