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Cahit Aliosman
son yolculuğuna
uğurlandı
Yıllarca Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği başkanlığı yapan Cahit
Aliosman, İstanbul’da defnedildi.
Aliosman, 68 yaşında hayata veda
etti.  »5

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulu
Öğretmenler Derneği, azınlığın büyük
desteğini almış SİRİZA hükümetinin
yeni Eğitim Bakanı Baltas’ın, azınlık
temsilcileriyle ciddi bir diyalog
kurarak, kronikleşmiş sorunlarına bir
an önce çözüm getirmesini ümit
ettiğini kaydetti. »9

Eğitimle ilgili
talepler bakana
iletildi

RODOP  ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı dağ köylerinden Hebilköy ve
bölge halkının katkılarıyla düzenlenen
geleneksel “Kırklar Kurbanı” bu yıl 14
Haziran Pazar günü gerçekleşti. Yedi
asırlık bir geleneği yaşatan
Hebilköylüler’in düzenlediği etkinliğe
bölgeden çok sayıda soydaş 
katıldı.»14

Hebilköy’de
“Kırklar
Kurbanı”

Turnuvanın
şampiyonu 

Gencerli 

BATI Trakya’daki iki
azınlık ortaokuluna öğrenci
kayıtları için yıllar sonra
yeniden kura yönteminin
uygulanacağı haberleri
endişe yarattı. 

Edinilen bilgiye göre; Doğu
Makedonya - Trakya Eyaleti
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ile
İskeçe Azınlık Ortaokulu’na
kayıt yaptıran öğrenci
sayısının belli bir rakamın
üzerine çıkması halinde,
öğrencilerin okula kurayla
alınacağını ifade etti. İki
azınlık ortaokuluna konuyla
ilgili olarak resmi bir yazının
ise gönderilmediği dile
getirildi. 

Kura haberi, azınlık
kamuoyunda büyük
tedirginlik ve tepki yarattı.

» 6, 7

Almanya’nın Giessen
şehrinde ABTTF üyesi 21
dernekten 178 delegenin
katılımıyla gerçekleştirilen
genel kurulda ABTTF
yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının yeni üyeleri
belirlendi. Hararetli geçen
genel kurulda delegeler
arasında tartışma da
yaşandı. İngiltere Batı Trakya
Türkleri Dayanışma
Derneği’nin ABTTF üyeliği
ise donduruldu. »8, 9

ABTTF’de
hararetli
kongre GÜMÜLCİNE ve kuzey

Yunanistan’da etkili olan
uyuşturucu çetesi, Gümülcine
Narkotik Şubesi tarafından
düzenlenen operasyon sonucunda
çökertildi. Narkotik Şubesi’nin
aylar süren araştırma ve takibi
sonucunda 16’sı Yunan vatandaşı,
biri de Romanya vatandaşı olmak
üzere toplam 17 kişi gözaltına
alındı. 

Gümülcine merkezli çetenin
Doğu Makedonya ve Trakya
bölgesi ile Selanik’te etkili olduğu
ifade edildi. Uyuşturucu satın alan
veya kullanan 21 kişi de gözaltına
alındı.»3

Kurayla kayıt dönemi
geri mi geliyor?

Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa, azınlık milletvekilleri
adına yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin ve velilerin tedirginliğini
çok iyi anlıyoruz. Çocuklarımızın mağdur olmaması için gereken
girişimleri yapacağız.” dedi. 

Uyuşturucu çetesi çökertildi

»12-13
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İskeçe Azınlık Lisesi’nden bir ilk...

REKOR MEZUN VERDİ
2014 – 2015 eğitim yılında toplam
572 öğrencinin eğitim gördüğü
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nden bu yıl
rekor sayıda öğrenci mezun oldu.
67 kişilik lise son sınıf
öğrencilerinin tümü Haziran ayı
itibarıyla mezun oldu. Bu, 50
yıllık okul tarihinde bir ilki teşkil
ediyor. 

İLK KEZ MEZUNİYET 
TÖRENİ YAPILDI
14 Haziran Pazar akşamı
İskeçe’deki Elisso Oteli’nde
düzenlenen mezuniyet töreni
okul sahibi Saime Kırlıdökme ile
Rıza Kırlıdökme’nin selamlama
konuşmaları ile başladı. Saime
Kırlıdökme yaptığı konuşmada,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi’nin 50 yıllık tarihinde ilk
kez 67 lise son sınıf öğrencisinin
olduğunu ve bunların tamamının
mezun olduğunu söyledi. Saime
Kırlıdökme “Sevincimiz ve
gururumuz çok büyük. Sevgili
öğrencilerim sizler lise üçüncü
sınıfa başladığınızda sizlere
okulumuzun misafir öğrencileri
olduğunu ve buradan ayrılarak
farklı ortamlarda olacağınızı
söylemiştim. Mezun olduğunuz
okulunuzu, öğretmenlerinizi
unutmayınız her zaman

hatırlayınız diyordum. İşte artık
ayrılık vakti geldi. bundan
sonraki hayatınızda sizlere
başarılar diliyorum. Hep mutlu
olun.”  dedi.  

Daha sonra konuşan Rıza
Kırlıdökme ise İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve
Lisesi’nin 50. kuruluş yıldönümü
olması vesilesiyle okulun tarihi
süreci hakkında bilgi verdi. Rıza
Kırlıdökme, bir dönem tütün
deposu olarak kullanılan bir
binanın, özverili çalışmalar
sayesinde nasıl bir eğitim
yuvasına dönüştürüldüğünü
anlattı.

Selamlama konuşmalarının
ardından liseden mezun olan
öğrenciler için diploma töreni
düzenlendi. İsimleri tek tek
okunan öğrenciler diplomalarını
okul yöneticileri, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Lisesi Müdürü Tunalp Mehmet ve
okul öğretmenlerinden aldılar.
Daha sonra tüm öğrenciler
sahneye gelerek hep birlikte kep
attılar. 

Mezuniyet töreninin sonunda,
Gönen Molla yönetimindeki
Akustologio Müzik grubunun
canlı performansı eşliğinde
misafirlere açık büfe ikramı
yapıldı.

İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi 50 yıllık tarihinde ilk kez
mezuniyet töreni düzenledi. Etkinlik
çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

PASOK’un başına Fofi Genimata geçti
PASOK Partisi yeni başkanını seçti. Partinin önemli

isimlerinden Fofi Genimata, PASOK’un yeni başkanı
oldu. Fofi Genimata, PASOK Partisi’nin kurucularından
ve partinin önemli isimlerinden eski bakan Yorgos
Genimatas’ın kızı. 

Genimata, ülke genelinde parti üyeleri ve dostlarının
kullandığı yaklaşık 60 bin oyun yüzde 53’ünü aldı. Diğer
adaylardan Andreas Loverdos ikinci, Odisseas
Konstandinopulos ise üçüncü oldu. 

Sonuçların belli olmasından sonra partinin yeni
başkanı Fofi Genimata’yı ilk olarak iki rakibi telefonla
arayıp tebrik etti. Başkanlık seçimleri konusunda
tarafsız bir tavır sergileyen PASOK’un eski başkanı
Evangelos Venizelos da, Genimata’yı arayarak görevinde
başarılar diledi. 

GENİMATA: “KENDİMİZİ VE 
PARTİYİ YENİLEYECEĞİZ”
Kullanılan oyların yarısından fazlasını alarak üç aday
arasından seçilmeyi başaran Fofi Genimata, PASOK’un
ilk kadın başkanı oldu. Genimata, PASOK – Demokratik
Blok dostlarına teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, “Binlerce üye oy verme sürecine
katılarak, yeni bir başlangıç için çok net bir mesaj
verdiler.” dedi. 

Genimata, “Sayın Venizelos’a partiye ve ülkeye
verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Diğer aday
arkadaşlarım sayın Loverdos ve Konstandinopulos’a da
teşekkür ederim. Kendimizi yenileyerek partimizi
yeniden yapılandıracağız. PASOK’un içinde bulunduğu
zor durumun farkındayım. Bunun farkında olarak bu
görevi üstleniyorum. Demokratik Blok’u birleştirmek
için inisiyatif üstleniyoruz. Sosyal demokrasinin
prensiplerini takip ederek mücadelemize devam
ediyoruz. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Böyle bir

dönemde parti başkanlığını üstleniyorum. Şu anda
Başbakanın büyük bir sorumluluğu sözkonusu.
Başbakan SİRİZA’nın içindeki güçlere değil, ülke
halkına karşı sorumludur. Artık siyasi parti başkanlarına
ciddi bir şekilde gelişmeler hakkında bilgi vermelidir.”
diye konuştu.

Atina’daki Filothei Lisesi’nden mezun olan Fofi
Genimata, Atina Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler ve
Kamu Yönetimi okudu. Gençlik yıllarından itibaren
PASOK üyesi olan Genimata, partinin üniversite
teşkilatında görev aldı. 2000 yılından itibaren PASOK’un
Atina milletvekili seçilen Fofi Genimata, 2002 yılında
Atina – Pire Süper Valisi seçildi. Genimata, PASOK
hükümetlerinde bakan yardımcılığı ve bakanlık
görevlerinde de bulundu. Partinin eski başkanı Yorgo
Papandreu’ya yakınlığıyla bilinen Genimata, PASOK’un
kurucusu Andreas Papandreu, Kostas Simitis, Yorgos
Papandreu ve Evangelos Venizelos’dan sonra beşinci
başkanı oldu. 

Andreas Tsunis ile evli olan Fofi Genimata, üç çocuk
annesi. 

RODOP İLİ SONUÇLARI
PASOK’un yeni başkanını belirlemek için yapılan Rodop
ilindeki seçimlerde 372 kişi oy kullandı. Rodop ilinde
Fofi Genimata tercihlerde birinci oldu.

366 geçerli oydan 149’unu Fofi Genimata, 134’ünü
Andreas Loverdos, 81’ini de Odisseas Konstandinopulos
aldı. 

İSKEÇE İLİ SONUÇLARI
doİskeçe’de yapılan seçimlerde ise birincilik Andreas
Loverdos’un oldu. Loverdos 119 oyla ilk sırada yer
alırken, Odisseas Konstandinopulos 80, Fofi Genimata
da 57 oy aldı.
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GÜMÜLCİNE ve kuzey
Yunanistan’da etkili olan
uyuşturucu çetesi, Gümülcine
Narkotik Şubesi tarafından
düzenlenen operasyon
sonucunda çökertildi. 

Narkotik Şubesi’nin aylar
süren araştırma ve takibi
sonucunda 16’sı Yunan
vatandaşı, biri de Romanya
vatandaşı olmak üzere toplam
17 kişi gözaltına alındı. 

Operasyonla ilgili olarak 17
Haziran Çarşamba günü
Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’nde basın toplantısı
düzenlendi. Gümülcine
merkezli çetenin Doğu
Makedonya ve Trakya bölgesi ile
Selanik’te etkili olduğu ifade
edildi. Gözaltına alınan kişiler
hakkında soruşturma başlatıldı. 

15 - 16 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilen uyuşturucu
operasyonu, Gümülcine
Narkotik Şubesi tarafından
organize edildi ve
Gümülcine’nin yanısıra,
Dedeağaç, Kumçiftliği, Kavala,
Drama ve Selanik emniyet

müdürlükleri tarafından
desteklendi. 

Bu arada, operasyon
kapsamında çete üyesi
olmayan, ancak söz konusu
çeteden uyuşturucu satın alan
veya kullanan 21 kişi daha
gözaltına alındı. 

Çetenin, 2012 yılından bu
yana faal olduğu ve çete
liderinin 45 yaşında bir Yunan
vatandaşı olduğu öğrenildi. 

Polis tarafından çete
üyelerine ait ev ve işyerlerinde
yapılan aramalarda önemli

miktarda hint keneviri, kokain
ve farklı uyuşturucu maddenin
yanı sıra, 6 adet tartı, 2 av silahı,
2 adet biber spreyi, 8 bıçak, 2
adet cop, bir adet kuru sıkı
tabanca, 11 otomobil, 2 adet
motorsiklet, 15 adet bilgisayar
ve yaklaşık 3 bin euro paraya el
kondu. 

Çete üyeleri arasında
Gümülcineli bir eczacı, bir
benzin istasyonu sahibi, bir
kafeterya sahibi ve bir otomobil
galerisi sahibinin de bulunduğu
kaydedildi. 

Gümülcine’de 
uyuşturucu 
çetesi çökertildi

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

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

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

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

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Olmadı...

N
asıl da başka şeyler
yazmak isterdim her
hafta şu köşemde.

Havaların güzel gittiğinden, en
sevdiğim şairden, yazardan,
çiçeklerden – böceklerden
bahsetmek isterdim. Kafamda
hiç bir tasa olmadan, havadan
sudan konulara değinmek,
hayatla dalgamı geçmeyi
arzulardım. Ama bir türlü
olmadı…

Yazıların duygularını ölçen
bir alet olsa, kaleme aldığım
köşe yazılarımın ezici bir
çoğunluğunun hayli dramatik
bir puan alacağından hiç
şüphem yok. 

Umutsuzluğun kol gezdiği,
başkaldırı ve isyan seslerinin
yükseldiği, haksızlığa karşı
direncin satırlara döküldüğü
yazılardan bahsediyorum.
Olumsuzlukların dile getirildiği,
şikayetlerin yapıldığı, bazen
sinir kat sayısının normalin
üzerine çıktığı yazılardan.

Pazar günü Babalar Günü.
Babamı, babaları anlatmak için
bir yazı kaleme almaktı
düşüncem bu hafta için. Ama
gel gelelim, çarkları altında
bizzat ezildiğim azınlık
eğitiminde yaşanan son
gelişmeler yine izin vermedi
bana. 

Kura sistemiyle azınlık
ortaokullarına giriş sisteminin
çok gerilerde kaldığını
düşünüyordum. Yanılmışım.
Çağdışı, hakkaniyet yoksunu
olarak eleştirdiğimiz bu sistem,
görünen o ki yeniden hortlama
aşamasında . “Demoklesin
kılıcı” misali yürürlükten
kaldırılmayan ilgili yasa yıllarca
uygulanmadı; ancak anlaşılan o
ki yeniden ısıtılıp masaya
sürülmesinin zamanı gelmiş.

“Herkes gider düzüne, biz
gidelim tersine” misali, var olan
sorunları aşmak ve çağdaş bir

yolda ilerlemek yerine, eski
sorunları su yüzüne çıkartayı
tercih ediyoruz.

Azınlık insanını bezdirerek
pes ettirmek, sıtkını sıyırıp
bıktırmak, yorgun düşürmek mi
amaç? Peki bunun kime ne
faydası var? Azınlıkla bitmek
bilmeyen bu uğraşı neden?
Neden bu kadar ötekileştirme,
bu kadar dışlama? Anlamak
gerçekten mümkün değil. 

Çocukluk ve gençlik yıllarım
azınlık okullarında geçti. O
okullardan öğrencileri
uzaklaştırmak için üretilen
metodların uygulandığı binlerce
azınlık çocuğundan biriydim
ben de. Azınlık okulları dönem
geldi boşaldı, dönem geldi her
türlü zorluğa rağmen doldu,
zaman geldi daha refah bir
duruma kavuştu. Öğretmensiz
kaldı, öğretmenleri oldu. Eğitim
üzerindeki dalgalanmalar ve ne
yazık ki üzülerek söylüyorum
kötü niyetli uygulamalar
bitmedi, bitemedi. 

Canım babacığım, 11 yıl oldu
aramızdan ayrılalı. Sana yine
özlemimi dile getiremedim.
Sana, bana ve ailem için
yaptıklarına  teşekkür
edemedim. Tüm babaların
gününü kutlayacak, onları
yüceltecek bir iki kelam
edemedim. Ama her babanın en
temel kaygısı olan çocuklarının
geleceği için dilim döndüğünce,
kalemim izin verdiğince bir
şeyler söylemeye, yazmaya
çalıştım. 

Canım babam, ifa etmene
yasak konan mesleğinle ilgili
sana güzel haberler vermek
isterdim. Öğretmenlik yaptığın
köylerde, arkadaşlarının
çalıştığı okullarda hiç sorun
kalmadı müjdesini vermek
isterdim. Ne özlemimi, ne de iyi
bir haberi uçuruverdim karşı
tarafa…

Olmadı, yine olmadı…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Merkez Bankası’ndan 
hükümete uyarı

YUNANİSTAN Merkez Bankası
Müdürü Yannis Sturnaras,
kreditörler ile görüşmelerin
sonuçsuz kalması durumunda
Yunanistan'ın iflas ederek Euro
Bölgesi’nden ve AB’den çıkacağını
ve Güney Avrupa bölgesinin en
yoksul ülkelerinden biri haline
geleceğini belirtti.

Sturnaras, Yunan
Parlamentosu’na ve bakanlar
kuruluna gönderdiği yıllık para
politikası konulu raporunda
ülkenin içerisinde bulunduğu
mali krize değinerek,
Yunanistan’ın kreditörleriyle bir
an önce anlaşma sağlaması
gerektiği uyarısında bulundu.

Görüşmelerin anlaşmazlıkla

sonuçlanmasının acılı bir sürecin
başlamasına neden olarak
ülkenin Euro Bölgesi’nden ve
muhtemelen AB’den çıkmasına
yol açacağını belirten Sturnaras,
kreditörler ile anlaşmanın “tarihi
bir gereklilik olduğunu” kaydetti.

Sturnaras raporunda,
“Görüşmeler sonuçsuz kalırsa, şu
anda ortaklarımızın yardımıyla
idare ettiğimiz kontrollü borç
krizi, bankacılık sistemi ve
finansal istikrar için büyük
tehlikeler içeren kontrolsüz bir
krize dönüşecek. Yunanistan
Avrupa ülkelerinin merkezindeki
eşit bir üyeden Güney Avrupa’nın
yoksul bir ülkesine dönüşecek.”
ifadelerini kullandı. 
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Aydın AHMET

Karartmayın eğitimimizi!

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

A
zınlığımızın en temel sorunu eğitim
sorunudur. Üstelik hiç ama hiç sorun
olmaması gereken bir konunun sorun

haline getirilmesi pek düşündürücüdür. Çünkü
azınlığımızın Yunanistan’daki özgürlük alanını
belirleyen Lozan Antlaşması der ki: Müslüman
azınlıkla ilintili olan Yunan yurttaşları hukuk
bakımından ve fiilen diğer Yunan yurttaşlarına
uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin
tıpkısından yararlanacaklardır. Özellikle,
harcamaları kendilerince yapılmak üzere, her
türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları, her
türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim
kurumlarını kurma, yönetme ve denetleme ve
buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve
dinsel, ayinlerini serbestçe yapma bakımından
eşit bir hakka sahip olacaklardır. 

Madde gayet sarihtir. Lakin bu apaçık
maddeyi yorumlamada sıkıntı yaşayanlar,
kimliklerini inkar ettikleri bu topluma eziyet
etme konusunda hem tutarlılık, hem de
kararlık göstermektedirler. Batı Trakya
Türkü’ne zulmetmek Yunanistan devletine pek
de artı bir değer kazandırmaz. Bugünkü
iletişim çağının ulaştığı boyutları iyi
okuyamayanlar ve bu çağın gerisinde kalanlar,
bu tür zulümlerin saklı kalacağını
düşünüyorlarsa, biz gizlice bildiğimizi okur ve
bu zavallıları bir güzel asimile ederiz diye
düşünüyorlarsa, büyük bir gaflet uykusu içinde
olduklarını beyan edelim. 

“Bizler çağdaş bir eğitim istiyoruz” diye
haykırışlarımızı, Avrupa’nın en kuzeyindeki
ülke dahi duydu, ancak bizi emanet alan
ülkemiz Yunanistan maalesef duyamadı. Duysa
bile duymazlıktan geldi. Hatta hak ve adalet
isteyen insanları sindirmek, suçlamak ve
lekelemek için “bir yerlerin adamı” diye bir
yaftayı bu insanların üzerine yapıştırma yolunu
seçti. Haklı olan insanları haksızmış gibi
göstermek için bu yol hep tercih edildi. Ancak
bu yol, gerçekleri yok etmek, örtmek için çok
da ahlaki bir yol değil. Haksızlıklar gün ışığı
gibi ortada. Maalesef güneş balçıkla
sıvanmıyor.     

İlkellik konusunda Zimbabve okulları ile
yarışır durumunda olan okullarımızın
neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ne fiziki
olarak, ne de donanım olarak günümüz
koşullarına hizmet etmeyen bu okullarımızda,
Türkçeyi öğretme hususunda yeni eğitim
sistemlerini ve metotlarını öğrenemeyen,
öğrenmesine ve kendini geliştirmesine
müsaade edilmeyen canım öğretmenler görev
yapmaya çalışıyor. 

Ne acıklı ki, kendi dillerini en gelişmiş
haliyle öğrenme hakkı bulunan çocuklarımız,
modern esir kamplarında kendilerine
sunulanlarla yetinmek mecburiyetinde. Oysa
eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel
ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında
yatan en önemli etken eğitimin; insan
kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok
önemli bir faktör ve insanların kendilerini
gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile
doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır. 

