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Öğretmen sorununa
çözüm çağrısı!
Azınlık okullarında Türkçe öğretmeni olarak görev yapacak kişilerin
eğitileceği kurumun nasıl olması gerektiğini, bu hafta da azınlık
kurumlarının yöneticilerine sorduk.
AZINLIK okullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev
yapacak kişilerin eğitileceği
kurumun nasıl olması
gerektiğini, DEB Partisi,
BTAYTD, BAKEŞ, Encümenler
Birliği, GTGB, İTB başkanları,
akademisyen Sebahattin
Abdurrahman ve emekli
öğretmen Tevfik Hüseyinoğlu
ile konuştuk. GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan azınlık
temsilcileri, geçen yıl meclisten
geçen eğitim yasasıyla ilgili
itirazlarını dile getirdiler ve
Dedeağaç’ta açılması
planlanan “Didaskalio”ya
sıcak bakmadıklarını
söylediler.
Rodop - Meriç SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği ise Eğitim
Bakan Yardımcısı’ndan,
azınlığın tepki gösterdiği
“Didaskalio”nun faaliyete
geçmesini istediler.
»6, 7, 8,9

ABTTF’den
AP’ye
çalışma
ziyareti

Ahmet Mete Brüksel’deydi
BELÇİKA’nın
başkenti
Brüksel’de 30
Ekim Pazartesi
günü, Toplumsal
Bütünlük
İçin Avrupalı
Müslümanlar
İnisiyatifi
(EMISCO) tarafından
düzenlenen “Kapsayıcı
ve İyimser Yeni
Avrupa”
konulu

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
2 Aralık Çarşamba günü
Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu’na (AP)
çalışma ziyaretinde
bulundu. Federasyon
yöneticileri Avrupa
Parlamentosu’nda beş
milletvekiliyle biraraya
geldi. »4

dünya

bilim
“Srebrenitsa
olmayacağız”

19’da

11’de

sempozyuma, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete katıldı. Konuşmasında,
dünyadaki terör olaylarının hiçbir dinle
bağdaştırılamayacağını vurgulayan Mete,
Batı Trakya Türkleri’nin karşı karşıya
kaldığı haksızlıkları anlattı.
EMISCO, özellikle Paris saldırılarının
ardından toplumlar arasındaki ayrışmaya
dikkati çekmek amacıyla, Avrupalı
Müslümanların katıldığı “Kapsayıcı ve
İyimser Yeni Avrupa” konulu uluslararası
bir sempozyum düzenledi. »15

ekonomi
Custom ROM
kullanmak
için 6 neden!

5’te

KEDE ekonomik
durumu
görüştü

spor
Panathinaikos’un
3 puanı
23’te
silindi!

»12-13

“Hükümet
ANEL politikası
uyguluyor”
POTAMİ Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, 2016 yılı bütçe
görüşmelerinde söz alarak meclis
genel kurulunda konuştu. »10

Müftü İbrahim
Şerif’in
Karadağ
ziyareti
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Karadağ İslam
Meşihatı Başkanı Rıfat Feyziç’in
davetlisi olarak 28 Kasım Cumartesi
günü Karadağ’a gitti. Menşure
Töreni’ne Balkan ülkelerinden dini
liderler ve müftüler katıldı. »2

Hayvancılık
Kooperatifi
için son aşama
KOZLUKEBİR Belediyesi, hayvan
besicileri kooperatifi kurma
çalışmaları çerçevesinde, 2 Aralık Salı
akşamı bir toplantı düzenledi.
Sirkeli’de belediye meclis salonunda
düzenlenen toplantıda katılımcılara
kooperatifin amacı, tüzük ve kuruluşu
hakkında bilgi verildi. »16
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Müftü İbrahim Şerif Karadağ’daydı
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Karadağ İslam Meşihatı Başkanı Rıfat
Feyziç’in davetlisi olarak 28 Kasım
Cumartesi günü Karadağ’a gitti.
Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez’in gerçekleştirdiği ve
Karadağ’da İslam Meşihatı Başkanı seçilen
Rıfat Feyziç’in Menşure Töreni’ne Balkan
ülkelerinden dini liderler ve müftüler
katıldı.
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da tarihi
Osmanagiç camiinde düzenlenen törende
konuşan Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Menşure Töreni’nin Karadağ’da
Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar
için sevinç günü olması gerektiğini
vurguladı.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif ise Karadağ’daki törende yaptığı
konuşmada, Maşihat makamına tekrar
seçilen Rıfat Feyziç’i tebrik ederek, seçimin
Karadağ Müslümanlarına hayırlı olmasını

temenni etti.
TİKA tarafından restorasyonu
tamamlanan tarihi Osmanagiç Camii’nde
düzenlenen törende, Mehmet Fatih
Medresesi Korosu Boşnakça ve Türkçe
ilahiler seslendirdi.
Ziyaretin ikinci günü, Türkiye Diyanet
İşleri Başkanı Görmez başkanlığında sabah
namazını tarihi Nizam Camii’nde kılan
heyet, Osmanlı döneminde inşa edilen,
ancak Balkan savaşlarında tahrip olan ve
2012 yılında Türkiye tarafından
restorasyonu yapılan tarihi caminin
avlusunda bulunan şehitler için dua etti.
Balkan savaşlarında kapatılan, daha
sonra TİKA tarafından restore edilen
Mehmet Fatih Medresesi’ni ziyaret eden
Görmez ve diğer konuk din adamları,
öğrenciler tarafından tekbirlerle
karşılandı. Görmez, buradaki konferans
salonunda öğrencilerle sohbet etti.

İzmir ve Filibe baroları
işbirliği protokolü imzaladı

GAT Eskişehir
Teşkilatı kuruldu
belirterek, İzmir’i insan
BAŞKANLIĞINI Batı
İzmir
hakları konusunda
Trakyalı avukat Aydın
çalışmalar yapan barolarla
Özcan’ın yaptığı İzmir
Barosu’nun
ortak bir ağ içerisinde
Barosu, Bulgaristan’ın
uluslararası bir buluşturacaklarını söyledi.
ikinci büyük şehri olan
İzmir Barosu’nun
Filibe (Plovdiv) Barosu
baro olmasını
uluslararası bir baro
ile işbirliği protokolü
istediklerini
olmasını istediklerini ifade
imzaladı.
İşbirliği protokolünü ifade eden Aydın eden Aydın Özcan, 2014 –
2016 çalışma döneminde
İzmir Barosu adına
Özcan, ülke
ülke içinde olduğu gibi ülke
Başkan Aydın Özcan,
dışında da
dışında da yabancı barolarla
Filibe Barosu adına da
karşılıklı işbirliği temelinde
Baro Başkanı Vladimir
yabancı
çalışmalarını
Zlatev imzaladı.
barolarla
sürdüreceklerini belirtti.
İzmir Barosu Başkanı
karşılıklı işbirliği Özcan, Bulgaristan’ın ikinci
Aydın Özcan ve
beraberindeki heyet, 22
büyük kenti Filibe’deki
temelinde
Kasım Pazar günü ise
baroyla işbirliği protokolü
çalışmalarını imzalamaktan duydukları
Bulgaristan’da
“Avukatlar Günü” olması sürdüreceklerini memnuniyeti dile getirdi.
nedeniyle Filibe Barosu
İzmir Barosu başkanı
belirtti.
tarafından düzenlenen
Aydın Özcan ve
baloya katıldı.
beraberindeki heyet Filibe
Aydın Özcan, İzmir Barosu’na bir
ziyareti sırasında Türkiye’nin Filibe
kardeş baro daha
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek
kazandırmanın gururunu yaşadıklarını
Başkonsolos Alper Aktaş’la görüştü.

BATI Trakyalı üniversite öğrencileri,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu’nda (GAT)
teşkilatlanmaya devam ediyor.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde
öğrenim gören Batı Trakyalı öğrencileri
bir araya getirmeyi amaçlayan GAT,
Bursa Teşkilatı’nın ardından GAT
Eskişehir Teşkilatı’nı kurdu.
Yaklaşık 25 GAT üyesinin bulunduğu
Eskişehir’de, 28 Kasım Cumartesi günü

yapılan toplantıda, GAT Eskişehir
Teşkilatı kurularak yönetim kurulu
seçimleri yapıldı.
GAT Eskişehir Teşkilatı’nın yeni
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Enes Haseki
Asbaşkan: Mehmet Mümin
Genel Sekreter: Engin Osmankahya
Kasadar: İrem Molla İsa
Koordinatör: Cengiz Mandacı
Halkla İlişkiler: Hümeyra Ahmet
Yedek Üye: Aysel Saitoğlu
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Türkiye - AB
mülteci zirvesinde
anlaşma sağlandı

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Ölme eşeğim ölme…
zınlık eğitimi, ülkemiz
devlet politikalarının
azınlık üzerinde en
çetin uygulandığı alanlardan
biri. Yıllardan beri çözüm
bekleyen, çözümlenmek yerine
çözümsüzlüklere götürülen
eğitimde kördüğüm değil,
kördüğümler oluşmuş durumda.
Bunun sebebi çok açık.
Çağdaş bir eğitimden yoksun
nesillerin yetişmesini
engellemek, kültürüne sahip
çıkıp bunu geliştirecek
nesillerin önüne geçmek. Hakim
kültürün, azınlık kültürü
karşısındaki tahammülsüzlüğü
kısacası. “Milli tehlike” olarak
algılanan bir toplumun varlığını
ve gelişimini eritme çabası.
Böyle bir durum Avrupa
Birliği üyesi bir ülke için ne
kadar çağdışı olsa da ne yazık ki
gerçekler bundan ibaret.
İsmi değiştirilen azınlık
okullarının, üzerinde yeni yasa
ve yasal düzenlemelerle sürekli
oyunlar oynanan azınlık
eğitiminin öyle bir kördüğümle
basireti bağlanmış ki, kimsenin
açmaya niyeti yok. İyi niyet
aramak nafile.
Evet, kızgınım… Çünkü
2015’in Avrupa’sında,
demokrasinin doğduğu bir
ülkede bu kadar
tahammülsüzlüklerin var
olduğunu görmek beni
kahrediyor. Yıllardır iyi niyet
beklentisi içinde birşeyler
değişecek diye umut eden
azınlık insanının bu iyi niyetinin
hafife alınması, çağdaş ve
insancıl yaklaşımlar
benimsemek yerine güvensizliği
perçinleyen uygulama ve
politikalara her geçen yıl
yenisinin eklenmesi çıldırtıyor
beni.
Bir eğitim sisteminin en
temel taşlarından biri
eğitimcidir. Donanımlı bir neslin
yetişmesi için, o neslin ehil
ellerin tedrisatından geçmesi
gerekir. Ülkemiz yöneticileri

A

TÜRKİYE’den Avrupa’ya
mülteci akımını durdurmak için
Eylül ayından bu yana süren
görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Türkiye, 3 milyar euro mali
yardım, AB’ye vizesiz seyahat ve
üyelik müzakerelerine tekrar hız
verilmesi karşılığında Avrupa’ya
göçmen akışını kesecek
tedbirler alacak.
Avrupa Birliği, sığınmacı
akınıyla ilgili Türkiye’ye 3 milyar
euroluk maddi destek
sağlayacak. Zirveden çıkan
önemli kararlardan biri de,
gerekli şartların sağlanması
durumunda 2016’nın
sonbaharında Türk vatandaşları
için vize serbestisinin
sağlanması oldu.
Türkiye’nin üyelik sürecinde
uzun bir aradan sonra
müzakereler yeniden
başlayacak. Zirvede, ekonomik
ve parasal politika konularını
içeren 17. faslın 14 Aralık’ta
açılmasına karar verildi. Bazı
fasılların açılması için de
hazırlıklar 2016’nın ilk
çeyreğinde tamamlanacak.
Brüksel’de gerçekleşen
zirvede AB ile Türkiye arasında
her yıl 2 zirvenin
düzenlenmesine yönelik bir
karar da alındı.

ZİRVE SONRASI
BASIN TOPLANTISI
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
düzenlenen ve AB üyesi 28 ülke
liderinin katıldığı zirve sonrası,
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı
Donald Tusk ve AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker
kameralar karşısına geçti.
Zirve için “bu gerçekten tarihi
bir toplantı” ifadesini kullanan
Davutoğlu, “Üzerinde
anlaştığımız kilit konsept üyelik
sürecimizin yeniden

canalndırılmasıdır.” dedi.

“BUGÜNE KADAR 8 MİLYAR
DOLAR HARCADIK”
Sığınmacı krizini çözebilmek
için Suriye krizinin çözülmesi
konusunda anlaşmaya
varıldığını söyleyen Davutoğlu
şunları kaydetti: “Aksi taktirde
onlarca ortak eylem planımız
olsa da eğer sığınmacı dalgası
bu şekilde gelmeye devam
ederse Türkiye ve AB çok daha
büyük problemlerle
karşılaşır. Bu zamana kadar 8
milyar dolar harcadık. Bu 3
milyar euro Suriyeli
sığınmacılara veriliyor. Yeniden
yerleşim ve diğer uygulanabilir
konular önümüzdeki dönemde
görüşülecek.”

“TÜRKİYE’YE VERİLEN
BİR PARA DEĞİL”
Türkiye’nin ortak eylem planına
ilişkin sözlerini yerine
getireceğini söyleyen Türkiye
Başbakanı Davutoğlu sözlerine
şöyle devam etti: “Bizim
amacımız çözüm bekleyen
sorunlara odaklanmaktı. Ortak
eylem planını hayata geçirirsek
mülteci sorunu uygun bir
şekilde ele alınacaktır. 3 milyar
euro da Türkiye için değil,
Suriyeli mülteciler için
harcanacak. Bizim nihai
hedefimiz insan kaçakçılığını ve
mültecilere yönelik suçları
engellemek ve Avrupa’ya gelen
mültecilerin sayısını azaltmak.”

JUNCKER’DEN VİZE
AÇIKLAMASI
Sığınmacı konusunun zirvenin
en önemli nedeni olduğunu
kaydeden AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker de,
“Kimsenin sınırlarımızı bizim
için korumasını beklemiyoruz.
Bu sadece Avrupalılar

tarafından yapılmalıdır, ama
konu Türkiye üzerinden
sığınmacı akınına gelince
oyunun kurallarında önemli
değişikliğe gidiyoruz. Zirvede
üyelik sürecinin yeniden
harekete geçirilmesi konusunda
da uzlaştık.” ifadelerini kullandı.
Vize serbestisi konusuna da
değinen Juncker, “bütün
gereklerin karşılanmasına”
vurgu yaparak şunları
söyledi: “Geri kabul anlaşması
ile vize serbestisi arasında bağ
var. Birlikte değerlendirmeye
devam edeceğiz. Bütün şartlar
yerine gelirse, vize serbestisinin
2016’nın sonbaharında gündeme
gelmesini bekliyorum.”
Juncker, sığınmacıların
yeniden yerleştirilmesi
konusunda 15 Aralık’a kadar bir
hazırlık çalışması yapılacağına
da vurguladı.

“STANDARTLARIMIZ BELLİ”
AB’nin standartlarının belli
olduğuna işaret eden AB
Konseyi Başkanı Tusk ise “İki
taraf da bugün bu sürece ivme
kazandırdı. Fakat standartlar
mevcudiyetini korumaktadır.
Sizin kararlılığınız nedeniyle biz
çok umutluyuz. Fakat bizim
standartlarımız aynıdır.”
ifadelerini kullandı.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

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.

