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Bina sorununda
oyalamaya devam!
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ndeki “vardiyalı eğitim” ve yeni bina
sorununa çözüm beklentilerine henüz bir yanıt gelmedi.
İSKEÇE Azınlık
Ortaokulu - Lisesi’nde

İçişlerei Bakanı
Panayotis Theodorikakos

Tütün
üreticileri
ara genel
kurul yaptı

gerçekleştirilen eylemin
sonlandırılıp derslerin
başlamasının üzerinden
40 gün geçmesine rağmen
sorunun çözümüne
yönelik yetkililer
tarafından herhangi bir
adım atılmaması üzerine
konu yeniden gündeme
geldi. Bina sorununun
çözümüne ilişkin somut
bir adım atılmaması,
azınlıkta “oyalamaya
devam ediliyoruz”
izleniminin oluşmasına
neden oldu.
GÜNDEM gazetesi
olarak konuyu Encümen
Heyeti Başkanı Erhan
Hüseyin Ali, İskeçe
milletvekilleri Burhan
Baran ve Hüseyin Zeybek
ile görüştük.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı
Kostantinos Karamanlis

Eğitim ve Din İşleri Bakanı
Niki Kerameos
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Seçilmiş müftülere “yargı baskısı”
BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın seçilmiş
müftülerine yönelik
yargı baskısı son
dönemde hız kazandı.
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif,
Dedeağaç mahkemesi
tarafından 80 gün
hapis cezasına
çarptırılırken, İskeçe
Müftüsü Ahmet
Mete’nin 1 Kasım
Cuma günü Selanik’te
görüşülmesi gereken
davası Şubat ayına
ertelendi.

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi, 5 Kasım Salı günü
2019 yılı mali ara genel
kurulunu gerçekleştirdi.
Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen ara
genel kurula, başta Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat olmak
üzere, yönetim kurulu üyeleri
ve 140 kooperatif temsilcisi
katıldı. »2

dünya

10’da
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bilim

Mijatovic:
Seagate'in rekor
“Göçmen kampları
kıracak sabit diski
barut fıçısı gibi” 7’de 2020'de geliyor

ekonomi

5’te

Kozlukebir’de
Tarım - Hayvancılık
Festivali

spor

15’te

Irkçılığın
son kurbanı
Balotelli

“OHİ” Bayramı
törenlerle
kutlandı
İtalyan ordusunun teslim olma
çağrılarına “OHİ – HAYIR” yanıtının
verdiği tarihin yıl dönümü, tüm
ülkede olduğu gibi Batı Trakya’da da
kutlandı.
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Batı Trakyalılar
Cumhuriyet
resepsiyonunda
buluştu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosluğu
tarafından verilen resepsiyona Batı
Trakya Türkleri büyük ilgi gösterdi.
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Köylerin
popüler tarihi
fotoğraflarla
anlatıldı
Araştırmacı - yazar İbrahim Baltalı
ve veteriner Cevat Abdurrahman
tarafından hazırlanan “Kurcalı ve
Büyük Müsellim Köylerinin Popüler
Tarihi” adlı fotoğraf sergisi, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nde
açıldı.
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Kapaklıkaya’nın söyleşisine yoğun ilgi
BATI Trakya genelinden
soydaşlar Türkiyeli ünlü eğitimci –
yazar Alişan Kapaklıkaya’nın
söyleşisine adeta akın etti.
İskeçe Türk Birliği Kadınlar Kolu
ile Şahin Eğitim ve Kültür Derneği, 2
Kasım Cumartesi akşamı İskeçe’ deki
Elisso Otel’de ortaklaşa bir söyleşi
düzenledi.
Kapaklıkaya’nın konuşmacı
olarak katıldığı söyleşiye İskeçeli
soydaşlar yoğun ilgi gösterirken,
salon adeta doldu taştı. Yaşadığı
hayat tecrübelerini mizahi bir dille
salonda bulunanlara aktaran Alişan
Kapaklıkaya, İskeçe’de karşılaştığı
manzaradan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Etkinliğe İskeçe Türk Birliği

Kadınlar Kolu ile Şahin Eğitim ve
Kültür Derneği yöneticilerinin yanı
sıra, Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu,
İskeçe Milletvekili Burhan Baran,
Mustafçova Belediyesi Başkan
Yardımcıları Salih Yörük ve Mithat
Kabur, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, eyalet meclis üyesi
Rıdvan Kurak, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı,
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, İskeçe İli Türk Kadınları
Kültür Derneği Başkanı Aysel Sağır,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Asbaşkanı Hasan Boşnak katıldı.

yöneticiler ile çalışma içinde
olduklarını ifade etti. Esat,
tütüncünün sorunu çözülene kadar,
bu sorunu gündemde tutacaklarını
ve bölgede “Tütün Festivali”
yapmak istediklerini de ifade etti.
Bölgede halk arasında son
zamanlarda yeni duyulmaya
başlanan tütün toplama makinasına
da değinen Esat, tüccarların böylece
tütünü daha da ucuza mal etmek
istediklerini, ancak bunun
bölgedeki tütün üreticileri için iyi
bir durum olmadığını sözlerine
ekledi.
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi yönetim kurulu üyesi
Sinan Ahmet de yaptığı konuşmada,
kooperatifin çalışmalarından
bahsetti. Ahmet, tütün üreticilerine
ek gelir sağlamak amacıyla
kooperatif olarak başlatıkları zeytin
yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.
Kooperatifin gelecek yıllarda
üreticilerin gübre ve ilaçlarını daha
ucuza alabilmeleri için Kozlukebir
bölgesinde hizmet vermeye
başlayan ve diğer bölgelerde de
açılması planlanan satış
mağazalarını anlattı.
Kooperatifin muhasebe
işlerinden sorumlu Mustafa

Mustafa’nın 2018 yılında yapılan
harcamalar, elde edilen gelirler, kar
ve zararlarla ilgili sunduğu mali
tablo genel kurulda oybirliğiyle
kabul edildi.
Öte yandan, bundan sonraki
genel kurula katılacak üyelere 20
euro yol masrafı verilmesi de karara
bağlandı.
Genel kurul sonunda 2018 mali
bütçesi oybirliğiyle aklandı ve kabul
edildi.

Tütün üreticileri
ara genel kurul
için biraraya geldi

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi, 5
Kasım Salı günü 2019 yılı mali ara genel
kurulunu gerçekleştirdi.
Gümülcine’de Chris & Eve Oteli’nde
düzenlenen ara genel kurula, başta Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ve
140 kooperatif temsilcisi katıldı.
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi’nin
2019 yılı mali ara genel kurulu, divan
üyelerinin belirlenmesiyle başladı. Divan
başkanlığına Yüksel Yüzbaşı, yazmanlığa
Cahit Süleyman ve Ali Molla seçildi.
Kooperatif Başkanı Hüseyin Esat yaptığı
konuşmada, bugüne kadar tütün konusunda
resmi makamlar nezdinde yaptıkları
girişimleri anlattı ve tütün üreticisinin
yanında olduklarını belirterek, 2018 yılında
zarara uğrayan tütüncülerin haklarını
sonuna kadar arayacaklarını vurguladı.
Tütünle ilgili dünyadaki gelişmeleri
yakından takip ettiklerini kaydeden başkan,
bu yılki tütün fiyatlarının eski yıllara oranla
yüksek fiyatta olacağını ümit ettiklerini

sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği Tütüncüler Birliği’ne
(UNITAB) üye ülkelerin tütün üretimi
hakkında da bilgi veren Hüseyin Esat,
Yunanistan’da 11 bin tütün üreticisinin
olduğunu belirtti. Kooperatif olarak kiloya
göre ücretlendirmenin yapılması için bir
çalışma yürüttüklerinin altını çizen Esat,
önümüzdeki yıl UNITAB’ın başkanlığını
Yunanistan’ın üstleneceğini hatırlattı. Bunu
bir fırsata çevirerek tütün konusunu devamlı
gündemde tutacaklarını söyleyen Esat, tütün
üreticilerinin haklarını sonuna kadar
aramaya devam edeceklerini kaydetti.
Başkan Hüseyin Esat, 1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren UNITAB’ın başkanlığı Yunanistan’a
geçtikten sonra kendisinin de söz konusu
kurumun asbaşkanlığını üstleneceğini
belirtti.
Hüseyin Esat, kooperatif olarak tütünlerin
daha kolay sulanması için bazı çalışmalarda
bulunduklarını, bir çok köyde sulama amaçlı
boru hattı döşediklerini ve bazı bölgelere
göletler yapılması için bölgedeki yerel

BAKAN YARDIMCISI
SKREKAS İLE GÖRÜŞME
Bu arada, Trakya Tütün Üreticiler
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, 2
Kasım Cumartesi günü Tarım Bakan
Yardımcısı Kostantinos Skrekas ile
görüştü.
Görüşmede, tütün üreticilerinin
2018 yılındaki virüs nedeniyle
oluşan zararlar ile 10 Temmuz
2019’da dolu ve kasırga nedeniyle
meydana gelen zararların acilen
tazmin edilmesi istendi.
Hüseyin Esat ayrıca yeni tarım
politikasında (NEA KAP) tütüne kilo
başına prim verilmesini istedi ve
tütün üreticilerin sorunlarını tarım
bakan yardımcısına aktardı.
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Seçilmiş müftülere
“yargı baskısı”

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

İnsan, insanlıktan çıkmış...

Ü

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın
seçilmiş müftülerine yönelik
yargı baskısı son dönemde hız
kazandı. Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif 5 Kasım Salı günü
Dedeağaç Mahkemesi tarafından
cezaya çarptırılırken, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin 1 Kasım
Cuma günü Selanik’te
görüşülmesi gereken davası
Şubat ayına ertelendi.
GÜMÜLCİNE MÜFÜTÜSÜ
İBRAHİM ŞERİF’E CEZA
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Dedeağaç’a bağlı
Musaköy’de Cuma namazına
katıldığı için “müftülük
makamını gasp” suçlamasıyla
yargılandığı Dedeağaç Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 80 gün
hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma 5 Kasım Salı günü
Dedeağaç Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüşüldü.
Müftü İbrahim Şerif’in avukatı
Ercan Ahmet, karara itiraz ederek
bir üst mahkemeye başvurdu.
Avukat Ercan Ahmet konuyla
ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“Müftümüzün daha önce
Dedeağaç’a bağlı Musaköy’de,
Türkiye’nin bundan önceki
Gümülcine Başkonsolosuyla
birlikte Cuma namazına
katılmasının ardından bir
milletvekili meclise soru önergesi
sunmuştu. Bu olaydan sonra
Dedeağaç savcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı. Yani dava
süreci bir soru önergesinden
sonra başlamış oldu. Makam
gaspı iddiasıyla da duruşma 5
Kasım Salı günü Dedeağaç’ta
yapıldı. Müftü İbrahim Şerif,
‘müftülük makamını gasp etmek’
suçlamasıyla suçlu bulundu ve
80 gün cezaya çarptırıldı. Hapis
cezası paraya çevrildi. Biz karara
itiraz ederek, davayı bir üst
mahkemeye taşıyacağız. Gerekli
başvurumuzu da yaptık.”
MÜFTÜ METE VE İMAM
AZİZOĞLU ALEYHİNE
AÇILAN DAVA ERTELENDİ
Bu arada, İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete ve
Gökçepınar köyü imamı Erkan
Azizoğlu aleyhine açılan davada,
1 Kasım Cuma günü yapılması

planlanan duruşma 26 Şubat
2020 tarihine ertelendi.

hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini
kullandı.

BASKI ARTIYOR
Batı Trakya’daki seçilmiş
müftülere yönelik yargı
baskısının son dönemde arttığı
dikkat çekiyor. Gümülcine
Müftüsü ve Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, “makam gaspı”
suçlaması başta olmak üzere
çeşitli iddialarla ifadeye
çağrılıyor, haklarında
soruşturma başlatılıyor veya
aleyhlerinde dava açılıyor.

AHMET METE’NİN DEVAM
EDEN ÜÇ DAVASI VAR
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
ise son dönemde farklı konularla
ilgili olarak beş kez ifadeye çağrıldı
veya kendisine celpname gönderildi.
Müftü Mete’nin şu anda devam eden
üç farklı davası bulunuyor.
Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde
ertelenen, Gökçepınarlı askerin
cenaze törenine katılarak makam
gaspı iddiasıyla yargılandığı dava.
Ahmet Mete’nin diğer iki davası ise;
özür yazısı yayınlamış olmasına
rağmen devam eden Yahudilere
hakaret davası ve DEB Partisi
kongresinde yaptığı konuşma
nedeniyle açılan dava.
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete şu
ifadeleri kullandı: “Seçilmiş müftüler
bu milletin müftüsü ve dini lideri.
Seçilmiş müftüleri son dönemde
sürekli bir şekilde baskı altında
tutarak ne yapılmak isteniyor? Gerek
Gümülcine müftüsü gerekse benim
son bir buçuk yıldır belli aralıklarla
ifadeye çağrıldığını veya
mahkemelere götürüldüğünü
görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilerde sorunlar
arttıkça bize uygulanan yargı
baskısının da arttığını
gözlemliyorum. Adeta bizden hınç
çıkartıyorlar. Biz işimizi yapmaya
çalışıyoruz. Halkımızın bize verdiği
müftülük görevini yapmaya
çalışıyoruz. Yıllar öncesinden
çözüme kavuşturulması gereken
müftülük sorununun bedelini bize
ödetmeye çalışanlar doğru yolda
değildirler. Bunun unutulmaması
gerekir.”

İBRAHİM ŞERİF ÜÇ
DAVADA YARGILANIYOR
GÜNDEM’e konuşan Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, 2017
yılında toplam yedi celpname
aldığını hatırlatarak, “Bunlar
savcılar tarafından başlatılan
soruşturmalar. Bu kapsamda
defalarca ifade vermeye
çağrıldım. Bunların sonucunda
üç dava açıldı. Bunlardan biri
Alankuyu’da yaptığımız sünnet
etkinliği, bir diğeri internette
Gümülcine Müftülüğü diye bir
sitemizin olması, diğeri ise
Dedeağaç’a bağlı Musaköy’e
giderek o dönemde Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu sayın
Akıncı’yla birlikte Cuma namazı
kılmamızla ilgili. Bu davaların
tarihleri belirlendi. Ancak
bunlardan bazıları daha önceleri
ertelendi. Musaköy’deki davanın
duruşması ertelenmedi ve
görüşüldü. Bana verilen ceza ile
sonuçlandı. Biz de davayı bir üst
mahkemeye taşıdık. Şimdi
önümüzdeki dönemde diğer iki
dava görülecek. Onları
bekliyoruz.” dedi.
Son dönemde seçilmiş
müftülere yönelik bir “yargı
süreci” veya “yargı baskısı”
olarak nitelendirilebilecek süreç
yaşandığına dikkat çeken
İbrahim Şerif, “İlginç bir
dönemden geçiyoruz. Bu gibi
olayları çok yıllar önce
yaşıyorduk. Sözünü ettiğimiz gibi
son dönemde seçilmiş müftüler
olarak hakkımızda başlatılan
soruşturmaların bazılarının
davaya dönüştüğünü görüyoruz.
Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını

lkemizde bazı
çevreler var ki,
kafalarına taş düşse
azınlıktan bilecekler. Herşeyin
günah keçisi azınlık. Sanki
azınlık olmasa, ülkede sorun
kalmayacak, herşey süt liman
olacak.
Yeni göçmen yasasının
meclisten geçmesi ve
adalardaki göçmenlerin
anakaraya taşınma
gayretlerinin başlamasıyla
yeniden alevlenen
sığınmacılar konusu bile
azınlıkla bağdaştırılabiliyor.
YDP Lesvos Milletvekili
Haralambos Athanasiu’nun
“Böyle giderse Lesvos kısa
zamanda ikinci Rodop ili
olacak” benzetmesi de
azınlığa karşı var olan art
niyeti ve negatif yaklaşımı
ortaya koyuyor.
Yunanistan’da genel bir
sorun bu. Farklıya, değişik
olana, kendinden olmayana ne
kabul, ne tahammül var.
Kaderin cilvesi mi desek…
Demokrasinin doğduğu
topraklarda bu denli
hoşgörüsüzlüğü görmeye
insan kalbi dayanmıyor.
Suriye’den, Orta Doğu’nun
farklı ülkelerinden yurtlarını
terk ederek daha iyi bir yaşam,
çoğu zaman da hayatta
kalmak için göç yollarına
düşen insanların içinde olduğu
dram ortada. Hayatları
pahasına başka ülkelere
kaçmayı göze alan, sığınmacı
kamplarında bazen çok ağır
koşullarda hayatta kalma
mücadelesi veren bu insanları
bu kadar hor görmek,
reddetmek, onların yaşadığı
dramı görmezden gelmek
kabul edilemez.
Ekonomik çıkarlar sonucu
yaşanan kargaşalar,
çatışmalar, savaşlar sonucu
göç yollarına düşen bu
insanların yaşadıklarından
hepimiz sorumluyuz. Başta da
bu ekonomik çıkarlar
sayesinde refah içinde bir
hayat sürenler.
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Güçlünün güçsüzü ezip
geçmesine izin veren, kendi
rahatı için başkasının
düzeninin bozulmasına sesini
çıkarmayan, yükseltmeyen
herkes sorumlu.
Avrupa’da medeniyetin
göbeğinde yaşayan ve
göçmenlerin yanıbaşına
gelmemesi için her türlü
sorumluluktan kaçan, onları
reddeden, ne pahasına olursa
olsun onları kendinden uzak
tutmaya çalışan her zihniyet
bu yaşananlardan sorumlu.
Azınlık toplumu olarak,
farklı olmanın, dışlanmışlığın
ne demek olduğunu çok iyi
biliyoruz. Görmezden
gelinmeye, sesini
duyuramamaya, öteki olarak
algılanmaya aşinayız.
Mülteci konusunun bile
azınlıkla bağdaştırılmasındaki
ortak payda, hakim kültürden
farklı olması değil mi?
Yüzyıllardır bu topraklarda
yaşayan, doğma büyüme bu
vatanın evlatları olan azınlık
insanının geniş çevreler
tarafından hazmedilememiş
olması onun farklı dilden,
dinden, kültürden olmasından
kaynaklanmıyor mu?
Kimliği kabul edilmeyen,
dini liderlerini, vakıflarının
yönetimlerini seçmesine izin
verilmeyen, örgütlenme
özgürlüğü, eğitim hakları
kısıtlanan, eşit fırsatlardan
yararlanamayan azınlık insanı
ülkenin bağrına basılmak
yerine hep ötekileştirilmiyor
mu?
Üstüne üstlük, öteki
olmanın yanı sıra “tehlike”
olarak da algılanıyor.
Oysa böyle bir iddiayı
kanıtlayacak, gerçek olduğunu
ortaya koyacak elle tutulur bir
veri, somut bir örnek
göstermek mümkün değil.
İşte farklı olmanın bedeli bu
kadar ağır… Bu ise medeniyet,
çağdaşlık, vicdan eksikliği
anlamına geliyor. Bu nedenle
insan olduğumdan utandığım
çok, ama çok anlar oluyor!..
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Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Milletvekili İlhan Ahmet’ten ikinci köprü önerisi
MİLLETVEKİLİ İlhan Ahmet,
Yunanistan ile Türkiye arasındaki
Bahçeköy (Kipi) - İpsala gümrük
sahasında ikinci bir köprünün inşa
edilmesi talebini gündeme getirdi.
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas
Karamanlis’e yönelttiği yazılı soruda,
Kipi sınır kapısındaki ikinci karayolu
köprüsünün aciliyetine dikkati çeken
İlhan Ahmet. özellikle Yunanistan ve
Türkiye arasındaki ticaret hacminin
arttırılmasına ve sınırda yer alan iki
bölgenin siyasi, ekonomik ve turistik
açıdan gelişmesine katkı sağlaması
açısından yeni köprü yapımının
büyük önem taşıdığına işaret etti.
İlhan Ahmet, konuyla ilgili
Yunanistan ve Türkiye parlamentoları
tarafından onaylanmış 2004 yılına ait
projeyi de hatırlatarak, süreci
hızlandırması için ilgili bakana
çağrıda bulundu.

“2020’DE İHALE AÇMAYI
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”
Milletvekili Ahmet, “2004 yılında
kararlaştırılan bu proje, 2007 yılında
Yunanistan, 2012 yılındaysa Türkiye
parlamentosu tarafından
onaylanmıştır. Akabinde 2013 yılında,
Ortak Planlama ve Proje İzlemesi
Komitesi, yüzölçümlerini / yer
haritalarını (topografika) onaylamak
ve bir Mutabakat Muhtırası imzalamak
için Edirne’de toplanmıştır.
04.04.2014 tarihinde ise Yunanistan
ile Türkiye arasındaki 2. sınır ötesi
karayolu köprüsünün yeri ve sınırı
konusunda uluslararası bir protokol
imzalanmıştır. Daha sonra Yunanistan
Ortak Çalışma Grubu delegasyonu ile
Türkiye Ortak Çalışma Grubu
delegasyonu da konuyla ilgili bir
araya gelmiştir.
Bahçeköy (Kipi) - İpsala gümrük
sahasına sınır ötesi ikinci karayolu

köprü inşaatı ihalesinin 2020 yılı
başlarında yapılabilmesi için yukarıda
belirtilen protokolleri ne zaman
hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?”
diye sordu.

“ALTYAPI İYİLEŞTİRME
ÇALIŞMASI NE ZAMAN
YAPILACAK?”
İlhan Ahmet, Kipi gümrük kapısındaki
altyapı eksiklerini de dile getirdi.
Gerek insan, gerekse ticari malların
Avrupa Birliği’ne giriş kapısı olarak
bahse konu gümrük sahasının
stratejik önemine işaret eden
milletvekili, ilgili bakandan, “Her yıl
bu noktadan geçen milyonlarca
insanın ihtiyaçlarına rahat ve güvenli
bir şekilde hizmet verebilmek için
mevcut Bahçeköy (Kipi) Gümrük
Kapısı’nda altyapı iyileştirme
çalışması yapmayı planlıyor
musunuz?” sorusuna cevap istedi.

Bakan Karamanlis: “Her iki ülkenin
de çıkarına olacak”
RODOP Milletvekili İlhan
Ahmet’in, Yunanistan ve
Türkiye arasındaki Bahçeköy
(Kipi) - İpsala gümrük sahasına
ikinci bir köprü yapılması
hakkındaki süreçle ilgili
yönelttiği soruya, Altyapı ve
Ulaşım Bakanı Konstantinos
Karamanlis cevap verdi.
Karamanlis, 1 Kasım Cuma
günü meclis genel kurulunda
milletvekili İlhan Ahmet’in
sorularını yanıtladı. Oturumda
ilk sözü alan İlhan Ahmet, yazılı
soruda dikkat çektiği konuları
bir kez de sözlü olarak dile
getirdi.
İkinci köprü inşaasıyla ilgili
iki ülke başbakanları Kostas
Karamanlis ve Recep Tayyip
Erdoğan döneminde alınan
kararı hatırlatan Ahmet, “Söz
konusu köprünün inşaası için
proje, 2004 yılında, Kostas
Karamanlis’in başbakanlığı
döneminde kararlaştırılmıştır.
Bu projenin iki ülke arasındaki
bağlayıcı anlaşması, 2007
yılında Yunanistan
Parlamentosu, 2012 yılında ise
Türkiye Parlamentosu
tarafından onaylanmıştır.
Akabinde 2013 yılında, ortak
komite toplantısı yapılmıştır.
SİRİZA hükümeti
dönemindeyse köprü inşaat
projesinin milli kaynaklardan
finanse edilmesi karara
bağlanmıştır. Ancak bugün
gelinen süreçte hâlâ projenin
başlama tarihi ve ihale tarihi
ilan edilmemiştir.
Sadece Trakya’yı değil, Doğu
Makedonya - Trakya eyaletinin
genelini ilgilendiren ve efektif
olarak etkileyecek modern bir
alt yapı ile yeni bir köprüye
kavuşturulmuş gümrük kapısı
için 10 yılı aşkın süredir

bekletilen söz konusu proje
hakkında mevcut hükümet ve
ilgili bakandan geleceğe dönük
zaman çizelgesi açıklaması
talep ediyorum.” dedi.
Mevcut hükümet ve bakanlık
olarak, iki ülke arasındaki
ilişkileri geliştirilmeye katkı
sağlayacak köprü projesinin
hayata geçirilmesi yönünde
iradeleri olduğunu belirten
Karamanlis, “Hükümet olarak
iki ülke arasındaki ilişkileri
başbakanlar Karamanlis ve
Erdoğan dönemindeki sakin
düzeye getirmeyi istiyoruz. Bu
köprü inşaasının da her iki
ülkenin çıkarına olduğunu
düşünüyorum. Projenin devam
etmesi için elimizden gelenin en
iyisini yapmaya kararlıyız.”
dedi.
Bakan Karamanlis
konuşmasında, ortak komisyon
toplantılarının gidişatına göre
en erken 2021 yılı için ihale
ihtimalinin gündeme
gelebileceğini ifade etti. Proje
için ayrılmış 2,5 milyon euroluk
finansman olduğunu da
açıklayan Bakan Karamanlis
şunları kaydetti: “İlk defa 2013
yılında toplanan ve dört kez bir
araya gelen Ortak Proje
Planlama ve İzleme Komitesi
(MESPE)’nin 2018 Kasım
ayındaki birleşiminde, 360
metresi Yunanistan, 490
metresi Türkiye tarafından
olmak üzere toplam 850 metre
yapılması planlanan köprünün
eski köprüye paralel şekilde
inşa edilmesi kararlaştırıldı.
Belirttiğiniz gibi proje için
onaylanmış bir finansman var;
buna göre EGNATİA A.Ş.’nin
yürütücülüğünde yapılacak
projeye, Kamu Yatırım
Programı’ndan 2,5 milyon euro

aktarılması onaylanmıştır.
2019 Nisan ayında yapılması
gereken ortak komisyon
toplantısı, her iki ülkedeki yerel
ve genel seçim atmosferi
nedeniyle sekteye
uğradığından, bu durum ve
yaşanan gecikme ihale ilanıyla
ilgili süreci 2020 için mümkün
kılmamaktadır. Hızlı adımlarla
ilerleyebilmemiz için bu ortak
komisyon toplantılarının
muhakkak yapılması
gerekmektedir.”
Kipi gümrük sahasının pek
çok alandaki elverişsiz
koşullarına dikkati çeken
Milletvekili İlhan Ahmet,
bakandan acil çözüm talep
istedi.
İlhan Ahmet, “Hem
Avrupa’ya hem de Kuzey
Balkanlar’a açılan kilit bir kapı
olan Bahçeköy (Kipi) gümrük
sahası turizm ve ticari amaçlı
geçişlerin yanında kaçakçılıkla
mücadelede de önemli bir
noktadır. Böylesi önemli
sahadaki mevcut köprü çok eski
olmakla birlikte darlığı
nedeniyle özellikle tır
geçişlerinde yetersiz kalmakta,
uluslararası nakliyat
konusundaki ihtiyaçlara cevap
verememektedir. Diğer yandan
vatandaşların ve turistlerin
geçişlerinde gözlenen 8 - 10
saati aşan bekleme süresi,
gümrük sahasındaki elverişsiz
koşullar kişilerin seyahat
özgürlüğünü kısıtlayıcı bir
boyuta ulaşmıştır.
Bahçeköy (Kipi) - İpsala
gümrük kapısında turizm ve
ticari amaçlı geçişlerde yaşanan
ciddi sorunlar, altyapıda acil bir
iyileştirme ve modernleştirme
yapılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bu sorunun

çözümü başta küçük esnafa,
işletme sahiplerine ve tüm
vatandaşlara rahat bir nefes
aldırtacaktır.” ifadelerini
kullandı.
Milletvekili Ahmet’in
Bahçeköy (Kipi) gümrük
sahasındaki yetersizliklerle
ilgili tespitlerini onaylayan
Bakan Karamanlis
konuşmasında, “Bahse konu
gümrük kapısında tek gidiş, tek
geliş trafik şeridinden ibaret
olan yolun çok eski ve işlevsiz
olduğu konusunda kesinlikle
haklısınız. Bu yolun acilen
yenilenmesi gerektiği
konusunda sizinle hemfikirim.”
dedi.
İlhan Ahmet’in Bahçeköy
(Kipi) gümrük sahasındaki
elverişsiz koşulların

iyileştirilerek, modern tesislere
kavuşturulması yönündeki
talebini de yanıtlayan
Karamanlis, “Kesinlikle
haklısınız, 50 yıllık bu eski
tesisin, Schengen Sözleşmesi
uyarınca da modern şekilde
yenilenmesi gerektiği aşikârdır.
Bu durum sadece Altyapı ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın
sorumluluğunda olmadığından
süreç uzamaktadır. Ancak biz
bakanlık olarak, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanlığı tarafından yürütülen
bir çalışmayı inceliyoruz. Ayrıca
Türkiye gümrük sahasındaki
gibi gümrüğe ticari işlev
kazandırarak özel yatırımcıları
dahil edebilir miyiz, bunun
araştırmasını yapıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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nceki sayımızda işlemiştik. Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin İskeçe’deki yeni
şubesinin açılış etkinliğine katılan İskeçe
Belediye Başkanı Manolis Çepelis’in
bölgemizde ve ülke genelindeki bazı
çevreler tarafından siyasi anlamda linç
edilmeye çalışılmasını ele almıştık. Bu olay
daha tazeyken benzer olaylara şahit
olmamız, işin boyutunun farklı olabileceği
izlenimini doğuruyor.
Açıklamaya çalışalım. 16 Ekim 2019
Çarşamba günü Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin İskeçe’deki yeni
şubesinin açılışı vesilesiyle bir etkinlik
düzenlendi. Müzik ve tiyatro ağırlıklı
kültürel bir etkinlik oldu. Bu etkinliğe
İskeçe Belediye Başkanı Manolis Çepelis de
katıldı. Azınlık sivil toplum kuruluşlarından
biri olan derneğin etkinliğine katılması
kızılca kıyametin kopmasına yetti de, arttı
bile.