Eğitim hakkı para ile satın alınamayan,
kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey
olmasını sağlayan haklardandır. Kimse bu
hakkından alıkoyulamaz. Uluslararası
sözleşmelerde yer bulan ve BM tarafından bu
hakkın garanti altına alındığını sağır sultan
dahi biliyor. Biliyor bilmesine de faşizan
düşüncelerden kendini kurtaramayanlar bir
eğitim hakkını zulmetme malzemesi olarak
kullanmaya devam ediyor. 

Son günlerde çığlıklarımız yükselmeye
başladı. Her geçen gün bu çığlıklar yükselerek
devam etmeli. Bugünkü idari anlamda söz

sahibi olanların bu meyanda büyük
sorumlulukları vardır. Bu sakın ola
unutulmamalı. 

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, geçen Aralık ayında
mecliste onaylanan ve azınlık eğitimine önemli
değişiklikler getiren yasa tasarısına bir kez
daha tepki gösterdi. Fikrimiz alınmadan ve
eğitimimizi katleden bu yasayı onaylamamız
mümkün değildir. Bu yasa derhal
değiştirilmelidir. Azınlık eğitimcileri ve
velilerle, azınlık kurumlarıyla istişare
edilmeden tek taraflı çıkartılmış ve dogmatik
olarak tarafımızda kabulü beklenen bu ceberut
yasanın derhal ama derhal değiştirilmesi
gerekir. Günümüzde kör cahil bir topluma dahi
kabul ettirilemeyecek, dilimizi kısa vadede
körleştirecek ve uzun vadede yok edecek bu
yasa geleceğimize koyulmuş ve bugünden
geriye saymaya başlamış bir saatli bombadır. 

Bu yasa geçerken muhalefet eden bugünkü
iktidar hangi akla hizmet etmekte ve bu yasayı
kaldırmak yerine sinsice uygulamaya
koymaktadır? Bu mudur sizin demokrasi
anlayışınız? Bu mudur sizin sosyalizm
anlayışınız? Bu mudur sizin hak, eşitlik ve
özgürlük anlayışınız? Bu azınlık sizin insan
hakları nağmelerinize inandı ve size büyük
destek verdi. Ama unutmayalım ki, kimine göre
bir İngiliz, kimine göre bir Asya atasözü der ki;
“Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana,
ikinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana.” Bu
toplum yazıklar olsun sana diyecektir, ama
asla yazıklar olsun bana dedirtmeyecektir.
Uzatılmış bir barış elini, uzlaşma elini, istişare
elini sizin gibi demokrasi ve özgürlük havarileri
iteleyip kakalıyorsa, bu halka bundan sonra
hak aramak için seçeceği her yol mubahtır. 

Bugüne kadar ekonomik sıkıntılardan
dolayı bu konulara eğilemediler diye kendimizi
avutadururken, bir de baktık ki, muhalefet
ettikleri yasaları uygulamak için vakit
bulmuşlar. Okullarımız yeterli değil, bize yeni
derslikler ve okullar açma hakkı verin diyoruz,
cevap “hayır”. Çift dilli Türkçe-Yunanca
anaokulu açma hakkı verin, cevap “hayır”.
Öğretmenlerimize Türkçelerini geliştirmeleri
için Türkiye’de seminerlere katılma hakkı
verin, cevap “hayır”. Kitaplarımızın her yıl
yenilenmesine müsaade edin, cevap “hayır”.
Türkiye üniversitelerinden mezun olmuş olan
eğitimci gençlerimizi öğretmen olarak atayın
diyoruz, cevap “hayır”. Türkiye’den gelen
kontenjan öğretmenlerinin sayısını artırın,
cevap “hayır”. Yunan üniversitelerinin
herhangi bir eğitim fakültesinden mezun
öğretmenlere bir yıl Türkçe dersi verilerek,
Türkçe öğretmeni yapılamaz. Bu yasayı iptal
edelim, istişare ederek daha güzel bir yol
belirleyelim diyoruz, cevap “hayır”. Azınlık orta
ve lise okulları yetersiz diye 80 yılından beri
bağırıyoruz, gelin yeni okullar açalım diyoruz,
cevap “hayır”. Tombala ile azınlık okullarına
rağbet gösteren öğrencilerin önünü kesip,
onları devlet okullarına mahkum etmeyin
diyoruz, cevap “hayır”. Peki bu “hayırlar” bu
masum halka zulüm değildir de nedir? 

Danışma Kurulu bu azınlığın üst kuruludur.
Buradan azınlık eğitimine verilen zararlara
tepkiler yükseliyor. Bu sesi duyunuz ve dikkate
alınız. 

Hiçbir topluma o toplumun vicdanında yer
bulmayan bir yasayı, bir düşünceyi ve bir
eğilimi kabul ettiremezsiniz. Ne “Eğitim
Yasası”, ne de “240 İmam Yasası” bu
toplumun vicdanında, düşüncesinde yer
bulmamıştır. Asla da bulmayacaktır. 

Kalın sağlıcakla…

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
çatısı altında faaliyet gösteren atölye
ve kursların yıl sonu sergisi, 16
Haziran Salı günü Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB) lokalinde
gercekleşti.

Etkinlik, GTGB Başkanı Koray
Hasan’ın konuşmasıyla başladı. Koray
Hasan, dernek çatısı altında faaliyet
gösteren seramik atölyesi, el sanatları
ile resim ve ebru kursiyerlerine ve
öğretmenlerini birlik ve beraberlik
içinde böyle bir sergiyi
gerçekleştirdiklerinden dolayı tebrik
etti. Hasan, etkinliğin
gerçekleşmesinde katkısı olanlara ve
tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi
Hülya Akıncı da yaptığı konuşmada,
GTGB’yi bu tür kültürel çalışmalara
destek vermesi nedeniyle tebrik etti.
Akıncı, bu tür etkinlik ve sergilerin
kültürü yansıtma ve toplumların
geleceğini inşa etme açısından çok
önemli olduğunu ifade etti. Hülya
Akıncı, bir yıl boyunca çalışan kurs
öğretmenleri ve öğrencilerini de
tebrik etti. 

Konuşmalardan sonra GTGB çatısı
altında faaliyet gösteren kursların
çalışmalarının yer aldığı serginin
açılışı yapıldı. 

Etkinlik, GTGB saz ekibinin mini
konseri ile tamamlandı. 

GTGB’ndeki etkinliğe DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, azınlık
derneklerinin temsilcileri ve çok
sayıda kişi katıldı. 

GTGB’de ortak sergi

DUYURU

Tütün ekiminin son günlerine geliyoruz ve bu sene
ilaçlamaya dikkat edilmediği için hastalıklar şimdiden
belirmeye başladı.

Lütfen herkes ilaçlamaya dikkat etsin. Birinci, ikinci
ve üçüncü ilaçlamalara çok dikkat edin, sakın
ilaçlayın. 

Şimdi dönüme yapacağınız maliyet 3-4 euro ise
ilaçlamayı ihmal ettiğiniz durumda 15 euroya
çıkacaktır.

Biz Kooperatif olarak bölgedeki tarım ilaçları
bayilerine kullanılması gereken ilaçların listesini
vermiş bulunuyoruz.
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BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği eski başkanlarından emekli
öğretmen Cahit Aliosman 68 yaşında
hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da kalp ameliyatı geçiren
Aliosman, 15 Haziran Pazartesi gecesi
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 

Cahit Aliosman’ın, 16 Haziran Salı
günü ikindi namazını müteakip
Kozyatağı Modern Mahmet Çavuş
Camii’nde kılınan cenaze namazının
ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda
toprağa verildi. 

1947 yılında Rodop iline bağlı

Narlıköy’de dünyaya gelen Cahit
Aliosman, Yassıköy Türk Azınlık
İlkokulu’nda yıllarca öğretmenlik
yaptı. Yassıköy ilkokulundan emekli
olan Aliosman, uzun yıllar Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği’nin
başkanlığını yaptı. 

Cahit Aliosman emekli olduktan
sonra, eşiyle birlikte Rodos’daki Türk
çocuklarına gönüllü olarak Türkçe
eğitimi verdi. 

Öğretmen Gülten Aliosman’la evli
olan Cahit Aliosman, bir kız babasıydı. 

GÜNDEMhaber19 Haziran 2015

Ü
lke gündemi “GREXIT olur mu,
olmaz mı?” sorusuna
düğümlendi. Şubat ayında

Yunanistan ile Troyka yeni adıyla
“Kurumlar” arasında varılan ve dört ay
uzatılan programın sonuna geldik.
Sözkonusu program Haziran sonunda
bitiyor. Dört ay boyunca Avrupa ile
yapılan müzakelerde anlaşma
sağlanamadı. Anlaşma olmayınca da
Yunanistan büyük kredi dilimlerini, yani
yüklü miktarda yardım alamadı.
Yunanistan’ın nefes alıp verebilmesine
yetecek kadar parayı Avrupa damlayla
verdi. 

Ve geldik bu pazarlığın sonuna. Eğer
“Hadi bu programı bir – iki ay daha
uzatalım” denmezse “ya tamam, ya
devam” noktasındayız. Son günlerde
müzakerelerin tıkandığı ve ilerleme
olmadığı yönündeki haber ve yorumlar
ağırlıkta. “Troyka – Kurumlar” yeni
kemer sıkma önlemlerini hayata geçirin
diye bastırıyor, Yunan hükümeti ve
Başbakan da buna direniyor. Son
günlerde ise Yunanistan’ın ay sonunda
IMF’ye olan borç dilimini
ödememesinin “iflas” anlamına
geleceği dillendiriliyor yabancı

yetkililer tarafından. Ekonomik kriz ve
müzakereler cephesinde durum hem
gergin, hem belirsiz. Başbakan Aleksis
Çipras, bir anlamda arabuluculuk için
hafta içinde Atina’ya gelen Avrusturya
Başbakanı’nın ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada; halkı daha da büyük bir
kuyuya atacak kemer sıkma
politikalarında ısrar edilirse büyük bir
“HAYIR (OHİ)” demeye kararlı
olduklarını söyledi. Bu aslında şu
anlama geliyor: “Eğer Troyka veya
Kurumlar bizi köşeye sıkıştırmayı
yeğler ve emekli maaşlarını aşağıya
çekme ve benzeri önlemler almamızda
diredirlerse biz bu uzlaşmada yokuz.” 

Bu da Yunanistan’ın Euro para
biriminden çıkmasına yol açacak bir
yolu işaret ediyor. Yani Grexit. Korkulan
gerçekleştir ve Yunanistan euro’dan
çıkmak zorunda kalırsa nasıl şartlarda
olacağımızı ve üç ay sonrasını tahmin
etmek hiç kolay olmayacak. Yunanistan
halkı, Başbakanı bu direnişinde
destekliyor. Fakat ortak para
biriminden çıkmak durumunda
kalınırsa ve bu tercih edilirse bu
desteğin ne kadar süreceğini ve
sonrasındaki gelişmeleri kestirmek çok

zor. Yunanistan siyasileri Grexit’in
kendi ülkelerinden çok Avrupa
Birliği’ne daha pahalıya mal olacağına
inanıyorlar. Ve bu karta oynuyorlar.
Tutar mı, tutmaz mı bilemiyoruz. Eğer
euro’dan çıkış görünür de bu ihtimal
hayata geçecek gibi olursa o zaman bir
seçim veya referandumdan tetrardan
bahstemeye başlanacağı büyük
olasılık. 

***
Tabii hayat sadece Troyka ile yapılan

pazarlık veya kavgalardan ibaret değil.
Bir gözümüz ve kulağımız müzakere ve
Grexit ihtimalindeyken, diğeri de
“bizim” meselelerde. Bir haftadır Batı
Trakya Türk Azınlığı, iki azınlık
ortaokulundaki kayıt ve olası “kura”
olayını takip ediyor. Bağımsız
Yunanlılar Partisi’nin (ANEL) isteği
üzerine Doğu Makedonya Trakya
Eyaleti Eğitim Müdürlüğü görevine
getirilen Dedeağaçlı Panayotis
Keramaris, tayininden sonra azınlık
eğitimiyle ilgili olarak yaptığı
açıklamalarda özetle “kanun ne diyorsa
ben onu uygulayacağım” demişti.
Şimdi de iki azınlık ortaokuluna çok
talep olursa kuranın uygulanacağı
söyleniyor. Kura uygulaması 1996
yılındaki bir bakanlık kararına
dayanıyor. Ancak bu uygulama 1999
yılından bu yana uygulanmıyor. Kaydını
yaptıran tüm öğrenciler, ya iki azınlık
ortaokuluna ek sınıf yaptırarak, ya
sınıflara birkaç öğrenci fazla konarak,
veya başka bir çare bularak bir şekilde
alındı. 

Ancak, azınlığın yıllarca dile getirdiği
yeni azınlık ortaokulları veya mevcut
azınlık ortaokul – liselerinin bina

sorunu çözüme kavuşturulsaydı, bugün
bunları konuşmayacaktık, kuradan da
bahsetmeyecektik. Ancak diğer
konularda olduğu gibi azınlık eğitimi
konusunda azınlığın haklı taleplerine
kulak tıkayan bir yönetim ve
sonrasında mağdur olan azınlık insanı,
azınlık toplumu. Ne yazık ki fotoğraf bu. 

Tekrar edelim; azınlık eğitimi,
azınlığın kazanılmış bir hakkıdır.
Uluslararası hukukun tanıdığı bir
haktır. Eğer azınlık mensubu öğrenci,
Türkçe ve Yunanca eğitim veren azınlık
okulunda okumak istiyorsa devlet bunu
sağlamak zorundadır. Eğer sağlamıyor
veya sağlayamıyorsa eksiklik, yanlışlık
var demektir. Hatta azınlık insanının
eğitim hakkı ihlali var demektir. 

Devlet, zorunlu eğitimin tüm
aşamalarında azınlığa, “azınlık eğitimi”
imkanı sunmak durumundadır.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul
süreçlerinde yani 10 yıllık zorunlu
eğitim sürecinde devletin “azınlık
okulu” imkanını sunma zorunluluğu
vardır. Zira, azınlık eğitimi, azınlığımızın
kazanılmış – tanınmış hakkıdır ve
engellenemez. Demokrasi ve hukuk
bunu emrediyor. Yetkililerin ve devletin
bu hassasiyetleri dikkate alarak karar
alacağına ve uygulamaları buna göre
hayata geçireceğine inanmak
istiyorum. Aksi takdirde Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın kurum ve temsilcileri
gereken mücadeleyi vermekle
mükelleftirler. Gereken kararlılığı
ortaya koymak durumundadırlar. Zira
istediği, arzu ettiği okula gidemeyen,
birileri yüzüne karşı “Bak çocuk sen bu
okula alınmıyorsun” denen bir çocuğun
gözyaşı, bizim peşimizi ölene kadar
bırakmaz! 

Ozan AHMETOĞLU

GREXİT ve KURA

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Azınlık Eğitim Danışmanları göreve başladı
DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Azınlık Eğitim
Danışmanları Ahmet Nizam ve Mehmet
Derdiman yemin ederek göreve başladılar. 

Şapçı Azınlık İlkokulu’nda görevli olan
Ahmet Nizam ve Mehmet Derdiman, 4
Haziran Perşembe günü Doğu Makedonya
- Trakya Eyaleti Eğitim Müdürlüğü’nde
Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin ettiler.
Yemin töreni Doğu Makedonya – Trakya

Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in makamında gerçekleşti.

İlgili yasa çerçevesinde Ahmet Nizam
İskeçe ilinden, Mehmet Derdiman ise
Rodop ve Evros illerinden sorumlu eğitim
danışmanı olarak atandılar.

Yemin töreni sonunda müdür
Keramaris, Azınlık Eğitim Programı’nın
yeni danışmanlarına başarı dileklerinde
bulundu.

Cahit Aliosman son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar BTTÖB Başkanı olarak görev yapan 
Cahit Aliosman kalbine yenik düştü. 
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BATI Trakya’daki iki azınlık
ortaokuluna öğrenci kayıtları
için yıllar sonra yeniden kura
yönteminin uygulanacağı
haberleri endişe yarattı. 

Edinilen bilgiye göre; Doğu
Makedonya - Trakya Eyaleti
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ile
İskeçe Azınlık Ortaokulu’na
kayıt yaptıran öğrenci sayısının
belli bir rakamın üzerine
çıkması halinde, öğrencilerin
okula kurayla alınacağını ifade
etti. İki azınlık ortaokuluna
konuyla ilgili olarak resmi bir
yazının ise gönderilmediği dile
getirildi. 

İki azınlık ortaokuluna
kurayla öğrenci alınacağı
haberleri, azınlık kamuoyunda
büyük tedirginlik ve tepki
yarattı. Gazetemizle irtibata
geçen çok sayıda öğrenci velisi,
böyle bir olasılık karşısında
tepkisini dile getirdi. 

İskeçe ve Gümülcine’deki
azınlık ortaokullarına kurayla
öğrenci alınması halinde,
1990’larda yaşanan ve Batı
Trakya Türk azınlığının büyük
tepki gösterdiği “kurayla
öğrenci kaydı” uygulamasına
geri dönülmüş olacak. 

Bu arada, İskeçe ve
Gümülcine’deki iki azınlık
ortaokuluna ilginin oldukça
fazla olduğu ve kayıt yaptıran
öğrenci sayısının yüksek olduğu
öğrenildi.

GÜMÜLCİNE CELAL BAYAR
LİSESİ ENCÜMEN 
HEYETİ BAŞKANI
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Arif
konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Kurayla öğrenci
alınması haberinin veliler
üzerinde yarattığı olumsuz
etkiye dikkat çeken Ahmet Arif,
bazı çocukların istedikleri okula
alınmamalarının hiç bir haklı
gerekçesi olamayacağını
söyledi. 

Celal Bayar Ortaokul – Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet
Arif şöyle konuştu: “Encümen
Heyeti Başkanı olarak şunu
söylemek isterim ki;
siyasilerimizin bu olaya
müdahil olması sevindirici.
Herkesin elini taşın altına
koyması gerekiyor. Bildiğiniz
gibi okumuza yeni kayıt
işlemleri 12 Haziran Cuma günü
itibarıyla başladı. Ancak bu yıl
çok büyük bir haksızlığa
pencere açılıyor. Kayıtların belli
bir sayının üzerine çıkması
halinde öğrencilerin okula
kurayla alınacağı ve
kaydedileceği ifade ediliyor.
Biliyorsunuz ki; kurayla öğrenci

kayıt işlemi 1990’larda
uygulanmıştı. 1999 yılından bu
yana kura sistemi kaldırıldı. Bu
uygulama 15 yıldan bu yana
gerek Gümülcine’de, gerekse
İskeçe’de uygulanmadı. Yani
azınlık ortaokulunda okumak
isteyen öğrencilere bu hak
tanındı. Şimdi bu sene kuranın
geri geleceği söyleniyor. Böyle
bir uygulama her şeyden önce
çok büyük bir haksızlık olur.
Kuranın yapılması halinde
okula alınmayan öğrenciye
bunu kim ve nasıl izah edecek?
Herşeyden önce çocuklarımızın
psikolojisiyle oynanacak.
Ayıptır, günahtır. Bu okulda
okumak isteyen öğrenciye siz
neyi nasıl anlatacaksınız?
İhtiyaç olması halinde bahçeye
iki veya üç prefabrik sınıf
konabilir. Tabii bizim isteğimiz
daha sonra da büyük bir bina
yapılmasıdır.” 

“DEVLET AZINLIK EĞİTİMİNİ 
SAĞLAMAK ZORUNDADIR”
Azınlık okulunda eğitim görmek
isteyen öğrencilere bu hakkın
mutlaka sağlanması
gerektiğinin altını çizen
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet
Arif, “Biz azınlık olarak azınlık
eğitimini istiyoruz. Celal Bayar
Azınlık Ortaokul ve Lisesi’ne
son yıllarda olağanüstü bir ilgi
var. İnsanımız bu okulda
okumak istiyor. Fakat ne yazık
ki bu sene kurayla öğrenci
alınacak deniyor. ‘Kanun neyse
onu uygulayacağız’ deniyor.
Fakat ortada bir gerçek var.
Azınlık çocukları azınlık
eğitimini almak istiyorsa,
azınlık okulunda okumak
istiyorsa devlet bunu sağlamak

zorundadır. Azınlık insanının,
azınlık okulunda okuma hakkı
vardır. Bu hak engellenemez.
Dolayısıyla bu kanun bunca
yıldır değiştirilmeliydi. Eğer
bugüne kadar azınlığın istekleri
dikkate alınsaydı sorun
kalmayacaktı. Yani yeni azınlık
ortaokulları açılsaydı veya
mevcut okula yeni binalar veya
derslikler yapılsaydı, bugün
kuradan bahsetmeyecektik.
İnsanımız tüm kısıtlı imkanlara
rağmen azınlık okuluna sahip
çıkıyor. Çocuğunu burada
okutmak istiyor.” dedi. 

“TÜM KURUMLAR 
ELBİRLİĞİ YAPMALI”
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
Lisesi Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif, tüm azınlık
kurumlarının el birliğiyle
sorunun aşılması için çaba
göstermesi gerektiğini belirterek
şu ifadelere yer verdi: “Bu işin
bir de hukuk boyutu var. Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, bu konuda çok güzel bir
açıklama yayınladı. Tüm
bunların dikkate alınması
lazım. Öğrenci velileri çok
tedirgin. Bu durumdan çok
rahatsız. Devletten ricamız bu
meselenin kökten çözüme
kavuşması. Biz azınlık olarak bu
hükümete çok büyük oranda oy
verdik, destek verdik. Üç tane
milletvekili seçtik. Azınlıktan bu
kadar oy almış, destek görmüş
bir iktidar azınlık eğitimine
gereken ilgiyi göstermiyor ve bu
sorunlara eğilmiyorsa burada
art niyet ararız. Eğitim
Bakanlığı’nın bu sorunu
halletmesi lazım. Bugüne kadar
zaten çözümlenmesi gereken bir

sorundu bu.” 