SÖPA’yla bu alanda açtıkları
yarayı kapatmak yerine, yeni
yaralar açmayı tercih ediyorlar.
Yıllarca kapanmasını
istediğimiz SÖPA neticede
kapandı. Ancak azınlık
okullarında Türkçe ders
programlarını yürütecek
öğretmenler için beklenen
eğitim fakültesi hayal olarak
kaldı.
Azınlık okullarında öğretmen
olmanın yeni yolu, her Yunan
vatandaşı gibi ilkokul öğretmeni
yetiştiren eğitim fakültelerinden
birine gitmek, ardından da
Dedeağaç’ta Yunanca ve Türkçe
eğitim verecek 1,5 yıllık
“Didaskalio”, yani bir çeşit
seminere dahil olmak.
Yani ölme eşeğim ölme..
Azınlık, sadece azınlık
mensuplarının gidebileceği bir
eğitim fakültesi istiyor. Ülkemiz
yöneticileri ise bunun
anayasaya aykırı olduğunu ileri
sürüyorlar.
Gülmek geliyor içimden…
Yıllardan bu yana azınlık
eğitiminde her şey usülüne
uygun yapılıyormuş gibi… Peki
SÖPA vakti zamanında
anayasaya uygun muydu? Hangi
yüksek eğitim kriterine
uyuyordu?
Bir diğer soru; Heybeli
Ruhban Okulu’nun açılmasını
Ankara ile görüşmelerde dile
getiren ve talep eden Atina, bu
konudaki iki yüzlülüğünü nasıl
açıklayabilir? Türkiye’deki
herhangi bir yüksek eğitim
kurumuna bağlı olmayı
reddeden, tamamiyle bağımsız
bir ruhban okulu isteyen
Atina’nın iç politikayla dış
politika kriterleri nasıl bu kadar
çelişebilir?
Bir devletin vatandaşıyla
nasıl bir zıtlaşmasıdır bu?
Dinlemeyen, duymayan;
dinlemek, duymak istemeyen
bir yönetimden bahsediyoruz.
Kızmamak, üzülmemek
mümkün değil…

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

Ahmet AYDIN
a.amet@hotmail.com

Ellere var da bize yok mu?
nkara’daki temasları
kapsamında HDP’yi de
ziyaret eden Başbakan
Aleksis Çipras, HDP’yi yakından
takip ettiklerini ve HDP’nin verdiği
mücadeleyi büyük bir hayranlıkla
izlediklerini söylemiş. Söylemesine
söylemiş de, neden Bay Çipras
hiçbir illegal örgütle iş tutmamış
DEB Partisi’nin ve Batı Trakya Türk
azınlığının verdiği haklı ve
demokratik mücadeleyi hiç
görmemiş, hiç duymamış, bu
sebeple hayranlık duyacak bir
mücadele için çok uzaklara bakmış.
O kadar uzağa bakmaya gerek
yoktu. Yanı başında oturan azınlık
milletvekillerine sorsaydı, eminim
onlar haklı bir azınlık
mücadelesinin demokratik yollarla
Batı Trakya’da nasıl verildiğini
kendisine anlatırlardı. Mesela
azınlığın kimliğinin nasıl inkâr
edildiğini, bu sebeple azınlığın
demokratik ve hukuk yolu ile bu
hakkını nasıl AİHM’de geri aldığını,
buna rağmen devletin hukuku
tanımadığını ve azınlığın bu hakkını
teslim etmediğini, ben eminim
kesin anlatırlardı. Hatta bir adım
daha ileriye giderek, Batı Trakya
Türk azınlığından partilerinin
yüksek bir oy aldığını, demokrat,
eşitlikçi, hümanist birazcık da içi
gıdıklayan ama ayağı yere
basmayan ekonomik vaatlere
bakarak, kendilerine oy veren
azınlığı nasıl hükümetin küçük
ortağı ANEL’e teslim ettiklerini, bu
sebeple azınlığın çok kırıldığını, bu
hususta hala bir açıklama
beklediğini anlatırlardı diye
düşünüyorum.
Hep merak etmişimdir, bir sabah
kahvesini yudumlarken Bay Çipras,
solculuğa ve insan hakları
kavramlarına olan saygısını var
sayarak, hümanist bir yaklaşımla
vicdan muhakemesi yaparak, biz
bu azınlığa göz göre göre haksızlık
yapıyoruz kardeşim, dememiş
midir? Dememesi için önüne konan
dosyalarda azınlığın hayatından
çok mutlu olduğu yazılı olmalı. Peki
insan işin aslını merak ederek, hiç
mi kuralların dışına çıkamaz. Ya
kardeşim bana böyle anlatılıyor
ama bu insanların da sesi
duyuluyor, ben bir de bu işe kendi
gözlerimle baksam, kendi
kulaklarımla işitsem demez mi
insan? Bu sorgulama ilme de,
pozitivist yaklaşıma da uygundur
hani. Belki de daha büyük
hayranlık duyacağı bir mücadele ile
karşılaşıverir insan.
Eline taş almamış, hiçbir cam
kırmamış, cana kıymayı aklından
bile geçirmemiş, tüm ıstırabını
sinesinde yaşayıp, gönlüne

A

gömmüş, haklı olduğunu bildiği
davasında demokrasiyi, siyaseti,
hukuku ve yasaları kullanmış, sabır
ve sebat içinde mücadele eden
insanları tanımak eminim kendisini
de mutlu edecektir.
Mesela Gümülcine’ye geldiğinde
DEB Partisi’ni ziyaret edebilir.
Birinci ağızdan hem Batı Trakya
Türk azınlığının nasıl haksızlıklar
altında inim inim inlediğini
dinlemiş olur, hem de Batı Trakya
Türk insanının samimi, içten
misafirperverliğini tanımış olur.
DEB Partisi yetkilileri kendisine
neden ve hangi hakları için
mücadele ettiklerini bir bir
anlatırlar. Mesela derler ki bizi
emanet alırken vaat ettiğiniz eğitim
ve inanç hürriyetlerimize neden
müdahale ediyorsunuz? Kimliğimizi
neden tanımamak için bu kadar
direniyorsunuz? 92 yıldır bilfiil
vatandaşı bulunduğumuz bu
ülkede neden bizler zabit ve polis
olamıyoruz? Hatta neden uçak ve
tren kullanmamıza izin verilmiyor?
Hatta neden benim insanım bir
bankayı, bir hastaneyi
yönetemiyor? Hepsinden öte neden
benim insanım otoban gişelerinde
dahi istihdam edilmiyor? Yunan
milli takımlarında neden bir
sporcumuz yok? Azınlık hakları
bağlamında neden iki dilli YunancaTürkçe eğitim verecek anaokulları
açmamıza mani oluyorsunuz?
Neden benim çocuklarıma
İskeçe’de ve Gümülcine’de sadece
bir ortaokul ile bir lise reva
görülüyor? Azınlık okullarında
dilediğim gibi eğitim almış
öğretmenlerimin çalışması neden
engelleniyor? Azınlık okullarının
eğitim kalitesinin yükselmesi
neden istenmiyor? Özgürce neden
müftülerimi seçemiyorum? Vakıf
mallarının idaresini azınlığa ne
zaman iade edeceksiniz? Temsil
hakkımızı baltalayan ve Dünya’nın
hiçbir ülkesinde benzeri
bulunmayan bu bağımsız adaylara
uygulanan %3’lük antidemokratik
ülke barajını ne zaman
kaldıracaksınız? Bunu hakikaten
bugün sahip olduğunuz siyasi
değerlerinizle nasıl
bağdaştırıyorsunuz?
Bunları daha çok uzatmak
mümkündür. Lakin ben Başbakan
Çipras’ın bölgemize gelince bunları
dinleyeceğine olan inancımı
koruyorum. Hatta dinledikten sonra
verilen mücadeleye daha büyük bir
hayranlık duyacağına da
inanıyorum. Yoksa ele başka eve
başka politika olmaz! Olursa biz de
“ele vor da, bize yoh mi?” d er,
dalgamıza bakarız. Kalın
sağlıcakla…

4 Aralık 2015

OGA primlerini ödeme
süresi uzatıldı
SİRİZA Rodop Milletvekili
Mustafa Mustafa, Tarım
Sigorta Kurumu’nun (OGA),
2015 yılının ilk altı ayına
ait sigorta primi ödeme
tarihini 16 Aralık 2015
tarihine kadar uzatıldığını
duyurdu. Sözkonusu
uygulamaya; eski
uygulamayla borçlarını
düzenleyip altı aylık veya üç
aylık takside
bağlayanların da dahil
olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili
olarak Milletvekili
Mustafa Mustafa
sosyal medya

hesabından şu açıklamayı yaptı: “Sigorta primi
borcunu internet üzerinden düzenleyip, her ay
taksitle ödeyenler, son tarih olan 30 Kasım
2015’e kadar ödemelerini yapmış olmaları
gerekir. Fakat 2015’in ilk altı ayına ait sigorta
primini 16 Aralık 2015’e kadar ödeyebilirler.
Yukarıda belirtilen tarihler, ilk defa Kasım
2015’te borcunu düzenleyip başvuruda
bulunanları kapsamamaktadır. Bu tür
düzenlemeler her zaman olduğu gibi,
başvurudan bir hafta içinde ödenmelidir.
Ayrıca 1949 doğumlu, 2016’da emekli
olacaklara, bu ay, 2015’in ikinci altı ayına ait
sigorta primi ödemesiyle ilgili bildiriler
gönderilecektir. Başvurularını bir an önce
yapmak isteyen emekli adaylarının, 2015’in
ikinci altı ayına ait sigorta primini 31 Aralık
2015 tarihine kadar ödemeleri gerekir.”

Brüksel’e çalışma ziyareti
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 2 Aralık
Çarşamba günü Brüksel’deki
Avrupa Parlamentosu’na (AP)
çalışma ziyaretinde bulundu.
Federasyon yöneticileri
Avrupa Parlamentosu’nda beş
milletvekiliyle biraraya geldi.
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf ve
Mustafa Kasap ile ABTTF
Brüksel temsilcisinin eşlik
ettiği çalışma ziyareti
kapsamında, AP
milletvekilleri İspanya’daki
Katalan azınlığına mensup
Jordi Sebastia
(İspanya/Yeşiller-EFA) ve
Ernest Maragall
(İspanya/Yeşiller-EFA),
Bulgaristan’daki Türk azınlığa
mensup Necmi Ali
(Bulgaristan/ALDE-Liberal
Demokratlar), Iskra Mihaylova
(Bulgaristan/ALDE-Liberal
Demokratlar) ve
Romanya’daki Macar azınlığa
mensup Csaba Sógor
(Romanya/EPP-Hristiyan
Demokratlar) ile görüşüldü.
İlk görüşme, AP Geleneksel
Azınlıklar, Ulusal Topluluklar
ve Diller İntergrubu’nun üç
eşbaşkanından biri olan Jordi
Sebastia ve Ernest Maragall ile
yapıldı. Görüşmede, Batı
Trakya Türk azınlığının 1923
Lozan Barış Antlaşması ile
eğitim ve din alanlarında
özerk kılındığının altını çizen
ABTTF Başkanı Habipoğlu,
Yunanistan hükümetinin iki
dilli azınlık anaokullarına izin
vermeyerek azınlığın ana dilde
eğitim hakkını ihlal ettiğini
milletvekillerine aktardı.
Bulgaristan’daki Türk
azınlığın siyasi partisi Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
üyesi Necmi Ali ile yapılan
görüşmede Habipoğlu, eğitim
başta olmak üzere Batı Trakya
Türk azınlığının yaşadığı

güncel sorunlar ve maruz
kaldığı ayrımcı uygulamaları
aktardı. Habipoğlu, AP çatısı
altında yapılabilecek müşterek
çalışmalar için milletvekilinin
desteğini istedi.
Batı Trakya Türk azınlığına
destek vermeye hazır
olduğunu kaydeden Ali,
HÖH’ün olağan genel kurul
toplantısının gelecek yıl Nisan
ayında yapılacağını belirterek
Habipoğlu’nu Bulgaristan’a
davet etti.
HÖH’ten AP milletvekili
seçilen Bölgesel Kalkınma
Komisyonu (REGI) Başkanı
Iskra Mihaylova ile yapılan
görüşmede, Batı Trakya’nın
ekonomik açıdan
Yunanistan’ın en geri kalmış
bölgeleri arasında yer
aldığının altını çizen ABTTF
Başkanı, bölgesel ve kırsal

kalkınmaya yönelik Avrupa
Birliği (AB) fonlarından Batı
Trakya’daki Türk azınlık
belediyelerinin yeterince
yararlanamadığını ifade etti.
Çalışma ziyareti
kapsamındaki son görüşme
AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve
İçişleri Komisyonu üyesi
Csaba Sógor ile ofisinde
yapıldı. Habipoğlu, Batı
Trakya Türk azınlığının
örgütlenme özgürlüğü
alanında ciddi sorunlar
yaşadığını belirterek, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) İskeçe Türk Birliği,
Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği ile
ilgili 2007 ve 2008 yıllarında
aldığı üç kararın Yunanistan
tarafından halen
uygulanmadığını dile getirdi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Öğretmen Sorunu –2
eçen hafta ele almaya
başladığımız “Öğretmen
Sorunu”na bu sayımızda da
devam ediyoruz. Yazıma geçen hafta
yaptığım bir hatayı düzelterek
başlıyorum. Geçen sayıdaki yazımın bir
yerinde şöyle diyorum: “Samaras
hükümetinin son döneminde 2014 yılı
sonlarına doğru mecliste kabul edilen
yasayla Dedağaç’ta ülkedeki herhangi
bir eğitim fakültesini bitirdikten sonra
azınlık okullarında öğretmen olmak
isteyenlere bir veya biruçuk yıllık bir
Türkçe kursu uygulaması öngörülüyor.
Şu anda hayata geçirilmek istendiği
söylenen uygulama bu. Şahsen bunun
sağlıklı bir çözüm olduğuna
inanıyorum.” Cümlenin son kelimesi
‘inanmıyorum’ olması gerekiyordu.
Düzeliyor ve siz değerli okurlarımdan
özür diliyorum.
Konumuzda devam edelim. Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumu, 1968
yılında Cunta yönetimi tarafından açılan

G

ve azınlık okullarına öğretmen yetiştiren
SÖPA’nın yetersiz olduğunu, kaliteli
eğitim vermediğini söyledi durdu. Bu
okulun modernleştirilmesini,
iyileştirilmesini istedi. Bu olmayınca ve
karşısında adeta “kör” ve “sağır” bir
devlet anlayışı görünce SÖPA’nın
kapatılmasını ve yerine dört yıllık bir
üniversite bölümünün açılmasını talep
etti. Bu arada SÖPA’nın sorunlarını
kabullenen SÖPA mezunu
öğretmenlerin seminer ve ek eğitim
taleplerine de olumlu yanıt verilmedi.
Yıllar böyle akıp geçti. Bu akıp giden
yıllarla birlikte azınlık eğitimindeki
kalite de (özellikle Türkçe ayağında)
yitip gitti!.
SÖPA kapatıldı. Onun yerine Selanik
Üniversitesi’nde açılan dört yıllık Azınlık
Eğitimi Bölümü, birkaç yıl faaliyet
gösterdikten sonra resmileştirilmeden
kapatıldı. İlginçtir, bu bölüm açıldı,
birkaç yıl öğrenci de aldı sonra bir anda
bu bölümün “anayasaya aykırı” olduğu

keşfedildi! Bu bölümün açılmasına
sebep olanlar da bir şekilde görevden
“ayrıldı”.
Samaras hükümetinin son günlerinde
kabul edilen yasayla azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak eğitimcilerin ilk
önce Yunanistan’daki herhangi bir
eğitim fakültesinden mezun olup
“normal” öğretmen olması, daha sonra
ise Dedeağaç’ta açılacak birbuçuk yıllık
“Azınlık Müfredatı Bölümü”nü
bitirmeleri gibi bir formül bulundu.
Herşeyden önce şunu söylemek
istiyorum. Geçen yıl bu formül ele
alınırken, şekillendirilirken ve karara
bağlanırken azınlıkla YETERİNCE
görüşülmedi. Azınlıkla istişare edilmedi.
Azınlık bu konuyu yeterince öğrenmedi,
yeterince tartışmadı ve yeterince kendi
görüşünü dile getirmedi, getiremedi.
Çünkü bu konuda azınlığa bu HAK
tanınmadı. Bunun başka bir açıklaması,
bunun LAMİ, CİMİ yok! Şunu da
vurgulamak gereki diye düşünüyorum.
Azınlık eğitimi sadece iki (resmi) azınlık
eğitimi derneğinin meselesi değildir.
Sadece azınlık milletvekillerinin
meselesi de değildir. Bu konuda tüm
toplum kesimlerini içine alacak şekilde
somut ve ayrıntılı bir diyaloğa,
istişareye ihtiyaç vardır.
Azınlık okulu iki dilli bir sisteme
dayanıyor. Türkçe ve Yunanca. Şurası
bir gerçek ki; azınlık eğitiminde özellikle
Türkçe ayağı eksik oldukça, tüm
müdahaleler ve çabalar yarım
kalacaktır. 41 yıl boyunca SÖPA
örneğinde olduğu gibi.
Dedeağaç’taki “Didaskalio”

formülünde olduğu gibi önerilen sistem,
azınlık eğitiminin Türkçe ayağının iki
ana temelden biri değil de, “yardımcı”
bir unsur olarak algılıyor veya
varsayıyor. Türkçe kısmından sorumlu
olacak eğitimcilerin ciddi, ayrıntılı,
kaliteli, güzel ve iyi bir eğitim
sürecinden geçmesi gerekiyor. Yani
“temelin” mümkün olduğunca “sağlam”
olması şart. Dört yıl boyunca
üniversitede hiç Türkçe eğitim almadan,
fakülteden mezun olacak ve sonrasında
öğrencilik heyecanı ve azmin önemli bir
bölümünü tükettikten sonra birbuçuk yıl
boyunca Yunanca ve Türkçe bir eğitim
sürecinden (sadece Türkçe dersler
olmayacak) geçerek “iyi” bir Türkçe
öğretmeni olunabilir mi? Benim bu
konuda çok ciddi çekincelerin ve
endişelerim var. İki haftadır konuyla
ilgili olarak konuştuğum azınlık kurum
başkanları ve temsilcilerinin de en
azından benim kadar endişeli, çekinceli
ve tepkili olduğunu çok rahat bir şekilde
gördüm.
Azınlık “ikinci bir SÖPA” istemiyor.
SÖPA’da verilen iki yıllık eğitim az,
yetersiz ve kalitesiz bulunuyordu.
Yıllarca “dört yıllık fakülte istiyoruz”
diyen azınlığın bu sesini, bu çağrısını
duyan olmadı. Umarım tarih tekekkür
etmez. Nasıl ki normal bir devlet okulu
için yetişen öğretmen dört yıllık ciddi bir
üniversite eğitiminden geçiyorsa, azınlık
okulunda Türkçe öğretmenliği yapacak
kişinin de EN AZINDAN dört yıllık bir
fakültede eğitilmesi gerekiyor.
Bu konuyu önümüzdeki hafta da ele
almaya devam edeceğiz...

