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Eğitimde bıçak
kemiğe dayandı
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda öğretmen ve Türkçe
kitap esksikliği sorunu için eylem yapıldı. Dersler boykot edildi
ve öğretmenlerin okula girişlerine izin verilmedi.
İSKEÇE Merkez Türk
Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği’nin
ilan ettiği eyleme
katılan öğrenci velileri,
eğitim alanında
yaşanan sorunların son
bulması çağrısı
yaptılar. Eyleme,
azınlık kurum ve
kuruluşlarından da
destek geldi.
Milletvekilleri
Hüseyin Zeybek ve
Ayhan Karayusuf,
yaptıkları ortak
açıklamada kitap ve
öğretmen sorununun
çözüme kavuştuğunu
belirttiler.
»6, 7, 8, 15

Harmanlık’a
okul talebine
‘HAYIR’ yanıtı

İlhan Ahmet, vakıflar için
vergi muafiyeti istedi
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, üçüncü
memorandum paketinin mali tedbirlere yönelik kanun
tasarısının görüşüldüğü meclis genel kurulunda söz aldı. 16 Ekim
Cuma günü meclistesi konuşmasında azınlığa ait vakıf malları
için vergi muafiyeti talebinde bulunan milletvekili, gayrimenkul
vergisi (ENFİA) muafiyetinin çiftçiler için de uygulanıp
uygulanmayacağını sordu.
Sözkonusu tasarıda yer alan düzenleme ile Aynaroz
kilisesisine ait mal varlıkları için öngörülen gayrimenkul vergisi
muafiyetinin azınlığa ait vakıf malları için de
uygulanmasını isteyen İlhan Ahmet, Ekonomi Bakanı’na
seslenerek, Lozan Antlaşması uyarınca azınlık vakıflarının
idari olarak özel ve özerk olduğunu anımsattı. »16

GÜMÜLCİNE’nin
Harmanlık Mahallesi’ne
azınlık ilkokulu yapılması
talebine olumsuz cevap geldi.
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Müdürlüğü’nden
azınlık okuluna “hayır” kararı
çıktı.
Harmanlık mahallesine
azınlık ilkokulu yapılmasını
talep eden 620 imzalı dilekçe
Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ne
teslim edilmişti. »8

dünya

23’te

“Hitler Yahudileri
yok etmek
istemedi”

bilim

23’te

ekonomi
Sony’nin
yeni walkman’i
testte!

23’te

Özelleştirmeden
3,5 milyar euro
bekleniyor

spor
Galatasaray Benfica
engelini aştı
23’te

»12-13

Muhammet
gözyaşlarıyla
uğurlandı
İskeçe’nin Türlütarla köyünde
yaşayan ve üç ay önce motosiklet
kazası geçiren 15 yaşındaki
Muhammet Ruşen, hayatla
mücadelesini kaybetti. »5

Karayusuf’un
bilgisayarı
çalındı
SİRİZA Partisi Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf’un bilgisayarı
Gümülcine’deki bürosundan çalındı.
Hırsızlık olayı, 17 Ekim Cumartesi
sabahı milletvekili Karayusuf
tarafından fark edildi. »9

Basırlıköy’den
Suriyeli
mültecilere
yardım
Köy halkı tarafından toplanan uzun
ömürlü yiyecek, kışlık giysiler, çocuk
bezleri ve diğer yardım malzemeleri,
Kılkıç’taki İdomeni kampında tutulan
Suriyeli mültecilere teslim edildi. »3
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Batı Trakya,
Yöresel Günler
Etkinlikleri’nde tanıtıldı

TÜRKİYE’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD),
Zeytinburnu’nda bu yıl 12.
düzenlenen Yöresel Günler
Etkinlikleri’nde stand açtı.
16 – 25 Ekim tarihleri
arasında arasında

düzenlenen etkinlikle ilgili
olarak BTTDD tarafından
yapılan açıklamada,
derneğin amacının,
üyelerinin sorunlarına
çözüm üretmek ve üyeler
arası dayanışma ile
yardımlaşmanın

sağlamasının yanında
anavatanda Batı Trakya
Türkleri’ni en iyi şekilde
temsil etmek ve tanıtmak
olduğu ifade edildi.
BTTDD Genel Merkezi’ne
bağlı Gençlik Kolları’nın
katkılarıyla düzenlenen
etkinlik kapsamında, standı
ziyaret edenlere derneğin
hazırladığı Batı Trakya’yı
tanıtan broşürler dağıtıldı ve
Batı Trakya Türklerinin
tanıtımı yapıldı.
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, yeniden şube
başkanlığı görevini devralan
Besim İsmailbaşa’ya da
bugüne kadar yaptığı
çalışmaları ve yöresel günler
etkinlikleri standı için tebrik
etti.
Batı Trakya standını
ziyaret eden misafirlere,
Zeytinburnun’da ikamet
eden kadınların hazırladığı
Batı Trakya’ya özgü
yemekler ikram edildi.

“Ana Kucağı”
üyeleri biraraya geldi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Kadınlar Kolu’nun “Ana
Kucağı Burs Projesi” üyeleri 21 Ekim
Çarşamba günü sabah kahvaltısında
biraraya geldi.
İstanbul Kadıköy Botanik Park’ta
düzenlenen kahvaltıya Teşkilat
Başkanı Musa Yurt, Genel Başkan
Yardımcıları Vedat Meşeli ve Nuray
Seçilmiş ile Genel Başkan Danışmanı
Erol Kaşifoğlu katıldı.
BTTDD Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı Hürrem
Şevketoğlu’na, dört yıllık görev
süresindeki katkılarından dolayı
Kadın Kolları Sorumlusu Başkan
Yardımcısı Vedat Meşeli tarafından
teşekkür plaketi verildi.

BTTDD Genel Başkan Necmettin
Hüseyin’in şehir dışında bulunması
nedeniyle toplantıya katılamadığı
bildirildi.
Konuyla ilgili olarak BTTDD
tarafından yapılan açıklamada,
“Kadın kollarımıza daha geniş bir
alanda çalışma imkanı tanıyarak,
inisiyatifi ele aldıkları farklı konu ve
çalışma alanları açmak sureti ile
destek vermek üzere bir yönetim
anlayışı sergilediklerini, bu nedenle
Batı Trakya ve Batı Trakyalının
olduğu her alana temas edecek
çalışmalarında Kadın Kolları yönetici
ve başkanın her daim yanlarında
olduklarını belirterek, önümüzdeki
dönemdeki çalışmalarında şimdiden
başarılar dileriz.” denildi.

BTTDD Gençlik Kolları
ilk toplantısını yaptı

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Gençlik Kolları
yönetimi, üniversitelerin açılması ile
birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı, genel merkez binasında
yapıldı.
Önümüzdeki dönemde yapılacak
faaliyetlerin ele alındığı toplantıya,
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ve Kasadar Adnan Apti de
katıldı. Genel Başkan Hüseyin,
önümüzdeki dönemde genel merkez
ve şubelerin benimseyeceği çalışma
şekilleri hakkında bilgi verdi.
Hüseyin, harçlar, öğrencilerin
barınması ve üniversiteye giriş gibi
konuları önemli konular olarak
gördüklerini ve bu alanlarda yaşanan
sorunların çözüme kavuşturulması
için çalışma yürüttüklerini söyledi.
“Gönlümüzden geçen, sizlere daha
iyi bir çalışma ortamı sunmak. Bunu
da imkanlar doğrultusunda zaman
içerisinde daha da iyileştireceğiz.”

diyen Genel Başkan, “Şube Gençlik
Kolları ve diğer şehirlerdeki Batı
Trakyalı arkadaşlarınızla irtibata
geçin; öğrencilerin yoğunlaştığı bazı
şehirlerde temsilcilik açılması
sözkonusu olabilir. Gelen önerileri
genel merkez yönetimi olarak
değerlendireceğiz.” ifadelerini
kullandı.
Toplantıda, Zeytinburnu’nda 16 –
29 Ekim tarihleri arasında
düzenlenen ve 9 gün sürecek olan
yöresel günler etkinliğine katılım ve
stand açılması ile ilgili son hazırlıklar
gözden geçirildi ve eksiklikler tespit
edildi.
Toplantıda ayrıca, yakın zamanda
İstanbul’da ikamet eden tüm Batı
Trakyalı gençleri kucaklayacak geniş
katılımlı bir buluşmanın
gerçekleştirilmesi ve Tekirdağ’da
eğitim gören Batı Trakyalılar ile bir
araya gelme kararı alındı.
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Basırlıköy halkından
Suriyeli mültecilere
yardım
Toplanan yardımlar, Kılkıç’taki İdomeni kampında
tutulan Suriyeli mültecilere teslim edildi.

RODOP iline bağlı Basırlköy’de Suriyeli
mülteciler için yardım toplandı.
Köy halkı tarafından toplanan uzun ömürlü
yiyecek, kışlık giysiler, çocuk bezleri ve diğer
yardım malzemeleri mültecilere teslim edildi.
Basırlıköy’de toplanan yardım malzemeleri
Kozlukebir belediye meclis üyesi Güner Keceli
İbrahim ile köy muhtarı Sinan Hasan tarafından
17 Ekim Cumartesi günü, Yunanistan’ın
Makedonya (FYROM) sınırına yakın Kılkıç’taki
İdomeni kampında tutulan Suriyeli mültecilere
götürüldü.

Hafta sonunda Ege’de rekor kırıldı
Avrupa’ya ‘Bakın size ne sorun
yaratabilirim’ mesajı vermek
istedi.” dedi.
BM Yüksek Mülteciler
Komiserliği Sözcüsü Melise
Fleming, yılbaşından bu yana
Yunanistan’a gelen mülteci
sayısının 502 bin olduğunu
söyledi. Yaz döneminde Ege
adalarına günde ortalama 5 bin
kişi geçiyordu.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Ah bizim kuzucuklarımız…
uzucuklar… Kınalı
kuzucuklar… Ana
babalarının
kuzucukları onlar… Kendi
kültürlerinde, dillerinde eğitim
almak için öğretmensiz, kitapsız
kalan kuzucuklar… Köyündeki
okulları kapatılınca binbir
zorluklarla, komşu okullara
gitmek zorunda kalan
kuzucuklar… Ailelerinin
ekonomik gücü, imkanları el
vermiyorsa en temel
haklarından, eğitim hakkından
yoksun kalan kuzucuklar…
Yaşıtlarıyla aynı imkanlara
sahip olamayan, hak ettiği
eğitim kalitesine ulaşamayan
kuzucuklar onlar…
İşte bu kuzucuklardan bir
kısmının anne babaları bir
eyleme giriştiler. İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu velileri
okullar açıldığından bu yana
sabırla bekledikleri, ancak
çözülmeyen öğretmen ve kitap
eksikliği sorununa dikkat
çekmek için bir eylem
başlattılar.
Aslında bu İskeçe’deki
Merkez Türk Azınlık Okulu
öğrencilerinin ve velilerinin
sorunu değil sadece. Hepimizin
sorunu bu.
Sadece azınlığın sorunu da
değil. Aydın her çoğunluk
insanının da sorunu.
Eğitim, her çocuğa koşulsuz
şartsız sonuna kadar
sağlanması gereken temel
haklardan biri. Bu haklarda
eksiklikler yaşanıyor, hatta
gasptan bahsediliyorsa, her
aklıselim insanın buna dur
demesi gerekiyor.
Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet’in, gazetemize
yaptığı açıklamada köy
okullarının kapatılmasını
eleştirirken şu ifadelerine bir
kulak verin:
“Hala Sarancina köyünde bir
çocuğumuz var ve o çocuk
taşınmadığı için okula

K

SAHİBİ: HüLYA EmİN

HAFTA sonunda Ege
adalarına gelen mülteci
sayısında rekor kırıldı.
16 Ekim Cuma ile 18 Ekim
Pazar günleri arasında başta
Midilli adası olmak üzere
adalara geçen mülteci sayısının
28 bin 500 olduğu açıklandı.
Yetkililer, gelen mülteci
sayısındaki artışın, Almanya
Başbakanı Angela Merkel’in

İstanbul ziyareti ile ile ilgili
olduğunu iddia ettiler.
Adının açıklanmasını
istemeyen Yunan Polis
Teşkilatı’nın bir üst düzey
yetkilisi Kathimerini gazetesine,
“Türkiye Merkel’in İstanbul
ziyareti sırasında güç
gösterisinde bulunarak bize
yaklaşık 30 bin mülteci yolladı.
Türkiye bu şekilde sanki

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

gidemiyor, eğitimine devam
edemiyor. Dolayısıyla bunun
için birileri rahatsız olmuyorsa,
burada sorun var demektir.
Yetkililerimizin bunlara çözüm
bulması gerekiyor.”
Gerçekten, Batı Trakya’nın bu
ücra köşesinde eğitimden
mahrum tek bir çocuk bile var
ise bunun vebalini hiç kimse
ödeyemez. Başta ülke yetkilileri
olmak üzere, buna seyirci kalan
herkes suç işlemiş olur.
Serhat boylarında bin bir
fedakarlık yaparak yaşayan
Helen vatandaşlarımızın yaşam
koşullarını anlatan haberlere
pek bir meraklı olan Yunan
medyasının mensupları nerede
acaba? Sarancina’daki bu çocuk
bir Türk değil de, bir Yunan
çocuğu olsaydı ne olurdu?
Yerel basında, ulusal
medyada veryansın edilmez,
kıyamet kopmaz mıydı? Ülke
yöneticilerine, Eğitim Bakanlığı
yetkililerine hesap sorulmaz
mıydı?
Ah kuzucuklar... Azınlık
olmaktan başka hiçbir günahı
olmayan kuzucuklar... Farklı
olmanın hoşgörüsüzlüğü ile
küçük yaşlarında tanışan ve bu
ayrımcılığı küçücük
beyinlerinden yetişkinlik
dönemlerine taşıyacak olan,
yetişkinlik, olgunluk çağlarında
bile “ben çektim, evladım,
torunum çekmesin”
düşüncesiyle hareket edecek
olan yarının büyükleri.
Eğitimdeki sorunlara karşı
azınlığın haykırışlarına sessiz
kalan bir ülkede, en demokratik
hakkımız olan eylemlerde geç
bile kaldığımızı düşünüyorum.
Eylem planları yaparak, eğitim
sorununa kökten çözüm
bulmanın zamanı geldi de geçti
bile. Kimsenin sabredecek,
bekleyecek zamanı yok.
Kuzucuklarımız için daha
fazlasını yapmalıyız. Bu bizim
onlara karşı anne, baba, toplum
olarak sorumluluğumuz.

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

Ahmet AYDIN
a.amet@hotmail.com

Üvey evlat muamelesi…

B

atı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Yönetim
Kurulu toplumsal bir dayanışma adına
düzenleyeceği kermes için İskeçe
Belediyesi’nden İskeçe meydanının
Valilik binası yönündeki kısmını bir
günlüğüne derneğe tahsis edilmesini,
bir dilekçe ile talep ediyor. Bu talebi
İskeçe Belediyesi’nin Yaşam Kalitesi
Komisyonu sağlam bir gerekçe yerine
sudan sebeplerle ve bahanelerle red
ediyor. Toplantıda kermes ve amacı
konuşulacağına, daha ziyade Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin tüzüğü ve yetki sınırları
tartışılıyor. İskeçe meydanının
kullanılmasında, en az bu talebi
reddedenler kadar hakkı bulunan
azınlık halkının dışlanması ve yok
sayılmasını anlamakta büyük güçlük
çekiyoruz.
İster istemez insanın aklına şöyle
bir soru geliyor. Acaba aynı yeri
çoğunluktan bir dernek talep etmiş
olsaydı, komisyonun tavrı acaba ne
olurdu?
Bu dışlanma ve üvey evlat
muamelesi ne zaman son bulacak? Bu
davranışa çoğunluk aydınları sessiz mi
kalacak? Bu mesele azınlığın olduğu
kadar çoğunluğun da meselesidir.
Vicdanlarında bu davranışın
muhakemesini yapıp, seslerini aydın
olmanın sorumluluğu ile hiç mi
yükseltmeyecekler? Bu insanlara
yapılan bu haksız davranışlar son
bulsun diye bir adım atmayacaklar mı?
Sosyal dayanışmaya katkı sunan
böylesi masum ve faydalı bir etkinliği
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği arzu ettiği meydanda
düzenlemiş olsa idi, belediye ve
belediyenin karar alıcıları ne gibi bir
zarar görürlerdi acaba? Çoğunluk,
azınlık mensupları bu meydanda nasıl
böyle bir kermes düzenler diye isyan
mı ederdi? Bilemiyoruz, çok
kültürlülüğün bir zenginlik olarak
algılanmadığı ve içselleştirilmediği
yerlerde, hoşgörü kültürü filizlenip
maalesef gelişemiyor.
Basından öğrendiğim kadarıyla
Bölge Genel Sekreterliği tarafından
AB’nin ESPA programları çerçevesinde
21 adet cankurtaran aracı teslim
alınmış ve ihtiyaç duyulan bölgelere
gönderilmiş. Cankurtaran aracının
verileceği ilçeler arasında Şapçı’nın da
adının geçmesine rağmen, Şapçı
sağlık ocağına bir tane dahi
cankurtaran aracının tahsis
edilmemesini çok manidar buldum.
Şapçı bölgesinde ikamet eden bir
vatandaş olarak, bu bölgedeki
insanların da bu ülkeye karşı

vatandaşlık görevlerini yerine
getirdiklerine göre, bu insanların
ihtiyaç duyduğu cankurtaran
aracından mahrum bırakılmalarının
altında yatan nedeni merak etmekte
ve bir açıklama beklemekteyim. Şapçı
sağlık ocağına ve Şapçı bölgesi
halkına yapılan bu üvey evlat
muamelesini kim izah edecek?
Yine basından öğrendiğim kadarıyla
Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, Eğitim Bakanı
Nikos Filis, Bakan Vekili Athanasia
Anagnostopulu, Bakanlık Genel
Sekreteri Dimitris Hasapis, Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri
Yorgos Kalacis, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, Rodop
Milletvekilleri İlhan Ahmet, Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’a bir yazı
gönderiyor ve özetle şunu söylüyor:
Öğretmensiz olan okullarımıza ne
zaman öğretmen atayacaksınız?
Okullarımıza bir türlü
gönderemediğiniz Türkçe ders
kitaplarının akıbeti ne oldu? Bu
kitapların dağıtılmasını kim engelliyor
ve meslektaşlarımızı fotokopilerle
çalışmaya kim mahkûm ediyor?
Bilindiği üzere İskeçe, Rodop ve Meriç
illerinde 85 öğretmen kadrosu boş
durumda. Bu vaziyet azınlık eğitiminin
vahametini bütün çıplaklığı ile ortaya
koyuyor. Burası Uganda mı? Bir AB
ülkesinde azınlık çocuklarının Türkçe
öğretmenlerinden ve Türkçe
kitaplarından mahrum bırakılmasını
kim, hangi sözcüklerle anlatabilir? Bu
üvey evlat muamelesi ne zaman son
bulacak?
Olmaz beyler artık insanın aklı ve
sabrı ile bu kadar da oynanmaz. Devir
iletişim devri. Azınlık yapılan bu
haksızlıkları saniyede öğreniyor.
Bunca haksızlardan sonra isyan eden
azınlığı bir nebze olsun anlamak için
çoğunluktan aydınlar çıkmayacak mı?
Durun kardeşim bu yaptığımız
uygulamalarda haksızız diyerek
özeleştiri yapma cesaretini gösterecek
tek bir aydın dahi sesini
yükseltmeyecek mi? Bunca feryat
figanı duyamayacak kadar sağırlaştı
mı bu ülkenin entelektüel vicdanı? Bu
masum insanlar hangi gün bu ülkenin
asayişini ve işleyişini bozmuşlar?
Çıkarılan bu feryadın altında
durmadan başkalarını mı
arayacaksınız? Hiç aklınızdan bu
insanları muhatap almak, gelin
bakalım güzel kardeşim siz ne
istiyorsunuz diye sormak geçmeyecek
mi? Nasıl bir kara vicdan bu?
Kalın sağlıcakla…

AİHM, Bulgaristan
Türklerini
haklı buldu
Mahkeme, özgür seçimler düzenlenmesi ile
seçme ve seçilme hakkı ile ilgili Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3.
maddesi’nin Bulgaristan tarafından ihlal
edildiğine hükmetti.
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Bulgaristan Türklerinin 2009
yılında düzenlenen seçimlerde haksızlığa
uğradıklarına hükmetti.
AİHM, Ruşen Mehmet Rıza isimli Türk
kökenli Bulgaristan vatandaşının 101
arkadaşı ile birlikte 2010 yılında yaptığı
başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, özgür
seçimler düzenlenmesi ile seçme ve seçilme
hakkı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3.
Maddesi’nin Bulgaristan tarafından ihlal
edildiğine hükmetti. İhlal kararını yeterli
bulan AİHM maddi tazminata gerek
görmedi, ancak Bulgaristan’ın başvuru

sahiplerine 6 bin euro mahkeme masrafı
ödemesini kararlaştırdı.
Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları,
Türkiye’de kurulan sandıkların bir
bölümünde usulsüzlük yapıldığı
gerekçesiyle yaklaşık 18 bin oyun Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi
üzerine AİHM’e başvurmuştu. Üyelerinin
çoğunluğunu Bulgaristan Türklerinin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi, 5
Temmuz 2009’da yapılan Bulgaristan
milletvekili seçimlerinde 610 bin 808 oyla
(yüzde 14.48) üçüncü sırada seçimi
tamamlayarak 38 milletvekiliyle Bulgaristan
Meclisi’ne girmeyi başarmıştı.