İSKEÇE AZINLIK
ORTAOKULU 
LİSESİ SAHİBİ 
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
sahibi Saime Kırlıdökme de
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
öğrencilerin mağdur olacağı bir
uygulamanın yanlış olacağını
söyledi. Azınlık okuluna kurayla
öğrenci kayıt etme sisteminin
hukuk açısından da doğru
olmadığının altını çizen Saime
Kırlıdökme şöyle konuştu: “Şu
anda kayıt dönemindeyiz.
İskeçe Azınlık Ortaokulu’na ilgi
çok büyük. Azınlık öğrencileri
bu okulda eğitim almak istiyor.
Bu tabii ki sevindirici. Bizler de
tüm eksiklere rağmen
çocuklarımıza en iyisini
vermeye çalışıyoruz. Ancak son
günlerde ortaya atılan ‘kurayla
öğrenci alınacak’ sözü
hepimizde çok büyük bir
üzüntü yarattı. Özellikle de
öğrenciler ve veliler çok
tedirgin. Bu uygulama yıllar
önce uygulanıyordu. Fakat 1999
yılından bu yana uygulanmıyor.
Azınlık okulunda okumak
isteyen öğrencilerin kaydı
yapılıyordu. Eski uygulamayı
geri getirmek doğru değil.” 

“ÇOCUĞA HANGİ SEBEPLE
OLURSA OLSUN ‘SEN BU
OKULA GELEMEZSİN’
DİYEMEZSİNİZ”
Türkçe ve Yunanca’ya dayanan
azınlık okulunun ve azınlık
eğitiminin, azınlık çocuklarına
tanınan bir hak olduğunu
vurgulayan Saime Kırlıdökme,
“Hangi sebeple olursa olsun bir

çocuğa ‘sen bu okula
gelemezsin’ denemez. Eğer
böyle bir şey denirse, bu o
çocukta ve elbette ki ailesinde
çok büyük yaralar açar.
Devletin, hükümetin ve
yetkililerin bu konuda azınlık
ailesinin isteklerine ve
hassasiyetlerine dikkat etmesi
gerekir. Bizim taleplerimiz her
zaman makul talepler.” diye
konuştu. 

“BU YANLIŞIN
YAPILMAYACAĞINA
İNANIYORUM”
Azınlık ortaokul ve liselerine
talebin mutlaka dikkate
alınması gerektiğini ifade eden
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
sahibi Saime Kırlıdökme,
“Azınlık kurumlarının ve
basının konuyu ele aldığını ve
haksız bir uygulama
yapılmaması için ikazlarda
bulunduğunu gördük. Toplum
kendi okuluna sahip çıkmak
istiyor ve çıkıyor. Kurayla
öğrenci almak ve bunun bir
sonucu olarak bazı öğrencileri
istemelerine rağmen azınlık
okulunun dışında bırakmak gibi
bir uygulamanın geri
getirilmeyeceğine inanıyorum
ve inanmak istiyorum.
İnsanların en makul ve
demokratik istekleri ve
beklentileri dikkate alınmalıdır.
Ben yanlışın yapılmayacağına
inanıyorum. İsteğimiz ve
beklentimiz; bu konuya iyi
niyetle yaklaşılması ve sorunun
mantıklı bir şekilde çözümüne
odaklanılmasıdır.” dedi. 

Kurayla kayıt dönemi 
geri mi geliyor?
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“Çocuklarımızı devlet
okullarına kayıt olmaya
zorlamak Yunanistan’a
yakışmıyor”

RODOP SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu’ndaki öğrenci kaydı ve kura olayıyla
ilgili olarak GÜNDEM’e konuştu. 

Milletvekilleri olarak olayın takipçisi
olduklarını dile getiren Mustafa Mustafa,
gerektiği durumda olaya müdahale
edeceklerini söyledi. SİRİZA Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf ve İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek adına da konuşan Milletvekili Mustafa,
olay resmiyet kazanmamasına rağmen kura
söylentileri ve bu konuyla alakalı bilgilerin

öğrenci velilerini tedirgin ettiğini anlattı.
Azınlık ortaokullarındaki kayıt prosedürünün
tamamlanmasını beklediklerini ifade eden
Mustafa Mustafa, “Olayı takip ediyoruz. Kayıt
dönemini ve ondan sonraki süreci takip
ediyoruz. Öğrencilerin ve velilerin tedirginliğini
çok iyi anlıyoruz. Çocuklarımızın mağdur
olmaması için gereken girişimleri yapacağız.
Geçmişte yaşanan haksızlıkların tekrar
yaşanmaması için elbette ki gereken gayreti
göstereceğiz. Milletvekilleri olarak olayın
takipçisiyiz.” diye konuştu. 

EYALET meclis üyesi Önder
Mümin, azınlık ortaokullarına
kurayla öğrenci alma
konusundaki endişelerini Orta
Dereceli Okullar İl Eğitim
Müdürü Theodoros Muhçis’le
yaptığı görüşmede dile getirdi.
Mümin, sözkonusu kararın
azınlık eğitimini geriye
götüreceğini belirterek,
kurayla öğrenci alınmasının
hukuka da aykırı olduğunu

vurguladı. 
“KARARIN ASKIYA 
ALINMASINI TALEP ETTİM”
Eyalet meclis üyesi Önder
Mümin konuyla ilgili olarak
yayımladığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Azınlık
eğitiminin özerkliği
tartışılamaz. Bu bağlamda
senelerden beri azınlığın
eğitim konusunda haklı
taleplerine kulak tıkanmasının

yanı sıra, azınlık eğitimi ve
çocuklarımızın geleceğini
tehlikeye atan, diktavari
uygulamalara gidildiği
aşikardır. Parti ve hükümetleri
azınlık eğitimi konusunda
samimi diyaloğa hep birlikte
davet etmemiz gerektiği
kanısındayım.

Son günlerde öğrendiğimiz,
sayın Muhçis’in de
doğruladığı, kura ile azınlık
ortaokullarına öğrenci
kabulünün azınlık eğitimini
geriye götüreceğini belirttim.
Böyle bir uygulamanın
demokrasi ile bağdaşmamakla
birlikte, hukuka aykırı olup,
çocukların psikolojisinde de
kapanmaz yaralar açacağını
ilettim ve kararın vakit
geçirmeden askıya alınmasını
talep ettim. Sayın Muhçis,
endişelerimizin farkında
olduğunu, fakat kararın Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’e ait olduğunu
belirterek, dile getirilen
problemi kendisine
aktaracağını belirtti.”

ABTTF’den kura 
uygulamasına tepki

Eyalet meclis üyesi Önder 
Mümin, kura için devrede

7

“Milletvekilleri olarak
olayın takipçisiyiz”
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa, azın-
lık milletvekilleri adına yaptığı açıklamada,
“Öğrencilerin ve velilerin tedirginliğini çok iyi
anlıyoruz. Çocuklarımızın mağdur olmaması için
gereken girişimleri yapacağız” dedi. 

ABTTF: “Bu yöndeki
uygulama, çocuklarımızın azınlık
sisteminden koparak devlet okul
sistemine geçmesiyle
sonuçlanmaktadır. Önemli olan
azınlık okul sisteminin
güçlendirilmesidir.” 

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, azınlık
ortaokullarına
kurayla öğrenci
alınma kararına
tepki gösterdi.
ABTTF, kararın
azınlık
eğitiminin özerk
yapısına darbe
vuracağını belirtti. 

Sözkonusu
kararın azınlık öğrenci
velileri arasında tedirginlik
yarattığı belirtilen açıklamada,
yeni azınlık ortaokullarının
açılmasını istedi. 

ABTTF’nin konuyla ilgili
açıklaması şöyle: “Gümülcine
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
İskeçe Azınlık Ortaokulu’na
kayıtlar kura ile belirlenecek.
Gündem gazetesinin haberine
göre, Gümülcine ve İskeçe azınlık

ortaokullarına kayıt yaptıran
öğrenci sayısının belirlenen
rakamın üzerinde olması halinde
öğrenciler okula kura ile
alınacak. Gümülcine ve İskeçe
azınlık ortaokul ve liselerine
kurayla öğrenci kaydı yapılması,

özerk yapıdaki azınlık
eğitimine yapılan bir

darbedir. Okulun
yeterlilik

kapasitesinden
fazla öğrenci
kaydı olması
halinde
kurayla öğrenci

kaydı
uygulaması

çözüm olamaz. Bu
yöndeki uygulama

çocuklarımızın azınlık
sisteminden koparak, devlet okul
sistemine geçmesiyle
sonuçlanmaktadır. Önemli olan
azınlık okul sisteminin
güçlendirilmesidir. Bu noktada
da en önemli taleplerden biri
olan yeni azınlık ortaokulu
açılması talebinin kabul edilmesi
gerekmektedir.”

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, İskeçe ve
Gümülcine’deki azınlık
ortaokullarına kurayla öğrenci
alınması kararına tepki gösterdi.
Danışma Kurulu’ndan yapılan
açıklamada, bu tür
uygulamaların azınlık eğitimine
vurulan darbelerden biri olduğu
belirtildi ve “Çocuklarımızı devlet
okullarına kayıt olmaya
zorlamak Yunanistan’a
yakışmıyor” ifadesine yer
verildi. 

Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu’nun
açıklaması
şöyle: 

“Batı Trakya
Türk Azınlığı
Danışma Kurulu
olarak, Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve
İskeçe Azınlık Ortaokulu’na kayıt
yaptıran öğrenci sayısının belli
bir rakamın üzerine çıkması
halinde, öğrencilerin söze konu
okullara kurayla alınacağını
basından hayretle öğrenmiş
bulunuyoruz. 

Belirtmek isteriz ki, bu tip
uygulamalar, zaten her geçen
gün kötüleştirilmekte olan
Azınlık eğitimine vurulmaya
çalışılan darbelerden bir
tanesidir. 

Eğitim yetkilileri şunu çok iyi
bilmelidirler ki, çeşitli

bahanelerle Azınlık eğitimini yok
etmeye çalışmak, çocuklarımızın
devlet okullarına kayıt olmalarını
sağlamaya çalışmak,
demokrasinin beşiği ülkemiz
Yunanistan yetkililerine
yakışmamaktadır. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu olarak

yetkililere birkez daha
hatırlatmak isteriz ki,

uluslararası ve ikili
antlaşmalara göre

Azınlık eğitimi özel
ve özerktir,

dolayısıyla bu
tür keyfi

uygulamalara
açık değildir;

burada asıl
yapılması gereken

Azınlık kurumlarınca
yapılan Azınlık okulu açma

taleplerine bir an önce olumlu
cevap vermektir. 

Ayrıca Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı mensuplarına
hatırlatmak isteriz ki, Devlet
okulların da Azınlık çocuklarına
yönelik yapılan din dersi seçmeli
bir derstir ve bu derse katılmak
kesinlikle zorunlu değildir. 

Bu konunun da veliler
tarafından dikkate alınacağına ve
gerekli hassasiyetin
gösterileceğine inancımız
tamdır.”
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AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 13 Haziran
Cumartesi günü, 19. olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi. Almanya’nın
Giessen şehrinde ABTTF üyesi 21
dernekten 178 delegenin katılımıyla
gerçekleştirilen genel kurulda ABTTF
yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının yeni üyeleri belirlendi.
Hararetli geçen genel kurulda delegeler
arasında tartışma da yaşandı. İngiltere
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin ABTTF üyeliği ise
donduruldu. 

Yaklaşık 220 kişinin katıldığı genel
kurul öğlen 13:00’te başlayıp gece
22:00’de sona erdi. Genel kurulda seçilen
ABTTF 19. dönem yönetim kurulu, 20
Haziran  Cumartesi günü
gerçekleştireceği ilk topalantıda görev
dağılımını yapacak.

HABİPOĞLU: “FUEN 
2015 KONGRESİ’YLE
TARİH YAZDIK”
Genel kurulda selamlama konuşması
yapan ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
Yunanistan’da eğitim ve dini özgürlükler
alanında olumsuz gelişmeler yaşandığını
söyledi. Habipoğlu, eğitim alanında
çıkarılan yeni yasayla azınlık eğitiminin
özerk yapısına büyük bir darbe
indirildiğini kaydetti. 

Ülkede Radikal Sol İttifak’ın (SİRİZA)
iktidara gelmeden önce pek çok söz
verdiğini belirten Habipoğlu, aşırı sağcı
ANEL ile koalisyon hükümeti kurunca
verdiği sözleri yerine getirmediğini
kaydetti. 

Azınlık sorunlarının çözümü
konusunda Yunanistan’ı ikna
edemediklerini söyleyen Habipoğlu,
Federasyon’un Dostluk, Eşitlik, Barış
(DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsillliler Derneği (BTAYTD) ile
birlikte Mayıs sonunda Batı Trakya
Türkleri açısından tarihi nitelikte bir
etkinliğe imza attığını söyledi.
Habipoğlu, FUEN kongresinin Batı
Trakya’da gerçekleşmesiyle, diğer
Avrupa azınlıklarının Batı Trakya Türk
azınlığının sorunlarını yerinde
gördüklerini ve kendi basınlarında bunu
dile getirdiklerini belirtti. 

Yunanistan’da kongrenin
engellenmeye çalışıldığını belirten
Habipoğlu, Altın Şafak Partisi’nin Yunan
Meclisi’nde bu konuda bir soru önergesi
sunduğunu hatırlattı. 

Habipoğlu, Federasyon olarak
Brüksel’de bir büroya sahip olduklarını
ve uluslararası düzeyde pek çok STK ile
işbirliği içerisinde olduklarını da
sözlerine ekledi.

ABTTF’NİN İLK BAŞKANI CAFER
ALİOĞLU: “EĞİTİM 
VE DİN ÖZERKLİĞİMİZ 
FELÇ DURUMDA”
Genel kurulda ABTTF’nin ilk başkanı
Cafer Alioğlu da selamlama konuşması
yaptı. Alioğlu, Batı Trakya Türk
azınlığının Lozan Antlaşması ile eğitim
ve din alanında özerk olduğunu, ancak
bugün bu özerk yapının felç olduğunu
söyledi. Demokratik hak ve özgürlükler
mücadelesinde Batı Trakya Türk
azınlığının lideri Dr. Sadık Ahmet’in
çabaları sayesinde vatandaşlık
haklarında önemli ilerlemeler
kaydedildiğini söyleyen Alioğlu,
mücadelede önemli olanın birlik ve

beraberlik olduğunun altını çizdi. 
FUEN 2015 kongresine misafir olarak

katıldığını belirten Alioğlu, kongrenin
Batı Trakya’da gerçekleştirilmesinin
milat olduğunu söyledi. Alioğlu, ABTTF
19. olağan genel kurulunun hayırlı
olması temennisiyle sözlerini
sonlandırdı.

Genel kurulda ABTTF’nin ilk Başkanı
Cafer Alioğlu, delegelerin tüm oyları ile
Divan Kurulu Başkanı seçildi. Bertan
Hüseyin ve Harun İbrahimcik ise divan
sekreterleri olarak belirlendi. Seçim
Kurulu’na ise ABTTF yönetim kurulunun
önerisi ve delegelerin oylarıyla ABTTF
Merkez Ofis Direktörü Engin Soyyılmaz,
ABTTF Brüksel Ofisi çalışanı Yakup Uzun
ve ABTTF sekreteri Demet Öcal seçildiler.

Saygı duruşunun ardından genel
kurul gündemine geçildi. Genel kurul,
ABTTF 18. Dönem Genel Sekreteri
Gökhan Kocaveli’nin sunduğu ABTTF 18.
Dönem Faaliyet Raporu, ABTTF Saymanı
İsmail Rüşüt’ün sunduğu ABTTF 18.
Dönem Saymanlık Raporu, ABTTF
Denetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Hocaoğlu’nun sunduğu ABTTF 18.
Dönem Denetleme Raporu’nun
sunulması ile devam etti. Raporların
okunmasının ardından yöneltilen
soruların cevaplanması ile birlikte ibra
gerçekleştirildi, ABTTF 18. Dönem
Yönetim Kurulu delegelerin oy çokluğu
ile aklandı.

İNGİLTERE DERNEĞİ’NİN 
ÜYELİĞİ DONDURULDU
ABTTF 18. dönem yönetim kurulu üyeleri
Rıdvan Hacıbedel ve Dr. Sebahattin
Abdurrahman’ın ABTTF’ye üye
derneklerin mahkeme kaydı ve dernek
sicil numarası ile birlikte resmi tüzel
kişiliğe sahip olup olmadıklarının
araştırılması talebiyle dönemin Disiplin
Kurulu’nu göreve çağırmışlardı. Kurulun
yaptığı inceleme neticesinde, İngiltere
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin kurulduğı bölgede mahkeme
kaydının ve dernek sicil numarasına
sahip olmadığının anlaşılması üzerine
Alman dernekler yasası gereğince
İngiltere derneğinin resmi sicil
numarasına sahip oluncaya dek ABTTF
üyeliğinin dondurulması nedeniyle
İngiltere derneği genel kurula
katılamadı. 

Bu konunun genel kurul esnasında
ABTTF 18. dönem yönetim kurulu üyeleri
ve aynı zamanda İngiltere derneğinin

eski başkanları Rıdvan Hacıbedel ve Dr.
Sebahattin Abdurrahman tarafından dile
getirilmesi sırasında ABTTF Disiplin
Kurulu üyeleri ile hararetli bir tartışma
yaşandı. Rıdvan Hacıbedel’in konuşma
yaptığı sırada mikrofon elinden alınarak
sözü yarıda kesildi. Bunun üzerine
delegeler arasında sert tartışmalar
yaşandı. Bazı delegelerin araya
girmesiyle tartışma yatıştırıldı. 

YÖNETİME 20 KİŞİ 
ADAY OLDU
ABTTF 18. dönem yönetim kurulunun
aklanmasının ardından 11 kişilik ABTTF
yönetimi için 20 üye adaylık koydu.
Yönetime aday olanlar kendilerini
tanıttıktan sonra seçimlere gidildi.
Adayların isimleri ve aldıkları oy sayısı
şöyle: 

1. Mesut Küçük Hasan 109
2. İbrahim Yusuf Hüseyin 105
3. Halit Habipoğlu 93
4. Aydın Ahmet 92
5. Bülent Ekrem 83

6. Sami Yusuf 83
7. Sebahattin Mümin 81
8. Mustafa Kasap 80
9. Hasan Hasanoğlu 79
10. İsmail Rüşüt 78
11. Mehmet Hüseyin 77
12. Nazmi Kara Mustafa 76
13. Raif Bozacı 76
14. Nabi İbrahimcik 75
15. Özkan Reşit 64
16. Erol Amet 62
17. Fatih Ali 54
18. Güngör Molla 54
19. Hüseyin Ormancı 54
20. Bülent Aptürahim Oğlu 44

DENETİM KURULU:
1. Halit Haşim  
2. İsmail Veiz  
3. Zeynep Adem 

DİSİPLİN KURULU:
1. Erol Haşim  
2. Halit Faik Oğlu  
3. İsmail Apti Oğlu   

ABTTF’de hararetli genel kurul
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Azınlık eğitimiyle ilgili
talepler bakana iletildi

İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulu Öğretmenler
Derneği, azınlık eğitimiyle ilgili
taleplerini Eğitim Bakanı Aristidis
Baltas’a iletti. 

Dernek yöneticileri, azınlığın
büyük desteğini almış SİRİZA
hükümetinin yeni Eğitim Bakanı
Aristidis Baltas’ın azınlık
temsilcileriyle ciddi bir diyalog
kurarak, yıllardan beri çözüm
bekleyen azınlık eğitiminin
kronikleşmiş sorunlarına bir an
önce çözüm getirmesini ümit
ettikleri ifade edildi. 

Azınlığın en önemli ve acil
çözüm bekleyen sorunlarının
başında eğitimin geldiğini dile
getiren İskeçe SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, “Son

yıllarda eğitim alanında azınlık
toplumuna danışılmadan yapılan
değişiklikler ve dayatılan
kanunlar, azınlık eğitimini içinden
çıkılmaz bir hal almasına neden
olmuştur. Azınlık eğitimindeki
belirsizlikler ve sıkıntılar geçmişte
olduğu gibi bugün de pek çok
konuda hala devam etmektedir.”
ifadelerine yer verdi.  

İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği’nin
açıklamasında şöyle denildi:
“Yıllardan beri azınlık okullarında
yetmişe yakın kadronun
doldurulmaması, Türkçe ders
kitapları ile ilgili olarak ve mesleki
bilgilerini arttırmak için
öğretmenlere Türkçe seminer
düzenlenmemesi, Türkçe

–Yunanca eğitim yapan
anaokulların bulunmaması,
Türkçe ders saatlerinin azlığı, Batı
Trakya Müslüman Çocukların
Eğitimi Programı’nın kitaplarının
yıllardan beri yenilenmemesi,
kitaplarda tarih ile coğrafya
derslerinin yetersizliği, program
sorumluların  sadece Yunanca
müfredatına destek vermesi,
okullardaki bilgisayar, araç –
gereç yetersizliği, (Türkçe -
Yunanca) kütüphanelerin
oluşturulmaması, yeterli öğrenci
sayısı olmadığı gerekçesiyle ard
arda kapanan okullara karşılık,
fazla öğrenci sayısı olan okullara
yeni dersliklerin ve ek binaların
yapılmaması, azınlık ilkokulların
işlevi için yapılan ekonomik
desteğin arttırılmaması, okulların
bakımı ve onarımı için devlet
tarafından belediyelere verilen
paraların azlığı ve tüm azınlık
okullarına adil olarak
dağıtılmaması, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nin yeni okul binası talebine
hala cevap verilmemesi eğitim
sorunlarımızın başında
gelmektedir.

Bu doğrultuda İskeçe SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği, 16
Nisan 2015 tarihinde azınlık
eğitimiyle ilgili olarak yukarıda
belirtilen sorunları yazılı olarak
Eğitim Bakanı Aristidis Baltas’a
iletti. Sözkonusu talepler Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü ile İskeçe
milletvekillerine de aktarıldı.”

13 dernekten 
ABTTF kongresi
hakkında ortak açıklama

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu üyesi 13
dernek, geçtiğimiz günlerde yapılan ABTTF genel
kurulunda yaşanan bazı olaylara ve genel kurulla ilgili
olarak ABTTF tarafından yayınlanan açıklamaya tepki
gösterdi. 

Ortak açıklamada, ABTTF genel kurulunda
demokratik prensiplerin ve etiğin ayaklar altına
alındığı belirtilerek, Başkan Halit Habipoğlu
tutumundan dolayı eleştirildi. 

Sözkonusu açıklamayı imzalayan 13 dernek şöyle:
İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği,
Duisburg Batı Trakya Türkleri Eğitim ve Spor Derneği,
Düsseldorf Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği,
Feuchtwangen Bat Trakya Türk Kültür Derneği,
Gütersloh Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma
Derneği, Hannover ve Cevresi Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği, Höchst i. Odw. Batı Trakya Türk Kültür Merkezi,
Kelsterbach Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Lauf Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Schwabach ve
Cevresi Batı Trakya Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Schweinfurt Batı Trakya Türk Aile
Birliği, Stuttgart ve Geniş Çecresi Batı Trakya Türkleri
Aile Birliği ve Witten Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği.

ORTAK AÇIKLAMA
ABTFF’den genel kurulla ilgili yapılan basın
açıklamasının gerçeklerden uzak kaldığı savunulan ve
13 dernek tarafından imzalanan açıklamada, Halit
Habipoğlu’nun Divan Başkanı’na baskı uyguladığı
belirtildi. 

Zaman kaybı olacağı gerekçesiyle, Başkan Halit
Habipoğlu’nun Genel Sekreter Gökhan Kocaveli’nin
faaliyet raporunu okumasını engellediği ifade edilen
açıklamada, faaliyet raporu hakkında lehte ve aleyhte
görüş belirtilmesine izin verilmeden oylamaya geçildiği
ileri sürüldü. 

Açıklamada, ABTTF tarafından yayımlanan basın
bülteninde, İngiltere Batı Trakya Dayanışma
Derneği’nin ABTTF üyeliğinin dondurulması süreci ve
bu bağlamda 19. Genel Kurulda yaşananlar hakkında
eksik ve yanlı bilgiler mevcut olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, “ABTTF Başkan Yardımcısı ve İBTTDD
eski başkanı Rıdvan Hacıbedel’e yapılan saldırıyı
‘hararetli  bir tartışma’ olarak tanımlamak başlı başına
olayın üstünü kapatma girişimidir ve bu durum utanç
vericidir. Olması gereken ve kamuoyunun beklediği, 30
yıla yakın bir tarihi olan, kuruluşundan günümüze
kadar demokrasi ve höşgörü için mücadele eden
ABTTF’nin yapılan saldırıların kabul edilemez
olduğunu açıklaması ve bu saldırıya kalkışanların
ABTTF ile ilişkilerinin kesildiğinin açıklanmasıdır.
Yoksa ABTTF tarafından savunulan düşünce özgürlüğü
ifadelerinin bir anlamı kalmamaktadır.” ifadeleri
dikkat çekti. 

Açıklama şu ifadelerle devam etti: “ABTTF basın
açıklamasında kamuoyuyla paylaşılan ABTTF Disiplin
Kurulu’nun üye derneklerin mahkeme kaydı ve sicil
numaraları ile birlikte tüzel kişiliğe sahip olup
olmadıklarının araştırılmasının talep edildiği bilgisi de
yine yanlıştır. Dr Sebahattin Abdurrahman ve Rıdvan
Hacıbedel imzasıyla Disiplin Kurulu’ndan talep edilen
üye derneklerin tüzel kişiliklerinin incelenmesi değil,
fakat 2013’teki 18. ABTTF Genel Kurul seçimine katılan
Troisdorf derneğinin seçimden sonra varlığının
olmadığını gösteren bir hukuki belgenin ortaya
çıkmasıyla başlayan tartışmalardan ABTTF’nin daha
fazla yıpranmasını önlemek ve bu konuyu araştırmak
için Displin Kurulu’nun göreve çağrılmasıdır. Bu işlem
kurum içi bir prosedür olup ABTTF tüzüğünde yer
almaktadır. Bu ABTTF’yi koruma amaçlı girişim
kendilerinin üyesi olması sebebiyle İngiltere Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’ne linç girişimi
şeklinde geri dönmüş, Disiplin Kurulu yapılan
başvuruyu ele almak yerine yetki gaspı yaparak
İBTTDD üyeliğinin dondurulması kararına varmıştır.” 

BTTÖB’nde Sami 
Toraman’la yola devam

BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) olağan kongresi 13
Haziran Cumartesi günü yapıldı.
BTTÖB’nin Gümülcine’deki
lokalande yapılan kongreye
derneğe üye 163 kişi katıldı. Sami
Toraman yeniden başkan seçildi.

Kullanılan 163 oydan 20 beyaz
oy çıkarken, Sami Toraman en çok
oyu alan aday oldu. BTTÖB
yönetim ve denetim kuruluna aday
olan üyeler ve aldıkları oylar şöyle: 

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
1 – Sami Toraman: 135 oy
2 – Hüseyin Ahmet: 123 oy
3 – Nilay Mümin: 121 oy
4 – Selma Hacıyakup: 117 oy
5 – Semra Hüseyin: 114 oy
6 – Ferhan Hasan: 105 oy
7 – Pelin Koca Molla: 98 oy

DENETİM KURULU ADAYLARI
1 -  Osman Hasan: 122 oy
2 – Niyazi Hasan: 108 oy
3 – Emine Hüseyinoğlu: 104 oy

GÖREV DAĞILIMI
BTTÖB’de görev dağılımı 17

Haziran Çarşamba günü yapıldı. 

YÖNETİM KURULU 
Başkan: Sami  Ali Toraman
Asbaşkan: Pelin Koca Molla 
Genel Sekreter: Selma

Hacıyakup 

Kasadar: Hüseyin Ahmet 
Üye: Nilay Mümin 
Üye: Semra Hüseyin 
Üye: Ferhan Hasan 

DENETİM KURULU 
Başkan: Niyazi Hasan 
Sekreter: Osman Hasan
Üye: Emine Hüseyinoğlu
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Cevat ABDURRAHMAN

Beyaz etin sağlığımıza faydaları
S

ağlıklı bir vücut ve sağlıklı
yaşam için, en önemli etken
yeterli ve dengeli yani,

sağlıklı beslenmektir. Yeterli ve
dengeli beslenmek için,
karbonhidrat, protein ve yağlar ile
vitaminler, mineraller ve suyun
yiyecekler yoluyla vücudun ihtiyacı
kadar alınması gereklidir. Günlük
harcadığımız enerjinin ortalama
%12-20 sinin proteinlerden
karşılanması gerekir. İhtiyacımız
olan proteinin de en az yarısının
hayvansal kaynaklı yani iyi kalite
proteinlerden karşılanması sağlıklı
ve dengeli beslenmenin en önemli
unsurudur.

Beyaz et denildiğinde, başta
tavuk eti ve balık olmak üzere, son
yıllarda  üretim ve tüketim
potansiyeli olarak üst sıralarda yer
alan hindi eti olmak üzere bıldırcın,
kaz, ördek, vb kanatlı kümes
hayvanları akla gelmektedir.

Sağlıklı beslenme açısından
beyaz et; kaliteli protein, düşük
yağ ve vitamin-mineral içeriği
nedeniyle son derece iyi bir
kaynaktır. Süt ve süt ürünleri olan
hayvansal protein kaynakları
beslenmemizde önemli yer tutar ve
vücudun kısa zamanlı protein
yetersizliklerini giderebilir. Ancak
uzun zaman protein alınmazsa,
yıkılan hücreler yenilenemezler. Bu
sebeple, vücudumuzda
proteinlerin oluşması
yiyeceklerimizdeki protein oranına
bağlıdır. Peki protein, vücudumuz
için neden bu kadar önemli bir role
sahiptir? Çünkü protein, hücre
yapısının temel organik
maddesidir. Proteinsiz yaşam
olmaz. Protein hücre yapımı ve
çalışması için kullanılır. İşte bu
yüzden protein; büyüme, gelişme,
sağlıklı yaşama ve zeka gelişimi
gibi insan hayatıyla ilgili her türlü
olayda rol oynar.

Tavuk Eti
Tavuk eti yüksek derecede

biyolojik değere sahiptir. Kolay
sindirilebilir özellikte olan tavuk
etleri, yüksek kalitedeki protein
elzem aminoasitlerini, elzem yağ
asitlerini diğer etlerle aynı
oranlarda içerir. Tavuk eti aynı
zamanda B grubu vitaminlerinin ve
demirinde iyi bir kaynağıdır. Enerji
değerinin düşük olması, liflerinin
kısalığından dolayı kolay
çiğnenebilir ve kolay sindirilebilir
olması nedeni ile tavuk etleri,
çocuk ve yaşlıların beslenmeleri
dahil tüm yaş grupları için birçok
özel diyette yer alabilecek
özelliktedir.

Kanatlı etleri özellikle de tavuk
eti dünyada beslenmede önemli
yeri olan et grupları içerisinde en
çok kabul görenlerden birisidir ve
proteinin en önemli kaynağıdır.

Tavuk etlerinin enerji içeriği de
diğer etlere kıyasla düşük olur.
Beslenmemizde yağlar enerjimizin
önemli bir kaynağını oluşturur.
Yağlar doymuş ve doymamış
olarak ikiye ayrılır ve her iki türün
de kandaki kolesterol seviyesi
üzerine değişik etkileri vardır.

Tavuk, balık gibi beyaz etlerin
içerdikleri yağlar dışındaki
hayvansal yağların çoğu
doymuştur ve kolesterol düzeyini
artırır. Günümüzde ölüm
nedenlerinin başında gelen
koroner kalp hastalıklarından
korunmanın en önemli yolu
doymuş yağ asitlerince zengin
yağların tüketiminden kaçınmaktır.

İşte tavuk eti içerdiği doymamış
yağ asitlerince zengin yağlarla
koroner kalp hastalıklarının
oluşumunda risk grubunu
oluşturan kırmızı etlerden farklı
önemli bir özellik gösterir.

Balık Eti
Herkes için yararlı olan A, B ve

D vitaminleri bol miktarda
bulunmaktadır. İçerdiği koruyucu
yağ asidi ile kalp hastalarının
sofralarından hiçbir zaman eksik
etmemesi gereken bir besin
kaynağıdır.

Ayrıca balık eti, kırmızı ete
oranla daha az yağlıdır ve bazı özel
yağ asitleri içermektedir. EPA ve
DHA adı verilen bu özel asitler; et,
süt, peynir gibi diğer besinlerde
bulunmamaktadır. Bu asitler kanın
pıhtılaşmasını önler. Atardamarın
tıkanmasını önler. Bu yüzden kalp
krizi ve felç riskini azaltır. Ayrıca
tansiyonu da düşürür. Balık etini,
şeker hastalarının daha çok yemesi
gerektiği öngörülür. Çünkü bu tip
rahatsızlığı olanlar kalp ve felç gibi
risklerden daha çok
etkilenmektedirler.

Balığın kılçığındaki yüksek
oranda kalsiyum ve fosfor kemik
sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca,
balık etinde bulunan omega 3 yağ
asitleri, zeka gelişiminde önemli
bir yer tutar.

Hindi Eti
Tüketilen etler arasında yağı en

düşük olanlardan biri hindi etidir.
Hindi etinde bolca bulunan B
vitaminlerinin birçok yararı söz
konusudur. Örneğin;
karbonhidratları enerjiye çeviren
B3 vitamini (Niasin), özellikle sinir
sistemi işlevleri ve sindirim için
son derece faydalıdır. Hindi eti aynı
zamanda B12 vitamini açısından da
zengindir. B12 vitamini alyuvar
yapımındaki faydasıyla, kansızlığın
önlenmesi ve hücre gelişimi için
gereklidir. Hindi etinde bulunan
başlıca minerallerden çinko;
bağışıklık sistemi, yaraların
iyileşmesi, vücudun yağ, protein ve
karbonhidratları sindirmesi için
son derece önemli bir mineraldir.
Hindi etinde aynı zamanda fosfor,
potasyum, magnezyum ve hindinin
siyah etinde önemli miktarda
demir bulunur.

Hindide bulunan az miktardaki
selenyum, insan sağlığı için çok
önemli  bir koruyucu mineraldir.
Tiroit hormon metabolizmasında,
antioksidan savunma sisteminde
ve bağışıklık işlevlerinde rol oynar.

Hindi protein açısından da son
derece zengindir. Bütün temel
aminoasitleri içerdiği için, vücut
gereksinimlerini en iyi biçimde
sağlar.

VETERİNER BAKIŞI
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İlhan Ahmet’ten
Vatandaşlık Yasası
hakkında açıklama

RODOP eski milletvekili ve son seçimlerde
POTAMİ Partisi milletvekili adayı İlhan Ahmet,
hükümetin meclise getirdiği Yunan Vatandaşlık
Yasası’yla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
İlhan Ahmet, SİRİZA’yı, binlerce azınlık
mensubunun vatandaşlıktan çıkarılmasına neden
olan Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 19. maddesiyle
ilgili adım atmamakla suçladı. 

Ahmet, milletvekili olduğu 2004 – 2007 yılları
arasında İçişleri ve Kamu Düzeni bakanlıklarına
sunduğu soruyla, Yunan Vatandaşlık Yasası’nın
19. maddesi uyarınca vatandaşlıktan çıkartılan
soydaşların ve vatansızların (haymatlos) sayısını
sorduğunu hatırlattı. İlhan Ahmet, İçişleri
Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 19. Madde
nedeniyle vatandaşlıktan çıkartılanların sayısının
46.638 olduğunu, Yunanistan’da “Haymatlos”
kimliğiyle yaşayan 115 kişinin olduğunu ve Kamu
Düzeni Bakanlığı’nın bu kişilere vatandaşlığını
verdiğini belirtti. 

İlhan Ahmet şunları kaydetti: “Bir önceki
Samaras başkanlığındaki ND-PASOK hükümeti
ise Yunan Vatandaşlık Yasası’nda bazı
değişiklikler yapsa da, azınlığımızdaki bu
mağduriyet karşısında herhangi bir düzenleme
yapmamıştır. Bununla beraber, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı mensupları gibi  Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın  19. maddesine göre
vatandaşlığını kaybeden yüzlerce  Yahudi kökenli
Yunan vatandaşı Selanikli Yahudi’ye
vatandaşlıklarını iade ettiklerini memnuniyetle
görmüş bulunuyoruz. Yahudi kökenli Yunan
vatandaşlarına siyasi bir karar ile
vatandaşlıklarının iade edilmesine karşın, azınlık
insanına vatandaşlıkların henüz iade edilmemiş
olmasının ise  Yunan demokrasisi ile
bağdaşmadığına inanmakta ve vatandaşlık
haklarında çifte standart uygulamanın

hakkaniyete ve AB müktesabatına bağlı olan
çağdaş bir hukuk devletine yakışmadığını
hatırlatırız.”

19. MADDE MAĞDURLARINA 
YER VERİLMİYOR
SİRİZA’nın  parlamentoya sunduğu Yunan
Vatandaşlık Yasası’nda, 19. madde mağdurlarının
haklarının iadesi hususunda yasal bir
düzenlemeye yer verilmediğini dile getiren İlhan
Ahmet, “SİRİZA’lı bazı çevreler parlementoya
sunulan vatandaşlık yasasının genel
hükümlerinde, Yunanistan’da yaşayan
‘Haymatlos’lara da  vatandaşlık verileceğinden
söz etmeleri ise gülünç olduğu kadar gerçek
dışıdır. Zira milletvekilliği dönemimde sunmuş
olduğum soruya verilen cevap ve Kamu Düzeni
Bakanlığı’nın 7017/4/5098 sayılı kararı, Batı
Trakya’da yaşayan toplam 115 ‘Haymatlos’luya
vatandaşlık verildiğini bildirmektedir. Halen
Yunanistan’da ikamet eden azınlık mensubu
‘Haymatlos’ sayısı ise  yok denilecek kadar azdır.
Esas olan 19. madde mağdurlarının durumudur.
Azınlığımızın büyük ümitlerle oy vermiş olduğu
SİRİZA ve 3 azınlık milletvekilimizin ise şu ana
kadar bu yasanın görüşülmesi esnasında
yukarıda sözü edilen verilere binaen bu
haksızlığın ortadan kaldırılması için herhangi bir
resmi girişimde ve parlamentoya yazılı teklifte
bulunmadıklarını da gözlemlemekteyiz.”
ifadelerine yer verdi. 

“SİRİZA AZINLIĞIN BEKLENTİLERİNDEN
UZAK BİR ANLAYIŞTA”
İlhan Ahmet, SİRİZA’nın 19. maddeyle ilgili
tutumunun uluslararası hukuk anlayışıyla
bağdaşmadığını belirterek, azınlığın
beklentilerinden uzak olduğunu ifade etti. 

Ahmet açıklamasına şu ifadelerle son verdi:
“Azınlık insanına ve toplumuna karşı işlenmiş
olan bu  ‘Sürgün’ uygulamasının sonuçlarının
ortadan kaldırılması için SİRİZA hükümetinin
çözüm getirmemesi, evrensel hukuk ve evrensel
insan hakları anlayışı ile bağdaşmamakla birlikte,
Sol’un ilkeleriyle ise asla örtüşmemektedir.
Halkımız, hükümetin kurulduğu ilk andan
itibaren SİRİZA’da, azınlığın beklentilerinden çok
uzak olan, ulasalcı bir anlayışın her alanda hakim
olduğunu kaygı ile tespit etmiştir, bundan büyük
hayal kırılığı ve endişe duymuştur ve duymaya da
devam etmektedir.

Azınlığımızın beklentisi, SİRİZA Partisi’nin ve
azınlık milletvekillerinin, parlamentoda
bugünlerde görüşülmekte olan bu Vatandaşlık
Yasası’nda gerekli düzenlemeler için müdahale
etmesidir.”

Yunanistan hiç bu kadar ucuz olmadı
ÜLKEDE yaşanan ekonomik kriz, turizmde fiyatların

düşmesine neden oldu. Fiyatlar yüzde 15, hatta bazı bölgelerde
yüzde 40 düşünce turlar doldu taştı. 

Basında yer alan habere göre, Yunanistan’daki turizm
hizmetleri geçen yıla göre yüzde 15 ile 40 arasında ucuzlarken,
Türk turist için Yunanistan fiyat bakımından en uygun yurt dışı
noktası haline geldi. Ortaya çıkan fiyatlarla birlikte Türkler’in
Yunanistan’da tatil için turları doldurduğunu belirten yetkililer
ise yerli turiste bel bağlayan güney otellerinin doluluklarının
düşeceği için endişeli.

Türkiye’deki Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal,
Yunanistan turlarının en fazla ilgi gören turlar olduğunu
belirterek, “Buna neden hem kültürel benzerlikler, hem de
ekonomik kriz nedeniyle düşen fiyatlar oldu. Geçen yıla göre yaptığımız anlaşmalarda yüzde 15-40
arasında düşüş yaşanıyor. Geçen yıl Mikonos için 350 euro olan 3 gecelik otel fiyatı bu yıl 270
euroya düştü” dedi.
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iPhone 6, büyük ekranı, daha
iyi kamerası, daha yüksek
kapasiteli pili ve nihayet
yenilenen tasarımıyla Apple’ın
seneler içinde biriktirdiği bazı
sorunları çözüyor.

iPhone 6’yı kullandığınızda,
onun önceki iPhone’lardan
farklı olduğunu hemen
hissediyorsunuz. Apple’ın yeni
iPhone’unda 4.7 inç’lik bir
ekrana yer vererek küçük ekran
konusunda yenilgiye uğradığını
kabul ettiği bir gerçek. Ekranın
büyümüş olması bazı
durumlarda dezavantaj
oluşturacak olsa da çoğumuz,
4.7 inç’lik ekrana kısa zamanda
alışacağız.

iPhone 6, önceki
iPhone’larda rastlanan
sorunların birçoğunu çözüyor,
ancak onu ilk kez
kullandığımızda hala bazı
sorunlara sahip olduğunu
gördük. Bu sorunlar arasında
telefonun çok yüksek
çözünürlüklü bir ekranla
gelmemesi ve iPhone’un 780€
dan başlayan fiyatıyla hala
piyasadaki en pahalı
telefonlardan olması gibi
atlaması zor maddeler var.