KEDE ekonomik durum için olağanüstü toplandı
YUNANİSTAN Belediyeler Birliği
(KEDE), belediyelerin ekonomik
darboğazını görüşmek üzere olağanüstü
genel kurula gitti. Belediyelerin ekonomik
durumunun son derece kötü olduğunu ve
belediyelerin iş yapamaz hale geldiğini
söyleyen Belediyeler Birliği Başkanı
Yorgos Patulis, “Belediyelerin ekonomik
olarak sıkboğaz edilmesine daha fazla
dayanamıyoruz. Bu durum artık son
bulmalı” açıklamasında bulundu. Patulis,
önümüzdeki günlerde eylemlere
başlayabileceklerini ifade etti.
Atina’da yapılan olağanüstü
Belediyeler Birliği genel kuruluna, Batı
Trakya’daki üç Türk azınlık belediye
başkanı da katıldı. 30 Kasım Pazartesi
günü yapılan toplantıya Batı Trakya’dan
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet katıldı.

“ÖDEMELERDE 1 MİLYAR
EUROLUK KESİNTİ OLABİLİR”
Yerel yönetimlerin ekonomik sorunlarının
ele alındığı toplantıya, Marusi Belediye
Başkanı ve KEDE Başkanı Yorgos Patulis
başkanlık etti.
Toplantıyla ilgili olarak Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu. Hükümetin yerel
yönetimlere vermesi gereken çok sayıda
ödeneğin olduğunu belirten Kabza,
“Toplantıda hükümetin yerel yönetimlere
sağladığı fonlarda %63 civarında bir
kesinti olduğu dile getirildi. En önemlisi
hükümetin 2016 yılı bütçe görüşmelerinin
başlayacağı bu dönemde, yerel
yönetimlere ayrılan bütçede 1 milyar
euroya yakın bir kesintinin olacağı
sözkonusu. Bu kesintinin olması halinde

bazı küçük belediyeler gündelik
ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma
gelecek. Toplantıda bu konular dile
getirilerek; merkezi hükümetin yeni bir
kararnameyle belediyelerin elinde olan
otlak düzenlemelerini ve buradan elde
edilen gelirleri, eyalet başkanlıklarına
devredilebileceği kaydedildi.” diye
konuştu.

“BELEDİYELER BİR GÜNLÜĞÜNE
KAPANABİLİR”
Bunun yanı sıra belediyelerin bazı
gelirlerinde kesintiye gidileceğini söyleyen
Mustafçova Belediye Başkanı sözlerine
şöyle devam etti: “Toplantıda
uygulamalar bu şekilde devam ettiği
takdirde 2016 yılında kesintilerin %80’e
kadar varabileceği ve böylece
belediyelerin iş yapamaz hale gelebileceği
ifade edildi. Bu kapsamda toplantıda
hükümetin belediyelere ödemesi gereken
ödemeleri yapması istendi. Bu taleplerin
yerine getirilmemesi halinde hükümete
açık bir mesaj verilmesi amacıyla
belediyelerin bir günlüğüne
kapanabileceği dile getirildi.”

KALLİKRATİS PROGRAMI
DEĞİŞİYOR MU?
Kabza, toplantıya katılan İçişleri Bakanı
Panayotis Kurublis’in de bir konuşma
yaptığını ve konuşmasında, belediyelere
verilmesi gereken taksit ödemelerinin
Aralık ayı sonuna kadar yapılacağı sözünü
verdiğini söyledi. Kurublis’in ayrıca
gelecek yıl Mart ayından itibaren
ekonomik durumda iyileşme olacağı
sözünü verdiğini kaydeden Cemil Kabza,
“Ayrıca sayın bakan belediyelerin daha
rahat çalışabilmesi için Kallikratis
programında bazı değişikliklere
gidileceğini söyledi.” diye konuştu.
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Öğretmen sorununa çözüm çağrısı!
Azınlık
eğitiminde en
önemli konu
başlığı olan
“öğretmen
sorunu”nu
irdelemeye
devam ediyoruz.
Azınlık
okullarında
Türkçe
öğretmeni
olarak görev MUSTAFA
yapacak ALİ ÇAVUŞ
kişilerin DEB PARTİSİ
BAŞKANI
eğitileceği GENEL
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Genel Başkanı Mustafa
kurumun nasıl Partisi
Ali Çavuş, azınlık eğitiminin
olması özel yapısının rayından
çıkartıldığını belirterek, azınlık
gerektiğini, bu okullarında görev yapacak
eğitim
hafta da azınlık öğretmenlerin,
fakültesinde yetiştirilmesi
söyledi. Ali Çavuş,
kurumlarının gerektiğini
“Batı Trakya Müslüman Türk
yöneticilerine azınlığı uluslararası Lozan
Antlaşması ile Yunanistan’a
sormaya devam emanet edilirken, azınlığın
ve inanç alanındaki
ediyoruz. eğitim
özerkliği aynı antlaşma ile
altına alınmıştır. Ancak
Konuyla ilgili garanti
Yunanistan’ın art niyetli
olarak DEB asimilasyon politikaları
sebebiyle azınlığın eğitim
Partisi, BTAYTD, alanındaki özerkliği ve özel
rayından çıkartılmıştır.
BAKEŞ, yapısı
Hiç şüphesiz azınlık okullarında
yapacak öğretmenler,
Encümenler görev
Türkçe öğretmeni yetiştiren
Birliği, eğitim fakültelerinde eğitim
almalıdırlar. Yunanistan bu
Gümülcine Türk öğretmen adaylarının
eğitim almasına
Gençler Birliği, Türkiye’de
olumlu bakmayabilir.
üniversitemize
İskeçe Türk Gümülcine’deki
bağlı olarak açılacak,
Birliği Türkiye’den gelecek öğretim
üyelerinin de yer alacağı bir
başkanları, Türkçe öğretmenliği bölümü
Burada günümüzün
azınlık eğitimi açılabilir.
eğitim anlayışına cevap verecek,
öğretmenler
hakkında tez donanımlı
yetişebilir. Önemli olan
çalışması yapan samimiyet ve iyi niyettir. Bu ikisi
olduğunda bizler azınlığın
akademisyen sorunlarının bir çırpıda
gönülden
Sebahattin çözülebileceğine
inanıyoruz. Ancak bugüne
böyle bir iyi niyet
Abdurrahman kadar
maalesef göremedik. Türkiye’de
ve emekli eğitim almış öğretmenlere görev
verilmedi. SÖPA’da arzu
öğretmen Tevfik ettiğimiz gibi öğretmen
SÖPA kapatılıp
Hüseyinoğlu ile yetiştirilmedi.
yerine açılan okulun akıbeti
Yeni çıkartılan
konuştuk. bilinmiyor.
eğitim yasası ile Dedeağaç’ta

ERCAN AHMET

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ

açılan destekleme kursları ile ne
yapılacağı netlik kazanmış
değil. Azınlık eğitiminin temel
taşı olan öğretmenlerimizin
eğitimi hep bir muamma.” diye
konuştu.

“AZINLIK EĞİTİMİ VE
AZINLIK OKULU
KAZANILMIŞ BİR HAKTIR”
Güdülen politikayla azınlık
okullarının sonlandırılmak
istendiğine işaret eden Ali
Çavuş, azınlık eğitiminin
kazanılmış bir hak olduğunu
kaydetti. DEB Partisi Başkanı,
“Azınlık eğitiminin kalitesini
bilinçli olarak düşürüp, devlet
okullarının eğitim kalitesi
üzerinden yapılan kara
propaganda ile oluşturulan
algının tek bir amacı var.
Azınlık okullarını sonlandırıp,
azınlığın eğitimindeki özerkliğe
son vermek. Ancak şu
bilinmelidir ki, azınlık eğitimi
ve azınlık okulu, azınlığımız
adına kazanılmış bir haktır.
Azınlık bu hakkın korunmasını
talep ediyor. Bu bizim
kültürümüzün ve kimliğimizin
temel kaynağıdır. Bizler,
okullarımızın ve
öğretmenlerimizin çağdaş
eğitim verecek düzeye
getirilmesini ülkemiz
Yunanistan’dan talep ediyoruz.”
dedi.

“DEDEAĞAÇ’TAKİ BÖLÜME
SICAK BAKMIYORUZ”
Dedeağaç’ta açılması planlanan
yeni bölüme sıcak
bakmadıklarını ifade eden
Mustafa Ali Çavuş sözlerine
şöyle devam etti: “Burada
açılacak kursun veya bölümün
içeriği konusunda bir bilgimiz
yok. Kimler bu eğitimi verecek?
Burada Türk öğretim üyeleri
olacak mı? Hangi alanda
eğitilecek bu öğretmenlerimiz?
Bilmiyoruz. Azınlık eğitimi
maalesef azınlıkla
görüşülmeden, azınlığın
taleplerine kulak vermeden ve
azınlığın hassasiyetleri dikkate
alınmadan şekillendiriliyor.
Yunanistan, ‘ben yaptım, oldu’
mantığı ile hareket ediyor.

Halkımız bu tavra külliyen
karşıdır. Bu insanları arzu
ettikleri eğitimden mahrum
bırakmak Yunanistan’a ne
kazandırır? Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı, kendi
azınlık eğitimini ve okulunu
istiyor. İstemeye de devam
edecek. Devlet er veya geç bu
sese kulak vermek
durumundadır. Azınlığın
kimliğini inkar etmek, eğitimine
darbe vurmak, kurumlarını
kapatmak böyle bir çağda AB
üyesi bir ülkeye hiç yakışmıyor.
Azınlık insanını devlet okulu
tercihine yöneltmek için yapılan
kara propagandayı ve
oluşturulan algıyı insanlık dışı
buluyorum. Her veli eğitim
tercihini, kimliğinin ve
kültürünün devamı yönünde
kullanacaktır. Buna gönülden
inanıyorum. DEB Partisi olarak
bu hakkımızı her platformda
arayacağımızdan da kimsenin
süphesi olmasın. Gençlerimizin
eğitimli ve donanımlı yetişmesi,
ülkemiz Yunanistan’ın
yararınadır. Çocuklarımız tüm
birikimlerini ülkelerinin
istifedesine sunacak ve bu ülke
için çalışacaklardır.”

ERCAN AHMET
BATI TRAKYA AZINLIK
OKULLARI ENCÜMENLER
BİRLİĞİ BAŞKANI
Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, azınlık eğitiminin
uluslararası anlaşmalarla
azınlığa tanındığına vurgu
yaparak, devletin bunu
korumak ve geliştirmek zorunda
olduğunu söyledi.
Dedeağaç’taki bölüme karşı
olduklarını ifade eden Ercan
Ahmet, azınlık okullarında
görev yapacak öğretmenleri
yetiştirecek kurumun üniversite
düzeyinde bir fakülte bölümü
olmasını talep ettiklerini
vurguladı. Ahmet, bu taleple
ilgili olarak ortaya atılan
“anayasaya aykırı” iddiasının
ise gerçeği yansıtmadığını
söyledi.

İlk olarak Dedeağaç’ta
açılması planan eğitim
kurumuyla ilgili olarak
düşüncelerini dile getiren
Encümenler Birliği Başkanı,
“Dedeağaç’ta açılacak okul veya
bölüm ile ilgili olarak bugüne
kadar kimseden resmi bir
açıklama gelmedi. Burada
kimler görev alacak, eğitim
kadroları ne şekilde
oluşturulacak? Bu soruların
cevaplarını şimdilik kimse
veremiyor.” diye konuştu.
Dedeağaç’ta açılması
planlanan okulun asla kabul
görmeyeceğini kaydeden Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
okuldaki eğitimin, eğitime
kalite getirmeyeceğini
düşünüyorum. Ancak bu proje
farklı bir şekilde uygulanabilir.
Şöyle ki; halihazırda yaklaşık
tayin bekleyen 250
öğretmenimiz var. Bunun
yanında halihazırda kötü eğitim
almış eğitim kadroları mevcut.
Bunu ben değil,
öğretmenlerimiz bile söylüyor.
‘Didaskalio’ denen okulda bu
öğretmenlerimizin eğitimi
yapılabilir. Söz konusu okul
SÖPA’lı eğitimciler için seminer
şeklinde eğitim verebilir. Ancak
azınlık okullarına eğitim
kadroları buradan
yetiştirilmemelidir.”

“EĞİTİMİN TÜRKÇENİN
YANI SIRA YUNANCA DA
OLMASI GEREKİR”
Azınlık okullarına yeni eğitim
kadroları yetiştirebilmek için en
az dört yıl eğitim veren yeni bir
fakülteye ihtiyaç olduğunu
kaydeden Ahmet, “Bu Türkiye
devleti ile anlaşmalı olarak
olabilir. Türkiye’den, sözkonusu
okula eğitimci kadroların
gelmesi gerekir. Böylece azınlık
eğitimine katkı sağlanmış
olacaktır. Bu okullarda eğitimin
Türkçe’nin yanı sıra Yunanca da
olması gerekir.” diye konuştu.
Sözkonusu okulun
Gümülcine ya da İskeçe’de
olmasının ideal olacağını
söyleyen Encümenler Birliği
Başkanı, burada okuyacak
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AHMET KARA

verebilmesi için ayrıca
3 dönem “Didaskalio” eğitimine
tabi tutulacağını söyledi.

“ANAYASAYA AYKIRILIK
SÖZKONUSU DEĞİL”

“DİDASKALİO’YA KARŞIYIZ”

GALİP GALİP
BAKEŞ BAŞKANI

AHMET KARA
BTAYTD BAŞKANI
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Başkanı Ahmet Kara, azınlık
okullarına eğitim kadrosu
yetiştirecek okulların en az dört
yıllık eğitim fakültesi olması
gerektiğini vurguladı. Kara,
Dedeağaç’ta açılması planlanan
Azınlık Eğitim Bölümü’nün
(Didaskalio) saçma bir sistem
olduğuna da dikkat çekti.
BTAYTD Başkanı, dört yıllık
fakülteyi bitiren bir kişinin,
azınlık okullarında eğitim

KORAY HASAN

GALİP GALİP

eğitimcilerin azınlık okullarında
staj yapmasının da daha kolay
olacağını sözlerine ekledi.

