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İÇİŞLERİ
Bakanlığı'na bağlı
Yerinden İdare Genel
Sekreterliği'nin resmi
internet sitesinde
yayımlanan
kararnamede,
"Damatoğlu'nun
görevine 21 Aralık 2016
tarihinden itibaren son
verildiği, boşalan
müftülük makamına
daimi müftü atanıncaya
kadar Hamza Osman
Aliosman'ın naip olarak
atandığı" belirtildi.  » 3

BATI Trakya’daki azınlık
mensubu engelli kişiler için
ilk kez bir etkinlik yapıldı.
Batı Trakya Türk Kadınları
Platformu öncülüğünde
“Engelsiz Dünya’nın Güçlü
Tanıkları” etkinliği İskeçe’de
gerçekleştirildi. » 15

“Engelsiz
Dünya’nın
Güçlü
Tanıkları”

bilimdünya

C. Bayar Lisesi
prefabrik
dersliklerine
kavuştu 
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul ve Lisesi’nin prefabrik
derslik talebi yerine getirildi.
Geçtiğimiz günlerde 40 metre
kareden oluşan iki prefabrik derslik,
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ne teslim edildi.  » 5

Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı’ya, belediye aracını belediye
sınırları dışında ve kişisel işlerinde
kullandığı gerekçesiyle çıkarıldığı
mahkemede dört ay hapis cezası
verildi. Kadı, mahkeme kararını
temyize götürdü.  »14

GÜMÜLCİNE’de şiddetli rüzgar
nedeniyle devrilen ağaç iki araçta
ciddi maddi hasara yol açtı. »22

Şiddetli rüzgâr
sorunlara
neden oldu 

İsmet Kadı’ya 
dört ay 
hapis cezası

Dimetoka Müftülüğü’ne yeni atama

Bir yıl daha 
geldi geçti...

YILIN ilk altı ayında
dünyada ve Batı Trakya’da
önemli olaylar yaşandı. Batı
Trakya’da bu döneme damga
vuran iki olay; Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un
Gümülcine ziyaretinde Lozan
Antlaşması’na göre Batı
Trakya’daki azınlığın etnik
azınlık olmadığı, ancak
İstanbul’daki azınlığın etnik
azınlık olduğu yönünde
açıklamasıyla, Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis
Keramaris’in Batı Trakya’daki
azınlık okullarında
öğretmenlerin dersler dışında
öğrencilere yaptıkları duyuru
ve ilanlarda Türkçe dilinin
konuşulmasını engellemeye
yönelik genelgesi oldu. 

»6, 7, 8, 9

2016 yılını geride bıraktık. GÜNDEM gazetesinin manşetlerinden bir
yılın önemli olaylarını siz okurlarımız için derledik. İşte geride
bıraktığımız 2016 yılının ilk altı ayında yaşanan önemli gelişmeler. 

»12, 13
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KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ 

HASTALARINI KABUL EDİYOR

BTTDD Zeytinburnu Şubesi’nden Halep için yardım

KAMPANYAYA destek sağlamak
amacıyla BTTDD Zeytinburnu Şubesi
toplantı salonunda bir kahvaltı programı
düzenlendi.

Kahvaltıya BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Teşkilat Başkanı
Musa Yurt, Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa, İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü Başkanı Hakan Güler, eski
BTTDD Zeytinburnu Şube başkanları ve
çok sayıda Batı Trakyalı katıldı.

Şube Başkanı Besim İsmailbaşa
konuşmasına gençlere teşekkür ve tebrik
ederek başladı. Halep’teki ihtiyaç
sahiplerine katkı sağlamak için organize
edilen kahvaltı programına katılanlara
da teşekkür eden İsmailbaşa, “Batı
Trakya camiasının geleceği emin ellerde.
İençlerimiz bu tür programlar ile
kendilerini yetiştiriyor. Ben hepsini tek
tek tebrik ederek teşekkür ediyorum.”
dedi. 

İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Hakan Güler de,
“Halep’te yaşanan acılara ortak olmak
istiyoruz, kardeşlerimizin çektikleri
ızdırabı bu ve benzeri aktivitelerde
sağlayacağımız katkılar ile azaltabilirsek
ne mutlu bize.” diye konuştu.

BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin katılımcılara ve organizasyonu
gerçekleştiren gençlere teşekkür ederek
başladığı konuşmasında, “Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği olarak
hayatın her alanında var olmaya çalışan
bir kurum statüsündeyiz. Halep veya
başka bir yerde muhtaç kardeşlerimize
yardım eli uzatmak,Türk toplumu olarak
bizim insan olarak hassasiyetlerimizin
yansımasıdır.” dedi.

Necmettin Hüseyin konuşmasının
devamında, “Bakın bugün burada Halep
için ailece bir aradayız, ama Batı Trakya
Türkleri’nin doğdukları topraklarda
kendileri için de mücadelesi devam
ediyor. Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı hafta başında polis tarafından yaka
paça sıradan bir adi suçlu gibi gözaltına
alındı. Bu vahim olay Yunan devleti için
bir utanç vesilesidir. Bizler Batı Trakya
Türkleri olarak bu tür ayak oyunları ile
pes etmeyeceğiz, baskılara boyun
eğmeyeceğiz. Haklı mücadelemizi hukuk
çerçevesinde sonuna kadar
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programının devamında tüm
katılımcılar, geçen yıl aramızdan ayrılan
İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Sabri Yılmaz ve
ebediyete intikal eden tüm
hemşehrilerimiz için Zeytinburnu Batı
Trakya Camii’nde okutulan Mevlid-i
Şerif’e katıldı. 

ŞAPÇI 

BÖLGESİNDE

Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu
Şubesi Gençlik Kolları,
“Halep’e Yol Açın” adı
altında bir kampanya
başlattı. Halep’te
katliamla karşı karşıya
olan yardıma muhtaç
kişiler için toplanacak
yardım, Kızılay
aracılığıyla bölgeye
ulaştırılacak.
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Dimetoka
Müftülüğü’ne
atama yapıldı...

SA Hİ Bİ: HüL YA EmİN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI

Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.
Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.

Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

ATİNA'nın Dimetoka (Didimotiho)
Müftülüğüne naip atadığı Mehmet Şerif
Damatoğlu, görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerinden İdare
Genel Sekreterliği'nin resmi internet sitesinde
yayımlanan 88871 sayılı kararnamede,
"Damatoğlu'nun görevine 21 Aralık 2016
tarihinden itibaren son verildiği, boşalan
müftülük makamına daimi müftü atanıncaya
kadar Hamza Osman Aliosman'ın naip olarak
atandığı" belirtildi.

Bakanlık kararnamesinde, ölüm nedeniyle
boşalan Dimetoka Müfülüğü'ne 1986 yılında
müftü naibi olarak atanan Damatoğlu'nun
görevine son verilme nedeni açıklanmadı. 

Bu arada Dimetoka Müftülüğü’ne geçici
olarak atama yapılırken, İskeçe ve
Gümülcine’de müftülük konusunda herhangi

bir gelişme olup olmayacağı merakla
bekleniyor. 

DEVLET ATAMAYA DEVAM EDİYOR,
AZINLIK TEPKİ GÖSTERİYOR
Yunanistan'da, Batı Trakya'da müftülerin
Müslüman toplum tarafından seçimle
belirlenmesini öngören 2345 sayılı yasanın 1985
yılında iptal edilmesinin ardından
parlamentoda 1991'de onaylanan “Müslüman
Din Adamları Hakkında” başlığını taşıyan
yasaya göre, Müslüman Türk azınlığının
müftüleri ve azınlığa ait Gümülcine, İskeçe ve
Dedeağaç'taki vakıfların idare heyetleri atama
yoluyla belirleniyor. 

Türk azınlığın bu uygulamalara karşı olan
ciddi itirazları ise Yunan yönetimi tarafından
kabul görmüyor.

3

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerinden İdare Genel
Sekreterliği'nin resmi internet sitesinde
yayımlanan kararnamede, "Damatoğlu'nun
görevine 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren son
verildiği, boşalan müftülük makamına daimi
müftü atanıncaya kadar Hamza Osman
Aliosman'ın naip olarak atandığı" belirtildi.

Yabani kuğuda kuş gribi tespit edildi
DÜNYA Hayvan Sağlığı Kurumu'nun

(OIE) yaptığı açıklamaya göre, Meriç
(Evros) ilinde Türkiye sınırına yakın bir
bölgede yabani bir kuğuda yüksek
derecede bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü
bulundu.

Yunanistan'dan gelen resmi bilgiyi
aktaran OIE'nin internet sitesinde, virüsün
Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani
Meriç, nehri deltasındaki bir kuğuda tespit
edildiğini belirtti.

H5N8 kuş gribi virüsünün henüz
insanlara bulaştığı tespit edilmedi,
gıdadan bulaşmadığı ise biliniyor. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Umutlarla gel 2017…

B
ir yılı daha geride
bıraktık. Ne kadar çabuk
geçiyor zaman değil mi?

Kimimiz büyüyor, kimimiz yaş
alıyor, kimimiz yaşlanıyoruz.
Velhasıl akıp gidiyor yıllar.

Adettendir; giden yılı
değerlendirmek, gelecek yeni yıl
için güzel dileklerde bulunmak.

2016 şahsen sevmediğim bir
yıl oldu. Benden en kıymetlimi
aldı götürdü. Annemi... Çocuk -
anne arasındaki göbek bağının
aslında ömür boyu kopmadığını
anladım bu kayıpla. Annemin
ölümüyle artık gerçek bir
yetişkin oldum. Ailemizde bir
devir kapandı; yeni devrin
başına da iki kardeş geçmiş
olduk. 

* * *

2016’da dünya da birçok
siyasi gelişmeye, savaşa,
çatışmaya, törer saldırısına ve
doğal afete sahne oldu. 

Yılın en önemli olaylarından
biri şüphesiz İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden çıkması,yani
‘Brexit’ referandumuydu.

Dünyanın süper gücü ABD’de
Başkanlık yarışı da bir sürprizle
tamamlandı. ABD’nin ilk kadın
Başkanı olmak için yarışan ve
anketlerde birinci görünen
Hillary Clinton’ın rakibi iş adamı
Donald Trump, Beyaz Saray’ın
yeni patronu oldu. 

2016, dünyanın terör
saldırılarıyla kana bulandığı bir
yıldı. Brüksel, ABD, Fransa,
Almanya gibi birçok ülke IŞİD
terör örgütünün hedefi oldu.
Birçok masum insan yaşamını
bu saldırılarda yitirdi. 

Terörden en büyük darbeyi
alan bir başka ülke de
Türkiye’ydi. Anavatan,  terör
saldırılarıyla en kanlı dönemini

yaşadı. IŞİD, PKK, TAK terör
örgütlerinin hedefi olan Türkiye
büyük acılara maruz kaldı. 

Ve tabii ki Fetullahçı Terör
Örgütü’nün 15 Temmuz darbe
girişimi, 2016 yılına damgasını
vuran bir diğer önemli olaydı.
Ülke büyük bir tehlikenin
kıyısından döndü. 

Türkiye’nin yanı başında
yaşanan ve Türkiye’yi olduğu
kadar dünyayı meşgul eden
Suriye iç savaşı ve etkileri de
2016’nın unutulmazları arasında
yerini aldı. Savaşın karanlık
yüzüne tanık olduk. Acı dolu
insan hikayelerini elimiz
kolumuz bağlı izledik.

* * * 
Ülkemiz açısından da durum

pek parlak değildi. Çiftçinin,
esnafın daha da fakirleştiği,
krizin etkilerinin daha da ağır
hissedildiği bir yılı geride
bıraktık.

Azınlık konuları da hiç parlak
değildi? Deyim yerindeyse, tam
bir hayal kırıklığı yaşadık. Sol
iktidardan umduğumuzu
bulamadık. Aksine azınlık
içerisinde, “eski karanlık günler
geri mi geliyor” endişesi
yükselmeye başladı. 

Azınlık sorunlarına ne çözüm
bulundu, ne de çözüm için
azınlıkla diyalog kuruldu.
SİRİZA’dan çok ANEL
politikasının borusunun öttüğü
bir yıl oldu 2016. 

Ne azınlığa karşı höşgörü
arttı, ne nefret söylemlerinde
azalma oldu. Azınlığa bakış
açısında devletin algısında
değişiklik olması bir yana, baskı
unsurları daha ağır hissedildi.

Ne demişler? Çıkmayan
candan ümit kesilmez. Kesende
umutlarla gel 2017, tamam mı?

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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Halkımızın 
yeni yılını
kut lar, 
ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler 
di le rim.

HÜ SE YİN ZEY BEK
İs ke çe Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Yeni yılın tüm
insanlığa
dostluk, barış,
sağlık ve
mutluluk
getirmesini
temenni
ediyorum.

AYHAN KARAYUSUF
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

En içten duygularla
tüm insanlarımızın
yeni yılını kutlar,
esenlik, sağlık ve
mutluluklar dilerim.
“Gelen gideni
aratmasın”

MUSTAFA MUSTAFA 
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

2017'nin
Azınlığımıza ve
Trakyamıza refah ve
esenlik getirmesini
temenni ederim. 
Yeni yılınız 
kutlu olsun.

İLHAN AHMET
Rodop POTAMİ Mil let ve ki li

Avukat 
Önder Mümin

Eyalet Başkan Yardımcısı

Tüm halkımızın
yeni yılını 
kutlar, sağlık,
başarı ve huzur
dolu bir yıl 
di le rim.

ORTODONDİ UZMANI ORTODONDİ UZMANI 
Diş DoktoruDiş Doktoru

Dr. SEDEF İBRAHİM Dr. SEDEF İBRAHİM 

Başta Batı Trakya Türk
Azınlığı olmak üzere herkesin

Yeni Yılını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve barış dolu

bir yıl dilerim.  

Muayenehane Tel: 2531085666
Cep Tel:6946968590 - 6946680050 
Harilau Trikoupi 50, GÜMÜLCİNE
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H
er yılın son sayısında geride
bıraktığımız yılın bir
değerledirmesini, bir özetini

yaparız. Gazetedeki arkadaşlar arasında biz
buna “yılın anatomisi” veya kısaca
“kronoloji” diyoruz. Yine öyle bir döneme
geldik işte. Koca bir yılı devirdik. Acısıyla,
tatlısıyla, umutlarla, hayal kırıklıklarıyla bir
yıl daha mazi oldu. 

Bu yılın önemli olaylarını özetlemek için
gazete manşetlerinde her yıl sonu
yaptığımız “gezinti” aynı zamanda geride
bırakılan yılı da kısaca hatırlamamıza vesile
oluyor. neler yaşanmış, neler söylenmiş,
geleceğe dair neler yaşanabilir, bu çalışmayı
yaparken akla gelen şeyler olagelmiştir. 

2016 yılının birinci altı ayına baktığımızda
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
açısından iki olay göze çarpıyor. Kayda
değer olaylar elbette ki daha fazla. ancak iki
olay var ki “azınlık hakları” açısından
önemli. Önemli olduğu kadar da vatandaşı
olduğumuz devletin, Batı Trakya Türklerine
bakış açısını anlama açısından çok özel
ipuçları veriyor. 

Birinci olay 1 Nisan tarihli.

Hatırlayacaksınız, Doğu Makedonya Trakya
Eyalet Müdürü Panayotis Keramaris azınlık
ilkokullarına bir genelge göndermişti. Tarih
1 Nisan 2016’yı gösteriyordu. Genelge,
azınlık okullarında öğretmenlerin
öğrencilere yönelik yaptıkları konuşma,
duyuru ve ilanları sadece Yunanca dilinde
yapmalarını emrediyordu. Yani bu genelge
“Türkçe dersleri dışında okulda öğretmenler
çocuklara Türkçe konuşmayacak” diyordu.
Bunu “meali” aynen bu!

Tabii olay azınlığın büyük bir tepkisine
neden oldu. Hatta o günlerde Batı Trakya’yı
ziyaret eden dönemin Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras da sert tepki
göstermişti bu duruma. Gösterilen tepkiler
üzerine eyalet eğitim müdürü –tam olarak
yayınladığı genelgeyi iptal etmese de- bir
geri adım atarak konuyla ilgili ikinci bir yazı
yayınladı. Hayata geçirilmek istenen
“Türkçe yasağı” bir anlamda geri alındı.
Fakat burada tekrar hazırlatmak isterim ki;
“Yayınladığım şu sayılı genelgeyi iptal
ediyorum” diye bir yazı veya karar veya
genelge yayınlanmadı. Uygulama hayata
geçirilmeden durduruldu. Gerçi okullardaki

fiili uygulamada şu anda dahi o genelgenin
“ruhunu” görmek mümkün. 

Türkçe’ye yasak getiren bu genelge son
derece “yanlış” bir düşüncenin ürünüdür.
Hatta “ırkçı” bir genelgedir. Bunun
uygulanması şöyle dursun, düşünülmesi
bile rencide edicidir. Azınlığın resmi dili olan
ve aynı zamanda azınlığın eğitim dili olan
Türkçe, azınlık okullarında rahatça ve
özgürce kullanılamayacaksa, Türkçe
öğretmenleri Türk çocuklarına üstelik de
azınlık okulunda özgür bir şekilde
konuşamayacaksa ve bu konu idari
genelgelerle belirlenecekse o zaman bunun
adı nedir? Bunu demokrasi ve hukukla,
kanunla açıklayabilecek insan var mı? O
zaman azınlık okulunun anlamı ne? Yıllarca
tahrif edilen azınlık eğitimi ve azınlık
okuluna olan bu tahammülsüzlük nedir?
Umut edelim de 2017’de veya daha sonraki
yıllarda uygulamaya konamayan bu
genelgeyi “hatırlayıp” da raftan indirmek
isteyen birileri çıkmaz. 

2016 yılının bana göre çok önemli bir
diğer olayı da Cumhurbaşkanı sayın
Prokopis Pavlopulos’un Gümülcine’nin
Yunanistan’a ilhakının kutlandığı 14 Mayıs
kutlamaları vesilesiyle Gümülcine’ye
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı
azınlıkla ilgili konuşmadır. Sayın
Cumhurbaşkanı Rodop Sanayi ve Ticaret
Odası’ndaki konuşmasının önemli bir
bölümünü azınlığa ayırmıştı. O konuşma
sırasında “Lozan antlaşmasının Batı
Trakya’da dini azınlık, İstanbul’da da etnik
azınlık öngördüğünü” söyledi. “Batı
Trakya’daki azınlık dini azınlıktır” dedi.
“Buradaki azınlık milli bir azınlık değildir”
dedi. “Bu azınlığın milli kimliği yoktur” dedi.
“İstanbul’dakiler ise Yunan’dır” dedi.
“Oradaki azınlık etnik azınlıktır” dedi.

“Azınlık da (Batı Trakya’daki azınlığı
kastederek) buna saygı göstermelidir” dedi.
Hatta “Azınlığın seçilmiş temsilcileri de
buna saygı göstererek yasallığa uymalıdır”
şeklinde yorumlarda bulundu. Yani dolaylı
da olsa “Azınlığa Türk demenin uluslararası
anlaşmalara ve yasallığa aykırılık
arzedeceğini” söylemeye çalıştı kibarca. 

Lozan antlaşmasının hiçbir yerde etnik
azınlık öngörmediğin söylemeye gerek var
mı bilemiyorum. Cumhurbaşkanı sayın
Pavlopulos’un Lozan antlaşmasının
azınlıklarla ilgili bölümünü gözden
geçirmesi halinde bu konunun netlik
kazanacağına inanmak istiyorum. 