AİHM’deki “soykırımı inkar”
davasını Perinçek kazandı
AVRUPA İnsan
Hakları
Mahkemesi
(AİHM)
Türkiye’deki Vatan
Partisi Genel
Başkanı Doğu
Perinçek’in
İsviçre’ye karşı
açtığı davada
nihai kararını 15
Ekim Perşembe
günü açıkladı.
Soykırımı inkar davası
Doğu

Perinçek’in lehine sonuçlandı.
AİHM, “Ermeni soykırımını inkar”
davasında Doğu Perinçek’i 7’ye karşı
10 oyla haklı buldu.
“Ermeni soykırımını reddettiği”
gerekçesiyle İsviçre’de hakkında
yasal işlem yapılan Perinçek bu
ülkeye karşı AİHM’de açtığı ifade
özgürlüğü davasını 17 Aralık 2013
tarihinde kazanmış, İsviçre hükümeti
bu karara AİHM’nin temyiz organı
nezdinde itiraz etmişti.
Temyiz aşamasında Ermenistan ve
Fransa hükümetleri ile çok sayıda
sivil toplum kuruluşu İsviçre’nin
yanında, Türk hükümeti ise
Perinçek’in safında müdahil olarak
yer almıştı.
Karar 15 Ekim Perşembe günü
AİHM’de yapılan duruşma
sonrasında açıklandı.
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HAYATIN İÇİNDEN
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ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

“KUZULAR” sessizliğini bozdu!...

Ç

ok klasik ve klişe haline gelmiş bir
sözle başlamak istiyorum yazıma;
“Eğitim, Batı Trakya Türklerinin en
önemli ve öncelikli sorunudur.”
Bu söz artık bir Batı Trakya “klasiği”
oldu. Çünkü karşımızda, genelde
sorunlarımızı ve özelde de eğitim
sorunlarımızı çözmek istemeyen bir zihniyet
var. Bu elbette ki yeni değil. Ülkede uzun
yıllar sonra yeni bir iktidar olduğu için bunu
özellikle belirtmek istiyorum. Azınlık
sorunlarının ve özellikle de eğitim
problemlerinin “yeni” olmadığını
vurgulamak lazım. “Yeni” bir şeyler vaad
eden ve bize bu konuda umut veren bir
partinin iktidar olmasıyla beraber, en
azından şimdiye kadar bu beklentimizin
tatmin olacağına dair işaretler henüz yok.
Peki ne var? Kötüye gidişin daha da kötüye
gitmesini engellemeye çalışan birileri var.
Bu birileri de azınlık üyelerinden başkaları
değil.
Haftanın konusu malum; İskeçe’deki
eğitim eylemi. Salı günüydü. Gazetede bu
hafta işleyeceğimiz konuları konuşurken,
konu sıkıntısının olabileceğini

değerlendirdik. Taa ki öğle saatlerine
kadar. Telefon çaldı ve “İskeçe Merkez Türk
İlokulundaki öğretmen ve kitap eksikliğini
protesto amacıyla yarın boykota
başlıyoruz” dedi telefondaki ses.
Batı Trakya’da eylem yapmak öyle kolay
bir iş değildir. Herkesin harcı da değildir.
Devletin, yönetimin yıllardır azınlık insanına
uyguladığı baskı ve ayrımcılık politikası
azınlık mensuplarını pasif ve edilgen
bireylere dönüştürmüştür. Bu belki tüm
azınlıkların özelliği olabilir, ama bizdeki
dozu biraz fazla. Buna azınlık içindeki çoğu
zaman kişisel boyuta da varan siyasi
çekişme ve rakabetleri de eklediğinizde
toplumsal mücadele açısından son derece
“olumsuz” bir ortam oluşuyor. Böyle bir
ortamda insiyatif almak isteyenlar, ortaya
konan insiyatife destek olmak isteyenler,
adım atmak isteyenler, mücadelede “ben
de varım” demek isteyenler hep
“acaba”larla, “ama”larla hareket edip
oturduğu yerde beklemeyi tercih ediyor.
Veya tercih etmek zorunda kalıyor.
Eğitim – öğretim yılı başlayalı birbuçuk
ay oldu. Azınlık okullarındaki öğretmen

eksikliği had safhada. Okulların neredeyse
tamamında eksik öğretmen var. Bir diğer
önemli ve acil çözüm gerektiren sorun kitap
sorunu. Türkçe kitaplar henüz öğrencilera
dağıtılmadı ve öğrenciler fotokopi usulüsyle
eğitim yapıyor. Bu iki problem okulun
sağlıklı ve normal işleyişine mani olan çok
önemli konular. Azınlık eğitiminin ve azınlık
okulunun diğer yapısal sorunlarına
değinmiyorum. Bunlar her eğitim yılında
halledilmesi gereken ve okulların “normal”
bir eğitime başlayabilmesi için olması
zorunlu olan konular.
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu,
öğretmen ve kitap eksikliğini ciddi bir
şekilde yaşayan okullarımızdan. Eğitim
yılının başından itibaren Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği, bu eksiklerin giderilmesi
için uğraştı, didindi. Ama nafile. Bugüne
kadar sonuç alınamadı. Peki bu sorun
sadece İskeçe’de mi? Hayır tüm azınlık
okullarında. Ancak İskeçe bu konularda
öteden beri öncü olmuştur. Bundan önceki
son eğitim eylemi de bundan 6 – 7 sene
önce yine İskeçe merkez azınlık ilkokulunda
olmuştu.
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki öğrenci velileri en
demokratik haklarını kullanarak taleplerini
dile getirmek amacıyla bir eylem düzenledi.
Herşeyden önce bu kararlılığı, bu cesareti
gösteren velileri tebrik etmek gerekiyor.
Onlar, çocuklarının eğitimleri için en insani,
en demokratik reaksiyonu vererek, hak
arama yoluna gittiler. Bundan daha anlamlı
ve daha güzel bir şey olamaz. Eylem
boyunca da takındıkları tavır ve yöntem son
derece olgun ve demokratikti.
Sözkonusu eylemle onların deyişiyle

SİRİZA temsilcilerinden
‘soykırımı anma’ yorumları...

SİRİZA’nın Rodop ve İskeçe
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Hüseyin Zeybek ile İskeçe
SİRİZA Partisi Genel Sekreteri
Yorgos Hacitheodoru,
Gümülcine’deki “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma
Töreni”yle ilgili
“thrakinews.gr” sitesine
açıklamalarda bulundular.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ve diğer azınlık
kurumlarının törene katılan
azınlık milletkillerini
kınamasının ardından, Rodop
Milletvekili Mustafa Mustafa
“thrakinews.gr” sitesine yaptığı
açıklamada, “Demokrasi var,
herkes istediği gibi serbest

davranabilir” ifadelerini
kullandı.
Mustafa Mustafa,
“Demokrasi var, herkes istediği
gibi her yerde yer alabilir. Bu
açıklamaları yapan kurum ve
kuruluşlara sorulmalıdır. Bütün
bunlar için kendileri ne
düşünüyor? Bölgemiz
özellikleri olan bir bölge. Bu
konuyla ilgili olarak hem
Yunanca, hem Türkçe olarak
merkezi bir açıklama olacak.
Daha fazla bir şey söylemek
istemiyorum.” dedi.
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ise açıklamasında, “Biz
siyasetçiyiz ve herkes istediği
gibi hareket edebilir. Ben böyle

bir etkinliğe davet edilmedim.
Ama çağırmış olsalar bile
gitmezdim. Çünkü inanıyorum
ki, soykrım siyasetçilerin işi
değil, tarihçilerin işidir”
ifadelerini kullandı.
İskeçe SİRİZA Partisi Genel
Sekreteri Yorgos Hacitheodoru
da, “DEB Partisi küçük bir
siyasi parti. Bu parti bazen
Yunanistan içindeki, bazen de
Yunanistan dışındaki bazı
menfaatleri destekliyor.
Örneğin, son yerel seçimlerde
Yeni Demokrasi Partisi’nin
adaylarını destekledi. Bazen de
bunun dışında olan menfaatleri
destekliyor.” diye konuştu.

5

“suya bir taş attılar”. Böylelikle,
toplumumuzdaki reflekslerin ölmediğini,
her an bu toplumsal reflekslerin harekete
geçebileceğini ve hak arama
mücadelesinin, rehavetin zirve yaptığını
düşündüğümüz dönemlerde bile mümkün
olabileceğini anladık. İskeçe’deki eylemin
elde edeceği başarıdan bağımsız olarak,
öğrenci velilerinin bu hassasiyeti topluma
yaymaları, bir şeyleri “uyandırmaları” çok
önemli.
Bir insanlık dramı yaşayan Suriyeli
mültecilere köylerimizin kendi kendine
insiyatif alıp yardım toplamaları ve
yardımları göçmenlere ulaştırdıklarını
gördükçe, okulları kapanmasın diye sivil
insiyatif alıp kapı kapı gezip bunu başaran
köylülerimizi gördükçe, çocukların daha iyi
bir okulda ve şartlarda eğitim alabilmeleri
için kendi kendilerine boykot kararı alan
genç öğrenci velilerini gördükçe, toplumun
yani halkın kurumların ve halkı temsil eden
temsilcilerin önüne geçtiğini veya geçmek
üzere olduğunu söylemek gerekir.
İskeçe’deki eylemin ikinci gününde
azınlık milletvekillerinin gerekli girişmleri
yaptıklarına ve çözüm beklenen sorunların
çözüme kavuştuğuna dair açıklama
yapmaları hem çok güzel, hem de çok
anlamlı. Demokrasi ve hukuk içinde
yürütülen mücadelenin güzelliği işte
burada. “KUZULARIN SESSİZLİĞİ”
sloganıyla yapılan İskeçe’deki eylemi
duyarlılık göstererek ve topluma örnek
olarak hayata geçiren anne babaları ve bu
mücadelede sonuç alınması için katkı
sağlayan herkesi tebrik etmek gerekir. Bu
defa “KUZULAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU”.

Muhammet gözyaşlarıyla uğurlandı

İSKEÇE’nin Türlütarla köyünde yaşayan ve üç ay önce motosiklet
kazası geçiren 15 yaşındaki Muhammet Ruşen, hayatla mücadelesini
kaybetti. Henüz çocuk yaşta hayata veda eden Muhammet, 19 Ekim
Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.
Ramazan Bayramı’nın arifesinde 16 Temmuz Perşembe günü
İskeçe – Şahin yolu ile Şiroko köyüne çıkan yol üzerinde başka bir
motosikletle çarpışan Muhammet Ruşen, başını çarpmış ve ağır
yaralı olarak Kavala Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
94 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Ruşen,
19 Ekim Pazartesi sabahı hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Ruşen, aynı
gün Türlütarla köyünde kılınan ikindi namazından sonra toprağa
verildi.
Muhammet Ruşen’in cenazesine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, Mustafçova eski belediye başkanı Mustafa Aga,
eski milletvekili Çetin Mandacı’nın yanı sıra, Muhammet’in
arkadaşları, okul öğretmenleri, akrabaları, köylüleri ve civar
köylerden çok sayıda kişi katılırken, cenazede duygulu anlar
yaşandı. Çok sayıda kişinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
Türlütarla köyünde yaşayan ve görme engelli olmasına rağmen
oğlunun yardımıyla çiftçilik yapan baba Ahmet Ruşen, acılarını
paylaşan herkese ve Kavala hastanesinde kendilerine üç ay boyunca
yardım eden doktor ve personele teşekkür etti.
Vefat eden Muhammet Ruşen, iki çocuklu ailenin küçük
çocuğuydu.
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Sorun çözüme kavuşana
kadar eyleme devam!...
İSKEÇE Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda öğretmen ve
Türkçe kitap esksikliği sorunu
için eylem yapıldı. Haftalardır
sorunun çözümünü bekleyen
öğrenci velileri, İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği’nin
ilan ettiği eyleme katıldı.
Dersler boykot edildi ve
öğretmenlerin okula girişlerine
izin verilmedi.
21 Ekim Çarşamba günü
İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu’nda ders yapılmazken,
sorun çözüme kavuşana kadar
eyleme devam kararı çıktı.
Boykotu gerçekleştiren Okul
Aile Birliği ve Encümen Heyeti
yöneticileriyle okul girişinde
görüşen İskeçe İlköğretim
Müdürü Athanasios Marku,
soruna çözüm aradıklarını
belirterek, velilerden çocukların
derse girmelerine izin
vermelerini istedi. Veliler ise
öğretmen ve Türkçe kitap
problemi çözüme kavuşana
kadar eyleme devam
edeceklerini belirttiler.
Marku yaptığı açıklamada
gerek atamalarla ilgili problemi,
gerekse kitap sorununu üst
makamlara defalarca
ilettiklerini belirtti. Bakanlık
tarafından atamalar için gerekli
yedek öğretmen listelerinin
yayınlandığını söyleyen Marku,
Cuma günü itiraz süresinin
dolmasıyla aynı gün atamaların
yapılacağını ve Pazartesi günü
öğretmenlerin okulda
olacaklarını ifade etti.
Marku’nun açıklaması veli ve

öğretmenler tarafından tatmin
edici bulunmadı.
Marku, kitapların
Gümülcine’ye geldiği bilgisini
de aldığını, herhangi bir baskı
hatası olup olmadığının eğitim
danışmanları Mehmet
Derdiman ve Ahmet Nizam
tarafından incelendikten sonra
en kısa sürede dağıtılacağını
belirtti.
Yaptığı açıklamalardan sonra
velilerden okulu açmalarını ve
eylemi sonlandırmalarını
isteyen İskeçe İlköğretim
Müdürü’nün bu talebine
öğrenci velileri olumsuz yanıt
verdi.

“TÜM VELİLERDEN VE
KURUMLARDAN DESTEK
BEKLİYORUZ”
Okul Aile Birliği Asbaşkanı Sibel
Konte GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada haftalardır
öğretmen ve kitap sorununun
çözümü için girişimde
bulunduklarını belirterek, “Ne
yazık ki bütün çağrılarımız
bugüne kadar cevapsız kaldı.
Sorun hala devam ediyor.
Hepimiz daha iyi bir azınlık
eğitimi istiyoruz. Sorun nihai
olarak çözüme kavuşana kadar
eylemimiz devam edecek. Yarın
sabah da buradayız. Tüm
velilerin ve tüm kurumlarımızın
bu demokratik eyleme destek
olmalarını bekliyoruz.” dedi.

“BUGÜNE KADAR
BEKLEDİK”
Encümen Heyeti Başkanı Kadri
Abdülhalim de yaptığı

açıklamada, bugüne kadar iyi
niyetle ve sabırla yetkililerle
irtibat halinde olduklarını,
ancak artık söylenenlere
inanmadıklarını, öğretmen
atamaları gerçekleşene ve
kitaplar gelene kadar eyleme
devam edeceklerini belirtti.

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki eyleme Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği
yöneticileri ve öğrenci
velilerinin yanı sıra, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı

Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, BTAYTD Başkanı
Ahmet Kara, İskeçe eski
milletvekili Çetin Mandacı da
katılarak destek verdi.

“İskeçe’deki eylemi destekliyoruz,
konunun parlamentoya taşınmasını bekliyoruz”

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Merkezi,
İskeçe Azınlık İlkokulu’ndaki eyleme
destek verdi. Dernek tarafından yapılan
açıklamada, Türkiye’de Rum azınlığın
eğitimiyle ilgili atılan olumlu adımlara
rağmen, Batı Trakya’daki sorunların
öğrenci velilerini isyan ettirdiği ifade

edildi.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Batı Trakya Türk azınlığı
çocuklarının görmesi gereken eğitimöğretim hakkının binbir çeşit
entrikalarla halen gasp edilmeye devam
edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Gökçeada’da 40
yıl sonra açılan ve altı öğrencisi
bulunan Rum Ortaokulu ile ilk kez
açılan 5 öğrencili liseyi hatırlatan
Necmettin Hüseyin, Batı Trakya’da bu
yıl kapanan onlarca azınlık okulunun
bulunduğunu, bunun yanında eğitim ve
öğretimin devam ettiği okullardaki
eksikliklerin ise velileri çileden
çıkardığını kaydetti. Genel Başkan,
İskeçe’deki eğitim eylemine destek
verdiklerini söyledi.
Necmettin Hüseyin, “İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu’ndaki öğretmen
eksikliği ve Türkçe ders kitapları
sorununu protesto etmek üzere Okul
Aile Birliği ve Encümen
Heyeti’nin aldığı eylem kararını yerinde
ve haklı bir tepki olarak gördüğümü
belirtmek isterim. Yunanistan devleti,
azınlık mensuplarına karşı Lozan
Antlaşması’ndan doğan

hükümlülüklerini yerine getirmediği
gibi, azınlığın mevcut haklarını da gasp
etmeye devam etmektedir. İskeçe
Merkez Türk İlkokulu Encümen Heyeti
ve Okul Aile Birliği, 20 Ekim Salı günü
aldığı karar uyarınca öğrencilerin 21
Ekim Çarşamba günü okula çantasız
gelerek, derslere katılmaması kararına
azınlık mensuplarının destek vererek en
doğal ve demokratik protesto haklarını
kullanarak ses getireceğine şüphem
yoktur. Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği olarak bizlerde Okul Aile Birliği
ve Encümen Heyetinin aldığı bu
demokratik protesto haklarını
destekliyor ve konunun azınlık
mensubu milletvekillerimiz aracılığı ile
Yunan Parlamentosuna taşınarak ivedi
şekilde çözüme
kavuşturulmasını beklemekteyiz.”
açıklamasında bulundu.
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Öğrenci velileri haykırıyor: Çözüm bekliyoruz!
İSKEÇE Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Kadri Abdülhalim ile
Okul Aile Birliği Asbaşkanı Sibel
Konte, eyleme destek veren
öğrenci velilerine teşekkür
ederek, 21 Ekim Çarşama günü
başlayan boykotun 23 Ekim
Cuma günü de devam edeceğini
belirtti.
Bu arada eyleme katılan
öğrenci velileri mücadelelerinde
kararlı olduklarını belirterek,
daha iyi bir azınlık eğitimi
istediklerini, bunun için de
gerekli mücadeleyi vermeye
hazır olduklarını vurguladılar.
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda öğretmen ve
Türkçe ders kitabı eksikliğinin
giderilmesi için eyleme katılan
öğrenci velileri GÜNDEM’e
konuştu.
İşte öğrenci velilerinin
söyledikleri:

ÖZGÜR HACI KARA HASAN
“Benim kızım dördüncü sınıfa
devam ediyor. Ne yazık ki bu yıl
iyi başlamadık. Dersler boş
geçiyor desem abartı olmaz.
Özellikle Türkçe dersler boş
geçiyor. Türkçe yok, matematik
yok. Yunanca derslerde de
sıkıntı var. Ama Yunancalar
biraz daha iyi.
Öğretmenlerimizden
memnunuz. Tabii şu an çok
eksik öğretmen var. Bu sorunun
ortadan kalkması lazım. Eylemi
destekliyoruz ve gerekirse
desteklemeye de devam
edeceğiz. Bence doğru bir
karardı. Ders kaybettikleri için
üzülüyoruz. Ama zaten
öğretmen yokluğundan okul
açık olsa da dersler sağlıklı bir
şekilde olmuyor.”

HÜSEYİN İNCE
“Benim çocuğum da dördüncü
sınıfa gidiyor. Ne yazık ki
öğretmenlerimiz yok. Başka
köylerden öğretmenleri alıyorlar
ve buraya getiriyorlar. O da
birkaç haftalığına, geçici bir
süre için. Eylem kararı iyi oldu.
Eylemi destekliyoruz.
Yetkililerden bu sorunları
çözmelerini istiyoruz. Biz bu
okulda okuduk. Çocuklarımız
da bu okulda okuyor. Bu böyle
devam edecek. Ne gerekiyorsa
yapmaya varız. Biz çocuklarımız
için daha iyi şartlarda ve
gerektiği gibi eğitim istiyoruz.
Bu da bizim hakkımız.
İnsanlarımızdan bu haklı
eyleme destek vermelerini
istiyoruz. Asıl şimdi
kararlılığımızı göstermemiz
lazım. Seçtiğimiz insanları da
burada, yanımızda görmek
istiyoruz.”

YILDIZ UZUN
“Benim bu okulda iki çocuğum
var. Oğlum altıncı sınıfa gidiyor,
kızım da ikinci sınıfa gidiyor.
Eylemi destekliyoruz. Bu eyleme
karar verenler öğrenci velileri

Kadri
Abdülhalim

Sibel Konte

oldu. Burada bir sorun var.
Çözüme kavuşmayan bir sorun
var. Bizler de bu sorunun
ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
Aslında bu problemler çok daha
önceleri çözülmeliydi. Okullar
açıldı. Üzerinden 40 gün geçti
ve dersler hala boş geçiyor.
Öğretmen gelmesini bekliyoruz.
Artık bir an önce derslere
normal bir şekilde başlamak
istiyoruz. Bu insanların,
buradaki velilerin sesini
duyması gerekenler lütfen
duysun.”