Azınlık çocuklarının azınlık
okullarına gitme hakkı olduğu
gibi, kendi öğretmenlerinin
eğitilmesi konusunda da
herhangi bir sorun olmaması
gerektiğini dile getiren Ercan
Ahmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Burada Türk
dilinde eğitim yapacak kişilerin,
elbette ki azınlık mensubu
kişilerden olması gerekir. Biz
azınlık eğitimcilerinin
yetiştirileceği bir üniversite
bölümü istiyoruz. Bazı çevreler,
‘Bu anayasaya aykırıdır;
olamaz’ diyor. Yani sadece
azınlık çocuklarının gideceği bir
üniversite bölümünün
açılamayacağını iddia ediyorlar.
Buna katılmıyoruz. Nasıl ki
azınlık okulu varsa ve azınlık
mensubu çocuklar bu okula
gidiyorsa, bu okulun öğretmeni
de eğitilebilir. Burada
anayasaya aykırı bir durum
sözkonusu olamaz. Bir konuya
daha değinmek istiyorum.
Dedeağaç’taki bölüm azınlık
öğretmeni yok diye acilen
hayata geçirilmek istenebilir.
Ben buna katılmıyorum. Çünkü
tayin bekleyen çok sayıda SÖPA
mezunu öğretmen var. Bu
konuda aceleye gerek yok. Biz
sağlıklı bir eğitim sistemi ve
öğretmen eğitim sistemi
istiyoruz. Devletten de bu
konuda hassasiyet ve iyi niyet
bekliyoruz.”
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Eğitim alanında hayata
geçirilecek reformlarla ilgili
olarak Eğitim Bakanlığı’nın
bugünlerde kamuoyuyla bir
diyalog başlattığını hatırlatan
Kara, “Biz BTAYTD olarak
bakanlıktan bir randevu talep
etmeyi düşünüyoruz. Öncelikle
bu düşüncemizi azınlık kurum
ve kuruluşlarıyla paylaştıktan
sonra, ortak bir metin altında
azınlık eğitimiyle ilgili
fikirlerimizi dile getirmeyi
amaçlıyoruz. Didaskalio’da
Türkçe ve Yunanca derslerine
baktığımızda Yunanca dersleri
daha çok. Hatta Türk edebiyatı
seçmeli dersler arasında yer
alıyor. Böyle bir şey kabul
edilemez ve bu tamamen bir
saçmalıktır. Biz dernek olarak
Dedeağaç’taki Didaskalio’ya
karşıyız. Zaten bunu da daha
önce yayınladığımız basın
bülteniyle açıklamıştık.” dedi.
Azınlık okullarına eğitim
kadrosu yetiştirilmesi için yeni
bir eğitim kurumuna ihtiyaç
olduğunu vurgulayan Kara,
Türkiye’deki eğitim
fakülteleriyle işbirliğine
gidilmesi gerektiğini belirtti.
Kara, söz konusu bölümün
İskeçe, Gümülcine ve
Dedeağaç’ta olmasının tercih
edildiğini dile getirdi.
Söz konusu eğitim kurumu
için alt yapıların önceden
oluşturulması gerektiğine
dikkat çeken Başkan Kara
sözlerini, “Sonuç itibarıyla
BTAYTD olarak bizleri, açılması
planlanan bu Didaskalio
bölümü tatmin etmiyor ve buna
soğuk bakıyoruz. Bunun
gerekçelerini de daha önce
açıklamıştık. Ümit ediyorum ki;
devlet azınlığın taleplerini
dikkate alır. Tekrar ediyorum.
Türkiye’deki eğitim
kurumlarıyla ortak bir çalışma
yürütülerek, dört yıllık bir
fakülte açılmasını ve azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin burada
eğitilmesini talep ediyoruz. Bu
talebin dikkate alınacağını
umuyorum.” diyerek
tamamladı.

Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve
Kültür Şirketi (BAKEŞ) Başkanı
Galip Galip, öğretmen
sorununun ciddiyetine atıfta
bulunarak, bu konuda Yunan
devletinin ileriye dönük somut
adımlar atması gerektiğini
belirtti.

“YARIM YAMALAK BİR
SİSTEM İSTEMİYORUZ”
Azınlık ilkokullarına öğretmen
yetiştirmek için devletin daha
önce SÖPA’yı kurduğunu
hatırlatan Galip, “Yunanistan
devleti bu işe SÖPA’dan başladı.
Daha sonrasını da düşünerek
plan yapıldı. Ona göre de bu
plan uygulamaya konuldu. Şu
anda çok daha vahim bir
durumla karşı karşıyayız.
Dedeağaç’a açılması planlanan
‘Azınlık Eğitimi Bölümü’ne
(Didaskalio) baktığımızda,
Yunanca ağırlıklı olacak. Türkçe
oldukça az. Sonunda da yarım
yamalak bir sistemden geçerek
öğretmen yetiştirilecek. Bunlar
da azınlık okullarımıza gelerek
bizlere Türkçe ders öğretecekler.
Biz yarım yamalak bir sistem
istemiyoruz. Azınlığın talepleri
ve istekleri dikkate alınarak,
demokratik bir çözüm istiyoruz.
Dolayısıyla olayın çok vahim
olduğunu açıkça görüyoruz.”
diye konuştu.

“DERME ÇATMA İŞLERLE
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK;
TÜRKÇEYİ ÖĞRENEMEYEN
ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK
DEMEKTİR”
Azınlık okullarına eğitim
kadrolarının yetiştirilebilmesi
için, yeni eğitim kurumunun
açılması gerektiğinin altını
çizen Galip şöyle konuştu:
“Azınlık eğitimi için yeni
açılacak olan eğitim
kurumunun fakülte düzeyinde,
en az 4 yıl eğitim veren bir
kurum olması gerekir. Burada
derslerin çoğu ve müfredatın
Türkçe derslere ağırlık verilerek
yapılması gerekir. Ayrıca bu
derslerin de ikili anlaşmalar
gereği Türkiye’den gelen
öğretmenler tarafından

verilmesi
gerekir. Bir kişinin kendi anadili
olan bir dili öğretmesi ile
yabancı bir dili bilen bir kişinin
başka bir dili öğretmesi
arasında çok ciddi farklar
vardır. Aksi takdirde derme
çatma işlerle öğretmen
yetiştirmek; Türkçe’yi
öğrenemeyen çocuklar
yetiştirmek demektir. Böyle bir
durum da bizi yine sorunlu bir
sisteme götürür.”

diğerleri kaldı. Dolayısıyla
Yunan devleti azınlık
konularında zaman zaman
samimi olabiliyor, ancak bir
sonraki göreve geldiğinde bunu
bozuyor. Yani sakat ve sağlıksız
bir durum sözkonusu.”

KORAY HASAN
GTGB BAŞKANI

Lozan Antlaşması’nı da
anımsatan Galip, “Şu anda
Lozan Antlaşması’nı kale alan
bile yok. Halbuki Lozan
Antlaşması, ulusal yasaların
bile üzerinde olan bir
antlaşmadır. Dolayısıyla Lozan
Antlaşması uluslararası bir
antlaşma olduğu için, herhangi
bir yasa ya da düzenlemeyle
değiştirilemez. Bu olacak iş
değildir. Ama maalesef,
Yunanistan için olmayan şey
yok. İktidara kim gelirse gelsin,
aynı tas aynı hamam devam
ediyor.” dedi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı (GTGB) Koray Hasan da
konuyla ilgili olarak gazetemize
yaptığı açıklamada, herşeyden
önce devletten iyi niyet
beklediklerini vurguladı.
Öncelikle Batı Trakya’da
kurulacak bir eğitim
fakültesinin en az dört yıllık
olması gerektiğini söyleyen
Başkan Hasan, “Okullarımızda
öğretmen olarak görev yapacak
öğretmenlerin tabii ki normal
bir fakültede eğitilmesi gerekir.
Sözkonusu okulun üniversite
seviyesinde olması gerekir. Bu
okulda sadece azınlık üyesi
kişiler eğitim almalıdır. Ayrıca
buradaki eğitimin herhangi bir
fakülteden bir farkı olmaması
gerekir.” diye konuştu.

“ZAMAN ZAMAN OLUMLU
GELİŞMELER OLUYOR,
AMA GELEN BOZUYOR”

“AKADEMİK KARİYERİ
OLAN EĞİTMENLERİMİZE
GÖREV VERİLMELİDİR”

“Türkiye ve Yunanistan’ın artık
Batı Trakya Türk azınlığı eğitimi
konusu üzerine ciddi bir şekilde
eğilmeleri gerekir” diyen BAKEŞ
Başkanı Galip Galip sözlerini
şöyle tamamladı: “2000 yılında,
1951 Kültür Antlaşması’nı bile
iptal ederek, yerine yenisini
getiren gayet güzel bir çalışma
başlatılmıştı. Fakat bu sadece
prensip anlaşmasında kaldı.
2000 yılındaki anlaşmanın bir
iki maddesinin dışında, hiç biri
meclisten yasa olarak geçmedi
ve öyle rafta duruyor. Zaman
zaman olumlu gelişmeler
oluyor. Fakat sonra gelen daha
da iyileştireceği yerde, bir
öncekinin yaptığını yıkıyor. O
yıllarda Türkiye’de dönemin
Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile
Yorgo Papandreu arasında
yaklaşık 20 tane çok güzel
anlaşma yapılmıştı. Bunların bir
iki tanesi meclisten geçerek
yasa haline getirildi. Fakat

Azınlık okulları için öğretmen
yetiştirecek fakültenin eğitim
kadrosunun, Türkiye’den ya da
azınlık üyesi kişilerden
oluşturulması gerektiğini
vurgulayan Hasan, “Örneğin bu
alanda doktorasını yapmış olan
azınlık gençleri
değerlendirmeye alınarak
buradaki okulda görev
alabilirler. Dolayısıyla bu
alanda akademik kariyeri olan
eğitmenlerimize görev
verilmelidir.” diye konuştu.
Söz konusu okulun,
Gümülcine bölgesine
açılmasının daha iyi olacağını
belirten Hasan sözlerine şöyle
devam etti: “Türk azınlık için
Gümülcine merkezdir.
Gümülcine olmazsa İskeçe veya
Dedeağaç olabilir. Yani bu bizim
tercihimizdir.”

“İKTİDARA KİM GELİRSE
GELSİN, AYNI TAS AYNI
HAMAM DEVAM EDİYOR”

Devamı 8. sayfada
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7. sayfanın devamı

“EN BÜYÜK SIKINTIYI
TÜRKÇE MÜFREDATTA
YAŞIYORUZ”
Azınlık okullarındaki sorunlara
da değinen Hasan, “Bizim
okullarda en büyük sıkıntı
Türkçe’dir. Türkçe müfredat
düzgün ve kaliteli olmadığı için
sıkıntılar yaşamaktayız.
İlkokullarda okuyan
çocuklarımızda yaşadığımız en
büyük sıkıntıyı Türkçe
müfredatta yaşıyoruz. Yunanca
müfredatta da sorunlar
yaşıyoruz. Ancak bu sorunların
Türkçe müfredata göre daha az
olduğunu söyleyebilirim. ” diye
konuştu.
Koray Hasan sözlerine şöyle
devam etti: “Türkçe
öğretmenlerinde büyük sıkıntı
yaşıyoruz. Bunu da alınan
eğitimin kaliteli olmadığına
bağlıyorum. Buna eski eğitim
metodlarını da ekleyebilirim. O
yüzden eğitim sisteminin
tamamen yenilenmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Ancak azınlık eğitimcilerimizin
de çoğunun iyi niyetli olduğunu
belirtmek isterim. Birçoğunun
kendini yetiştirdiğini ve
öğrencilere katkı sağlamak için
çalıştığını görüyorum. Burada
yanlış olan ve eksik olanın
insanımızda ve
öğretmenlerimizde değil,
sistemde olduğunu vurgulamak
gerekir.”

“DİDASKALİO’YA
KARŞIYIM”
GTGB Başkanı Koray Hasan
Dedeağaç’ta açılması plananan
azınlık eğitimi bölümüyle ilgili
olarak şunları kaydetti: “Ben
dernek başkanı olmanın yanı
sıra bir eğitimciyim. Didaskalio
olayına karşıyım. Bunun çok
yanlış olacağına inanıyorum.
Zaten bu yasa hazırlanırken
azınlık toplumu tüm kurum ve
temsilcileriyle karşı çıkmıştı.
Tüm tepkilere rağmen bunun
devam ettiriliyor olması ve
bunda ısrar edilmesi çok
düşündürücü. Dört yıl boyunca
öğrencinin hiç Türkçe ders
almadan fakülteden mezun
olduktan sonra birbuçuk yıllık
bir bölüme gidip orada da
Yunanca ve Türkçe bir
eğitimden geçtikten sonra
Türkçe öğretmeni olması
imkansız. Kaldı ki bu çok uzun
bir süreç olacağı için hiç cazip
değil. Aynı zamanda çok
yorucu. Dolayısıyla Didaskalio
olayını karşıyız.”

AHMET KURT
İTB BAŞKANI
İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı
Ahmet Kurt, azınlık okullarında
görev alacak öğretmenlerin
eğitimini sağlayacak kurumun
çok önemli olduğuna dikkat
çekerek, “Dedeağaç’ta açılması
planan eğitim kurumu asla
kabul edilemez bir durumdur ve
yetersizdir. Açılması planlanan

SEBAHATTİN ABDURRAHMAN
AHMET KURT

eğitim kurumu; Türk azınlığa
tam manasıyla Türkçe eğitim
verebilecek kapasitede
olmalıdır. Bunun aksi
düşünülemez. Buradaki eğitim
süreci dört yıl, hatta eğer
gerekirse dört yılın da üzeri
olmalıdır. Dolayısıyla normal bir
fakülte olması gerekir. Ayrıca bu
öğretmenler azınlık okullarında
okutulan Türkçe derslerle ilgili
olarak da ders almalıdırlar.
Bunun çok önemli olduğuna
inanıyorum.” diye konuştu.

“EĞİTİM VERECEK
EĞİTMEN KADROSU
TÜRKİYE’DEN GELEBİLİR”
Ayrıca söz konusu öğretmen
okulunda yer alacak eğitim
kadrosunun Türkiye’den
gelmesi gerektiğini söyleyen
Kurt sözlerine şöyle devam etti:
“En azından bu fakültede görev
alacak eğitim kadrusunun
çoğunluğu Türkiye’den
olmalıdır. Çünkü bir insan eğer
Türkçe dilini güzel bilmiyorsa,
bu kişi nasıl Türkçe eğitim
verebilir. Dolayısıyla karşı
taraftaki insanı anlayabilecek
dilde eğitim kadrolarının olması
gerektiğine inanıyorum.”
SÖPA’nın kapatılmasıyla
ilgili olarak, sözkonusu okulun
yerine alternatif bir eğitim
kurumunun olmayışının endişe
verici bir durum olduğunu
kaydeden Kurt, “Bu konuda
maalesef gerek azınlık kurum
kuruluşları olsun, gerekse kişi
ya da kişiler olsun taleplerine
yer verilmiyor. Bu bizleri olduğu
gibi herkesi üzüyor. SÖPA keşke
kapatılmadan önce ‘Bu eksikliği
ne şekilde telafi ederiz’ şeklinde
azınlığın görüşü alınmış
olsaydı.” diye konuştu.

“ÖĞRETMEN OKULU İSKEÇE
YA DA GÜMÜLCİNE’DE
OLABİLİR”
Azınlık okulları için öğretmen
yetiştirecek okulun Gümülcine
veya İskeçe ilinde olması
gerektiğini ifade eden Ahmet
Kurt, azınlık nüfusunun bu
bölgede yaşadığını hatırlattı.
İTB Başkanı Kurt, “Azınlık
nüfusu İskeçe ve Gümülcine’de
yoğunlaşıyor. Bunun yanında
son yıllarda yaşanan ekonomik
krizi de gözönünde
bulunduracak olursak,
sözkonusu okulun bu iki

yerleşim bölgesinden birinde
olması daha uygun olacaktır. Bir
de şu anımsatmayı yapmak
istiyorum. Burada niyetin ne
olduğuna da bakmak gerekir.
Burada gençlere eğitim mi
vermek istiyoruz, yoksa kendi
yerlerinden uzaklaştırıp onları
asimile mi etmeyi istiyoruz?
Bunu dikkatli düşünmemiz
gerekir. Çünkü son yıllarda bir
çok azınlık üyesi gençlerimiz
bölgemizden eğitim amaçlı
uzaklaşmak zorunda kaldı.
Bunların bazıları ne yazık ki
geriye döndüğünde kötü
alışkanlıklar edinmiş olarak
karşımıza çıkıyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

“MÜCADELEMİZİ YARIDA
BIRAKMAMALIYIZ”
Azınlığın birlik ve beraberlik
içerisinde mücadele
veremediğini dile getiren İTB
Başkanı Ahmet Kurt sözlerini,
“Bir şey istediğimiz zaman
bunun sonuna kadar takibini
yapmamız gerekir. Ancak bu
şekilde başarı elde edebiliriz.
Çünkü bizler bir şey istiyoruz ve
o istediğimizi elde etmeden
mücadelemizi yarıda
bırakıyoruz. Bu da azınlığımızın
en büyük eksikliğidir.” diyerek
tamamladı.