Ancak benim dikkatimi çeken ve “vahim”
bulduğum nokta başka. Sayın
Cumhurbaşkanı Batı Trakya’ya,
Gümülcine’ye geliyor ve yaptığı konuşmada
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın milli
kimliği olmadığını, öngörülmediğini ve milli
kimliğinin olamayacağını söylüyor. “Buna
temsilcileriniz dahil, hepiniz riayet
edeceksiniz” diyor. Bu olay, azınlığın hak ve
özgürlüklerini kısıtlamaya yöneliktir. Ne
yazık ki böyle. Zira, bir toplumun dini veya
milli bir kimliğe sahip olması ve bu
kimliğini, bu bilincini yaşamasını veya ifade
etmesini engellemek ya da yasaklamak en
hafif tabirle özgürlükleri kısıtlamaktır.
Ülkemin Cumhurbaşkanı’ndan özgürlüklerin
kısıtlanmasına yönelik bir söylem değil,
demokrasi, insan ve azınlık haklarını
savunan ve geçmişte yapılan hataların
düzeltilmesine ve bu hatalardan dolayı
toplumdan özür dileyen bir konuşma
beklerdim. 

“Hoşgeldin” demeye hazırlandığımız
yeni yılın hem Batı Trakya’ya hem dünyaya
güzellikler getirmesini tüm kalbimle
temenni ediyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

2016 ve iki olay...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Celal Bayar Azınlık Lisesi prefabrik
dersliklerine kavuştu

GÜNDEM’e açıklamalarda
bulunan Celal Bayar Azınlık
Ortaokul ve Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Arif, söz
konusu talebin yerine
getirilmesiyle birlikte Celal Bayar
okulunda büyük bir eksikliğin
giderildiğini söyledi. 2015 - 2016
öğretim yılı açılışı sonrası
encümen heyeti olarak Celal
Bayar okuluna iki prefabrik
derslik talebinde bulunma kararı
aldıklarını anlatan Arif, “2015 –
2016 öğretim yılında ilk
başvurumuzu Gümülcine
Belediyesi’ne yaptık. İlgili diğer
kurumlar nezdinde de
girşimlerde bulunduk. Ancak bir
yıl boyunca söz konusu
talebimiz yerine getirilemedi.
Yine 2016 – 2017 öğretim yılında
aynı girişimlerimize ve
dilekçemizin takibine devam

ettik. Tüm bu girişimlerinizin
neticesinde, azınlık
milletvekillerimizin de devreye
girmesiyle birlikte bu talebimiz
yerine getirilmiş oldu.” diye
konuştu.

“SINIFLARI BİR AN 
ÖNCE EĞİTİME 
HAZIRLAMAK İSTİYORUZ”
Bu süreç içerisinde Gümülcine
Belediyesi ile sıkı bir çalışma
içerisinde hareket ettiklerini dile
getiren Arif, “Atina’da Eğitim
Bakanlığı’na bağlı olan ve
prefabriklerin tasarlandığı Okul
Binaları Kurumu (OSK) birimi ile
çeşitli yazışmalarımız oldu.
Nihayetinde gerekli prefabrik
derslikler tamamlandığında
bizlerle temasa geçtiler.
Gümülcine Belediyesi tarafından
gerekli alt yapı çalışmaları

tamamlandıktan sonra, iki
bölümden oluşan prefabrik
binalar 22 Aralık ile 24 Aralık
tarihleri arasında okula
yerleştirildi. İlk hedefimiz
prefabrik binaların anahtarlarını
teslim alır almaz, elektrik ve
kalorifer tesisatını hazırlayıp,
diğer eksiklikleri tamamlayıp bir
an önce eğitime hazırlamak.
Böylece okuldaki öğrenci
yoğunluğunu bu yeni sınıfları
kullanarak gidermek istiyoruz.”
dedi.

Encümen Heyeti Başkanı

Ahmet Arif sözlerini şöyle
tamamladı: “Başta
milletvekilleri olmak üzere,
Gümülcine Belediyesi’ne, il
eğitim müdürlüğü, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlara, emeği
geçen bütün birimlere teşekkür
ediyoruz. Uzun bir süreç oldu,
ama takibat sonucunda bu
hedefe ulaştık. Bundan dolayı da
büyük bir memnuniyet içinde
olduğumuzu belirtmek
istiyorum. Öğrencilerimize ve
tüm okulumuza hayırlı olsun.” 

Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul ve Lisesi’nin prefabrik
derslik talebi yerine getirildi.
Geçtiğimiz günlerde 40 metre
kareden oluşan iki prefabrik derslik,
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ne teslim edildi.
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Bir yılı daha geride bıraktık...

OCAK
- Yunanistan’da zorunlu eğitimin 10

yıldan 14 yıla çıkartılması için çalışma
başlatıldı. Zorunlu eğitime lisenin dahil
edilmesi, anaokulu eğitiminin de iki yıla
çıkartılması planlanıyor. 

- Batı Trakya Türkleri’nin siyasi partisi
DEB, yeni genel merkez binasına
kavuştu. Dr. Sadık Ahmet’in doğum
günü olan 7 Ocak tarihinde yapılan
açılışa halk yoğun ilgi gösterdi. 

- Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği yeni yıl itibariyle
köylerde tarım ve hayvancılık
toplantılarına başladı. 

- Ahaia bağımsız milletvekili Nikos
Nikolopulos, Mustafçova
Belediyesi’ndeki devlet anaokullarında
“Noel Baba” etkinliği yapılmaması
talebinde bulunan Belediye Başkanı
Cemil Kabza’ya tepki gösterdi. 

- Gümülcine Devlet Hastanesi
müdürlüğüne geçici olarak Kostas
Mavromatis atandı. 

- Batı Trakya yeni yılın ilk haftasına
yoğun kar yağışıyla girdi. 

- Kuzey Yunanistan’daki çiftçiler
eylem yaptı. Rodop, İskeçe ve Meriç
illerindeki çiftçiler de anayollarda eylem
yaparak trafiği kapattı. 

- Sirkeli ve Kozlukebir ile civar köyleri
birbirine bağlayan Kocaçay’daki ulaşım
sorunu bölge halkının tepkisine neden
oluyor. 

- Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarında görev yapan öğretmenlere
İl İlköğretim Müdürlüğü seçimlerinde oy
hakkı verilmedi. 

- Rodop SİRİZA milletvekili Ayhan
Karayusuf, saldırıya uğradığına ilişkin
söylentileri yalanladı. 

- BTAYTD genel kurulu yapıldı. Ahmet
Kara yeniden başkan seçildi. 

- 29 Ocaklar, Batı Trakya ve
yurtdışında anıldı. 

ŞUBAT
- Eğitim Bakanlığı, Selanik’te İslam

Bilimleri Bölümü kuruyor. Aristotelio

Üniversitesi Teoloji Fakültesi’ne bağlı
olacak bölümde 240 İmam Yasası
kapsamında kullanılacak din öğreticileri
de yetiştirilecek. 

- Yeni sosyal güvenlik yasasına karşı
ülkedeki sendika ve meslek örgütlerinin
desteklediği grev 4 Şubat günü
gerçekleşti. 

- İskeçe’nin Şahin köyündeki Karaca
Ahmet (Tekke) Camii imamı ve Kur’an
kursu öğretmeni Mehmet Emin
Ağuşoğlu, İskeçe – Mustafçova yolunda
geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını
kaybetti. 

- Rodop ili SİRİZA milletvekili Mustafa
Mustafa, azınlık basın mensuplarıyla
biraraya gelerek bir yıllık SİRİZA – ANEL
iktidarını değerlendirdi. 

- Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin yakın çalışma arkadaşı Hüseyin
Cihan, kimliği belirsiz kişilerce
kaçırılarak bir süre alıkonuldu. Ahmet
Mete, olayı kınadı. 

- Rodop – Meriç illeri Selanik Özel
Pedagoji Akademisi Mezunu
Öğretmenler Derneği kongresinde
dernek yönetimi ile muhalefet arasında

büyük tartışma yaşandı. Genel kurul
ertelendi. 

- Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 240 İmam
Yasası kapmasındaki din öğreticilerini
(ierodidaskalos) yetiştirecek İslam
Bilimleri Bölümü ve bunun azınlığa
etkisini GÜNDEM’e değerlendirdi. 

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

- DEB Partisi çiftçi ve esnafın yanında
olduğunu ve desteklediğini açıkladı. 

- Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği kongresi yapıldı.
Çalkantılı bir dönemden sonra derneğin
yeni başkanı Salih Ahmet oldu. 

- İzmir’deki Ege Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Turgay Cin, Selanik’te açılması
planlanan “İslam Bilimleri Bölümü”nü
GÜNDEM’e değerlendirdi. Cin,
Yunanistan’ın Türkiye’de özel ve özerk
bir Ruhban Okulu talep ettiğini, ülke
içindeki Türk azınlığa yönelik ise tam
tersini yaptığını söyledi. 

2016 yılını geride
bıraktık. GÜNDEM

gazetesinin
manşetlerinden bir

yılın önemli
olaylarını siz

okurlarımız için
derledik. Yılın ilk altı

ayında dünyada ve
Batı Trakya’da
önemli olaylar

yaşandı. Bu döneme
damga vuran iki

olay; Cumhurbaşkanı
Prokopis

Pavlopulos’un
Gümülcine

ziyaretinde Lozan
Antlaşması’na göre

Batı Trakya’daki
azınlığın etnik

azınlık olmadığı,
ancak İstanbul’daki

azınlığın etnik
azınlık olduğu

yönünde
açıklamasıyla, Eyalet

Eğitim Müdürü
Panayotis

Keramaris’in Batı
Trakya’daki azınlık

okullarında
öğretmenlerin
dersler dışında

öğrencilere yaptıkları
duyuru ve ilanlarda

Türkçe dilinin
konuşulmasını

engellemeye yönelik
genelgesi oldu. 

İşte geride
bıraktığımız 2016

yılının ilk altı ayında
yaşanan önemli

gelişmeler. 
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- Hükümetin küçük ortağı

ANEL Partisi üyesi İskeçeli
Panayotis Sguridis, Başbakan
Aleksis Çipras’ın çiftçileri
aldattığı yönündeki
açıklamasından sonra
Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcılığı görevinden istifa
etti. 

- İskeçe ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği ile Rodop
– Evros illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği azınlık
eğitimi için ortak mücadele
kararı aldı. 

- Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği’nin yeni başkanı Salih
Ahmet, GÜNDEM’e konuştu.
Ahmet, azınlık eğitimi için tüm
toplum kesimleriyle birlikte
ortak mücadele edilmesinin şart
olduğunu söyledi. 

- Anavatan Türkiye’nin
başkenti Ankara’da askeri servis
araçlarının geçişi sırasında
yaşanan terör saldırısı azınlık
kurumları tarafından kınandı. 

- Bir ayını dolduran çiftçi
eylemlerine devam kararı
alındı. 

- Rodop iline bağlı bazı
köylerde “Rodop ili Pomakları”
adı altında bir anketin yapıldığı
öğrenildi. 

- Ülkedeki mülteci sorunu
son günlerde tırmanışa geçti.
Makedonya’nın (FYROM) sınırı
kapatması üzerine binlerce
göçmen sınıra yığıldı. 

- Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının sorunları, AGİT’in
Müslümanlara karşı
hoşgörüsüzlük toplantısında
dile getirildi. 

MART
- İskeçe’nin Yenice köyünde

yaşanan mütevelli başkanıyla
ilgili tartışmalar, vakıflar
sorununda çözüm arayışlarını
gündeme getirdi. GÜNDEM,
konuyu azınlık milletvekilleriyle
konuştu. Hüseyin Zeybek,

vakıflar yasasında tepki
gösterilen maddelerin
değiştirilmesi için uğraş
verdiklerini söylerken, Mustafa
Mustafa vakıfların sorununun
adil ve şeffaf bir şekilde çözüme
kavuşturulması gerektiğini
belirtti. İlhan Ahmet ise yasada
gereken değişiklikler
yapılmadan hayata geçirilmeye
ve seçimler yapılmaya çalışılırsa
ciddi sorunların doğacağını
söyledi. 

- Irkçı Altın Şafak Partisi
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Lambros Fundulis
ve beraberindekiler, Avrupa
Parlamentosu’nda düzenlenen
“Yunanistan’da Dernekleşme
Özgürlüğü” konulu konferansın
yapıldığı salonu bastı. 

- Batı Trakya kökenli Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, “Yılın en
başarılı belediye başkanları”
anketinde Türkiye’nin en
başarılı üçüncü belediye
başkanı seçildi. 

- Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Atina
ziyaretinde Batı Trakya Türk
azınlık temsilcileriyle görüştü. 

- Batı Trakya’da bir grup
Fenerbahçe taraftarı, Anadolu
Genç Fenerbahçeliler (GFB)
grubunu kurdu. 

- Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Lisesi, Selanik’te
düzenlenen “Güzel Sanatlar
Yarışması”nda ikinci oldu. 

- Avrupa Parlamentosu
Başkanı, Türklere “pis ve köpek
gibi havlıyor” diyen ırkçı Altın
Şafak Partisi milletvekili
Eleftherios Sinadinos’u
salondan çıkarttı. 

- Başbakan Aleksis Çipras ile
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, İzmir’de biraraya
geldi. Türkiye – Yunanistan 4.
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi
Toplantısı da İzmir’de yapıldı. 

- Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Türkiye vatandaşlarının AB
ülkelerine ziyaretlerinde vizenin

kaldırılmasının bölge ekonomisi
için olumlu bir gelişme
olacağını söyledi. 

- Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
İzmir Şubesi ile Rodos, İstanköy
ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği,
“Yunanistan’da yaşayan
Türklerin güncel sorunları”
konulu panel düzenledi. 

- Gümülcine Celal Bayar
Lisesi öğrencileri GÜNDEM
gazetesini ziyaret etti. 

- Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu başkanlığına,
yeniden aday olan İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
seçildi. 

- Batı Trakya Türkleri, Balkan
ülkelerinin sınırları
kapatmasıyla Yunanistan’da
mahsur kalan binlerce mülteci
ve göçmen için yardım
kampanyaları düzenliyor. 

- Avrupa Parlamentosu’nda
Yunanistan’daki Türk ve
Makedon azınlıkların
örgütlenme özgürlüğüyle ilgili
konferansa ev sahipliği yapan
AP Milletvekili Sogor, AB
Komisyonu’nun sadece güvenlik
meseleleri ile değil, azınlıkların
gerçekte haklarına sahip olup
olmadığıyla da ilgilenmesi
gerektiğini söyledi. Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Direktörü Panayotis
Dimitras da, Yunanistan’daki
siyasi partileri azınlık
sorunlarının AP’de
konuşulmasını engellemeye
çalışmakla eleştirdi. 

- Göç politikasından sorumlu
bakan yardımcısı Yannis
Muzalas’ın Yunanistan’ın
FYROM olarak tanıdığı komşu
ülkeye “Makedonya” demesi
hükümette krize neden oldu. 

- Kozlukebir Belediyesi

düzenlediği Toplu Sünnet
Şöleni’yle çok sayıda çocuğu
ücretsiz olarak sünnet ettirdi. 

- Edirne Trakya
Üniversitesi’ndeki kompozisyon
yarışmasının birincisi
Gümülcineli Sibel Abdullah
Hasan oldu. 

- İskeçe SİRİZA milletvekili
Hüseyin Zeybek, meclisteki
eğitim komisyonunda yaptığı
konuşmada azınlık eğitimindeki
sorunları anlattı. 

- Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, azınlık
sorunlarını BM’ye sundu. 

- Rodop ili POTAMİ partisi
milletvekili İlhan Ahmet,
hükümetin azınlık eğitimi
sorunlarına karşı ciddiyetten
uzak ve umursamaz bir tavır
takındığını belirtti. 

- Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, azınlık
mensubu öğretmenlerin
yazışmalarında Türkçe dilini
kullanmamaları için talimat
verdi. 

- Orta Yunanistan’da bulunan
Trikala şehrindeki Osmanlı
döneminden kalan tarihi
eserlerden biri olan Kurşunlu
Camii’nde Cuma namazı
kılınması ve mevlit okutulması
için yapılan başvuruya ret yanıtı
geldi. 

NİSAN
- Batı Trakya genelindeki

azınlık okullarında öğretmenler
tarafından öğrencilere yapılan
tüm duyuru, ilan ve
açıklamalarda Türkçe’nin
kullanılmaması istendi. 

- BAKEŞ’in etkinliğinde İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi’nden
Prof. Turan Gökçe 15. ve 16.
yüzyılda Gümülcine ve
çevresindeki yerleşim düzeni ve
nüfus yapısıyla ilgili konferans
verdi. 

Devamı 8. sayfada
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- İskeçe Esnaf ve Sanatkarlar

Federasyonu Başkanı Yorgos
Bacakidis, İskeçe Saat
Kulesi’nin kitabesinin yerine
koyulmasını istedi. 

- Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras, Batı
Trakya’yı ziyaret etti. Uras iki
günlük ziyaretinde resmi
makanlarla görüştü, azınlık
kuruluşlarını ziyaret etti. Uras,
“Lozan Antlaşması’nın
aşındırılmasına izin vermeyiz”
mesajı verdi. 

- Doksa Gratinis futbol
takımının, Rodop ilinin önde
gelen azınlık futbol
takımlarından Bulatköy – Yaka
Birlik takımıyla oynadıkları
maça Yunan milli takım
formasıyla çıkması farklı
yorumlara neden oldu. 

- GÜNDEM gazetesinin genel
yayın yönetmeni Hülyan Emin
ve çocuk doktoru Dilek Emin’in
annesi Feriha Emin 78 yaşında
vefat etti. 

- DEB Partisi’nin üye olduğu
Avrupa Parlamentosu’nda
temsil edilen Avrupa Hür İttifakı
(EFA), Yunanistan’ın azınlık
dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarının
uygulanmamasıyla ilgili soru
önergesi sundu. 

- İstanbul’da gerçekleştirilen
ve Gümülcine ile İskeçe seçilmiş
müftülerinin katıldığı İslam
Birliği Toplantısı’nın sonuç
bildirisinde, Batı Trakya ve
Oniki Adalar’daki Müslüman
Türk azınlığının sorunları dile
getirildi ve azınlığa verilen
destek ifade edildi. 

- İskeçe’ye bağlı Şahin
köyündeki Türk azınlık
ilkokulunda görev yapan Dafni
Stavraki isimli öğretmenin
sosyal medyadaki “Yunanistan’ı
sevmeyen Türkiye’ye gitsin”
paylaşımı tepkilere ve
tartışmalara neden oldu. 

- Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
çocuklara yönelik faaliyetlerin
de yapıldığı iki şubesine
Gümülcine savcısı ve polis

giderek kontrolde bulundu. 
- Balkan ülkelerinden çok

sayıda kişi, İpsala’da yapılan
“Kutlu Doğum” etkinliğine
katıldı. 

- Şahin Türk azınlık
ilkokulunda görevli öğretmen
Dafni Stavraki, sosyal medyada
yaptığı ve azınlıkta tepkilere
neden olan yorumlarıyla ilgili
haber nedeniyle GÜNDEM
gazetesine avukat aracılığıyla
ihtarname gönderdi. 

- Irkçı Altın Şafak Partisi ilk
kez Batı Trakya’da bir Türk
köyünde etkinlik düzenledi.
Altın Şafak heyeti İskeçe’nin
Gökçepınar köyünde etkinlik
düzenledi. 

- Gümülcine’nin Kalkanca
mahallesinde yaşayan
soydaşlar kanalizasyon
eksikliğinden şikayetçi oldular. 

- Tarım – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü’nün
organize ettiği Uluslararası İş
Adamları Buluşması
Gümülcine’de yapıldı.