Çepelis’e yapılan eleştirilerin ana
eksenini şöyle özetleyebiliriz: Eleştirileri
yöneltenler Çepelis’in, “Batı Trakya’nın
Yunanlılığına şüphe ile yaklaşan derneğin
etkinliğine katılmak” , İskeçe seçilmiş
müftüsü Ahmet Mete kastedilerek
“Devletin tanımadığı müftünün yer aldığı
etkinliğe katılarak ona meşruiyet
kazandırmak” ve “Son dönemde
Yunanistan’la sorunlar yaşayan Türkiye’nin
başkonsolosunun da bulunduğu etkinliğe
katılmak”la suçladı. Siyasi linç boyutuna
ulaşan “eleştiriler”in ana eksenini bu
şekilde özetlemek mümkün. İskeçe
Belediye Başkanı yerel ve ulusal basında
eleştiri bombardımanına tutulurken,
paranoya sınırlarını dahi aşan
senaryolardan Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı da nasibini aldı. Ülkesine bağlılık
konusunda dünyaya örnek olabilecek
azınlığımız “ülkenin milli güvenliğini tehdit
eden tehlikeli grup” muamelesi gördü.
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Yaşadığımız bu olayın üzerinden çok
kısa bir süre sonra benzer bir olaya daha
şahit olduk. Her yıl olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde
Gümülcine’deki Türk Başkonsolosluğu
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verdi.
Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da Batı
Trakyalı soydaşların yanısıra bölgemizdeki
Yunanlı yetkililer de resepsiyona katıldı.
Bunlar arasında Drama Metropoliti ve Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios da vardı.
Çepelis olayında yaşadığımız olayın
neredeyse aynısını daha çok Drama
metropoliti öne çıkartılarak bir kez daha
yaşadık. Çepelis olayının adeta “kopyala –
yapıştır” yöntemine şahit olduk. “Vay
efendim nasıl olurmuş da metropolit
Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna katılırmış” , “Metropolit
hangi akla hizmet Türk Başkonsolosun
verdiği davete katılırmış” , “Nasıl olur da
metropolit, ‘sözde müftü’yle aynı karede
poz verirmiş, nasıl olur da onunla yan yana
gelirmiş”
Yine aynı çevreler, yine alışık olduğumuz
tarzda eleştirilerini yönelttiler. Drama
Metropolitini neredeyse linç edecek
boyutta saldırılarını yoğunlaştırdılar. Her iki
olayda da birçok açıdan benzer yöntemler,
benzer ithamlar ve saldırı boyutunda
yapılan eleştiriler açısından benzerlikler
var. Eleştiri ve saldırılardan aslan payını
metropolit alırken, Eyalet Başkanı Metios’a
da (daha düşük yoğunlukta) saldırı ve
ithamlarda bulunuldu.
Sanki birileri veya bazı çevreler – odaklar
ülkedeki Yunanlı yetkililerin Batı

Trakya’daki azınlıkla yan yana gelmesini,
azınlık kurumlarının etkinliklerine
katılmasını ve belki de daha öncelikli olarak
Türkiye’nin temsilcilerinin bulunduğu
etkinlik ve törenlere katılmalarını
engellemeye çalışıyor.
Her iki olayda da öne sürülen eleştiri ve
iddialarda, Türkiye’nin kuzey Suriye’de
sürdürdüğü terörle mücadele kapsamında
gerçekleştirilen harekata değinilmesi
meseleye farklı bir boyut getiriyor.
Hafta içinde yaşadığımız ve aslında bu
tür kara propagandaların bir sonucu olarak
değerlendirilebilecek bir başka olay daha
oldu. Halihazırda meclis başkan yardımcısı
görevini yürüten Lesvos milletvekili
Haralambos Athanasiu, göçmen – mülteci
sorununa dikkat çekmek amacıyla yaptığı
açıklamada “Böyle giderse Lesvos yeni
Rodop ili olacak” diyerek bizlerin “tehdit –
tehlike söylemini bırakın” derken ne
söylemeye çalıştığımızı istemese de çok
güzel bir şekilde izah etti! Toplumu
korkutmak ve kendince bir tehlikeyi
bertaraf etmek amacıyla mülteci sorununu,
Batı Trakya’daki azınlık meselesiyle
bağlayıverdi.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız
olaylarda siyasi linç girişimleriyle kıyameti
koparanları, azınlığımızı tehdit ve tehlike
olarak lanse edenleri, azınlık insanının ve
Türkiyeli yetkililerin yer aldığı etkinlikleri
“tukaka” edenleri Selanik’teki Diavata
Göçmen Merkezi önünde yapılmak istenen,
şimdiden yoğun tepki alan, adeta ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı kokan “domuz etli ve
alkollü eyleme” sahip çıkmalarını görmek
artık bizi şaşırtmayacak!...

Kozlukebir’de Tarım - Hayvancılık Festivali
AGROFEST Tarım-Hayvancılık
Festivali, 26 – 27 Ekim
tarihlerinde Kozlukebir’de
gerçekleşti. Festivalin açılış
töreni 26 Ekim Cumartesi günü
Kozlukebir futbol sahasında
yapıldı.
Tarım - Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE), Kozlukebir
Belediyesi, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) işbirliği ile
gerçekleştirilen festivalin
açılışına katılanlar, festival
alanındaki standları gezdi.
Daha sonra Kozlukebir
belediye meclis salonunda
protokol konuşmaları ve
sunumlar yapıldı.
İSMAİL MOLLA ALİ MEHMET
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü Başkanı İsmail Molla
Ali Mehmet, bölge halkının
neredeyse tamamının tarım ve
hayvancılıkla uğraştığını
belirterek, “Bugün burada tarım
ve hayvancılık alanında gelişen
teknoloji ve yenilikleri
üreticimizin görmesi ve ayak
uydurabilmesi, aynı zamanda
bölge ekonomisini
canlandırabilme amacındayız.
İnanıyorum ki halkımız bu tür
faaliyetlere kaliteli üretimin,
bilinçli yetiştiriciliğin artması ile
öncelikle kendi gelirine ve de
ülke ekonomisine katkı
sağlayacaktır.” dedi.
LEVENT SADIK AHMET
DEİK / Yunanistan-Türkiye İş
Konseyi Başkanı ve Dünya Türk

İş Konseyi Balkanlar Komite
Başkan Yardımcısı iş insanı
Levent Sadık Ahmet,
“Organizasyonu üstlenen ve
bizlerle işbirliği yapan Tarım
Hayvancılık Araştırmaları
Enstitüsü’ne ve Kozlukebir
Belediyesi’ne, ayrıca bu güzel
festivalde bölgemize faydalı bir
sunum gerçekleştirecek olan
Anadolu Hayvancılık ailesine de
en içten teşekkürlerimi sunarım.”
dedi.
Levent Sadık Ahmet
konuşmasında DEİK ve
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
yaklaşık 4 milyar dolar olan
ticaret hacmini iki katına
çıkarmayı amaçladıklarını
söyleyen Levent Sadık Ahmet,
“İkili ekonomik ilişkileri gelinen
noktadan daha ileriye götürme
isteği ve faaliyetlerini daha geniş
kitlelere yaymak amacı ile
bölgesel ziyaretler
gerçekleştiriyoruz. Bu noktada
Yunanistan’ın her yerini bir
bütün olarak görüyor, Atina ve
Selanik’e gösterdiğimiz
hassasiyeti aynı şekilde Batı
Trakya coğrafyasına da
gösteriyoruz.” dedi.
RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, “AGROFEST
Festivali; Kozlukebir Belediyesi,
tarım ve hayvancılık sektörü,
aynı zamanda bu alanda faaliyet
gösteren bütün iş sektörleri için
çok büyük önem arz etmektedir.
Bu sebeple Tarım ve Hayvancılık

Araştırma Enstitüsü’nün bizlere
sunduğu bu festival önerisini
hemen kabul ettik ve bunun
gerçekleşmesi için bütün
imkanlarımızı seferber ettik.
Kozlukebir Belediyesi her zaman
halkının yararına olan hizmetleri
desteklemiştir ve bundan sonra
da destekleyecektir.” ifadelerini
kullandı.
Protokol konuşmalarının
ardından plaket töreni yapılarak
sunumlara geçildi.
İlk olarak THAE Başkanı
İsmail Molla Ali Mehmet, Tarım
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün tanıtımını yaptı ve
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Hayvancılık Dış Ticaret
Koordinatörü Gülçin Yaman ise,
“Tarımda ve Hayvancılıkta Akıllı
Üretim Sistemleri”ni anlattı.

Ziraat Mühendisi Hakan
Ali’nin “YAKA IKE ve Kirazcılık”
başlıklı sunumunun ardından
THAE Ekonomi Direkötürü
ekonomist Onur Mustafa, “Batı
Trakya’nın Tarım Hayvancılık
Sektörü” hakkında bilgi verdi.
THAE kurucu üyesi ziraat
mühendisi Salih Topal’ın “Batı
Trakya’da Kirazcılık” ve THAE
Asbşakanı ziraat mühendisi
Bülent Salih’in “Batı Trakya’da
Zeytincilik” başlıklı konuşmaları
ile sunumlar tamamlandı.
Festivalin birinci günü, Grup
Trakya’nın konseri ile son buldu.
FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜ
Festivalin ikinci gününde
Kozlukebir belediye meclis
salonunda sunumlara devam
edildi. THAE kurucu üyesi ziraat

mühendisi Hüseyin Sadık, “Batı
Trakya’da Aromatik Bitkiler”,
THAE Genel Sekreteri ziraat
mühendisi Kadir Hüseyin “Batı
Trakya’da Tütün Üretimi”, THAE
Asbaşkanı ziraat mühendisi
Bülent Salih de “Tütüncülük”
başlığı altında sunumlar yaptılar.
Festival, Türkiye’den gelen
ünlü sanatçı Ankaralı Yasemin’in
konseriyle sona erdi.
Festivalin açılış törenine
katılanlar arasında Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Konsolos
İbrahim Sakli, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram yer aldı.
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“OHİ” Bayramı
törenlerle kutlandı

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Kedi ve köpeklerde
tüy dökülmesi

B

iz veteriner hekimlerin
sıklıkla karşılaştığı bir
soru vardır... Kedi veya
köpeğimden dökülen tüyler kist
yapar mı? diye... Aslında kisti
önleyici hapların kedi ve
köpekler tarafından düzenli bir
şekilde alınmadığı durumlarda,
iyice yıkanmadan tüketilen yeşil
sebzeler ve çiğ olarak tüketilen
etlerden biz insanlara kist
oluşturan etkenin bulaşması
muhtemeldir...
Kedi ve köpeklerde tüy
dökülmesi, hayvan sahipleri
tarafından en istenmeyen bir
durumdur ve akabinde hekime
sorulan ilk soruda yukardaki
sorudur. Aslında düzenli olarak
haplanan kedi ve köpeğin, tüyleri
dökülse bile, bizleri kist
hastalığından koruduğunu
söyleyebiliriz.
Aslında tüylerin dökülmesi
fizyolojik bir olaydır. Nasıl ki her
insanın saçları her banyo sonrası
tarama sonucu dökülürse,
hayvanlarında tüyleri dökülebilir.
Burda önemli olan dökülme
miktarı ve sıklığıdır. Aşırı tüy
dökülmesi hayvan sahiplerini
rahatsız eder ve bu durum
istenmez. Hayvanlarda tüy
dökülmesinin normal sınırlarda
olması gerekir.

AŞIRI TÜY DÖKÜLMESİNİN
SEBEPLERİ...
Kedi ve köpeklerdeki deri
hastalıkları, bakımda
yetersizlikler, beslenme
bozuklukları, stress gibi
hazırlayıcı sebeplerin yanında,
deri hastalıklarının asıl nedenleri
arasında viral, bakteriyel,
mikotik enfeksiyonlar, uyuz, pire,
kene, kıl kurdu, solucan gibi iç ve
dış parazitler, tasma sürtmesi
gibi travmatik nedenlerin
yanında bazı kimyasalların ve
tahriş edici ilâçlarında kıl ve tüy
dökülmelerine sebebiyet verirler.
Bakım şartlarının uygun ve
düzgün olmaması: Örneğin
derinin yetersiz bakımı,
yıkanmaması ve
temizlenmemesi, yıkanan
hayvanın ıslak bırakılması
kurutulmaması, uygun olmayan
şampuan kullanımları ve
taranmamasının yanında sık
aralıklarla fazla yıkamalar tüy
dökülmelerine zemin hazırlar.
Beslenmenin yeteri ve dengeli
olmaması: Hayvanlara düzenli ve
yeteri mama verilmemesi, düşük
kalite yemlerle besleme, tek
yönlü beslenme alışkanlıkları tüy

dökülmelerşnşn
sebeplerindendir.
Kedi ve köpeklerin stress
altında bulunmaları: Mevsim
değişikleri stress nedenidir.
Bunun yanında sistemik
hastalıklar hayvanlarda strees
yaratabilir. Nemli ortamlarda
bulunma, gebelik ve laktasyon
dönemleri de hayvanlarda tüy
dökümünü hızlandıran
nedenlerdendir.
Dış paritler: Dışarıdan bulaşan
parazitler, hayvanlarımızda
kaşıntıya ve deride alerjik
reaksiyonların şekillenmesine
sebebiyet verdiğinden dolayı, iç
ve dış paraziti bulunan
hayvanlarda kıl ve tüy
dökülmeleri hızlıdır. Özellikte
uyuz etkenlerinde şiddetli
kaşıntının yanında, bütün vücuda
yaygınlaşmış tüy dökülümleri
gözlenir.
Derinin mikotik – mantar
hastalıkları: Aynı zamanda
zoonoz olan yani biz insanlarda
da deri lezyonları oluşturan bu
tür hastalıklar, sevimli
dostlarımızda tüy dökülmelerinin
de ana sebeplerini oluştururlar.
Böyle durumlarda vakit
kaybetmeden veteriner
hekiminizle irtibata geçip, gerekli
önlemleri almanızda sağlığınız
açısından büyük fayda vardır.
KIL VE TÜY DÖKÜLMELERİNİ
AZALTACAK VEYA ÖNLEYECEK
TEDBİRLER...
Kedi veya köpeğinizin;
Dengeli ve düzenli
beslenmesi,
İç ve dış parazitlerden,
periodik olarak yapılan
uygulamalarla hayvanların
arındırılması,
Hayvanlara uygulanan aşı
programlarının doğru ve düzenli
olması,
Hayvanların düzenli, sık
olmayan aralıklarla uygun
şampuanlarla yıkanması,
kurulanması ve taranması,
Tıraş edilmeleri,
Stresli dönemlerde veteriner
hekimi kontrolünde gerekli
ilâçların kullanımı,
Barınakların temiz ve hijyenik
olması,
Kıl ve tüy dökülmelerini
azaltacak ve de önleyecek
tedbirlerin başında
gelmektedir...
Hepinize can dostlarınızla
birlikte sağlık dolu bir yaşam
dilerim...

İTALYAN ordusunun teslim olma çağrılarına
“OHİ – HAYIR” yanıtının verildiği tarihin
yıldönümü, tüm ülkede olduğu gibi Batı
Trakya’da da kutlandı.
28 Ekim Pazartesi günü ülke genelinde
gerçekleştirilen törenlerde, öğrenciler ve askeri
birlikler resmi geçit yaptı.
Gümülcine’deki törene hükümeti temsilen
Rodop ili Yeni Demoktasi Partisi milletvekili
Evripidis Stilyanidis, KİNAL milletvekili İlhan
Ahmet ve SİRİZA milletvekili Dimitris Haritos,
Doğu Makedonya- Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios, Gümülcine Belediye Başkanı Yanis
Garanis, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Konsolos İbrahim Sakli
katıldı.

İskeçe’deki törene ise hükümeti temsilen katılan
İskeçe ili Yeni Demoktasi Partisi (YDP)
milletvekili Spiros Çilingiris’in yanısıra İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, KİNAL
milletvekili Burhan Baran, İskeçe Belediye
Başkanı Manolis Çepelis, yerel yöneticiler ile
kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Kutlamalar çerçevesinde öğrenciler, dernekler
ve askeri birlikler resmi geçit törenleri yaptı.
28 Ekim OHİ bayramı nedeniyle yapılan geçit
törenine Gümülcine’de azınlık ilkokullarıyla,
Celal Bayar Azınlık Ortaokul – Lisesi ve Hayriye
Medresesi öğrencileri de katıldı. İskeçe’de de
azınlık ilkokulu, Azınlık Ortaokul ve Lisesi ile
Medrese öğrencileri de resmi geçitte yer aldı.

AB’de en yüksek işsizlik
Yunanistan’da

AVRUPA İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) açıkladığı verilere
göre, 28 üyeli Avrupa
Birliği’nde (AB)
mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik oranı Eylül ayında
yüzde 6,3 olarak
gerçekleşirken, 19 üyeli Euro
Bölgesi’nde ise yüzde 7,5 oldu.
Böylece işsizlik oranı hem AB
genelinde hem de Euro
Bölgesi’nde Ağustos ayına göre
değişmedi.
Eurostat’a göre AB’deki
işsizlerin sayısı 15 milyon 635
bin olurken, Euro Bölgesi’nde

ise 12 milyon 335 bin işsiz
kayıtlara geçti. Eylül 2018 ile
karşılaştırıldığında işsiz sayısı
AB’de 889 bin, Euro
Bölgesi’nde de 738 bin kişi
azaldı.