SEBAHATTİN
ABDURRAHMAN
AKADEMİSYEN
İngiltere’de yaşayan Batı
Trakyalı akademisyen
Sebahattin Abdurrahman, en
önemli konunun azınlık
okullarında görev yapmak için
iyi yetişmiş öğretmen istenip
istenmediği sorusuna yanıt
bulmak olduğunu belirtti.
Abdurrahman, azınlık
okullarındaki Türkçe
öğretmenlerinin iyi
yetişmesinin şart olduğunu
söyledi.
Sebahattin Abdurrahman
şöyle konuştu: “Azınlık
okullarındaki Türkçe ders
öğretmenlerinin nasıl ve nerede
yetiştirilmesi gerekir sorusuna
iki soru çerçevesinde cevap
vermek gerektiğini
düşünüyorum. Bu sorulardan
ilki azınlık okullarında

pedagojik anlamda iyi yetişmiş
ve azınlık eğitimine uygun
öğretmenlerin görev almasının
gerçekten istenilip
istenilmediği, diğer bir soru ise
gündemde olan yeni bir
bölümün veya okulun açılması
iyi öğretmen yetiştirmek için tek
başına yeterli midir? Bu
soruların yanıtlanması
gerekiyor. Batı Trakya azınlık
okullarında öğretmenlerle ilgili
uzun yıllara dayanan sorunlar,
bizlere ilk sorunun cevabının
olumsuz olduğunu göstermeye
yetmektedir. Türkiye öğretmen
okulu mezunu öğretmenlere
görev verilmemesi, azınlık
eğitim yapısına uygun olmayan
ve farklı amaçlar çerçevesinde
SÖPA’nın açılması ve Türkçe
ders öğretmenlerinin
yetiştirilmesinde oldukca
yetersiz kalındığı çoğunluk ve
azınlık yetkilileri tarafından
defalarca dile getirilmesine
rağmen uzun yıllar faaliyette
kalmasına müsaade edilmesi,
meslek içi eğitim konusunda
hiçbir ciddi adım atılmaması,
öğretmenlerin verimlilikleri ve
başarılarını sorgulayan bir
sistemin hayata geçirilmemesi,
Türkçe ve Türk kültürünün
gelişiminin ve devamının
sağlanmasında öğretmenlerin
ne derece yeterli olduğunun
sorgulanmaması ve bu konuda
velilere hiç bir söz hakkının
tanınmaması gibi uygulamalar,
iyi yetişmiş ve azınlık eğitimine
uygun öğretmenlerin görev
almasının istenilmediğinin açık
delilleridir.”

“BU OKULDA EĞİTİM
KESİNLİKLE TÜRKÇE
OLMALI”
Sebahattin Abdurrahman
azınlık okulları için öğretmen
yetiştirecek okulda eğitimin
kesinlikte Türkçe olması
gerektiğini vurguladı.
Abdurrahman, “İlk sorunun
cevabının olumsuz olarak
ortaya çıkması, ikinci soruyu
büyük oranda anlamsız
kılmakla birlikte yine de ‘acaba’
yeni bir başlangıç olabilir mi
diye kendimizi sorgulayarak
ikinci soruya cevap verecek
olursak. Bu okul eğer
bahsedildiği gibi ülkedeki
herhangi pedagoji fakültesini
bitiren azınlık öğrencilerinin

‘sınavla’ gireceği bir okul
olacaksa, derslerin kesinlikle
Türkçe olması gerekmektedir.
Bu ‘olmazsa olmaz’ olmalıdır.
Günümüzde azınlık
çocuklarının büyük kısmının,
yeterli azınlık ortaokulu ve
lisesi olmamasının da etkisiyle
Yunan okullarına gittiği ve
devamında üniversitede
Yunanca okuduğu
düşünüldüğünde, Türkçelerinin
önemli oranda erozyona
uğraması büyük ihtimal
dahilindedir. Bu bağlamda
bahsi geçen okulda kesinlikle
Türkçe odaklı bir eğitim
programı olması gerekmektedir.
Bununla birlikte giriş sınavları
da kesinlikle çok zor sınavlar
olmalıdır. Bu iki özellik bu tür
bir okulun iyi öğretmen
yetiştirmeye yetip yetmediği
sorusunun cevabını
oluşturmaktadır. Bence
kurulacak bir öğretmen
okulunun sadece azınlık
öğrencilerine yönelik olması da
gerekmez. Sonuçta azınlık
okullarındaki Yunanca ders
öğretmenlerinin de azınlık
çocuklarının eğitimine yönelik
özel bir eğitimleri bulunmadığı
bir gerçektir. Azınlık çocukları
Türkçe dersler için eğitim
alırken, Yunanlı öğretmenler de
azınlık okullarının Yunanca
müfredatı ve azınlık
çocuklarının eğitimi için
hazırlık ve meslek içi eğitim
görebilirler.” dedi.

“DEDEAĞAÇ’TAKİ BÖLÜM
İPTAL EDİLEBİLİR”
Sebahattin Abdurrahman
sözlerini şöyle sürdürdü: “Son
olarak, bu alanda özel olarak
bahsi geçen Dedeağaç’ta
açılması planlanan öğretmen
bölümünün faaliyete geçmesi
iptal de edilebilir. Çünkü
halihazırda çok sayıda SÖPA
mezunu, öğretmen olmayı
beklemektedir ve 695/1977 sayılı
yasanın azınlık okullarında
görev alacak öğretmenlerden
SÖPA mezunlarına öncelik
veren, onları bu bağlamda
ayrıcalıklı kılan madde
yürürlüktedir. Bu madde
yürürlükte olduğu müddetce
başka bir okul mezununun
görev alması zaten imkansız
görünmektedir.”
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Azınlığın tepki gösterdiği
bölümün faaliyete
geçmesini istediler
TEVFİK HÜSEYİNOĞLU
EĞİTİMCİ
Uzun yıllar azınlık eğitimine hizmet eden emekli öğretmen
Tevfik Hüseyinoğlu Lozan Antlaşması’na dikkat çekti.
Hüseyinoğlu, “Azınlık eğitimiyle ilgili olarak en önemli
hususun Lozan Antlaşması olduğunu ve yapılacak
düzenlemelerin buna uygun olması gerektiğini vurgulamak
isterim. Azınlık eğitiminin temeli de, ruhu da, pratiği de Lozan
Antlaşması’ndadır. Her ne kadar son yıllarda bu özellik tahrip
edilse de azınlık eğitiminin temeli Lozan Antlaşması’na
dayanmaktadır. Bundan sonra yapılacak yeni düzenlemeler
konusunda azınlığımızın ileri gelenleri bunu dikkatten
kaçırmasınlar. Bu elzemdir.” dedi.

“AZINLIK EĞİTİMİ STATÜSÜNE SADIK KALINDIĞI
DÖNEMLERDE AZINLIK EĞİTİMİ VERİMLİ OLMUŞTUR”
Lozan Antlaşması’nın azınlık eğitiminin statüsünü
belirlediğini hatırlatan tecrübeli eğitimci Tevfik Hüseyinoğlu,
“Bu statü uygulandığı dönemlerde ve bu statüye sadık
kalındığı dönemlerde azınlık eğitimi gelişmiştir ve verimli
olmuştur. Ne zaman ki bu statüye karşı çıkıldı, buna ters işler
yapılmaya başlandı, azınlık eğitiminde sorunlar ve sıkıntılar
başladı.” diye konuştu.

“LÜTFEN SAMİMİ DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ”
Dedeağaç’ta açılmak istenen bölümle (Didaskalio) ilgili olarak
görüşünün olumsuz olduğunu dile getiren Tevfikoğlu, “Ne
yazık bu ve buna benzer projeler azınlığın aklıyla alay etmekle
eşdeğerdir. Bu konuda lütfen yetkili merciler karar almadan
önce azınlıkla konuşsun. Herşeyi bir yana bıraksınlar ve
azınlıkla, azınlık kurumlarıyla samimi bir işbirliği yapsınlar.
Göreceksiniz ki konular ve sorunlar tereyağdan kıl çeker gibi
çözülecek.” ifadelerine yer verdi.

SATILIK OTEL
Gümülcine’deki (Komotini) Hotel Filia tümü
veya bir bölümü sahibinden satılıktır.
Otelin özellikleri:
1996 yılında inşa edilmiştir,
2006 yılında genişletilmiştir
Dört yıldızlı
Toplam 14,50 dönüm
50 oda, 101 yatak kapasiteli
450 metrekare, 600 kişilik etkinlik salonu
Bar, Lokanta
Yüzme havuzu
100 araçlık otopark
Bilgi için
Elena FİLİPPU - Tel: +30 6972100406
www.hotelfilia.gr

RODOP – Meriç SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği,
2014 yılında azınlığın
tepkilerine rağmen
mecliste kabul edilen
ve azınlık eğitimine
ciddi değişiklikler
getiren yasanın
öngördüğü
Dedeağaç’ta
açılması
planlanan
Azınlık
Okulları
Öğretmen
Bölümü’nün
2016’da
faaliyete
geçmesini
istedi.
Rodop – Meriç
SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği
yönetimi, 25 Kasım
Perşembe günü Atina’da
azınlık eğitiminden de sorumlu
olan Eğitim Bakan Yardımcısı
Theodosis Pelegrinis’le görüştü.
Görüşmeye Rodop SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf ile azınlık
eğitimi danışmanları Mehmet
Derdiman ve Ahmet Nizam’ın da
katıldığı bildirildi.

Dedeağaç’ta
açılması planlanan bölümü
savunduklarını söyleyen dernek
başkanı Mehmet Şerif, mevcut
şartlarda Dedeağaç’ta açılacak
bölümün kendilerini tatmin
ettiğini ifade etti.

AZINLIK DEDEAĞAÇ’TAKİ
BÖLÜME TEPKİ
GÖSTERMİŞTİ

“ANAYASAYA AYKIRILIK
OLDUĞU İÇİN EN UYGUN
OLANI BU”

Dernek yönetiminin yapılan
görüşmede, taleplerini sözlü ve
yazılı olarak Bakan Yardımcısı
Pelegrinis’e ilettiği ifade edildi.
Rodop – Meriç SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği,
Dedeağaç’ta açılması planlanan
ve azınlık okullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
eğitimcilerin yetiştirileceği bir
buçuk yıllık azınlık eğitimi
bölümünün önümüzdeki eğitim
yılında faaliyete geçmesini talep
etti. Ayrıca Dedeağaç’taki
bölüme alınacak öğrencilerin
Türkçe yeterlilik sınavına tabi
tutulması istendi.
2014 yılında kabul edilen
yasanın olumlu bir yasa
olduğunu savunan Rodop –
Meriç SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, bu yasayla
azınlık eğitimcilerinin diğer
öğretmenlerle eşit statüye
getirildiğini ileri sürdü.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Rodop – Meriç SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif, Rodop ili
SİRİZA milletvekilleriyle, azınlık
eğitim danışmanlarının da
görüşmede olduğunu söyledi.

GÜNDEM’in, “Azınlık kurumları
sözkonusu bölüme tepkili. Yasa
meclise geldiğinde azınlık
milletvekilleri de bu yasaya ve
bölüme karşı çıkmıştı. Bu
konuyla ve bölümle ilgili
görüşünüz neye dayanıyor?”
sorusunu yanıtlayan dernek
başkanı Şerif şöyle konuştu:
“Yunanistan’ın azınlık
öğretmenlerinin yetiştirilmesi
için dört yıllık eğitim fakültesi
açabilmesi için anayasayı
değiştirmesi lazım. Yani dört
yıllık fakülte talebi anayasaya
aykırı. 2007’den bu yana biz
dernek olarak dört yıllık bir
fakülte istedik zaten. Ancak
bunun anayasaya aykırı olduğu
söyleniyor. Şu anda mevcut
şartlarda Dedeağaç’taki bölüm
en uygun olanı. Biz buna
inanıyoruz.”

başkanı şu yanıtı verdi:
“Özellikle eğitim alanında en
çok çabalayan dernek bizim
derneğimiz. Diğer
dernekler ne yaptı ve ne
yapıyor bilemem. Biz
her zaman eğitimin
kaliteli hale
getirilmesini
istedik. Bu
konuda eğer
azınlık
kurumlarıyla
ters düşersek
masaya oturur
konuşuruz.
Ama biz
tezimizi ortaya
koyarız. Biz o
okula gidecek
kişinin azınlıktan
olmasını istiyoruz.”

“DİĞER YASAL
DERNEKLERİN
KATILMASI İYİ OLUR”

“AZINLIK KURUMLARIYLA
TERS DÜŞERSEK MASAYA
OTURUR KONUŞURUZ”
“Azınlık kurumlarıyla ve
azınlığın yıllarca dile getirdiği
taleple ters düşmekle karşı
karşıya kalacağınızı
düşünmüyor musunuz?”
sorusuna karşı ise dernek

GÜNDEM’in, “Bu konu
bakanlıkla görüşülürken tek
dernek değil de diğer azınlık
kurumlarıyla da görüşülse, yani
daha geniş katılımlı bir diyalog
süreci olsa daha doğru olmaz
mı?” sorusuna ise dernek
başkanı Mehmet Şerif, “Tabii ki,
yasal olan derneklerin katılması
iyi olur. Biz ne diyoruz; ilk önce
kendi aramızda bir anlaşma
sağlamak lazım. Biz ne istiyoruz?
Nasıl bir şey istiyoruz?” yanıtını
verdi.

YASA MECLİSE
GELDİĞİNDE AZINLIK
TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere 2014 yılı
Kasım ayında kabul edilen ve
azınlık eğitimine ciddi
değişiklikler getiren yasayla
açılması öngörülen
Dedeağaç’taki bölüm azınlık
kurum ve temcilcileri tarafından
tepkiyle karşılanmış ve azınlık
okullarında görev yapacak
Türkçe öğretmenlerinin
eğitileceği dört yıllık üniversite
düzeyinde fakülte talebinde ısrar
edilmişti. Sözkonusu yasanın bir
yıl önce mecliste görüşülmesi
sırasında söz alan üç azınlık
milletvekili Ahmet Hacıosman,
Hüseyin Zeybek ve Ayhan
Karayusuf yasanın azınlıkla
yeterli diyalog yapılmadan
hazırlandığı eleştirisini yapmış
ve tasarının yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini
belirtmişti. Milletvekili Ahmet
Hacıosman ile dönemin eğitim
bakanı Andreas Loverdos
arasında sert tartışma da
yaşanmıştı.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Evcil hayvanlarda aşının önemi

B

u haftaki konumuzu,
aşılamaya ayırdık. Kısaca
aşılama dediğimizde ne
anlıyoruz? Aşılamanın önemi nedir?
Aşılamada dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir? Kısaca değinelim:
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.
Aşılar; vücuda verildiğinde, bağışıklık
sistemini uyararak hastalıklara karşı
spesifik aktif bir bağışıklık oluşturan ve
bu yolla canlının korunmasını sağlayan
biyolojik maddelerdir. Bağışıklık ise;
vücuda giren veya verilen
mikroorganizma, protein ve bu gibi
yabancı maddelere karşı vücudun bütün
savunma sistemleri ile karşı koyması,
direnç göstermesi ve kendini
korumasıdır. Vücuda giren bu yabancı
maddelerin neden olduğu hastalıklar
atlatıldıktan sonra hayvanlarda bu
hastalıklara karşı doğal bir direnç
oluşur. Yani diğer bir deyişle bağışıklık
şekillenir. Aşılar genellikle, koruyucu
amaçla kullanılır. Aşılama; hastalıklarla
karşılaşma ihtimali olan hayvanları, o
hastalığa karşı korumak için, önceden
mikroorganizmayla karşılaştırarak
bağışık kılma işlemidir.
Anneye yapılmış aşıların da yavru
üzerinde koruyucu özelliği vardır.
Yapılan araştırmalar yavruların, daha
anne karnındayken yavru zarları
aracılığıyla bir miktar immunglobulini
(bağışıklık oluşumunu sağlayan
maddeler) anneden aldığını ortaya
koymaktadır. Yeni doğmuş yavrular,
bağışıklık sistemleri gelişim halinde
olduğundan, humoral ve hücresel
bağışıklığı aktif olarak tam anlamıyla
oluşturma yeteneğinde değillerdir. Bu
nedenle eğer anne doğumdan uygun bir
süre önce aşılanırsa kendi korunma
maddelerini yavrularına geçirebilir.
Böylece yeni doğmuş yavrularda acil
korunma sağlanmış olur.
Ayrıca yavruların bağışıklık sisteminin
gelişmesinde, anneden emilen
kolostrum miktarı ile kolostrumdan
alınan immunglobulin miktarı büyük
önem taşımaktadır. Yavrular ilk pasif
bağışıklığı anneden aldıkları kolostrum