MAYIS
- Yaka kirazı bu yıl en sıkıntılı

dönemlerinden birini yaşadı.
Mart ayı sonunda etkili olan

soğuk kava ve Mayıs ayının ilk
günlerinde yağan yağmurlar
Yaka kirazına büyük zarar verdi.
Napolyon, Ferovya gibi yabancı
cins kiraz ağaçlarında tadımlık
dahi kiraz bulmak zor oldu. 

- ABTTF, Birleşmiş Milletler
Evrensel Periyodik İnceleme
Mekanizasması çerçevesinde
Yunanistan’ın ikinci
incelemesine katıldı. 

- Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, 2015 yılında Rodop ilinde
üretilen tütünlerin fiyat ve satış
işlemlerini değerlendirdi. 

- Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği yönetimi,
Gümülcine’deki iki dernek
şubesine polis ve savcının
baskınının ardından yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada,
“çalışmalarımız rahatsız ediyor”
mesajı verildi. 

- İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek, Edirne Trakya
Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada, Türk azınlığın,
eğitim başta olmak üzere ciddi
sorunlar yaşadığını söyledi. 

- ABTTF, Batı Trakya Türk
azınlığına yönelik nefret temelli
saldırıları AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi’ne rapor etti. 

- SİRİZA – ANEL
hükümetinin kreditörlerle
vardığı anlaşma uyarınca
hazırlanan yeni önlem paketi
meclisten geçti. Bu çerçevede
yeni kemer sıkma önlemleri
hayata geçirilecek. 

- DEB Partisi Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, kongre öncesinde
GÜNDEM’e konuştu. Ali Çavuş,
DEB Partisi’nin azınlığın sesi
olduğunu söyledi. 

- Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ni
ziyaret etti. 

- Hıdrellez Bahar Bayramı,
Batı Trakya’da coşkuyla
kutlandı. 

- Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün düzenlediği
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması’nda Kurcalı
köyünden Sevde Bostancı
birinci oldu. 

- Türkiye’nin önde gelen
düşünce kuruluşlarından SETA,
Avrupa ülkelerinde gittikçe
büyüyen İslamofobi sorununa
dikkat çekmek için uzman
akademisyenlere Avrupa
İslamofobi Raporu hazırlattı. 

- Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, 14 Mayıs

kutlamaları için geldiği
Gümülcine’de “Lozan
Antlaşması’nın Batı Trakya’da
dini azınlık, İstanbul’da ise
etnik azınlık öngördüğünü”
iddia etti. Türkiye Dışişleri
Bakanlığı ise yaptığı
açıklamada, Batı Trakya Türk
azınlığınıın mevcut
durumunun, Yunan
makamlarının
açıklamalarından çok uzak
olduğunu belirtti. 

- Her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen “Atatürk’ü
Anma ve Barış Koşusu”nun 28.
yapıldı. 

- BAKEŞ, İskeçe’de “Gazi
Evrenos ve Balkanlar” konulu
konferans düzenledi. 

- ABTTF’de tüzük kongresi
tartışmalar eşliğinde
gerçekleştirildi. Değişikliğe
karşı çıkan dernekler kongreyi
tert etti. 

- Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu heyeti
Ankara’da bazı temaslarda
bulundu. Danışma Kurulu
üyeleri Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından da
kabul edildi. 

- DEB Partisi kongresi büyük
katılımla yapıldı. Mustafa Ali
Çavuş yeniden başkan oldu. 

- BTAYTD’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren ve çocuklara
yönelik etkinliklerin de
yapıldığı iki dernek şubesi,
Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nün
kararıyla kapatıldı. 

- ABTTF, ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın Yunanistan 2015
İnsan Hakları Raporu’na karşı
rapor hazırlayarak ABD
makamlarına iletti. 

- Metin Edirneli’nin kaleme
aldığı “Balkanlar ve....” kitabı
yayınlandı. Edirneli, kitabında
Balkanlar’ın siyasi tarihi,
Türklerin bölgeden siyasi ve
demografik açıdan tasfiye
edilmesini ele aldı. 

- Kemer sıkma önlemlerini
içeren torba yasa tasarısı,
hükümet ortakları SİRİZA ve
ANEL milletvekilleri tarafından
onaylandı. 

7. say fa nın de va mı
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HAZİRAN
- GÜNDEM, eğitim yılının sona

yaklaşması ve okullara kayıtların
başlaması nedeniyle eğitim kurum
başkanlarıyla konuştu. Eğitim kurumları
başkanları, çocukların azınlık okullarına
gönderilmesi çağrısında bulundu. 

- Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu yaptığı toplantıda son gelişmeleri
değerlendirdi. Danışma Kurulu’nun;
milletvekilleri, belediye başkanları ve
eyalet başkan yardımcılarına son
dönemde yaşanan sorunları devlet
yetkililerine aktarmak için görev verdiği
sorunlara çözüm bulunmaması halinde
eylem dahil olmak üzere daha etkin
mücadeleye geçileceği belirtildi. 

- Milletvekili İlhan Ahmet, üretici
temsilcileriyle birlikte tütün konusu için
Brüksel’i ziyaret etti. 

- Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete, Ankara
ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşmeyi
GÜNDEM’e değerlendirdi. 

- Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
bu yıl 28. düzenlediği “Kır Koşusu”
Semetli köyü yakınlarında Kartalkaya
mevkiinde yapıldı. 

- ABTTF öncülüğünde, Batı Trakya
Türk azınlığı belediye başkanları ve
Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
yetkililerinden oluşan heyet, Alman ve
Ladin azınlıklarının yaşadığı İtalya’nın
Güney Tirol bölgesini ziyaret etti. 

- Batı Trakya Türk azınlık kuruluşları,
BTAYTD’ne bağlı şubelerin kapatılmasını
yayımladıkları açıklamalarla kınadı. 

- GÜNDEM gazetesi, Batı Trakya Türk
azınlığı açısından azınlık okulu ve
azınlık eğitiminin önemini Batı Trakyalı
akademisyenlerle konuştu. 

- İskeçe Müftülüğü’nün bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma Yarışması”nın finali

Ketenlik köyünde gerçekleştirildi. 
- Yassıköy Belediyesi bu yıl 16. Kiraz

Festivali’ni düzenledi. 
- DEB Partisi’nden kongre sonrasında

görev dağılımı yapıldı. 
- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı,

Ayasofya Camii’nde Ramazan ayı
boyunca gerçekleştirilecek sahur
programına tepki gösterdi. 

- Şiddetli yağış Rodop ilinde bazı
köylerde hayatı olumsuz etkiledi, ekili
alanlarda zarar meydana geldi. 

- Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Batı
Trakya’daki dört azınlık milletvekiliyle
görüştü. Görüşme talebi Kocias’dan
geldi. 

- Batı Trakya’da Ramazan ayında
köylerde düzenlenen iftar programları
yoğun bir şekilde devam ediyor. 

- Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne
Büyükelçi Halit Çevik atandı. 

- Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ramazan
ayını GÜNDEM’e değerlendirdi. 

- Batı Trakya’daki azınlık okullarında
görev yapan SÖPA mezunu öğretmen
dernekleri ortak iftar programı
düzenledi. İskeçe’deki iftar programında
azınlık eğitimiyle ilgili mesajlar verildi. 

- Makedonya – Trakya Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği’nin, Ramazan
Bayramı dolayısıyla bayram namazı
kılmak üzere kendilerine cami tahsis
edilmesi için Selanik Belediyesi’ne
yaptığı başvuruya bu yıl da ret cevabı
verildi. 

- Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi (KEERFA) ülke genelindeki
göçmen ve mültecilerin göçmen
kamplarından şehirlere getirilmeleri için
kampanya başlattı. 

- Aristotelio Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Kiriazopulos’un başını çektiği bir grup
akademiyenin Danıştay’a başvurarak,
İslam Bilimleri Bölümü’nün açılmasının
iptal edilmesini talep ettiği bildirildi. 

Bebek şebekesi çökertildi!
BULGAR kadınlardan

bebek satın alan
Yunanistanlı bebek
satıcısı şebekesi
çökertildi.

Kuzey Yunanistan’da
polis, Bulgaristan
vatandaşlarının da yer
aldığı bebek satan bir
suç şebekesini çökertti.
Anneleri Bulgaristanlı
olan bebeklerin satışının
6.000-8.000 euro
arasında değişen
fiyatlarla yapıldığı
belirtildi. 

Şebeke üyelerinin
Bulgaristan’da yoksul
hamile kadınları bulup,
onları çocuklarını
satmaya ikna ettikten
sonra doğuma kadar
Katerini şehrine
götürdükleri belirtildi.

Bulgaristanlı anneler
Pieria ilinde bulunan bir
klinikte doğum
yaptıktan sonra
hekimlerin, avukatların
ve noterlerin de içinde
bulunduğu suç şebekesi
harekete geçiyordu.

Şu ana kadar yapılan
araştırmalara göre en az
13 bebek yasa dışı
yollarla evlatlık verildi.
Ancak bu sayının daha
da yükselebileceği ifade
edildi. 

YUNANİSTAN’a kaçan darbeci sekiz
askerin Türkiye’ye iadesi ile ilgili
Yunanistan Yüksek Mahkemesi’ne
(Arios Pagos) yapılan itiraz
başvurularının 10, 11 ve 13 Ocak
tarihlerinde görüşüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, mahkeme
tarafından haklarında iade talebi
reddedilen darbeci beş asker ile ilgili
karara itiraz ve Türkiye'ye iadeleri
yönünde karar verilen üç darbeci
askerin temyiz başvuruları, Yüksek
Mahkeme'nin Ceza Dairesi'nde 10, 11 ve
13 Ocak'ta görüşülerek karara
bağlanacak.

Bu arada, darbecilerin avukatları
Hristos Milonopulos ve Omiros
Zelios'un, tarafların yaptığı iki ayrı
başvurunun birbiriyle alakalı olduğunu
iddia ederek, aynı duruşmada
görüşülmesi için Yüksek Mahkeme
savcılığına yazılı talepte bulunduğu

bildirildi.
Medyaya yansıyan haberlerde, Yunan

avukatların talebinde "avukatlara ve
şahitlere kolaylık sağlanması ve hızlı
yargılama yapılması" gibi gerekçeler
öne sürdüğü belirtildi.

Darbe girişimi sonrası askeri bir
helikopter ile Yunanistan'a kaçan sekiz
darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili
kısa bir süre önce Atina'daki temyiz
mahkemesinde görülen üç ayrı
duruşmanın ardından, üç asker için
iade talebi kabul edilmiş, 5 askere
yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Temyiz mahkemeleri başsavcısı
Antonis Liogas, iade talebi reddedilen
darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye
itirazda bulunurken, mahkemenin
Türkiye'ye iadeleri yönünde karar
verdiği üç darbeci asker de temyiz
başvurusunda bulunmuştu.

Darbeci 
askerlerin itiraz
başvuruları yeni
yılda görüşülecek
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kuş gribi

K
uş gribi, evcil ve yabani
kanatlılar ile memeli
hayvanların çoğunda

solunum ve sindirim sistemine ait
belirtiler gösteren, ölümle
sonuçlanan çok bulaşıcı bir
hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek
bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez
1878 yılında İtalya’da tespit
edilmiş ve "tavuk vebası" olarak
adlandırılmıştır. 

Hastalık etkeninin bir virus
olduğu 1901 yılında ortaya
konulmuş olmasına karşın,
etkenin memeli influenza A
virusları ile ilişkili olduğu ancak
1955 yılında gösterilebilmiştir.
Hindilerde ise ilk izolasyon 1963
yılında Kuzey Amerika’da
yapılmıştır.

Başta da belirtiğim gibi, evcil ve
yabani kanatlı hayvanların
çoğunda solunum ve sindirim
sistemine ait belirtilerle birlikte
yüksek oranda bulaşma ve ölümle
seyreden, insanlardaki grip
benzeri bir hastalıktır.

BULAŞMA
Hasta hayvanların akıntıları ve

özellikle dışkı ile direk temas, 
Bulaşık yem, su, malzeme ve

kıyafetlerle temas 
Klinik olarak hastalık

belirtilerini göstermeyen su ve
deniz kuşlarıyla temas

Kırık ve çatlak bulaşık
yumurtalar civcivleri kuluçka
makinesinde iken enfekte
edebilir.

Göçmen kuşlar vasıtası ile
ülkeden ülkeye taşınır.

Riskli dönemlerde sulak
alanlara girip çıkan araç ve
insanlar ile yerleşim yerlerine
taşınır.

Riskli dönemlerde avcılık
faaliyetleri ile yerleşim yerlerine
taşınır.

Hastalık çıkmış olan yerleşim
yerlerinden kontrolsüz araç ve
insan hareketleri ile diğer
yerleşim yerlerine taşınır.

Riskli dönemlerde avcılık
faaliyetleri ile yerleşim yerlerine
taşınır.

KLİNİK BELİRTİLER
Klinik semptomlar çeşitlidir, virus
suşlarının virulensi, etkilenen tür,
yaş, çevre  ve aynı anda seyreden
bakteriyel hastalıklar
semptomların üzerine etkilidir.

Vücut ısısı yükselir, tüyler
kabarır, iştahsızlık, depresyon,
şiddetli ishal görülür.

Yumurta veriminde durma
noktasına varacak şekilde
şiddetle azalma, yumurta
kabuğunun yeterince
gelişmemesine bağlı olarak
şekilsiz yumurta, 

Hasta hayvanların göz
kapakları kapanabilir, konjuktiva
şişmiş ve kırmızı renktedir. 

Sakal ibik ve gözlerin
çevresinde karakteristik olarak
ödem ve siyanoz şekillenir. Ödem
boyun ve göğüs bölgesine de
yayılabilir. Ödem boğulma ile
sonuçlanan solunum güçlüğüne
neden olur. Özellikle hindi
palazlarında solunum yollarının
tıkanması ilgi çekicidir.

Burun deliklerinden grimsi
kanlı bir eksudat gelir. 

Ayaklarda morarma görülür.
Kitle halinde ani ölümler.
Hastalanan hayvanlar

çoğunlukla iki gün içerisinde
ölürler. Akut dönemi atlatan
hayvanlarda eksitasyon,
konvulsiyonlar veya dönme
hareketleri ve ataksi dahil olmak
üzere sinirsel belirtiler,
inkoordinasyon, yürüyememe ve
ayakta duramama gibi klinik
bulgular gözlenir. Yumurta
verimindeki ani düşüşün yanı sıra
yumurta kabuğunda renk
açılması, kalitesinde bozukluk
şekillenmesi ve incelme dikkat
çekici şekilde artar.

Hastalık bugüne kadar yalnızca,
hasta kanatlılarla doğrudan ve
yoğun ilişkide olan insanlara
bulaşmıştır. Uzakdoğu’nun bu
hastalıktan bu kadar geniş
biçimde etkilenmesinin temel
nedeni kümes hayvanlarının canlı
olarak satılmasıdır. Bu bölgede
hâlâ her gün binlerce kanatlı
hayvan pazarlarda canlı olarak
satılmakta ve insanlar bunları
satın alıp evlerine götürmekte, bir
süre besleyip daha sonra kesip
yemektedirler. İyi pişmemiş et
veya yumurta mikroorganizmalar
açısından her zaman bir risk
unsurudur. Buna karşılık iyi
pişmiş tavuk eti veya yumurtadan
insana virüs bulaşması mümkün
değildir. Çünkü merkez iç
sıcaklığın 70 °C  nin derecenin
üzerindeki her pişirme virüsü
etkisiz hale getirmektedir. Gerek
üretim, gerekse tüketim
aşamasında hijyenik kurallara
azami bir şekilde uymak,
hastalığın çıkması ve yayılma
olasılığını önemli ölçüde
düşürmektedir.

VETERİNER BAKIŞI
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İlhan Ahmet’ten 
Şapçı Sağlık Ocağı
hakkında soru

RODOP ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet,
Şapçı Sağlık Ocağı’nın
ambulans, personel ve
techizat ihtiyacını meclise
taşıdı. Milletvekili Ahmet,
sağlık bakanlığına yönelik
meclise sunduğu soruda,
Şapçı’daki sağlık ocağındaki
sorunlara dikkat çekti. 

Şapçı Sağlık Ocağı’nın
acilen giderilmeyi bekleyen
tıbbi personel ve araç gereç
itiyacını Sağlık Bakanı’nın
dikkatine sunan milletvekili
İlhan Ahmet, Şapçı’da Ulusal
Acil Yardım Merkezi’nin
(EKAB) de
konuşlandırılmasını istedi. 

İlhan Ahmet, konuyla ilgili
bakana bir yıl önce sunduğu
soruyu da hatırlatarak,
“Bundan bir yıl önce, size
sunduğum soru önergesinde
bunları yine dile getirmiş,
ilaveten doğu Rodop
bölgesinin birinci derece
sağlık ihtiyacını karşılamaya
çalışan Şapçı Sağlık
Ocağı’nın personel ve diğer
acil ihtiyaçlarının
karşılanmamasının ve
merkezdeki gerekli
iyileştirmelerin
yapılmamasının kabul
edilemez olduğunu
oybirliğiyle kınayan Maronya
- Şapçı Belediye Meclisi’nin

kararını da dikkatinize
sunmuştum. Fakat bu soru
önergesine bugüne kadar
sizden hiçbir cevap
alamadık.” ifadelerine yer
verdi. 

Milletvekili İlhan Ahmet,
resmi olarak Şapçı Sağlık
Ocağı’nda görevli olarak
kaydı bulunan sağlık
personelinin çoğunluğunun
Gümülcine Devlet
Hastanesi’nde
görevlendirilmesinden dolayı
sağlık ocağının personelsiz
kaldığına dikkati çekti. Şapçı
Sağlık Ocağı’nın hizmet
veremez hale gelmesine
neden olan görevli

personelin geçici
görevlendirme ile farklı
birimlere kaydırılmasına
derhal son verilmesini, eksik
personelin yerine de gerekli
personel ikmalinin
yapılmasını  talep eden
milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Hastanesi’ne
verilen ambulansın da
yeniden Şapçı’ya
yönlendirilmesini istedi.

Rodop Milletvekili Ahmet,
Maronya - Şapçı
Belediyesi’nin sağlık
hizmetlerinin güçlendirilmesi
ve desteklenmesi için Sağlık
Bakanı’nı bir kez daha göreve
çağırdı.

BTTDD’nin acılı günü

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Merkez İkinci Başkanı ve Zeytinburnu
Şubesi eski başkanlarından diş hekimi Salih
Hacıdelihasan hakkın rahmetine kavuştu. 

Salih Hacıdelihasan, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, şube başkanları, Spor
Kulübü Başkanı, vakıf başkanları, eski
yöneticiler ve çok sayıda dernek üyesinin
katıldığı cenaze töreniyle sol yolculuğuna
uğurlandı. Cenaze namazı Zeytinburnu Batı
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The Last Guardian'ı inceledik!
YILLARDIR beklenen oyun The Last

Guardian sonunda geldi. Peki, onu
bunca yıl beklemeye değdi mi?

Shadow of the Colossus'un yarattığı
geniş yankı, kuşkusuz geliştirici ekibi
sonraki oyunu hızla ele almaya yöneltti
ve çok geçmeden de ekip, 2007 yılında
The Last Guardian üzerinde çalışmaya
başladı. Oyun ilk duyurulduğunda tarih
2009'u gösteriyordu. Ve böylece bizim de
bekleme evremiz başladı... Ta ki bugüne
dek.