YUNANİSTAN’DA İŞSİZLİK
ORANI YÜZDE 16,9
Eylül 2019 itibarıyla AB’de en
düşük işsizlik oranı yüzde 2,1
ile Çekya’da ölçüldü. Almanya
yüzde 3,1 ve Polonya yüzde 3,3
işsizlik oranıyla Çekya’yı takip
etti. En yüksek işsizlik oranı ise
yüzde 16,9 ile Yunanistan ve

yüzde 14,2 ile İspanya’da
kaydedildi. Bir yıl önceki
rakamlarla karşılaştırıldığında
AB üyesi 22 ülkede işsizlik
oranı düşerken, üç ülkede artış
gösterdi, üç ülkede ise
değişmedi.
Eylül 2019’da 25 yaş altı
genç işsiz sayısı AB’de yüzde
14,5 ile 3 milyon 223 bin, Euro
Bölgesi’nde de yüzde 15,9 ile 2
milyon 283 bin olarak
kaydedildi. Eylül 2018’e göre
genç işsiz sayısı AB genelinde
145 bin, Euro Bölgesi’nde 109
bin kişi azaldı.
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Seagate'in rekor kıracak
sabit diski 2020'de geliyor
SEAGATE, dev kapasiteli
sabit diskiyle yeni bir rekora
imza atmaya hazır!
Sabit diskinizdeki alan
oyunlara, 4K video kayıtlarınıza
veya diğer devasa dosyalara
boyun eğmeye başladıysa,
Seagate'in 2020'de piyasaya
süreceği 20TB'lık disk sorunu
çözebilir.
Ultra geniş kapasiteli
disklere odaklandığını
açıklayan Seagate, karıştırılmış
manyetik kayıt (SMR)
teknolojisini kullanan diskini
2020'nin sonuna doğru
piyasaya sürecek.
Firma, Western
Digital'den önce
harekete geçerek
dünyanın en büyük
sabit diskini ilk
piyasaya süren
olmak istiyor.
Daha geniş
depolama alanı için
bir sene daha
beklemek
istemiyorsanız, firma
18TB sürücüleri
2020'nin başında
üretmeye
başlayacağını
doğruladı. Bu sürücüler,
geleneksel manyetik kayıt
(CMR) teknolojisini ve Exos
16TB sabit diskteki dokuz
plakalı platformun aynısını
kullanıyor. Bu nedenle 17TB'lık

sabit diskin üretiminde önemli
bir sorunun çıkmayacağına
inanılıyor.
Seagate, 18TB'lık sabit diski
2020'nin başında satışa sunarak
rakibi Western Digital
karşısında kapasite alanındaki
liderliğini korumuş olacak.
Western Digital de 2020'nin
sonunda 20TB'lık bir disk
üretmeyi planladığını
açıklamıştı. Firmanın en geniş
sabit diski ise 16TB kapasitesine
sahip.
Isı Destekli Manyetik Kayıt
teknolojisine geçişle sabit disk

kapasitelerinin hızla büyümesi
bekleniyor. Bu teknoloji,
verinin daha yoğun olarak
kaydedilmesine izin veriyor ve
çok daha büyük disk
kapasitelerinin yolunu açıyor.

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Beraat,
Saat 2) Asal, Usulca 3)
Rn, Tantal 4) Balon,
İlam 5) Afi, Tel, Ket 6)
Rb, Boa, Ne 7) AA, Üye,
Çift 8) Kerata, Mai 9)
Lagün, Karar 10) Onma,
Net 11) Yb, Martin 12)
Leçe, Ku, Mal 13) Eti,
Kartela 14) Kiler. Alkan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Barbata, Leylek 2)
Esnaf, Aka, Beti 3) Ra,
Lir, Ego, Çil 4) Alto,
Bürünme 5) Ant,
Yanma, Kr 6) Tun, Ebet,
Arka 7) Stilo, Ak, Tura
8) Sual, Aç, Ani, Tl 9)
Allak, İmrenmek 10) Ac,
Menfaat, Ala 11) Taç,
Tetik, Elan.

Depolama Ortaklığı
Microsoft ve Warner Bros,
gelecekte film arşivlemekte
kullanılabilecek sıra dışı bir
teknolojiyi ortaya çıkardılar!
Microsoft ve Warner Bros,
gelecekte film arşivlemekte
kullanılabilecek sıra dışı bir
teknolojiyi ortaya çıkardılar!
Microsoft ve Warner Bros,
normal şartlarda ancak
filmlerde görebileceğimiz bir
ortak çalışmayla 1976'nın klasik
filmi Superman: The Movie'yi
bir parça cama kaydetti. Bu iş
için Microsoft'un Project Silica

Seagate'in
yayınladığı bir
grafikte 2026'da
50TB'lık
diskleri
görebileceğimiz
tahmin
ediliyor. Elbette
bu
kapasitedeki
bir diskin güvenilirliğinin çok
yüksek olması gerekecek.
50TB'ye yakın veri kaybetmek,
firmalar ve kullanıcılar için bir
felaket anlamına gelebilir.
Microsoft ve Warner Bros'tan

SOLDAN SAĞA
1) Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (Halk dili) Ağabey 2) Bir nota - Kırtasiye 3) Tavır, davranış
- Büyük ve sert taş kütlesi - Radyum’un simgesi 4) Yalan,
uydurma söz, Mücadele 5) Denizden dar bir kıyı kordunu
veya bir kanal ile ayrılmış göl - Taneli bir meyve 6) Göz Yağı alınmış yoğurt 7) Bir işi yerine getirmek için verilen
söz - Sodyum’un simgesi - Susuz içki 8) İlaçların
formüllerini gösteren resmi kitap - Lityum’un simgesi 9)
Beyaz - Rubidyum’un simgesi - Otelde özel bölüm 10)
Cehennem - Çok yorgun, aygın 11) Soğuğun etkisiyle katı
duruma gelme - Nobelyum’un simgesi 12) Donarak yağan
su buharı - Dikenli bir bitki 13) En kısa zaman - Yurt Nikel’in simgesi 14) Açık oturum - Yeni evlenmiş kadın.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bayrak - (kabaca) Kadın - Kap, Kacak 2) Ödül için
verilen nişan - Bir cins iri at 3) Aptal, bön - Kırmızı ile
mavinin karışmasından oluşan renk 4) Niyobyum’un
simgesi - Gümüş’ün simgesi - Bir kimseye göre
çocuğunun çocuğu - Bir bağlaç 5) Evlerde yük odası Desibelin simgesi - Anlam 6) (tiyatro) Antrakt - Güzel
kokulu bitki - Yara üzerine yapıştırılan şerit 7) Sulu
karşıtı - Taksimetresi olan otomobil - Gülüt 8) Öküz
arabası - Parayla bebeği besleyen kadın 9) Namus, haya
- Bir tür dans - Ortodokslarda dini içerikli resim 10) Kesin
yargı - Kardeş karıları - Apansız 11) Tutacak - Kayak İnce yapılı.

1
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9
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depolama çözümü kullanıldı.
"Konsept ispatı" olarak
gösterilen Project Silica,
"kuvars camda veri depolamak
için ultra hızlı lazer optiği ve
yapay zekadan" faydalanıyor.
Microsoft'un Innovation Stories
blog sayfasına göre "bir lazer,
çeşitli derinliklerde ve açılarda
üç boyutlu nano ölçekli
ızgaralar ve deformasyonlar
katmanları oluşturarak verileri
cama kodluyor". 2 milimetre
kalınlığındaki bir cam, bu
ızgaraların 100 katmanına
sahip olabiliyor.
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Bina sorununda oyalamaya devam!
İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki “vardiyalı eğitim” ve yeni bina
sorununa çözüm beklentilerine henüz bir
yanıt gelmedi.
Bu yıl öğrenci kayıtlarındaki artış
nedeniyle “vardiyalı eğitim”e geçilmesi
kararı tepkilere neden olmuştu. Buna itiraz
eden öğrenci velileri ilk olarak okulu
kapatma eylemine başlamış, daha sonra
da binlerce kişinin katıldığı bir protesto
yürüyüşü gerçekleşmişti. Konuyu Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanlığı ile
İskeçe Belediyesi’ne ileten veliler, sorunun
kısa vadede prefabrik sınıflar ile
çözülmesi, kalıcı çözüm olarak ise yeni bir
okul binası yapılmasını istemişlerdi.
Söz konusu eylemler devam ederken
Eyalet Başkanı Hristos Metios Atina’da
Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmüş ve
sorunun çözülmesi için bakanlığı
bilgilendirdiğini açıklamıştı. Bu
açıklamanın ardından veliler eyleme son
vermiş ve okulda “vardiyalı eğitim”
sistemi ile öğrenciler derslere başlamıştı.
Eylemin sonlandırılıp derslerin
başlamasının üzerinden 40 gün geçmesine
rağmen sorunun çözümüne yönelik
yetkililer tarafından herhangi bir adım
atılmaması üzerine konu yeniden
gündeme geldi. Bina sorununun
çözümüne ilişkin somut bir adım
atılmaması, azınlıkta “oyalamaya devam
ediliyoruz” izleniminin oluşmasına neden
oldu.
GÜNDEM gazetesi olarak konuyu
Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin
Ali, İskeçe milletvekilleri Burhan Baran ve
Hüseyin Zeybek ile görüştük.

ERHAN HÜSEYİN ALİ:
“HENÜZ SOMUT BİR CEVAP YOK”
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin Ali
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, eğitim yılı
başında okul velileri tarafından başlatılan
eylemin sona erdirilmesinin üzerinden
yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen yetkili
makamlardan sorunların çözümü ile ilgili
olarak herhangi somut bir adım
atılmadığını belirtti.
1 Kasım Cuma günü Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde öğrenci
velileri ile yapılan toplantı hakkında da
bilgi veren Erhan Hüseyin Ali şu ifadeleri
kullandı: “Okuldaki bina sorunu için
başlattığımız eylemin sona erdirilmesinin
üzerinden yaklaşık 40 gün geçmiş
durumda. Bu süre zarfında sadece İskeçe
Belediyesi’nden yazılı bir cevap geldi. Ne
yazık ki belediye yönetimi okul bahçesinde

ERHAN HÜSEYİN ALİ

yeterince alan olmadığı gerekçesi ile
prefabrik sınıf yapılamayacağı yönünde
bir cevap verdi. Belediyeden gelen bu
cevabın dışında bakanlıktan olsun, Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti’nden olsun
hiç bir yetkili makamdan ne yazık ki sözlü
veya yazılı herhangi bir bilgi veya cevap
bizlere ulaşmadı.”

“1 KASIM CUMA GÜNKÜ
TOPLANTIDA SÜRECİ
DEĞERLENDİRDİK”
Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin
Ali sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler 1
Kasım Cuma günü Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde velilerle
bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün
velilerimize bu süreçte yaşananları
anlattık ve değerlendirmelerde bulunduk.
Bu toplantı sonucunda prefabriklerin
okula getirilmesi yönündeki
mücadelemize devam etmenin yanında
sorunumuzu kökten çözecek olan yeni bir
okul binası yapımı için çalışmalara
başlama kararı aldık. Yani, yeni bir okul
binası için neler yapmak lazımsa bu
adımları en kısa zamanda atmaya
başlayacağız. Yeni yer bakılması
gerekiyorsa yeni bir yer bulup buraya bina
yapmak için ne kadar bütçe gerektiğini
belirleyeceğiz. Ondan sonra resmi olarak
ne yapmamız gerekiyorsa o yönde
çalışmalarımız devam edecek. Gerekiyorsa
bir banka hesabı açacağız. Bu konuda
Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği olarak
son yapılan toplantıda en kısa zamanda
çalışmalara başlama konusunda

BURHAN BARAN

kararımızı aldık. Aynı toplantıda Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği dışında yeni bir
heyetin oluşturulması kararını da aldık.
Bu heyet velilerden oluşuyor. Bundan
sonra atılacak adımları, yapılacak
çalışmaları bu heyet aracılığıyla
velilerimizle paylaşacağız. Velilerimizin
görüşlerini de bu heyet bizlere aktaracak.
Okulumuzdaki bu sorunun artık bir an
önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.
Velilerin ve çocuklarımızın beklentisi
budur. Sorunun çözümü için de elimizden
geleni yapmakta kararlıyız. Umuyorum en
kısa zamanda yetkililer bu soruna bir çare
bulurlar.”

İSKEÇE KİNAL MİLLETVEKİLİ
BURHAN BARAN
Konu ilgili olarak geçen günlerde Eğitim
Bakanı Niki Kerameos, İçişleri Bakanı
Panayotis Theodorikakos ile Altyapı ve
Ulaştırma Bakanı Konstantinos
Karamanlis’e yönelik soru soran İskeçe
KİNAL Milletvekili Burhan Baran,
kendisine verilen cevapların yetersiz ve
soruna çözüm bekleyen azınlık toplumunu
oyalamaya yönelik olduğunu belirtti.
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada ilk
olarak Altyapı ve Ulaştırma Bakanı
tarafından kendisine cevap verildiğini
söyleyen Burhan Baran, “Cevapta hiç bir
açıklamaya yer verilmeden ‘Ktiriakes
İpodomes A.E.’ (Okul Binaları Kurumu)
şirketine yönlendirme var. Kısaca
söylemek gerekirse, bakanlık ‘bu konu
bizim ilgi alanımızda değil’ şeklinde cevap
verdi. Bu tabii kalıcı çözüm olarak
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gördüğümüz yeni okul binası ile ilgili
sorumuza cevaptır. Acil çözüm olarak
istediğimiz prefabrik sınıflar için ise
herhangi bir cevap verilmedi.” ifadelerini
kullandı.

“BİZ BAŞKA ŞEYİ SORUYORUZ,
BAKANLIK BAŞKA ŞEYİ
CEVAPLANDIRIYOR”
Milletvekili Baran, Altyapı ve Ulaştırma
Bakanlığı’nın cevabından bir gün sonra ise
İçişleri Bakanlığı’nın kendisine cevap
verdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın
cevabında ilk olarak Yunanistan
genelinde, daha sonra ise İskeçe ili
genelinde okul binalarının bakımı,
onarımı, boyanması ile ilgili kendisine bir
sürü rakam verildiğini söyleyen Burhan
Baran sözlerine şöyle devam etti: “Söz
konusu cevap metninde Doğu Makedonya
– Trakya eyaleti ile İskeçe Belediyesi’ne ne
kadar para verildiğine dair bilgiler de
verilmiş. Cevap metninin sonunda ise
İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Ekim 2019
tarihinde Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanlığı ile İskeçe Belediyesi’ne
söz konusu paralardan İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’ne ne kadarlık bir
miktar harcandığının sorulduğu ve
kendilerine cevap geldikten sonra beni
bilgilendirecekleri belirtiliyor. Kısacası bu
cevabın bizim sorumuzla yakından
uzaktan bir ilgisi yok. Biz başka bir şey
soruyoruz ancak gelen cevap çok başka
konularla alakalı oluyor.”

“OKUL BAHÇESİNE PREFABRİK
SINIF KONULAMAYACAĞI
İFADE EDİLMİŞ”
Burhan Baran, Eğitim Bakanlığı’nın
verdiği cevapta bakanlık olarak okulların
eğitim görmeye uygun olup
olmamalarından sorumlu oldukları ve
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
eğitime uygun bir binaya sahip olduğunun
belirtildiğini söyledi.
Prefabrik sınıflar konusunda Eğitim
Bakanlığı’nın verdiği cevaba da değinen
Burhan Baran, “Bu konuda gelen cevapta
İskeçe Belediyesi’nden bakanlığa verilen
bilgide okul bahçesinin prefabrik sınıf
konulması için uygun olmadığı belirtiliyor.
Yani İskeçe Belediyesi, Eğitim
Bakanlığı’na bir yazı yazarak prefabrik
sınıf yapılması için okulda uygun alan
olmadığını söylemiş. Aynı cevapta Eğitim
Bakanlığı’nın önceliklerinden bir
tanesinin öğrencilerin güvenliğini
sağlamak olduğu ve kendilerine İskeçe
Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre
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İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
binasında öğrencilerin güvenliğini
tehlikeye atacak herhangi bir durum
olmadığı vurgulanıyor. Vardiyalı
eğitim konusunda ise söz konusu
sorunun sadece İskeçe’de değil
Yunanistan genelinde de bir çok
bölgede var olduğu, bu durumda da
mevcut eğitim sistemine devam
edilmesinin uygun görüldüğü
belirtiliyor. Kısacası sorularımıza bizi
tatmin edecek bir cevap alamıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Burhan Baran bu süreçte her
kurumun sorumluluğu başka bir
kuruma atma gayreti içinde
olduğunu ve bu şekilde İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi ile ilgili talepler
konusunda bir oyalamaya gidildiğini
belirtti.