HANDE HACIMEMİŞ
“Eylemimiz devam ediyor.
Öğretmenlerimiz ve
kitaplarımızın artık okullara
gelmesini istiyoruz. Bizler
toplum olarak daha iyi bir
azınlık eğitimini hak ediyoruz.
Hem burada, hem
köylerimizdeki okullarımızda
eğitimin olması gerektiğini gibi
olmasını istiyoruz. Dün ve
bugün demokratik bir hakkımızı
kullanarak, eylem yapma kararı
aldık. Toplumdan, halktan daha
çok destek bekliyoruz. Biz kolay
pes eden bir millet olmamalıyız.
Öğretmen istiyoruz, kitap
istiyoruz. Türkçe’yi daha iyi
bilen öğretmenler istiyoruz.”

NESRİN HACIDELİ
“Biz bugün burada olmakla bu
eyleme sessiz desteğimizi
katıyoruz. Bu eylem haklı bir
eylem. Çünkü daha iyi bir
eğitim için yapılıyor.
Çocuklarımız için yapılıyor. Bu
hareketi destekliyoruz.
Sorunların artık son bulmasını
bekliyoruz. Mücadeleye devam
ediyoruz. Öğretmen sorunu
çözülmezse çocuklar günlerini
evde tablet, bilgisayar başında
geçirecek. Biz bunu istemiyoruz.
İstiyoruz ki okul normal
randımanıyla çalışsın.”

SEVAL OSMANOĞLU
“Şu anda eylemin ikinci
günündeyiz. Çocuklarımızın
hakkını arıyoruz, eğitim hakkını
arıyoruz. Daha iyi bir eğitim için
mücadele ediyoruz. Aslında çok
basit bir şey için mücadele
ediyoruz. Okullarımıza
öğretmen gelmesi için mücadele
ediyoruz. Halkı bir eylemdeyiz.
Okulumuzda 8 – 9 öğretmenin
eksik olması bu eylem
konusunda aslında geç bile

kalındığını gösteriyor.
Okulumuzun eksiksiz, normal
bir şekilde çalışmasını istiyoruz.
Yetkililere de bu konuda
sesleniyoruz.”

ESRA HACI AHMET ÇAVUŞ
“Okulda iki çocuğum var. Biri
beşinci sınıf, diğeri birinci
sınıfta. Ne yazık ki bugüne
kadar öğretmen eksikliği de,
kitap eksinliği de ortadan
kaldırılmadı. Bu sorunların
çözümünü istiyoruz. Yetkililerin
bu sorunlara daha ciddi
bakması gerekiyor. Okulların 11
Eylül’de açılacağını herkes
biliyordu. Bırakalım 11 Eylül’ü,
bugün 22 Ekim ve biz hala
öğretmenlerin okullara
gönderilmesini bekliyoruz.
Eylem yapmayacaktık da ne
yapacaktık? Ben
mücadelemizden umutluyum.
Hiç bir şey yapmamaktansa, en
azından bunu yapmak en
doğrusu. Tabii azınlığımızın
tüm kurumlarından ve
halkımızdan destek
bekliyoruz.”

MÜBERRA KARADAYI:
“Benim oğlum dördüncü sınıfta.
Okular açıldığından beri ödev
yapmak için odasında sadece 10
– 15 dakika kalıyor. Bugün
başka, yarın başka öğretmen
derse geliyor. Onlar da başka
okullardan alınıp, kendi
sınıflarını bırakıp da burada
getirilen öğretmenler. Yani bu
durum böyle sürmez,
sürmemeli. Bu durum çocukları
da bir rehavete sürüklüyor.
Çocuklar da bir çalışma
düzenine giremiyor. Eğitimdeki
bu eksikliğin giderilmesi için
Okul Aile Birliği ve Encümen
Heyeti olarak bu kararı aldık.
Eylem dün başladı, bugün de
devam ediyor, yarın da devam
edecek. Biz bu hareketimizle
küçük bir taş attık. Bunun
dalgalanmasını ve gerekli
mercilere ulaşmasını ve elbette
ki sonuçta çözüm gelmesini
bekliyoruz. Eylemimize destek
veren herkese teşekkür ederiz.”

ELÇİN HACIİBRAM:
“Oğlum ilkokul birinci sınıfa
başladı bu yıl. Ancak ne yazık
iyi başlayamadık. Öğretmen
sorunumuz çok büyük. Kitap
sorunu devam ediyor.
Öğretmenler geçici olduğu için
doğru düzgün bir sistem

oluşamıyor. Rutin bir ders
programı henüz oluşamadı. Bu
durum öğrencileri çok olumsuz
etkiliyor. Hele hele bu durum
birinci sınıflar için daha da
büyük problem. Çünkü çocuklar
okula alışmaya çalışıyor.
Dolayısıyla çocuklar bu işi
ciddiye alamıyor. Öte yandan

her gün fotokopiyle eğitim
yapılıyor. Eylemi destekliyoruz.
Sonuna kadar da
destekleyeceğiz.
Öğretmenlerimiz ve kitaplarımız
gelene kadar da bunun peşini
bırakmayacağız. Herkesin ve
tüm kurumların da desteğini
bekliyoruz.”
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Azınlık milletvekillerinden
“sorun çözüldü” açıklaması
MİLLETVEKİLLERİ Hüseyin
Zeybek ve Ayhan Karayusuf,
son günlerde azınlık eğitimiyle
ilgili yaşanan olaylar üzerine
ortak açıklama yayımladı.
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda, Encümen Heyeti
ile Okul Aile Birliği’nin
öğretmen ve kitap eksikliğinin
giderilmesi için başlattığı
eylemin ikinci gününde, İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek ile Rodop SİRİZA
Milletvekili Ayhan Karayusuf
ortak yazılı bir açıklama
yaptılar.
Milletvekillerinin sosyal
medya hesaplarından
yayımladıkları açıklamada,
yapılan girişimler sonucunda
Türkçe ders kitaplarının
okullara dağıtılmaya başlandığı
ve öğretmenlerin atama
işlemlerinin tamamlanarak 25
Ekim Pazartesi günü okullara
gönderileceği bildirildi.
Yeni eğitim yılının ülkedeki

tüm okullarda olduğu gibi
azınlık okullarında da
sorunlarla başladığını belirten
Zeybek ve Karayusuf, yapılan
girişimler sonucunda
okullardaki öğretmen eksikliği
ve Türkçe kitap sorununun
çözüme kavuştuğunu ifade
ettiler.

“KİTAPLAR DAĞITILMAYA
BAŞLANDI”
Milletvekilleri Zeybek ve
Karayusuf’un açıklaması şöyle:
“Son günlerde azınlık
eğitiminde yaşanan
gelişmelerle ilgili halkımızı
bilgilendirmek istiyorum.
Eğitim ve öğretim yılı tüm ülke
okullarında olduğu gibi azınlık
okullarında da sorunlarla
başlamıştır. Yapılan girişimler
sonucu Türkçe müfredatını
ilgilendiren kitap sorunu
çözülmüş ve kitaplar
okullarımıza dağıtılmaya
başlanmıştır. Ayrıca, yedek

öğretmenlerin nihai listesinin,
yanlış ve haksızlıkların
giderilmesi için Bakanlığın
internet sitesinde 3 gün asılı
kalması gerekmektedir. Yani bu
süre itirazlar için tanınan

süredir. Bu süre 23 Ekim Cuma
saat 15.00’te son bulmaktadır.
Bundan sonra ilgili Bakan,
listeleri imzalayıp ilgili Eğitim İl
Müdürlüklerine gönderecektir.
Pazartesi günü Birinci Dereceli

Eğitim Müdürlükleri yedek
öğretmenlerimizin evraklarını
tamamlayıp öğretmenlerimizi
okullara görevlerinin başına
gönderecektir. Bilgilerinize arz
ederim.”

“Okullardaki sorunlar
giderilmezse eyleme gideriz”
BATI Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, Türk azınlık
ilkokullarındaki kitap
sorununun çözüme
kavuşturulmaması halinde
eyleme gideceklerini söyledi.
Ahmet, başta Gümülcine
olmak üzere, civar köylerdeki
azınlık okullarıyla birlikte
eyleme başlayabileceklerini dile
getirdi.

“YAPILAN EYLEMLERİ
HAKLI BULUYORUZ”
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nun eylem kararının
ardından konuyla ilgili olarak
20 Ekim Salı günü bir toplantı
gerçekleştirdiklerini belirten
Ercan Ahmet, “Gümülcine
İdadiye Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti olarak bir
toplantı yaptık. Bu toplantıda
İskeçe’nin almış olduğu kararı
ve eğitimde yaşadığımız
sıkıntıları değerlendirdik.
Ayrıca okulların açılmasının
üzerinden yaklaşık bir buçuk ay
geçmesine rağmen hala
kitaplarımız gelmedi ve
öğretmenlerimiz tayin
edilmedi. İlgili bakanlığın iş
yoğunluğunu da
anlayabiliyoruz. Ancak bu
konuda yapılan eylemleri de
haklı buluyoruz.” diye konuştu.
İskeçe’deki Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’nda yapılan
eylemi desteklerini vurgulayan

Encümenler Birliği Başkanı
Ahmet, “Yüreklerimiz, kalbimiz
İskeçe’deki halkımızla birlikte
çarpıyor. Onları sonuna kadar
destekliyor ve alkışlıyoruz.
Cuma gününe kadar bizim de
öğretmen ve kitaplarımız
gelmez ise, diğer azınlık
okullarıyla birlikte eylem kararı
almamız çok yüksek bir
ihtimaldir. Çünkü halkımız
patlama noktasındadır. Cuma
saatlerini bahane ederek bir ya
da yarım saat eğitim kazanmak
isteyen yönetim, nedense bu
sıkıntılarımızı dikkate almıyor.
Bunu anlamakta güçlük
çekiyoruz.” dedi.
Azınlık eğitiminde kalıcı
çözümlere gidilmesi gerektiğini
vurgulayan Ahmet şunları

söyledi: “Azınlık eğitiminde
yetkililerimiz yalnızca ‘harfiyen
yasaları uyguladım, bu okulda
5 öğrenci olmadığı için okulu
kapattım, kanunu uyguladım
ve köşeme çekiliyorum’
diyemezler. Eğer sen okulu
kapatıyorsan ve öğrenci ulaşım
sorunu nedeniyle okula
gidemiyorsa bunun sorumlusu
yetkililerimizdir. Bakın hala
Sarancina köyünde bir
çocuğumuz var ve o çocuk
taşınmadığı için okula
gidemiyor, eğitimine devam
edemiyor. Dolayısıyla bunun
için birileri rahatsız olmuyorsa,
burada sorun var demektir.
Yetkililerimizin bunlara çözüm
bulması gerekiyor.”

“Harmanlık’a Azınlık
İlkokulu istiyoruz”
talebine ‘HAYIR’ yanıtı...
GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık
Mahallesi’ne azınlık ilkokulu
yapılması talebine olumsuz
cevap geldi. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Müdürlüğü’nden
azınlık okuluna “hayır” kararı
çıktı.
“Harmanlık’a Okul İstiyoruz”
hareketi tarafından başlatılan ve
Harmanlık mahallesine azınlık
ilkokulu yapılmasını talep eden
620 imzalı dilekçe Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, geçtiğimiz günlerde
sözkonusu dilekçeye yanıt verdi.
Keramaris imzalı cevabi yazıda,
yapılması istenen azınlık

ilkokulu için uygun bina
gösterilmediği ifade edildi.
Ayrıca, Harmanlık’a yeni okul
yapılması halinde bölgedeki
diğer azınlık ilkokullarındaki (2.
, 3. ve Mastanlı azınlık
ilkokulları) öğrenci sayısı ile
öğretmen kadrosunda azalma
yaşanabileceği öne sürüldü.
Verilen yazılı yanıtta, Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’nün,
Gümülcine Belediyesi’yle
birlikte yetersiz sınıflara sahip
okulların yeni ve daha büyük
binalara taşınması için
çalışmaya devam ettiği ifade
edildi.
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“Cuma saati” uygulamasında geri adım!
BATI Trakya’daki azınlık okullarında
Cuma günleri Cuma namazı saatine kadar
derslerin tamamlanması uygulamasını
iptal eden karar geri çekildi.
Rodop – Evros İlköğretim Müdürü İlias
Hancis imzasıyla yayınlanan genelgede,
azınlık ilkokullarında Cuma günleri
derslerin bitiş saati Cuma namazı
öncesinde değil, saat 13:30 ve 14:00 olarak
belirledi. Söz konusu genelgenin, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirme
toplantısından sonra 13 Ekim tarihinde
yayınlandığı bildirildi.
Yeni uygulamanın kamuoyunda
duyulmasından sonra, azınlık eğitim
camiası yeni uygulamaya tepki gösterdi ve
azınlığın kazanılmış hakkına müdahale
edildiği izlenimi oluştu.
Rodop POTAMİ Partisi milletvekili İlhan
Ahmet konuyla ilgili olarak meclise soru
sunarken, iktidar partisi milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf
Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde
bulundular.

KERAMARİS YENİ
UYGULAMAYI GERİ ÇEKTİ
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Müdürü
Panayotis Keramaris, 20 Ekim Salı günü
Gümülcine’den yayın yapan Hronos
radyosuna yaptığı açıklamada, Cuma
saatine kadar derslere son veren
uygulamanın iptal edilmesini öngören
kararı, geçici bir süre için geri aldığını
duyurdu.
Keramaris, “Benim hiç kimsenin ibadet
özgürlüğüne kısıtlama getirmek gibi bir
niyetim yok. Bu karardan sonra bir konu
çıktı ortaya. Bakanlıkla da konuştuktan
sonra ve bazı açıklamalar yapıldıktan
sonra sözkonusu kararın ertelenmesini
kararlaştırdık.” diye konuştu.

İLHAN AHMET
Yeni uygulamayla ilgili olarak meclise soru
sunan Rodop POTAMİ Partisi Milletvekili
İlhan Ahmet, konuyla ilgili sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada yeni
uygulamanın geçici olarak ertelenmesi
değil, tamamen iptal edilmesi gerektiğini
belirtti.
İlhan Ahmet’in açıklamasında,
“SİRİZA-Anel hükümetinin, Cuma namazı
yasağını sunmuş olduğum soru önergesi
ve toplumsal baskı sonucu geçici olarak
askıya aldığını öğreniyorum. Her ne kadar,
ibadet yasağının geçici olarak kaldırılması
sorunu çözmese de, temsil ettiğim
toplumum adına temkinli olarak tatmin
olduğumu ifade etmek isterim. Cuma
namazını eda etme yasağı getiren idari
kararın geçici olarak durdurulmasının
değil de, kararının tamamen iptal
edilmesine kadar konunun takipçisi
olacağımı belirtmek isterim. Her konuda
olduğu gibi bu konuda da azınlığımızın
hak ve hukukunu savunmaya ve takip
etmeye devam edeceğimi tüm çevrelere bir
kez daha hatırlatmak isterim.” ifadelerini
kullandı.

MUSTAFA MUSTAFA
VE AYHAN KARAYUSUF
Rodop SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un sosyal
medya hesaplarında yer alan açıklamada,
yapılan girişimler sonucunda Eğitim
Bakanı Nikos Filis’in talimatıyla yeni
uygulamanın durdurulduğu dile getirildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Son
günlerde gündemi meşgul eden ‘Cuma
günü azınlık ilkokullarının programı’
hakkında SİRİZA Rodop
Milletvekillerimiz Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf`un girişimleri ile
devreye giren Eğitim Bakanı Nikolaos Filis,
azınlık ilkokullarına gönderilen Cuma
gününün okul programı
genelgesinin hükümet
tarafından geçersizliğine karar
verilmiştir.”

ENCÜMENLER BİRLİĞİ
Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet ise sözkonusu
kararın iptal edilmesi için iktidar partisi
Milletvekili Mustafa Mustafa ile
görüştüğünü belirterek, sevindirici haberi
kendisine milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf’un verdiğini söyledi.
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet
konuyla ilgili olarak sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Cuma günü azınlık
ilkokullarının erken paydos etmelerini
ortadan kaldıran İl Milli Eğitim Müdürü
kararının geri alınması için Encümenler
Birliği başkanı olarak, dün yetkililerle ve
iktidar milletvekili sayın Mustafa Mustafa
ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdim. Bu
görüşmeler sonucunda bugün sevindirici
haberi iktidar milletvekilleri sayın Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf verdiler.
Dolayısıyla amaç hasıl olmuş, azınlığın
kabul etmediği bu haksız uygulama
düzeltilmiştir. Başta azınlık
milletvekillerimiz olmak üzere ve bu
kararın düzeltilmesinde katkı sağlayan
herkese derneğimiz adına teşekkür
ediyorum. Ayrıca en kısa zamanda
yapacağımız genel kuruldan sonra daha
kapsamlı bir şekilde kamoyunu
bilgilendireceğizi saygılarımızla
duyururuz.”

İLHAN AHMET’İN SORUSU
Milletvekili İlhan Ahmet meclise sunduğu
soruyla, azınlık ilkokullarında Cuma
namazı öncesinde derslerin sona ermesi
uygulamasını durduran düzenlemenin
iptalini istedi. İlhan Ahmet, bu durumun
azınlığın dini ibadet özgürlüğüne açıkça
müdahale olduğunu belirtti.
Yunan devlet okullarındaki Hıristiyan
dinine mensup öğrencilerin öğretmenlerin
gözetiminde kiliseye götürülerek
uygulanan ibadet hakkını hatırlatan İlhan
Ahmet, benzer şekilde Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nde de
Cuma günleri eğitim öğretimin erken sona
erdiğine, buna karşın azınlık ilkokulları
için getirilen bu düzenlemenin dini
özgürlükler ve ibadet hakkı açısından
ayrımcılığına neden olduğuna dikkati
çekti.
İlhan Ahmet, Eğitim ve Din İşleri
Bakanı’na yönelik sunduğu soruda,
Anayasa’nın 16. maddesinin 2.
paragrafında devletin yurttaşlarının dini
eğitimlerini almalarını tahsis etmekle
yükümlü olduğunun, yine anayasa ve
kanunlar önünde tüm Yunan
vatandaşlarının dini ibadetlerini
gerçekleştirmede özgür ve eşit olduğunun
altını çizerek, Rodop İli İlköğretim
Müfettişi’nin anayasal düzene ve din ve
ibadet özgürlüğüne aykırı bu kararını
Eğitim Bakanı’nın iptal etmeyi düşünüp
düşünmediğini sordu.

Milletvekili Karayusuf’un
bilgisayarı çalındı
SİRİZA Partisi Rodop
Milletvekili Ayhan
Karayusuf’un bilgisayarı
Gümülcine’deki
bürosundan çalındı.
Hırsızlık olayı, 17 Ekim
Cumartesi sabahı
milletvekili Karayusuf
tarafından fark edildi.
Halk arasında Yeni Yol
olarak bilinen Thiseos
caddesi (eski valilik binası)
üzerinde 4. kattaki büroya
giren kimliği belirsiz kişi ya
da kişiler, Milletvekili
Ayhan Karayusuf’a ait
dizüstü bilgisayarını
çaldılar.
Karayusuf’un olayın
faillerinin yakalanması için
Rodop Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunduğu
öğrenildi.