7 sene sonra...
Evet, aradan yaklaşık 7 sene kadar

zaman geçmiş, PlayStation 4'ün
ardından PlayStation 4 Pro da piyasaya
çıkmışken, The Last Guardian da PS3'e
değil, yeni konsollarda karşımıza çıkıyor.
Peki, bunca bekleyişe değdi mi? Hemen
önce oyunun hikayesiyle söze
başlayalım.

The Last Guardian'da yine Shadow of
the Colossus'tan hatırladığımız Argo gibi
küçük bir çocuğu canlandırıyoruz.
Oyunda yine bir dev var ve bu devin adı
Trico. Ancak bu defa onu alt etmeye
değil, onunla bağ kurmaya çalışıyoruz.
Evet, The Last Guardian'da bu bağ çok
önemli, az sonra daha detaylı olarak
bundan bahsedeceğim.

Oyunun başında kendimizi baygın
buluyor ve gözlerimizi açtığımızda
nerede olduğumuzu hatırlamadığımızı
fark ediyoruz. Sanıyoruz ki kaçırılmış ve
devasa yapıların çevrelediği bir mekana
getirilmişiz. Ancak burada yalnız değiliz,
hemen yanımızda mızraklarla
yaralanmış bir dev, yani ismiyle Trico
boylu boyunca yatıyor.

İlk görevimiz onu bu mızraklardan ve
bağlı olduğu zincirden kurtarmak oluyor
ve oyun böylece başlıyor.

Çocuk ile "canavarın" müthiş bağı...
Oyunun hikayesi ile ilgili, tadını

kaçırmamak için daha fazla bilgi
vermeyeceğim, fakat incelemenin
ilerleyen adımlarında zaman zaman
spoiler'lar yer alabilir, şimdiden
uyarmamda fayda var.

The Last Guardian, bulmacalara
dayalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Sevgili yaratığımız Trico ile Trico'nun ve
bizim hapsedildiğimiz devasa yapıların
içinden çıkmaya çalışıyoruz. Bunu
yaparken Trico'dan bolca yardım
alıyoruz. Fakat bunun için onunla
aramızda bağ kurmaya ihtiyacımız var.

Oyunun ilk başlarında Trico ile bu bağ
kuvvetli olmadığı için size pek yardımcı
olmayabiliyor. Hatta zaman zaman
yüksek bir yere çıkacağınızda, onu
yanınıza getirebilmek ve istediğiniz yere
çıkabilmeniz için size yardımcı olmasını
sağlamak uzun sürenizi alabiliyor. Fakat
sonra öyle bir an geliyor ki, birden
onunla iletişim kurabilmeyi
başarıyorsunuz. Böylece Trico'ya kontrol
tuşlarını kullanarak komutlar verebiliyor
ve bu sayede oyunda yeni bir aşamaya
geçebiliyorsunuz.

Bu arada oyundaki tek aksiyon,
devasa yapıların arasında daracık
koridorlarda dolanmak veya kapalı
kapılardan geçmek değil. Trico'yla sizin
düşmanlarınız da çevrede kol geziyor.
Yolculuğunuz boyunca zaman zaman
karşınıza çıkan heykeller canlanarak sizi
kaçırmaya, Trico'ya zarar vermeye
çalışıyorlar. Taştan heykelleri Trico
hallediyor. Tek yapmanız gereken onları
Trico'nun önüne kadar çekmek, hepsi
bu.

Trico, yaralandığında oyunun başında
yaptığınız gibi mızrakları çıkartmanız
gerekiyor. Öte yandan güç toplaması için
ona güç sağlayan mavi fıçıları da
çevreden bulup, yemesi için önüne
getirmeniz şart. Ha bu arada şunu da

söylemek gerek: Trico zaman zaman
sinirleniyor ve çevreye kükremeye
başlıyor. Böylesi durumlarda sırtına
tırmanıp onu severseniz, sakinleştiğini
göreceksiniz.

Grafik ve kamera açıları
Shadow of the Colossus'u oynadınız

mı bilmiyorum, fakat halen PS2'de
oynanacak oyunların başında bu isim
yer alıyor. Elimizdeki The Last
Guardian'ın görselliği tam olarak
Shadow of the Colossus benzeri.

Pastel renklerle bezenen tüm çevre
detayları, Trico'nun tasarım ve davranış
şekli ve elbette arka plan manzarası
gayet güzel. Özellikle büyük ekranda
oynuyorsanız, çevreye bakarken bir yağlı
boya tablo karşısında oturduğunuzu
sanabilirsiniz. Elbette daha detaylı
hazırlanabilirdi. Bu anlamda The Last
Guardian, elimizdeki PS4 ve PS4 Pro'nun
tüm gücünü kullanan bir oyun olmuyor.
Daha çok PS3'ten uyarlanmış bir oyun
gibi duruyor.

Ancak özellikle Trico'nun

animasyonunu çarpıcı buldum. Grafiksel
olarak oyunla ilgili belki de en güzel şey
bu oluyor diyebilirim. Trico'nun
davranışları bir süre sonra karakteriniz
ile arasındaki bağı kuvvetlendirmekle
kalmıyor, sizinle Trico arasında da
duygusal bir bağ kurmayı başarıyor.

Bu arada şunu söylemek lazım:
PlayStation 4 Pro sahipleri bu oyunu 4K
Upscale ile oynayabiliyorlar.

Oyunla ilgili iki temel sıkıntı var.
Birincisi kontroller, bir diğeri ise kamera
açıları. Kontrollerle başlayacak olursak
ilk başlarda ciddi anlamda
zorlanıyorsunuz. Bunu bir süre sonra
aşmanız mümkün. Ancak daha rahat bir
kontrol sistemi tercih edilebilirdi.

Daha büyük sorun ise kamera
açılarıyla ilgili zaman zaman büyük
sıkıntılar yaşayabilmeniz. Oyunla ilgili
en ciddi eksim bu yönde olacak. Zira
özellikle dar alanlarda kamera açıları
sebebiyle karakteri kontrol etmek büyük
sıkıntı haline gelebiliyor. Öyle ki oyuna
sonra devam etmek isteyebiliyorsunuz.
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SOLDANSAĞA
1) İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf –
Yönetimsel 2) Avuç içi – Her yiyeceği canı çeken –
İridyum’un simgesi 3) Altın yaprak – Nazizm yanlısı
kimse 4) Kimse, kişi – Disprosyum’un simgesi – (halk
dili) Duman 5) Talyum’un simgesi – Bir jimnastik türü
6) Mürekkep kurutma kumu – Bir oyunda, kişilerden
birinin kendi kendine yaptığı konuşma 7) Sarp ve zor
geçit – Kül rengi, boz Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit
kabak veya patlıcan yemeği – Donarak yağan su
buharı 9) Töre bilimi – Arka, geri – Plütonyum’un
simgesi 10) Zirkonyum’un simgesi – Üstü açık su
yolu – Yol yordam 11) Kamu – Yapılar 12) Lakin, fakat
– Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu – Dolaylı olarak
anlatma 13) Püstürtülen sıvı demeti – Büyük delikli
kalbur 14) Bir şeyin tadını nasıl olduğunu anlamak –
Kayıkta dümen kolu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İddia, tez – Bir jimnastik aracı – Birinin buyruğu
altında olan görevli 2) Balkon, taraça – (ticaret)
Takas 3) Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının
ağırlığı – Yeşile çalar toprak rengi – Bir ay adı 4)
Baba, cet – Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir
ağaç – İlaç 5) Tatlı çörek – Gerçekleştirilmesi zamana
bağlı istek – Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
6)Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm – Tibet
öküzü 7) Köpek – Üç telli bağlama – Dingil 8) İnanılıp
çok bağlanılan düşünce, ülkü – İşlenmemiş, taşlı
toprak – İçi çukur kap – Dünyanın uydusu 9)
İsyankarlık – (yapıda) Kat 10) Risk – Almak, alıp
götürmek 11) Gözün renkli bölümü – Bir gök cisminin
ufkun altına inmesi – Tanrı tanımaz kimse.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Sarpa,
Akont 2) Ahu, Vira, Aa
3) Al, Yalıtkan 4)
Takaza, Alt 5) Kar, Mali
6) Kat, Bekçi 7) Ekü,
Asap, Ak 8) Falaka, Sağ
9) Ek, Kapris 10) Ata,
Ta, Isı 11) Bor,
Natamam 12) Azamet,
Tb 13) Eseme, Ambar.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Saat, Kefe, Böke 2)
Ahlak, Kakao, Os 3) Ru,
Kakül, Trake 4) Yara,
Aka, Zom 5) Avaz, Taka,
Nane 6) İlam, Saptama
7) Arı, Aba, Rate 8)
Katalepsi, Atom 9) Klik,
Asım, Nb 10) Naat, Çağ,
Satma 11) Tan, Kik,
Cımbar.
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Doğuma kadar olan 9 ay 10
gün kadar uzun bir süreyi
doğru ya da yanlış beslenerek
geçirmiş olabilirsiniz. Siz ne
kadar doğru beslenmeseniz
dahi bebeğe gerekli olan bütün
vitamin ve mineraller annenin
kendi depolarından bebeğe
aktarıldı. Yani hamilelik
döneminde bebek için değil
anne için daha kritik bir
durum söz konusudur. 

Ancak doğumdan sonra
bebek ile anne arasında
bulunan beslenme bağı
koptuğundan annenin bebeği
emzirmesi gerekmektedir. Aynı
şekilde bu sefer bebeğin
beslenmesi, bebeğe gerekli olan
kalsiyum, vitamin ve bütün
mineraller anne sütünden
bebeğe geçecektir.
Emzirme
döneminde annenin
kendine
hamilelikten daha
fazla dikkat etmesi
gerekmektedir. 

Eğer anne doğum
kilolarından bir an önce
kurtulmak, hemen zayıflamak
uğruna sıkı bir diyet
uygularsa, maalesef bebek için
süt üretimi yapılamayacak ve
bebek doğru ve sağlıklı bir
şekilde beslenememiş
olacaktır.

Emzirme dönemide ilk
olarak anne süt üreteceği için
günlük sıvı alımına fazlasıyla
önem vermelidir. Ortalama 2,5
– 3 litre civarında su
tüketmelidir.

Gazlı, asitli, çok şekerli ve
alkollü içeceklerden kesinlikle
uzak durmalı, meyve sularını
bile  taze taze sıkıp içmelidir.

Emziren her anne protein ve
kalsiyum bakımından yüksek

besin gruplarını almaya özen
göstermelidir.

Her gün mutlaka 1 tane
haşlanmış yumurta yemelidir.

Mutlaka günde 3 öğün
yemek yemeli ve 1 öğünde
mutlaka etli yemek olmasına
dikkat etmelidir. Eğer et yoksa
kuru baklagillerden
tüketmelidir.

Asla salam, sosis, sucuk,
pastırma gibi içinde katkı
maddesi bulunan yiyecekleri
yememlidir.

Kuru fasülye, barbunya,
nohut, mercimek ve bulgur gibi
besinler C vitamininden zengin
olan maydanoz, portakal suyu,
mandalina, yeşil soğan gibi
sebze veya meyvelerle birlikte
tüketilirse sindirim sırasında

daha faydalı
olacaktır.

Ayrıca
yemeklerde iyotlu
tuz kullanılmalıdır. Çünkü
bebeğin ve annenin bu
dönemde iyot mineraline
ihtiyacı olacaktır.

D vitamini yiyecek ve
içeceklerin içinde bulunmadığı,
sadece güneşlenerek vücutta
aktif olduğu için anne ve bebek
günde 20 ila 25 dakika kadar
güneş ışınından
yararlanmalıdır.

Kuru meyve ve kuru
yemişler vitamin ve mineral
bakımından oldukça zengindir.
Günlük olarak tüketmeli, ancak
fazla aşırıya kaçılmamalıdır.

Eğer
bebeğin

kakasında kan, cildinde
deri döküntüleri, yüzünde veya
deride kızarıklık, sivilce gibi
alerjik belirtiler varsa anne
mutlaka hangi besine alerjisi
olduğunu bulmalıdır. 

Eğer bebeğin inek sütü
proteinine alerjisi varsa anne
süt ve süt ürünlerini yemeyi
bir süreliğine kesmeli ve
bebekte bu durum geçene
kadar asla tüketmemelidir.
Böyle bir durum olursa şayet
anne doğal yollardan kalsiyum
alamayacağı için kalsiyum
tabletlerine başlamalıdır.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 30 Aralık 2106

Emzirme döneminde
annenin kendine
hamilelikten daha fazla
dikkat etmesi

gerekmektedir.Emzirme döneminde
beslenme nasıl olmalı?

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

Malzemeler
2 adet patates
1 su bardağı süt
1 kg haşlanmış kefal
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet taze soğan 
(yalnızca yeşil kısımları)
2 adet yumurta
½ çay kaşığı kimyon
½ çay kaşığı tuz
½ su bardağı su
Galeta unu
Sıvı yağ (kızartmak için)

Hazırlanışı
Patateslerin kabuklarını soyup
haşlayın. Haşlanan patatesleri
çatal yardımıyla ezin. üzerine
tereyağı ve sütü ekleyin, çatal
yardımıyla ezmeye devam edin.
Küçük küçük parçalar halinde
kestiğiniz kefali patatesli karışıma
ekleyin.Soğanların yeşil kısımlarını

da minik minik doğrayıp ilave
edin. Ardından baharatları ve
tuzu bu karışımın üzerine serpip
iyice yoğurun. Karışımdan ceviz
büyüklüğünde parçalar koparıp
elinizle şekil verin. Ayrı bir kasede
yumurta ve suyu karıştırın. Sıvı
yağı tavada kızdırın. Kroketleri
önce yumurtalı karışıma sonra
galeta ununa buladıktan sonra
kızgın yağa atarak kızartın.

Balık Kroket

Foto: Hasan Hasan
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Saç bakımı kişisel bakımlardan en
zoru ve en meşakkatli olanıdır. Saçlar
birçok faktöre bağlı olarak
yıpranmakta, kırılmakta ve
dökülmektedir. Bunların en çok zarar
vereni ise hava değişimi ve hava
kirliliğidir. Ayrıca saçları sık sık
boyamak, rengini açmak için açıcı
kullanmak, günlük stres, yeterli
bakımı yapmamak ve doğru
beslenmemek saçların yıpranmasına
neden olan diğer etmenler arasında
sayılabilir.

Ancak saçların bakımı için çok
fazla endişe etmenize gerek yok.
Saçları güçlendirme önerilermizi
dikkate alırsanız daha sağlıklı ve
daha güçlü saçlara sahip olacaksınız.

Yanlış ve düzensiz beslenme bütün
hastalıkların ve problemlerin temelini
oluşturur. Dengeli ve doğru beslenme,
hem vücudunuza hem de saçlarınıza
iyi gelecek. Özellikle de E vitamini
bakımından zengin yiyecekler saç
köklerinin güçlenmesini sağlar.
Düzenli alınan E vitamini saçların
kalınlaşmasına ve daha sağlıklı
görünmesine yardımcı olur.

2. Saç diplerine masaj yapın
Saç diplerine masaj yapmak saç

köklerindeki kılcal damarları
harekete geçirir ve kan dolaşımını

hızlandırır. Bu
şekilde saçlara daha
fazla oksijen
taşınır. Saçların hızlı
uzaması için masajı
her duşta mutlaka
yapın.

3. Her ay saçlarınızı kestirin
Saçlar uzarken uçları da

kırılmakta ve çatallaşmaktadır. Bu da
saçtaki proteinlerin kaybolmasına
neden olur. Bu yüzden her ay düzenli
olarak saç uçlarından kestirin. 

Şampuanı tercih ederken kendi
saçınıza uygun olanı almak
saçlarınızı hem besler, hem de zarar
görmesini engeller.

Stres insanın tüm dengelerini alt
üst eder. Vücut stres altındayken
sağlıklı çalışamaz ve bu saçları da
etkiler. Olabildiğince problemlerden
uzak durun ve kendinize dert
etmemeye çalışın.

13GÜNDEMbuket30 Aralık 2016

Saçları güçlendirmenin 5 yolu

2. SAÇ DİPLERİNE MASAJ YAPIN

1. GÜNLÜK BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

3. HER AY SAÇLARINIZI KESİN

Topuk çatlağı nasıl geçer?
Ayaklarınızın altında özellikle de topuk kısmı yanlış  ayakkabı seçimi,

bütün ağırlığı yüksek oranda topuklara verme, kuru cilt ve mantar
enfeksiyonu gibi bazı faktörlerden dolayı çatlama görülebilir. 

Ayak tabanı, özellikle de topuklar vücudun bütün yükünü çektiği için bir
süre sonra deri kalınlaşmaya başlıyor. Kalınlaşan deri ise eğer yeterli nem
ihtiyacını gideremezse çatlamaya başlıyor. Bu önceleri hafif şekilde
görülürken daha  acı veren bir
durum oluşturabiliyor.

Ayak bakımını el bakımı kadar
sık yapmasanız da gerek
gördüğünüzde mutlaka yapın
veya yaptırın.

Ancak benim pediküre ne
ayıracak vaktim, ne de
harcayacak param var diyorsanız
evde kendiniz pratik ve etkili
topuk bakımını yapabilirsiniz. 

Malzemeler
1 çay (küçük) bardağı süzme

bal
3 yemek  kaşığı süt
1 adet portakal suyu

Neden Bal?
Çünkü bal cilt kuruluğunun giderilmesinde yardımcıdır ve çatlaklarda

oluşmuş bakterilere karşı da oldukça etkilidir.

Neden Süt?
Çünkü süt, A vitamini bakımından zengindir. Süt deriyi yumuşatır,

nemlendirir ve besler.

Neden Portakal?
Çünkü portakalda yüksek oranda  C vitamini vardır.  C vitamini cildin

esnek olmasını sağlayan kolajen üretimini destekler. Bu da topuklara sağlık

kazandırır.

Uygulanışı
Öncelikle topuğunuzda çok fazla çatlak ve yarıklar varsa bunları topuk

taşı veya diğer topuk temizleme aletleri ile temizleyin.
Portakalın suyunu sıkın ardından bal ve sütle iyice karıştırın.

Hazırladığınız bu maskeyi
ayağınıza uygulayın ve 30 – 45
dakika kadar bekletin.

Ilık su ile yıkayın ve kurulayın.

Alınması gereken önlemler
nelerdir?

Topuk çatlaklarının oluşmaması
için yapacağınız şeyler çok fazla
değil.

Ayağınıza uygun kaliteli,
mümkünse deri ayakkabı kullanmak,
çok kuru, nemsiz bir bölgede
yaşıyorsanız sıkça nemlendirmek ve
mutlaka duştan sonra ayaklara
yeterli nem sağlanmak alınabilecek
önlemlerin başında gelir.

Haftada 1 defa ponza taşı
kullanılmalıdır. BAlınması gereken

önlemler nelerdir?
Topuk çatlaklarının oluşmaması için yapacağınız şeyler çok fazla değil.
Ayağınıza uygun kaliteli mümkünse deri ayakkabı kullanmak,
Çok kuru, nemsiz bir bölgede yaşıyorsanız şayet mutlaka duştan sonra

ayaklara yeterli nem sağlanmalı,
Haftada 1 defa ponza taşı kullanılmalı. En uygun zaman ise banyo

yaptıktan sonra ayaklar yumuşak olacağı için tabanlardaki ölü deriyi ponza
taşı ya da ayak törpüsü ile kaldırabilirsiniz.anyo yaptıktan sonra ayaklar
yumuşak olacağı için tabanlardaki ölü deriyi ponza taşı ya da ayak törpüsü
ile kaldırabilirsiniz.