MİLLETVEKİLİ ZEYBEK:
“YETKİLİLERİN DAHA CİDDİ
OLMASINI BEKLİYORUZ”
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek de İskeçe Azınlık Ortaokulu
– Lisesi’ndeki bina sorununu 4
Kasım Pazartesi günü mecliste
gündeme getirdi.
Konuyla ilgili olarak yaptığı basın
açıklamasında, yetkililerin bu ciddi
sorunun çözümü için daha ciddi
olmaları gerektiğini söyleyen
Zeybek, bu haklı mücadelede her
zaman Encümen Heyeti ve Okul Aile
Birliği’nin yanında olduğunu
vurguladı.
Hüseyin Zeybek konu ilgili yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı: “4
Kasım 2019 tarihinde İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul
ve Lisesi’nin bina sorunuyla ilgili
sunmuş olduğum sözlü soruyu
cevaplayan Eğitim Bakan Yardımcısı
sayın Zaharaki konuya vakıf
olmadığını bizlere gösterdi.
Sayın bakan okulumuzun iki farklı
binadan (ana bina ve ek bina)
oluştuğunu ve prokat sınıfların ek
binanın elverişli olan avlusuna
yerleştirilmek istendiğini idrak
etmek istemedi.
Vardiyalı eğitimin çocuklarımıza ve
ailelerimize sorunlar getirdiğini,
ancak prokat sınıflarında geçici
çözüm olduğunu dile getirdim.
Kalıcı çözüm için ise çağdaş, sağlıklı
yeni bir binanın inşaatı
gerekmektedir.
Fakat bakanın vardiyalı eğitimden
yana olması ve yeni bir bina sözü
vermemesi Encümen Heyeti, Okul
Aile Birliği ve azınlığımızın
umutlarının başka bir bahara
kaldığını göstermektedir. Eyalet
Başkanı sayın Metios’un
girişimlerinin yetersiz kaldığını,
azınlığımıza verilen sözlerin
bakanlık tarafından kaale
alınmadığını görmekteyiz.
Bu önemli sorunun çözümü için
yetkililerin daha ciddi olmasını
bekliyoruz. Gerek Eyalet
Başkanından gerekse İskeçe
Belediye Başkanı’ndan daha aktif ve
tutarlı olmalarını beklemekteyiz.
Biz bu mücadelenin haklılığına
inanıyoruz. Vardiyalı eğitime son
verilmesi için prokat yapılar ek
binaya yerleştirilene kadar ve asıl
kalıcı çözüm olan çağdaş sağlıklı bir
binayı azınlık eğitimine kazandırana
dek haklı mücadelemizden
vazgeçmeyeceğimizi, her zaman
Encümen Heyeti’nin ve Okul Aile
Birliği’nin yanında olduğumu bir
kez daha vurgulamak isterim.”
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
96. yılı Batı Trakya’da kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından
verilen resepsiyona Batı Trakya Türkleri
büyük ilgi gösterdi.
29 Ekim Salı akşamı Gümülcine’deki
Cris&Eve Oteli’nde verilen resepsiyona
katılan misafirleri Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ile eşi Aslı
Ömeroğlu ve konsoloslar İbrahim Sakli ile
Neslihan Altay karşıladı.
Katılımcılar salondaki yerlerini aldıktan
sonra ilk olarak Türkiye ve Yunanistan
milli marşları okundu. Ardından Konsolos
İbrahim Sakli tarafından Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
okundu.
Resepsiyona, Batı Trakya Türkleri
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe Milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ve Burhan Baran, Drama
Metropoliti Pavlos, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios,
Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram,
DEB Partisi yöneticileri, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin, Maronya
Belediye Başkanı Dinos Haritopulos,
BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, Rodop - Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin,
Güney Meriç Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Dimetoka Müslümanları
Derneği Başkanı Süleyman Macır, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi Başkanı Ali Emin Latif, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi
Başkanı Yüksel Öztürk ve beraberindeki
heyet, Batı Trakya genelinden belediye
başkan yardımcıları, meclis başkanları,
ana muhalefet başkanları, iktidar ve
muhalefetten meclis üyeleri, sivil toplum
kuruluşlardan başkanlar ve yönetim
kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda
soydaş katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
mesajı şöyle:
“Aziz milletim,
Ülkemizin 81 vilayeti ile yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.
Tarihimizin bu önemli dönüm
noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm
dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Cumhuriyetimizin ilanının 96 yıl dönümü
kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe
sahip İstiklal Harbimizin zafere
ulaşmasında ve yeni devletimizin
kuruluşunda vazife üstlenen
kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.
Türkiye bağımsızlık mücadelesini en
başından en sonuna kadar milli iradenin
temsilcisi olan Meclisiyle yürütmüş bir
ülkedir. Önümüzdeki yıl 100. yıl
dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet
Meclisimizde bugüne kadar ülkemizin
kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için
çalışmış tüm milletvekillerimize

şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır
dünyanın en gözde yeri üzerinde en çok
mücadele yürütülen coğrafyasında
yaşamımızın bedelini canlarıyla ödeyen
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz
ediyorum.
Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve
geleceğimizi korumak amacıyla son
yıllarda yine tarihi bir mücadelenin
içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından
15 Temmuz hain darbe girişimine kadar
yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi
mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de
yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve
son olarak Barış Pınarı hareketleri da yine
bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan
bir asır önce başlattığımız ve yeni
devletimiz, Cumhuriyetimizi kurarak
taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir
benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle
veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi
bozmaya yönelik her türlü oyun her türlü
fitne sergileniyor. Sınırlarımızın
güvenliğinden ekonomimize kadar
egemenliğimizi hedef alan çok yönlü

saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye kadim
tarihi birikimi köklü devlet tecrübesi ve bir
asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm
bu sorunların üstesinden gelebilecek güce
sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde
kurulan tüm tuzakları Allah’ın yardımı,
milletimizin desteğiyle birer birer bozarak
bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu
önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere
miras olarak bırakanların vizyonuna uygun
şekilde başarıyla neticelendireceğimize
yürekten inanıyorum.
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak
bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071
vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı
vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha
nice yıllara çok daha güçlü çok daha
müreffeh bir şekilde taşıyacağız.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Bu duygularla bir kez daha
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl
dönümünü tebrik ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın mesajı Yunanca olarak da
salonda bulunan ekrana yansıtıldı.
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Mültecilerle birlikte
Türk azınlık
nasıl hedef gösterilir,
nasıl ötekileştirilir?
İşte cevabı....
Göçmen ve mülteci sorunu son haftalarda
Yunanistan’ın en önemli gündem maddelerinden biri
oldu. Bu sorun daha önce de tartışmalara neden
olmuştu. Son beş yılda göçmen – mülteci
probleminin farklı yoğunlukta da olsa sürekli bir
şekilde gündemde olduğunu gözlemliyoruz.
Yeni Demokrasi Partisi’nin iktidarda olduğu bir
önceki dönemde yine bu konunun ülkeyi meşgul
eden konular arasında üst sıralarda olduğunu da
hatırlatmakta fayda var.
İşte bu sorunun yoğun bir şekilde tartışıldığı
bugünlerde öyle bir açıklamaya şahit olduk ki, gerek
mültecilere, gerekse Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na bakış açısıyla ilgili olarak endişeye
kapıldık. Daha önceleri de bir çok kez benzer
örnekler yaşadık. Batı Trakya Türkleri ne yazık ki
geçmişte de, günümüzde de Yunanistan için bir
“tehdit” ve “tehlike” unsuru olarak lanse ediliyor.
Bu çerçevede, toplum olarak sayısız algı
operasyonuna maruz kaldık ve kalmaya da devam
ediyoruz. Hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen
Batı Trakya Türk toplumunu, sanki vatandaşı olduğu
Yunanistan aleyhine bir gayret içindeymiş gibi
gösterenler hep vardı ve ne yazık ki bugün de bu
çevreler var olmaya devam ediyor.
İşte son örnek... Yeni Demokrasi Partisi Lesvos
(Midilli) Milletvekili Haralambos Athanasiu, Lesvos
adasındaki göçmen ve mülteci sayısının artışına
dikkat çekmek amacıyla kendince ilginç bir
benzetme yapmış!.. “Böyle giderse Lesvos kısa
zamanda ikinci Rodop ili olacak”mış!!!
Yani Milletvekili Athanasiu, “mülteci ve
göçmenler bu hızla gelmeye devam ederse adadaki
Müslüman nüfus artacak; kısa zamanda nüfus oranı
değişecek ve Lesvos adası ikinci bir Rodop olacak”
demeye getiriyor. Çünkü sayın Athanasiu’ya göre
“Bu hızla devam ederse 15 – 20 yıl içinde ada
nüfusunun üçte biri Müslüman olacak”mış!..
Bu açıklamasıyla iki yanlışa ve belki de iki suça
birden imza atıyor. Birincisi; savaştan, iç
kargaşadan, kan ve gözyaşının hakim olduğu
memleketlerinden kaçmak ve daha iyi yaşam
koşulları aramak zorunda kalan binlerce göçmen ve
mülteci hakkında “olumsuz” , “negatif” ve
“ötekileştirici” bir söylem ortaya koyuyor. Böyle
yaparak kendi kamuoyuna, kendi toplumuna bu
insanlarla ilgili olarak son derece “yanlış” ve
“tehlikeli” mesajlar veriyor.
Öte yandan “Lesvos yeni Rodop olacak” diyerek,
kendi vatandaşı olan ve asırlardır burada yaşayan,
bu ülkenin sadık vatandaşları olan Batı Trakya’daki
Müslüman Türk Azınlık için “tehdit” ve “tehlike”
edebiyatı yapıyor. Hem kendi bölgesine (Lesvos ve
Ege adaları) hem de ülke geneline, Rodop ili ve Batı
Trakya hakkında son derece yanlış ve yanıltıcı
mesajlar veriyor. Adeta burada yaşayan azınlık
“tehlikedir” , “tehdittir” , “sakıncalıdır” demeye
getiriyor. Bu açıklamalarla azınlık insanını da
kamuoyu nezdinde “hedef” haline getiriyor.
Bu açıklamayı yapan milletvekilinin şu anda
meclisin ikinci başkan yardımcısı olduğunu ve
Samaras hükümetinde de Adalet ve İnsan Hakları
Bakanı görevinde bulunduğunu da not edelim!..

8 Kasam
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2018 2018
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19
14
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“Yunanistan’daki
göçmen kampları
barut fıçısı gibi”

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja
Mijatovic, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında
durumun barut fıçısına dönüştüğü ve bu durumun
sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu.
Deutsche Welle’nin haberine göre, Midilli ve Sisam
adaları ile Korinth kentinde sığınmacıların yaşadığı
kampları ziyaret eden Avrupa Konseyi İnsan Hakları
Komiseri Dunja Mijatovic, kamplardaki durumun “barut
fıçısı” gibi olduğunu dile getirdi. Kamplarda sağlık
hizmetlerinin ve sıhhi tesislerin çok yetersiz olduğunu
vurgulayan Mijatovic, Sisam’da bazı sığınmacı ailelerin
ağaçları keserek kendilerine barınaklar inşa ettiklerini ve
insanların yiyecek ve tuvalet kuyruğunda saatlerce
beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.
“Bunun artık iltica başvurusunda bulunanların kayıt
işlemi ile bir ilgisi yok. Burada tamamen bir hayatta
kalma mücadelesi yaşanıyor.” diyen Mijatovic, bir
yandan Avrupa Birliği’nin (AB) mali yardımıyla ilgili
övücü sözler sarf ederken, diğer yandan kamplarda
yaşanan sıkıntıların sadece para ile çözülemeyeceğini

belirtti. Yunan hükümetinin, sığınmacılar için sağlanan
olanakların daha etkin kullanılabilmesi için bürokratik
engelleri kaldırması gerektiğini belirten Dunja Mijatovic,
AB ülkelerinin de sığınmacıların Yunanistan’dan diğer
ülkelere dağıtılması için sorumluluk almaları ve çareler
bulmaları gerektiğini ifade etti.
Yunanistan’ın sırtındaki yükün azaltılarak, bu ülkeye
yapısal değişiklikler yapma fırsatı tanınması gerektiğini
de vurgulayan Mijatovic, AB ile Yunanistan’ın bir araya
gelerek, sığınmacı kamplarının bulunduğu yerlerdeki
yerel idarelerin nasıl desteklenebileceği konusunda
görüş alışverişinde bulunması gerektiğini savundu.
Mijatovic ayrıca söz konusu yerel idarelerle ilgili olarak,
“Uzun yıllardır cömert bir biçimde çok sayıda sığınmacıyı
barındırıyorlar, ancak bu devam ettirilemeyecek durumla
ilgili öfkeleri de görmezden gelinecek gibi değil.” dedi.
Merkezi Fransa’nın Strasbourg kentinde olan Avrupa
Konseyi’nin sorumlulukları arasında, üye ülkelerde insan
haklarının korunması ile ilgili konular da yer alıyor.

Yunanistan’da refakatsiz çocuk
sığınmacı 5 bine yaklaştı
YUNANİSTAN genelinde refakatsiz çocuk
sığınmacı sayısının 4 bin 779’a ulaştığı, bunlardan
yaklaşık 2 binin kayıp olduğu bildirildi.
Çalışma Bakan Yardımcısı Domna Mihailidu
düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 bin 779
refakatsiz çocuk sığınmacı bulunduğunu söyledi.
Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli
sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını
belirten Mihailidu, nerede ve hangi koşullar altında
hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu
çocukların bulunması için Yunan polisi tarafından
arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların
yüzde 43’ünün Afganistan, yüzde 25’inin Pakistan ve
yüzde 9’unun Suriye uyruklu olduğuna dikkati çeken
Mihailidu, ayrıca, yüzde 93,8’inin erkek, yüzde

6,2’sinin kız ve yüzde 7’sinin 14 yaşından küçük
olduğunu belirtti.
Mihailidu, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak
üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler
yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu
ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali
olduğunun altını çizdi.
Söz konusu çocukların barınma problemini çözmek
için çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını anlatan
Mihailidu, Avrupa Komisyonu’na bu çocuklardan
bazılarının kaldığı otellerin finansmanını sürdürme
talebinde bulunulduğunu aktardı.
Mihailidu, ülkedeki refakatsiz çocuk sığınmacı
sayısında yıl sonuna kadar artış yaşanacağı
değerlendirmesinde bulundu.
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Yeni göçmen yasası
kabul edildi
HÜKÜMETİN hazırladığı
göçmenlerle ilgili yeni önlemler
içeren yasa tasarısı parlamentoda
onaylandı.
Yunanistan’da bulunan
göçmenlerle ilgili yeni yasal
çerçeve oluşturmak ve iltica
talebi reddedilenlerin Türkiye’ye
iadelerini hızlandırmak amacıyla
hazırlanan tasarı, parlamentoda
beş gün süren tartışmaların
ardından yapılan oylamada oy
çoğunluğuyla kabul edildi.
“Uluslararası Koruma ve Diğer
Hükümler Hakkında” adı altında
hazırlanan yeni kanun, Türkiye
ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki
göçmen mutabakatı kapsamında,
Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak
yeni bir iltica sistemi
oluşturulması, Ege Denizi’nde
düzensiz göçmen geçişlerinin
engellenmesine yönelik
kontrollerin sıklaştırılması,
göçmenlerin tespiti için polis
kontrollerinin yoğunlaştırılması,
iltica işlemlerinin kısaltılması ve
başvuruları reddedilenlerin
temyiz başvurularıyla ilgili yerel
idari mahkemelere karar yetkisi
tanınması gibi hükümler içeriyor.
Kanunda ayrıca, yeni yasal
çerçeve kapsamında Ege
adalarından 20 bin göçmenin
anakarada oluşturulacak yeni
kamplara taşınması, tutuldukları
kamplarda yasa ve kurallara

uymayan göçmenlerin iltica
hakkından mahrum edilmesi ve
iltica talebi reddedilen
göçmenlerin geri
gönderilebileceği “güvenli
kaynak ülkeler” ve “güvenli
üçüncü ülkeler” listesi
oluşturulmasına ilişkin maddeler
de yer alıyor.
Bu arada, parlamentoda
oylama öncesinde hükümet ve
muhalefet kanadı arasında sert
tartışmalar yaşandı.
Başbakan Kiriakos Miçotakis,
ekonomik göçmenlerle
mültecilerin ve göçmen
meselesinin, Avrupa boyutuyla
iltica hakkına ilişkin kuralların
ayırt edilmesi gerektiğini ifade

ederek, tasarının
kanunlaşmasıyla bu konudaki
büyük bir boşluğu dolduracağını
söyledi.
Ana muhalefetteki SİRİZA
lideri Aleksis Çipras ise,
hükümetin göçmen meselesini
uluslararası bir mesele olmaktan
çıkarıp Türk-Yunan sorunu
haline getirdiğini ifade ederek,
söz konusu kanunun pratikte
uygulanmasının mümkün
olmadığını kaydetti.
Öte yandan, başkent Atina’da,
Sintagma Meydanı’nda yeni
göçmen yasasına itiraz eden bazı
solcu gruplar ve çeşitli gönüllü
yardım kuruluşları tarafından
protesto gösterileri düzenlendi.