ABTTF, Yeni Cami’ye yapılan
saldırıyı kınadı
AVRUPA Batı Trakya
Türkleri Federasyonu
(ABTTF), 10 Ekim
tarihinde
Gümülcine’deki
Yeni Cami’ye
yapılan
saldırıyı
kınadı.
ABTTF
Başkanı Halit
Habipoğlu,
“ABTTF olarak
Gümülcine’deki Yeni
Cami’ye düzenelen çirkin
saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir
an önce yakalanarak adalet önüne
çıkartılmasını istiyoruz. Batı Trakya
Türk azınlığı bölgede yüzyıllardır

çoğunlukla bir arada barış
içerisinde yaşamakta
olup Yunanistan’ın
bir parçasıdır.
Azınlığımıza
karşı yapılan bu
ırkçı saldırının
esas amacı
daha
öncekilerde
olduğu gibi
gerilimi artırarak
bölgedeki barış ve
huzur ortamına zarar
vermektir. Bunun
önlenmesinde en büyük sorumluluk
ise Yunan devleti ve toplumuna
düşmektedir.” açıklamasında
bulundu.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr
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DEB Partisi
Bulgaristan’da
temaslarda bulundu

Aşı nedir?.. Köpeklerde aşılama
u haftaki konumuzu,
köpeklerde aşılamaya
ayırdık. Aşı nedir?
Aşılamanın önemi ve neden aşı
yaptırmalıyız? Kısaca değinelim:
Aşı hastalık etkeninin belirli
yöntemler kullanarak etkisiz hale
getirilmesiyle (inaktivasyon)
hazırlanan ve canlıya
uygulanmasıyla o canlıyı o hastalık
etkenine karşı bağışık hale getiren
yani canlıyı o hastalıktan koruyan
öldürülmüş veya hastalık yapıcı
etkisi ortadan kaldırılmış
mikroorganizma içeren karışımdır.
AŞILAMANIN ÖNEMİ
Doğadaki herhangi bir canlının,
sağlıklı bir şekilde hayatını devam
ettirebilmesi için aşılama çok
önemlidir. Canlı doğduğu anda
anne sütü (kolostrum) ile birlikte
annedeki antikorları (maternal
antikor) da alır böylece; ilk, doğal
aşılama gerçekleşmiş olur. Yavru
kedi ve köpekler, güçlenip, kendi
kendilerine antikor üretecek
zamana gelene kadar (yaklaşık 45
gün) anne sütü ile hastalıklardan bu
vesileyle korunurlar. Bundan sonra
genellikle yavrular sahiplendirilirler
ve artık onları hastalıklardan
koruyacak antikorları taşıyan anne
sütünü alamadıkları için de
hastalıklara açık hale gelirler. Bu
dönemde, yavruların yaşamlarını
sağlıklı devam ettirebilmeleri için
koruyucu hekimlik önem kazanır.
Koruyucu hekimlikte; canlının
yaşamını tehlikeye sokabilecek
veya kalıcı arazlar bırakabilecek
bazı hastalıkları daha ortaya
çıkmadan önlemek için birçok viral
veya bakteriyel hastalığa karşı
aşılar kullanılmaktadır. Böylece bu
hastalıklardan kaynaklanabilecek
maddi ve manevi hasarlar önlenmiş
olur.
NEDEN AŞI YAPTIRMALIYIZ ?
Hayvanlarımızı hastalıklara karşı
korumanın en etkili yollarından
başta da belirttiğim gibi, aşılamadır.
Ancak, köpeklerimizi aşılama ile her
hastalığa karşı koruyamayız.
Aşıların köpeklerimizi sadece
enfeksiyöz viral hastalıklara karşı
koruduğu unutulmamalıdır. Oysa
köpeklerimiz sadece
mikroorganizma ve viruslarla karşı
karşıya değildir. İç ve dış parazitler
de köpeklerimizin önemli
problemlerindendir ve bunlarla
mücadelede rutin antiparaziter
uygulamaları etkili olmaktadır. Öte
yandan köpeklerimizi yanlış
beslenme sonrası da önemli
hastalıklar beklemektedir. Neden
aşı yaptırmalıyız sorusuna geri
dönecek olursak, canlılar hastalık
etkeniyle ilk kez karşılaşacak olursa
o etkene karşı bağışık olmadıkları
için bağışıklık sistemleri yeterli

B

gelmemektedir ve adeta hiç
tanınmayan bir düşmana yenilme
gibi canlı hastalanmaktadır. Bundan
dolayıdır ki enfeksiyon yapabilme
kabiliyeti (enfektivite) elinden
alınmış mikroorganizmalar canlıya
verilerek canlının o etkenle
tanışması sağlanmakta ve ikinci bir
karşılaşmada canlının koruma
stratejilerini geliştirmiş bir şekilde
etkenle en kısa sürede başa çıkması
söz konusu olmaktadır.
KÖPEĞİM NE ZAMAN AŞI OLMALI
? (Aşı Programı)
Köpeğinizin aşılarına, 45 günlük
olunca başlanması gerekmektedir.
Detaylı aşı programı için yavru
köpeşinizle birlikte mutlaka
Veteriner Hekiminize başvurmanız
gerekmektedir.
AŞI OLMADAN ÖNCE ÖNEMLİ
BİLGİLER
Köpeğinizi veteriner hekime
aşılanması için götürdüğünüzde
veteriner hekiminiz köpeğinizi
muayene edecek, vücut ısısına
bakacak ve size bir takım sorular
soracaktır. Eğer köpeğiniz bir
enfeksiyon geçiriyorsa aşı yapılması
sakıncalı olmaktadır. Bu durumda
öncelikle mevcut hastalığının teşhis
edilip tedavisinin yapılması
gerekmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere hasta
hayvanınıza aşı yapılmaz.
Aşılama öncesi antiparaziter
uygulamanın önemi burada
yatmaktadır. Henüz aşılanmamış
köpekleriniz hastalıklara karşı çok
duyarlı olmaktadır. Aşılanmamış
veya aşılansa da henüz yeterli
bağışıklığa erişmemiş
hayvanlarınızın (3 aylığa kadar olan
hayvanlarınız) başka hayvanlarla
temas etmesine izin vermeyin. Park
ve yollar da bu hayvanlar için
tehlikeli bölgelerdir. Bu tip yerlerde
hayvanlarınızın bulunması
hastalanmasına yol açabilir dikkatli
olmanızda fayda vardır.
AŞILAMALARLA KÖPEĞİNİZ
HANGİ HASTALIKLARA KARŞI
KORUNACAK ?
Köpeğiniz bu aşılama programı
sayesinde aşağıda yazılı
hastalıklara karşı
korunacaktır.Kuduz
Hastalığı(Rabies)
Corona virüs enfeksiyonu, Kanlı
ishal (Parvoviral Enfeksiyon)
Köpek Gençlik
Hastalığı(Distemper)
Leptospira Enfeksiyonu (kan
işeme ve sarılık hastalığı)
Köpeklerin karaciğer
enfeksiyonu(Adenovirus tip-1 /
Hepatit)
Köpeklerin üst solunum yolu
enfeksiyonu (Adenovirus tip-2)
Viral pnömoni (Parainfluenza
enfeksiyonu)

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 19 Ekim Pazartesi
günü Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’i
ziyaret etti. Aynı gün Kırcaali Haber Gazetesi’ni
ziyaret eden başkan Ali Çavuş burada gazetenin
sahibi ve genel yayın yönetmeni Müzekki
Ahmet’le görüştü.
Ali Çavuş, Ramiş (Ayrovo) köyünde okutulan
mevlide, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
AP Milletvekili Necmi Ali, HÖH Kırcaali İlçe
Teşkilatı Başkanı Muharrem Muharrem ve
Bulgaristan Müslümanları eski Başmüftüsü Fikri
Sali ile birlikte katıldı.
DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş buradaki
konuşmasında, Rodoplar’ın iki yakasında da
Türkler açısından benzer çilelerin yaşandığını,
ancak uzunca bir ayrılığa karşın kardeşlerin
birbirini unutmadığını söyledi. Her iki tarafın da
birbirinin tecrübelerinden öğrenecekleri şeyler
olduğunu belirten Ali Çavuş, 25 Ekim Pazar günü
Bulgaristan’da yapılacak yerel seçimlerde büyük
bir dayanışma içinde kardeşlerinin kendi
partilerine sahip çıkacaklarından ve seçimlerin
HÖH adına zaferle noktalanacağından hiç
şüphesi olmadığını ifade etti. Konuşmasının
sonunda Ali Çavuş, HÖH partisi adaylarına
başarılar diledi.

KIRCAALİ HABER GAZETESİ
DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş, Kırcaali ilinde
haftalık olarak yayınlanan “Kırcaali Haber”
gazetesini ziyaret ederek, gazetenin sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet ile
görüştü.
Ömer Lütfü Kültür Derneği Başkanı da olan
Müzekki Ahmet, 25 Ekim Pazar günü
Bulgaristan’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili
gözlemlerini ve düşüncelerini DEB Partisi Başkanı

Mustafa Ali Çavuş’a aktardı. Müzekki Ahmet,
“Kırcaali Haber” gazetesinin çalışmaları hakkında
da bilgi verdi.

CEBEL BELEDİYESİNİ ZİYARET
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 15 Ekim Perşembe günü ise
Bulgaristan’ın Cebel Belediyesi’ni ziyaret ederek,
Cebel Belediye Başkanı ve aynı zamanda Hak ve
Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Bahri
Recep Ömer’le görüştü.
Ali Çavuş, 25 Ekim Pazar günü Bulgaristan’da
yapılacak yerel seçimlerde Cebel belediye
başkanlığı için yeniden aday olan Bahri Recep
Ömer’e ve Hak Özgürlükler Hareketi’ne başarılar
diledi.
Belediye Başkanı Recep Bahri Ömer de, DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş’a başarı
dileklerinden dolayı teşekkür ederek, seçim
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MUSACIK KÖYÜ ZİYARETİ
Bu arada DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 16 Ekim Cuma günü Rodop iline bağlı
Musacık köyünü ziyaret etti.
Kozlukebir belediyesine bağlı Balkan kolu
köylerinden Musacık köyü halkı ile birlikte köy
camiinde Cuma namazını kılan Genel Başkan,
namaz sonrası halka seslendi. Ekonomik
gerekçelerle gençlerin bölgeyi terketmelerine çok
üzüldüğünü belirten Ali Çavuş, azınlığın hem
ekonomik, hem de azınlık hakları açısından
büyük sıkıntıları olduğunu söyledi.
Ali Çavuş, yakın bir tarihte bu sıkıntıları hem
Atina’ya, hem de Avrupa’ya taşımak için DEB
Partisi’nin halkın da desteği ile yine yollarda
olacağını ifade etti.
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Sony’nin yeni walkman’i testte!
SONY, yeni walkman’iyle
yüksek kalitede müziği cebinize
getiriyor!
LG G4, Samsung Galaxy S6
ve hatta Sony’nin kendi Xperia
Z3’ü bile yüksek çözünürlüklü
müzik desteği sunarken
yanınızda ekstra bir cihaz daha
taşımak elbette tamamen kişisel
bir tercih. Ancak, tabii ki bu
desteği sunuyor olsalar da hiç
biri Sony NW-ZX2 ile aynı ligde
değil ve sadece evde değil
hareket halindeyken de
gerçekten üst seviye ses kalitesi
beklentisi içinde olan
müzikseverler için sahip
olunması gereken bir cihaz.
Sony NW-ZX2 çok etkileyici
bir cihaz. Eğer müzik
hayatınızda ciddi bir yere
sahipse ya da profesyonel
anlamda ilgileniyorsanız ve bu
kalitenin seyahatlerde de
yanınızda olmasını istiyorsanız
kesinlikle dikkate almanızı
tavsiye edeceğimiz bir cihaz.
Sony’nin bu yeni walkman’i
ses kalitesine gelmeden daha
elinize aldığınız ilk andan
itibaren dengeli ağırlığı,
kaymayı engelleyen elit, dokulu
arka paneli ve siyah kaplaması
ile de kalitesini hissettiriyor.
Tüm kontroller cihazın tek bir
kenarında sıralanmış ve
fonksiyonlarına göre de farklı
büyüklüklere sahipler. Bu
şekilde cihazı çantanızdan ya
da cebinizde çıkartmadan el
yardımı ile kolayca
kullanabiliyorsunuz. Bu sebeple
şekillenen oldukça büyük ses
tuşlarına benzer şekilde ses
girişi de cihazın altında ve kolay

bulunabilir şekilde tasarlanmış.
Sony’nin kendine has WM-Port
şarj girişi ise bize göre bir eksi.
Bu durumda kablonuza
kaybolmaması için iyi sahip
çıkmanız gerekiyor. ZX2’nin bir
önceki nesile göre en büyük
artısı ise bir microSD kart
yuvasına da sahip olması. Şarkı
başına 1GB’ı geçen dosya
boyutları düşünüldüğünde bu
gerçekten büyük bir avantaj.
Sony’nin Walkman’i Android
4.2 Jelly Bean işletim sistemi ile
geliyor. En son 5.2 sürümüne
sahip olmaması bir eksi gibi
dursa da bu cihazı kullanırken
mantıken zamanınızın
neredeyse tamamını müzik
uygulaması içinde geçireceğiniz
için aslında pek de eksikliğini
hissetmiyorsunuz. Üzerindeki 4
inçlik dokunmatik ekran cep
telefonlarındaki gibi hızlı cevap
vermiyor olsa da görevini yerine
getirdiğini söyleyebiliriz. 33
saatlik pil ömrü standart MP3
dosyaların çalınması
durumunda 60 saate kadar
çıkabiliyor ki bu da oldukça iyi
bir süre. Ancak eğer kablosuz
bağlantı üzerinden streaming
müzik dinliyorsanız bu sürenin
hatırı sayılabilecek bir şekilde
düşeceğini de unutmamak
gerekiyor. Android işletim
sistemine sahip olduğunuz için
Spotify ve benzeri alıştığınız
müzik servislerini
kullanabilmek de büyük bir
avantaj. PC’deki müzik
arşivinizi NW-ZX2’ye taşımak ise
USB diske dosya atmak kadar
kolay.
Gelelim en önemli konuya.

Sony NW-ZX2, gerçekten
muhteşem derecede temiz bir
ses üretiyor ve müzik içindeki
nüansları ve detayları
yakalamakta da bir uzman.
Parçanın içindeki tüm
elementleri tek tek farketmenizi
sağlarken aynı zamanda da bir
uyum içinde bütünlüğü
bozmandan sunuyor. Baslar
gerçekten güçlü ve Sony’nin
müzik üzerinde sergilediği
kontrol seviyesi o kadar iyi ki
ürünü daha alt bir fiyat
seviyesinde konumlandırmak
zaten haksızlık olurdu.
Spotify ile dinlediğimiz
standart müziği
değerlendirecek olursak
Sony’nin walkman’i standart
çözünürlükte de müziğin tüm
zenginliklerini sunmayı
başarıyor. Vokallerdeki tüm
duyguları alırken arka plandaki
enstrümanlar da yine tane tane
ve temiz bir şekilde
duyulabiliyor. NW-ZX2 ile bir
kere müzik dinlediğinizde her
ne kadar iPhone 6 ya da
Samsung Galaxy S6 ile kıyas
kabul etmeyecek olsa da yine de
kıyaslayacak olursak bu
cihazlarda daha önce
dinlediğimiz müziklerin ne
kadar detaydan ve
dinamiklerden yoksun
olduğunun farkına
varıyorsunuz. Sony, bunu
normal müzikler için ses
geliştirme teknolojisi olan DSEE
HX ile elde ediyor ve kaliteyi
neredeyse yüksek çözünürlüklü
müzik kalitesine yaklaştırıyor.
Eğer Spotify’den müzik
dinlemeyi de planlıyorsanız ya

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Şebek,
Banal 2) En, Malayani
3) Ret, Taraz 4) Emare,
Alize 5) Feragat, Ku 6)
Onat, Rb 7) Start, İane
8) Ta, Tire, Bay 9) Ağrı,
Erbap 10) Aft, Kanal 11)
Anbean, Li 12) Na,
Trata, Ak 13) Arp,
Amiyane 14) Karık,
Kıran.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Şerefe, Takanak 2)
Eneme, Sağ, Nara 3)
Taret, Rab, Pr 4) Em,
Ra, Atıfet 5) Kategori,
Tarak 6) La, Antre, Nam
7) Barata, Erk, Tik 8)
Ayal, Ti, Balayı 9)
Nazik, Abani, Ar 10) An,
Zurnapa, Ana 11) Lise,
Bey, Liken.

SOLDANSAĞA
1) Buğdaygillerden bir bitki – Eyer takımı satıcısı 2)
Çocuğu olan kadın – Herhangi bir törende yer alan
topluluk – Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
3) İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse – Bir
mikroskop camı 4) Müzikte bir nota – Tantal’ın simgesi – Su yosunu 5) Kavrulmuş buğday 6) Razı olma
– Meyveyi dala bağlayan ince bölüm 7) Kafa – (kapı
ve pencerede) Üst eşik – Lütesyum’un simgesi 8) Çok
kullanılmış, eski – Asalak böcek 9) Skandiyum’un
simgesi – (fizik) Elektrik direnç birimi – Dolaylı olarak
anlatma 10) (tıp) İşlev yitimi – Altın’ın simgesi 11)
Köpek – Yüzü parlak bir tür ipekli kumaş 12) Bir
erkek ünvanı – Kalın, kaba baston – Büyüteç 13)
(felsefe) Temel öge – Bir daha kavuşulmayacağı
düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır 14) (spor)
Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi – Uzun ve yorucu çalışma.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kargaşa – Akla ve gerçeğe aykırı – Bayındır 2) Eski
Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan – Babanın
erkek kardeşi – Baba, cet 3) Mavi – (müzik) Keman
yayı – Satrançta bir taş 4) Mayi – Tenis oynanan alan
– Mendelevyum’un simgesi 5) Sığ sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne – Gramerde,
ünlülerin uzun söyleyişi 6) Torbalı balık ağı – Ant,
yemin 7) İri kıyılmış sığır etinden yapılan bir yiyecek
– Billur 8) Avuç içi – Bir şeyi bir yere asma – Selin
sürükleyip getirdiği toprak – Bir bağlaç 9) İskambil
kağıdı – Baryum’un simgesi – Bayrak 10) Yapılan iş –
Kumaşta kıvrım – Rahat, sakin 11) Alna bağlanan
yemeni – Ut çalan kimse – (farsça) Temiz.
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da standart çözünürlükte
sıkıştırılmış dijital müzik
arşiviniz varsa denemekte fayda
olabilir. Diğer taraftan
ClearAudio+ sese biraz fazla
enerji ve çoşku eklediği için
sonuç biraz fazla güçlü ve
incelikten yoksun olabiliyor.
Hatta sesi bozacağı için bu
özelliği Spotify ile
kullanmamak daha akılcıl bir
seçim olabilir. Unutmadan
söylemek de gerekiyor ki tam
verim alabilmek için NW-ZX2’yi
tüm ses aralıklarını çok iyi
verebilen bir kulaklık ile
kullanmak gerekiyor. Bu
konuda da yine Sony’nin
profesyonel kulaklıklarından
biri olan ve Bluetooth özelliği
de bulunan MDR-1A iyi bir eküri

2

3

4
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6

olabilir.
Ekran konusuna gelirsek
aynı başarıyı beklememek
gerekiyor. Çünkü NW-ZX2, son
dönem üst nesil akıllı
telefonların ekranları ile baş
edebilecek kalitede değil.
Cihazın 854x480 çözünürlüklü
ekranında izlediğimiz video
klibin abartılı renklere sahip
olduğunu söyleyebiliriz.
Akıcılık ve kontrast çok iyi olsa
da sonuç olarak yeni nesil bir
akıllı telefon ekranından
alabileceğiniz netlik ve
parlaklığı görmek pek mümkün
değil. Belki birkaç dakikalık
video klipler için katlanılabilir
ancak uzun bir film izlemek
istiyorsanız tercihiniz başka bir
cihazdan yana olsun.
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Sevgili kardeşlerim
İlk parfümü kimin yaptığı bilinmiyor. Ama parfümün binlerce yıllık bir
geçmişi var. Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanlar güzel kokulardan
hoşlanmış. Hoşlarına giden kokular elde etmek için kimi zaman çok ilginç
malzemeleri birbiriyle karıştırmışlar. Parfümler zaman içinde fabrikalarda
üretilmeye başlanmış. Ayrıca parfüm yapımında doğal malzemelerin yanı sıra
laboratuvarda elde edilen kimi yapay malzemeler de kullanılmaya başlanmış.
İşte parfümün öyküsü…
Eski Mısır, bundan 5000 yıl önce kurulmuş ve yaklaşık 300 yıl süresince
varlığını sürdürmüş bir uygarlık. Eski Mısırlılar güzel kokuların
hastalıkları uzak tutacağına inanırmış. Bu nedenle hoş kokulu yağlar,
merhemler hazırlarlarmış. Bunlar özellikle dinsel törenlerde kullanılırmış.
Kokulu yağların ve merhemlerin yapımında kullandıkları malzemeler daha
çok zeytin, yasemin, sandal, amber, sakız, zambak, portakal gibi bitkilerin
kabuklarından, çiçeklerinden ve tohumlarından elde edilirmiş. Eski
Mısırlıların hazırladıkları kokulu yağlar katı halde olurmuş. Bu kokulu yağları
başlarının üzerine koyarlarmış. Bu yağlar bir süre sonra sıcak havanın
etkisiyle erir ve çevreye güzel kokular yayılırmış.
Bundan yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş olan Eski Yunan uygarlığında
güzelliğe ve temizliğe büyük önem verilirmiş. Eski Yunanlıların vücudun
hemen her bölümü için ayrı bir koku kullandığı anlatılıyor. Örneğin,
bacaklarına hurma yağı, kollarına nane yağı, kaşlarına ve saçlarına
mercanköşk yağı, dizlerine ve boyunlarına da kekik yağı sürüyorlarmış. Eski
Yunanlılar ellerini kille temizlerlermiş. Kil, bir anlamda bugünkü sabun yerine
kullanılan bir temizlik malzemesiymiş. Güzel kokması için kilin içine kokulu
yağlar karıştırırlarmış. Sıvı parfümleri ilk olarak üreten de Eski Yunanlılar
olmuş. Parfüm yapımında en sık kullandıkları malzemeler gül, sakız, safran,
tarçın, menekşe, sandal, Hind sümbülü gibi bitkilermiş.
İnsanların parfüm merakı zaman içinde Avrupa kıtasına doğru yayılmış.
Bundan yaklaşık 200 yıl önce kurulmuş olan Roma İmparatorluğu döneminde
parfümlerin çok sevildiğini, ama çok pahalı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
parfümler yalnızca varlıklı
insanlar tarafından
kullanılabiliyormuş. Bu varlıklı
insanlar banyo yaptıkları
sulara parfüm karıştırıyor,
giysilerine, ayakkabılarına,
hatta köpeklerine ve atlarına
bile parfüm sürüyorlarmış.
Anlatılanlara göre, şölen
sofralarının kurulduğu
salonlarda gösteriş amacıyla
üzerlerine parfüm sürülmüş
Eski Mısır

23 Ekim 2015

Lavanta

güvercinlerin uçurulduğu bile
oluyormuş. Hatta ünlü Roma
hükümdarı Neron’un
sarayının odalarının, parfüm
püstürmeye yarayan
küçük

borucuklarla döşeli
olduğu söylenir.
Parfüm yapımının tarihinde,
Arap dünyasının da ayrı bir
yeri var. Arap kimyacılar,
Gül
parfüm üretiminde
kullanılan çeşitli araçlar
geliştirmişler. Bunun yanı sıra parfüm
yapımını ve parfüm yapımında kullanılan
maddeleri ve karışımları anlatan kitaplar yazmışlar.
1200’lü yıllarda İstanbul ve Venedik parfüm ticaretinin iki
önemli merkezi haline gelmiş. Daha sonra bu merkez Paris’e kaymış.
Anlatılanlara göre o dönemlerde Paris’te sokaklar pek temiz değilmiş ve
kanalizasyon kokusundan geçilmiyormuş. Kentlerde, kirli sulardan
kaynaklanan salgın hastalıklar görülmeye başlanınca halka açık banyolar
kapatılmış. İşte parfüm tam bu sırada insanların yaşımına girmiş. İnsanlar
vücutlarını parfümlü bezlerle temizlemeye başlamışlar. Saçlarını da yıkamak
yerine kokulu pudralarla tarıyorlarmış. Ayrıca kötü kokuları gizlemek için
giysilerinin altına koku keseleri de dikiyorlarmış. Pek çok kişi sokaklardaki
kötü kokuları duymamak için de ellerine çiçek buketleri alıp dışarı çıkıyormuş.
İşte tüm bu nedenler parfüm kullanımını o dönemde yaşayan Parisliler için
neredeyse bir zorunluluk haline getirmiş. Bu da Fransa’da parfüm konusunda
çok çalışma yapılmasıyla sonuçlanmış.
20. yüzyıla gelindiğinde, labaratuvarlarda yapay koku maddeleri
üretilmeye başlanmış. Bu, parfüm dünyasında neredeyse bir devrim olmuş.
Böylece parfümün günümüze değin uzanan altın çağı da başlamış. Parfüme
olan ilginin giderek artması, parfüm şişelerinin ve ambalajlarının tasarımının
da özel bir iş kolu haline gelmesini sağlamış.
Bakalım parfümün yüzyıllardır süren öyküsünde gelecekte neler yer alacak?
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Bu kaza
bitkiler nlarda
dek
yağların i kokulu
da
işlemi y mıtma
apılıyor
.
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Ben neredeyim?