4. SAÇINIZA UYGUN DOĞRU ŞAMPUAN KULLANIN

5. STRESTEN UZAK DURUN
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İsmet Kadı’ya dört ay hapis cezası
YASSIKÖY Belediye Başkanı

İsmet Kadı’ya, belediye aracını
belediye sınırları dışında ve
kişisel işlerinde kullandığı
gerekçesiyle çıkarıldığı
mahkemede dört ay hapis cezası
verildi. Kadı, mahkeme kararını
temyize götürdü. 

Belediye Başkanı İsmet Kadı
19 Aralık Pazartesi günü
Gümülcine savcısının sözlü
talimatıyla Gümülcine
emniyetine bağlı polisler
tarafından yolda durdurularak
gözaltına alınmıştı. 

Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, mahkeme
kararından sonra GÜNDEM’e
konuştu. Mahkeme kararına
saygı gösterdiğini belirten Kadı,
sözkonusu kararı temyiz ettiğini
ve bir üst mahkemeye
götürdüğünü söyledi. 

İsmet Kadı şöyle konuştu:
“Şu anda bu olayla ilgili olarak
mahkemenin verdiği bir karar
var. Ben mahkeme kararına
saygılıyım. Tabii bu kararı
temyiz ettim ve bir üst
mahkemeye taşıyoruz. Ben bu
süreçte başından beri savcının
tutum ve davranışlarını ve
benimsediği yöntemi doğru
bulmadığımı söyledim. Bir
belediye başkanı yetkilerinin
dışında yanlış bir şey yapabilir.
Herşeyin bir usulü vardır. Daha
önce de söyledim; olayda
izlenen yöntemin ve bize reva
görülen muamelenin yanlış
olduğunu düşünüyorum. Şunu
da söylemek isterim; bölgedeki
belediye başkanlarının bu
olayda verdikleri desteğe de
teşekkür ederim. Azınlık
kurumları da yaptıkları

açıklamalarla maruz kaldığımız
bu olayda destek verdiler. Zaten
azınlık belediye başkanı
olmasaydık, bu olay bize reva
görülmezdi. Böyle bir muamele
başka bir belediye başkanına
görülmüş müdür? Bunu sormak
isterim. Çok daha vahim
şeylerin dikkate alınmadığı bir
ortamda böyle bir olayın
yaşanmasını çok manidar
buluyorum. Ortada bir suç
varsa, usulüne uygun olarak
ikaz edilir ve başka ne
gerekiyorsa herşey yapılır.
Ancak bize reva görülen
muamele çok yanlış ve haksız.” 

Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, kendisinin gözaltına
alınması ve sonrasında yaşanan
muamelelerle ilgili olarak
gereken hukuki işlemleri
yapacağını da yineledi. 

Azınlık kuruluşlarından tepki... 
AZINLIK kuruluşları

Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı’nın gözaltına
alınmasına ve maruz kaldığı
muameleye tepki gösterdi. 

DEB PARTİSİ
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı’nın
gözaltına alınması sırasında
maruz kaldığı muameleyi
kınadı.

“Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı olarak hak arama
mücadelesini sürdürürken son
zamanlarda aklın kabul
edemeyeceği baskı ve sindirme
hareketlerine maruz
kalmaktayız” ifadelerine yer
veren Mustafa Ali Çavuş
açıklamasında şöyle dedi:
“Azınlık mensubu Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı’ya
yapılan bu muamele bugüne
kadar hangi belediye başkanına
yapılmıştır? Belediye Başkanı
dahi olsanız azınlık mensubu
iseniz her an her türlü baskıyı
bu ülkede görmeniz mümkün.
12 Aralık 2016 tarihinde DEB
Partisi olarak Helsinki İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği ile birlikte
Atina’da, Gazeteciler Birliği’nde
‘Yunanistan’da Milli Azınlıklar
ve Uluslararası Kuruluşların
Önerileri’ adlı bir Yuvarlak Masa
Toplantısı gerçekleştirdik.
Toplantımız hiçbir akla ve
hukuka sığmayan bir davranışla
sabote edildi. Irkçı Altın Şafak
Partisi milletvekilleri ve
sempatizanları tarafından
basıldı. Beni tehdit eden bu
insanlar bana, arkadaşlarıma,
katılımcılara, azınlığımıza ve
milli kimliğimize ağıza
alınmayacak hareketlerde

bulundular. Biz azınlık
insanlarının fikirlerine ve hak
arama mücadelesine saygı
duymayan bir anlayışla karşı
karşıyayız. 

Bizler resmi bir azınlığın
mensupları olarak, kendi
ülkemizde hakları verilmiş
mutlu birer birey olarak
yaşamak istiyoruz. Kendi bilgi
ve tecrübemizle mutlu birer
azınlık bireyi olarak kendi
ülkemize hizmet etmeyi istemek
suç mu?

Bizler bu ülkede kimliği
tanınmış, Lozan’dan doğan
azınlık hakları ve eşit
vatandaşlık hakları verilmiş bir
toplum oluncaya dek
mücadelemize yılmadan ve
yorulmadan devam edeceğiz.
Tüm engellemelere rağmen bir
gün muhakkak haklarını almış
bir azınlık olarak, çoğunlukla
el ele vererek, bu ülkenin daha
güzel günler görmesi için
birlikte çalışmanın hayalini
gerçekleştireceğimize gönülden
inandığımı tüm kamuoyu
paylaşıyorum.”

BTTDD
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD), Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı’nın
gözaltına alınmasına tepki
gösterdi.

BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin yaptığı
açıklamada şunları kaydetti: 

“Daha önce defalarca
tekrarladığımız gibi Yunanlı
yetkililere bir kez daha
seslenmek istiyorum.

Batı Trakya Türk Azınlığı
belki de Dünya üzerindeki en
mülayim azınlıktır. Bu güne
kadar ne halk olarak, ne de
seçilmiş veya temsil

makamındaki liderleri olarak
doğduğumuz vatan olan Yunan
devletinin her daim yanında
olduk ve olmaya devam
edeceğiz.

Bugüne kadar Yunan
devletine yönelik gayri resmi
hiçbir çalışma, operasyon veya
mücadelenin içinde olmadık,
olmayacağız.

Bugüne kadar yürüttüğümüz
hak arama mücadelemizin
tamamını yasal kazanımlarımız
olan ve altına devletimizin de
imza attığı uluslararası veya
ikili antlaşmalardan doğan
haklarımızdır, bunların dışında
hiçbir talebimiz olmadı,
olmayacak da. Fakat insanca
yaşamak, bir toplumun
geleceğinin temellerinin sağlam
olması için gerekli eğitim
haklarının sonuna kadar
kazanımı, toplum olarak
mensubu olduğumuz İslam
dininin gerekli vecibelerini
özgür ve tam olarak yerine
getirebilmemiz için gerekli
şartların sağlanması, ata
yadigarımız vakıf mallarının
kendi belirlediğimiz mütevelli
heyetleri tarafından
yönetilmesi, birer Yunan
vatandaşı olarak en doğal
hakkımız olan eşit statüde
temsil ile seçme-seçilme
hakkının tarafımıza sağlanması
ve daha bir çok konuda
yaşadığımız mağduriyetlere

rağmen de vazgeçmiş veya
vazgeçecek değiliz.

Bu duygu düşünceler ile
Yassıköy Belediye Başkanı
Sayın İsmet Kadı’ya uygulanan
bu insanlık dışı muameleyi
şiddetle kınıyor, seçilmişleri
vesayeti altına almaya çalışan
atanmışların hadlerinin hukuk
çerçevesinde Yunan devleti
tarafından verileceğini umut
ediyor ve geçtiğimiz ay içinde
Batı Trakya’yı ziyaret ederek
buradaki insanlara eşit statüde
oldukları vurgusunu yapan
Yunanistan Başkanı Sayın
Aleksis Çipras’ın vaatlerinin
gerçek olup olmadığını
göstermesi açısından tam
zamanı olduğu düşüncesi ile
sayın İsmet Kadı’ya bir kez daha
geçmiş olsun dileklerimi
iletmek isterim.”

ABTTF
ABTTF’den yapılan yazılı
açıklamada, “ABTTF olarak
belediye başkanımız İsmet
Kadı’nın maruz kaldığı son
derece çirkin ve hakaretvari
muameleyi şiddetle kınıyor,
Yunan makamlarından Batı
Trakya Türk azınlığını sindirme
ve ona gözdağı verme amaçlı
politika ve uygulamalarına
derhal son vermesini talep
ediyoruz.” denildi.

ABTTF’nin açıklamasında
şunlar ifade edildi: “Batı Trakya

Türk Azınlığı’nın Avrupa ve
uluslararası alandaki temsilcisi
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak
azınlığımız mensubu Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı’nın
sabah saatlerinde çocuklarını
okula bıraktıktan sonra seyir
halindeyken Yunan polisi
tarafından durdurularak
savcının resmi yazılı emri
olmadan hakaretvari bir şekilde
gözaltına alınmasını şiddetle
kınıyoruz. Belediye
başkanımızın açıklamasında da
belirttiği üzere kendisinin bu
şekilde gözaltına alınması ile
yakın zaman önce Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’mize yapılan polis
baskınında da olduğu gibi
azınlığımıza gözdağı verilmek,
azınlığımız sindirilmek,
korkutulmak ve sürekli baskı
altında tutulmak istenmektedir.
Yunan makamlarından
azınlığımızı sindirme ve ona
gözdağı verme amaçlı politika
ve uygulamalarına derhal son
vermesini talep ederken Batı
Trakya Türk azınlığı olarak tüm
kurum ve kuruluşlarımızla
demokrasi ve hukuk kuralları
içerisinde haklarımız için gerek
ülkemiz Yunanistan’da gerekse
de uluslararası alandaki barışçıl
mücadelemize yılmadan devam
edeceğimizin bilinmesini
istiyoruz.”
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“Engelsiz Dünya’nın Güçlü Tanıkları” 

BATI Trakya Türk Kadınları
Platformu öncülüğünde
“Engelsiz Dünya’nın Güçlü
Tanıkları” etkinliği İskeçe’de
gerçekleştirildi.

Etkinlik, 23 Aralık Cuma
akşamı İskeçe’deki Elisso
otelinde yapıldı. Engelli kişilere
karşı farkındalık yaratmak ve
dayanışma amacını güden
etkinliğe, başta Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
Muavin Konsoloslar Canay
Kavuncu, Hakan Tanyeri,
Osman Şahin ile
başkonsolosluk çalışanları,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, Müftü
Yardımcıları Ahmet Hraloğlu ve
Fehim Ahmet, İskeçe Türk
Birliği Asbaşkanı İsmet Tüccar,
eyalet meclis üyesi Mustafa
Katrancı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet’in yanı
sıra esnaf, işadamı ve meslek
sahipleri katıldı. 

“Engelsiz Dünya’nın Güçlü
Tanıkları” etkinliğinde, yürüme
engelli Batı Trakyalı Paralimpik
yüzücü Semiha Rızaoğlu ile
dışarıdan eğitimini
tamamlayarak üniversiteden
mezun olan Mümin Musaoğlu
da yer aldı. 

Etkinliğin sunuculuğunu
Kadın Platformu
yöneticilerinden Sibel
Osmanoğlu yaptı.

Etkinlik, İskeçeli milli yüzücü
Semiha Rızaoğlu ile yapılan
röportajı ve engellilerin günlük
yaşamlarında karşılaştıkları
zorlukları konu alan iki kısa
film gösterimiyle başladı. 

Batı Trakya Türk Kadınları
Platformu Sözcüsü Fatma
Saliemin konuşmasında, bir ilki
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek, emeği
geçen herkese teşekkür etti. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Asbaşkanı ve
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza da, “Müslüman ve
Türk bir toplum olarak bizler

engellilere nasıl
davranacağımızı çok iyi
bilmemiz gerekir. Engelli
olmanın ehemmiyetini
anlayabilmek için kendimizi,
anne babamızı veya
çocuklarımızı onların yerine
koymamız gerekiyor. Engelli
kardeşlerimizin sosyal açıdan
topluma entegre
edilebilmelerinin medeni bir
toplumun sorumlulukları
arasında yer alması gerekiyor.
Engelli kişilerin yaşama
sevinçlerini yitirmeden mutlu
bir yaşam sürdürmeleri için
çaba göstermenin, toplum
olarak sorumluluklarımızdan
biri olması gerekmektedir.” diye
konuştu. 

Etkinlikte söz alan
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, “İki kısa film
seyrettik. Hayatın engelleri,
hayatın zorluklarına İslami ve
dini açıdan baktığımız zaman
engelin Kur’an-ı Kerim’de
ifadesi şöyle buyruluyor: ‘Biz
sizleri bazen canınızla, bazen
malınızla imtihan ederiz. Siz
müjdeleyin sabredenlere’.
Semiha kardeşimizin kısa
filmini izledik. ‘Ben hayata
küsmedim’ diyor. ‘Bu halimle
hayatımdan memnunum’ diyor.
Şükrediyor. Yani Kur’an’ın
emrettiğini yapıyor. Kendisini
ve onun gibi düşünen ve
yaşayan kardeşlerimizi
gönülden tebrik ediyorum. Bu
etkinliği düzenleyenleri de
kutlarım. Bu konularda toplum
olarak yardımlaşma olayına
önem vermeliyiz. Bu çok
önemli.” diye konuştu.

Son olarak konuşan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
etkinliğin önemine vurgu yaptı.
Kadınlar Plafotformu’nu tebrik
eden Başkonsolos Akıncı,
“Teknoloji ne kadar ilerlerse
ilerlesin bazı insanlar doğuştan,
bazı insanlar da sonradan
vücutlarında veya beyinlerinde

fonksiyon kaybına
uğrayabiliyorlar. Bu kaçınılmaz
bir durum. Ama önemli olan,
insanı insan yapan değerler,
yani ahlaki değerlerlerin
fonksiyon kaybına
uğramamasıdır. Engellilik, yani
fonksiyon kaybı insanın
doğasında var. Belki yarın bizim
de başımıza gelebilir. Bize
düşen bu insanlarımıza her
şeyden önce saygı duymaktır.
Kimse acınmayı beklemiyor.
Fakat hatırlanmak, farkında
olmak önemlidir. Bu etkinlik
belki başka duyarlılıklara, yeni
bazı şeylere vesile olur. Sizler
çok güzel örnekler verdiniz.
Geçen yıl hiç tanımadığınız
göçmenlere sahip çıktınız,
yardımlar topladınız ve
kendiniz ulaştırdınız. Bu
akşamki etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum.” dedi. 

Yapılan konuşmalardan
sonra etkinliğe katılan bazı
engelli kişiler, yaşamlarında
verdikleri mücadeleyi ve
yaptıkları çalışmaları
paylaştılar. 

Batı
Trakya’daki

azınlık
mensubu

engelli kişiler
için ilk kez bir

etkinlik yapıldı.

PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR

YUNANİSTAN ANA BAYİİ

GÜNER MUSTAFA

Ba t› Trak ya 
Türk le ri’nin 

ve tüm 
müşterilerimizin

yeni yılını 
kutlar, 

sa€ l›k, mut lu luk
ve esen lik ler 

di leriz.
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Rodop İli Eczacılar

Odası

Rodop İli Eczacılar Odası
Yönetim Kurulu ve Üyeleri 

yeni yılınızı kutlar, 
sağlıklı ve mutlu 

bir yıl diler.

Dost luk Eşit lik Ba rış
Partisi

Üyelerimizin 
ve tüm 
vatandaşlarımızın
yeni yılını kutlar, 
sa€l›k ve 
mutluluk dolu 
bir yıl dileriz.

İSKEÇE 
MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ

AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ

Tüm öğretmen, öğrenci ile velilerimizin ve Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.  

İSKEÇE GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME

Si BEL MUS TA FA OĞLUSi BEL MUS TA FA OĞLU
Gümülcine Belediyesi GayrımenkulGümülcine Belediyesi Gayrımenkul

Malvarlığını Yönetme şirketi Malvarlığını Yönetme şirketi 

Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı

AHMET İBRAHİM
Eyalet Meclis Üyesi

Tüm halkımızın

yeni yılını  kutlar,

bar›fl ve huzur

dolu bir yıl  

dilerim.

Tüm 
vatandaşlarımızın 
yeni yılını kutlar,
sağlık, başarı ve
huzur dolu bir yıl
olmasını dilerim.

Tüm halkımızın
yeni yılını 
kutlar, bar›fl, 
huzur ve 
mutluluk 
dolu 
bir yıl dilerim.

Mustafa Katrancı
Eyalet Meclis Üyesi
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

“Yılbaşı” tabiri milâdî yılın ilk
ayının ilk günü olan 1 Ocak
kastedilir. Yılbaşı kutlamaları
denilince de eski yılın sona erip yeni
yıla geçildiği 31 Aralık/1 Ocak gecesi
yapılan eğlence ve faaliyetler
anlaşılır. Ancak yılbaşı eğlenceleri,
ilk bakışta yeni yıla girişin
kutlamaları gibi gözükmekle birlikte
bunun hıristiyan noel bayramıyla da
yakın ilgisi bulunmaktadır.

Hıristiyanlıkta milâdî takvimin
başlangıcı Hz. Îsâ’nın doğum tarihi
esas alınmış ve bu giderek bütün
dünyada da benimsenmiştir. Bu
bakımdan hıristiyanlar aralık ayının
son haftasını, doğumun arefesini
teşkil etmesi bakımından, en önemli
dinî bayramları olarak kabul
etmişlerdir. Bu hafta içerisinde
hıristiyanlar kiliseye giderler, ayrıca
birbirlerini ziyaret edip
hediyeleşirler. Dinî bir atmosfer
içinde geçen Noel bayramının
akabinde ise, yeni yıla giriş büyük
bir çılgınlıkla, lüks ve israfla kutlanır.

Müslüman toplumlarda “yılbaşı
kutlaması” adı altında düzenlenen
eğlence toplantıları ise, hiçbir
kültürel ve geleneksel temele sahip
değildir. Bu bakımdan hıristiyan
olmayan toplumlarda yılbaşı
kutlamaları hıristiyan toplumunun
körü körüne taklit edilmesinin bir
sonucu olarak değerlendirilebilir.
Toplumumuzda öteden beri yılbaşı
kutlamalarıyla ilgili olarak yapılan
tenkitler ve gösterilen hassasiyet de
buradan kaynaklanır. Yoksa hicrî
yılbaşı da milâdî yılbaşı da
birbirlerine dinî yönden üstünlükleri
bulunmayan ve zaman ölçmede esas
alınan iki ayrı başlangıç noktasıdır.
Hatta müslümanların Hz.
Peygamber’in hicretini esas alan
hicrî takvim yerine Hz. Îsâ’nın
doğumunu esas alan milâdî takvimi
kullanması ve yeni yılın başlaması
sebebiyle tebrikleşip birbirlerine iyi
dileklerini ifade etmeleri, tek başına
ele alındığında sakıncası yoktur.
Ancak Hz. Peygamber’in
müslümanlara diğer dinî
topluluklara göre farklı bir kimlik
bilinci ve kültür değerleri
manzumesi kazandırmak için gayret
ettiği, pek çok konuda tavsiyelerde
bulunduğu düşünülürse, yılbaşı
kutlamalarının, sıradan bir kutlama
olarak algılanması ve normal
karşılanması mümkün olmaz.
Aksine, toplumumuzda kültürel
tahribata, kimlik bunalımına yol
açtığı, yeni yetişen kuşakları kendi
öz değerlerinden ve geleneklerinden
koparıp farklı kültürlerin önce hayat
tarzına alıştırdığı, sonra değer ve
inanç esaslarına sıcak bakmaya ve
giderek onları benimsemeye
götürdüğü dikkate alınırsa, yılbaşı
kutlaması, Noel ağacı süslemesi,
Noel babanın hediye bırakması gibi
âdetlerin terkedilerek kendi kültür
ve değerlerimize göre hareket etmek
gerekir.