Mülteci sorununa karşı
domuz etli, alkollü eylem
KENDİNİ “Birleşik Makedonlar” olarak
adlandıran bir grubun, göçmen ve mülteci sorununa
dikkat çekmek ve tepki göstermek amacıyla
düzenlemeyi planladığı protesto etkinliği
tartışmalara sebep oldu.
Söz konusu grubun Selanik’teki Diavata mülteci
kabul merkezi önünde domuz eti ve alkollü bir
“mangal partisi” düzenlemeyi planladığı bildirildi.
Grubun üyelerinden biri olan Dimitris Ziabazis bir
televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eylemi 10
Kasım Pazar günü Selanik’teki Diavata mülteci
kabul merkezi önünde yapacaklarını söyledi.
Ziabazis, eylemi bölgede hakim olan kötü şartlar ve
gettolaşmaya dikkat çekmek için planladıklarını,
ülke genelinde bir çok bölgenin aynı sorunla karşı
karşıya olduğunu belirtti. “Avrupa’nın çeşitli
bölgelerinde yaşanan gettolaşmanın kendi
bölgemizde de yaşanmasına tahammülümüz
olmadığı mesajını vermek için domuz eti yiyip alkol
tüketeceğiz. Avrupa’da yaşanan örneklerden, bu
insanların, yani göçmenlerin farklı bir kültürü
olduğunu ve yaşadıkları topluma entegre olmak
yerine kendi kültürlerini dayattıklarını görüyoruz.
Masalları bırakalım. Bu insanların yüzde 80’i savaş
bölgelerinden dahi değiller. Cezayir, Pakistan ve
Afganistan gibi bölgelerden buraya geliyorlar. Çoğu
mülteci dahi değil. Oldukça pahalı elbiseler giyen
genç yaştaki erkeklerden bahsediyoruz. Kılkış ve
Yanniça’da genç kızların taciz edilmesi olayları ciddi
boyutlara ulaşmış durumda. Normal bir Yunanlı
babanın bu durumu kabullenmesi mümkün değil.”
diye konuşan Ziabazis gelecekte sorunun daha da
ciddi bir hal alacağını iddia etti.

KONU MECLİSE TAŞINDI
Selanik’teki göçmen ve mülteci merkezi önünde
domuz eti ve alkollü eylemin yapılacağının ortaya
çıkması, mecliste SİRİZA Milletvekili Hristos
Yannulis ile YDP Milletvekili Konstantinos Kiranakis
arasında tartışma yaşanmasına sebep oldu.
Yapılması planlanan eylemin dini hassasiyetlere
yönelik bir saldırı olacağını söyleyen Hristos
Yannulis’e cevap veren YDP Milletvekili
Konstantinos Kiranakis, Yunan halkının istediği
zaman ve istediği yerde domuz eti yemek ve alkol
tüketmek konusunda özgür olduğunu, üçüncü
ülkelerden gelen insanlar istedi diye Yunan halkının
domuz eti yeme veya alkol kullanma özgürlüğünün
kısıtlanamayacağını söyledi.

DORA BAKOYANNİ EYLEMİ KINADI
Mecliste yaşanan tartışmanın ardından bir
televizyon kanalında konu ile ilgili konuşan YDP
Milletvekili Dora Bakoyanni ise söz konusu eylemin
son derece yanlış olduğunu, bu eylemi destekleyen
açıklamalar yapan bazı YDP milletvekillerinin de
aslında tam olarak ne hakkında konuştuklarını
anlamadıklarını belirtti.
Konunun haksız ve yanlış bir şekilde
partileştiğini söyleyen Bakoyanni, “Kiriakos
Miçotakis’in YDP’sinde böyle bir eylemi haklı
görecek veya destekleyecek herhangi bir milletvekili
bulunuğunu düşünmüyorum. Aslında var olmayan
bir sözde grup, ciddi bir sorun ortaya çıkarıyor.
İnsanlık, dayanışma, güçsüzlere saygı gibi
hassasiyetler kanunlar ve yasalar ile sağlanamaz. Ya
hayatının ilk altı yılında öğrenirsin ya da asla
öğrenemezsin.” ifadelerini kullandı.

Ana karaya transfer
edilen göçmenler
tepkiyle karşılandı
YENİ göçmen kanunu
kapsamında, adalardaki
göçmenlerin ana karaya
taşınması, bölgede
yaşayanların sert tepkisine
neden oluyor.
Midilli ve Sisam (Samos)
adalarından ana
karaya getirilen
göçmenleri
istemeyen bazı
bölge
sakinleriyle
polis arasında
zaman zaman
gergin anlar
yaşanırken,
Skidra ilinde
vatandaşlar,
itirazlarının
hükümet
tarafından
dikkate
alınmaması
durumunda
silahlarına
sarılacağını
açıkladılar.
Serez ve
Yenice
(Yanniça)
bölgelerinde, sığınmacıların
otellere yerleştirilmesine itiraz
edenlerden bir grup, yollara
barikatlar kurarak otobüslerin
geçmesini engelledi.
Polisin müdahale ettiği
olaylarda kısa süreli arbede
yaşanırken, gece boyunca
süren tartışmalar sonunda
sığınmacıları taşıyan otobüsler
yan yollardan geçirilerek
yerleştirilecekleri otellere
ulaştırıldı.
İmathia ve Pieria illerinde
de sığınmacıları istemeyen
bölge sakinleri, protesto
amaçlı gösteriler düzenledi.

GEMİNİN LİMANA
YANAŞMASINI
ENGELLEDİLER
Skidra’da belediye meclis
salonunda toplanan bazı bölge
sakinleri ise, itirazlarının
hükümet tarafından dikkate
alınmaması
durumunda
silahlarına
sarılacakları
tehdidinde
bulundu.
İstanköy
Adası’nda da
Belediye Başkanı
Theodosis
Nikitaras’ın
öncülüğünde
limanda
toplanan ada
sakinleri, içinde
diğer adalardan
transfer edilen
düzensiz
göçmenlerin
bulunduğu bir
geminin limana
yanaşmasını
engelledi.
Volvi
bölgesindeki Vrasna köyü
sakinleri de kısa süre önce
aşırı yoğunluk nedeniyle ana
karaya getirilen
sığınmacıların, bölgedeki
otellere yerleştirilmesini
engellemişti.
Yetkililer tarafından yapılan
açıklamalarda, yeni kanun
kapsamında adalardan ana
karaya göçmen transferinin
ileriki günlerde de devam
edeceği ifade edilirken,
göçmenlerin her ilde nüfusun
yüzde 0,8’ini aşmayacak
şekilde yerleştirileceği
belirtildi.

Skidra’da,
göçmenleri
istemeyenler,
itirazlarının
hükümet
tarafından
dikkate
alınmaması
durumunda
silahlarına
sarılacakları
tehdidinde
bulundu.
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GÜNDEM yorum

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Γιατί αντιδρά η Ντόρα Μπακογιάννη,
αλλά σιωπά η ηγεσία της Ν.Δ. ;

Θ

λίψη, αποτροπιασμός,
απογοήτευση είναι τα
συναισθήματα που διακατέχουν
τους προοδευτικούς πολίτες στην Ελλάδα
για την εθνικιστική και ξενοφοβική
κατηφόρα όχι μόνο ακραίων ομάδων και
συνήθων υπόπτων της δημόσιας ζωής του
τόπου αλλά και επώνυμων πολιτικών
παραγόντων, κάποιοι εκ των οποίων
δυστυχώς προέρχονται από το σημερινό
κυβερνών κόμμα.
Η έκπληξη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη
γιατί, όπως αποδεικνύεται εντέλει, δεν
αρκεί ένας αρχηγός μιας παράταξης
ακόμα κι αν είναι ο πρωθυπουργός της
χώρας για να αλλάξει το DNA του
κόμματός του. Το είχαμε δει αυτό κατά το
παρελθόν με τον Γ. Παπανδρέου στο
ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε σήμερα και με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ν.Δ. Αρχηγοί
κομμάτων, δηλαδή, που είναι πολύ πιο
φιλελεύθεροι και προοδευτικοί στις

απόψεις τους για τα ανθρώπινα και
ατομικά δικαιώματα από μεσαία στελέχη
των παρατάξεων τους ή ακόμα και
υπουργών τους.
Διαβάζουμε στην στήλη «Παιχνίδια
Εξουσίας» του δημοσιογραφικού
ιστότοπου “news247” ότι σε “συνείδηση
της παράταξης” μετατρέπεται η πρώην
υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, όταν οι
αρμόδιοι παρακολουθούν απλά τη
στήριξη γαλάζιων βουλευτών και
στελεχών στα κρούσματα ξενοφοβίας και
ρατσισμού.
Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν διστάζει να
αναμετρηθεί με ακραίες και ρατσιστικές
φωνές στο εσωτερικό της Νέας
Δημοκρατίας μετά τη Συμφωνία των
Πρεσπών και στο προσφυγικό, όταν η
ηγεσία του κόμματος σιωπά,
παρακολουθώντας αμήχανη το
φαινόμενο.
“Εγώ λέω ότι κάποιοι δικοί μας νέοι

βουλευτές πιστεύω ότι δεν κατάλαβαν
γιατί μιλούσαν” είπε χαρακτηριστικά η
πρώην υπουργός, “αδειάζοντας” τον
Κώστα Κυρανάκη και τον Θανάση
Πλεύρη, που τάχθηκαν ευθέως υπέρ της
διοργάνωσης του μπάρμπεκιου με
χοιρινά των “Ελεύθερων Μακεδόνων”
έξω από το προσφυγικό κέντρο
Διαβατών!
Η αλήθεια είναι πως τα κρούσματα
στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας
το τελευταίο διάστημα όλο και
πυκνώνουν, καθώς κάποιοι “γαλάζιοι”
βουλευτές δείχνουν όχι απλώς να
θέλουν να αντιστοιχηθούν με το κλίμα
που δημιουργείται από ακροδεξιά
στοιχεία σε διάφορες περιοχές, αλλά και
ότι επιδιώκουν να το τροφοδοτήσουν!
Ο Κώστας Κυρανάκης και ο
Θανάσης Πλεύρης, μάλιστα, δεν είναι
παρά, απλά, η κορυφή του
παγόβουνου. Ο πρώην υπουργός και
βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος
Αθανασίου εξέφρασε ανησυχία ότι ο
πληθυσμός αλλοιώνεται καθώς έχουν
αυξηθεί πάρα πολύ οι μετανάστες και
ότι μπορεί η Λέσβος να μετατραπεί σε
“νέα Ροδόπη”! “Με αυτούς τους
ρυθμούς σε 20 χρόνια το 30% θα είναι
μουσουλμάνοι, όπου τα αιτήματα από
την Τουρκία για τεμένη και αναγνώριση
μειονότητας μπορεί να δημιουργήσουν
μια νέα Ροδόπη” δήλωσε
χαρακτηριστικά, ενώ παρόμοια δήλωση
έχει κάνει και ο “γαλάζιος”
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και
πρώην πρύτανης Κώστας Μουτζούρης!
Θα μπορούσαν να αναφερθούν και

AP’nin Kuzey Makedonya
raportörü bir Bulgaristan Türkü

İlhan Küçük

BULGARİSTANLI Avrupa
Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük,
Kuzey Makedonya’nın yeni Avrupa
Parlamentosu (AP) raportörü oldu.
Karar, 6 Kasım Çarşamba günü AP
Dışişleri Komisyonu tarafından da
onaylandı.
Görevi İvo Vajgl’dan devralan İlhan
Küçük, önümüzdeki beş yıl boyunca
raportörlük yapacak . İlhan Küçük’ün
görevi, Kuzey Makedonya’nın reform
çalışmalarını rapor etmek olacak.

BULGARİSTANLI İLHAN
KÜÇÜK KİMDİR?
AP milletvekili İlhan Küçük 1985
yılında Bulgaristan’da doğdu.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nde (HÖH) siyasete başladı.
Bir dönem HÖH’te gençlik kolu

başkanı görevini yürüttü. Küçük, ilk
olarak 2014 yılında AP milletvekili
seçildi. Küçük ayrıca AP’deki siyasi
gruplardan biri olan “Avrupa için
Liberal ve Demokrat İttifakı”nın
(ALDE) Başkan Yardımcısı seçildi.

“Yıllarca Kuzey Makedonya – Türkiye
ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye
gelmesi noktasında mücadele eden bir
aydınım. Seçilmiş olmam K.
Makedonya’da hukukun üstünlüğünü
ve sayısal olarak azınlıkta olan
toplulukların hukuken daha üst
seviyelere gelebileceğinin bir
göstergesidir.” ifadelerini kullandı.
Murat, söz konusu seçim ile Kuzey
Makedonya’nın dünyaya demokrasi
dersi verdiğini belirterek, “Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmem
Makedonya’da hukukun üstünlüğünü
daha ileri bir seviyeye taşımamızı
sağlayacaktır. Ayrıca insan hak ve
hürriyetlerini Avrupa standartlarına
göre uygulayacağız.” vurgusunda
bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ
BAŞKANI TÜRK
Öte yandan, Kuzey Makedonya’da ilk
kez bir Türk, Anayasa Mahkemesi
başkanı seçildi.
Yedi yıldır Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyesi
görevini yürüten Salih Murat, tek
rakibine karşı aldığı 6 evet, 2 ret ve 1
çekimser oyla Kuzey Makedonya
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na
seçildi.
Yeni görevin büyük bir sorumluluk
ve şeref olduğunu ifade eden Murat,
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Salih Murat

άλλες, πολλές, εμπρηστικές δηλώσεις
“γαλάζιων” στελεχών και
αυτοδιοικητικών, που τροφοδοτούν,
υποδαυλίζουν και δημιουργούν το
πλαίσιο μιας “πολιτικής νομιμοποίησης”
των ρατσιστικών αντιδράσεων, κόντρα
στην πολύ μετρημένη και πολύ
προσεκτική ομιλία του πρωθυπουργού
στη Βουλή, κάτι, άλλωστε, που
παραδέχθηκε και ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το
ερώτημα είναι γιατί η ηγεσία της ΝΔ δεν
βάζει στη θέση τους βουλευτές και τα
στελέχη που υπονομεύουν ουσιαστικά
την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη
χώρα. Όταν, επιπλέον, η αντιπολίτευση
κρατά μια θετική στάση, δίνοντας
συναίνεση στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να αποσυμφορήσει τα
νησιά -η δε υπονόμευση γίνεται από τα
δικά της στελέχη. Μικροκομματικοί
υπολογισμοί όπως το να πατάς σε δυο
βάρκες για να μην χάσεις την κομματική
σου πελατεία, υπονομεύουν την
κυβερνητική προσπάθεια και
δημιουργούν περισσότερα προβλήματα
στην επίτευξη στόχων-προσωρινών
έστω- λύσεων.
Υ.Γ. 1: Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν
“άδειασε” απλώς τον Κώστα Κυρανάκη
και τον Θανάση Πλεύρη. “Άδειασε” και
εκείνα τα μέσα ενημέρωσης (και
κάποιους κορυφαίους δημοσιογράφους
του “εκσυγχρονιστικού μπλοκ”) που
ειρωνεύονταν τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Γιαννούλη γιατί αντέδρασε στο
μπάρμπεκιου της ντροπής, του
ρατσισμού και της ακροδεξιάς!