Misket,
meraklı ve
yaramaz bir
sincapmış.
Kocaman çınar
ağaçlarıyla dolu güzel
bir ormanda yaşıyormuş.
Kış mevsimi geldiği için
ormandaki hayvanların
çoğu kış uykusuna yatmış.
Misket de bir ağacın
kovuğundaki sıcak
yuvasında uyuyormuş.
Birden karnının
gurultusuyla uyanmış.
Uyumaya devam etmek
istiyormuş, ama sağına

Sizin köşeniz
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dönmüş, yine olmamış.
Bir türlü uyuyamıyormuş.
- Oﬀ! Bu açlık beni
uyutmayacak. Gidip biraz
fındık yiyeyim bari, demiş.
Fındıklarını ararken
pencereden görünen
beyazlık dikkatini çekmiş.
Ne olduğunu anlamak
için yuvasından çıkmış.

Çıkar çıkmaz da
şaşkınlıkla bağırmış:
- Aman Allah’ım!
Ağaçlar, kuşlar, kuş
yuvaları… Hiçbir şey yok!
Burası neresi? Ben
neredeyim?
Misket etrafına bakınıp
ilerlemiş. Çevresini saran
beyazlık onu bir hayli
korkutmuş. Daha da
yüksek sesle bağırmaya
devam etmiş.
- Eyvah! Beyaz
pamukçukların saldırısına
uğradık… Dünyamızı ele
geçirdiler. İmdat!
İmdaaat!
Korkudan tir tir
titriyormuş.
Oralardan geçen
Serçe Bey,
Misket’i

dünyamızı ele geçirmişler.
Bir şeyler yapmamız
lazım, demiş.
Serçe Bey’in gagası
şaşkınlıktan açık
kalmış.
- Beyaz
pamukçuklar mı?
Dünyamızı ele mi
geçirdiler? Sen
neler

görüp onun
yanına
doğru
uçmuş.
Şaşkın, şaşkın,
- Bu küçük sincap
yılın bu vaktinde burada
ne yapıyor acaba?
Yuvasında uyuyor olması
gerekiyordu, demiş kendi
kendine.
Sonra da “Cik cik ciik…”
diye öterek Misket’in
başının etrafında
dönmeye başlamış.
Serçe Bey’i gören
Misket,
- Sizi gördüğüme nasıl
sevindim anlatamam.
Bakın beyaz pamukçuklar
Ceylin Ali Çavuş - 5 yaş

GÜMÜLCİNE
Konu:
Buradaki
insanlar bir
aile. Bir elma
ağacı çizdim.
Çürük elma
yerde. Ayrıca
incir de var.

söylüyorsun
küçün sincap? Bu
gördüğün sadece sis.
- Sis mi? O da ne?
- Küçük su tanelerinden
oluşan bulutlar bazen
yeryüzüne kadar iner.
Böylece etraf bembeyaz
olur. Yılın bu mevsiminde
ormanımızda sis
olabiliyor. Sen bu
zamanlarda hep
uyuduğun için bu durumu
bilmemen normal. Ama
artık öğrendiğine göre
korkman için bir sebep
kalmadı, demiş.

Misket gözlerini
kocaman açarak,
- Gerçekten mi, diye
sormuş.
- Tabii ya! Bak, zaten sis
de yavaş yavaş dağılıyor.
Misket gülümseyerek,
- Evet, ağaçların
yaprakları görünmeye
başladı. Bunları bana
anlattığınız için çok
teşekkür ederim Serçe Bey.
Sizin sayenizde sisin ne
olduğunu öğrendim.
Korkacak bir şey
olmadığını da anladım,
demiş Misket.
- Yeni şeyler öğrenmen
beni de mutlu etti küçük
sincap. Belki sen de günün
birinde öğrendiklerini
başkalarıyla paylaşırsın.
Unutma, bilgiyi
paylaşmak önemlidir.
Misket, bir kez daha
Serçe Bey’e teşekkür edip
onu uğurlamış. Serçe Bey
uçarak ağaçların arasında
kaybolmuş.
Misket ise yuvasına geri
dönmüş. Birkaç fındık
yedikten sonra sıcacık
yuvasında yeniden
uykuya dalmış.
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Stresten
kurtulmak için
8 etkili öneri
KENDİNİZİ yorgun, mutsuz ve halsiz
mi hissediyorsunuz? Tüm bunların
sebebi stres olabilir ve önlem almadıkça
stres, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
BİR BARDAK SU İÇİN
Su içmek, strese karşı iyi gelen en iyi
yöntemlerden biridir. Suyun içindeki
oksijen, rahatlamanızı ve daha sakin
düşünmenizi sağlar. Denemeye ne
dersiniz? Her gün, 15 bardak su için ve ilk
günden mucizevi değişimi görün!
Suyunuzun içine C vitamini içeren
portakal, limon, çilek, greyfurt dilimleri
ekleyip detoks suyu yaparsanız, stresten
daha kolay kurtulursunuz.
DENGELİ BESLENİN
Dengeli beslenmek, sağlıklı bir ruh hali
için gereklidir. Bazen, sadece aç
olduğunuz için veya stres yapan aşırı
şekerli yiyecekler tükettiğiniz için strese
girebilirsiniz. Çözüm olarak sizlere
kahvaltı, öğle, akşam yemeğini
olabildiğince vaktinde yemenizi
öneriyoruz. Ayrıca, akşamüstü
saatlerinde tarçınlı süt içerek hem
zayıflayabilir, hem stresten
kurtulabilirsiniz.
Depresyona iyi gelen bitki çayları
içmek de, stresten kurtulmaya yardım
eder.
SAKİNLEŞTİRİCİ
MÜZİKLER DİNLEYİN
“Müzik, ruhun gıdasıdır” sözünü
biliyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten,
strese karşı en iyi yöntemlerden biridir.
Sakinleşmek ve kendinizi daha iyi
hissetmek için müzik seçimlerinizi doğru
yapın. Örneğin, ney dinletisi veya klasik
müzik veya jazz müzik size iyi gelecektir.
Bir sabah saatlerinde Mozart,
akşamüstüne doğru Norah Jones

dinlemeyi tercih ediyoruz.
STRESİNİZİN KAYNAĞINI KEŞFEDİN
Stresin arkasında genellikle birikmiş
öfke vardır, insanlara ‘hayır’ diyememek
veya istenilen ilgiyi alamamak stres
yaratabilir. Sizin için faydalı olan nedir,
biliyor musunuz? İsteklerinizi ifade
etmeyi öğrenin, her işi kendi başınıza
halletmeye çalışmayın, insanlardan
yardım isteyin. Biliyoruz, şimdiye kadar
çok kırıldınız ama hayat, her gün
yeniden başlamak için değerlidir.
STRESE KARŞI ŞÜKÜR
YÜRÜYÜŞÜ YAPIN
Bu yürüyüş, diğerlerinden çok farklı.
Sadece 10 dakika sürüyor ve yol boyunca
gözlerimizin görmesinden karnımızın tok
olmasına kadar her ufak durumlar için
bile şükrediyoruz. Sonunda ise
kendimizi iyi, güçlü ve stresten arınmış
hissediyoruz.

nefes almak kolaylaşır ve beyne daha
fazla kan gider, stresiniz azalır.
MEDİTASYON YAPIN
Daha mutlu, başarılı, verimli olmak için
strese karşı meditasyon yapabilirsiniz,
Üstelik çalışırken bile! Eğer
çalışıyorsanız, ofisinizdeki masada
minik bir tatil yapabilirsiniz. Unutmayın

STRESTEN KURTULMAK
İÇİN SEVGİ VERİN
Stresten, acılardan kurtulmanın en iyi
yollarından biri sevgi vermektir.
Kalbinizi yumuşatır. Ailenize,
akrabalarınıza, arkadaşlarınıza sarılın,
sevgiyle dolu ilişkiler kurun. Eğer,
etrafınızda sevgi vereceğiniz kimseler
yoksa barınaklara gidip sevgiye muhtaç
kedi, köpekleri sevin veya kendinize bir
ev hayvanı edinin. Peki, diyelim ki o
imkanınız da yok o zaman internetteki
en tatlı kedi, köpek veya bebek
videolarını izleyin. İnanın bize, sevdikçe
stresten kurtulacaksınız.
DİK DURUN
Masa başında çalışırken, yürürken,
televizyon izlerken, sosyal medyada
vakit geçirirken dik durun. Bu sayede,

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok
alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.
Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir.

ki hayal etmek, insanı iyileştirir. Sadece
gözlerinizi kapatın, diyaframdan derin
bir nefes alın ve kendinizi deniz
kenarında düşleyin. Güneşin sıcaklığını
hissedin. Dalgaları dinleyin. Havadaki
deniz kokusunu içinize çekin. Kendinizle
stres arasına biraz mesafe koyun. Günde
birkaç dakika süreli “tatil araları” size
çok yardımcı olabilir.

Günde 2 bardak sütün çok faydası var!
DÜNYAYA geldiğimiz andan
itibaren aldığımız ilk besin süttür.
Sağlıklı, mutlu hayata devam etmek
için günde 2 bardak süt içmenin
mucizevi faydaları var; bunlardan biri
de kadınlarda sıkça görülen kemik
erimesi hastalığına iyi gelmesi.
Halk arasında kemik erimesi adıyla
bilinen hastalığa yakalanma riskinin
kadınlarda daha yüksek olduğunu
belirten uzmanlar, 50 yaşın üzerindeki
herkesin günde iki bardak süt içerek
hastalık riskini azaltabileceklerini
kaydediyor.
Yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı ve
menopoz döneminde östrojen
hormonu seviyesinin azalması ile
birlikte kemikler kendilerini
yenileyemiyor. Bu dönemde kemikler
her zamankinden daha fazla desteğe
ve kalsiyuma ihtiyaç duyduğu için
günde tüketilecek iki bardak süt ile
gerekli mineral ve vitaminler vücuda
alınmış olur.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Duygusal
açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı
kapasitenizi disiplin altına alın.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş
etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız.

Günümüzde 50 yaş ve üstü
kadınların yüzde 50’sinde menopoz ile
birlikte osteoporoz belirtilerinin de
görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar,
düzenli egzersiz yapılmasının, yeterli
kalsiyum ve D vitamini alınmasının bu
sıkıntının giderilmesinde büyük önemi
olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar
ayrıca, menopoz döneminde kemik
taramalarının da düzenli yapılması
gerektiğinin de altını çiziyor.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabileceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana
yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok
konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve
yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.
Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla da yüzleşme zamanı.

Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı
endişeler söz konusu.
Kişisel açıdan daha fazla girişim
yapmak için fırsatlar yaratmanız lazım.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların
öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin
getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.
Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı
sonuçlar alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha
ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren
konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size
getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları
iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız.
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İskeçe Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği,
eğitim eylemine destek verdi
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’ndaki eyleme destek verdi.
Derneğin konuyla ilgili açıklamasında
eylemin haklılığına dikkat çekilerek, öğrenci
velileri tebrik edildi.
Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “İskeçe Merkez 1. Azınlık İlkokulu’ndaki
öğretmen eksikliği ve Türkçe ders kitapları
sorununu protesto etmek amacıyla Okul Aile
Birliği ve Encümen Heyetinin almış aldığı eylem
kararını çok doğru ve haklı bulduğumuzu tüm
toplumumuza bildirmek isteriz. İskeçe ili SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
olarak bizler de Okul Aile Birliği ve Encümen
Heyetinin almış olduğu son derece haklı ve
demokratik protesto eylemlerini destekliyor ve
onları kutluyoruz.”

“SON DÖNEMDEKİ SORUNLARIN
KAYNAĞI YENİ YASADIR”
Açıklamada, son dönemde azınlık eğitiminde
yaşanan sorunların kaynağının 2014 yılı Kasım
ayında kabul edilen ve azınlık eğitiminde ciddi
değişiklikler getiren yasanın olduğu vurgulandı.

Sözkonusu yasanın azınlık eğitimindeki özerk
yapıya yeni bir müdahale getirdiği ve ırkçılık
olduğu dile getirilen açıklamada, dernek olarak
sözkonusu yasanın defalarca protesto edildiği
kaydedildi.
Açıklama şu ifadelerle sona erdi: “Batı Trakya
azınlığı için 2015-2016 yeni eğitim-öğretim yılının
büyük sorunlarla başlamasının baş nedeni de
Kasım 2014 eğitim yasasının apar topar
yürürlüğe girmiş olmasıdır. Son yıllarda öğrenci
azlığı bahanesiyle yaklaşık 50 okulumuzun
kapatılmış olması, boş kadrolara atamaların
henüz yapılmamış olması, Türkçe kitaplarının
dağıtılmaması, kullarımızdaki azınlık
öğretmenlerin kadrolarını azaltmak sebebiyle
okul müdürlerinin ders saatlerinin artırılması,
müdür yardımcılarının ders saatlerinin ise
azaltılmış olması, Cuma günleri Cuma namazı
öncesinde derslerin sona ermesi uygulamasını
durduran kararlar ve sorunlar, Azınlık Okulları
Koordünatörlüğü’nün kapatılmış olmasından ve
2014 yasasıyla Azınlık Eğitimi’nin genel eğitime
dahil edilmesinden kaynaklandığını herkesin
bilmesini isteriz.”

Ketenlik Gençlik Festivali
yeni yönetimini seçti

2015-2016 sezonu Ketenlik Gençlik Festivali
yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Yeni yönetim
kurulu 21 kişiden oluşurken, Ketenlik Gençlik
Festivali’nin yeni başkanı da Engin Hasankoğlu
oldu.
Seçimler sonrasında oluşan yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Engin Hasankoğlu
Başkan Yardımcısı: Samet Çıtak
Başkan Yardımcısı: Cihat Müdür
Sekreter: Hamza Karadayı
Sekreter: Fatma Efendi
Kasadar: Muhammet Efendi
Kasadar: Burhan Karadayı
Senaryo Yönetmeni: Esma Osmança
Senaryo Yönetmeni: Mesut Topçu
Senaryo Yönetmeni: İdris Hasankoğlu
Senaryo Yönetmeni: Emine Çıtak
Reklam Sorumlusu: Naim Köse
Reklam Sorumlusu: Yunus Topçu
Medya Sorumlusu: Hüseyin Karahus
Medya Sorumlusu: Hüseyin Havaca

Stand Sorumlusu: Ayşe Çoban
Stad Sorumlusu: Nagihan Kıyıcı
Teknik S. Sorumlusu: Ahmet Çıtak
Teknik S. Sorumlusu: Enes Abdullahoğlu
Teknik S. Sorumlusu: Muammer Efendi
Kütüphane Sorumlusu: Aysel Çıtak

Eğitimciler sorunlara
çözüm istedi
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, azınlık okullarındaki
boş öğretmen kadrolarına bir an
önce atama yapılması ve diğer
sorunların çözümüyle ilgili
taleplerini, İskeçe Öğretmenler
Derneği ile birlikte İlköğretim
Müdürlüğü’ne iletti.
İskeçe Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği ile İskeçe
Öğretmenler Derneği, il
genelindeki okullarda yaşanan
sorunlara çözüm bulunması
talebiyle hazırladıkları yazıyı, 21
Ekim Çarşamba günü İskeçe İl
İlköretim Müdürü Athanasios
Marku’ya teslim ettiler.
İki dernek başkanı Nurettin
Kıyıcı ve Dimitris Dumos
tarafından imzalanan yazıda,
İskeçe’deki devlet ve azınlık
okullarındaki eksikliklerin bir an
önce giderilmesi talep edildi.
Yazıda, azınlık
ilkokullarındaki öğretmen ve
Türkçe ders kitapları eksikliği
sorunlarının çözüme
kavuşturulması istendi. Ayrıca,
azınlık okul encümen
heyetlerinin finansmanının
gerçekleştirilmesi talep edildi.
Okullardaki boş öğretmen
kadrolarına bir an önce
atamaların yapılmasını isteyen
eğitim dernekleri, okul

binalarının tamiri için de
finansman ayrılmasını talep
ettiler.
İskeçe SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği ve
İskeçe Öğretmenler Derneği, İl
İlköğretim müdürü Athanasios
Marku’ya illetikleri yazıda,
derneklerin, devlet ve azınlık
okullarındaki eğitimin
iyileştirilmesi ve sorunların
çözümü için her türlü işbirliğine
ve katkı sağlamaya hazır
oldukları vurgulandı.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşam İskeçe
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı,
“Biz bugüne kadar defalarca
sorunları ve çözüm önerilerini
dile getirdik. Bakanlığa yazı
yazdık, mektup gönderdik,
önerilerimizi aktardık. Ancak
sorunların çözüme kavuşması
için ciddi bir çalışma bugüne
kadar olmadı. İnşallah bundan
sonra olur. Biz taleplerimizi ve
son günlerde yaşanan sıkıntıların
çözümü için bugün bir girişimde
daha bulunduk. Yetkililerin
önerilerimizi ve istediklerimizi
ciddiyetle dikkate alacaklarını
ümit ediyoruz. İnşallah
ümitlerimiz boşa çıkmaz.” diye
konuştu.