Bir yılı daha geride bırakırken
ömür sermayemizin de bir

bölümünü harcamış bulunuyoruz.
Yaşantımızdan bir yıl daha
eksilirken, ecel vaktine daha çok
yaklaştığımızı unutmayalım. Bu
dünya hayatını bir köprüye
benzetebiliriz. Bu köprü sağlam
sütunlarla inşa edilmiş olup
kıyamete kadar hiç yıkılmayacaktır.
Köprünün altında ise seller
akmaktadır. Köprüyü geçmeyi
başaran insan kurtuluş sahiline,
ebedi saadete kavuşacaktır. Ancak
sele kapılıp gidenler ise ebedi
hüsrana uğrayacaklardır.

Bu köprüden nice önemli insanlar
geçti, gitti. Nice mübarek insanlar;
peygamberler, veli kullar, vatanı
milleti için canını feda eden şehitler
bu köprüyü geçip umduklarına nail
olmuşlardır. Diğer yandan nice
zalimler; Firavunlar, Nemrutlar,
Ebucehiller de sele kapılıp
gitmişlerdir.

Elbette hepimiz güzelliğe,
mutluluğa, huzura, sevgiye,
kardeşliğe talibiz. Bu noktada
yaratılış mayamızı, fıtratımızı
dolayısıyla insanlığımızı nedenli
muhafaza edip etmediğimizi gözden
geçirip köprüyü başarıyla geçmenin
şartlarına sarılmaya, üzerimize
düşen insanî vazifemizi yapmaya
gayret etmemiz gerekir. Aksi halde
maazallah sele kapılır, ebedî
hüsrana uğrayanlardan oluruz.

Yeni yıla girerken, kendimize şu
soruları soralım; yılbaşında neyi
kutluyoruz; Ölüme bir adım daha
yaklaştığımız için mi? Bizden önce
ölmüş olan sevdiklerimize
kavuşmanın yakınlaştığının sevincini
mi? Bu dünyada Allah’ın bize
yüklediği sorumlulukları yerine
getirmenin rahatlığıyla, yarın hesap
gününde amel defterimiz sağ
tarafımızdan verilip sırat
köprüsünden geçerek bir an önce
cennete kavuşma özelemi mi? Bu
soruları kendimize sorduğumuzda,
yılbaşı kutlamasının gerekliliğini ve
nasıl olması gerektiğini sanırım
daha iyi anlarız. O halde girmekte
olduğumuz yeni yıl vesilesiyle,
yılbaşında ölüme daha çok
yaklaştığımıza göre hatalarımızdan
dönüp günahlarımız için Allah’tan af
dilemeyi, öz eleştirimizi yapmayı,
geride kalan yılda yapmayı planlayıp
da yapamadıklarımızın nedenlerini
düşünmeyi ihmal etmemeliyiz.

Yeni yıl için iyi dileklerde
bulunmak alışılmış bir davranış
biçimi. Ben, yeni yılda bizi ayakta
tutan unsurlara karşı daha duyarlı
olmayı; millî ve manevî değerlerimizi
tüketmeden, hırpalamadan,
yıpratmadan Müslüman Türk’üne
yakışır bir şekilde korumayı, toplum
olarak hep birlikte bizden sonra
gelecek nesle daha güzel,
yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve
ebedi kurtuluş için Allah’ın rızasını
kazanmayı Yüce Mevla'dan niyaz
ederim. 

2017 yılının sevgi, barış ve huzur
içinde geçmesi temennisiyle
hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Yılbaşında neyi kutluyoruz?

GÖÇ Bakanı Yannis
Muzalas, Yunanistan’da
sığınmacı ve mültecilerin
tutulduğu göçmen
kamplarındaki koşulların
iyileştirileceğini söyledi.

Muzalas, Atina’da
düzenlediği basın
toplantısında, bakanlığın,
özellikle büyük yığılma
yaşanan Ege adalarında
sığınmacılar için 100-200 kişilik
yeni küçük alanlar inşa etmeyi
planladığını belirterek, “Bu
zaman alacak, ancak
yapacağız.” dedi.

Yunanistan’daki

göçmenlerin tamamının kayıt
altına alınması için çalışma
başlatılacağını açıklayan
Muzalas, nisana kadar tüm
göçmenler için dijital kimlik
uygulamasının hayata
geçirileceğini belirtti.

Muzalas, mart ayına kadar
kamplarda sığınmacılara
yemek verilmesinin
durdurulacağını, bunu yerine
her aileye ihtiyaçlarını
kendileri karşılaması için
belirli miktarda para
ödeneceğini açıkladı.

Yunanistan’da, Avrupa
ülkelerinin sınırları

kapatmasının ardından ülkede
mahsur kalan sığınmacılar,
bulundukları kamplarda kış
koşulları nedeniyle zor anlar
yaşıyor. Ege adalarındaki bazı
kamplarda tesis yetersizliği
nedeniyle çadırlarda yaşayan
çok sayıda sığınmacı, yağmur
ve kuvvetli rüzgarlar yüzünden
son derece zor koşullarda
yaşam mücadelesi veriyor.
Anakarada ise özellikle ülkenin
kuzey bölgelerindeki
kamplarda bulunan yüzlerce
kişinin, soğuk ve kar nedeniyle
donma tehlikesiyle karşı
karşıya bulunduğu belirtiliyor.

“Göçmen kamplarındaki
koşullar iyileştirilecek”

Başkonsolos Akıncı
Sendelli köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 23 Aralık Cuma günü Rodop ilinin
Sendelli köyünü ziyaret ederek soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ve Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı eşlik etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı

sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek,
köydeki soydaşlarla bir süre sohbet etti.
Başkonsolos Akıncı ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek sosyal medya
hesabından, “Yaka bölgesinin kirazıyla meşhur,
şirin köyü Sendelli” paylaşımında bulundu.
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ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ  

H
ισλαμοφοβία είναι μια ειδική
μορφή ρατσισμού και αφορά
πράξεις βίας και διακρίσεων,

καθώς και ρατσιστικό λόγο που προάγει
ιστορικές ανακρίβειες και αρνητικά
στερεότυπα σε βάρος των
μουσουλμάνων, προκαλώντας τον
αποκλεισμό και την δαιμονοποίηση των
μουσουλμάνων και όλων όσων μοιάζουν
μουσουλμάνοι. Η ισλαμοφοβία
προκύπτει και ως θεσμική διάκριση.
Είναι μια μορφή ρατσισμού με την έννοια
ότι απορρέει από μια κοινωνική
απεικόνιση των μουσουλμάνων ως
ενιαίας ομάδας, στην οποία αποδίδονται
συγκεκριμένες ιδιότητες και στερεότυπα.
Αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται
φυσικά (δηλαδή, ότι απορρέουν από τη
φύση) – π.χ. ότι «το Ισλάμ είναι βίαιο,
άρα οι μουσουλμάνοι και τα παιδιά τους
είναι βίαια. Κατά συνέπεια, ακόμα και
όσοι μουσουλμάνοι δεν θρησκεύουν
αλλά γίνονται αντιληπτοί ως
μουσουλμάνοι, υφίστανται αυτόν τον
ρατσισμό. Η ισλαμοφοβία δεν έχει καμία
σχέση με την κριτική του Ισλάμ. Το Ισλάμ
ως θρησκεία και ιδεολογία υπόκειται σε
κριτική όπως κάθε άλλη θρησκεία ή
ιδεολογία.

Μουσουλμάνοι υπάρχουν στην
Ευρώπη από τον 7ο αιώνα. Ανέκαθεν
υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις και
εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στον
μουσουλμανικό κόσμο και την Ευρώπη.
Ύστερα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η
Ευρώπη έφερε πολύ εργατικό δυναμικό,
κυρίως από τις μεσογειακές χώρες με
μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό, με
στόχο την ανοικοδόμηση της ηπείρου.
Σήμερα, οι ευρωπαϊκές μουσουλμανικές
κοινότητες είναι εξίσου πολυποίκιλες όσο
και οι χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν
πολλές διαφορετικές εθνοτικές και
πολιτισμικές καταγωγές, εθνικότητες,
πολιτικές απόψεις και κοινωνικές τάξεις,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία και
μοναδική «μουσουλμανική κοινότητα».

Στην Ευρώπη, το Ισλάμ συχνά
συσχετίζεται με τους Άραβες, ωστόσο οι
Άραβες αποτελούν μόλις το 15% των
μουσουλμάνων παγκοσμίως. Οι
μουσουλμάνοι προσεγγίζουν και
ερμηνεύουν διαφορετικά τις διδαχές του
Ισλάμ και ακολουθούν πολύ
διαφορετικές θεολογικές, νομολογικές
και πνευματικές προσεγγίσεις, κανόνες
και παραδόσεις. 

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν
συλλέγουν στοιχεία ανά θρησκεία στις

απογραφές πληθυσμού και άρα είναι
αδύνατο να ξέρουμε ακριβώς πόσοι
μουσουλμάνοι ζουν στην Ευρώπη.
Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, εκτιμάται
ότι στην Ευρώπη ζουν περίπου 19
εκατομμύρια μουσουλμάνοι, ένας
αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του
συνολικού πληθυσμού της ηπείρου. Τα
λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα
έχουν την τάση να παρουσιάζουν
αυξημένο αυτό τον αριθμό,
προκειμένου να στηρίξουν το
επιχείρημα ότι «η Ευρώπη
εξισλαμίζεται». Πρόσφατες
δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι συχνά ο
κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί
περισσότεροι μουσουλμάνοι στην
Ευρώπη απ’ ό,τι ισχύει πραγματικά.
Μια δημοσκόπηση του 2014 κατέληξε
ότι οι Γάλλοι πιστεύουν ότι το 31% των
συμπατριωτών τους είναι
μουσουλμάνοι, ενώ ο πραγματικός
αριθμός των Γάλλων μουσουλμάνων
πολιτών είναι μόλις 8% –
συμπεριλαμβάνοντας και τους μη
θρησκευόμενους μουσουλμάνους. Σε
ανάλογη βρετανική έρευνα, οι Βρετανοί
πίστευαν ότι 21% του βρετανικού
πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, ενώ
στην πραγματικότητα είναι μόλις 5%.

Παρότι δεν υπάρχει μία και μοναδική
ερμηνεία του Ισλάμ, σεβαστές μορφές
του Ισλάμ σε όλο τον κόσμο
επιβεβαιώνουν επανειλημμένα ότι οι
διδαχές του Ισλάμ δεν μπορούν να
δικαιολογήσουν την τρομοκρατία,
καθώς η θρησκεία τους προωθεί τη
δικαιοσύνη και την ειρήνη.
Μουσουλμάνοι ηγέτες και μελετητές
συχνά καταφέρονται κατά της
τρομοκρατίας και προσπαθούν να
αντισταθμίσουν παρεξηγημένες ή
διαστρεβλωμένες διδαχές που
βασίζονται σε μια θεολογία βίας και
θανάτου, την οποία εκμεταλλεύονται
περιθωριακές ομάδες για να

δικαιολογήσουν τις βίαιες πράξεις τους.
Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι
αισθάνονται εξίσου απειλημένοι όσο
και όλοι οι άλλοι άνθρωποι από αυτούς
τους βίαιους εξτρεμιστές, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι δρουν στο όνομα του
Ισλάμ. 

Οι διακρίσεις και ο κοινωνικός
αποκλεισμός είναι κομβικοί παράγοντες
που οδηγούν τους νεαρούς
μουσουλμάνους, μεταξύ άλλων, να
νιώθουν αποκλεισμένοι και
υποδεέστεροι στην Ευρώπη, με
αποτέλεσμα να γίνονται εύκολα θύματα
ακραίων ιδεολογιών. Είναι απαραίτητο
να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές
διακρίσεις και την περιθωριοποίηση
στον εργασιακό τομέα, ώστε να
ενταχθούν οι άνθρωποι στις δομές που
ρυθμίζουν τις κοινωνίες μας: την
οικογένεια, την εκπαίδευση και την
απασχόληση.

Τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου
είναι ενδεικτικά για την άδικη επίθεση
που δέχονται σήμερα οι μουσουλμάνοι
παγκοσμίως, συνδεόμενοι συλλήβδην με
την τρομοκρατία:    

«Το Ισλάμ δεν είναι τρομοκρατία. Tο
να το λέει  κάποιος αυτό δεν είναι ούτε
σωστό ούτε ακριβές. Κάθε θρησκεία
έχει μία μικρή ομάδα
φονταμενταλιστών. Δεν θέλω να μιλήσω
για την ισλαμική βία, επειδή θα έπρεπε
να μιλήσω και για τη βία καθολικών.
Κάθε ημέρα που ξεφυλλίζω τις
εφημερίδες, βλέπω βία, εκείνον που
σκοτώνει τη φιλενάδα του, τον άλλον
που σκοτώνει την πεθερά του κι όλοι
αυτοί είναι βαπτισμένοι καθολικοί. Η
τρομοκρατία βρίσκεται παντού, ας
σκεφτεί κανείς τη φυλετική
τρομοκρατία σε μερικές χώρες της
Αφρικής. Η τρομοκρατία γεννιέται και
μεγαλώνει, όταν δεν υπάρχει άλλη
επιλογή και μπαίνει στο κέντρο, ο Θεός
-χρήμα». 

Necmettin Hüseyin: “Azınlık sindirilmek isteniyor”
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, İzmit’te
yapılan bir etkinlikte, DEB Partisi ile
Helsinki İnsan Hakları Komitesi’nin
Atina’da gerçekleştirdiği etkinliğin ırkçı
Altın Şafak Partisi tarafından basılması
ve Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı’nın gözaltına alınmasına değinerek,
azınlığın sindirilmek istendiğini söyledi. 

BTTDD İzmit Şubesi’nin düzenlediği
yemekli toplantı, İzmit'te yaşayan Batı
Trakyalıları bir araya getirdi.

BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Genel Başkan Yardımcısı Nuray
Seçilmiş ve Denetim Kurulu Başkanı
Seyit Saitoğlu'nunda katıldığı yemekli
toplantı Ramada Oteli’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya yaklaşık 250
Batı Trakyalı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur
yaptı. Batı Trakyalılar olarak içlerindeki
vatan sevgisiyle göç ettikleri anavatanda
her zaman takdir gördüklerini belirten
Bodur, "İçimizden çıkan meclis üyeleri,
belediye başkanları, milletvekilleri ve
bakanımız var. Kısacası vatana hizmet
için insanlarımız var. Batı Trakyalılar bir
şeyi iyi biliyor ki aramızdan vatan haini
çıkmamıştır. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz
darbe girişiminde demokrasi şehidimiz
de var. Ruhunu bir kez daha yad
ediyorum." diye konuştu. Şube Bodur,
geceye katılan tüm Batı Trakyalılara

teşekkür etti.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin

Hüseyin, en aktif çalışan şubelerinden
biri olan İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur
ve yönetimini tebrik etti. Son dönemde
yaşanan sıkıntılı sürece de değinen
Genel Başkan, terör olaylarında şehit
düşen asker, polis ve sivilleri rahmetle
andı. 

“LOZAN ANTLAŞMASI İLE BİZE 
HEM YUNANİSTAN'DA, HEM DE
TÜRKİYE'DE TAAHHÜT EDİLEN
HAKLARI İSTİYORUZ”
Necmettin Hüseyin konuşmasının
devamında şu görüşlere yer verdi: "Batı
Trakya Türk toplumu Lozan ile orada uç
beyi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin
garantörlüğünde bırakılmış bir
toplumdur. Bunun altında Türkiye
devletinin de, Yunan devletinin de, diğer
devletlerin de imzası vardır. O zaman biz
Batı Trakya Türkleri madem belli
koşullarda orada kalmak için kayıt altına
alınmış bir toplumuz, bizler de İstanbul
Rumları gibi eşit hakları isteme
durumundayız. Nasıl bir İstanbul Rumu,
Yunanistan topraklarına ayak bastığı
anda bir Yunan vatandaşı gibi
muammele görüyorsa, biz Batı Trakya
Türkleri de İpsala'dan Türkiye'ye ayak
basar basmaz birer Türk vatandaşı gibi
muammele görmek istiyoruz. 1,5 milyon
insanı içinde barındıran Mavi Kart
sisteminin içine 150 bin Batı Trakya

Türkünü sokmak çok da zor olmasa
gerek. 3,5 milyon Suriyeli'yi barındıran
bu büyük devlet, 150 bin Batı Trakya
Türkü’nü de hem de kendisine hiç yük
olmadan tüm haklardan faydalandırır.
Yani kısaca biz diyoruz ki 1923 yılında
imzalanan Lozan Antlaşması ile bize
hem Yunanistan'da, hem de Türkiye'de
taahhüt edilen hakları istiyoruz. Ne
fazlasını, ne de azını istiyoruz."

“HAK ARAMA MÜCADELEMİZ
HİÇ BİR SAPMA OLMADAN 

DEVAM EDECEK”
Konuşmasının son bölümünde
Necmettin Hüseyin, geçtiğimiz günlerde
Atina'da DEB Partisi tarafından
gerçekleştirilen "Yunanistan'da Milli
Azınlıklar ve Uluslararası Kuruluşların
Önerileri" konulu panele değindi.
Hüseyin, “etkinlik aşırı sağcı Altın
Şafak Partisi milletvekili ve üyeleri
tarafından basıldı ve DEB
Partisi Başkanı Mustafa
Aliçavuş'u ölümle
tehdit ettiler.
Yunanistan
Başbakanı Sayın
Çipras'ın
olaydan önce
ziyaret ettiği
Batı Trakya'da
söylediği ‘Biz
ayrımcılığa
müsaade

etmeyeceğiz, biz kin ve nefret tohumu
eken hiç bir söylemin ve etkinliğin
yanında olmayacağız’ demesinden
sadece bir hafta sonra Yunanistan'ın
başkentinde bu insan kılığına girmiş
arkadaşlar başka bir siyasi partinin
etkinliğini basıyorlar ve başvurulara
rağmen Yunan devleti güvenlik
önlemleri almıyor, bizim kardeşlerimizi
açık hedef haline getiriyorlar. Bu vahim
ve düşündürücü bir tablodur. Bakın
benzeri bir olay da Yassıköy Belediye

Başkanı İsmet Kadı'ya gözaltı ve
tutuklama girişimi ile

oldu. Akıllarınca
gözdağı veriyorlar.
Ama bizi
sindiremeyecekler,
bizim oradaki hak
arama mücadelemiz
de hiç bir sapma

olmadan devam
edecektir." diye

konuştu.
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BBC Türkçe'nin aktardığına
göre Financial Times'ın iç
sayfalarındaki haber, gazetenin
Moskova muhabiri Kathrin Hille
ve Beyrut muhabiri Nazih
Osseiran'ın imzalarını taşıyor.

Haber, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
"Suriye'de kalıcı bir ateşkese ve
siyasi çözüme yakınız"
şeklindeki sözleriyle başlıyor.
Çavuşoğlu, "Suriye'de çözümle
ilgili iki metin var. Biri siyasi
geçiş süreci, diğeri de ateşkesle
ilgili. Bu anlaşmalar her an
uygulanabilir" demişti.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA'YLA
SURİYE'DE ATEŞKES 
PLANI HAZIRLADIK
Rusya, İran ve Türkiye dışişleri
ve savunma bakanlarının geçen
hafta Moskova'da yaptıkları
görüşmeleri ve açıklanan
deklarasyonu hatırlatan
Financial Times, tüm bu
gelişmelerin Batı'nın
Suriye'deki rolünün azaldığının
altını çizdiğini vurguluyor.