Düşük gelirli
çiftçilere
müjde!
“Küçük Tarım Üretimlerinin
Geliştirilmesi” programı için ödenekler 3.1
milyon euro arttırıldı.
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
Eyalet Başkanı Hristos Metios’un talebi
üzerine Tarım-Kalkınma Bakanlığı’nın
2014 -2020 programı çerçevesinde “Küçük
Tarım Üretimlerinin Geliştirilmesi”
programı için ödenekler 3.1 milyon euro
arttırıldı.
Bakanlık, Doğu Makedonya - Trakya
bölgesi için ilk olarak 6 milyon 272 bin
euroluk bütçeyi onaylamıştı.
Eyalet Başkanlığı tarafından yapılan
açıklamada, bu miktarın bölgede yapılan
bütün başvuruları karşılamakta yetersiz
kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Eyalet
Başkanı Metios’un başvuru yapan tüm
çiftçilerin programdan yararlanabilmesi
için bakanlıktan yardım miktarının
arttırılmasını talep ettiği ve bu talebe
Tarım Bakanlığı tarafından olumlu cevap
verildiği kaydedildi.
Bakanlıktan gelen olumlu cevap
sonucunda Doğu Makedonya – Trakya
eyaleti genelinde program koşullarına
uyan düşük gelirli 665 çiftçinin tamamı
ekonomik destekten yararlanabilecek.
Konuyla ilgili olarak Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söz
konusu çiftçilerin yaklaşık yüzde 80’nin
Rodop ilinden olduğunu belirtti.

GÜNDEM haber
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Köylerin popüler tarihi
fotoğraflarla anlatıldı
ARAŞTIRMACI - yazar İbrahim
Baltalı ve veteriner Cevat
Abdurrahman tarafından hazırlanan
“Kurcalı ve Büyük Müsellim
Köylerinin Popüler Tarihi” adlı
fotoğraf sergisi, 31 Ekim Perşembe
akşamı Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nde (BTTÖB)
sergilendi.
BTTÖB’de düzenlenen etkinlik
protokol konuşmaları ile başladı.
AYDIN AHMET
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, bir
toplumun geçmişini bilmesinin
önemine değinerek, “Geçmişini
bilmeyen, geleceğini de bilemez.
Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam
basasın. Nereden geldiğini unutma
ki, nereye gideceğini unutmayasın...
diye nasihat eden Şeyh Edebali’den,
‘Tarih kainatın vicdanıdır’ diyen şair
Ömer Hayyam’ a kadar tarihin
önemine tüm bilgeler vurgu
yapmıştır. Tarih hayatımızın
vazgeçilmezidir, nereye baksak onu
görür onu yaşarız. Sizce de dünü
bilmeyen bugünü anlayabilir mi,
bugünü anlamayan yarını inşa
edebilir mi? Tarih, elbette ki tekerrür
etmez. Ancak pek çoğu zaman
benzer nedenler, benzer sonuçları
doğurabilir. Tarihi iyi bilen insan
bilmeyene göre ülkesinin ve
dünyanın geleceğini daha güzel
düşünür ve tahmin eder. Ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk engin bir
tarih bilgisine sahip olmasaydı
yüzyıllık öngürülerde bulunabilir ve
bu mucizevi başarılara imza atabilir
miydi? Milletler, belli bir coğrafyada
ömürlerini sürdürürken, asıl
hayatlarını, tarihi köklerinden gelen
manevi değerleriyle devam ettirirler.
Bunlar, geçmişte ortaya koydukları
maddi ve manevi eserler
manzumesi, zaferler mecmuası,
abide şahsiyetler silsilesi gibi temel
değerlerdir. Öyle ki toplumun bütün
hücreleri, ancak bu köklerden
beslendikçe yaşar, gelişir ve meyve
verir. Bir millettin istikbalini müsbet
veya menfi yönde şekillendirecek
olansa bugünkü genç nesildir.
Dolayısıyla genç nesillerin tarihi
köklerinden gereken ibret derslerini
alarak istikbale yürümesi hayati bir
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DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Mevlid Kandili

ihtiyaçtır. Bizler de nereden
geldiğimizi, atalarımızı ve
maneviyatımızı, kültür değerlerimizi
unutmamalı ve yaşamaya,
yaşatmaya devam etmeliyiz.” diye
konuştu.
İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
bundan 50 yıl önce olayların daha
farklı bir seyir içinde olduğunu
hatırlatarak, bu fotoğraf sergisinde
geriye dönük önemli anların
hatırlanacağını ifade etti. Fotoğraf
sergisinin aynı zamanda yakın
tarihe de ışık tutacağını dile getiren
İbrahim Şerif, etkinliğin Batı Trakya
Türk Azınlığı için önemli olduğunu
belirtti. Şerif son olarak, etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti.
MURAT ÖMEROĞLU
“Bir fotoğraf bin söze bedeldir”
diyen Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
bunun en güzel örneğinin bu
fotoğraf sergisi olduğunu söyledi.
Fotoğraflara bakıldığında geçmiş
yıllarda yoksulluğun daha fazla
olduğunu gördüklerini, bugün
itibariyle tüm ekonomik sıkıntılara
rağmen durumun o günlere göre
daha iyi olduğunu belirten
Ömeroğlu, etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Protokol konuşmaları sonrası,

İbrahim Baltalı ve Cevat
Abdurrahman, sergilemiş oldukları
fotoğraflarla ilgili slayt eşliğinde
sunum yaptılar.
Etkinliğe katkılarından dolayı
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu İbrahim Baltalı’ya, Müftü
İbrahim Şerif de Cevat
Abdurrahman’a plaket verdi.
Programın sonunda etkinliğe
katılanlar fotoğraf sergisini
yakından inceleme fırsatı buldular.
Sergiyi hazırlayan İbrahim Baltalı ve
Cevat Abdurrahman fotoğraflar
hakkında katılımcılara bilgi verdiler.
BTTÖB’de düzenlenen etkinliğe,
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram,
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, BAKEŞ Başkanı
Hüseyin Bostancı, BTAYTD Başkanı
Hüseyin Baltacı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Rodop - Meriç İlleri
Selanik Öğretmenler Derneği’ni
temsilen Sayman İdris Hasan,
Kurcalı Kadınlar Derneği Başkanı
Dilek Adalı Osman ve yönetim
kurulu üyeleri, Büyük Müsellim
Folklor Derneği Başkanı Naim
Kazım, Güney Meriç Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Bulgaristan’dan Türk Kültür Sanat
Derneği Başkanı ve Kırcaali Haber
Gazetesi Sahibi Müzekki Ahmet,
emekli öğretmenler ve çok sayıda
soydaş katıldı.

Âlemlere rahmet olarak
gönderilen Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.)’in
dünyaya teşriflerinin bir
yıldönümüne daha ulaşmanın
sevinç ve mutluluğunu
yaşamaktayız.
O'nun doğduğu gece,
insanlığın kurtuluşu için çok
hayırlı ve mübarek bir
başlangıçtır. O gecenin sabahı
gerçekten de feyizli bir
sabahtı. İnsanlık için yepyeni
bir gün doğmuş, aydınlık bir
devir açılmıştı. Bir fazilet
güneşi ve hidâyet meşalesi
olan sevgili peygamberimizin
gönderilişi, Yüce Allahın
bütün insanlara en büyük
nimetlerinden birisidir. Bu
hususta Kur'an-ı Kerim'de
şöyle buyurulmuştur:
“Andolsun ki içlerinden,
kendilerine Allah'ın âyetlerini
okuyan, (kötülüklerden ve
inkârdan) kendilerini
temizleyen, kendilerine Kitap
ve hikmeti öğreten bir
Peygamber göndermekle
Allah, müminlere büyük bir
lütufta bulunmuştur. Halbuki
daha önce onlar apaçık bir
sapıklık içinde idiler.” (Âl-i
İmrân, 164)
Şüphesiz O'nun doğumu,
beşeriyetin saadeti açısından,
insanlık tarihinin en önemli
olayıdır. İnsanlığın içine
düştüğü sapıklık ve cehalet
karanlığından aydınlığa
çıkarmakla ve onlara hidayet
ve gerçek saadet yolunu
gösteren son ilahî kitap
Kur'an-ı Kerim'i tebliğ
etmekle görevli, bütün
alemlere rahmet olan son
peygamber Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in doğumundan daha
önemli bir olay düşünülebilir
mi? Bugün insanlık ona ne
kadar muhtaç?
Peygamberimiz (s.a.s.)’in
doğumu, Rabiülevvel ayının
12. Pazartesi gece idi. Bu yıl
Peygamberimizin doğum
gecesi olan Mevlid Kandili;
kameri takvime göre
Rabiülevvel ayının 12’si 8
Kasım 2019 Cuma’yı
Cumartesi’ye bağlayan
gecedir.
Peygamber Efendimiz,
risaletinden sonraki hayatı ile
insanlar için her bakımdan
örnek olduğu gibi,
peygamberlik öncesi
yaşayışında da, kendisini
tanıyan herkesin güven, saygı
ve takdirini kazanmıştı. Bu
yüzden Mekkeliler O'na, daha
çocukluk döneminden itibaren
"Muhammedü'l-emin" (yani

güven duyulan, kendisine
güvenilen Muhammed)
diyorlar; hiç kimseye güvenip
teslim edemedikleri en
kıymetli şeylerini O'na emanet
ediyorlardı.
Sevgili Peygamberimiz,
güler yüzlü, nazik tabiatlı, ince
ve hassas ruhlu idi. Katı
yürekli, sert ve kırıcı değildi.
Kendisinden sert ve kaba
hiçbir söz duyulmazdı.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Al-i
İmran Sûresi'nin 159.
ayetinde:
“Allah'ın rahmeti eseri
olarak sen onlara yumuşak
davrandın. Eğer kaba ve katı
kalpli olsaydın, şüphesiz
etrafından dağılıp giderlerdi.”
buyurulmuştur.
Peygamberimizin özü
sözüne uygundu. Hiç kimse ile
alay etmez ve kimsenin
dedikodusunu yapmazdı.
Kimseye küsmez, küskünleri
barıştırır, suçluları affederdi.
Büyüklere hürmet, küçüklere
şefkat gösterir; yetimlere, dul
kadınlara ve ihtiyacı olanlara
çok acır, onlara elinden gelen
yardımı yapardı. Kadınların
haklarına çok dikkat eder,
komşu hukukuna riâyet eder,
hayvanların hakları
hususunda da büyük titizlik
gösterirdi.
Böylesine yüce ve üstün
ahlâklı bir peygamberin
ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de:
“Allah'ın rasûlünde, sizin için
en güzel örnek vardır.”
(Ahzap, 21.) “Peygamber size
neyi getirmiş ve size neyi
emretmişse onu alın (yapın);
neyi yasaklamış ise ondan
sakının.” (Haşr, 7)
buyurulmaktadır.
O halde Sevgili
Peygamberimiz'i iyi tanıyalım.
O'nun hayatını, örnek
yaşayışını, üstün ahlâkını,
güzel öğütlerini anlatan
kitapları alıp okuyalım.
Çocuklarımıza küçük yaştan
itibaren Peygamberimizi
öğretelim. Onların temiz
kalplerine Allah ve Peygamber
sevgisi yerleştirelim. Mevlid
Kandilini ihya ederken bütün
hayatımızda, her işimizde,
O'nu kendimize örnek
edinelim ve O'nun gösterdiği
nurlu yoldan ayrılmayalım.
Kutlu doğumun aydınlığında
Peygamberimizin hayatını
örnek alarak sevgi dolu,
kardeşçe, barış ve huzur
içinde bir hayat yaşamak
temennisiyle Mevlid
Kandiliniz Mübarek olsun.

GÜNDEM haber
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Emine Tabak

8 Kasım 2019

“Öğrenci Pazarı”na
yoğun katılım

Çocuğumuzu yeni doğacak
kardeşe nasıl hazırlayabiliriz?

A

nnenin yeni bir
kardeşe
hazırlanmasıyla
birlikte evdeki telaş ve
heyecan çocuğu
kaygılandırabilri. Çocuk gerek
annesindeki fiziksel
değişimden gerekse ev
içindeki hazırlıklardan endişe
duyabilir. Her ne kadar çok
bir kardeş istiyor gibi görünse
de, bu durumu kabullenmesi
biraz zor olacaktır.
Dolayısıyla da bazı olumsuz
davranışlarda bulunmasını
gayet normal karşılamak
gerekir: inatçılık, saldırganlık,
huysuzluk gibi.
Bunlar çocuğun iç
huzursuzluğunun
göstergesidir. Burada, ailenin
çocuğa yaklaşımı son derece
önemlidir. Ona bir oyun
arkadaşının geleceğinin
söylenmesi, bebek
doğduğunda hayal kırıklığı
yaşamasına sebep olabilir.
Çünkü ufacık bir bebekle
oynayamayacağını görünce
üzülebilecektir. Bu yüzden de
kendisine bebeklik
fotoğrafları gösterilerek,
onun da öyle minicik
doğduğu, yavaş yavaş
büyüdüğü, kardeşinin de
zamanla büyüyerek
kendisiyle oynayabileceği
anlatılmalıdır. Kendisinin,
kardeşinin bakımında anneye
yardımcı olabileceği, ona bir
isim bulması gerektiği
söylendiğinde çocuk
sorumluluk hissederek
özgüven geliştirebilecektir.

Bebek bekleyen annenin
çocuğa, “bak ben rahatsızım
sakın beni üzme” gibi
olumsuz sözler söylemesi çok
yanlıştır. Böyle durumlarda
çocuk annesinin
rahatsızlığına sebep
olduğunu düşünerek,
kardeşine karşı düşmanlık
hisleri geliştirebilir.
Dolayısıyla anne çok rahatsız
olmadığı sürece çocuğa olan
ilgisini eksiltmemelidir.
Doğum sonrası da çocuk
anneyi ziyarete gittiğinde, ilk
karşılaşmada bebeği annenin
kucağında görmesi pek doğru
olmayabilir. Anne çocukla
birlikte bebeği kucağa alarak

onları tanıştırmalıdır.
Eve döndükten sonra da,
çocuğa becerebileceği kadar,
bebeğin bakımıyla ilgili
sorumluluklar verilmelidir.
Annenin bebekle ilgilendiği
saatlerde, bir takım
paylaşımlar yapılması büyük
önem taşır.
Çocukta, kerdeşin
gelmesiyle birlikte, bazı
geriye dönüş davranışları
görülebilir. Bunlar, emme
isteği, bebeksi konuşmalar ve
bu gibi başka davranışlardır.
Böyle durumlarda, anne
babanın çocuğu eleştirmek
yerine anlayışla karşılamaları
son derece önemlidir. Bazen
de çocukta anneye karşı
öfkeli davranışlar görülebilir.
Bu da annenin ilgisini
kaybetme korkusundan
kaynaklanmaktadır. Annenin,
bu durumu anlayış ve sabırla
kabullenmesi gerekir. Zira bir
süre sonra çocuk bu duruma
adapte olup, kabullenecektir.
Çocuğa ceza vermek,
bağırmak ise, ters tepki
doğurarak, onun daha çok
agrasif olmasına neden
olabilecektir.

GÜMÜLCİNE’deki Celal Bayar Azınlık Lisesi öğrencileri,
1 Kasım Cuma günü okul bahçesinde “Öğrenci Pazarı” adı
altında bir kermes düzenledi.
Lise son sınıf öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri
kermeste, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecek, giyecek
ve hediyelik eşyalar satıldı.
1 Kasım Cuma günü sabah saat 10:00’da okul
bahçesinde düzenlenen kermese Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram ve eyalet meclis üyeleri, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve yöneticileri, Gümülcine
Belediye Başkanı Yannis Garanis ve azınlık meclis üyeleri
ile azınlık kurum ve kuruluşların başkanları, temsilcileri ve
çok sayıda soydaş katıldı.
Kermeste elde dilen gelirin, lise son sınıf öğrencileri
tarafından kültürel amaçlı olarak kullanılacağı belirtildi.