Yaz saati uygulaması
sona eriyor
GÜN ışığından daha fazla faydalanmak adına ileri geri
saat uygulaması devam ediyor. Yaz saati uygulamasının
sona ermesiyle saatler, bir saat geri alınacak.
24 Ekim Cumartesi’yi, 25 Ekim Pazar gününe bağlayan
gece saat 04:00’te saatler bir saat geri alınarak 03:00
yapılacak.
Yaz saati uygulaması 29 Mart 2015 tarihinde başlamıştı.
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İlhan Ahmet, vakıf mallarının gayrimenkul
vergisinden muaf tutulmasını istedi
POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, Batı
Trakya’daki azınlık vakıf mallarının
gayrimenkul vergisinden muaf
tutulmasını istedi.
İlhan Ahmet, üçüncü
memorandum paketinin mali
tedbirlere yönelik kanun tasarısının
görüşüldüğü meclis genel
kurulunda söz aldı. 16 Ekim Cuma
günü meclistesi konuşmasında
azınlığa ait vakıf malları için vergi
muafiyeti talebinde bulunan
milletvekili, gayrimenkul vergisi
(ENFİA) muafiyetinin çiftçiler için
de uygulanıp uygulanmayacağını
sordu.
Sözkonusu tasarıda yer alan
düzenleme ile Aynaroz kilisesisine
ait mal varlıkları için öngörülen
gayrimenkul vergisi muafiyetinin
azınlığa ait vakıf malları için de
uygulanmasını isteyen İlhan Ahmet,
Ekonomi Bakanı’na seslenerek,
Lozan Antlaşması uyarınca azınlık

vakıflarının idari olarak özel ve
özerk olduğunu anımsattı.
Milletvekili İlhan Ahmet,
anayasadaki eşitlik ve adalet
ilkesine de atıfta bulunarak, Batı
Trakya’daki azınlık vakıf mallarının
da gayri menkul vergisinden muaf
olabilmesi için sözkonusu kanunun
2. maddesinin 3. paragrafına
“Azınlık Vakıf Malları” ifadesinin de
eklenmesini istedi.
Sözkonusu tasarıda, 1223 / 2013
sayılı kanunun 3. maddesinin 6.
paragrafında yer alan Aynaroz
kilisesinin mal varlıklarının gayri
menkul vergisinden muaf tutulması
hükmünün, yine 3427 / 2005 sayılı
kanunun 23. maddesindeki
gayrimenkul vergisinden muafiyet
hakkının korunmasının
devamlılığına istinaden milletvekili
İlhan Ahmet, bu hükümlerin azınlık
vakıflarını da kapsayacak şekilde
yeni tasarıda düzenlenerek, devam
etmesini istedi.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK
GAYRİ MENKUL VERGİSİ
İlhan Ahmet, SİRİZA’nın çiftçilerden
gayri menkul vergisi alınmayacağı
söyleminin vaat olmaktan öteye
geçmediğini, seçim döneminde dile
getirilen diğer vaadlerde de seçim
sonrası tam tersi uygulamalarla
karşı karşıya kalındığını belirtti.
Ahmet, bu vaatlerin seçmeni
kandırmaya yönelik olduğunun
halk tarafından acı bir şekilde
tecrübe edilmeye başlandığını dile
getirdi.
Özellikle Rodop ilinde çiftçiden
esnafa, gençlerden emeklilere
kimsenin bu ekonomik tedbirlere ve
kemer sıkma politikalarına
dayanacak gücünün kalmadığının
altını çizen İlhan Ahmet, üçüncü
memorandum gereğince mecliste
oylanan ve ekonomik önlemlerin
alınmasını öngören kanun teklifi
için ‘hayır’ oyu kullandı.

İzmit’teki Batı Trakyalılar kahvaltıda buluştu

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmit şubesi Başkanı Lütfü Bodur ve
dernek yöneticileri kahvaltıda
biraraya geldi.
İzmit’teki MÜSİAD Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleşen ve derneğin
kadın ve gençlik kolları üyelerinin de
yer aldığı kahvaltıda, yeni dönemde
yapılması planlanan çalışmalar ele
alındı. Dernek yöneticilerinin eş ve
çocuklarıyla katıldığı kahvaltılı
toplantıda, Kocaeli Üniversitesi’nde
öğrenim gören Batı Trakyalı
öğrenciler de derneğin misafiri oldu.

YENİ DÖNEMDE
ÇOK PROJE VAR
Yeni dönemde başta eğitim olmak
üzere çok sayıda projelerinin
olduğunu açıklayan BTTDD İzmit
şube Başkanı Bodur, öğrenci sayısı
azaldığı için kapanma tehlikesi ile
karşı karşıya kalan İzmit’e bağlı
Karaabdülbaki köyü ilkokulunu
“pilot okul” seçtiklerini, acil

ihtiyaçlarını karşılamak için Milli
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği
yapacaklarını söyledi. Bodur, şube
üyelerinin çocuklarının eğitimöğretim gördüğü İzmit Akşemsettin
İlkokulu’nda ücretsiz ek ders vermek
için hazırlık yaptıklarını da açıkladı.
Kocaeli Üniversitesi’nde Batı
Trakyalı 18 öğrenci olduğunu belirten
Bodur, “Bu öğrencilerimize 3 yıldır
burs veriyoruz. Bu yıl da burs
vereceğiz; bunun için üyelerimizin
katkılarını bekliyoruz.” dedi.
Başkan Bodur, yeni dönemde
yapacakları çalışmaları şöyle
sıraladı:
-Kadın Kolları tarafından
düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda Bolu-Göynük-Taraklı
gezisi.
-Gençlik Kolları tarafından 10
Kasım’da düzenlenen Anıtkabir
gezisi.
-Tarihi daha sonra belirlenecek, 65
yaş üstü üyeler için Yunanistan Batı
Trakya gezisi.
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Gencerli köyünde
muhteşem hatim töreni

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Müslümanın ahiret inancı

M

İSKEÇE’nin ova bölgesi köylerinden
Gencerli’de 18 Ekim Pazar günü hatim töreni
düzenlendi. Köy imamı ve Kur’an kursu
öğretmeni Muzaffer İmam’ın yetiştirdiği dokuz
öğrenci için yapılan hatim törenine ova halkı
büyük ilgi gösterdi.
Hatim törenine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Topiros (İnhanlı) Belediye Başkanı Thomas
Mihoğlu, Topiros Belediye Başkan Yardımcısı
Sunay Hüseyinoğlu, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, eski milletvekili Çetin
Mandacı ile Çınar Derneği Başkanı Cengiz Ömer
katıldı. Hatim yapan öğrencilerin okudukları
şiirler ve Kur’an tilavetleri Gencerli camiini
dolduran cemaat tarafından büyük bir beğeniyle
dinlendi.
Tören sırasında katılımcılara seslenen İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete birlik beraberlik adına
önemli mesajlar vererek, toplum içinde
ayrışmalara yer vermemeleri gerektiğinin altını
çizdi. Son yıllarda ova bölgesinde yer alan Kur’an

kurslarının artmasından büyük memnuniyet
duyduğunu kaydeden Mete, bu konuda bölge
halkının destek olmaya devam etmesz
gerektiğini belirterek, öğrenci veli ve ailelerine
gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza ve
milletvekili Hüseyin Zeybek de öğrencileri,
öğrenci ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, bu
güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür
ettiler.
Son olarak Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı yaptığı
konuşmada, öncelikle öğrencileri, aileleri ve
onları yetiştiren hocaları kutladı. Kur’an
kurslarının önemine vurgu yaparak dini
duyguların temelinin camide atıldığını ifade
eden Akıncı, sonraki hayatında insanda bazı
sapmalar olsa da küçüklüğünde camideki bu
eğitimden geçen insanların dönüp gelecekleri
yeri iyi bildiklerini söyledi. Son olarak Akıncı köy
halkına davetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kılınan öğle namazından sonra etkinliğe
katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.

Başkonsolos Akıncı
İskeçe Yenimahalle’deydi

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 16 Ekim Cuma günü İskeçe’yi ziyaret
ederek, Yenimahalle’deki (Drosero) soydaşlarla
birlikte Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya Yenimalle ziyareti
sırasında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete eşlik etti. Namaz sonrası bölge

halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür
eden Akıncı, soydaşlara birlik ve beraberlik
mesajı verdi.
Başkonsolos Akıncı ziyaretle ilgili olarak
kişisel sosyal medya hesabından, “İskeçe
Yenimahalle’deki (Drosero) kardeşlerimizin
samimiyeti, gönlümüzü ısıttı” açıklamasında
bulundu.

üslüman, dünyanın
geçici menfaatlerine
aldanmayan ve bu
dünyayı ahireti kazanma yeri
olarak görüp ona göre yaşayan
kimseye denir. O inanır ve bilir
ki, ahiret hayatı daha değerli ve
kalıcıdır. Kalıcı olanı geçici olana
tercih etmesi ise, sahip olduğu
aklın da bir gereğidir. Bu konuda
En’am sûresinin 32’nci ayetinde
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Dünya hayatı bir oyun ve
eğlenceden başka bir şey
değildir. Müttaki olanlar için
ahiret yurdu muhakkak ki daha
hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor
musunuz?”
Mümin olmanın şartlarından
birisi de, ahiret hayatının
varlığını kabul etmek ve
öldükten sonra hesap
vereceğine inanmaktır. Ölümü
de hayatı da yaratan Yüce
Allah’tır. Her canlı ölümü
tadacaktır. Ölüm asla bir son ve
yok oluş değil; aksine bütün
canlılar için bir gerçekliktir.
Ölüm, insan için geçici dünya
hayatının sonu ve ebedi olan
ahiret hayatının başlangıcıdır.
Ahiret, herkesin dünyada
yaptıklarının karşılığını göreceği,
inananlar için esenlik yurdu,
inkârcılar için ise pişmanlık ve
azap yeridir.
Ahirete inanan insan,
ailesine, sorumluluk bilinci
içersinde dostlarına,
komşularına, yaşadığı topluma
karşı görevlerini en iyi şekilde
yerine getiren ve kimseye
haksızlık etmeyen insandır.
Ahirete inanan insan,
hırsızlık, yalan, iftira, gıybet gibi
müslümana yakışmayan
davranışlardan uzak olan;
adaletli, doğru sözlü, iyilik
yapmayı amaç edinmiş sevgi ve
saygı insanıdır.
Ahirete inanan insan, sabır
dolu, hayırda yarışan, amacı
ahireti kazanmak olan, daima iyi
davranışlar sergileyen,
günahlardan uzak duran
insandır. Kendisi ve içinde
yaşadığı topluma zarar verecek
her türlü kötü alışkanlıktan uzak
duran insandır. Diğer taraftan o
yaptığı zerre kadar iyiliğin
mükâfatını, zerre kadarı da
kötülüğün cezasını çekeceğine
inanır.
Dünyanın alabildiğine süslü,
ahirette huzura götüren
amellerin ise alabildiğine
zorlaştığı bir zamanda
yaşıyoruz. İşte böyle
zamanlarda iyi insan olmak,
faydalı işler yapmak,
kötülüklerden uzak kalarak

ahiret hazırlığı yapmak ve
dahası hayır ehli olmak ve
kalmak çok zordur. Her birimiz
böyle zamanlarda farklı
amallerle sınanmakta ve
imtihana tabi tutulmaktayız.
Kimimiz bollukla, kimimiz
darlıkla imtihana tabi tutuluruz.
Bazen sağlıklı bir hayatla, bazen
de hastalıkla deneniriz. Bu
imtihanları kazanmanın yolu,
sabır ve şükürle mümkün olur.
Sabredebilmek ve
şükredebilmek için de
Rabbimize tam teslimiyetle olur.
Ömer İbni Abdülaziz (r.a.) bir
hitabelerinde şöyle demiştir: “Ey
insanlar! Sizler boş yere
yaratılmadınız, başıboş olarak
bırakılmadınız, sizin için
vadolunan bir gün vardır. Aziz ve
Celil olan Allah, o günde sizi
toplayacak ve aranızda hüküm
verecektir. Azgınlık yapan
kulunu Allah, her şeyi kuşatan
rahmetinden dışarıda
bırakacaktır. Genişliği gökler ve
yerler kadar olan cennetine
koymayacaktır. Yarının emniyeti,
bugün Yüce Allah’tan korkan ve
yasaklarından kaçanların ve azı
(dünyayı) satıp, çoğu (ahireti)
alan, fani olana ebedi olanı
değişen, azgınlığın yerine
saadeti tercih edenlerindir.
Görmüyor musunuz? Sizler, yok
olanların yerine geldiniz! Siz de
yerinizi sonra gelenlere
bırakacaksınız! Görmüyor
musunuz? Her gün biraz daha
Allah’a yaklaşmaktasınız!
İstekleriniz bitecek, emelleriniz
kesilecek, hiç bekletilmeden
toprağın bağrına salınacaksınız.
Muhakkak ki, sebepler kalkacak,
dostlar geride kalacak ve
hesapla baş başa kalacaksınız.”
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
buyuruyor ki: “Sen dünyada bir
garib veya bir yolcu gibi ol.”
Buna göre, nasıl hesap vermek
istiyorsak öyle yaşayalım,
dünyada kalacağımız kadar
dünyaya, ahirette kalacağımız
kadar da ahirete değer verelim.
İki cihan serveri Hz.
Peygamber (s.a.s.) bir Hadis-i
Şerif`inde şöyle dua etmektedir:
“Allahım!.. Dünyayı en büyük
düşüncemiz ve bilgimizin
ulaştığı son nokta kılma.”
Efendimiz (s.a.v), bu duasıyla
gönülleri ahiretten ve
maneviyattan uzaklaştıran aşırı
dünya sevgisinden koruması için
Cenab-ı Hakka niyazda
bulunmaktadır. Dünya
hayatından ahiret yurduna göç
ederken, imanla göç etmeyi
Rabbim hepimize nasip eylesin.
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αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Οι ισχυρισμοί του Νετανιάχου
ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων με
ιστορικούς να κάνουν λόγο για σοβαρό
λάθος και ιστορικά ανυπόστατες θέσεις.
Ο επικεφαλής της ισραηλινής
αντιπολίτευσης, Ισαάκ Χερτζόγκ έκανε
λόγο για «επικίνδυνη παραποίηση της
ιστορίας» απαιτώντας από τον
πρωθυπουργό να επανορθώσει. «Ο
Νετανιάχου μειώνει τον ναζισμό και τον
ρόλο που έπαιξε αυτός ο απαίσιος
τύραννος, Αδόλφος Χίτλερ, σε αυτή την
τρομερή τραγωδία που έπληξε τον λαό
μας στο Ολοκαύτωμα. Τα σχόλια του
πρωθυπουργού είναι παιχνίδι στα χέρια
των αρνητών του Ολοκαυτώματος»,
δήλωσε ο Χερτζόγκ.

dsdamon@gmail.com

Νετανιάχου: «Δεν έφταιγε ο Χίτλερ για το
ολοκαύτωμα, αλλά οι Παλαιστίνιοι»!
ι να πει κανείς γι΄ αυτή την
είδηση; Σε μια εποχή που η
Μέση Ανατολή καίγεται και
πάλι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
επέλεξε να ξαναγράψει την ιστορία,
υποστηρίζοντας ότι «οι Παλαιστίνιοι και
όχι ο Χίτλερ, έφταιγαν για το
ολοκαύτωμα των Εβραίων»!

T

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο
Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο, τόνισε
πως ο Αδόλφος Χίτλερ δεν ήθελε να
εξοντώσει τους Εβραίους αλλά να τους
απελάσει και πως την ιδέα του
Ολοκαυτώματος του την έδωσε ο
μουφτής της Ιερουσαλήμ Χάτζι
Μοχάμεντ Αμίν Αλ-Χουσεϊνί.
Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του
Νετανιάχου, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος της Γερμανίας τόνισε πως η
ευθύνη του Ολοκαυτώματος των

Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ανήκει στη Γερμανία και δεν υπάρχει
λόγος αυτό να αλλάξει.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό το ολοκαύτωμα ήταν ένα
σχέδιο του μεγάλου μουφτή της
Ιερουσαλήμ του Παλαιστίνιου κληρικού
Χατζ Αμίν Αλ Χουσεϊνί. Ο «φύρερ» των
Ναζί, σύμφωνα με τον Νετανιάχου,
σκεφτόταν απλώς να εξορίσει τους
Εβραίους. «Ο Χίτλερ δεν ήθελε να
εξοντώσει τους Εβραίους εκείνη την
εποχή, ήθελε να τους απελάσει. Και ο
Χάτζι Μοχάμεντ Αμίν Αλ-Χουσεϊνί πήγε
στον Χίτλερ και του είπε: “Αν τους
απελάσεις θα έρθουν εδώ”. “Και τι
πρέπει να κάνω μαζί τους;”, ρώτησε ο
Χίτλερ. Εκείνος του απάντησε “να τους
κάψεις”», είπε ο Νετανιάχου
αναφέροντας πως η συνάντηση τον
Νοέμβριο του 1941, προκαλώντας

Όπως ήταν αναμενόμενο έντονη ήταν
κι η αντίδραση των Παλαιστινίων, με
αξιωματούχο να κατηγορεί τον
Νετανιάχου ότι επιχειρεί να «αθωώσει»
τον Χίτλερ. Υπενθυμίζεται πως ο
Νετανιάχου είχε προχωρήσει σε
ανάλογες δηλώσεις και το 2012, όταν
είχε χαρακτηρίσει τον μουφτή της
Ιερουσαλήμ, Αλ-Χουσεϊνί,
«αρχιτέκτονα» του Ολοκαυτώματος.
Η Ζεβάχα Γκαλόν από το κόμμα
Μέρετζ είπε για την απίστευτη
τοποθέτηση του Νετανιάχου: «Αυτή δεν
ήταν ομιλία του Γεργκ Χάιντερ
(Αυστριακός ακροδεξιός ηγέτης), δεν
ήταν απόσπασμα από την διατριβή του
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προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής,
Μαχμούντ Αμπάς. Ήταν πραγματική
δήλωση του πρωθυπουργού του
κράτους του Ισραήλ, Μπένιαμιν
Νετανιάχου, στο Παγκόσμιο Εβραϊκό
Συμβούλιο. Πρέπει να το δεις για να το
πιστέψεις».
Η Γκαλόν, μάλιστα, πρόσθεσε: «Ίσως
πρέπει να κάνουμε εκταφή στις σορούς
των 33.771 Εβραίων που
δολοφονήθηκαν στη σφαγή του Μπάμπι
Γιαρ τον Σεπτέμβριο του 1941, δύο
μήνες πριν ο μουφτής και ο Χίτλερ
συναντηθούν και να τους ενημερώσουμε
για το γεγονός ότι οι ναζί δεν είχαν
καμία πρόθεση να τους καταστρέψουν».
Ο ισχυρισμός ότι ο μουφτής που
υποστήριζε τον Χίτλερ, τον οποίο
συνάντησε και στις 28 Νοεμβρίου του
1941, ήταν εκείνος που έδωσε την ιδέα
για την εξόντωση των Εβραίων ώστε να
αποφύγει μαζικό μεταναστευτικό κύμα
προς τα παλαιστινιακά εδάφη, έχει
απορριφθεί από πολλούς ιστορικούς.
Στην πραγματικότητα οι μαζικές
εκτελέσεις Εβραίων από τους άνδρες
των SS είχαν ήδη ξεκινήσει πολύ πριν τη
συνάντηση των δύο ανδρών. Άλλωστε,
το πρώτο κύμα σημειώθηκε τον Ιούλιο
του 1941, ενώ τον Σεπτέμβριο, πριν τη
συνάντηση Χίτλερ-Χουσεϊνί, τα τάγματα
θανάτου εκτέλεσαν περισσότερους από
34.000 Εβραίους στη σφαγή του Μπάμπι
Γιαρ βόρεια του Κιέβου.

Uluslararası Af Örgütü: “Terör örgütü YPG
Türkmen ve Arapları göçe zorluyor”
Uluslararası Af Örgütü, terör örgütü
PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren kolu
olan YPG'nin, savaş suçu işlediğini ortaya
çıkardı. Raporda, YPG militanlarının
evlerini yıkarak Türkmen ve Arapları göçe
zorladığı belirtildi
EN önemli
insan hakları
kuruluşlarından
Uluslararası Af
Örgütü (Amnesty
International),
terör örgütü
PKK’nın
Suriye’de faaliyet
gösteren kolu
olan YPG militanlarının, evlerini yıkarak
Türkmen ve Arapları göçe zorladığını
bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü, YPG’nin,
Türkmen ve Arap köylerinde “savaş suçu
işlediğini” duyurdu. ABD merkezli
kurumun raporunda, çoğu Türkmen ve
Arap olan bölge sakinlerinin göçe
zorlandığı belirtildi. Köylerin tamamen
yok edildiği, halkın sindirme
politiklarıyla karşı karşıya bırakıldığı
vurgulandı. PKK’yla aynı üst yapıya bağlı
olan YPG militanlarının, köylüleri
“Burayı terk etmezseniz 24 saat içinde
hepinizi kurşuna dizeriz” diye tehdit
ettiği aktarıldı.
“Gidecek Yerimiz Yoktu” başlıklı

rapora göre, bu
yaz başında
Suriye’nin
kuzeyindeki 14
köy ve ilçe
incelendi,
olaylardan
doğrudan
etkilenen 37
kişiyle röportaj
yapıldı. Haziran 2014’te 225 hanesi
bulunan Hüseyniye köyünün, YPG
tarafından bir yıl içinde neredeyse
haritadan silindiği belirtildi. Haziran
2015’te Hüseyniye’de sadece 14 hanenin
sağlam kaldığı aktarıldı. Türkiye’nin
Ceylanpınar ilçesinin hemen
karşısındaki Resulayn kasabasında
yaşayan Ahmed isimli bir kişinin “PKK,
oğlumu 15 gün rehin tuttu. Bu olaydan
sonra evimize dönemedik. Ama
komşularımızdan öğrendik ki PKK
evimize ve dükkanlarımıza el koymuş”
ifadeleri de aktarıldı.
Bir diğer bölge sakininin “Bizi evden
çıkardılar, buldozerler getirdiler, tüm köy
yerle bir olana kadar evleri tek tek

yıktılar. Eğer buradan gitmezsek, ABD’li
koalisyona bizim terörist olduğumuzu
söyleyeceklerini; uçakların bizi ve
ailelerimizi vuracağını söylediler.”
cümleleri de raporda yer aldı.
Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Lama
Fakih, “Sivillerin evlerini kasıtlı şekilde
yıkan, köylerin tamamını yakan YPG,
uluslararası insani hukuku yüzsüzce
küçümsüyor. Bu, savaş suçları işlediği
anlamına geliyor. YPG, bir an önce
sivillerin evlerini yıkmaya son vermeli.”
ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mark Toner, iddiaları ciddiye
aldıklarını belirterek, “Suçlamaları
yakından inceleyeceğiz” dedi.