Financial Times'a göre
Türkiye ve Rusya, Suriye'de bir
barış anlaşması imzalanmasına
yönelik çabalarında ABD'yi de
sürüncemede bıraktı.

Gazetedeki haberde bununla
birlikte, Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu'nun herhangi bir

detay vermediği ve Suriyeli
muhaliflerin Türkiye ve
Rusya'nın önerileri kabul edip
etmeyeceklerinin belirsiz
olduğu vurgulanıyor.

Financial Times, Suriye'de
daha önce ilan edilen benzer
ateşkeslerin başarısız olduğunu
da hatırlatmış.

'ESAD ESNEK OLABİLİR'
Financial Times'taki

haberden bazı satırlar şöyle:
"Kremlin, Anadolu

Ajansı'nın, Moskova ve
Ankara'nın genel bir ateşkese
yönelik olarak anlaştıklarına
dair haberini
doğrulayamayacağını açıkladı.
İki ülkenin, (Suriye Devlet
Başkanı) sayın Esad'ın
oynayacağı role ilişkin görüş
ayrılıklarını nasıl giderecekleri
de belirsiz. Sayın Çavuşoğlu bir
kez daha, Ankara'nın, Suriye
Devlet Başkanının siyasi
çözümün önünde engel
olduğuna yönelik görüşünü
tekrarladı."

Gazeteye konuşan ve Rusya
hükümetine Suriye politikası
konusunda danışmanlık yaptığı
belirtilen adı açıklamayan bir
Rus Orta Doğu uzmanı ise
şunları söylemiş: "Esad esnek
olabilir. Siyasi sürece dahil
olması için pozisyonunda bazı

değişiklikler yapması gerektiği
de kendisine söylendi."

“ATEŞKES PLANINDA
ANLAŞTI” HABERİ
Bu arada AA’nın haberine göre,
Türkiye ile Rusya, Suriye'de
savaşan taraflara ülke
genelinde ateşkes başlatmaları
amacıyla önerecekleri bir plan
üzerinde mutabakata vardı. 

AA'nın güvenilir
kaynaklardan aldığı bilgiye

göre, Türkiye ile Rusya, Halep
kent merkezinin doğusunda
ilan edilen ateşkes ve yerel
nüfusun tahliyesinden sonra,
ateşkesin ülke genelinde
yaygınlaştırılması için taraflara
önerecekleri bir plan üzerinde
mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve
rejim yanlısı yabancı terörist
grupların muhaliflerle çatıştığı
tüm bölgelerde uygulanması
hedefleniyor.

Ateşkesin başarılı olması
durumunda rejim ve muhalifler,
Türkiye ile Rusya öncülüğünde,
Astana'da siyasi müzakerelere
başlayacak. 

İki ülke sürecin
garantörlüğünü yaparak,
müzakere sürecine, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nin
2254 nolu kararında öngörülen
siyasi geçiş süreci çerçevesinde
katkı sunmayı amaçlıyor.

“Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyor”

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK)
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini "derhal ve
tamamen" durdurmasını öngören tasarının kabul
edilmesinin ardından kendilerine yöneltilen
eleştirilerle ilgili Bakanlık'ta basın
toplantısı düzenledi.

BMGK'daki oylamanın Amerikan
değerlerini yansıttığını ve alınan
kararın arkasında olduklarını
kaydeden Kerry, "BM'deki oylama,
iki devletli çözümün korunmasıyla
ilgiliydi ve biz de bundan dolayı
destek verdik." dedi.

"İki devletli çözüm, İsrailliler ile
Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir
barışı sağlamanın tek yoludur."
ifadesini kullanan Kerry, İsrail'in
yeni yerleşim yerleri kararlarının, iki
devletli çözümün geleceğini "ciddi
şekilde tehlikeye attığını" vurguladı.

Yeni yerleşim yerleri inşa etmenin
İsrail'in güvenliğiyle alakalı
olmadığını belirten Kerry, bilakis
korunması gereken alanın büyümesi
sebebiyle İsrail güvenlik güçlerinin
yükünün arttığını belirtti. Kerry, yeni
yerleşim yerlerini savunan
liderlerin, Filistinlilerin meşru

taleplerini görmezden geldiklerini ve ideolojik
buyruklarla hareket ettiklerini kaydetti.

“NETANYAHU HÜKÜMETİ, 
EN SAĞCI YÖNETİM” 

BMGK'daki tasarıyı veto etmeyen
Obama yönetimini ciddi şekilde
eleştiren İsrail yönetimine "sert
çıkan" Kerry, "Netanyahu
hükümeti, en aşırı unsurlarla
hareket eden İsrail tarihinin en
sağcı yönetimidir." ifadelerini
kullandı.

Kerry, bazı liderlerin ABD'nin
dostluğunu "kayıtsız ve şartsız"
zannettiğini, ancak bunun doğru
olmadığını ifade ederek, daha önce
de BMGK'da İsrail aleyhine kararları
veto etmeyen Amerikan başkanları
olduğunu hatırlattı.

Kudüs'ün iki toplumun ortak
bölgesi olarak kalması gerektiğini
de dile getiren Kerry, İsrail'in
başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e
taşınması görüşünü savunan ve 20
Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini
devralacak olan Donald Trump'ın
yaklaşımına katılmadığını da dile
getirmiş oldu.

ALMANYA'nın başkenti
Berlin'de geçen hafta Noel
pazarına yapılan tır
saldırısının zanlısı Tunuslu
Anis Amri ile temasta
olduğundan şüphelenilen bir
kişinin gözaltına alındığı
bildirildi.

Federal Başsavcılık
makamından yapılan
açıklamada, Federal
Kriminal Dairesine bağlı
polislerin, Amri'nin cep
telefonunda kayıtlı 40
yaşındaki Tunus
vatandaşının iş yerinde ve
evinde arama yapıldığı

belirtildi.
Aramalar sonucunda, bu

kişinin, söz konusu saldırıya
dahil olabileceği yönünde
işaretlerin bulunması
nedeniyle gözaltına alındığı
ifade edildi.

Gözaltına alınan
Tunuslunun, saldırıda ne
şekilde yer aldığının,
incelemenin ardından
anlaşılacağı belirtilen
açıklamada, bu kişi
hakkında tutuklama emrinin
çıkarılıp çıkarılmayacağına
inceleme sonucunda karar
verileceği kaydedildi.

Almanya'daki tır saldırısı 
ile ilgili bir gözaltı

Kerry: İki devletli çözüm kalıcı
barışı sağlamanın tek yolu

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin
Suriye'de ateşkes için Rusya ile birlikte bir plan hazırladığnı açıklamasına sayfalarında yer verdi.
Gazeteye göre bu açıklama, Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığını bir göstergesi.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Euro Bölgesi'nde zenginle

yoksul arasındaki makas açıldı

AVRUPA Merkez Bankası'nın
araştırmasına göre, kıtayı
etkileyen borç krizi yoksullarla
zenginler arasındaki makasın
daha da açılmasına neden oldu.
18 Euro Bölgesi ülkesinin yanı
sıra Polonya ve Macaristan'da
toplam 84 bin hane üzerinde
yapılan araştırmada, hane
halkına servetlerindeki değişim
soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına
göre, Euro Bölgesi'nde yaşayan
en varlıklı yüzde 5'lik kesimin
toplam servetten aldığı pay
yüzde 37,2'den yüzde 37,8'e
yükselirken, yoksulların toplam
servetten aldığı pay azaldı.
Konuyla ilgili son araştırma
2010 yılında yapılmıştı.

Avrupa'nın kuzey-güney farkı
Söz konusu araştırma Euro

Bölgesi'ndeki borç krizinin
birçok ülkede ailelerin net
kazancına olumsuz etki ettiğini
ortaya koyuyor. Araştırmaya
göre, Euro Bölgesi genelinde
orta gelir grubunda hane
halkının ortalama net serveti
2010 ile 2014 arasında yüzde 10
azalarak 104 bin 100 euroya
geriledi.

Borç krizinden ağır ekonomik
hasarlar açtığı ülkelerde bu
eğilimin daha da güçlü olduğu
görülüyor. Avrupa Merkez
Bankası'nın hane halkı serveti
konusundaki araştırmasına

göre, Portekiz'de orta sınıftaki
hane halkının ortalama net
serveti 2010-2014 yılları
arasında yüzde 16'dan daha
fazla gerileyerek 71 bin 200
euroya düştü. Borç krizinin ağır
darbe vurduğu Yunanistan'da
ise orta gelirli hane halkının
ortalama net serveti yüzde 40
azalarak 65 bin 100 euroya

geriledi.
Diğer yandan Almanya'da

orta gelirli hane halkının
ortalama serveti yüzde 10'luk
artışla 60 bin 800 euroya
yükseldi. Avusturya,
Lüksemburg ve Finlandiya gibi
ülkelerde de orta sınıfın net
servetinde artış kaydedildi.

2010-2014 yılları arasındaki

dönemde Euro Bölgesi'nde
servet dağılımındaki
adaletizlikte hafif bir artış
kaydedildi. Avrupa Merkez
Bankası'nın verilerine göre,
Euro Bölgesi'nde Gini Endeksi
0.65'ten 0.68'e yükseldi. Gini
Katsayısı 1'e yaklaştığında,
ülkedeki gelir dağılımındaki
adaletsizlik artış gösteriyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın 2010-2014 yılları arasındaki dönemi 
kapsayan araştırmasına göre, borç krizi Euro Bölgesi'nde servet dağılı-
mındaki adaletsizliği artırdı. Yunanistan'da orta gelirli hane halkının
ortalama net serveti yüzde 40 azalarak 65 bin 100 euroya geriledi.

İkramiyeler emekliler için tatmin edici olmadı
BAŞBAKAN Aleksis Çipras'ın açıkladığı

emeklilere yılbaşı ikramiyesi yeni yıl öncesi
kimilerini sevindirse de yıllardır ekonomik
krizle boğuşan ülkede gelirleri önemli oranda
azalan emeklilerin sıkıntılarına çare olmaktan
uzak kaldı. 

Çipras'ın sosyal müjde paketine göre toplam
617 milyon euro değerinde, 850 euro altında
maaş alan 1,6 milyon emekliye dağıtılacak
ikramiye için  emekliler bankalarda kuyruk
oluşturdu. Ancak, 2010-2015 yılları arasında
toplam 12 kez maaş kesintileriyle karşılaşarak,
gelirleri yüzde 20 ila yüzde 50 arasında eriyen
emekliler için ikramiyeler tatmin edici olmaktan
uzak kaldı. 

Yunanistan'da 2013 yılı  istatistiklerine göre,
nüfusun yaklaşık yüzde 25'i en az bir emeklilik
maaşından faydalanırken, ülke Avrupa
ülkelerine kıyasla GSYH'sına oranla en fazla
emeklilik ödeneği ayıran ülke konumunda.

İşsizliğin yüzde 23'ün üzerinde olduğu, genç

işsizliğinin ise neredeyse yüzde 47'ye ulaştığı
ülkede, birçok ailenin geçim kaynağı emeklilik
maaşlarına dayanıyor.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni
düzenlemeler ise yeni emekli olacaklar için iç
açıcı bir manzara oluşturmuyor. Buna göre
2017'de emekli olacak biri bu yıl emekli olan
birinden maaş düzeyine göre yüzde 10 ile yüzde
30 arasında değişen oranlarda daha az kazanç
sahibi olacak. Ayrıca, sosyal dayanışma gelirleri
ise yarı yarıya azalacak.

Bu arada, Çipras'ın emekli ikramiyesi müjdesi
ise üçüncü kurtarma paketi programında olan
ülkenin kreditörleri tarafından hoş
karşılanmadı.

Almanya'nın, Yunanistan'ın program dışında
hareket ettiği tepkisi üzerine, anlaşmaya varılan
kısa vadeli borç hafifletme askıya alındı. Fransa
gibi bazı ülkeler  Yunanistan'a destek verse de
sorun henüz aşılabilmiş değil. 
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Haftanın Sohbeti TÜRK BÜYÜKLERİNİ ANALIM
24 ARALIK TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 2. büyük insanı 
İSMET paşanın 43. ölüm yıl dönümü münasebetiyle.

Muhterem hemşerilerim;
T.C. nin ikinci büyük insanı “İSMET

paşa İNÖNÜ” nün 43 ölüm yıl
dönümü 24 Aralık’ta idi.

Televizyon ekranlarında
gördüğümüz gibi TÜRK ULUSU,
geçmiş tarihi süreç içinde
“ULUSUNA” hizmet edenleri asla
unutmaz onun için de “TÜRK ULUSU”
askeri ve sivil yaşamında kendisine
büyük hizmeti olan “İSMAT PAŞA” ya
24 Aralık’ta Anıt kabirde “TÜRK
DEVLETİ” nin bütün birimlerinin
katılımı ile çok görkemli bir tören
düzenlenmiştir.

Sohbetlerimi okuyanlar hatırlar. 
Biz, geçmiş yıllarda bu “TÜRK

BÜYÜĞÜ” nün ölüm yıl dönümlerine
bizzat katılır “İNÖNÜ” ailesiyle
birlikte “Pembe köşkün” sahibi
“İNÖNÜ” nün muhterem kızı
hanım efendinin çok sıcak ve yakın
dostluğumuz dolayı bu yılkı 24
Aralıkta yapılan törene
katılamadığımız için çok üzgünüz.

İnşallah sağ olursak gelecek seneye
kısmet olur diyoruz.

T.C. ikinci büyük insanı için
hepiniz çok şey okumuşsunuzdur.
Ayrıca televizyon ve radyolarda da bir
çok sohbetlere şahit olmuşsunuzdur.

Biz “İSMET İNÖNÜ” nün bu ölüm
yıl dönümünde Yunanistan’da azınlık
olduğumuz için arşivimizdeki çok
beğendiğimiz “YUNAN BAŞBAKANI
ELEFTERYOS VENİZELOS ile TÜRK
BAŞBAKANI İSMET İNÖNÜ”nün
birbirini çok özlemiş iki genç sevgili
gibi bir fotoğrafını “TÜRK – YUNAN
ULUSLARINA” ithaf ederek bu iki
tarihi simanın “SAVAŞ SAHASIN” dan
sonra “ŞU ANDA BÜTÜN DÜNYADA
BİR BİRLERİYLE” acımasızca, küçük
– büyük demeden savaşan
“ULUSLARIN” bu resme bakarak
“ULUSLARI” için ibret örneği
almalarını diyoruz.

***
Savaş sahasından sonra dostlukları

bütün dünyaya örnek olan “TÜRK –
YUNAN” büyükleri, uluslarına ve
dünya uluslarına bakın ne diyorlar:

***
27 ekim 1930 “YUNAN

BAŞBAKANI” nın Ankara’yı ziyareti
yemeğinde:

“İSMET İNÖNÜ:
Türk – Yunan yakınlaşması

hakikatte Lozan Konferansının
toplandığı zaman başlar. Orada
sizinle benim idare etmiş olduğumuz
çetin ve güçlüklü müzakereler, bu
suretle aramızda aylarca muhafaza
ettiğimiz temas, birbirimizi tanımak,
anlamak ve bin netice uzlaşmak
fırsatını vermiştir.

Her birimiz kendi memleketinin
diğer memlekete yaklaşmanın sade
faydalı değil aynı zamanda huzurlu
olduğunu görmüştük.

Dedikten sonra devamında:
“O andan itibaren barışın selameti

için iki komşu ulusun dürüst ve
semereli beraberliği için zemin

açılmış bulunuyordu. Sağlam ve
devamlı bir dostluk hissi tezahürler
üzerine bina edilmez. Tarafların belli
başlı menfaatlerinin ve karşılıklı
ihtiyaçlarının tıpkılığı , ulusları
bağlayan dostlukların devamına ve
dayanıklılığına yegane zamandır. Bu
böyle olunca, Türkler ile Yunanlıların
her hususta Balkanlarda ve aynı
büyük menfaatlere malik
bulundukları Akdeniz havzasına
anlaşmağa ve birlikte çalışmağa
mecbur oldukları anlaşılmıştır.

Kanaatim odur ki, gerek sizde ve
gerek bizim memleketimizde olsun,
“GELECEK NESİLLER” “TÜRK –
YUNAN” dostluğunun sağlam
binasını kurmağa çalışmış ve
çalışacak olanlara müteşekkir
olacaklardır.”

Demiştir “İSMET İNÖNÜ” Yunan
Başbakanı “ELEFTERYOS
VENİZELOS”a Ankara’da. 

***
Buna cevaben Yunan Başbakanı

“ELEFTERYOS VENİZELOS”
“TÜRK BAŞBAKANI İSMET

PAŞA”ya:
Mesudum, Çünkü bu anlaşma ile,

ve daha ziyade imza merasiminin ceza
yen ettiği karşılıklı emniyet ve
samimiyet havasıyla, iki memleket
arasında yalnız bizim menfaatlerimize
değil, fakat “YAKIN DOĞUDA
BARIŞIN” kuvvetlenmesiyle alakadar
olanlarında menfaatlerine çok yakın
sağlam bir dostluğun esaslarını
kurduk. Filhakika, bir taraftan
Osmanlı İmparatorluğu kalkarak
yerine, diğerlerinin topraklarında
gözü olmayan, şimdiki hudutlarını
kat’i olarak kabul eden esaslı bir
“BARIŞ” amili olan tam bir “MİLLİ
TÜRK DEVLETİ” kurulduktan ve diğer
taraftan Yunanistan, bütün nüfusunu
içine alan bir devlet haline geldikten
sonra, iki memleketin anlaşması
zaruri idi.

Artık birbirinden hiç bir şeyin
ayırmadığı iki ulus arasında yapılan
anlaşma yalnız iki ulus
hükümetlerinin değil, bütün siyasi
partilerin de aynı prensip ile
mütehassis olması pek çok mesut bir
keyfiyettir.”

Diyen Yunan Başbakanı
“ELEFTERYOS VENİZELOS”
konuşmasına şöyle devam ettmiştir.

“BARIŞ FİKRİNE VE AVRUPANIN
İSTİKRARINA BAĞLI OLAN HER
HÜKÜMET TÜRK VE YUNAN
HÜKÜMETLERİNİN TAHAKKUK
ETTİRDİĞİ ŞEYİ ANCAK DERİN BİR
MEMNUNİYETLE GÖREBİLİR.”

Diyen YUNAN BAŞBAKANI:
Sonunda hitap ettiği kalabalığı hep

bir ağızdan “YAŞASIN TÜRK- YUNAN
DOSTLUĞU” şeklinde tezahürata
davet etmiştir.

Evet, Türkiye Cumhuriyetinin
İKİNCİ İNSANI, “İSMET İNÖNÜ” nün
43. Ölüm yıl döneminde biz böyle
analım dedik bu yıl.

30 Aralık 2016 GÜNDEMtarih 21

Yukarıdaki fotoğrafta solda “YUNAN BAŞBAKANI ELEFTERYOS VENİZELOS, 
sağda ise “T.C. BAŞBAKANI İSMET İNÖNÜ” yü , çok anlamlı dost ve kardeş gibi görmektesiniz.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuzun ilk sözcükleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

H
er anne babanın en
büyük arzularından biri
de çocuklarının ilk

kelimelerini duymaktır. Çocuğun
daha ilk sözcükleri söylemesiyle
birlikte de ebeveyne bazı görevler
düşmektedir.