Yassıköy’de ambulans
ihtiyacı için girişim

Bebek geldiğinde, çoğu
zaman yapılan en büyük hata
çocuğu anneanne ya da
babaanneye göndermektir.
Böyle bir davranış, ona
dışlanmışlık duygusu yaşatır.
“kardeş geldi, ben evden
gönderildim” diye düşünerek
çeşitli davranış bozuklukları
gösterebilir.
Çocuğun sorunlar
yaşamaması için, anne ve
baba her fırsatta onunla
zaman geçirmeye özen
göstermeli, kendisini hala ne
kadar çok sevdiklerini tekrar
tekrar söyleyerek özgüvenini
kaybetmesine engel
olmalıdırlar. Ancak, bazı aşırı
kıskançlık durumlarında,
çocuğun çok fazla zarar
görmemesi için bir uzmana
başvurmak son derece yararlı
olacaktır.
Çocuklarınızla keyifli,
sorunsuz bir hafta
geçirmenizi dilerim!

YASSIKÖY sağlık ocağının
ambulans ihtiyacını gidermek
adına girişimler başladı.
29 Ekim Salı günü, Yassıköy
Belediyesi Sağlık, Sosyal
Koruma, Eğitim, Kültür ve Spor
İşlerinden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Oktay Yaluç,
seçilmiş üyelerden Salim
Hüseyin ve Sosyal Hizmet
Uzmanı Argiro Aleksandru’dan
oluşan heyet, Selanik 4. Sağlık
Bölge Müdürlüğü Müdür
Yardımcısı İrini Hacopulu ile
birlikte bir toplantı
gerçekleştirdiler.

Toplantıda, Yassıköy sağlık
ocağındaki eksik malzeme ve
sağlık personeli konusundaki
taleplerini dile getiren heyet,
bölgenin en büyük
sorunlarından biri olan
ambülans sıkıntısının da biran
önce giderilmesini istedi.

WWF YUNANİSTAN
TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞME
Öte yandan Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin, 29 Ekim
Çarşamba günü Evros (Meriç) ili
bölgesinden Doğal Hayatı
Koruma Vakfı (WWF)

Yunanistan temsilcisi Theodora
Skarci ile Yassıköy belediye
binasında bir görüşme
gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede Skarci,
belediye başkanını WWF’nin
Yassıköy bölgesindeki
faaliyetleri hakkında
bilgilendirdi.
Başkan Önder Mümin,
Yassıköy Belediyesi’nin çevre ve
yaban yaşamı koruma
konusunda duyarlılığını ifade
ederek, ortak çalışmalar
yürütülebileceğini aktardı.

GÜNDEM spor
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Irkçılığın son kurbanı Balotelli
İTALYA Birinci Futbol
Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında
oynanan Hellas Verona-Brescia
maçında, ev sahibi takım
taraftarlarının, ırkçı
tezahüratlarına maruz kalan
Brescialı Mario Balotelli topu
tribünlere atarak tepkisini
gösterdi.
İtalyan futboluna ırkçılık
vakaları devam ederken, ligin
11. haftasında oynanan iki
maça da yaşanan ırkçı
tezahüratlar damgasını vurdu.
Hellas Verona'nın, Brescia'yı 21 yendiği maçın 55.
dakikasında, ev sahibi takım
taraftarı, Brescia forması giyen
İtalyan siyahi futbolcu Mario
Balotelli'ye yönelik ırkçı
tezahüratlarda bulundu. "Buu
buu" şeklindeki ırkçı
tezahürata sinirlenen Balotelli,
topu taraftarların bulunduğu
tribüne attı.
Bunun üzerine
karşılaşmanın hakemi Maurizio
Mariani, oyunu durdurarak
ırkçı davranışlara karşı anons
yaptırdı. Mücadele 3 dakika

Haaland Şampiyonlar
Ligi tarihine geçti

sonra kaldığı yerden yeniden
başladı.
Balotelli'nin menajeri Mino
Raiola, sosyal paylaşım
sitesinden olaya, "Irkçılığa
hayır. Hepimiz Mario ile
beraberiz. Irkçılığın her türlü
haline karşıyız. Cahil ırkçılar."
ifadeleriyle tepki gösterdi.
Serie A'da Roma-Napoli

maçında da, ev sahibi Romalı
taraftarların bir bölümü Napoli
kentine yönelik ırkçı tezahürat
yapmıştı. Müsabakanın hakemi
Gianluca Rocchi, bunun
üzerine oyunu bir süre
durdurmuş ve anons
yaptırmıştı.
İtalya Gençlik ve Spor
Bakanı Vincenzo Spadafora

yaptığı açıklamada, İtalya
Futbol Federasyonu ve Lig
Birliğinin bir an önce bu
konuya yönelik somut
girişimleri uygulamaya
koyması gerektiğini söyledi.
Spadafora, tribünlerdeki sessiz
çoğunlukları da bu barbarlığa
karşı seslerini yükseltmeye
çağırdı.

Traktör futbol takımı seyirci
sıralamasında zirvede

Falcao'yu 'Messi' lakaplı
doktor iyileştirecek
GALATASARAY’DA sakatlığı büyük tartışmalara
neden olan ve bir süre daha sahalardan uzak kalması
beklenen Radamel Falcao'nun tedavisini İspanya'daki
'Messi' lakaplı doktoru Joaquin Juan yapıyor. Yeni
teknolojiler ve kullandığı farklı ilaç tedavileri ile kas
sorunlarında daha hızlı bir çözüm bulduğu kaydedilen
Joaquin Juan, sporcuların ilerleyen dönemlerde başka
sorunlar yaşamasını da engellediğini söylüyor.
İspanyol fizyoterapist, spor dünyasından birçok isimle
çalışıyor ve 'Doktorların Messi'si olarak da anılıyor.
Cristiano Ronaldo ile birlikte 2019 Dünya Kupası'nda
çalışan Juan, Real Madrid'in efsane isimlerinden Raul
Gonzalez, James Rodriguez ve İspanyol basketbolcu Pau
Gasol ile uzun yıllardır çalışmalar yürütürken, Formula 1
eski pilotlarından Fernando Alonso'nun da doktorluğunu
yapıyor.Juan, spor dünyasında sakatlıklardan sonra
iyileşme ve bir daha sakatlık yaşamama konusunda
yaptığı çalışmalarla en çok tanınan fizyoterapistlerin
başında geliyor. Ünlü fizyoterapist, oyunculara dinlenmek
için daha uzun süreler verilmesi gerektiğini belirtirken,
"Kulüpler oyuncuları transfer ederken çok para harcıyor
ancak onlara dikkat konusunda eksik kalıyorlar. Atletico,
Real ve Barcelona'da çalıştım, sporculara nasıl
davranıldığını gördüm. Oyuncular çok fazla oynuyor.
Onların da dinlenmeye ihtiyaçları var. Bazı oyuncularının
rejenerasyonu uzun sürer, bazılarının daha kısa"
ifadelerini kullanıyor.

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Erling
Haaland fırtınası esmeye
devam ediyor. İlk 3 maçta
attığı 6 golle Devler Ligi'ne
damga vuran genç golcü
Napoli'yi de boş geçmedi. E
Grubu maçında Napoli ile 1-1
berabere kalan Salzburg'ta
takımının tek golünü
kaydeden Halaand, bu sezon
Şampiyonlar Ligi'nde
oynadığı 4. maçında 7. golünü
attı. Opta verilerine göre bu
rakama 4 maçta ulaşan ilk
futbolcu olan Norveçli genç
yıldız böylelikle tarihe geçmiş
oldu.
Piyasa değeri 12 milyon euro
olan 19 yaşındaki golcü bu
sezon Salzburg formasıyla
çıktığı 16 resmi maçta 22 gol
atıp 6 asist yaptı

Vida'nın menajeri
konuştu: Kesinlikle
Beşiktaş'ta kalacak!
TÜRK teknik adam Mustafa
Denizli’nin teknik direktörlüğünü
üstlendiği İran ekibi Traktör
Futbol Kulübü sahasında İstiklal
takımı ile yaptığı maç, seyirci
sayısı bakımından hafta sonu tüm
dünyada yapılan müsabakalar
dikkate alındığında zirvede yer
aldı.
Alman internet sitesi
Transfermarkt'ın verilerine göre,
100 bin futbolseverin tribünden
takip ettiği Traktör-İstiklal
mücadelesi, seyirci sayısı
bakımından ilk sıranın sahibi
oldu.
Bu alanda Almanya Birinci
Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin
200 kişinin takip ettiği Borussia
Dortmund-Wolfsburg karşılaşması

ikinci, İspanya Birinci Futbol
Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375
futbolseverin izlediği Real MadridReal Betis maçı ise üçüncü sırada
yer aldı.
Alman internet sitesi
Transfermarkt'a göre hafta sonu
tüm dünyada en fazla seyircinin
tribünden takip ettiği ilk 5 maç
şöyle:
1. Traktör -İstiklal (100 bin)
2. Borussia DortmundWolfsburg (80 bin 200)
3. Real Madrid-Real Betis (70
bin 375)
4. Flamengo-Corinthians (64
bin 985)
5. Arsenal-Wolverhampton
Wanderers (60 bin 383)

BEŞİKTAŞ’IN deneyimli
oyuncusu Vida'nın menajeri
Uğur Avadan, açıklamalarda
bulundu. Avadan, "Vida için
sezon başında West Ham ve 3
takımdan teklif gelmişti. Vida
burada çok mutlu ve
Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş'ta
kalmaktan başka bir şeyi
düşünmüyor. Vida kesinlikle
Beşiktaş'ta kalacak. Vida
Beşiktaş'ı, Beşiktaş da Vida'yı
çok seviyor." dedi.
"Vida borçsuzluk kağıdını
imzalayacak mı?" sorusuna,
"Bu seviyedeki oyuncularla
sözlerle iş yapar mı? Haber o
kadar saçma ki. Bazı
ekstralarla ilgili olaylar var
ama söz konusu Beşiktaş ise,
Vida gerekeni yapar." yanıtını
verdi.
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Bulgaristan Türklerinin dramı
Bulgaristan’da dönemin
komünist diktatörü Todor Jivkov
liderliğindeki rejimin
asimilasyon kampanyası sonucu
360 bin Türk Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalmıştı.
BULGARİSTAN’da 1944-1989
yıllarında iktidarda kalan
komünist rejimin ülkedeki Türk
ve diğer Müslümanlara
uyguladığı asimilasyon
kampanyasının yol açtığı
zorunlu göçün üzerinden 30 yıl
geçti.
Eski Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin
(SSCB) desteğiyle 1944’te
hükümeti devirerek yönetimi
ele geçiren Bulgaristan
Komünist Partisi (BKP),
iktidarda kaldığı 45 yıllık
dönemin son yıllarında
ülkedeki Türk ve diğer
Müslümanları asimile etmeye
çalıştı.
Tek milletli bir devlet
yaratma çabasındaki
komünistler ibadet yasağı
getirdi, Türk ve Müslümanların
isimlerini değiştirdi.
“Bulgarlaştırma” girişimleri
sonucu 1985 sonuna dek 310 bin
kişinin isimleri değiştirildi.
Ülkede asimilasyon
kampanyasına karşı
Müslümanların direnişinde 24
kişi hayatını kaybetti.
Cebel şehri civarında
başlayan direniş, tüm ülkeye
yayıldı. 1989’da devrilen
komünist rejimin başındaki
Todor Jivkov, amacına
ulaşamayınca Türkiye ile
sınırları açtı. Yaklaşık 360 bin
Türk Türkiye’ye göç etti.
Asimilasyon kampanyasıyla
ilgili 1991’de açılan dava ise
zaman aşımına uğradı. Davanın
sanıkları Jivkov, dönemin
İçişleri Bakanı Dimitar
Stoyanov, Dışişleri Bakanı Patar
Mladenov ve Politbüro Üyesi
Penço Kubadinski ise artık
hayatta değil.
Anadolu Ajansı (AA),
Bulgaristan’dan zorunlu göçün
nedenlerini ve aradan geçen 30
yılın bıraktığı izleri Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığı’ndan (YTB) edindiği
bilgiler ışığında derledi.

ZORUNLU GÖÇ NEDİR?
Bulgaristan’dan zorunlu göç,
1984-1989 yılları arasında
Bulgaristan’da yaşayan Türk
azınlığa yönelik bu ülkedeki
komünist rejimce uygulanan
asimilasyon ve baskı sürecinin
sonunda gerçekleşti.
Türkiye’ye yönelik 1989
göçü, sadece Bulgaristan
Türklerinin tarihi açısından
değil, İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde Avrupa tarihi
açısından değerlendirildiğinde
de kıtanın en büyük kitlesel göç
dalgası özelliğini taşıyan insani
trajedilerinden biri oldu.

TÜRKLERİ GÖÇ ETMEYE
İTEN SEBEPLER NELERDİR?
Türkler isim değiştirmeye
zorlandı, Türkçe konuşanlara
para cezaları kesildi. Türklerin
dini vecibelerini yerine
getirmesi engellendi, Türk
kültürüne ait unsurların
kullanımı yasaklandı. Bu
uygulamalara direnip milli
kimliğine sahip çıkan Türkler,
işkence adası olarak bilinen
Belene’ye gönderildi.

GÖÇ SÜRECİ
NASIL YAŞANDI?
Türkler, 29 Mayıs 1989’da
komünist lider Jivkov’un
açıklamalarıyla göç etmeye
zorlandı. Türkiye, Bulgaristan
Türklerine kapılarını açtı.
Haziran-Temmuz-Ağustos
1989 döneminde yoğunlaşan
göç trafiği 1 yılda 345 bin 960
kişinin Türkiye’ye gelmesiyle
sonuçlandı. 1990 yılının ikinci
yarısında yaşanan göç
hareketiyle de yaklaşık 360 bin
soydaş Türkiye’ye geldi.

TÜRKAN BEBEK KİMDİR?
Türkan bebek, 26 Aralık 1984’te

Bulgaristan’ın Kırcaali iline
bağlı Killi bölgesinde isim
değiştirme uygulamasını
protesto etmek için toplanan
Türk ahalinin içinde annesinin
kucağında bulunuyordu.
Bulgar kolluk kuvvetlerinin
kalabalığın üzerine rastgele
açtığı ateş sonucunda henüz 18
aylıkken şehit olan Türkan
bebek, Bulgaristan Türklerinin
direnişinin sembolü haline
geldi.
Türkan bebek, her yıl 26
Aralık’ta Bulgaristan’daki kabri
başında anılıyor. Şehit bebeğin
anısına Türkiye’nin çeşitli
illerinde de anıtlar bulunuyor.

YTB’NİN GÖÇÜN
30. YILDÖNÜMÜNDEKİ
FAALİYETLERİ
YTB, Bulgaristan’dan göçün 30.
yıl dönümünde, Kocaeli, Bursa
ve İstanbul’da anma
programları ve sempozyumlar
düzenledi.
Göçün 30. yılında 100’üncü
yaşını tamamlayan Bulgaristan
Türklerinin kanaat
önderlerinden diplomat ve
yazar Osman Kılıç için YTB’nin
ev sahipliğinde geçen ay
düzenlenen vefa programı, bu
faaliyetler içinde öne
çıkanlardan oldu.
Göçe dair belgesel ve kısa
film, almanak ve belgesel kitap

gibi çalışmalarına ve fotoğraf
sergileri gibi faaliyetler
düzenlemeye devam eden YTB,
6-7 Aralık’ta İstanbul Yıldız
Teknik Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren Balkan ve
Karadeniz Araştırmaları
Merkezi (BALKAR) ortaklığı ile
“Bulgaristan’dan Türklerin 1989
Zorunlu Göçü: 30 yıl sonra
Göçmenlerin Algıları” başlıklı
uluslararası sempozyum
düzenleyecek.
YTB ayrıca 30. yıl
kapsamında göçe dair içerik
sunan Türkçe, İngilizce ve
Bulgarca internet sitesini
hayata geçirdi.