RAPOR, ANKARA’YI DOĞRULADI
Temmuz ayında binlerce kişi, raporda
bahsedilen bölgelerden Türkiye’ye
göçmek zorunda kalmıştı. Uluslararası
Af Örgütü’nün raporu, Ankara’nın “YPG,
Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik
uyguluyor” görüşünü de doğrular
nitelikte bilgiler içeriyor.

BTTDD Soma şubesinden
Manisa’ya kültür gezisi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Soma
şubesi, Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla kadınlara
yönelik Manisa’nın Kula ilçesine
turistik ve kültürel bir gezi düzenledi.
Kula ilçesinin tarihi, turistik
mekanları ve ören yerlerinin gezildiği
geziye katılan kadınlar etkinlikten
duyduklarını memnuniyeti belirterek
Soma şube Başkanı Mehmet Akın ve
yöneticilerine teşekkür ettiler.
Geziyle ilgili olarak BTTDD
tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Merkezi’nin 24 Mayıs

2015 tarihinde gerçekleştirilen 54.
Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan
Necmettin Hüseyin'in sözünü verdiği
gibi BTTDD Genel Merkez Yönetimi
artık koordinasyon ve yönlendirme
faaliyetleri dışındaki aktiviteleri
şubelere bırakarak hem şubelerin
düzenleyeceği aktivitelerle tabanı ile
daha sık bir araya gelmelerine vesile
olacak çalışmalara imza atacak, hem
de sadece İstanbul'da değil,
Türkiye'nin farklı köşelerinde aynı
anda aktiviteler düzenleyerek
kamuoyunun gündemini daha sık işgal
edecektir.” denildi.
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“Hitler Yahudileri yok etmek istemedi”
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hitler'in
Yahudileri yok etmek değil, sürgün etmek
istediğini, Yahudileri katletmesi için Hitleri
"zamanın Filistinli Müftüsü Hüseyni'nin ikna
ettiğini" ileri sürdü.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu,
Yahudileri katletmesi için Hitleri "zamanın
Filistinli Müftüsü Hacı Emin Hüseyni'nin
ikna ettiğini" ileri sürdü.
İsrail basınında yer alan haberlere göre,
Kudüs'te düzenlenen "37. Dünya Siyonist
Kongresi'nde" konuşan Netanyahu, "Hitler
Yahudileri yok etmek değil sürgün etmek
istemişti. Filistin Müftüsü Hacı Emin
Hüseyni Berlin'e giderek ona, 'Yahudileri
sürgün edersen hepsi buraya (Filistin'e)
gelir' dedi. Hitler, 'Peki ne
yapayım onlara?' diye
sordu. Hüseyni
'Onları yak' dedi"
iddiasında
bulundu.
Netanyahu'nun,
Yahudi soykırımı
için Hitler yerine

Filistinlileri suçlayan açıklamaları sosyal
medyada büyük tepki çekerken, İsrail
medyasında da Netanyahu'nun bu
iddiasının "Yahudi soykırımını inceleyen en
önemli tarihçiler tarafından bile
reddedildiği" yönünde haberler yer aldı.
Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat,
"Netanyahu bu insanlık trajedisini kendi
siyasi emellerine alet etmemeli" dedi. İsrail
Savunma Bakanı Moşe Yaalon, "Nihai
çözümü Hüseyni bulmadı. Bu, Hitler'in
şeytani fikriydi" diye konuştu.
Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945
döneminde Yahudiler başta olmak üzere
Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar,
engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer
Slavların da aralarında olduğu milyonlarca
kişiyi sistematik olarak katletmişti. II.
Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban
giden toplam Yahudi sayısının 6 milyon
olduğu belirtiliyor. İsrail'de Holokost'un
(Yahudi soykırımı) kurbanları için her yıl 27
Nisan'da anma törenleri yapılıyor.

ALMANYA: SOYKIRIM
BİZİM SUÇUMUZ
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun
Yahudi soykırımından Filistin müftüsünün
sorumlu olduğuna dair iddiaları
Berlin'in tepkisine yol açtı.
Almanya Başbakanı Angela
Merkel iddialarla ilgili

açıklamada bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Berlin'de, İsrailli mevkidaşı Benyamin
Netanyahu ile yaptığı görüşmenin
ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Merkel, "Almanların,
Nasyonal Sosyalistlerin Yahudi
soykırımından kaynaklanan
sorumluluğun bilincinde olduğunu"
söyledi. Merkel, "bu sorunla ilgili
tarih algımızı değiştirecek bir neden
görmüyorum." dedi.
Federal Hükümet Sözcüsü Steffen
Seibert de yaptığı açıklamada,
"Yahudi katliamından kendilerinin
sorumlu olduğunu ve tarih algılarını
değiştirmeye ihtiyaç duymadıklarını"
söyledi.
Bu arada Netanyahu, Başbakanlık

binası önünde toplanan yaklaşık 300
gösterici tarafından protesto edildi.
Göstericiler, "İsrail 2014 yazında 551
Filistinli çocuğu katletti" yazılı bir
pankart taşıdılar.

NETANYAHU: “HİTLERİ
AKLAMAK İSTEMEDİM”
Netanyahu Berlin'e hareketinden
önce sözlerine açıklık getirdi.
İfadeleriyle Hitler'i aklamak
istemediğini belirten İsrail Başbakanı,
"Filistinlilerin Yahudilerin
katledilmesi için daha o zamandan
beri sistematik kampanya
yürüttüklerini dile getirmek istedim.
Bu anlayışları bugün de devam
ediyor." dedi.

Orban'ın açıklamalarına tepki UNESCO’dan İsrail’e kınama
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç,
Macaristan Başbakanı Orban hakkında, "Bilgisizlik
zararlıdır, özellikle de toplumsal ve siyasi bir güce sahip
insanların bilgisizliği" diye konuştu.
BOSNA Hersek İslam Birliği Başkanı Husein
Kavazoviç, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın
"İslam, hiçbir zaman Avrupa'nın olmadı, İslam
Avrupa'ya geldi" açıklamasına tepki gösterdi.
Orban'ın, bir Alman dergisinde yayınlanan
demecinde kullandığı İslam hakkındaki
ifadelerine yaptığı yazılı açıklamayla tepki
gösteren Kavazoviç, "Bilgisizlik zararlıdır,
özellikle de toplumsal ve siyasi bir güce sahip
insanların bilgisizliği" ifadesini kullandı.
Kavazoviç açıklamasında, "Macaristan'da,
tarih bilgisi sadece Avrupa'dan ve Avrupa
tarihinden ibaret olanların, İslam gibi
Hıristiyanlık ve Musevilik'in de Avrupa'ya
'geldiğini' bilmemelerini kabullenmek zor.
Ülkedeki eğitimli kişilerin, Avrupa'nın
kuzeyindeki birçok bölgede İslam'ın
Hıristiyanlık'tan asırlar öncesinde olduğunu
bilmemeleri üzücü" ifadesini kullandı.
İslam dininin ve Müslümanların hem Ortaçağ
Avrupa'sının, hem de günümüz dünyasının
kültürel ve ekonomik gelişimine ne kadar katkıda
bulunduğunu Avrupalıların iyi bildiğini
vurgulayan Kavazoviç, "Orban, yaptığı bu
açıklamayla hem demokrasinin hem de
Hıristiyanlık'ın temellerini sarsıyor. Bu tür
açıklamaların tekrarlanmamasını temenni
ediyorum" dedi.

Orban, Alman dergisi "Focus"a verdiği
demeçte, bazı Avrupalı liderlerin söylemlerinin
aksine, İslam dininin hiçbir zaman Avrupa'nın bir
parçası olmadığını, Avrupa'ya geldiğini belirterek,
Avrupalı bazı liderlerin ideolojik ve dogmatik bir
dil kullandığını savunmuştu.
Macar başbakan, ülkesinin ne Suriye ne de Irak
ile komşu olmadığını, göçmenlerin hayatlarını
korumak için değil, daha iyi şartlarda yaşamak
için ülkelerini terk ettiklerini ifade etmişti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), İsrail'in Kudüs'te
Mescid-i Aksa'ya girişlere
sınırlama getirmesini kınadı.
UNESCO İcra Kurulu
tarafından kabul edilen
kararda, "İsrail'in, El-Aksa
Camisi'ndeki ibadeti
kısıtlaması ve kutsal ibadet
yerinin yönetimi ile ilgili
tavrının kınandığı" bildirildi.
"İsrail'de aşırı sağcı
grupların dini ibadet yeri
bölgesindeki tahrik edici
davranışlarından endişe
duyulduğu" ifade edilen
kararda, "İsrail'den bu
tahriklerin önüne geçilmesi
için gerekli tedbirleri alması"
istendi.
Oylamada, 26 ülke "evet",
aralarında ABD, İngiltere ve
Almanya'nın bulunduğu 6 ülke
ise "hayır" oyu kullandı.

Fransa'nın da içinde
bulunduğu 25 ülke ise
"çekimser" oyu verdi.
Arap ülkelerinin, "Batı
Duvarı'nın (Ağlama Duvarı)
sadece Müslümanlara ait
olduğunu ve Mescid'i Aksa'nın
bir bölümünü oluşturduğunu"
ifade eden bir maddeyi karar
tasarına eklemek için girişimde
bulunduğu, ancak daha sonra
bundan vazgeçildiği bildirildi.
Kudüs'te bulunan Mescid-i
Aksa Külliyesi, Müslümanların
ilk kıblesi olma özelliğini
taşıyor. Siyonist yerleşimciler,
içinde Kıble Mescidi ile
Kubbetu's Sahra Camisi'nin
yanı sıra müze, medreseler ve
büyük avlunun bulunduğu
külliye sahasının altında
Hazreti Süleyman mabedi
kalıntılarının yer aldığı
inancıyla kazı çalışmaları
yapıyor.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592
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Özelleştirmeden 3,5
milyar euro bekleniyor
Uluslararası kreditörlerle yapılan en son kredi sözleşmesinde yer alan
özelleştirmeler bağlayıcı nitelikte.
YUNAN Özelleştirme Kurumu
Başkanı Stergios Pitsiorlas’ın
açıklamasına göre Yunanistan
2016 yılında özelleştirmelerden
3.5 milyar euro elde etmeyi
hedefliyor.
Ekonomi Bakanlığı'nın
'Ekonomi Blog'unda yer alan
habere göre, özelleştirmelerin
hükümetin seçim programında
ve uluslararası kreditörlerle
yapılan en son kredi
sözleşmesinde yer aldığı ve bu
nedenle de bağlayıcı olduğu
belirtildi.
Açıklamaya göre, 2016
başlarında tamamlanması
beklenen Pire Limanı ihalesi
için AP Moeller-Maersk’s, China
Cosco Holding Co ve Philippine
International Container
Terminal Services Inc.’in Aralık
ayı başlarında teklif sunması
bekleniyor.
Yunan Demiryolu İşletmesi
Trainose SA ve tren bakım şirket
Rosco SA için tekliflerin Ocak
2016’da, Selanik Limanı için
Mart 2016’da yapılacağı ve her
iki özelleştirmenin de 2016 yılı
ortalarında tamamlanacağı
açıklandı.
Trainose SA için,
Romanya’dan Grup Feroviar
Roman SA ve ABD’den Watco
Cos LLC’nin ortak girişimle
ihaleye katılması, Rosco SA
içinse, Siemens AG ve Alstom

SA’in ilgi gösterdiği ifade edildi.
Bununla birlikte, Rusya
Trenyolları Russian Railways’in
Trainose ihalesi ile artık
ilgilenmediği belirtildi.
14 bölgesel havaalanının
kiralanması için ise Yunanistan

Aralık ayında Fraport AGSlentel ortak girişimiyle
sözleşme imzalayacak.
Özelleştirme Kurumu
Başkanı tarafından ayrıca,
Yunan Gaz şebeke işletmecisi
DESFA’nın yüzde 66 hissesinin

Azeri Socar firmasına satışının
2016 yılı başlarında
tamamlanacağı açıklandı. Azeri
firmanın ise Desfa hisselerinin
yüzde 16’sını başka firmalara
satacağı belirtildi.

Dombrovskis: Yunanistan’a
2.3 milyar dolar ödeme yapılabilir
AVRUPA Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in açıklamasına göre Yunanistan,
yeni uluslararası yardım paketinden haftaya 2 milyar euro (2.3 milyar dolar) ödeme alma yolunda
ilerliyor.
Atina’yı 26-27 Ekim’de ziyaret edecek olan Dombrovskis, Brüksel’de muhabirlere “İşler az çok
yolunda” dedi. Yunan hükümetinin 2 milyar euroluk dilimi alıp alamayacağı sorulan Dombrovskis,
“Ben öyle düşünüyorum” diye cevap verdi.
Euro Bölgesi'nin, 86 milyar euroluk yardım programı kapsamında Yunanistan için yeni fonları
serbest bırakıp bırakmaması,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
ikinci hükümetinin bir erken
testi olma niteliği taşıyacak.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü
Annika Breidthardt Pazartesi
günü muhabirlere
“Yunanistan’ın kurtarma paketi
yolundaki ilerleyişini denetleyen
dört kuruluşun baş
müzakerecileri 21 Ekim’den 23
Ekim’e kadar Atina’da olacaklar
ve programı uygulamada
kaydedilen aşamayı
tartışacaklar.” açıklamasında
bulunmuştu.

gundem_951_Layout 1 27.10.2015 12:56 Page 21

Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

21

GÜNDEMtarih

23 Ekim 2015

Batı Trakya Türkleri ilk
4 Türk Milletvekilini
1 Kasım 1920’de seçti

Muhterem hemşehrilerim;
20 Eylül 2015 Pazar günü yapılan milletvekili
seçimlerinde Batı Trakya Türkleri 4 Türk milletvekili
seçerek Yunan Parlamentosu’na gönderdi. Peşinen
söyleyelim, bu neticenin böyle olmasına sebep hiç
şüphesiz Yunan Parlamentosu’nun bundan bir kaç yıl
önce düzenleyip uygulamaya koyduğu seçim
sistemininde büyük rolü olmuştur.
Bu seçim sisteminin getirdiği bu olay için çoğunluk
insanı kah yazılı, kah sözlü eyvahlanıp durduğunu
okuyoruz, duyuyoruz. Bizde eşsiz insan üstad NURİ
efendiden taa 1828’den 16 Şubat1964 Pazar günü
bütün milletvekili seçimlerinin cereyan safhalarını ve
neticelerini içeren iki dosya mevcut.
Son seçimlerde 4 Türk milletvekili seçtiğimiz için
eyvahlanan ve bize sürü deyip hakaret eden
efendilerin içleri rahatlasın diye geçmişten bir iki not
aktaralım ki rahat uyusunlar. Hatta yüksek izinlerini
alarak şunu da kendilerine hatırlatalım.
“Bu sürü dediğiniz Batı Trakya Türkleri bu vatan
için istendiği zaman CANINI, MALINI, gık demeden
vermiştir ve bu ülkenin kanunlarına son derece
saygılı Yunan vatandaşı olduğumuzu bütün dünya
bilir. Kiryoslar.”
Bize sürü diyenler de lütfen bizi bu kadar
incitmesin. Mesajımızı aldınız mı? “KİRİYALAR,
BAYANLAR” ve “KİRYOSLAR, BAYLAR”
***

4 TÜRK MİLLETVEKİLİ FASLINA GELİNCE:
Muhterem hemşehrilerim;
Birinci Dünya savaşı sonunda Yunanistan’ın
müttefikleri galip devletler özellikle Batı ve Doğu
Trakya’yı özel bir anlaşma ile Yunanistan’a verdiler.
Ve Yunanistan Türkiye ile savaş halinde iken:
1 KASIM 1920 PAZAR GÜNÜ SEÇİME GİTMİŞTİR.
***

NOT:
O günkü kükümetin teklifi üzerine 1911 anayasasının
68. fıkrasına dayanarak bütün Yunanistan’daki
“TÜRKLERİN” ve Selanik’teki “YAHUDİLERİN”
seçimlerde partilere bağlı ayrı listeyle ve ayrı
sandıklarda oy kullanmaları sonuca bağlanmıştır.

BUNA İSTİNADEN BATI TRAKYA TÜRKLERİ

MÜDERRİS HAFIZ SALİH EFENDİ
Doğumu 1869 Bulgaristan’nın Ahi Çelebi kasabası,
Ölümü 22 ŞUBAT 1934 Gümülcine

RODOP vilayeti şemsiyesi altında bu seçimlere 4
TÜRK aday ile katılmıştır.

RODOP VİLAYETİ 2 İDARİ BÖLÜMDEN
OLUŞMAKTA İDİ
1-GÜMÜLCİNE Kaymakamlığı
2-İSKEÇE Kaymakamlığı
Bu duruma göre RODOP vilayetinde: 1 KASIM 1920
SEÇİMLERİNDE SONUÇ aşağıda gördüğünüz gibidir:

Ancak: RODOP vilayeti seçimlerinin muteberliği
için itiraz yapılmıştır.
Bu itirazı Millet Meclisi gözden geçirmiş ve
gereğinin yapılması için seçim mahkemesine havale
etmiştir.
Bu özel seçim mahkemesinin 24. kararına göre 1
KASIM 1920’de RODOP vilayetinde (yani Gümülcine
ile İskeçe’de) yapılan seçimler iptal edilmiştir.

İPTAL SEBEBİ:
RODOP VİLAYETİ OY TOPLAMI
Abdurrahim oğlu HASAN
(Büyük Hasan Bey)
Gümülcine Kaymakamlığı 6.103
5.549
İskeçe Kaymakamlığı

Yekün 11.651

Müderris Hacı Hafız Ali
GALİP Efendi
Gümülcine Kaymakamlığı 6.036
5.285
İskeçe Kaymakamlığı

Yekün 11.321

Arif Zade ARİF Efendi
Gümülcine Kaymakamlığı 6.077
5.241
İskeçe Kaymakamlığı

Yekün 11.318

Müderris Mehmetoğlu Hafız SALİH Efendi
Gümülcine Kaymakamlığı 5.885
4.822 Yekün 10.707
İskeçe Kaymakamlığı
Batı Trakya Türkleri’nin bu 4 TÜRK adayı yukarıda
gördüğünüz oy rakamları ile Elefterios
VENİZELOS’un “FİLELEFTERON” partisinden
seçilmişlerdir.
1 numaralı milletvekili Abdurrahimoğlu HASAN
bey (İskeçeli)
Diğer üç milletvekili adayı ise Gümülcineli idi.
İşte Batı Trakya Türkleri Yunan Meclisi’ne daha ilk
seçimlerde 4 Türk milletvekili göndermiştir.
Bu seçimlerin yapıldığı süreçte daha mübadele
olmamıştı. Bunun için de bütün Yunanistan’daki
TÜRKLER bu meclise 35 TÜRK milletvekili
göndermiştir.

MÜDERRİS HACI HAFIZ ALİ GALİP EFENDI
Doğumu Dutlu Müslim Bulgaristan
Ölümü 1948 Gümülcine

Seçimlerin yapıldığı esnada bazı usülsüzlüklerin
cereyan etmiş olması, bilhassa bir askeri komutanın
“Venizelist General P. ZİMVRAKAKİS”in seçim
sandıkları başında bulunan hükümet resmi
memurlarının seçim neticesinin ilanını
geciktirmeleri, hatta bazı adayların istifa etmeleri için
yapılan baskıyı gözönüne alarak 1 Kasım’da yapılan
seçimleri iptal etmiştir.
Yunan Millet Meclisi buna dayanarak RODOP
vilayetinde seçimlerin 30 Mayıs 1921’de tekrar
yapılmasına karar vermiştir.
Batı Trakya Rodop ili Türkleri bu seçimlerde de 1
KASIM 1920 seçimlerinde seçtiği azınlık Türk
milletvekillerini aynen tekrar seçmiştir.
Bu Millet Meclisi’nin süreci 21 Eylül 1922’de sona
ermiştir.
1 Kasım 1920’de yapılan milletvekili seçimleri
sürecinde İskeçe’de Belediye Başkanı Serezli Yörük
Hüseyin Ağa Zade TAHİR efendi idi.
Bu meclisteki 35 Türk milletvekilinin isimlerini ve
seçildikleri vilayetleri tam olarak ileride
neşredeceğimiz kitapta eksiksiz olarak
okuyacaksınız.
1 KASIM 1920 seçimlerinde seçilen bu
milletvekilleri bize 2345 nolu kanunu bahşetmiştir.
Bakalım bugünkü 4 TÜRK milletvekili “CEMAAT
HEYETLERİ” ve “MÜFTÜLERİN” seçimle yönetilmesi
için kanunlarını bize bahşedecekler mi?
Bekleyeceğiz görelim.