Apple’ın yavaşça modası
geçmeyen endüstriyel, keskin
tasarımı bir kenara bırakıp yeni
bir tasarıma geçmesi, aslında
firma için büyük bir değişim.
iPhone 6, piyasadaki en ince ve
en zarif telefonlardan bir tanesi.
Son derece kaliteli bir hisse
sahip metal arka yüzey ve
ekranın kasa içine doğru aldığı
kavis, 6.9mm’lik kalınlıkla bir
araya geldiğinde tutuşu
mükemmel olan bir telefon
ortaya çıkıyor. HTC One M8’in

ele biraz daha iyi oturduğunu
söylemek mümkün; ancak
iPhone 6 gerçekten de çok iyi
bir işçiliğe sahip.

Telefonun arkasındaki
plastik bantlar, bizce Apple’ın
tasarımına biraz ters düşüyor.
Tasarımdaki bir başka önemli
değişiklik, güç düğmesinin
telefonun sağ kısmına taşınmış
olması.

Telefonun boyutları 138.1 x 67
x 6.9 mm’ye büyüdüğünden güç
düğmesinin konumu önem
kazanıyor - yan taraftaki güç
düğmesine ulaşmak, üst kısma
ulaşmaktan çok daha kolay.

Eleştiride biraz aşırıya
gitmek gerekirse, güç düğmesi
ve ses düğmelerinin tam olarak
sabit durmadığını, oldukları
yerde bir miktar kıpırdadıklarını
gördük. Tasarımdaki bir başka
değişiklik, kameranın cihazın
arkasından biraz çıkık durması.
Bu, Apple’ın daha ince bir
telefon için kamera kalitesinden
ödün vermediğini gösteriyor.
Telefonu masaya sırt üstü
koyduğunuzda kameranın zarar
göreceğini düşünebilirsiniz,
ancak kameranın üzerindeki
safir cam, onu yeterince
koruyor.

iPhone 6’nın hoparlörü,
Lightning portunun etrafında
yer alıyor. Kulaklık girişi ise
hala iPhone 6’nın alt tarafında
duruyor, dolayısıyla müzik
dinlerken onu cebinizden
çıkardığınızda, elinize “ters”
gelmesi muhtemel.

iPhone 6’nın ekran
çözünürlüğü 1136 x 640
pikselden 1334 x 750’ye (720p
denebilir) yükseltilmiş. Piksel
yoğunluğu, ekranın 4.7 inç’e

büyütülmesi dolayısıyla yine
326ppi, yani görsel olarak
benzer bir deneyim sizi
bekliyor.

Ekranın full HD
çözünürlüğe sahip olmasını
beklerdik, ancak cihazı ilk
kullandığımızda
görüntünün cama
yakınlığı bizi
etkiledi.
Geliştirilen
kontrast oranı
ve renk üretimi
de rahatlıkla
fark ediliyor.
Samsung’un Galaxy
S5’indeki Super AMOLED
ekran kadar yüksek bir kontrast
oranına sahip değilsiniz, ancak
herkesin AMOLED ekranların
renklerini sevmediğini de
biliyoruz.

iPhone 6’yı Galaxy S5 gibi bir
cihazla yan yana
koyduğunuzda Samsung’u
telefonunun ekran
keskinliğinin daha yüksek
olduğunu metinlerde ve
filmlerde rahatça
görebiliyorsunuz. iPhone 6’yı
Full HD ekranlarla
karşılaştırmamamız gerektiğini
düşünüyor olabilirsiniz, ancak
iPhone 6 Plus’ın Full HD
ekranla geldiğini ve seçim
yaparken çoğu kullanıcının iki
cihazı yan yana
karşılaştıracağını hatırlatalım.

Metin ve resimlerdeki
keskinliğin en üst düzeyde
olmadığı bir gerçek, bunu
özellikle web’de dolaşırken fark
ediyorsunuz. Ancak geliştirilen
ekran teknolojisi sayesinde
çözünürlüğe çok fazla
takılacağınızı sanmıyoruz.

Ekranın
720p

oluşunun,
iyileşen pil

ömrüne de
olumlu katkısı

olduğunu
düşünüyoruz.
iPhone 6, iOS 8 ile

gelse de önceki iPhone ve iPad
kullanıcılarına son derece
tanıdık gelecek bir arayüz
sunuyor. iOS 8’de bazı arayüz
ayarlamaları ve küçük yenilikler
dışında çok büyük bir değişiklik
ise zaten yok.

Yeni eklenen özellikler
arasındaki “Reachability”,
home tuşuna iki kez dokunarak
ekranın bir miktar aşağı
kaymasını sağlıyor. Bu sayede
iPhone 6’yı tek elle tutarken
parmağınızın normalde
uzanmadığı bölgelere rahatça
uzanabiliyorsunuz. Bu işlevi
çok fazla kullanmadığımızı,
iPhone 6’yla geçirdiğimiz süre
boyunca aklımıza bile
gelmediğini söylemeliyiz. Ekran
boyutunu büyütmek zorunda
kalan Apple, tek elle kullanma
sorununu böyle bir işlevle
çözmeye çalışmış.

iPhone 6’nın pil ömrü, önceki
iPhone’lara göre gerçekten de
daha uzun ve daha kararlı.
Ekran orta parlaklıktayken

birkaç dakikalık video
kaydettiğimiz, belirli
aralıklarla e-posta

indirdiğimiz, birkaç fotoğraf
çektiğimiz, 1-2 saat müzik

dinlediğimiz ortalama bir
kullanımla 13 saat sonrasında
pilin sadece yüzde 33’e
gerilediğini gördük. Bundan
sonra 15 dakika oynadığımız
Real Racing 3, pilin yüzde 10
daha gerilemesine neden oldu.
Bu, pilin yoğun grafikli
oyunlarda hızla tükendiğini
gösteriyor.

WhatsApp gibi arka plan
uygulamalarının pil ömrünü
çok fazla etkilemediğini gördük.
90 dakikalık Full HD video
testimizde ise iPhone 6, yüzde
26 pil kaybı yaşadı. Bu, ekranla
yaptığınız işlerin pili hızla
tüketeceğinin bir göstergesi.

iPhone 6, 8 megapiksellik bir
kamerayla geliyor, ancak düşük
megapiksel sayısı sizi
yanıltmasın. Kameranın önemli
alanlarında geliştirmeler var.

Bunların başında gelen
“Focus Pixels”, otomatik
odaklanmayı hızlandırıyor ve
fotoğraflarınızın daha net
olmasına olanak tanıyor. Focus
Pixels, daha temiz fotoğraflar
çekmenize yardımcı oluyor
ancak testlerimizde iPhone 5S’e
göre çok büyük bir sıçrama
görmedik. 

iOS 8’in yeni işlevi “Metal”,
iPhone 6’da müthiş bir oyun
deneyimi sunacak. Metal,
oyunla telefonun donanım
arasındaki işlemlerden
bazılarını ortadan kaldırarak,
daha az güçle daha iyi
grafiklerin üretilmesine olanak
tanıyor.

İPhone 6 detaylı testte!
11
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SOLDANSAĞA
1) Sarhoş, mest – (eskiden) Ülke, diyar 2) Ün, şöhret –
Bir opera parçası – Lityum’un simgesi 3)
Neptünyum’un simgesi – (sosyoloji) Maderşahi 4) Ata
binen kadın – Üstü açık su yolu 5) (halk dili) İşte,
burada – Keçinin erkeği 6) Büyük Sahra’da kumullarla
örtülü bölge – Bir burç adı 7) Tarikat kardeşi – Vazife –
Bir nota 8) Yanlışlıkla – Kimse, kişi 9) Magnezyum’un
simgesi – Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin 10)
Hararet – (kısaca) Anadolu Ajansı – Köyün zengini, ağa
11) Çocuğu olan kadın – Birdenbire, aniden 12)
Aklanma – Kalsiyum’un simgesi 13) Sevimli, sempatik
anne – İtidal 14) Kuşun tünediği dal – İri taneli bezelye.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir işin yapıldığı an – İranlı – Serbest bırakma 2)
Önceden belirlenmiş bir amaç veya davranıştan
ayrılma – (ten için) Çabuk iltihaplanan, yarası hemen
kapanmayan – Çıplak 3) Radon’un simgesi – Uyum –
Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım
aracı 4) Paylama – Bir şeyi bir yere asma – Güzel kadın,
kraliçe 5) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne –
Hücre – Fide dikilen yer 6) (ekonomi) Getirim – (Mecaz)
Güç verici, yardımcı, destek 7) Sahip – Doğum yaptıran
kadın – Devletin yasama organları tarafından konulan
ve uyulması gereken kurallar bütünü 8) Yaban havucu
– Güzel koku 9) Çocuk yuvası – (felsefe) İlinek – Bir
nota 10) Düğme deliği – (tıp) Pamukçuk – Boğazdaki
kaşıntı 11) Selin sürükleyip getirdiği toprak – Yapma,
etme – Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin
yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka. 

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Tatbik,
Irıp 2) Alma, Ekseri 3)
Rb, Lateks 4) Zaman,
Daim 5) Terane, Mai 6)
Ora, Hara, Zr 7) Lata,
Bibi 8) Np, Pata, San 9)
Attar, Mart 10) Er,
Kanaat 11) Krema, Af
12) Ta, Yaran, As 13)
Erk, Nişasta 14) Korna,
Israr.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Tarz, Oynak, Tek 2)
Albatr, Pt, Karo 3) Tm,
Meal, Ter, Kr 4) Balar,
Aparey 5) Anahtar,
Mana 6) Ket, Naat, Kari
7) Keder, Ama, Aşı 8)
Iska, AB, Ananas 9)
Resim, İsraf, Sr 10) Ir,
Mazbata, Ata 11) Pis,
İrin, Tasar. 
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İzlanda, Amerika ve Avrupa
kıtaları arasında, Atlas
Okyanusu’nun kuzeyinde bir ada
ülkesi. 

Avrupa kıtasının bir parçası
kabul edilen İzlanda, Kuzey
Kutbu’na çok yakın. Bu nedenle kış
aylarında geceler uzun, gündüzler
kısa; yaz aylarında da geceler kısa,
gündüzler uzun oluyor. Öyle ki yaz
aylarında gündüz süresi 20 saate
kadar çıkabiliyor. Yani yazın
insanların uyku saati geldiğinde
güneş henüz batmamış oluyor. 

Resmi dili İzlandaca olan
ülkenin nüfusu 320.000’dir.
Nüfusun yarısından fazlası
başkent Reykjavik’te yaşar.
Çünkü Reykjavik’in bulunduğu
bölgede iklim ülkenin diğer
bölümlerine göre daha
yumaşaktır.

İzlanda buzulları,
yanardağları ve sıcak su
kaynaklarıyla ünlü bir ülke.
Ülkenin yaklaşık %11’i
buzullarla kaplı. 

Diğer yandan, İzlanda’da o kadar çok
sıcak su kaynağı var ki, ısınma ve elektrik üretimi için
gereken enerjinin çoğu bu kaynaklardan elde ediliyor. 

Ülkede 200 kadar yanardağ var. Bunların yaklaşık 30’u etkinliklerini
hala sürdürüyor. İzlanda’da neredeyse her 5 yılda bir yanardağ
patlaması oluyor. 

İzlanda’nın kuzeydoğusunda bulunan Dettifoss, Avrupa’nın saniyede
akan su hacmi en çok olan şelalesidir. Genişliği 100 metre, yüksekliği 44
metredir. Şelalenin büyüklüğünü fotoğraftaki insanlarla
kıyaslayabilirsiniz.

Mavi Lagün, İzlanda’nın en ünlü kaplıcası. Bu bölgede, yeraltından
çıkan suyun sıcaklığı çok yüksek. Bölgeden çıkan sıcak sular ilk önce
Svartsengi Jeotermal Enerji Tesisi’nde elektrik üretimi amacıyla kullanılıyor.
Daha sonra sıcaklığı 40 santigrat dereceye düşen sular kaplıcaya veriliyor.

İzlanda’da soğuk iklim ve zor yaşam koşulları yüzünden çok fazla hayvan
türü bulunmuyor. Ancak ülkemizde görmeye alışkın olmadığımız pek çok
hayvan da bu adada yaşıyor. Denizpapağanları, kuzey sumruları, pufla
ördeği, kutup tilkisi, İzlanda çoban köpekleri, İzlanda atları gibi. 

İzlanda’da insanların soyadları belirlenirken ilginç bir yol izleniyor. Şöyle
ki her çocuğun soyadı, babasının adının sonuna cinsiyetine bağlı olarak
İzlandaca “dottir” yani kızı, ya da “son” yani oğlu sözcükleri eklenerek

oluşturuluyor. Örneğin, babasının adı Jens Karlsson olan bir
kızın soyadı Jensdottir, bir erkek çocuğunun soyadıysa
Jensson oluyor. Bu nedenle ailede bireylerin soyadı farklı
oluyor. Soyadlarının bu şekilde olması telefon
rehberlerinde karışıklığa yol açıyor. Bunu önlemek için
İzlanda’da rehberlerde ada göre sıralama yapılıyor.
Ayrıca ad ve soyada ek olarak meslekler
de belirtiliyor. Nüfus az

olduğundan,
bu yöntemle karışıklıkların

önüne
geçilebiliyor. 

İzlanda, çok
soğuk bir iklime
sahip. Bu nedenle
İzlandalılar
evlerini sıcak
tutmak için çim
kaplı evler inşa
etmek gibi farklı
yollar denemişler.
Çim kaplı bir ev inşa
etmek için ilk önce
tabana taş döşenir. Bu
taşların üzerine
tahtadan destekler

koyulur. Böylece evin
zemini hem düz olur hem de tahtalar
topraktan yüksekte kalır. Bu da evin topraktan soğuk almamasını sağlar. Evin
yapımı tamamlandıktan sonra da üzeri çim ekili toprak levhalarla kaplanır.
Bu çim kaplı toprak levhalar soğuk havanın evin içine girmesini önler.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim

Başkent Reykjavik

Çim kaplı ev

Dettifoss Şelalesi

İzlanda atları

Mavi Lagün Kaplıcası
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Ülkenin birinde Sinan
isminde sevimli bir çocuk
yaşarmış. Sinan’ın Yumak
isminde kahverengi bir
oyuncak ayısı varmış.
Yumak’ı çok seviyormuş. 

Onun her zaman
yatağının yanında olmasını
istiyor, geceleri uyuyana
kadar Yumak’la
konuşuyormuş. Yumak da
boncuk boncuk gözleriyle
sanki Sinan’a bakıyor ve onu
dinliyormuş.

Bir sabah Sinan
uykusundan uyanır
uyanmaz yanı başında
duran oyuncak ayısına
bakıp, 

- Günaydın Yumak, demiş.

Sonra da uzanıp Yumak’ı
almaya çalışmış.
Ama küçük ayıcık
birden bire yere
düşmüş.

Sinan hemen yatağından
fırlamış. Yumak’ı kaldırıp
yerine koymuş.

Ama bir sorun varmış!
Yumak yere düştüğü için
artık eskisi gibi düzgün
oturamıyormuş. 

Sinan birkaç kere Yumak’ı
düzeltmeye çalışmış ama
başaramamış.

Yumak’ın artık eskisi gibi
olamayacağını yavaş yavaş
anlamaya başlamış. 

- Galiba Yumak’ı atmak
zorunda kalacağım. Ama ben

onu çok seviyorum… Nasıl
atacağım onu, deyip suratını
buruşturmuş.

Yumak’ı da alıp hemen
annesinin yanına, mutfağa
koşmuş.

Sinan’ın yüzünü gören
annesi, yolunda gitmeyen bir
şeyler olduğunu anlamış.

- Ne oldu oğlum? İyi misin,
diye sormuş. 

- Ben iyiyim, ama
Yumak iyi değil
anneciğim.

- Neden iyi
değil?

Sinan,

Yumak’ı
gösterip,

- Bak! Düzgün duramıyor.
Sırtı eğilmiş. Bir yere
oturtunca hemen
devriliveriyor. Ben Yumak’ı
atmak istemiyorum.
Onunla oynamak
istiyorum…

Sinan’ın annesi,
Yumak’ı almış ve
dikkatlice incelemiş.

- Atmak mı? Onu
neden atalım ki? Hem de
Yumak’ın sorununu
anladım. Sen şimdi sokağın
başındaki marangoza git.
Biraz talaş al gel. Sonra da
birlikte onu tedavi edelim,

demiş.

Sinan çabucak
marangoza gitmiş.
Bir kutu talaş 

alıp eve gelmiş. 

Annesi ve Yumak 

mutfakta onu
bekliyorlarmış. 

Sinan talaş kutusunu
masanın üzerine bırakmış.

- Haydi, Yumak’ı
iyileştirelim anneciğim,

demiş.

Sinan’ın annesi,
Yumak’ın sırtını
dikkatlice kesip küçük bir
delik açmış.

- Oğlum, eskiyen
eşyalarımızı tamir
edip daha uzun süre
kullanabiliriz.
Böylelikle sürekli

yenilerini alıp israf
etmiş de olmayız,
demiş.

Sonra da bir kaşık talaşı
Yumak’ın sırtından içeri
dökmüş. 

- İşte böyle… Sen de
yapmak ister misin Sinan,
diye sormuş.

- Eveeet! İstiyorum, demiş
Sinan.

Kutudan aldığı bir miktar
talaşı, annesinin yaptığı gibi
Yumak’ın sırtına dökmüş.

Sinan’ın annesi, son
olarak Yumak’ın sırtındaki
küçük deliği dikmiş.

Yumak artık eskisi gibi
görünüyormuş. Düz
durabiliyor ve devrilmeden
oturabiliyormuş.

Sinan, Yumak’ın tamir
edilip eski haline dönmesine
çok sevinmiş.

- Eski eşyaları tamir
etmek ne kadar güzel! Hem
tamir ederken güzel vakit
geçirdim, hem de Yumak’tan
ayrılmadım. Teşekkür
ederim anneciğim, deyip
annesini kucaklamış.

Sizin köşeniz                                    Sümeyye Sefer - 5 yaş

BÜYÜK
MÜSELLİM

Konu: 
Dışarıda çok
yağmur 
yağıyor, 
ben de onu
seyrediyorum. 

Kahverengi Ayıcık

GÜNDEMboncuk19 Haziran 2015
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RODOP ilinin Kozlukebir
belediyesine bağlı dağ köylerinden
Hebilköy ve bölge halkının katkılarıyla
düzenlenen geleneksel “Kırklar Kurbanı”
bu yıl 14 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

Yedi asırlık bir geleneği yaşatan
Hebilköylüler’in düzenlediği etkinliğe
Bektaşi dedesi ve bölgenin kanaat
önderlerinden Mehmet Koç’un yanı sıra
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, eyalet meclis üyesi İsmail Hüse
Mustafa, eski nahiye müdürleri
Abdülkadir Hafız Hoca ve Dr. Mehmet
Eminoğlu katıldı. 

Çok sayıda soydaşın bir araya geldiği
etkinlikte toplu olarak ogle namazı
kılındı. Namaz sonrası Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, eyalet meclis
üyesi İsmail Hüse Mustafa, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı kısa birer konuşma
yaptılar. 

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
“Milletlerin devam etmesi için en başta
iki unsur çok önemli. Bunların en
önemlisi din ve daha sonra da dildir. Ben
bunu şuna benzetiyorum: Din bir ağacın
gövdesi, dil onun dalları ve gelenekler
görenekler ise yaprakları. Bir de toprağın
içinde görülmeyen kökler var. Bizler de
bugün burada yedi yüz yıllık bir geleneği
devam ettiriyoruz. Balkanlar’a,
Anadolu’ya ve Türk dünyasına
baktığımızda bütün bölgelerde tekke ve
zaviyeleri görüyoruz. Bunlar ta Ahmet
Yesevi’den bu yana var. Balkanlar’daki

azınlıkların dine ve dillerine sahip
çıkmaları gerekir.” dedi.

DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş
da konuşmasında, “Bizi biz yapan
değerlere sahip çıkan bölge halkına
teşekkür ediyorum. Asırlar önce
atalarımız buraya gelip, Rumeli’nin
fethinde şehitler verdiler. Dualarımız
onlar için.” dedi. Ali Çavuş sözlerine
şöyle devam etti: “Gidilen yol çok zor.
Köylerde gençler göç ediyor. Batı Trakya
Türkleri yok edilmek isteniyor. Bizlere
düşen tek görev var. Burada olduğu gibi
safları sımsıkı tutup mücadelemize
devam etmemiz gerekir. Yarınlarımızı
garanti altına almak istiyorsak,
Müslüman-Türk olarak buralarda var
olmak istiyorsak ve insanca yaşamak
istiyorsak muhakkak mücadele etmemiz
gerekmektedir. Ne eğitimde, ne de dinde,
hiçbir alanda gelişme yaşanmıyor.”