aracılığı ile kazanırlar. Köpek
yavrularında tespit edilen maternal
antikorların %90’ı kolostrumdan
gelmektedir.
Aşılamada dikkat edilmesi
gerekenler:
Aşı öncesi tüm hayvanlar genel
sağlık kontrollerinden mutlaka geçmeli,
aşı sadece sağlıklı hayvanlara
yapılmalıdır.
Aşılanacak yavru ve yetişkin
köpeklerin vücut sıcaklığı normal (3839,5°C) sınırlar içinde olmalı. Ateşin
yüksek olması vücutta başka bir
hastalığın göstergesi olabilir bu nedenle
bu hastalığın nedeni bulunmalı ve
tedavi edilmeli veya birkaç gün beklenip
ateş ve hastalık belirtisi olmadığı bir
zamanda aşılama yapılmalı.
Aşılama öncesi ve aşılama sırasında,
aşının etkisini azaltacak antibiyotik ve
kortikosteroid gibi ilaçlar
kullanılmamalı. Eğer kullanılmış ise son
kullanıldığı günden itibaren bir hafta
geçmiş olmalı.
Evcil hayvanınızın mutlaka iç ve dış
parazit tedavisi yapılmış olmalı.
Parazitler bağışıklık sistemini
zayıflattığından yapılan aşı yeterli
düzeyde korumayı sağlamadığı gibi
aşılama öncesi hayvanınızda gizli kalmış
bir enfeksiyonun çıkmasını da
sağlayarak hastalanmasına neden
olabilirler.
Aşılamadan birkaç gün önce ve sonra
banyo yapılmamalı ancak temizliğe de
özen gösterilmeli eğer hayvan çok
kirliyse ıslak bir bez, kuru şampuan ve
temiz bir fırça ile temizliği sağlanmalı.
Yavru hayvanlar, aşılama programı
başlayıp bitene kadar diğer hayvanlarla
temas ettirilmemeli, dışarıya çıkarılıp,
gezdirilmemelidir. Parklar, dinlenme
alanları gibi çok sayıda hayvanın
gezindiği yerlerde gezdirilmemeli
zorunlu durumlarda kuçakta ya da
taşıma kabında taşınmalıdır.
Aşılama tarihlerine dikkat edilmeli,
yıllık aşı zamanı gelen hayvanlar
yaklaşık olarak aynı zaman dilimlerinde
aşılanmalıdır. Aşıların bir önceki yıl
yapıldığı tarihten bir kaç gün önce ya da
sonra yapılması önemli değildir.
Hamile köpeklerde aşılama
yapılmamalı, yapılan bu aşılar anne
karnındaki fetüs için zararlı olabilir.
Hamilelik öncesi normal düzende
yapılan aşılar hem anneyi hem de
doğumdan sonra fetüsü(kolostrum ile)
korur.
Yavru hayvanların ilk aşılamaya
başlama yaşı 6.-7. Haftalardır. Bundan
önce yapılan aşılar anneden aldığı
maternal antikorlar nedeniyle yeterli
korumayı sağlayamazlar.
Aşılama öncesi yavrulara iyi bir
bakım ve besleme uygulanmalı. Zayıf,
halsiz ve bakımsız görünen hayvanların
genel görüntüsü düzeltilip iyi bir
kondüsyon kazandıktan sonra aşılama
yapılmalıdır.
Aşılama programı bittikten yaklaşık
bir hafta sonra hayvanınızı dışarı
çıkarabilir, gezdirebilir ve banyo
yaptırabilirsiniz.
Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum…

4 Aralık 2015

“Hükümet Trakya’da
ANEL politikası
uyguluyor”
POTAMİ Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, 2016
yılı bütçe görüşmelerinde söz
alarak meclis genel
kurulunda konuştu.
Milletvekili İlhan Ahmet
konuşmasında, tüm
vatandaşları yakından
ilgilendiren ekonomik durum
ile azınlık haklarına
odaklandı. Ahmet
konuşmasında SİRİZANEL
hükümetinin Trakya
bölgesinde azınlıkla ilgili
olarak solcu kimliğinden
ödün vererek, ANEL
partisinin politikasını
uyguladığını söyledi.
Doğu Makedonya - Trakya
bölgesinin hem Yunanistan’ın
hem de Avrupa Birliği’nin en
fakir bölgesi olduğunun altını
çizen İlhan Ahmet, “Avrupa
İstatistik Kurumu
(Eurostat)’nun 2013 yılı Gayri
Safi Milli Hasıla (AΕΠ)
verilerine göre, Doğu
Makedonya - Trakya Bölgesi
kişi başına düşen Gayri Safi
Milli Hasıla’nın en düşük
olduğu bölge olarak karşımıza
çıkıyor. Yine verilere göre,
bölge insanı alım gücü olarak,
Avrupa’daki ortalamanın
sadece yüzde 52’sine
ulaşabiliyor. Atina, ülkedeki
Gayri Safi Milli Hasıla’nın
yüzde 48,9’unu üretirken,
bizim bölgemiz sadece yüzde
3,9’unu üretebiliyor.” diye
konuştu.

“AB PROGRAMLARINA
RAĞMEN TRAKYA
AVRUPA’NIN EN FAKİR
BÖLGESİ”
İlhan AHMET, Yunanistan’ın
ve Avrupa Birlği’nin en fakir
bölgesi olan Doğu Makedonya
- Trakya bölgesinde üretimde
de sürekli düşüş olduğunu,
Toplumsal Destek Paketlerine
ve AB Kalkınma Fonu ESPA
programlarına rağmen,
üretim verilerinde istenilen
düzeye ulaşılamadığını ifade
etti.
Ekonomik krizin baş
gösterdiği ilk günden şu ana
kadar en yüksek gelir
kaybının Doğu Makedonya Trakya bölgesinde
yaşandığını belirten
milletvekili, katma değeri
düşük sektörler olan tarıma
ve kamu yönetimine dayanan
bölge ekonomisinin kriz
koşullarında güçlenemediğini
söyledi. Ahmet, sanayi ve
turizmin bölge ekonomisine
katkısının ise beklentilerden
çok uzak kaldığını kaydetti.

“GÜMÜLCİNE DEVLET
HASTANESİ CAN
ÇEKİŞİYOR”
İlhan Ahmet meclisteki
konuşmasında, yüz binden
fazla vatandaşa hizmet sunan
Gümülcine Devlet
Hastanesi’nin yetersiz
personel, bina ve ekipman
yüzünden can çekiştiğine
dikkati çekti. İlhan Ahmet,
sadece acil serviste yılda 60
bin hastaya hizmet verilen
Gümülcine Devlet
Hastanesi’nin idari ve sağlık
personeli kadrosundaki
açıkların, hastanenin
işlevselliğini neredeyse
ortadan kaldırıcı hale
getirdiğini belirtti.

“SİRİZANEL HÜKÜMETİ
SOLCU KİMLİĞİNDEN
ÖDÜN VEREREK
TRAKYA’DA ANEL
POLİTİKASI UYGULUYOR”
Bölgenin ekonomik
kalkınmasının önünü açacak
acil politikalara ihtiyaç
olduğunu belirten İlhan
Ahmet, “Bölgede toplumsal
yapıda, dini veya milli
herhangi bir ayrımcılık
gütmeden acil kalkınma
politikalarının hayata
geçirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu sebeple SirizAnel
hükümetinin bakanlarına
soruyorum neredeyse 11 aydır
Trakya’da, her düzeyde ANEL
politikası uygulamaktan
başka ne yaptınız ki? Solcu
kimliğinizden ve
ideallerinizden ödün vererek,
Trakya’da siyasi anlamda
milliyetçilik taraftarlarının
yanında yer aldınız.” dedi.
Ahmet konuşmasında,
bölgenin ekonomik can
damarlarından olan tarım
sektöründe tütün
üreticilerinin durumuna da

değinerek, Rodop ilinde 7.000
ailenin geçim kaynağı olan
tütün üretiminin, ticari
karteller tarafından tehdit
altında olduğunu belirtti.
Ahmet, tüm gelirlerini
sömüren bu kartellerin
dağıtılmasını arzu eden tütün
üreticilerinin, alın terlerini
istismar eden ticaret avcıları
karşısında korunmasız
bırakıldığını söyledi.

“AZINLIĞIN TALEPLERİ
KARŞISINDA HÜKÜMET
SİYASİ İRADEDEN
YOKSUNDUR”
Konuşmasının sonunda
azınlığın çözüm bekleyen
sorunları hakkında da
hatırlatma yapan milletvekili,
“Vakıflar konusu, dini
özgürlükler, ifade ve
toplanma hakkı, dernekleşme
özgürlüğü vb. gibi azınlığın
kronikleşmiş meseleleri
konusunda SirizAnel
hükümetini azınlık ile
diyaloğa girip, çözüm odaklı
işbirliği yapmaktan uzak
görüyorum. Unutmayın ki,
Trakya’ daki vatandaşlarınız,
dini ve kökeni ne olursa
olsun, özel bir muamele
arzulamıyorlar, sadece
günlük yaşamlarının her
alanında eşit muameleyi
istiyorlar. Buna karşılık
gözlemlerimiz o ki, Sirizalı
meslektaşlarımız
sergiledikleri tutum, bahse
konu alanlarda adeta eski
uygulamaları zihinlerimizde
yenidencanlandırmaktadır. S
on olarak 2016 yılı bütçesini
onaylamadığımı ve her
alanda daha verimli bir
hükümet talebimi buradan
açıklıyorum” ifadeleriyle
konuşmasını tamamladı.
Devamı 22. sayfada
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Custom ROM kullanmak için 6 neden!
ANDROİD’li telefonunuzda
Custom ROM kullanmak için
hala neden var mı? Evet, işte
bunlardan 6’sı!
Android’in stok sürümü son
senelerde aşama kaydetti. Bu
esnada Nexus programı,
Android’in en son sürümünü
kullanmak için en hızlı yol
haline geldi. Diğer telefon
üreticileri, Android üzerinde
çeşitli değişiklikler yapsalar da
sundukları deneyim, eskisi
kadar sorunlu değil.
Peki hala Custom ROM
yüklemek için geçerli bir
neden var mı? Elbette
var, işte bu nedenler.
1. Daha yüksek
gizlilik
Custom ROM’lar daha
fazla kişiselleştirmeye
olanak tanıdığı için
gizliliğinizi bir adım öteye
taşıyabilirsiniz. Sadece
istediğiniz Google
uygulamalarını yüklemenin
yanında, genellikle
telefonunuzun hangi
bölümlerine erişilebileceğini
seçebileceksiniz.
2. Gereksiz yazılımları
kaldırın
Telefonlar, istediğimizden
fazla sayıda uygulamayla
gelebiliyorlar. Bunlar arasında
mobil hizmet sağlayıcınız
tarafından eklenen mesajlaşma,
sesli posta, video izleme
uygulamaları ve fazlası var.
Android, uygulamaları devre
dışı bırakmanıza izin verse de
her şeyi gizlemeniz mümkün
olmuyor. Varsayılan
launcher’dan tam anlamıyla

kurtulmak veya alternatif bir
uygulama mağazası kullanmak
için tek yol Custom ROM’lar
olabilir.
3. Telefonunuzun ömrünü
uzatın
Çoğu Android’li telefon
yalnızca 2 sene güncelleme
alıyor. Bunun yanında bazı
telefonlar, 1
sene

boyunca
bile
güncelleme
almayabiliyorlar.
Sonuç olarak
elinizde Android’in
eski sürümüne sahip,
güvenlik açıkları taşıyan, bazı
uygulamaları çalıştıramayan bir
telefon kalıyor.
Ancak telefonunuzun
güncellemeleri almaması, onun
Android’in daha yeni
sürümlerini çalıştırmayacağı
anlamını taşımıyor. Custom

ROM’lara
geçiş yaparak
Android’li
cihazınızı resmi
yaşam
süresinin
dışında
da
güncel
tutabilir,
cihazınızın
ömrünü kendiniz
belirleyebilirsiniz.
4. Büyük firmalara daha
az yaslanın
Telefonunuz, belki normalde
destekleyeceği bir özelliği
üreticisi nedeniyle sunmuyor.
Veya belki de yazılımı,
donanımını tam anlamıyla
kullanacak biçimde optimize
edilmemiş.
Resmi yazılımı değiştirerek,
üreticinizin sizin adına verdiği

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Eprimek, İri 2) Vaaz,
Ruhsuz 3) Lr, Zakkum
4) Amber, Aleni 5)
Artma, Ateh 6) Eke,
Ases, Fa 7) Şad, Hakem
8) At, Haki, Ar 9)Süit,
İlim 10) Stant, Sunu 11)
Epilepsi 12) Kano, Eti,
Np 13) Adet, Arena 14)
Kak, Arp, His.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Evla, Esas, Akak 2)
Parmak, Tüs, Ada 3) Ra,
Breş, İtenek 4) İzzet,
Ahtapot 5) Armada, Ni,
AA 6) Erk, As, Kitle 7)
Kuka, Ehil, Etap 8)
Hulasa, İspir 9) İsmet,
Kamus, Eh 10) Ru,
Nefer, Ninni 11)
İzdiham, Au, Pas.

SOLDANSAĞA
1) Süt ürünleri elde etme yeri – Ufak motorlu taşıt 2)
Basımcılıkta bir kelimenin harflerini ayırmak için kullanılan harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk –
Kendini akıllı sanan 3) Titan’ın simgesi – Kılıç, bıçak
kabı – Yapılan iş 4) Seçkin – Sormaca 5) Kişisel
duyguların etkili anlatımı – Akıllı 6) İskambilde bir
kağıt – Çok iri bir yılan türü 7) Patlayıcı madde –
Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 8) Tantal’ın
simgesi – Bir iç organımız – Kalsiyum’un simgesi 9)
Maskara, soytarı – Kayak 10) Namus, haya – Tek
başına yapılan vücut çalışmaları 11) Rütbesiz asker –
(halk dili) Ağaç dikme çukuru 12) Bazı ağaçlardan
elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan
reçine – Özel oluş veya davranış biçimi, stil 13) Ut
çalan kimse – (halk dili) Sert, katı – Uçurum 14)
Yolun yokuş bölümü – (eski) Sarıklı din bilginleri.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) On paralık sikke – (mecaz) Sıkıntı, dert 2)
İsyankarlık – D. Anadolu’doa çalınan bir çalgı türü –
Çevresi suyla kaplı kara 3) Neptünyum’un simgesi –
Kurbağa kurtçuğu – Acınacak, acıklı 4) Yazı makinesi
– Merih gezegeni 5) Hararet – Üstünde olan şey –
Kalın, kaba kumaş 6) Ad, ün – Bir etmek, tek duruma
getirmek 7) Altın’ın simgesi – Yel, rüzgar – İlaç –
Kurçatovyum’un simgesi 8) Hint bademi – Güzeli en
üstün sayan kişi 9) Göstermelik, satılık şeylerin
sergilendiği camlı bölme veya yer, vitrin –
Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söza 10) Bildirme
yazısı, mesaj – Güçsüzlük – Boyun eğen 11) Bir cins
güvercin – (Farsça) Çocuk bakıcısı – En küçük yerleşim birimi.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

kararlardan
sıyrılarak daha fazla kontrole
sahip olabilirsiniz.
5. Açık kaynak kodlu yazılım
kullanın
Android, açık kaynak kodlu
bir işletim sistemi olsa da çoğu
uygulama, kapalı kodlarla
çalışıyor. Kullandığımız temel
işlevlerin çoğu, onları
kurcalamak isteyenlere kapalı.
Peki hangi yazılımların açık
kaynak kodlu olduğunu nasıl
bulabilirsiniz?
Cevap basit, bir Custom ROM
yükleyerek. CyanogenMod gibi
popüler projeler, kodlarını
Android Open Source
Project’ten (AOSP) temel
alıyorlar. Çevirici, hesap
makinesi ve saat gibi belirli
uygulamaların kodları açıkken
Galeri’nin kodları (artık yerinde
Google Photos var) kapalı