Bebeğiyle hiç konuşmayan ya
da çok az konuşan annenin
çocuğunda, normal olmayan bir
sessizlik görülmektedir. Aynı
şekilde çocuğu konuşturmaya
zorlayan annelerin çocuklarında da
konuşmayı reddetme görülebilir.

Bebekle konuşmaya, onun
çıkardığı sesleri destekleyerek
başlamak gerekir. Bebeğin
çıkarttığı sesler desteklendikçe
onun da öz güveni gelişerek bu
eylem devam edecektir. Annenin
tepkisiz kaldığı durumlarda, bebek
ses çıkartmaktan vaz geçebilir.
Önemli olan, çocuğu zorlamadan
desteklemektir. Nasıl ki tuvalet
eğitiminde de çocuğa baskı
yapıldığı zaman tuvaletini
söylememekte ısrar ediyorsa
konuşması için baskı yapıldığında
da aynı sonuç alınacaktır. Bunun
için de çocukların konuşmaları
karşısındaki aşırı ilgi ya da
ilgisizlik eşit değerdedir. Çocuğu
normal bir şekilde desteklemek
gerekir.

Büyükler çocuğa düzenli
konuşmaya devam etmeli
çocuktan karşılık gelmediğinde de
yorum yapılmamalıdır: “Bu çocuk
neden konuşmuyor, acaba bir
sorun mu var” gibi çocuğa kaygı
verecek sözler, konuşmayı

olumsuz etkileyerek geciktirebilir.
Bazı ebeveynlerin de çocuğu

konuşturmak için yapmadıkları
şaklabanlık kalmaz. Bu gibi
durumlarda kendileri sıkıntı
yaşarlar, çocuk daha fazla inat
ederek doğru kelimeyi söylemez.
Bazen de anne baba aşırı
mükemmelliyetçi bir yaklaşımla,
çocuk konuşurken, düzgün
söyleyemediği kelime ya da
cümleleri düzeltmeye girişirler. Bu
durum çocukta kekemeliğe neden
olabilir. Nasıl olsa çocuk zamanla
kelimeleri düzgün söylemeyi
öğrenecektir. Çok fazla müdahele
etmek yanlıştır. Anne babanın
yapması gereken, çocukla düzgün
bir şekilde konuşmaktır. Onun
hatalı konuşmasını düzeltmeye
çalışmak ne kadar yanlışsa, onun
konuştuğu gibi konuşmak da o
derece yanlıştır.

Çocuğun yeni konuşmaya
başladığı dönemde ona bol bol
düzgün cümlelerle konuşmak,
onun dil gelişimini hızlandırarak
kelime hazinesini
zengileştirecektir. Özellikle de
toplumumuzdaki genç anne
babaların çocukları yeni
konuşmaya başladığında, onlara
düzgün bir Türkçe’yle konuşup
düzgün cümleler kurmaları,
çocukların anadilinin iyi bir temele
oturup gelişmesine yardımcı
olacaktır.

Çocuğun kişiliğinin ve öz
güveninin gelişiminde anadilin
doğru konuşulması büyük önem
taşır. Güzel bir hafta dilerim.

Gümülcine’de ağaç iki
aracın üzerine devrildi

GÜMÜLCİNE’de şiddetli rüzgar nedeniyle
devrilen ağaç iki araçta ciddi maddi hasara
yol açtı.

Batı Trakya genelinde etkili olan soğuk
hava ve şiddetli rüzgar bazı bölgelerde
elektrik kesintilerine neden oldu. Rüzgar
nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı köylerde
evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri, ağaçlar
ve çöp bidonları devrildi. 

Batı Trakya’nın dağlık bölgesinde ise bazı
köylerde kar yağışı yaşandı. Hafif kar yağışı
ulaşımda sorunlara yol açmadı. 

KASAPLAR ÇARŞISI ÖNÜNDEKİ 
AĞAÇ DEVRİLDİ
Gümülcine’de Kasaplar Çarşısı önünde,
Gümülcine Türk Gençler Birliği karşısında
bulunan bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle
devrildi. Ağaç, Kasaplar Çarşısı önünde park
halinde bulunan iki arabanın üzerine düştü.
Her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana
geldi. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Gümülcine itfai ekipleri ağacı arabaların ve
yolun üzerinden kaldırarak yolu tekrar trafiğe
açtı. 

İB RA HİM ŞE RİF
Koz lu ke bir Eski Be le di ye Başka nı 

Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €› n›n 
yeni yılını 
kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk, hu zur ve 
ba r›fl do lu 
bir yıl di le rim.

ADNAN SALİ
Kozlukebir Belediyesi 

GÜVEN Listesi Başkanı

Tüm Batı Trakya
Müslüman Türk
halkının yeni yılını 
kutlar, bar›fl, 
huzur ve mutluluk
dolu bir yıl 
dilerim.

Müezzinoğlu mübadilleri ağırladı... 
KARADENİZ Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından oluşturulan ve

bölgedeki il derneklerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye’deki hükümetin Batı
Trakya doğumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından
misafir edildi. 

Toplantıda KARDEF ve derneklerin çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, 2017 yılında
yapılması öngörülen etkinlikler ve projeler hakkında Müezzinoğlu ile görüş alışverişinde
bulundu.

Ankara’daki toplantıda AK Parti Samsun milletvekilleri Dr. Ahmet Demircan ve Orhan
Kırcalı, AK Parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat,
Giresun illerinden Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu temsilcileri (Samsun
Mübadele Derneği, Asarağaç Derneği) ile Tokat Balkan Türkleri Derneği, Tokat Erbağ Balkan
Türkleri Derneği, Ankara Lozan Mübadilleri Derneği yöneticileri yer aldı.
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SPOR Toto Süper Lig'in ilk
yarısı son bulurken istatistik
listelerindeki sıralama da belli
oldu.

Spor Toto Süper Lig’de ilk
yarının en golcü futbolcusu
Beşiktaşlı Cenk Tosun oldu.
Spor Toto Süper Lig’de geçen
sezonun Gol Kralı Beşiktaşlı
Mario Gomez olmuştu. 26 gol
atan Alman futbolcu bu sezon
siyah-beyazlı ekipte yok. Ama
onun yerine gollere Cenk Tosun
devam ediyor.

Milli futbolcu 16 maçta attığı
10 golle, gol krallığı listesinin
zirvesinde yer alıyor. Cenk
Tosun bu gollerin 5 tanesini
penaltıdan ağlara yollarken bir
golü de kafayla kaydetti.
Cenk’in ardından ikinci sırayı
Atiker Konyaspor’un Bosna
Hersekli golcüsü Riad Bajic aldı.
Bajic ilk yarıda 8 kez fileleri
havalandırdı.

Bajic’i 5 futbolcu takip etti.
Galatasaray’ın bu sezon

başında kadrosuna kattığı Eren
Derdiyok ve Yasin Öztekin,
yedişer gol kaydetti ve sarı-
kırmızılı ekibin en golcü isimleri
oldular. Fenerbahçeli Moussa
Sow ise oynadığı son 5 maçta 6
gol atarak toplam 7 gole ulaştı.

Karabüksporlu Abdou
Razack Traore ve
Gençlerbirliği'nden Serdar
Gürler de yedişer gol attılar.
Fenerbahçeli van Persie,
Bursasporlu Batalla ve
Kayserisporlu Welliton’un
altışar golü bulunuyor.

Asist krallığında ise
Galatasaraylı Wesley Sneijder
ilk sırada yer alıyor. İlk yarının
son maçı olan Aytemiz
Alanyaspor karşısında 3 golün
pasını veren Sneijder, oynadığı
14 maçta 8 asist yaptı.
Fenerbahçe’nin Hollandalı
yıldızı Jeremain Lens ise 10
maçta 7 asist ile Sneijder’i takip
ediyor.

Veron 41 yaşında
futbola döndü!
Arjantin'in yıldız
futbolcularından 41
yaşındaki Juan Sebastian
Veron, başkanı olduğu
Estudiantes Kulübü ile 1,5
yıllık sözleşme imzaladı.
Arjantin futbolunun yıldız
isimlerinden 41 yaşındaki
Juan Sebastian Veron,
2014'te oyunculuk
kariyerini noktalayıp
başkanlığına geçtiği
Estudiantes Kulübünde
yeniden forma giyecek.
Estudiantes Kulübü'nden
yapılan açıklamada, orta
saha oyuncusu Veron ile 1,5
yıllık sözleşme imzalandığı
bildirildi. Veron, 8 Ocak
2017'de Florida Kupası
kapsamında Alman ekibi
Bayer Leverkusen
karşısında ilk maçına
çıkacak.

Süper Lig'de gol kralı kim?

Galatasaray klasik formaları tanıttı

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n ve
müşterilerimizin
yeni yılını kutlar,
sa€l›k, bar›fl ve
mutluluklar 
dilerim.

İnşaat Mühendisi

Mesut Meh met
Gü mül ci ne Be le di ye si Yerel 

Meclis Başkanı 

GALATASARAY, futbol
takımının tarihinde önemli yeri
olan 1988-89, 1997-98, 2001-02
ve 2004-05 sezonlarına ait
formaları yeniden satışa
sunarken, hazırlanan formalar
için Türk Telekom Arena'da
tanıtım gerçekleştirildi.

Tanıtımda Galatasaray
Kulübü Başkanı Dursun Özbek
ile Galatasaray Mağazacılık
Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün
yanı sıra, sarı-kırmızılı eski
yıldız futbolcular Cevad Prekazi,
Ergün Penbe, Hasan Şaş ve
Necati Ateş de hazır bulundu.

Organizasyonda konuşan
Dursun Özbek, bu etkinlikle bir
mesaj vermek istediklerini

belirterek, "Galatasaray,
buradaki formalarla ilklerin ve
yenilerin takımı olduğunu
tekrar hatırlatıyor. Bizim
formamızda 2 yıldızın, 3 yıldızın
olduğu dönemler geride kaldı.
Bundan sonra 5. yıldıza
koşuyoruz. Tüm futbol
kamuoyuna, 5. yıldızda da
Galatasaray'ın ilk olacağı
mesajını vermek istiyorum" diye
konuştu.

Galatasaray Mağazacılık
Genel Müdürü Ali Öğüdücü,
GSStore mağazalarının taraftara
ulaşılan nokta olduğunu
vurgulayarak, "Galatasaray'ın
tarihini tanıtmak, bu
kahramanlarımızı genç

nesillerle buluşturup,
büyüklüğümüzü hatırlatmak,
bizim en önemli
görevlerimizden biri.
Prekazi'nin giydiği formayla

Neuchatel Xamax maçını kim
unutabilir. Avrupa'da Türk
futbolunun sesini duyuran bu
formalardı" değerlendirmesinde
bulundu.

TRABZONSPOR, defans hattına takviye için
kolları sıvadı. Bordo-mavililerin hedefinde Joao
Pereira var.

Trabzonspor, Sporting
Lizbon'un 32 yaşındaki
sağbekiyle görüşmelere başladı.
Joao Pereira’nın kulübü
Sporting Lizbon ile sözleşmesi
sezon sonunda bitiyor. Bu
durumda bordo-mavililer
transfer için bonservis
bedeli ödemeyecek. 

Trabzonspor, Pereira
görüşmelerine, Rodrigo
Tello aracılık ediliyor.
32 yaşındaki
futbolcu, 15
haftası geride
kalan Portekiz
Ligi'nde 8'i ilk 11 olmak üzere
9 maçta forma giydi.

Trabzonspor 
Pereira'nın peşinde! Celtic, Nadir Çiftçi'yi

gönderiyor
İskoç devinin, ara transferde
Türk golcüyle yollarını
ayıracağı iddia edildi
18 ay önce Dundee
United'dan 1.5 milyon Pound
bonservis bedeli
karşılığında Celtic'e
transfer olan Türk
futbolcunun ara transferde
satılacağı, teklif gelmemesi
halinde ise kiralanacağı
öğrenildi.
Nadir Çiftçi'nin eski kulübü
Dundee United'a
dönebileceği, ancak 24
yaşındaki futbolcunun
danışmanı Pierre van
Hooijdonk'un  Avrupa'da
kulüp arayışında olduğu da
gelen haberler arasında.
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“İyilik İçin Sanat” sergisi
BATI Trakya İmam Hatip

Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği (BİHLİMDER) ve Balkan
Kültür Sanat Eğitim ve Tanıtım
Derneği’nin 24 Aralık Cumartesi
akşamı Gümülcine’de
BİHLİMDER Kültür Merkezi’nde
açılan fotoğraf sergisinde Bilgin
Ayyıldız’ın fotoğrafları yer aldı.

“İyilik İçin Sanat” temalı
sergiye BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, Rodop
– Evros illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet,
Rodop eski
milletvekili Ahmet
Hacıosman Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ni
temsilen Cahit Halil ve
Ali Süleyman’ın yanı sıra
sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında
konuşan BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin,
hayatın içindeki
güzelliklere, doğallığa dikkat
çekmek, “farkındalık
oluşturmak ve en büyük
sanatkarın en mükemmel eseri
olan insanın gözünden
unuttuklarımıza,
atladıklarımıza, kör ve sağır
kaldıklarımıza iyilik
penceresinden bakmanın
önemli bir amaç” olduğunu
söyledi.

“BU DÜNYADA NEFES
ALMAYA DEVAM
EDİYORSAK, İYİLER
SAYESİNDE OLDUĞUNA
İNANIYORUM”
Başkan Emin sözlerine şöyle
devam etti: “İyilik için sanat
dedik. İyi olana ve iyilik yapana
çok ihtiyaç duyduğumuz
günümüzde iyiliği çoğaltmak ve
yaymak hepimizin görevidir ve
öncelikle de bizlerin görevidir.
Biz inancımız gereği bunu
yapmak durumundayız.
Dünyanın pek çok yerinde bir
vahşet yaşanıyor. Yakıp yıkma
anlayışı ve stratejisi dünyayı
yaşanmaz bir gezegene
dönüştürüyor. Dünya bize
emanet. Bizler burada misafir
olarak varız. Misafire düşen,
misafirlikte olduğunu
unutmadan o misafirlik gereğini
yerine getirmektir.

Değerlerimize, kutsalımıza ve
medeniyetimize saldıran insanı
ve insanın ihtiyaç duyduğu her
şeyi vuran bir anlayışın
karşısında haktan ve iyilikten
ayrılmadan insani ve İslami
değerlere sahip çıkarak sevgiyle
ve sabırla güzellikleri
çoğaltmak, iyilikleri büyütmek
için çaba göstermek
durumundayız. Önce
kendimizden başlamalıyız ve
kendimizden başlamak
durumundayız. Çünkü önce
kendimizden

sorumluyuz. Kendisine
faydası olmayanın başkasına
faydası olmaz. Bu dünyada
nefes almaya devam ediyorsak,
iyiler sayesinde olduğuna
inanıyorum. Buz gibi bir havada
sıcacık yatağını bırakıp, çoluk
çocuğunu bırakıp, kelle
koltukta insan canı kurtarmaya
gitmektir iyilik. Olaylara
bakarken, bir eseri incelerken
sadece görüneni değil,
görünenden görünmeyene
ulaşmak ve sorumluluğun
bilincinde olmaktır iyilik.”

“SANAT; BİLMEYİ,
GÖRMEYİ, İŞİTMEYİ,
DOKUNMAYI VE
HİSSETMEYİ ÖĞRETİR”
Balkan Kültür Sanat Eğitim ve
Tanıtım Derneği Başkanı Salih
Şenol da, sanatın insan
yaşamının hemen hemen her
anında ayrılmaz bir parçası
olduğunu, Allah’ın yaratmış
olduğu her şeyde son derece

estetik
bir görünüm,
kusursuzluk, ince
bir sanatın var
olduğunu ve
insanların kendi
yaşamlarını olumlu
yönde değiştirme,

dönüştürme ve yetkinleştirme
süreci olduğunu belirtti.

Şenol, “Sosyolog Durkhaim
der ki, ‘Sanatın bir de ahlaki
yönü vardır.’ Duyguları estetik
değerlerin hazzıyla beslenen
her insanın etik değerlerden
uzaklaşması mümkün değildir.
Böyle bir insan asla kötülük
düşünemez. Sanat; bilmeyi,
görmeyi, işitmeyi, dokunmayı
ve hissetmeyi öğretir. İnsanın
çevresinde olup bitenlere
yalnızca bakmayı değil görmeyi,
yalnızca duymayı değil, işitmeyi
, yalnızca elle dokunmayı değil,
dokunanı duyumsamayı öğretir.
İşte çevresiyle bütünleşip onu
algılamayı biçimlendirmek için
de bu bizim için ilk koşuldur.
Bugün içinde yaşadığımız
süprüntünün içinde de aslında
duyarsızlık yatmaktadır . Sanat,
duyarlılığı besleyen en önemli
kaynaktır. Bilgisiz toplumlar
cahil, ama duyarsız toplumlar

barbardır.” diye
konuştu.

“FOTOĞRAF
BİR SEVDADIR,
TUTKUDUR”

Fotoğraf sanatçısı
Bilgin Ayyıldız,
“Selam olsun

Gümülcine’ye, selam olsun
Dedeağaç’a, selam olsun
İskeçe’ye, selam olsun birlik,
dirlik, vatan toprağı için kalbi
atan tüm canlara” diyerek
başladığı konuşmasında şu
görüşlere yer verdi: “Fotoğraf
tutkusu renklerin verdiği
coşkuyu görüntüleme isteğidir;
gözün gördüğünü resimleme
isteğidir. Fotoğraf, estetik
kaygının yanı sıra sevinçlerin,
hüzünlerin, kaygıların ve insana
ait birikimin de dışa
yansımasıdır. Fotoğraf bir
sevdadır, tutkudur. Fotoğraf bir
an ve o anı yakalamaktır,
geleceğe aktarma sanatıdır.
Fotoğraf varsa biz, siz varsınız.
Fotoğraf dünü bugüne, bugünü
yarına taşır. Bana göre fotoğraf
farkındalık yaratmaktır. Farklı
kişilerin göremediği bir anı,
olayı farklı açıdan karşı tarafa
sunmaktır. Güzel bir bakış
açısını görüp, sentez yapıp
doğru kadrajı yakalayıp
objektife yansıtmaktır. Farklı
açılardan fotoğraf çekmek
insanın hızlı karar verme
becerisini güçlendirir;
çözümlere daha hızlı

ulaştırabilir. Özellikle fotoğraf
sanatının estetik anlamda çok
katkısı olduğunu
düşünüyorum. Ben, şuna
inanıyorum ki sanat eseriyle
uğraşan bir insanın estetik
bakış açısı aynı zamanda
kişiliğini de yansıtır. Böylece
insan iş hayatında daha başarılı
olur.” diye konuştu. 

“SANATA VE İYİLİĞE KARŞI
NEDEN BU KADAR
DÜŞMANLIK VAR?”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
sanat ve iyilik için bir araya
geldiklerini belirterek,
günümüzde çağdaş bir
barbarlık dönemi yaşadıklarını
söyledi. Akıncı konuşmasında
Halep’in bombalandığını,
şehitler verildiğini hatırlatarak,
şehitleri rahmetle andıklarını
vurguladı. 

Başkonsolos Akıncı, “Olup
bitenleri idrak etmek ve iyi
düşünmek lazım. Niçin sanat,
niçin iyilik? Ya da bugün neden
böyle şeyler oluyor? Sanata ve
iyiliğe karşı neden bu kadar
düşmanlık var? Bizim
medeniyetimize, değerlerimize,
bunun temsilcisi olan bir şehre
karşı, Bağdat’a, Musul’a karşı
da benzer şeyler oluyor.” diye
konuştu. 

Konuşmalardan sonra
sanatçı Bilgin Ayyıldız’a plaket
sunuldu. 
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