Eyalet meclis üyesi İsmail Hüse
Mustafa ise kısa konuşmasında, krizden
dolayı bölge halkının çok zor günler
geçirdiğini söyledi. Hüse Mustafa,
“Gençlerimiz göç ediyor. Bunların yarısı
dönmeyecek. Okullar kapanıyor. Bunlar
çok kötü. Ayakta kalmamız için çok
çalışmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ise,
“Yönetim olarak elimizden ne geliyorsa
yapmaya çalışıyoruz. Biz de krizden
etkileniyoruz. Köylerdeki hizmetlerde
gecikmeler oluyor. Bu konuda
insanlarımızdan sabır bekliyoruz.
Gecikmeler olacak, ama hizmetin
ulaşamadığı yer de kalmayacak.” dedi.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ise konuşmasında şunları
kaydetti: “Bizde ‘Kırklar’ kavramı çok
eskilere dayanmaktadır. Hz.
Peygamber’in kırk yaşında peygamber

olması; Kırk Hadis kavramı vardır, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin ortaya koyduğu
maneviyat okulunda Kırk Çıkarma, yani
erbain çıkarma kavramı, kırk gün çileye
çekilme kavramı vardır. Çok daha
öncesinde de Kürşat Göktürk Prensi, Çin
sarayını kırk bahadırla basmış ve orada
hayatını kaybetmiş. Anadolu’da,
Rumeli’de, Kafkaslar’da, Orta Asya’da
çok yerde “Kırk Şehit”, ‘Kırk Gazi’
‘Kırklar” gibi yöre isimleri de olmuş.

Dolayısıyla bu inancımızın çok
derinlerine inmiş bir kavram.

Buralarda şehit düşen, buralarda
fedakarlıklar yapan gazilerimizi ve
şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Geleneği yaşattığınız için sizlere
teşekkür ediyoruz. İnşallah ebediyete
kadar yaşar.”

Etkinliğin devamında ise misafirlere
bölgenin meşhur yemeği “bakırlama”
ikram edildi.

Yedi asırlık bir geleneği yaşatan
Hebilköylüler’in düzenlediği etkinlik çok
sayıda soydaşı bir araya getirdi. Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Milletvekili Ayhan Karayusuf, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Kırklar Kurbanı’na katılan isimler arasında

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle "altı kez gittiği
başbakanlığa yedi kez gelen" parti lideri, Devlet Su İşleri'nin "barajlar kralı" lakaplı inşaat mühendisi genel
müdürü, Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 91 yaşında hayatını kaybetti. Süleyman Demirel
için Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda taziye defteri açıldı. 
91 yaşında hayata veda eden Türkiye’nin eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel için yurt dışı
temsilciliklerde de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda merhum Süleyman Demirel için açılan taziye defteri, 19
Haziran Cuma günü gün batımına kadar açık kaldı.

Süleyman Demirel, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle, tedavi olduğu Özel
Ankara Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Türk siyasetinde "Binaenaleyh" denildiğinde akla gelen tek isim Süleyman Demirel oldu. Kimseye
kaptırmadığı şapkası ve fotoğraf karelerine de yansıyan "kaptırmama mücadelesi" ile Demirel, Türk
siyasi tarihine unutulmaz bir simgeyle kazındı. Demirel şapkanın demokraside bir simge haline
geldiğini söyleyerek, "Şapka benim değil milletin şimdi" değerlendirmesini de yaptı. 

Süleyman Demirel, "Bir takım yürüyüşler oluyor diye asabınız bozulmasın, yürümekle sokaklar
eskimez", "Memlekette benzin vardı da biz mi içtik", "Bana sağcılar adam öldürüyor
dedirtemezsiniz", "GAP'ı gaptırmam", "Elektriğin komünisti olur mu", "Ege bir Yunan gölü değildir,
Ege bir Türk gölü de değildir, binanaleyh Ege bir göl değildir", "Dün dündür, bugün bugündür"
sözleriyle de hafızalarda yer etti.

Başkonsolosluk’ta Demirel için taziye defteri

Hebilköy’de “Kırklar Kurbanı”
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Çipras: “Yunanistan’ın
durumunda IMF’nin 
büyük payı var”

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, ülkenin bugün
içerisinde bulunduğu zor durumdan
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) büyük
sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.
SİRİZA’nın meclis grup toplantısında konuşan
Çipras, Avrupalı kurumların Yunanistan’dan
mantık dışı taleplerde bulunarak, hükümeti ve
Yunan halkını küçük düşürmeye çalıştığını ileri
sürdü.

Çipras, IMF’nin sert önlemler talep ettiğini,
AB’nin ise borcun yeniden yapılandırılmasını
kabul etmediğini ifade ederek, “IMF icadı
programı meclis olarak kabul etmemiz
mümkün değil. Bu ülkede kimin vergi
vereceğine karar vermek hükümetin
yetkisindedir. Krizi oligarşi ödeyecek.
Yunanistan’ın bugünkü
durumuyla ilgili IMF’nin
cinayet derecesinde
sorumlulukları var.”
dedi.

Kurumların öne
sürdüğü koşullarda ısrar
etmesinin ardında siyasi
amaçlar bulunduğunu
ileri süren Çipras,
Yunanistan’a teklif
edilen programın sorunu
çözmeyeceğini ve ülkeyi
yeniden durgunluğa
sürükleyeceğini
savundu.

Çipras, “Çözüme
yardımcı olmayacak
baskılara boyun
eğmemek zorundayız.
Ortaklarımız da,
Yunanistan sorununu

çözmek isteyip istemediklerine ve IMF’nin
çözümün tarafı olup olmayacağına karar
vermeil.” diye konuştu.

Kreditörlerin, öne sürdüğü koşullarında ısrar
ederek, Yunanistan’da ve tüm Avrupa’da kemer
sıkma politikalarına karşı olan çabalara
gözdağı vermeye çalıştığını ifade eden Çipras,
Avrupa Merkez Bankası’nın da finansal sıkıntı
yaratma taktiği uygulayarak buna arka çıktığını
ileri sürdü.

‘SONUNA KADAR MÜZAKEREYE DEVAM’
Çipras, karşılaşılan zorluklara rağmen
Yunanistan’ın kreditörleriyle olan müzakerelere
sonuna kadar devam etmekte kararlı olduğunu
belirtti.

Kreditörlerle asıl
müzakerelerin bundan
sonra başlayacağını
belirten Çipras,
“Hükümet, kurumlarla
AB kurallarına ve
Yunan halkının
iradesine saygılı olarak
müzakereleri
sürdürmeye kararlı.
Ancak, biz anlaşma
değil çözüm istiyoruz.
Bundan sonra
müzakerelerin son
aşamasına giriyoruz.
Gerçek müzakereler
şimdi başlıyor.” diye
konuştu.

Bu arada, Maliye
Bakanı Yanis Varufakis,
Çipras’ın konuşmasını
yerde oturarak izledi.

GREXIT mi yoksa köprüden önce son çıkış mı?

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

Y
unanistan’da kemer sıkma
politikaları nedeniyle
ağırlaşan hayat şartları

dünyanın, özellikle Avrupa’nın
gündemi olmaya devam ediyor.
Avrupa’nın gündeminde bir
yandan bazı üye ülkelerde
referandum konuşulurken diğer
taraftan Yunanistan’ın durumunun
Birliği getirdiği nokta tartışılıyor.

“Grexit” şeklinde deyimleşen
Yunanistan’ın Euro ve bölgesi ile
Avrupa Birliği’nden ayrılması
anlamına gelen süreçte Haziran
ayı Akdeniz’in kızgın güneşini
daha da dayanılmaz hale
getireceğe benziyor.

Tabii olan gene sıradan
vatandaşa oluyor. Yayımlanan
veriler ülkede 18-36 yaş
arasındaki nüfusun yüzde
63,5’inin ailesiyle birlikte
yaşadığını, 25 yaş altı nüfustaki
işsizliğin yüzde 50’ye dayandığını
gösteriyor. Genel işsizlik oranı ise
yüzde 26. 

Yunanistan’ın 2010 yılından
beri yüzde 25 oranında bir milli
gelir daralmasına uğradığı da
belirtiliyor. Tabii bu daralma
halkın “dar veya sabit gelirli”
kesiminde daha da yüksek olduğu
aşikar. Aynı dönemde ülkede
intihar olaylarında ise yüzde 35
artış olduğu kaydediliyor. Bir veri
de ülkenin toplam borcunun milli
gelire oranının yüzde 177
olduğunu söylüyor. Gelirinden
fazla borcu olmak anlamına
geliyor bu.

Başbakan Çipras’ın
açıklamalarına bakılırsa krizin
sorumlusu “oligarşi” ve ödemesi
gerekenler de onlar. Başbakan,
borç müzakerelerinde yapılan
taleplerle ilgili “karşı tarafın”
mantık dışı bir tutum içerisinde
olduğunu ve Yunanistan halkının
aşağılandığını belirterek “vergi
toplama hakkının”
hükümetlerinde olduğunu ifade
ediyor. Son görüntüde AB, IMF ve
AMB bastırıyor, Çipras direniyor.
Haziran ayı en çetin müzakere ayı.
Çünkü toplam 320 milyar euro
borcu olan ülke için ödemeler
kapıya dayandı.

Toplam borcun içinde
Almanya’ya  57 milyarlık borcu
olan Yunanistan’ın Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarında
Avrupa Merkez Bankası, IMF ve
kısa vadeli tahvillere 17 milyar
evroluk ödeme yapması
gerekiyor.

Çipras’ın “halkın onurunu
düşünen” politiklarının blöf olup
olmadığını ve uluslararası basında
“yorgan kavgası olarak” nitelenen
bu müzakerelerin nasıl
sonuçlanacağı kabuslar gördüren
bir süreç.

Yunanistan Merkez Bankası da
ilk kez ülkenin Euro Bölgesi’nden

çıkışına dair bir açıklama yaparak,
AB ile bir uzlaşma sağlanamaması
durumunda olası eurodan
ayrılmanın reçetesinin “acı”
olacağını söyledi. Merkez
Bankası’na göre “Bu yolda önce
Yunanistan borcunu ödeyemez
duruma düşer, sonucunda da
eurodan çıkış gerçekleşir”.

Bu arada İngiliz The Guardian
gazetesi hafta başında
yayımladığı bir yazıda,
Yunanistan’ın kurtarılmasının
Avrupa’nın kurtarılması anlamına
geldiğini ileri sürdü ve “Avrupa
kendini kurtarmak için
Yunanistan’ı kurtarmalı” başlığını
kullandı.

Gazete, Yunanistanın AB’den
çıkmasının jeopolitik olarak
Türkiye’nin daha ön plana çıkması
anlamına geleceğine vurgu
yaparak, “Avrupa Yunanistan’ı
kurtarmak zorunda. Yunanistan’ı
euro birliğinde tutmak kötü
olabilir, ancak çıkarmak çok daha
kötü olacaktır. Yalnızca ekonomik
değil; insani, jeopolitik ve tarihi
anlamda da.” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, “Yunanistan
Euro Birliği’nden çıkarsa, kimse
ne olacağını tam olarak bilmiyor...
Yaşam standartlarında en keskin
düşüşe yol açacak ve her bir
Yunanlı ‘Biz bu acıları ne için
çektik?’ diye soracak. Bir mucize
olmazsa da sandıktan soldan veya
sağdan daha radikal, daha
popülist ve milliyetçi bir hükümet
çıkacak. Böyle bir hükümetin AB
ve dünyadaki yeri için de sonuçları
olacak.”

Gazete, “Euro Birliği’nden
çıkan bir Yunan hükümeti,
Ukrayna üzerinden Rusya’ya
uygulanan yaptırımları da veto
edebilir. Moskova maddi bir
destek sağlamamakla birlikte,
Ortodoks inanca sahip iki ülkenin
birlikteliği yönünde siyasi kartını
oynayabilir. Atina, Orta Doğu ve
Afrika’dan gelen binlerce
mülteciyi daha zengin AB
ülkelerine geçmemeleri için
durdurmak konusunda gönülsüz
davranmaya başlayabilir.” diyor.

Görülen o ki bu işin ortasındaki
Yunanistan halkını düşünen gene
yok. 19. asırdan bu yana ne tarım,
ne sanayi olarak kendini idare ve
idame etme şansı olmayan
ülkenin “jeopolitiğinin” gelir
kaynağı olarak kullanılması ve
uluslararası satrançta anlam ifade
etmesidir bazılarının gözündeki.

Bakalım, “pazarda kim yüksek
rayici verecek” diye bekleyen
kesinlikle Yunanistan halkı değil.
Onlar bunun bedelini ödüyorlar
zaten. Parsayı da “broker”lar
götürüyor.

Yorgan giderse kavga biter mi
dersiniz?

Başbakan Çipras, ülkenin yaşadığı ekonomik krizin
faturasını IMF’ye çıkardı. Çipras, IMF’nin,
Yunanistan’ın bugünkü durumuyla ilgili cinayet dere-
cesinde sorumlulukları olduğunu söyledi.

ABD yönetimi Yunanistan’a
çağrıda bulundu

ABD yönetimi, Yunanistan’a resmi kreditörleriyle
anlaşma konusunda ciddi adım atması çağrısında
bulundu. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Hazine Bakanı Jack Lew, Başbakan
Aleksis Çipras’la telefonda görüştü. 

Lew, Çipras’a Yunanistan’ın resmi kreditörleriyle
anlaşamamasının, Yunan halkını zor duruma
sokacağını ve küresel ekonomiye de zarar vereceğini
aktardı. Açıklamada ayrıca ,”Lew, Yunanistan’ın
kreditörleriyle şartlara uygun bir anlaşma sağlaması
için ciddi adım atmasının aciliyetini vurguladı.”
ifadesine yer verildi.

Yunanistan’ın mevcut mali programdaki 7,2 milyar
euroluk krediye ulaşabilmesi için Haziran sonuna kadar
kreditörlerle anlaşması gerekiyor. Uzmanlar,
Yunanistan’ın aksi halde mali yükümlülüklerini yerine
getiremeyerek, 6. kez temerrüte düşebileceğini
belirtiliyor. Ancak 4 ayı aşkın süredir devam eden
müzakerelerde halen anlaşma sağlanamamış olması,
temerrüt olasılığını güçlendiriyor. Nitekim, Uluslararası
Para Fonu (IMF), geçen hafta söz konusu
müzakerelerde ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle
Washington’a döndüğünü açıklamıştı.
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NOT:     DEDAĞAÇ  ili için (-2) iki dakika çıkarılır

İSKEÇE ili için (+2) iki dakika eklenir

Rodop ili Ramazan İmsakiyesi 
2015

Vakitler: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınmıştır. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan ayı ve fazileti

C
enâb-ı Hak Kur’an-ı
Kerim’de şöyle
buyurmaktadır: “Ramazan

ayı ki insanları kurtuluş yolana
götüren, doğruyu yanlıştan
ayıran Kur’an’ın indiği aydır.
Onun için sizden her kim bu aya
erişirse oruç tutsun.” (Bakara,
185)

Ramazan ayı, oruç ayıdır. Allah
Teâlâ, mü’minlere bu ayda oruç
tutmayı emretmiştir, yani farz
kılmıştır. Yüce Mevla’mız, Kur’an-
ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: 

“Ey iman edenler! Oruç sizden
önce gelip geçmiş ümmetlere
farz kılındığı gibi size de farz
kılındı. Umulur ki (oruç tutmak
suretiyle kötülüklerden)
korunursunuz.” (Bakara 183)

Peygamberimiz (s.a.s.) bir
hadis-i şeriflerinde şöyle
buyuruyor:  “Ramazan ayı girdiği
zaman cennetin kapıları açılır,
cehennemin kapıları kapanır ve
şeytanlar da zincire vurulur.”

Başka bir hadi-i şeriflerinde de
şöyle buyuruyor: “Kim ramazan
ayını, sevabına inanarak ve bunu
elde etmek niyetiyle namazla,
oruçla ihya ederse geçmiş
günahları affedilir.” 

Görülüyor ki; Cennet
kapılarının açıldığı, Cehennem
kapılarının kapandığı ve
şeytanların zincirlere vurulduğu
bu ay mü’minler için oruç ayıdır.
Bu sebeple, Müslüman bu ayda
orucunu tutacaktır. Zira oruç
sadece aç ve susuz kalmak değil,
kalbin Allah’a açılması, hayata
Allah’ın emrettiği şekilde
bakılmasıdır.

Bu ayın faziletiyle ilgili olarak
Peygamberimiz şöyle açıklıyor:
“Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin
gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi
geçinme ayıdır. Bu ayda
müminlerin rızkı artar. Bir kimse
bu ayda bir oruçluya iftar verirse,
günahları affolur. Hak Teâlâ, onu
Cehennem ateşinden azat eder.
O oruçlunun sevabı kadar, ona
sevap verilir.” Eshâb-ı Kirâm, “Yâ
Resûlallah! Her birimiz, bir
oruçluya iftar verecek, onu
doyuracak kadar zengin değiliz.”
deyince, Peygamberimiz (s.a.s.)
buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar
verene de, yalnız su ile oruç
açtırana da, biraz süt ikram
edene de, bu sevap verilecektir.
Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri
rahmet, ortası af ve mağfiret ve
sonu Cehennemden azat
olmaktır. Bu ayda, emri altında
olanların vazifesini hafifletenleri,
Allah’u Teâlâ affedip, Cehennem
ateşinden kurtarır. 

Bu ayda 4 şeyi çok yapınız!
Bunun ikisini Allahü Teâlâ çok
sever. Bunlar, kelime-i şehâdet
söylemek ve istiğfar etmektir.
İkisini de zaten her zaman
yapmanız lâzımdır. Bunlar da

Allahü Tealâdan Cenneti istemek
ve Cehennem ateşinden O’na
sığınmaktır. Bu ayda, bir
oruçluya su veren bir kimse,
kıyamet günü susuz
kalmayacaktır.”

Mübarek Ramazan Ayı;
tutulan oruçlarla, kılınan teravih
namazlarıyla, sahurdaki
güzellikleriyle, mukabelelerde
okunan Kur’an-ı Kerim
hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan
evvel kalkıp kılınan teheccüd
namazlarıyla, iftar anının
heyecanıyla, Kadir gecesindeki
manevi coşkusuyla, hayır ve
hasenatıyla, fitre ve zekatıyla,
bayram sabahı neşesiyle
yaşadığımız bir ömrün hasat
vaktidir  

Bu mübarek ay, gönüllerin
yumuşadığı, şeytanların
zincirlendiği, nefislerin kırıldığı
ve insanların insanî duygularının
en yükseğe çıktığı bir aydır. Hz.
Peygamber bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyurmakatdır:

“Eğer kullar Ramazan
ayındaki üstünlükleri bilselerdi
bütün senenin Ramazan olmasını
isterlerdi.”

Ramazan Ayında en çok dikkat
edilecek davranışlardan biri de
insanların gönlünü kırmamak.
Sevimli geçimli Müslüman
olmak, bizim gayemiz ve
hedefimiz olmalı.

Hele oruçlu iken
duygularımıza hâkim olamayarak
gönül kırmak ne kötü bir iştir.
Kâbe’den kıymetli olan müminin
gönlünü kırmak oruçluya yakışan
bir davranış değildir.

Sevgili Peygamberimiz şöyle
buyurmuşlar: “Nice oruç tutanlar
vardır ki kendilerine kalan ancak
açlık ve susuzluktur.”  Neden
böyle bir duruma düşüyor?

Çünkü Allah’ın yasakladığı
davranışlardan kendisini
korumamış oluyor. Orucun farz
kılınmasının gayesi, kulu Allah’ın
emirlerine uygun yaşamayı
öğretmekti. İşte bunun için
oruçlu olmakla beraber hiç oruç
tutmamış gibi oluyor. Rabbimiz
bizleri böyle durumlardan
korusun.