2

3

4

5

6

durumda.
6. Her şeyi kişiselleştirin
Launcher’ı, simgeleri
değiştirmenize, çeşitli parmak
hareketleri oluşturmanıza izin
veren Android, zaten yeterince
esnek bir işletim sistemi. Ancak
Custom ROM yardımıyla her
şeyi değiştirmeniz mümkün
olabilir.
Örneğin saati uyarı
çubuğunun ortasında
göstermek istiyorsunuz. Bunu
Custom ROM ile yapabilirsiniz.
Home düğmesinin yanına bir
arama düğmesi mi eklemek
istediniz? Yarımınıza yine
Custom ROM yetişecek.
Üreticinizin stok Android’de
yaptığı değişiklikleri
beğenmiyor musunuz? Custom
ROM ile tamamından
kurtulabilirsiniz.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Yemek yapmak resim yapmaya benzer. Ressamlar boyalarını ve fırçalarını
kullanarak resim yapar. Bunu yaparken de yaratıcılıklarını kullanırlar.
Aşçılar da yemek yaparken pek çok malzeme kullanır. Elbette onların işinde
de yaratıcılık vardır. Örneğin, her aşçı çorba yapar. Ancak çorbanın içine
hangi malzemelerin koyulacığı, nasıl sunulacağı hep aşçının yaratıcılığına
kalmıştır.
Aşçılık mesleği genellikle bu alana özgü meslek okullarında ya da
kurslarda öğrenilir. Ama deneyimli aşçıların yanında yetişen aşçılar da
vardır. Aşçılar, eğitimleri sırasında pek çok yemek tarifi öğrenirler. Ancak
kendileri de yeni tarifler yaratabilirler. Çok araştırmak, çok gezmek,
farklı yörelerin, ülkelerin yemeklerini tatmak aşçıları mesleki açıdan çok
zenginleştirir. Tatları iyi tanımak, birbiriyle karıştırabilecek, birlikte
tüketilebilecek malzemeleri bilmek de aşçıların işini kolaylaştırır.
Aşçılar yaptıkları yemekleri önce kendileri tadar. Yemeklerin tadı
kadar görüntüsü de önemlidir. Yemeklerin çekici bir görünüme sahip olması
için farklı sunum şekilleri denerler. Kimi zaman yemekleri adeta bir heykele
dönüştürürler. Kimi zaman da bir tabloya. Bir tabakta yer
alan yiyeceklerin renkleri bile çok önemlidir.
Bu nedenle kimi zaman
yiyecekleri

renklendirirler.
Yiyecekleri renklendirmek için
kullanacakları yemek boyalarını da ıspanak,
pancar, havuç ve farklı renklerdeki sebze ve meyvelerden elde
ederler. Örneğin, ıspanağı mutfak robotundan geçirerek püre haline getirir ve
bunu makarnaya karıştırırlar. Böylece yeşil renkli bir makarna ortaya
çıkarabilirler.
Bir mutfakta yapılan tüm işerin kontrolü aşçıdadır. Bu nedenle aşçıların
zamanı iyi kullanmaları ve işleri düzgün bir şekilde planlamaları gerekir.
Günlük işlerine başlarken, önce
öğünlerde hangi yemeklere yer
verileceğini planlarlar. Bir
öğündeki besin dengesini
ayarlamak da aşçıların işidir.
Aşçılar, kimi zaman
uzmanlarla, örneğin gıda

mühendisleriyle
ve
diyetisyenlerle
bu konuda
işbirliği
yaparlar.
Yemek
pişirmenin tarihi
çok eskilere
dayanıyor.
Arkeolojik
araştırmalar
sırasında yapılan
kazılarda bulunan
çanak çömlek ve
benzeri araç
gereçler, insanların çok
eski çağlarda da yemek pişirdiklerini
gösteriyor.
Yemek pişirmeyi henüz keşfetmedikleri dönemlerdeyse insanlar
yiyecekleri çiğ olarak yiyorlarmış. Ayrıca yiyecekleri bozulmayacak
şekilde saklayamadıklarından her gün yiyecek bulmak zorunda
kalıyorlarmış.
Zaman içinde yiyecekleri bir sopaya geçirip ateşte pişirmeyi
keyfetmişler. Ardından toprağa açtıkları çukurlara koydukları
kızgın taşların ve kor ateşinin üzerinde yemek pişirmeye
başlamışlar. Bu fırınlar, bugün tandır olarak bildiğimiz fırınlara
benzer.
Daha sonra tümsek şeklinde toprak fırınlar yapmaya
başlamışlar. Bu fırınlarda biri dumanın dışarı çıkmasını, öteki de
havanın içeri girmesini sağlayan iki delik bulunuyormuş.
Yiyecekleri de fırının ön kısmındaki
açıklıktan içeri koyuyorlarmış.
Sonra ilk tencereler
diyebileceğimiz toprak kapları
yapmışlar ve yemeklerini bunların
içinde pişirmeye başlamışlar.
İnsanlar yemek pişirmek için ateşte
ısıttıkları taşları da kullanmışlar. Sıcak
taşları toprak kapların içine koymuşlar.
Kapları suyla doldurmuşlar. Bu suya
attıkları yiyecekler ısının etkisiyle
haşlanıyormuş.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.
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Bay Sıkıntı
Bir varmış, bir yokmuş.
Evvel zaman içinde, kalbur
saman içinde, bir ormanın
içinde çok güzel bir göl varmış.
Bu gölde huzur içinde yaşayan
timsahlar, sıkıntı nedir
bilmezlermiş.
Bu

tanıştırayım.” demiş.
Ertesi sabah timsah
erkenden kalkmış. Bayan
timsah, “Nereye gidiyorsun?”
diye sorunca, “Bay Sıkıntı ile
tanışmaya” demiş.
Bayan timsal, “Bay
Sıkıntı da kim?
Yoksa
önemli biri
mi?” diye

ayak sesleriymiş. Avcı,
uzaktan timsahları
görünce çok sevinmiş.
Çünkü daha önce
timsahları hep
gölde görüyor,
suyun içinde onları
avlayamıyormuş.
Şimdi onları
karada avlamak
çok kolay
olacakmış.
Böylece
derilerinden
güzel

yüzden karadaki
arkadaşlarının
halinden hiç
anlamazlarmış.
Onların yaşadığı
sıkıntıları hiç
umursamaz,
dertlerini
paylaşmaz,
yardımlarına
koşmazlarmış.
Diğer hayvanların
sıkıntılarına en ilgisiz olan,
somurtkan bay timsahmış.
Zaten sevimli tavşan dışında
kimseyle konuşmazmış. Nasıl
olduysa bir gün merak edip
tavşana “Karada yaşamak zor
mu?” diye sormuş. Tavşan,
“Evet, zor. Burada birçok
sıkıntımız var!” demiş. Bunun
üzerine timsah, “Sıkıntı da
kim?” diye sormuş.
Tavşan o anda karar
vermiş, sıkıntının ne olduğunu
timsaha öğretecekmiş. “Sen
sıkıntıyı tanımıyor musun?”
diye sormuş. Timsah, “Hayır,
tanımıyorum. Kim o?” demiş.
Tavşan, “Senin gibi akıllı bir
timsah, nasıl olur da sıkıntıyı
bilmez” deyince timsah iyice
meraklanmış. “Sen beni onunla
tanıştırır mısın?” diye sormuş.
Tavşan da, “Yarır sabah
sazlığa gel. Seni Bay Sıkıntı ile
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etmeliyim.”
demiş.

Birdenbire
çalılığın
arkasından
çıkarak
avcının
dikkatini kendine
çekmiş. Avcı, tavşanı
görünce hemen ona
yönelmiş. Çünkü
“Karnımı doyurmak
için bir tavşan
avlamak, timsah

avlamaktan daha akıllıcadır.”
diye düşünmüş. Ama tavşan
öyle hızlı koşuyormuş ki, ona
yetişmek mümkün değilmiş.
Hem timsahları, hem de
tavşanı elinden kaçıran avcı
sinirlenip oradan uzaklaşmış.
Tavşan ve timsah ailesi
evlerine dönmüşler. Bay
timsah, olanları diğer
timsahlara anlatmış. Onu
dinleyen timsahların kocaman
ağızları açık kalmış. O günden
sonra göldeki timsahlar,
ormanın en yardımsever
hayvanları olmuş.

Hüma kuşu

merakla
sormuş.
Timsah,
“Henüz ben
de bilmiyorum. Galiba çok
önemli biri.” deyince karısı “O
zaman, ben ve çocuklar da
gelelim. Biz de Bay Sıkıntı ile
tanışalım.” demiş. Hep birlikte
yola koyulmuşlar.
Tavşan, ailece sazlığa gelen
timsahları görünce, “Bu
timsahlar ne kadar da
bilgisizmiş.” diye düşünmüş.
Tavşan ve timsah ailesi
sazlığın içerilerine doğru
ilerlemişler. Tavşan,
timsahlara, “Siz burada
bekleyin. Bay Sıkıntı şimdi
gelecek.” demiş ve bir taşın
arkasına saklanmış.
Biraz sonra sazlıkların
arasından bazı sesler
duyulmuş. Bunlar, bir avcının

ayakkabılar,
çantalar ve
kemerler
yapabilecekmiş. Avcı,
timsahlara yaklaşırken
tüfeğiyle ateş etmeye başlamış.
Bayan timsah, tüfeğin sesini
duyunca, “Çocuklar sessiz olun!
Galiba Bay Sıkıntı geliyor!”
demiş. Bu sırada bay timsah,
kendilerine ateş eden avcıyı
görüncü, “İşte Bay Sıkıntı
geliyor. Ama pek arkadaşça
görünmüyor.” demiş
heyecanla. Avcı iyice
yaklaşmış. Bayan Timsah, “Bay
Sıkıntı hızla bize doğru geliyor.
Üstelik çok sinirli!” diye
korkuyla bağırmış. Timsahlar
çok yavaş yürüdükleri için
kaçamamışlar. Çaresizlik
içinde kalakalmışlar.
Saklandığı yerden olanları
izleyen tavşan, “Artık
sıkıntının ne olduğunu
öğrendiler. Onlara yardım

Bir varmış, bir yokmuş.
Evvel zaman içinde, kalbur
saman içinde, Keşmir denen
bölgede fakir bir adam
yaşarmış. Odun satarak
geçinirmiş. Ama kazandığı
para bir parça ekmek almaya
ancak yetermiş.
Günlerden bir gün,
çalışmaktan yorgun düşen
adam bir ağacın altında
uyuyakalmış. O sırada ağaca
konmuş olan Hüma kuşu,
yoksul adamı görünce ona
acımış. Fakirlere yardım etmeyi
seven kuş, adamın torbasına
altın bir yumurta koymuş.
Bir süre sonra uyanan adam,
çantasındaki yumurtayı
görmüş. Daha önce hiç altın
görmediği için onun ne kadar
değerli olduğunu bilememiş. Bir
dükkana girmiş. Az bir para
karşılığında yumurtayı satmış.
Dükkan sahibi, “Eğer bunun
gibi birkaç tane daha getirirsen
sana çok para veririm.” demiş.
Bunun üzerine fakir adam,
ertesi gün yine aynı ağacın
altına gitmiş. Uyuyor gibi
uzanmış. Çantasına yumurtayı
koyanı beklemeye başlamış.
Çok geçmeden Hüma kuşu

Beren Su Urgancı - 5 yaş
Gümülcine
Konu: Bir tane
korkuluk.
Bahçeye girmiş
yemiş
sebzeleri. Biri
almış evine
pervaneyi yaptım.

ağaca konmuş. Bakmış ki aynı
yoksul adam yorgun argın
uyuyor. Yanına gitmiş.
Çantasına bir altın yumurta
daha bırakmış. Tam havalanıp
uçacakken adam kuşu
kanatlarından yakalamış.
Neye uğradığını şaşıran
Hüma kuşu, “Lütfen beni bırak”
diye ağlamaya başlamış. Buna
rağmen fakir adam, kuşu
dükkan sahibine götürmekte
kararlıymış. Hüma kuşu, “Ben
Kafdağı’nda yaşıyorum.
İstersen tüylerimden bir tane
kopar. Ateşe doğru tutarsan sen
de benimle gelebilirsin. Ailem
çok zengindir. Sana bir sürü
mücevher verirler!” diyerek
ağlamış.
Kuşun gözyaşları hiçbir işe
yaramamış. Adamın aklı fikri
alacağı birkaç kuruş
paradaymış. Kuşu kaçırmamak
için sıkıca bağlamış. Dün gittiği
dükkana doğru koşmaya
başlamış.
Tam bu sırada elindeki
kuşun öldüğünü fark etmiş.
“Hay Allah! Şimdi ne
yapacağım? Dükkan sahibi, ölü
bir kuş için bana para vermez
ki!” diyerek üzülmüş. Sonra
kuşun dediklerini hatırlamış.
Önce ateş yakmış. Kuşun
kanadından kopardığı tüyü
ateşe doğru tutmuş. Birdenbire
kendisini yüzlerce kuşun
yanında blmuş. “Yaşasın!
Şunlardan birkaç tane
yakalasam çok zengin olurum!”
diyerek sevinirken Hüma
kuşunun anne ve babası ile
karşılaşmış. Yavrusunun cansız
bedenini gören anne kuş
ağlamaya başlamış.
Yavrusunu hemen
Kafdağı’ndaki doktor kuşa
götürmüş. Doktor kuş gagasında
taşıdığı kuru dalı Hüma
kuşunun kanatlarına değdirmiş.
İşte o sırada kuş canlanmış.
Havada pır pır uçmaya
başlamış.
Hüma kuşunun anne ve
babası çok mutlu olmuş. Hüma
kuşu, kendisine zarar veren
adamın omzuna konmuş. “Ben
sana iyilik yaptım. Sen
kıymetini bilmedin. O halde o
sefil hayatına geri dön!” demiş.
Fakir adam kendisine yapılan
iyiliğin kıymetini bilmemenin
cezasını böyle çekmiş. Hüma
kuşunu bir daha asla
görememiş. Hüma kuşu ise
kalbinde iyilik olanlara her
zaman yardım etmiş.

gundem_957_Layout 1 07.12.2015 12:24 Page 14

14

GÜNDEMsağlık

4 Aralık 2015

Soğuk algınlığına
bitki kalkanı!

“

Soğuk algınlığının
ilk belirtilerinde ve
grip enfeksiyonu
geçirildiğinde mürver,
melisa, adaçayı,
zencefil, karabiber
meyvesi ve zencefil
yapraklarından oluşan
çay, kışın bağışıklık
sisteminizi güçlendirir.
Mevsim
geçişlerinde, soğuk
algınlığı ve gribal
enfeksiyonlara karşı ve
aynı zamanda soğuk
algınlığı belirtilerinin
ilk hissedildiği
durumlarda veya
yakın çevrede soğuk
algınlığı vakalarında
artış görülmesi
durumunda bağışıklık
sistemini güçlendirmek için bu bitkilerden
oluşan çay karışımından yararlanılabilir.
Mürver bitkisinin içerisindeki
flavonoitler ve antosiyaninler antioksidan
etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini
uyarıcı etki gösterir ve vücudun direncini
artırır.
Melisa yapraklarının sulu özütünün
uçuk virüsü üzerindeki antiviral etkisi
bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, melisa
yapraklarının hem sulu özütünün, hem de
yapraklardan elde edilen uçucu yağın
antiviral etkisinin bulunduğunu
göstermiştir.
Kış mevsiminin etkilerini yoğun bir
şekilde

hissettirmeye
başlamasıyla, insanlar
ağız ve boğazda görülen
iltihapların tedavisinde
öncelikle bitkilere
başvurur. Adaçayı,
özellikle bitkinin içerdiği
uçucu bileşenlerin ağız ve
boğazda yerleşen
enfeksiyon ve iltihaplarda
(farenjit, jinjivit gibi)
yararlı olduğu
bilinmektedir.
Yüzyıllardır koruyucu
etkisiyle bilinen, soğuk
algınlığı ve boğaz
ağrısında ilk tercih olan
zencefil kökü, hoş kokusu
ve ferahlatıcı özelliğiyle
vazgeçilmez bütünleyicisi
olan limon ile
buluştuğunda soğuk
algınlığından sindirim sorunlarına kadar
bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Diğer
taraftan zencefil, safra salgısını artırması
nedeniyle bilhassa yağlı yemeklerden
sonra sindirime yardımcı olmakta, sancıyı
gidermektedir. Yangı giderici etkisi
nedeniyle artrit gibi yangılı hastalıklarda
şikayetlerin hafifletilmesinde
yararlanılmaktadır.
Bilhassa limon ve balla birlikte
hazırlanan çayı soğuk algınlığında, boğaz
ağrısında ve öksürüklerde etkilidir. Ayrıca,
zencefil, bağışıklık sistemini
güçlendirmenin yanısıra, zayıflamaya
yardımcı bir bitki olarak da biliniyor.
Sağlığına özen gösterirken farklı lezzetler
deneyerek keyif almak isteyenler için
zencefil ve limon kabuğu vazgeçilmez bir
ikili.
Karabiber meyvesi değerli bir baharat
olarak yemeklere lezzet katmasının
ötesinde çeşitli biyolojik etkileri
bakımından da değerlidir. Yapılan
çalışmalarda santral sinir sistemi üzerinde
uyarıcı, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkileri
tespit edilmiştir.
Zeytin yaprağı, yürütülen deneysel
çalışmalarda kuvvetli iltihap giderici ve
ağrı kesici etkisine bağlı olarak romatizma
ve osteoartrit gibi sorunlarda kullanılır.

Kış
mevsiminin
etkilerini
yoğun bir şekilde
hissettirmeye
başlamasıyla,
ağız ve boğazda
görülen
iltihapların
tedavisinde
öncelikle
bitkilere
başvurulur.

“

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Aşkta ve yakın
beraberliklerde daha
yumuşak ve anlayışlı olmak
gereği var. Zevkler uyuşmayabilir.
Parasal konularda dikkatli olun.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Yeni bilgiler
ediniyorsunuz. Hobileriniz
üzerinden somut çalışmalar
yapacağınız olanaklar bulacaksınız.