ARİF ZADE ARİF EFENDİ’NİN
Fotoğrafını ve hayatını ileriki sohbetlerimizde
sizlere takdim edeceğiz

ABDURRAHİMOĞLU HASAN (büyük HASAN bey)
Doğumu 1880 İskeçe
Ölümü 27 MART 1942 İskeçe
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Aile içi anlaşmazlıkların
çocuklar üzerindeki etkileri

G

ünümüzdeki
ekonomik sıkıntıların
yoğunluğu, ne yazık
ki pek çok ailenin sorunlar
yaşamasına neden olmakta!
Bu sorunlar da aile içinde
huzursuzluğa ve dolayısıyla
da çocuklara yansıyarak
onlarda bir takım sıkıntılara
sebebiyet vermekte.
Ailesinde sorunlar
yaşanan, anne babası sürekli
tartışan çocuklar, okulda ve
genel sosyla yaşamlarında
bunu çeşitli davranış
bozukluklarıyla
gösterebilmektedir. Böyle bir
ailede büyüyen çocuk,
derslerinde başarısızdır.
Çünkü onun aklı sürekli
evdeki sorunlara ve
tartışmalara takılı kaldığı için
kendini derslere veremez. Ne
kadar zeki olursa olsun sınıfta
başarılı olamaz. Mutsuz ve içe
dönüktür. Dikkati çabuk
dağılır. Arkadaşlarıyla
geçinemez. Sürekli bir
huzursuzluk içierisindedir.
Aileye karşı kin duyguları
besler. Kendisinin
mutsuzluğuna sebep
olduklarını düşünerek,
onlardan nefret eder. Anne
babasının söylediklerinin
tersini yaparak tepkisini
gösterir, onların da mutsuz
olmasını ister. Çocuklardaki
bu huzursuzluk onlarda uyku
problemine de neden olur. İyi
uyku uyuyamayıp korkulu
rüyalar görerek sık sık
uyanırlar. Dolayısıyla da
sınıfta uyuklayarak dersleri
takip etmeleri zorlaşır.
Aile içi geçimsizlik yaşayan
çocuk ailesine karşı duyduğu
kini bir şekilde boşaltma
ihtiyacında olduğu için
çevresindekilere karşı da
saldırgan davranışlar gösterir.
Arkadaşlarına, komşuların
evlerine, arabalarına,
hayvanlara v.s. zarar verir.
Ayrıca bu çocuklarda
kendilerine yönelik zarar
verici davranışlar da
görülebilir. Tırnak yeme,
saçlarını kopartma, kafasını
bir yerlere vurma, altını
ıslatma, gibi olumsuz
davranışlar bunlardan
bazılarıdır.
Bu çocuklarda “yalan
söyleme” de sıkça görülür.

Çeşitli yalanlarla çocuk,
arkadaşlarını kandırmaya
çalışır. Söylediği bazı yalanlar
da hayatında olmasını arzu
ettiği şeylerle ilgili
yalanlardır. Hayalinde
canlandırdığı bazı olayları
gerçekmiş gibi anlatır. Mesela
anne ya da babasından ilgi
görmeyen, şiddet gören
çocuk, onların kendisini ne
kadar çok sevdiklerini, ona
pek çok hediyeler aldıklarını
arkadaşlarına anlatarak,
aslında nasıl bir aile istediğini
ve ona sahip olamadığını
anlatmaya çalışmaktadır.
Bunların yanısıra
“hırsızlık” yaparak dikkat
çekmeye çalışmak ve ailenin
ilgisini üzerine çekmeye
çalışmak, huzursuz bir aile
ortamında büyüyen çocuğun
olumsuz davranışlarından bir
tanesidir. Örneğin, ihtiyacı
olmadığı halde,
arkadaşlarının eşyalarını
çalarak, onların da mutsuz
olmalarını isteyebilir.
Ergenlik dönemindeki
çocuklarda ise, kötü arkadaş
gruplarına katılma, sigara,
alkol, hatta uyuşturucu
kullanımı gibi kötü
alışkanlıklar görülebilir.
Bütün bunları
önleyebilmek için, anne baba
olarak, çocuklarımıza her
zaman iyi örnek olarak,
huzurlu bir aile ortamı
sunmalıyız. Sorunlarımızı hiç
bir zaman onların yanında
dile getirmemeliyiz. Onların
yanında kavga ederek bağırıp
çağırmalar, küfürler,
çocuğumuza büyük zarar
verebilir.
Dolayısıyla da oluşacak
travmaların telafisi de çok zor
olacaktır. Mutsuz çocuklar ve
geleceğin mutsuz bireylerini
yetiştirmemek için, anne baba
olarak kendi çıkarlarımızı bir
kenara bırakarak,
çocuklarımız için fedakarlık
yapmak, başlıca görevimiz
olmalıdır. Çünkü mutlu,
başarılı özgüveni gelişmiş
çocuk ve gençler yetiştirmek,
anne babanın elindedir.
Onlara iyi örnek olabilmek,
huzurlu ve sakin bir aile
ortamı sağlamak için çaba
göstermemiz gerekir.

23 Ekim 2015

Makas – Nimfea sınır
kapısından otobüs
geçişlerine izin verilecek
BULGARİSTAN’ın
Pamporovo şehrinde
gerçekleştirilen
“Bulgaristan’daki Dağlar Dört
Mevsim Misafirperverliğe Açık”
isimli uluslararası turizm
fuarında, Yunanistan ile
Bulgaristan arasında Makas Nimfea (Yanıkköy) sınır
kapısından otobüs geçişlerine
izin verilmesine ilişkin
işlemlerin başladığı bildirildi.
Paşmaklı (Smolyan) Valisi
Nedyalko Slavov’un
himayesinde gerçekleştirilen
fuarda Vali, “Fikrimiz,
önümüzdeki yaz mevsiminde 55
kişiye kadar yolcu kapasitesi
olan otobüslerin Makas - Nimfea
sınır kapısından geçiş
yapabilmesi.” dedi. Valinin
ifadelerine göre, otobüslerin
sınırdan geçiş yapabilmesi için,
Bulgaristan tarafında Makas
sınır kapısına uzanan mevcut

iki şeritli yolda üçüncü şerit
açma çalışmaları başlatılacak.
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mihalis Amiridis, Ağustos
ayında Yunanistan Dışişleri

Bakanlığı’nın Makas sınır
kapısından otobüslerin geçiş
yapmasına izin verdiğini
belirterek, “Bu konuda
Bulgaristan’dan cevap
bekliyoruz.” dedi.
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Galatasaray Benfica
engelini aştı
GALATASARAY,
Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 10 geriye düştüğü maçta Portekiz
devi Benfica’yı 2-1 yendi! Goller
Selçuk İnan ve Podolski’den
geldi. 4 puana yükselen
Galatasaray, Devler Ligi’nde 10
maç sonra kazandı.
Şampiyonlar Ligi’nde
oynadığı ilk 2 maçtan sadece 1
puan çıkarabilen Galatasaray, C
grubu 3. maçında Türk Telekom
Arena’da Portekiz devi
Benfica’yı ağırladı. Galatasaray,
Selçuk İnan ve Podolski’nin
golleriyle Benfica’yı devirmeyi
başardı.
Maçın henüz 74. saniyesinde
Arena buz kesti!.. Şık bir gol
atan Nico Gaitan, Benfica’yı 1-0
öne geçiren isim oldu... Bu
golden sonra Cimbom çabuk
toparlandı. 18. dakikada Bilal’in
vuruşunda ceza sahası içinde
Andre Almeida topa elle
müdahale edince hakem
William Collum’un beyaz
noktayı işaret etti.. Penaltıyı
gole çeviren kaptan Selçuk İnan
skoru eşitledi: 1-1.
Muslera’nın kalesinde
devleştiği mücadelenin 33.
dakikasında Podolski, Julio
Cesar’ın bacaklarının arasından
topu filelerle buluşturdu: 2-1. İlk
yarı bu sonuçla sonra erdi...
49. dakikada Sneijder’ın şutu
direkte patladı. Son dakikaların
nefesleri kestiği maçı
Galatasaray 2-1 kazandı.

Arda Turan için bir
kötü haber daha!

Galatasaray, bu sonucun
ardından Şampiyonlar Ligi’nde
10 maç sonra kazandı.. Sarıkırmızılılar, Devler Ligi’ndeki
son galibiyetini 2013-2014
sezonu B Grubu’ndaki 6.
maçında İtalyan devi Juventus’u
İstanbul’da 1-0 yenerek elde
etmişti.

GALATASARAY: 2
BENFİCA: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu
üçüncü maçında Portekiz ekibi
Benfica’yı ağırlayan
Galatasaray’da teknik direktör
Hamza Hamzaoğlu, daha önce
duyurduğu 11’i sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı
sonrası Gençlerbirliği maçının
ikinci yarısında oyuna giren ve
penaltıdan bir de gol bulan
Burak Yılmaz, yedekler
arasında yer aldı.
Öte yandan, ligdeki Medipol
Başakşehir müsabakasında sağ
dizinden sakatlık geçiren Jason
Denayer ise takımla
antrenmanlara 2 gün önce
başlamasına karşın, bu
müsabakanın kadrosuna
alınmadı.

ÜÇ İSİM 7 YIL SONRA
TEKRAR SAHADA
Galatasaray ile Benfica arasında
7 yıl önce oynanan UEFA Kupası
maçında sahada yer alan 3
oyuncu, bugün de ilk 11’de
sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 20082009 sezonu UEFA Kupası B
Grubu ikinci maçında
Benfica’ya konuk olurken, o
müsabakanın ilk 11’inde yer
alan Galatasaray’da 2, Portekiz
ekibinde ise 1 oyuncu aradan
geçen 7 yıla rağmen tekrar aynı
formalarla karşı karşıya geldi.
Lizbon’daki Işık Stadı’nda 6
Kasım 2008 tarihinde
Galatasaray’ın 2-0 kazandığı
maça 11’de başlayan sarıkırmızılı oyunculardan Sabri
Sarıoğlu ile Hakan Kadir Balta
bu maçta sahaya çıkarken,
Portekiz ekibinde ise o
müsabakanın kadrosundan
kalan tek isim Luisao oldu.

TARAFTARLARDAN DESTEK
Galatasaray taraftarları, Benfica
karşılaşmasında takımlarına
büyük destek verdi.
Müsabaka öncesi yaptıkları

Aziz Yıldırım’dan
taraftara büyük müjde

FENERBAHÇE, resmi site ya da
twitter aracılığıyla yapacağı anketle
belirlediği 3 transfer adayını taraftara
soracak ve seçilen ismi alacak.
Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz
Yıldırım taraftara büyük bir sürprize
hazırlanıyor.
Fenerbahçe Yandex
uygulamasında, 2 milyon kullanıcıya
ulaştığı anda Yıldırım büyük ölçekli

bir basın toplantısı düzenleyecek.
Hürriyet’te yer alan habere göre;,
bu basın toplantısında şu ana kadar
kafasında belirlediği ve isimlerini bir
sır gibi sakladığı 3 yıldızın isimlerini
açıklayacak Yıldırım, ayrıca bir
anketdüzenleneceğini de kamuoyuna
duyuracak. Bu 3 isimle ön
görüşmelere başlayan sarılacivertliler, basın toplantısına kadar
bu görüşmeleri sürdürecek.
Birini taraftar seçecek
Anketin, Aziz Yıldırım’ın yapacağı
basın toplantısı sırasında Fenerbahçe
resmi sitesinde ya da twitter adresi
aracılığı ile başlatılması öngörülüyor.
F.Bahçe’nin ön görüşmelere
başladığı üç dünya yıldızının yer
aldığı anket sonucunda, sarı-lacivertli
taraftarlar tarafından seçilecek olan
bir futbolcu, Fenerbahçe tarafından
transferedilecek. Bu transfer için
bütün bütçe de Fenerbahçe Yandex
uygulaması üzerinden yapılacak
aramalardan karşılanacak. Sarı
lacivertli kulüp şimdiden bu konuda
çalışmalarına başladı.

tezahüratlarla takımlarına
moral veren taraftarlar, ısınma
bölümünde de oyuncuları tek
tek tribüne çağırarak “üçlü”
tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
Öte yandan, yaklaşık 200
kişilik Benfica taraftarı da
kendilerine ayrılan bölümden
takımlarını destekledi.

GALATASARAY BENFİCA
GALİBİYETİYLE KASASINI
DOLDURDU
Galatasaray, UEFA Avrupa
Şampiyonlar Ligi’nde,
grubunda oynadığı 3. maçında
ağırladığı Portekiz temsilcisi
Benfica’yı 2-1 yenerek tur
şansını sürdürüyor.
Bu sezon Kupa 1’deki ilk
zaferini kazanan Aslan, 3
puanla beraber UEFA’dan 1,5
milyon Euro’luk (5 milyon TL)
galibiyet primini kasasına
koydu.

Sneijder’in büyük şanssızlığı!

GALATASARAY’ın Hollandalı yıldızı Wesley
Sneijder, Galatasaray formasıyla 8 maçtır gol
atamıyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Wesley
Sneijder, Sarı-Kırmızılı takımda gol sıkıntısı çekiyor.
Yıldız oyuncu en son 29 Ağustos 2015 tarihinde
Türkiye Spor Toto Süper Lig’de oynanan Konyaspor
maçında iki gol birden atmıştı.
Aslan’ın 10 numarası o maçtan bu yana geçen
aradaki 5 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde gol
atamadı.
Hollandalı yıldız, bu şanssızlığını Fenerbahçe
derbisinde kırabilecek mı? Galatasaraylı taraftarlar
merakla bekleyecek.
Galatasaray’la bu sezon 12 resmi karşılaşmaya
çıkan Sneijder, iki asist yaptı ve iki de gol attı.

İspanya Profesyonel Futbol
Ligi Kurulu, Arda Turan’ın
LFP’ye kaydolabileceğini
ancak bunun Barça’da
oynaması için yeterli
olmayacağını savundu.
İspanya’da 1. ve
2. futbol liglerindeki kulüpleri
temsil eden
Profesyonel Futbol Ligi (LFP)
kurumunun başkanı Javier
Tebas, Barcelonalı
oyuncu Arda Turan’ın LFP’ye
kaydolabileceğini ama bu
durumun, yıldız oyuncunun
forma giymesi için yeterli
olmadığını söyledi.
LFP’nin Madrid’teki
ofisinde yabancı basın
mensuplarına
değerlendirmeler yapan
Tebas, “Arda Turan, LFP’ye
başvurursa hemen kayıt
yaparız ama bu, sorunu
çözmez. Arda’nın La Liga’da
oynaması için hem LFP’ye
hem de İspanya Futbol
Federasyonu’na kayıt olması
gerekiyor.
FIFA “HİÇBİR OYUNCUYU
OYNATAMAZSIN” DİYOR
Bir kulübün sakat
futbolcusu yerine başka bir
oyuncuyu alabilmesi
kuralı, İspanya’dan başka
ülkede yok. Bu yüzden hukuki
bir sorun
var. FIFA, Barcelona’ya
transfer dönemine kadar
değil ocak ayına kadar hiçbir
yeni futbolcu oynatmama
cezası verdiğini savunuyor.
Federasyon da bu yüzden
Arda’yı kaydetmiyor”
ifadelerini kullandı.
SADECE
ANTRENMANLARA
ÇIKABİLİYOR
Barcelona Kulübü’nün,
temmuz ayında Atletico
Madrid’ten transfer
ettiği Arda Turan,FIFA’nın
Katalan kulübüne verdiği
cezadan dolayı sadece
antrenmanlara çıkıyor ve milli
takımda oynayabiliyor. Sakat
oyuncusu Rafinha’nın yerine
Arda’yı La Liga’ya
kaydettirmek
isteyen Barcelona, FIFA’nın
cezasından dolayı henüz
girişimlerinden sonuç
alamadı.
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Şehir meydanına izin çıkmayınca
kermes cami bahçesinde yapıldı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin kermes
için istediği İskeçe şehir
meydanı İskeçe Belediyesi
tarafından tahsis edilmeyince,
kermes Aşağı Mahalle Çınar
Camii bahçesinde yapıldı.
Etkinlik, 17 Ekim Cumartesi
günü gerçekleştirildi.
Azınlık derneklerinin kadın
kolları ve kursları tarafından
hazırlanan kermeste, el emeği
göz nuru eserler satışa sunuldu.
Elde edilen gelir ise yardıma
muhtaç öğrencilerin eğitimine
ayrılacak.
İskeçe’deki kermese BTAYTD
Başkanı Ahmet Kara ve
yöneticilerinin yanı sıra, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve diğer
davetliler katıldı.

“AZINLIĞI YOK
SAYAN ZİHNİYETİ
KINIYORUZ”
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD),
İskeçe şehir meydanında
kermes izni vermeyen İskeçe
Belediyesi’ni kınadı. İskeçe
Belediyesi Yaşam Kalitesi
Komisyonu’nun olumsuz
kararına karşı dernekten,
«Azınlığı yok sayan zihniyeti
kınıyoruz» açıklaması geldi.
Derneğin başvurusunu
değerlendirecek komisyonun
toplanmasından bir gün önce,
İskeçe’deki bir internet
sitesinde, şehir meydanının
derneğe tahsis edilmemesini
isteyen yazının yayınladığı ifade
edilen açıklamada, kermes
yapılmak için şehir meydanının
ucuz bahanelere dayanılarak
tahsis edilmediği dile getirildi.
BTAYTD tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: "Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Yönetim Kurulu 14 Ekim 2015
Çarşamba akşamı
gerçekleştirmiş olduğu

toplantıda, İskeçe şehir
meydanının valilik binası
yönündeki kısmının kermes
düzenlemek üzere derneğe
tahsis edilmesi ile ilgili
dilekçenin İskeçe Belediyesi
Yaşam Kalitesi Komisyonu
tarafından, ucuz bahanelerle
reddedilmesini değerlendirdi.
Söz konusu toplantıdan bir
gün önce, internet
gazetelerinden birinde dilekçe
ile ilgili yalan yanlış ve söz
konusu yerin tahsis edilmemesi
gerektiğini ima eden bir haberin
yapılmış olması;
Toplantı esnasında, Belediye
Hukuk Danışmanı’nın derneğin
bu tür organizasyonları
düzenleme hakkının olup
olmamasını sorgulamaya
kalkışmasını;
Belediye Başkanı
başkanlığında toplanan
komisyon üyelerinin kararlarını
gerekçelendiremeyip bahaneler
üretmesini;
Seçim dönemlerinde, önce
azınlık mensuplarını listelerine
almak için daha sonra da
azınlık seçmeninin oylarını
almak için binbir numara
çeviren, seçildikten sonra ise,
önce kendi listelerindeki azınlık
mensuplarını akabinde de tüm
azınlığı yok sayan zihniyeti
kınıyor ve bu davranışın
değerlendirmesini azınlık ve
çoğunluk kamuoyunun
takdirine bırakıyoruz."

DOSTLUK EŞİTLİK BARIŞ
PARTİSİ’NDEN TEPKİ
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, İskeçe Belediyesi’nin,
kermes için Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne
şehir meydanını tahsis
etmemesi kararına tepki
gösterdi ve kararı “ayrımcı ve
antidemokratik” olarak
nitelendirdi.
Parti açıklamasında, İskeçe
Belediyesi’nden sözkonusu
kararın gözden geçirmesi ve
azınlığı dışlayıcı uygulamalara
son verilmesi istendi.
DEB Partisi tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“İskeçe şehir meydanının bir
kısmının sosyal ve kültürel bir
etkinliğin düzenlenmesi için

tahsis edilmemesini
antidemokratik ve ayırımcı bir
hareket olarak
değerlendiriyoruz.
İskeçe şehir meydanında
yardım amaçlı kermes
düzenlenmesi amacıyla İskeçe
Belediyesi’ne talepte bulunan
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
sözkonusu talebinin
reddedildiğini büyük bir
şaşkınlıkla öğrenmiş
bulunmaktayız.
İskeçe Belediyesi aldığı bu
antidemokratik ve ayırımcı

kararı ile Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının kültürüne
saygısızlık etmiş, bir anlamda
azınlığın kültürünü inkar
etmiştir. Bu karar, vergisini
ödeyen ve belediyenin
imkanlarından yararlanmak
isteyen azınlığı izole etmeye ve
dışlamaya yönelik bir karardır.
Azınlık toplumunun herkes gibi
belediyeye ödediği vergilerin
karşılığında belediyenin
imkanlarından yararlanma
hakkı vardır. Bu kararla
azınlığın bu hakkı elinden
alınmıştır. Yardım amaçlı bir

kermes düzenlemek, bu
vesileyle de kültürel bir
etkinliğe imza atmak isteyen
azınlığa şehir meydanının
kapılarının kapatılmasını,
azınlık toplumuna ve azınlığın
kültürüne karşı yapılmış bir
saygısızlık olarak görmekteyiz.
Tüm bu düşüncelerle DEB
Partisi olarak bu üzücü ve
ayırımcı kararın yeniden gözden
geçirilmesini ve azınlık insanını
rencide eden ve dışlayan
antidemokratik uygulamalara
son verilmesini talep ettiğini
vurgulamak isteriz.”