Bu Ramazan Ayında
oruçlarımızla kendimizi kontrol
etmeli, çevremizdekilere sormalı
eğer bizde böyle bir durum varsa
düzeltmeliyiz. Gönül kırmak ne
kadar kötü ise, tamir etmek,
kazanmak da en az o kadar
kıymetlidir. Bizler bu mübarek
ayda gönül kazanan, yıkık
gönülleri tamir edenlerden
olmaya çalışalım. Allah gönül
kazanan kullarını seviyor. Biz de
Allah’ın sevdiği kul olmak için
hemen harekete geçelim.
Allah’ım bana bu hayrı işleme
fırsatı ver diye de dua edelim.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete’den 
Ramazan Ayı mesajı

İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete Ramazan aynı
münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete mesajında şu ifadelere
yer verdi: 

“Saygı Değer Müslüman Türk Kardeşlerim, 
Allahü Teâlâ’nın bize lütfettiği mübarek Ramazan
Ayı’na kavuşmanın büyük sevinç ve heyecanını
yaşıyoruz. Ramazan Ayı onbir ayın sultanı olup
insanlığı karanlıktan aydınlığa ve delâletten hidayete
kavuşturan Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır. Ramazan
Ayı, Allah Teâlâ’nın müminlere büyük bir ihsanıdır.
Çünkü ramazan ayı; Kur’an, oruç, iyilik ve güzellik
ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul
olunduğu mübarek bir aydır. 
Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sıcaklık veya
güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması
ve kızması anlamlarına gelmektedir. Bu ayda, tutulan
orucun verdiği açlık ve susuzlukla yanma veya oruçla
günahların yanıp silinmesinden dolayı yakma anlamı
ile ilgili olarak Ramazan adı verilmiştir. Bazı âlimlere
göre ise; ramazan, Yüce Allah’ın isimlerinden biridir
ki, Allah’ın af ve mağfiretiyle günahların yanıp yok
olması demektir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i
şeriflerde adı geçen ramazan, hicri takvimin
dokuzuncu ayıdır. Bu yıl Ramazan ayı 18 Haziran 2015
Perşembe günü başlıyor. İlk teravih 17 Haziran
Çarşamba akşamı kılınacak ve bu gece sahura
kalkılacak. Ramazan, eşsiz faziletlerle dolu çok şerefli
bir aydır. Ramazan ayı önemini, Kur’an-ı Kerim’den
almıştır. Çünkü kalplere nur, gönüllere şifa,
müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan
Kur’an-ı Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir
Gece’sinde indirilmeye başlanmıştır. 
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“Ramazan ayı ki insanları kurtuluş yoluna götüren,
doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır. Onun
için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun.”
(Bakara, 185) 
Değerli Kardeşlerim, 
Ramazan ayı, oruç ayıdır. Allah Teâlâ, mü’minlere bu
ayda oruç tutmayı emretmiştir, yani farz kılmıştır.
Yüce Mevla’mız, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş
ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden)
korunursunuz.” (Bakara 183) 
Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyuruyor: “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin
kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve
şeytanlar da zincire vurulur.” 
Başka bir hadi-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor: “Kim
ramazan ayını, sevabına inanarak ve bunu elde etmek
niyetiyle namazla, oruçla ihya ederse geçmiş
günahları affedilir.” 
Görülüyor ki; Cennet kapılarının açıldığı, Cehennem
kapılarının kapandığı ve şeytanların zincirlere
vurulduğu bu ay müminler için oruç ayıdır. Bu
sebeple, Müslüman bu ayda orucunu tutacaktır. Zira
oruç sadece aç ve susuz kalmak değil, kalbin Allah’a
açılması, hayata Allah’ın emrettiği şekilde
bakılmasıdır. Bu ayın faziletiyle ilgili olarak
Peygamberimiz şöyle açıklıyor: “Bu ay, sabır ayıdır.
Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme

ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu
ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak
Teâlâ, onu Cehennem ateşinden azat eder. O
oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.” Eshâb-ı
Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar
verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.”
deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile
oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap
verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet,
ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azat
olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini
hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, Cehennem
ateşinden kurtarır. 
Bu ayda 4 şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü Tealâ
çok sever. Bunlar, kelime-i şehâdet söylemek ve
istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız
lâzımdır. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek
ve Cehennem ateşinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir
oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz
kalmayacaktır.” 
Mübarek Ramazan Ayı; tutulan oruçlarla, kılınan
teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle,
mukabelelerde okunan Kur’an-ı Kerîm tilavetleriyle,
hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkıp kılınan
teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla, Kadir
gecesindeki manevi coşkusuyla, hayır ve hasenatıyla,
fitre ve zêkatıyla, bayram sabahı neşesiyle
yaşadığımız bir ömrün hasat vaktidir Bu mübarek ay,
gönüllerin yumuşadığı, şeytanların zincirlendiği,
nefislerin kırıldığı ve insanların insanî duygularının
en yükseğe çıktığı bir aydır. Hz. Peygamber bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyurmakatdır: “Eğer kullar
Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün
senenin Ramazan olmasını isterlerdi.” 
Aziz Soydaşlarım, 
Ramazan, canlanmadır. Ramazan yenilenmedir.
Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Ramazan,
yanımızdakileri anlamaktır. Ramazan uzağımızda
olanları hatırlamaktır. Ramazan, fakirin gönlüne
girmektir. Ramazan, hatalardan vazgeçip hidayet
yolunda kambursuz ilerlemektir. Ramazan, Allah’ın
rızası için candan, yürekten Allah’a ulaşma
arzusudur. Ramazan, kin ve nefretten beri olmaktır.
Ramazan, kendimizi dev aynada görmeden şeytani
oyunlardan uzak olmaktır. Ramazan, şeytanın istilâ
ettiği gönüllerin ilâhi aşk ve sevgiyle dolmasıdır. 
Öyleyse Değerli Kardeşlerim, 
Gelin bu mübarek Ramazan ayının manevi coşkusunu
hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Büyüklerimizi
hoşnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katılalım,
hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onların
yalnız olmadıklarını hissettirelim. Küçükleri sevelim
ve sevindirelim. Anne-babalarımızın ellerini öpelim.
Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kılalım,
oruçlarımızı tutalım ve en önemlisi kulluğumuzu
kuvvetlendirelim. 
Hayatın aldatıcı olduğunu unutmadan bu güzel
fırsatları iyi değerlendirelim. Bayram sabahına
Ramazan içinde yaptığımız ibadetlerin çokluğu ve
Rabbimizin bizleri affı ile inşallah kavuşalım. 
Aziz Soydaşlarım, 
Zaman geçiyor, ömrümüz her geçen gün tükeniyor.
Dünyadaki ve yaşadığımız ülkemizdeki durumlar hiç
de iç açıcı değil. Çıkarlar uğruna insanlar öldürülüyor
veya haksızlıklara uğratılıyor. Zenginler aşırı
harcamalar yaparken fakirler bir lokma ekmeğe
muhtaç ölüyor. İslâm âlemindeki kargaşalar son
bulmuyor. Biz Batı Trakya Müslüman Türk’ünün
kangren olmuş sorunlarında hiç bir iyileşme olmuyor.
Devlet, okullarımızda istediği gibi hareket ediyor
istediği gibi keyfi uygulamaları sürdürüyor.
Türkiye’den öğretmen çok az hariç getirilemiyor.
Çeyrek asırdır devam eden müftülük sorununa çözüm
getirilmiyor, Vakıf mallarımız Lozan Antlaşmasına
göre işletilemiyor, zaten çoğu da talan edilmiş
durumda. Milli kimliğimiz olan Türklüğümüz inkâr
ediliyor. 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan ayını,
Kadir gecesini ve ardından Ramazan Bayramını tebrik
eder, Cenâb-ı Hak’tan sağlık huzur ve bereketli bir
ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara,
Bayramlara eriştirsin.” 
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Μια χώρα κομμάτια και θρύψαλα

K
αταρχάς να σας ευχηθώ καλή

νηστεία, και περισυλλογή για

τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού

που μόλις ξεκίνησε. Χρειάζεται,

πράγματι, περισυλλογή, περίσκεψη και

απόσταγμα νηφάλιας σκέψης για να

σταθμίσει κανείς με ψυχραιμία όσα

συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην

χώρα μας. Πέντε χρόνια τώρα

κυριαρχούν τα αισθήματα της αγωνίας,

του φόβου, του κινδύνου μιας

επικείμενης καταστροφής, της

απογοήτευσης, της χρεοκοπίας, των

αδιέξοδων θυσιών, της δυσαρμονίας με

τις θελήσεις και την βούληση των

ευρωπαίων εταίρων και δανειστών μας.

Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα στην πρόσφατη

και πολυκύμαντη ιστορία της δεν είχε να

αντιμετωπίσει τόσα μεγάλα αδιέξοδα

και τόσο μεγάλες προκλήσεις και

διλλήματα συνάμα και να δώσει άμεσες

και δύσκολες απαντήσεις για το παρόν

και το μέλλον της. Εξηγούμαι:

Η Ελλάδα από το 1981, όταν και έγινε

πλήρες μέλος της τότε ΕΟΚ, βίωσε μια

πρωτόγνωρη περίοδο οικονομικής και

πολιτικής σταθερότητας. Η δημοκρατία

έχει γίνει πιο στέρεα και η εναλλαγή των

κομμάτων και των κυβερνήσεων στην

εξουσία δεν γινόταν πλέον υπό τον φόβο

αντιδημοκρατικών εκτροπών. Ο

προσανατολισμός της χώρας είχε

ξεκάθαρα δυτικό χαρακτήρα χωρίς

όμως να αμελούνται από τις εκάστοτε

κυβερνήσεις και οι σχέσεις με τις άλλες

βαλκανικές χώρες που ανήκαν στο τότε

λεγόμενο ανατολικό μπλοκ αλλά και την

Τουρκία καθώς και την ίδια την

Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και την

Ομάδα των Αδεσμεύτων. Είναι

χαρακτηριστικό ότι προπομπός αυτών

των πολιτικών ανοιγμάτων προς την

Τουρκία και τις  υπόλοιπες χώρες που

εκείνη την εποχή ήταν λαϊκές

δημοκρατίες, υπήρξε ο ίδιος ο

συντηρητικός κατά τα άλλα Κων/νος

Καραμανλής και ακολούθησαν ο

Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κων/νος

Μητσοτάκης. Και ο Κώστας Σημίτης,

επίσης, στο νέο γεωστρατηγικό

περιβάλλον που δημιουργήθηκε την

δεκαετία του 1990, με την συνένωση των

δύο Γερμανιών και την αλλαγή των

καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη. 

Αλλά και η επιλογή εισόδου της

Ελλάδας στην ευρωζώνη, παρά τα όσα

θρυλούνται σήμερα, υπήρξε μια σχεδόν

καθολική απόφαση του πολιτικού

συστήματος της χώρας που στηρίχθηκε

από την μεγάλη πλειοψηφία των

πολιτών. 

Αυτή η δυτική και ευρωπαϊκή

ατζέντα στα χρόνια της κρίσης, από το

2010 και μετά, αμφισβητείται σήμερα

όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν από τους

ίδιους τους πολίτες. 

Η αίσθηση της γενικευμένης

παρακμής, το αίσθημα της αδικίας που

φωλιάζει πια σε μεγάλο βαθμό μέσα στις

ψυχές των ανθρώπων, η εικόνα μιας

Ευρώπης που περισσότερο ενδιαφέρεται

για τα νούμερα και λιγότερο για τους

ανθρώπους, δημιουργούν μια

αποπνικτική ατμόσφαιρα που οδηγεί

ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού σε

αντιευρωπαϊκές θέσεις και αντι-δυτικές

θεωρήσεις. 

Πόσο εφικτό είναι όμως σήμερα η

Ελλάδα να ψάχνει την σωτηρία της και

την έξοδο της από τα αδιέξοδα που

επισώρευσε η κρίση, στην Ρωσία, την

Κίνα, στην Βραζιλία ή στην Νότια

Αφρική και την Ινδία; Και από την άλλη

μεριά, ως πότε οι εταίροι και δανειστές

μας, θα απαιτούν νέες αιματηρές θυσίες

από τον ελληνικό λαό που θα εντείνουν

τα κοινωνικά αδιέξοδα και θα

διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο

εκατομμύριων φτωχών και ανέργων; 

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, πήρε

αναμφίβολα εντολή στις 25 Ιανουαρίου

για να διαπραγματευτεί την θέση της

Ελλάδας εντός ευρώ και Ευρωπαϊκής

Ένωσης με καλύτερους όρους για τους

μη προνομιούχους που υπήρξαν τα

μεγάλα θύματα της κρίσης. Η πορεία

των διαπραγματεύσεων αυτών των 5

μηνών απέδειξε ότι ούτε η Ελλάδα έχει

θέση στον σημερινό κόσμο μόνη και

έρημη εκτός ευρωπαϊκών θεσμών και

συμμαχιών αλλά ούτε και η Ευρώπη θα

είναι μια κανονική Ευρώπη εάν το

πείσμα και η αμετακίνητη προσκόλληση

σε οικονομικούς δείκτες που παράγουν

εφιαλτικά κοινωνικά αποτελέσματα, την

οδηγήσει σε ακρωτηριασμό με την έξοδο

της Ελλάδας από αυτήν. 

Οι στιγμές είναι κρίσιμες,

κρισιμότερες από κάθε άλλη ιστορική

συγκυρία και οφείλουν όλοι να αρθούν

στο ύψος των περιστάσεων πριν να είναι

πολύ αργά.                           

Eyalet Başkanı Pavlidis’ten, 
Enerji Bakanı Lafazanis’e mektup 

DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis, bölgedeki evlerde doğalgaz kullanımı ve
doğalgaz dağıtım ağının genişletilmesiyle ilgili Enerji
Bakanı Panayotis Lafazanis’e mektup gönderdi.

Doğu Makedonya - Trakya eyaletinin taleplerinin dile
getirildiği mektupta, “Toplumun ve bölge kurumlarının
tamamı haksızlıkların giderilmesi gerektiğini düşünerek
doğalgazın evlerde kullanılmasını istemekte ve doğalgaz
boru hatları için geçiş ücreti ödenmesine yönelik
haksızlıkların giderilmemesi durumunda başka boru
hatlarının bölgeden geçmesine ise tahammül
etmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mektupta, 2014-2020 ESPA programı
aracılığıyla doğalgaz ağlarının Doğu Makedonya -
Trakya eyaletine bağlı bütün büyük şehirlere
(Gümülcine, İskeçe, Kavala, Drama, Dedeağaç ve
Kumçiftliği) yayılması istendi.

Yorgos Pavlidis, mektubunda ilgili mevzuatta gerekli
değişikliklere gidilerek doğalgaz dağıtım şirketi
kurulmasını da talep ederken, ilk aşamada İskeçe,
Kavala ve Kumçiftliği için evlerde kullanılmak üzere
küçük çaplı doğalgaz şebekelerinin kurulmasını talep
etti. Bu bağlamda Eyalet Başkanlığı’nın da ESPA
programı aracılığıyla finansal katkıda bulunmaya hazır
olduğu belirtilen mektupta, Doğu Makedonya – Trakya
eyaletinin uzun yıllardır enerji kavşağı olarak anıldığına
dikkat çekti.

Bölgede kış döneminin yaklaşık 8 ay sürdüğünü ve
oldukça etkili soğukların hakim olduğunu hatırlatan
Eyalet Başkanı, bu nedenle yüklü miktarda ısınma
akaryakıtı tüketildiği ve 250 milyon euroya yakın vergi
ödendiğini dile getirdi. Pavlidis, doğalgaz kullanılan
bölgelerde ısınma maliyetinin daha düşük olduğunu
vurguladı. 

Kırcaali’deki tekstil
firmaları Türkiye ve
Yunanistan’da 
tatil vaat ediyor

BULGARİSTAN’ın Kırcaali şehrinde
faaliyet gösteren bazı tekstil fabrikaları,
personel alımı için ilginç yöntemlere
başvuruyor. Söz konusu fabrikalar terzi
atölyesi için personel ararken, 450 leva maaş
ve Türkiye’de iki haftalık tatil vaat ediyor.
Başka bir tekstil fabrikası da başlangıçta 650
leva maaş, bonus olarak da Yunanistan’a gezi
imkanı sunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırcaali’de
tornacılar, frezeciler, çilingirler ve
kaynakçılar yeterli olmadığından, birçok
firma komşu illerden işgücü aramaya mecbur
kalıyor. Ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor.
Bölgede restoranlarda aşçı, barmen ve
garsonlara ihtiyaç duyuluyor.

Aynı zamanda AB üyelerine yatırım yapan
bölgeden arabulucuk yapan firmalar ve
girişimciler inşaatlarda çalışacak elemanlar
topluyorlar ve günde 50-100 euro mesai ücreti
vaat ediyorlar.

Pavlidis, bölgedeki evlerde doğalgaz kullanımı ve doğalgaz
dağıtım ağının genişletilmesiyle ilgili Enerji Bakanı
Panayotis Lafazanis’e mektup gönderdi.
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AVRUPA’nın yedi ülkesinden
aşırı sağcı parlamenterler
Avrupa Parlamentosu’nda grup
kurdu. Yunanistan’dan Altın
Şafak ile Macaristan’dan Jobbik
partilerinin AP’ye seçilmiş
üyeleri ise yeni gruba “Yahudi
ve eşcinsel düşmanı” oldukları
gerekçesiyle alınmadılar.

Mayıs 2014’te yapılan AP
seçimlerinden kuvvetlenerek
çıkan aşırı sağcılar, seçimlerin
sonunda AP içinde siyasi grup
kurmak için yeterli üye sayısını
yakalamış olsalar da “en az 7
ülkeden üye” kriterini bugüne
kadar yerine getiremiyorlardı.

Son haftalarda özellikle
Fransız aşırı sağcı lider Marine
Le Pen tarafından yürütülen
kulisler sonuç verdi ve aşırı
sağcılar iki Polonyalı ve bir de
İngiliz üye transfer ederek en az
7 AB ülkesinden 25 parlamenter

kriterini yerine getirmiş oldu.
Marine Le Pen, AP’de

düzenlediği basın toplantısıyla
yeni siyasi grubun kuruluşunu
ilan etti. Yeni grup “Uluslar ve
Özgürlükler Avrupası” adını
taşıyacak. Yeni grupta 7 AB
ülkesinden 35 parlamenterin
üyelik yapması bekleniyor.
Bunlardan 21’ini Marine Le Pen
liderliğindeki Milli Cephe (FN)
partisinin üyeleri oluşturacak.
Gruba Marine Le Pen ile
Hollandalı aşırı sağcı Marcel de
Graaff eşbaşkanlık edecek.

AB KARŞITLIĞINDA
BİRLEŞİYORLAR
Grupta İtalya’dan Kuzey Ligi,
Avusturya’dan Avusturya
Özgürlük Partisi (FPÖ),
Hollanda’dan Özgürlük Partisi
(PVV), Belçika’dan “Flaman
Çıkarı” (Vlaams Belang) gibi

siyasi hareketler yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda
İngiltere’nin AB karşıtı UKIP
partisinden ihraç edilen AP
üyesi Janice Atkinson ile
Polonya’nın revizyonist ve
eşcinsel düşmanı aşırı sağcı
hareketi KNP’den atılan Januzs
Korwin-Mikke ve Stanislaw
Zoltek de bundan böyle yeni
grubun üyesi olarak görev
yapacaklar.

Yunanistan’dan Altın Şafak
ile Macaristan’dan Jobbik
partilerinin AP’ye seçilmiş
üyeleri ise yeni gruba “Yahudi
ve eşcinsel düşmanı” oldukları
gerekçesiyle alınmadılar.

Gruba üye partilerin ortak
noktasını mevcut AB
politikalarına karşı çıkmaları
oluşturuyor. Aşırı sağcılar,

AB’nin yıkılıp, Avrupa ulusları
arasında ulusal egemenliklere
saygı çerçevesinde işbirliğini
savunuyor, Schengen serbest
dolaşım anlaşmalarının iptal
edilmesini, ortak para birimi
Euro ve Avrupa Merkez
Bankası’nın kaldırılmasını
istiyorlar. Grupta yer alan
partilerin tamamı Türkiye’nin
AB üyelik sürecine de karşı
çıkıyor.

GRUBA PARA AKACAK
Aşırı sağcılar, kurdukları grup
sayesinde AP içinde büyük
avantajlardan faydalanacaklar.
Daha fazla görünürlük kazanıp,
AP’deki komisyon ve alt
komisyonlarda başkanlık elde
edebilecekler. Grubun
eşbaşkanları AP Başkanlık

Divanı toplantılarına da katılıp
parlamentonun gündemini
belirleyebilecekler. Grubun en
büyük avantajı ise AP’den 2019
yılına kadar 25 ile 30 milyon
euro arasında kaynak temin
edecek olması.

“Uluslar ve Özgürlükler
Avrupası” grubu ile birlikte AP
içinde “AB ve göçmen karşıtı”
grup sayısı ikiye yükselmiş
oldu. Marine Le Pen’in grubuna
ek olarak, İngiliz UKIP
partisinin lideri Nigel Farage
tarafından AP’de kurulan
“Özgürlük ve Doğrudan
Demokrasi Avrupa Grubu”
(EFD) da AB karşıtı çizgisiyle
tanınıyor. EFD’nin AP’de 46
üyesi bulunuyor. Le Pen ile
Farage AP’de birçok konuda
ortak hareket ediyorlar.

AP’de aşırı sağcı grup kuruldu
Yeni grup “Uluslar ve Özgürlükler
Avrupası” adını taşıyacak. Gruba
Fransız Marine  Le Pen ile
Hollandalı aşırı sağcı Marcel de
Graaff eşbaşkanlık edecek.
Yunanistan’dan Altın Şafak ile
Macaristan’dan Jobbik    partileri-
nin AP’ye seçilmiş üyeleri ise yeni
gruba “Yahudi ve eşcinsel düşma-
nı” oldukları gerekçesiyle 
alınmadılar.
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İSKEÇE ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve

LİSESİ’NİN MEZUNİYET TÖRENİ 
Muhterem hemşehrilerim;
Bu haftaki sohbetimiz Batı Trakya azınlığının

iki “LİSESİ” nin fotoğraflarda ve kısa
notlarımızda gördüğünüz ve okuduğunuz gibi bu
iki “LİSEMİZ” arka arkaya gerçekleştirdiği
mezuniyet törenlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Batı Trakya Türklerinin ışık saçan bu iki
“LİSEMİZ” den İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU
ÖZEL GÜNDÜZLÜ AZINLIK LİSEMİZ mezuniyet
törenini 14 Haziran cumartesi akşamı “ELİSO”
otelinin salonunda, çocuk velilerinin,
öğretmenlerinin ve yöneticilerinin katılımı ile
gerçekleştirdi.

Ayrıca misafir olarak CELAL BAYER LİSESİ
müdürü Sayın Tunalp MEHMET ve öğretmen
arkadaşları ile Mustafçova  Belediye başkanı
Cemil KAPZA’nın katılımı ile ayrı bir zenginlik
kazandırdı.

Gecemize katılan çocuk velilerine ve
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER:
Bundan sonraki hayatınızın gönlünüzün

istediği gibi olmasını Allahtan dileriz.
Güle güle çocuklar. 

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

Yukarıdaki fotoğrafta, öğrencileri, TÜRK – YUNANLI öğretmenleri, CELAL BAYAR LİSESİ müdürü Sayın TUNALP MEHMET ve İSKEÇE ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU LİSESİ müdürü Sayın HİKMET
ŞAKİR’i ve yöneticilerini toplu halde görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta sevgili öğrencilerin LİSE bitti, kepler havaya sevinçlerini görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta okul sahibi Sayın SAİME KIRLIDÖKME’yi
evladım dediği öğrencilerinden birine onur belgesini verirken

görmektesiniz.

Yukarıda aile birliği üyesi sayın Aysel
DUBAN ile fizik öğretmeni Selçuk
FEHMİ’yi öğrencimize mezuniyet

takdirnamesini verirken görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta çalışkan kızlarımzdan birine onur
belgesini veren Mustafçova belediye başkanı Sayın Cemil
KAPZA ile okulun yönetici danışmanı Rıza KIRLIDOKME’yi

görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta Yunanlı ve Türk
öğretmenin sevgili kız öğrencimize

onur belgesini verirken görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta aile birliği üyesi Fatma ŞAKİR ile
Yunan edebiyatı öğretmenlerinden sayın KLİÇİOTİS’i
öğrencimize takdirnamesini verirken görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta müdür muavini bayan Eva Steryanidu ile okul
müdürü sayın Hikmet Sakir’i bir kız öğrencilerine verdikleri

mezuniyet takdirnamesini görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta aile birliği üyesi sayın SERPİL hanım ile
öğretmen arkadaşlarımızdan sayın Sabahaddin BANDAK’ı bir kız
öğrencimize mezuniyet takdirnamesini verirken görmektesiniz.
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2 ARALIK 1952’de AÇILAN GÜMÜLCİNE

CELAL BAYAR LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ

Muhterem hemşehrilerim;
Her yıl olduğu gibi bu yıl da “CELAL

BAYAR LİSESİ” lise son sınıf
öğrencileri için 10 Haziran Çarşamba
akşamı Gümülcine’de belediye tiyatro
salonunda mezuniyet töreni
gerçekleştirildi. 

Okul müdürü ve encümen heyetinin
daveti üzerine biz de şahsen bu
törende bulunduk. Çünkü, bu
kardeşlerimiz Celal Bayar Lisesi’nin 2
Aralık 1952’de yapılan açılış töreninde
bizim de bizzat bulunduğumuzu
biliyorlar. İşte bu olaya saygı babından
bizi de aralarında görmeleri için
gereken nazik daveti yapmıştır bu
arkadaşlar. Bu jestleri için kendilerine

teşekkür ederiz.
***

TÖREN
Mezuniyet törenini fotoğraflarda da

gördüğünüz gibi, çok ciddi bir çalışma
sayesinde hiç eksiği olmadan, okulun
adına yaraşır bir disiplin içinde yapıldı.

Bizim tek diyeceğimiz şudur. Bu
şahane töreni düzenleyen encümen
heyetine, okul müdürü sayın Tunalp

Mehmet’e, Türk  ve Yunanlı
öğretmenlere kocaman bir “BRAVO” ve
en içten duygularla “TEŞEKKÜR”
ederiz.

Sevgili yöneticileri, müdürü,
öğretmenleri ve geleceğin ilim
insanları olacak olan “ÖĞRENCİLER”
yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Gelecek sizindir.

Yukarıdaki fotoğrafta sevgili çocuklarına veda konuşmasını yapan okul müdürü
TUNALP beyi görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta evlatlarının büyük başarısı kutlandığı töreni büyük bir heyecan ile seyreden, veli ve öğretmenleri
görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta 2014 – 2015 ders yılında lise son sınıf birincisi
öğretmenlerine, velilere ve arkadaşlarına veda konuşmasını sunarken.

Yukarıdaki fotoğrafta muhteşem bir mezuniyet gecesi ile Batı Trakya Türklerinin ilk eğitim ışığı “CELAL BAYAR LİSESİ” son
sınıf öğrencilerini “KEPLERİNİ” havaya atmazdan önce bir arada görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta o geceyi unutulmaz biranı olarak velilerin ruhuna işleyen orkestranın
müzik öğretmeni ve geleceğin üç kemancı kız öğrencimizi görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta “CELAL BAYAR LİSESİ” son sınıf öğrencilerinin keplerini havaya atarak lise hayatlarını pür
neşe ile nasıl sonlandırdıklarını görmektesiniz.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuğun gelişiminde 
oyunun önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

O
yun doğal bir
olaydır. Anne
babanın oyun

oynamanın beynin her iki
tarafını da geliştirdiğini
anlayabilmesi için oyun
prensiplerini de anlamaları
gerekir. Yaratıcı oyunların
temel prensibi çocuğun
zihinsel gelişimi için gereken
deneyimleri edinmesidir.

Bebekler büyürken
etraflarındaki her şeyle
oynamaya çalışırlar. Elleri,
ayak parmakları, güneş
ışınları gibi. Aynı zamanda
sesleri keşfedip mırıldanarak
kendi kendileriyle
konuşurlar. Bedenlerinin
farklı bölümlerini tanımaya
başlarlar. Renkler, ışık ve
sesler arasında ayrım
yaparlar. Bu onların oyunla
ilk tanışma evresidir. 

Çocuğun farklı yaş ve
yetenekteki çocuklarla
oynaması, sosyal etkileşim
açısından çok önemlidir.
Çocuk bu şekilde sabır,
empati, acıma, destek olma
ve dürüstlüğü öğrenecektir.
Her oyun biçimi, çocuğa
başka bir şey öğretir.
Konuşarak, karşısındakini
izleyerek, hayal gücü ve bilgi
seviyesi gelişir.

İlk aşamalarda küçük
çocuklar, başkalarıyla
ilgilenmeden kendi
başlarına oynarlar.
Büyüdükçe başkalarıyla
oynamayı, onlarla
oyuncaklarını paylaşmayı,
bazen de kavga etmeyi
öğrenirler.

Yuvaya, anaokuluna
gittiklerinde, ya da evin
dışında oynadıklarında, yeni
arkadaşlar, farklı oyunlar ve
oyuncaklarla tanışırlar. Bu
da onların özgüveninin
gelişmesine ve yeni bir
olgunluğa ulaşmalarına
destek olur. Bu yüzden de
oyunun çocuğun
deneyimlerini çoğaltmasına
ve özgüveninin gelişmesine
yardımcı olduğunu
düşünerek, çocuğun başka
çocuklarla beraber olup
oyun oynamasına engel
olunmamalıdır. Sadece
çocuğun ne kadar süre oyun
oynaması gerektiği, oyun

dışında, uyuma, yemek
yeme ya da ders çalışma
saatlerinin de olduğu,
kendisine öğretilmelidir.
Çünkü çocuğu serbest
bıraktığımızda, bütün
gününü, yemeyi, içmeyi,
uykuyu düşünmeden oyunla
geçirebilir. Bunun için de çok
küçük yaşlardan itibaren, bir
program yapıldığında, çocuk
da bunu öğrenerek uyum
sağlayabilecektir.

Çocuk oyun oynarken
kendi gücünü farkeder,
sorumlulukları öğrenir. Daha
iyi iletişim kurabilmeyi ve
muhakeme yapmayı, oyun
çocuğa öğretir. Her çocuğun
oyun esnasında bir oyun
oynama biçimi vardır ve
buradaki davranışları da
onun hayatı boyunca
başkalarına nasıl
davranacağını bize yansıtır.

Çocuğun bireysel gelişimi
için, kendi oyun şeklini
seçmesine izin verilmelidir.
Katı kurallar, çocuğun
kendini doğal bir şekilde
ifade etmesini engeller.
Anne babaya düşen görev,
çocuğun becerilerini
geliştirecek uygun
oyuncaklar alıp, onun
oyunlarına katkı
sağlamaktır.

Anne baba çocuğun
oyunlarını takip ederek,
onun duygu ve düşüncelerini
anlayabilirler. Çünkü
çocuklar, düşüncelerini ve
hislerini oyunlarında
gösterirler. Oynadıkları
oyunlar, onların sorunlarını
açığa çıkaracaktır. Özellikle
de evcilik oyunlarında çocuk
aile içinde cereyan eden
olayları sergiler. Anne baba
kendi tutumlarını, çocuğun
evcilik oyununda çok rahat
izleyerek, kendi yanlışlarını
anlayabilirler. 

Sonuç olarak, en önemlisi
anne babanın kendi
çocukluk dönemlerine geri
dönerek, oyun oynarken ne
kadar keyif aldıklarını
hatırlamaları ve bu
doğrultuda da çocuk için
oyunun ne kadar önemli
olduğunu anlayabilmeleri
gerekir. 

22 19 Haziran 2015

Success Dershanesi
Şahin’de şube açtı

Kuru Kahveci İbrahim

Sorumlu Kişi: GALİP HÜSEYİN
Tel/Faks:00302531022284                    e-mail: galip7272@web.de

Cep: 004915736108944

“Ku
ru K

ahv
e” d

eyi
nce

,

Güm
ülc

ine
’de

 art
ık a

kla

gel
en 

ilk 
isim

.

Taze
çekilmiş

kuru kahve
ve tüm çay
çeşitlerinin
yanı sıra,
ikramlık

paketli çikola-
ta ile şeker-
leri de bula-

bilirsiniz.

İSKEÇE’deki Success Derhanesi, Şahin’de şube
açtı. Yeni şubenin açılışı 15 Haziran Pazartesi günü
gerçekleşti. 

Success Dershanesi yöneticilerinin yaptığı
açıklamaya göre, yeni açılan şube çok amaçlı bir
şekilde kullanılacak. Yabancı dil eğitiminin yanı
sıra, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
her alanda okul derslerine yardımcı programlar,
Türkiye’de üniversite okumak isteyen öğrencilere
YÖS, yurt dışında okumak isteyenlere SAT dersleri,
Yunanistan’da üniversite okumak isteyen
öğrencilere “Panellinies” sınavlarına hazırlık
dersleri, bilgisayar dersleri ve mesleki eğitim

derslerinin verileceği belirtildi. 
Dershanede görev yapan öğretmenlerin tam

kadro hazır bulunduğu açılışa bölge halkı da
yoğun ilgi gösterdi. 

Bu arada, yaz sezonu kayıtlarının devam ettiği,
derslerin ise 29 Haziran’da başlayacağı bildirildi. 

Öte yandan, Success Dersanesi 16 Haziran Salı
günü İskeçe’de Elisso Oteli’nde diploma ve karne
etkinliği düzenledi. İskeçe’de en fazla yabancı dil
ve bilgisayar diplomasının verildiği etkinliğe
yoğun bir katılım oldu. 

Etkinliğin sonunda Dinkler köyünden müzisyen
Gönen Molla ve grubu küçük bir konser verdi. 

Kahve
mizi

Almanya’
da market

lerden
 de

temin ede
bilirsi

niz.

Merkez:
Gr. Marasli 13 (Pazar yeri arkası)
Şube; Ermu 78 (Yeni Cami yanı)

69100 KOMOTHNH
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İstanbul Başakşehir
Kulübü,önümüzdeki sezon
Türkiye’ye UEFA Avrupa
Ligi’nde temsil edecek.

3 Temmuz sürecinde
futbolcular İbrahim Akın ve
İskender Alın ile ilgili
soruşturma geçiren
Başakşehir Kulübü, Spor Toto
Süper Lig’i 4. sırada
bitirmesinden sonra TFF
üzerinden UEFA’ya bir
bilgilendirme yapmıştı.

Bu bilgilendirme sonrasında
kendilerinden bir de görüş
istenen Başakşehir, bu görüşü
de UEFA’ya göndermişti.
Gerekli bilgilendirmeler ve
görüş bildirmeler sonrasında
UEFA’dan da yanıt geldi. 
UEFA, İstanbul Başakşehir
Kulübü’nün önümüzdeki sezon
Türkiye’yi UEFA Avrupa
Ligi’nde temsil edeceğini
onayladı.

Turnuvanın şampiyonu
Gencerli oldu

UEFA’dan Türkiye’ye
müjdeli haber

İSKEÇE Türk Birliği 12 futbol
takımının katıldığı ‘21 Yaş Altı
Yaz Futbol Turnuvası’
düzenledi.

14 Haziran Pazar günü İskeçe
Amatör liglerde yer alan futbol
turnuvasına

Dinkler, Dolaphan, Gencerli,
Karaçanlar, Karaköy, Kireççiler,
Kırköy, Koyunköy, Kozluca,
Pirnalik 1 Pirnalik 2 ve Şahin
Spor oldu. Daha önceden
turnuvaya katılan takımların
yetkilileri huzurunda çekilen
kuralar neticesinde maçlar
eleme usulü ile oynandı.
Çekişmeli geçen maçlar
sonucunda turnuvayı Gencerli
takımı şampiyon olarak
tamamladı. Dinkler ikinci ve
Koyunköy de turnuvayı üçüncü
sırada tamamladı. Turnuvanın
centilmenlik kupalarını
Karaçanlar ve Pirnalık takımları
almaya hak kazandı. 

İskeçeli futbolsever gün
boyunca oynanan maçlara
yoğun ilgi gösterdi. Final maçını
izleyenler arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
BTTADK Başkanı ve aynı
zamanda İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Gümülcine Şube
Müdürü Mustafa Karabulut yer
aldı.

Turnuvanın sonunda
centilmenlik kupalarını Cemil
Kabza, ikinci olan takımın
madalyalarını ve ikincilik
kupasını Ahmet Mete ile
Hüseyin Zeybek, birinci olan
Gencerli takımının

madalyalarını ve şampiyonluk
kupasını Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı ve İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt verdi.
Turnuvaya katılan tüm
futbolculara madalya verildi. 

Son olarak da, İTB Başkanı
Ahmet Kurt, turnuvaya sponsor
olan MONUMENTO Cafe, Yeşil
Yayla ve CHATZI traveltime
TOURS’a, turnuvada maçları

yöneten hakemler Cafer Kıyıcı,
Murat Kara, Seyhan Molla,
Ogün Eminoğlu ve İrfan
Otuzbir’e, turnuvada gönüllü
yer alan doktorlar Dr. Rıdvan
Kaba, Dr. Hayrettin Karaali, Dr.
Necati Necati, fizyoterapist
Yüksel Ahmetoğlu ve
fizyoterapist �hmet Çıtak’a
teşekkür ederek birer plaket
takdim etti.

Türkiye’de milli lig 1959
yılında kurulmuştur. İlk
kurulduğu yılda dönemin futbol
federasyonu başkanı takımları
iki grup halinde oynatarak, yani
kırmızı ve beyaz grup. Kırmızı

grubun seribaşısı Galtasaray,
diğer beyaz grubun da
Fenerbahçe idi.

Oynanılan maçlar sonunda
her iki grup birincileri
Fenerbahçe ve Galatasaray

olmuştu. Böylece şampiyonluğu
belirlemek için iki grup birincileri
aralarında iki maç yapıp
şampiyonu belirleyeceklerdi. O
zaman bütün maçlar
Dolmabahçe veya Mithatpaşa
denilen şimdiki Beşiktaş’a
verilen statta yapılmakta idi.
Böylece bu iki ezeli ve ebedi
rakip şampiyonluğu belirlemek
için iki maç yaptılar. İlk maçı
Galatasaray 1-0 kazanmasına
rağmen ikinci maçı Fenerbahçe
4-0 kazanarak ilk milli lig
şampiyonu olmuştu. Hatta
Galatasaray’ın 1-0 galip geldiği
ve Metin Oktay’ın attığı çok sert
bir şutta top ağları delip
geçmişti. Herkes şaşkın
hakemler şaşkın. Hakemlerin

kaleye gelip ağları görüp ondan
sonra gole karar vermişlerdi.

O günlerde milli lig Türkiye
ligi, Süper lig, şimdi de Sport
Toto Süper ligi olarak
değişmişti. Takımlar statsızlık
nedeniyle Cumartesi Pazar ikişer
maç yapmakta idiler. Hatta bir
günde aynı statta iki maç
yapılmakta idi. Sahanın halini
soracak olursanız, balçık
sürülmüş tarlaya benzerdi. 57.
oynanılan bu organizasyonda
Galatasaray 20, Fenerbahçe 19,
Trabzonspor 6 ve Bursaspor da 1
defa mutlu sona ulaşma
başarısını göstermişlerdir.
Beşiktaş’ı unuttum, o da 11 defa
şampiyon olmuştur. 20 – 19 – 11
– 6 – 1 = 57

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Milli Lig

Galatasaray’dan
taraftarlara teşekkür!

Galatasaray Kulübü’nün
lisanslı ürünlerini satan GS
Store, formalara gösterdikleri
yoğun ilgi sebebiyle sarı-
kırmızılı taraftarlara teşekkür
etti.    

GS Store, 2014-2015
sezonu için hazırlanan
formaların tamamına
yakınının tükendiğini
açıkladı. 
TÜRKİYE’DE BİR İLK 
Kulübün internet sitesinden
“Taraftarlarımıza
Teşekkürlerimizle!”başlığıyla
yapılan açıklamada, “2014-
2015 sezonu için
planladığımız ve
stoklarımızda bulunan
formalarımızın tamamına
yakını, şimdiye kadar
Türkiye’de hiçbir kulübe
kısmet olmayacak şekilde
sezon sonu itibari ile
tükenmiştir” denildi.  

TALEPLERE KARŞILIK
VERİLEMİYOR 
GS Store’larda az sayıda,
kısıtlı bedende 4 yıldızlı
formaların kaldığı vurgulanan
açıklamada, “Takdir edersiniz
ki dünyanın hiçbir yerinde
sona eren bir sezonun
formalarının yeniden
üretilmesi söz konusu
değildir. Bu nedenle
tarafımıza ilettiğiniz
taleplerinizi maalesef
karşılama imkanımız yoktur.
Şu an tüm hazırlıklarımız yeni
sezon formalarımız için
devam etmektedir.
Kulübümüze verdiğiniz bu
yoğun ve güçlü destekten
dolayı sizlere
müteşekkiriz” ifadeleri
kullanıldı.

Kjaer oynamadan tarihe geçti!
FENERBAHÇE ile dört yıllık

sözleşme imzalayan Simon Kjaer
Fenerbahçe tarihinin en pahalı
savunma oyuncusu oldu.

Bonservisi için 7.650.000 euro
ödenen Danimarkalı oyuncu 5.5
milyon euroya transfer olan Bruno
Alves ve 7.5 milyon euroya
alınan Diego Lugano’yu geride
bırakan Kjaer, kulüp tarihinin en
pahalı defans oyuncusu olmayı
başardı.
1989 doğumlu Danimarkalı stoper
geçtiğimiz sezon Fransa’nın Liller

takımıyla 42 maça çıkmıştı. Daha
önce Palermo, Roma,
Wolfsburg ve Midtjylland formaları
da giyen KjaerAykut Kocaman
döneminde de Fenerbahçe’nin
gündemine gelmişti.
1.89 boyundaki tecrübeli oyuncu
hava toplarındaki hakimyeti ve
kesici özelliğiyle tanınıyor. Saat
14:00’teki imza töreniyle basına
tanıtılacak oyuncu geçtiğimiz
günlerde İstanbul’a gelmiş ve
Fenerbahçeli yöneticilerle masaya
oturmuştu.
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Miniklere büyük alkış...
BAKEŞ’e bağlı olarak faaliyet gösteren Kireççiler Çocuk Kulübü’nün yıl sonu

gösterisi 15 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Etkinlikteki çocuklar izleyenleri hem
güldürdü, hem düşündürdü, hem de duygulandırdı. Gösteride şiir okuyan, piyes
oynayan, şarkılar söyleyen miniklerin performansı görülmeye değerdi. 

Etkinliğe katılan davetliler, ilk olarak öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan
çalışmaların yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Kireççiler Çocuk Kulübü’ndeki etkinlik, öğretmen Müberra Karadayı ve Ebru
Kuruk’un konuşmalarıyla başladı. BAKEŞ Asbaşkanı Ahmet Faikoğlu yaptığı
konuşmada anaokulu eğitiminin önemine değinerek, BAKEŞ’in çocuk kulüpleriyle
azınlığa çok önemli bir hizmet verdiğini vurguladı. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da Çocuk
Kulübü öğrencilerinin güzelliklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, öğretmenleri ve emeği geçenleri tebrik etti. 

Selamlama konuşmalarının ardından Müberra Karadayı ve Ebru Kuruk’un
yetiştirdiği çocuklar sahneye çıkarak şiirler okudu, şarkılar söyledi ve çeşitli skeçler
sergiledi. Etkinlik veda şiiri ve çocuk kulübüne katılan öğrencilere başarı belgelerinin
verilmesiyle son buldu. 

Çocuklara başarı belgelerini Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, BAKEŞ Asbaşkanı Ahmet Faikoğlu, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu ve BTAYTD Başkanı Ahmet Kara sundu.
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