Göz şişkinliklerinden
5 dakikada kurtulun!
GÜZELLİĞİNİZE gölge düşüren
gözaltı şişliklerine veda etmek ister
miydiniz? Öyleyse, güzelliğin en
çarpıcı yeri olan gözlerinizi, bir sihir
gibi kusursuz hale getirebilirsiniz.

Düzenli uyuyun
Her gün 8 saatlik düzenli uyku, göz
sağlığınız için yararlı olacak ve her
akşam aynı saatlerde uyumak
gözlerinizi dinlendirecektir. Gün
arasında ise 5–10 dakikalık göz
dinlendirmesiyle daha etkili gözlere
kavuşabilirsiniz.

Göz kremlerinden yardım alın
Göz çevresi kuru bir yapıya sahiptir.
Gözaltı şişliklerini önlemek için özel
nemlendirici kremler kullanmalısınız.
Bu kremler sayesinde, göz çevreniz
parlak ve canlı bir görünüme
kavuşacak.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Eldeki işleri
tamamlamak adına
daha fazla uğraş
vermek gerekebilir. Belki
yorulacaksınız, ama sonucu iyi olacak.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kişisel
beklentilerden çok
başkalarına yararlı olacağınız ve
destek göreceğiniz şartlar var.
Çevrenizi mutlu edeceksiniz.

Ağustos) Büyük
beklentilerden
kaçınmalısınız. Bu dönem
daha ziyade kendi kaynaklarınızla
ilerlemeniz gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran)
İş hayatında kazandığnız
donanımlarınız öne çıkıyor.
Bu alanda aldığınız yetkiler
size yeni sorumluluklar getirebilir. Yeni
arayışlar ve ödemelere dikkat.

Yeni desteklerle planlarınızı
ilerletmeye başladınız.
Ortaklaşa konularda son
derece akılcı beklentiler
içindesiniz. Yeni önerileri
kendi çıkarlarınızı koruyarak
hayata geçirmeye bakın.

Dengeli yaşam stiliniz olsun
Gözaltındaki şişlik ve morluklar, bir
gece önce alınan alkol, aşırı kafein
tüketimi, uykusuzluk, bilgisayar
başında geçirilen uzun zaman, stres
gibi sebeplerle ortaya çıkarken,
kimimizde genetik sebeplerden
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden
aynada sevimsiz görüntülerle
karşılaşmak istemiyorsanız tedbirli
davranmaya özen gösterin.

Doğal yöntemlere başvurun
Göz çevrenizi canlandırmak için
salatalık dilimlerini 15 dakika
gözünüzde bekletebilirsiniz. Ayrıca
ayda 1–2 kez badem yağı içeren doğal
kremlerden yararlanabilirsiniz.

Temiz olmasına özen gösterin
Her akşam yatmadan önce göz
makyajınızı mutlaka temizlemelisiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sizin için çok önemli şartlar
beliriyor. Yeni anlaşmalar,
konuşmalardestek göreceğiniz
sonuçlar getirmekte.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Kendi
duygularınızla temas
halindesiniz. Yaratıcı bir
konunun getirdiği
değişikliklere son derece
duyarlı yaklaşıyorsunuz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Pek çok
konuda hızlı ilerlediniz. Biraz
fazladan çaba göstermek, özel
hayata yönelmek sizi
rahatlatabilir. Sağlığınıza
dikkat edin.

Para durumunuzda yaşanan
dalgalanmalara karşı önlem
almalısınız. Gelir ve giderler
arasında oluşan açık nedeni ile
tutumlu olmak gerekiyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Pek çok konuda destek
görerek somut adımlar
atmaktasınız. Bu
dönemde iş hayatınızı
bağlayan çalışmalar ve
ilişkiler ön plana geçebilir. Duygusal
hayatınızda güzel gelişmeler sizi
bekliyor.
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Ahmet Mete Brüksel’de
sempozyuma katıldı
BELÇİKA’nın başkenti
Brüksel’de 30 Ekim Pazartesi
günü, Toplumsal Bütünlük
İçin Avrupalı Müslümanlar
İnisiyatifi (EMISCO) tarafından
düzenlenen “Kapsayıcı ve
İyimser Yeni Avrupa” konulu
sempozyuma, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete katıldı.
Konuşmasında, dünyadaki terör
olaylarının hiçbir dinle
bağdaştırılamayacağını
vurgulayan Mete, Batı Trakya
Türkleri’nin karşı karşıya
kaldığı haksızlıkları anlattı.
EMISCO, özellikle Paris
saldırılarının ardından
toplumlar arasındaki ayrışmaya
dikkati çekmek amacıyla,
Avrupalı Müslümanların
katıldığı “Kapsayıcı ve İyimser
Yeni Avrupa” konulu
uluslararası bir sempozyum
düzenledi.

ilişkin iddialar bulunduğunu
anlatan Kır, “Bunlar
doğru değil. Her şeyden önce
terör, uluslararası bir mesele.
Sadece Paris değil, birçok yerde
terör saldırıları yaşandı. Birçok
ülke teröre maruz kalıyor ve
bunun yuvası Suriye’nin bir
bölgesi.” dedi.
IŞİD’in Avrupa’ya tuzak
kurduğunu ifade eden Kır,
“Terörü Avrupa’ya getiriyorlar.
Avrupalılar ile Avrupalı
Müslümanlar arasında çatışma
istiyorlar. Bu sağlanırsa
Avrupalı Müslümanların
onların askeri olacağını
öngörüyorlar. Bu tuzağı
bozmada bütün demokratlara
görev düşüyor. Bu tuzağa
düşmemeliyiz.”
değerlendirmesinde bulundu.

“PARİS SALDIRISI
BU ETKİNLİĞİN
ÖNEMİNİ ARTTIRDI”

Sivil toplum kuruluşu Irkçılıkla
Mücadele (ACR) Başkanı Anissa
Meziti de toplumsal uyum için
kültürler arası diyaloğun
sağlanması ve medyada nefret
diline yer verilmemesi
gerektiğini kaydetti. Meziti,
“Ben bir Fransız vatandaşı
mıyım, yoksa bir Müslüman
mıyım? Şimdilerde benim gibi
birçok kişi aynı soruyu soruyor
kendine. Avrupa’da eskiden
Yahudiler suçlandı, şimdi ise
Müslümanlar suçlanıyor.
Ekonomik ve sosyal kriz
zamanlarında hep bir suçlu
bulunması gerekiyor.
Bugünlerde yaşanan aslında
tam da bu.” diye konuştu.
Sempozyuma, Azerbaycan Di
ni Kuruluşlar Devlet Komitesi
Başkan Yardımcısı Sayyad
Salahli, Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
yanı sıra sivil toplum
kuruluşları ile Avrupalı
Müslümanların temsilcileri
katıldı.

EMISCO Genel Sekreteri Bashy
Quraishy yaptığı konuşmada,
sempozyumu Paris
saldırılarından önce
organize ettiklerini hatırlattı,
ancak saldırıların etkinliğin
önemini artırdığını
belirtti. Quraishy, “Avrupa’nın
kültürler ve etnik gruplar arası
bir kıta olduğunun kabul
edilmesi gerekiyor. Ancak çoğu
siyasetçi bunu yapmıyor.
Avrupa kamuoyuna verdikleri
mesaj tamamen bunun zıttı”
diye konuştu.
Toplumdaki değişik kesimler
arasında uyum içinde diyalog
kurulmasının önemine işaret
eden Quraishy şunları kaydetti:
“Müslüman kesim
sorumluluklarını yerine
getirmeli ve içinde yaşadığı
toplumların bir parçası olmalı.
Biz de Avrupalı siyasetçilere
Müslüman toplumun haklarının
korunması ve ayrımcılığa
uğramamaları gerektiğini güçlü
bir şekilde söyleyelim. Bugün
Müslüman ve Avrupalı
toplumların, daha iyisi için
ortak çalışmaları gerektiğine
dair güçlü bir mesaj vermek
istiyoruz. Tuzağı bozmada
bütün demokratlara görev
düşüyor.”

“BU TUZAĞA
DÜŞMEMELİYİZ”
Brüksel’in Sint Joostten Noode
Belediye Başkanı Emir Kır ise
Fransa’daki saldırılardan sonra
güvenlik politikalarının
uygulamaya konulduğunu
vurguladı.
Bu çerçevede Brüksel’deki
bazı kişilerin topluma iyi uyum
sağlamadığı ve IŞİD’e kaydığına

ESKİDEN YAHUDİLER
SUÇLANDI, ŞİMDİ
MÜSLÜMANLAR
SUÇLANIYOR

AHMET METE
Brüksel’deki sempozyuma
katılan Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Brüksel temaslarını GÜNDEM’e
değerlendirdi. İki gün boyunca
Avrupa Birliği’nin başkenti
Brüksel’de bulunduklarını dile
getiren Mete, “Hakları verilen ve
bulundukları ülkeler tarafından
desteklenen azınlık
mensuplarıyla, hakları
verilmeyen azınlıkların
temsilcilerinin katıldığı bir
etkinlik oldu. Biz de Batı Trakya
Türkleri adına oradaydık.
Örneğin Azerbaycan’dan
Hıristiyan ve Musevilerin
temsilcileri geldi. Azerbaycan’da

kendi cemaatlarına tanınan
hakları ve kolaylıkları anlattılar.
Hakların tanınması açısından
iyi bir örnek olarak anlatıldı.”
dedi.

“TERÖR SALDIRILARI
HİÇBİR DİNE
MAL EDİLEMEZ”
Sempozyumda yaptığı
konuşmada Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
sorunlarını ve yaşanan
haksızlıkları dile getirdiğini
ifade eden Danışma Kurulu
Başkanı ve Müftü Mete şunları
söyledi: “Toplantı Brüksel’de
yapıldığı için ve Paris’teki
saldırılardan sonra
gerçekleştirildiği için terör
konusu da ele alındı. Yaptığım
konuşmada terörü lanetledim.
Her türlü terörü ve dünyanın
neresinde yapılırsa yapılsın
bütün terör saldırılarını
kınadığımızı vurguladım.
Çünkü terör sadece bir bölgeye
değil, neredeyse tüm dünyaya
yayıldı. Terör saldırılarının
hiçbir dine mal edilemeyeceğini

vurguladım. Çünkü terörün
dinle ilgisi olamaz. Ancak bu
konularla ilgili olarak
Avrupa’nın kendini hesaba
çekmesi gerekir. Çünkü Avrupa
bugüne kadar kendi dışındaki
insanları ve anlayışları dışladı.
Günümüzde bakıyoruz ki
Avrupa dışladığı insanlarla
birlikte yaşamak zorunda kaldı.
Dolayısıyla Avrupa’nın bu
hususlarda kendini hesaba
çekmesi lazım.”

“AZINLIĞIMIZA YAPILAN
HAKSIZLIKLARI DİLE
GETİRDİM”
Konuşmasında Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
maruz kaldığı haksızlıkları
anlattığını kaydeden Mete,
“Avrupa ülkesi olan
Yunanistan’da Müslüman Türk
azınlığın antidemokratik
muameleye maruz kaldığını
anlattık. Örneğin Hemetli
camisiyle ilgili olayları dile
getirdim. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarının
uygulanmadığını hatırlattık.

Genel olarak azınlığın
sorunlarını, sıkıntılarını ve karşı
karşıya kaldığı haksızlıkları dile
getirdik.” diye konuştu.
Brüksel’deki sempozyumda
konuşan Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş
ise özellikle vakıflar sorununu
ağırlık verdi.

TÜRKİYE BÜYÜKÇELÇİSİNİ
ZİYARET
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Bulgaristan Başmüftüsü
Mustafa Hacı Aliş, Brüksel
ziyaret sırasında Türkiye’nin
Brüksel Büyükelçisi Hakan
Olcay’ı da ziyaret ettiler. Mete ve
Hacı Aliş, Brüksel’deki bazı
camileri de ziyaret etme imkanı
buldu.
Ahmet Mete’ye Brüksel
ziyaretinde, İskeçe Türk
Birliği’nden Ümit Farzlı ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nden Leyla
Salihoğlu eşlik etti.

“Asla bir sır olmadı” tanıtıldı
Din görevlisi Rıdvan Kır
Hümmet, “Asla Bir Sır Olmadı”
adlı kitabını tanıttı. Serbest
makale ve şiirlerden oluşan
kitabın tanıtımı, 29 Kasım
Pazar akşamı Gümülcine’de
BİHLİMDER kültür merkezinde
gerçekleştirildi.
Rıdvan Kır Hümmet’in kitabını
tanıttığı etkinliğe katılanlar
arasında, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet,
Türkiye’nin Muavin Konsolosu
Osman Şahin ve Gümülcine
Müftülüğü Bayan İrşad Heyeti
adına Cahide Haseki yer aldı.
“Asla Bir Sır Olmadı” adlı
kitap, Gümülcine’de Foto Land,
Yassıköy’de kuaför New Line
ve fotoğrafçı Foto Focus’dan
temin edilebilir.
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Hayvancılık Kooperatifi
için son aşamaya gelindi
KOZLUKEBİR belediyesi,
hayvan besicileri kooperatifi
kurma çalışmaları çerçevesinde,
2 Aralık Çarşamba akşamı bir
toplantı düzenledi. Sirkeli’de
belediye meclis salonunda
düzenlenen toplantıda
katılımcılara kooperatifin
amacı, tüzük ve kurulumu
hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Kozlukebir Belediyesi
Meclis Başkanı Mehmet
Arnavut, Belediye Başkan
Yardımcıları Ahmet Kasap, Halit
Mehmet, İsmail Molla Ahmet,
meclis üyeleri Sinan Ahmet,
Hüseyin Hacı Mehmet ve Rıdvan
Hacı Mehmet’in yanı sıra çok
sayıda hayvan üreticisi katıldı.

“HAYVAN BESİÇİLERİMİZİN
DAHA İYİ GELİR
ELDE ETMELERİNİ
AMAÇLIYORUZ”
Toplantıda kurulması öngörülen
kooperatifle ilgili bir konuşma
yapan Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
kooperatifin bölge halkı için çok
önemli olduğunu belirtti.
Hayvan üreticilerine daha iyi bir
gelir sağlamak için belediye
olarak bu işe öncülük ettiklerini
söyleyen Belediye Başkanı,
“Kurulacak olan kooperatifle
birlikte hayvan üreticilerimizin
daha iyi gelir elde etmelerini
amaçlıyoruz. Kooperatif
yönetimine kimlerin girip
girmediği önemli değil, önemli
olan hayvan üreticilerimizin bu
işten daha iyi kar elde
etmeleridir. Kurulacak olan
kooperatifi siyasi anlamda
dışımızda tutuyoruz. Bu işe
bizler öncülük ettikten sonra
bunun dışında kalacağız. Daha
sonra kurulacak olan
kooperatifin yönetim kurulu bu
işleri yönetecek. Bizler de
kendilerinin yanında olacağız.
Ayrıca tüm bu işlemler için, hiç
bir kişiden ücret talep
edilmeyecek.” ifadelerini
kullandı.
Rıdvan Ahmet konuşmasının
son bölümünde, Kozlukebir
Belediyesi olarak Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi’ne 15
dönümlük bir arazi tahsis
ettiklerini sözlerine ekledi.

“KOOPERATİF
KURULDUKTAN SONRA
YÖNETİM KURULU
KENDİ BAĞIMSIZLIĞI
DOĞRULTUSUNDA
HAREKET EDECEK”
Avukat olan Kozlukebir
Belediyesi Meclis Başkanı
Mehmet Arnavut ise
kooperatifin tüzük
çalışmalarından bahsetti.

Kooperatifin esas amacının
küçükbaş ve büyükbaş
hayvanları kapsadığını belirten
Arnavut, kooperatifin bunun
dışında başka bir amacının
olmadığını söyledi. Kooperatife
başvuracak kişilerin kesinlikle
hayvan üreticisi olması
gerektiğinin altını çizen
Arnavut, hayvan sayısı ile ilgili
olarak bir sınırlamanın
olmadığını belirtti. Elinde
hayvan karnesi (ΜΗΤΡΩΟ
ΖΩΩΝ) olan her kişinin
kooperatife üye olabileceğini
anımsatan Arnavut,
kooperatifin yönetim kurulu
seçildikten sonra, bu yönetimin
kendi bağımsızlığı
doğrultusunda hareket
edeceğini söyledi.
Kozlukebir belediyesi sınırları
içinde yer alan hayvan
üreticileriyle ilgili olarak sayısal
bilgi veren Arnavut, “Mehrikoz
bölgesinde hayvancılık mesleği
ile uğraşan 12.498 küçükbaş,
2.663 büyükbaş hayvan olmak
üzere kayıtlı üretici sayısı 244
kişi. Kozlukebir bölgesinde
hayvancılık mesleği ile uğraşan
19.517 küçükbaş, 1.326 büyükbaş
hayvan olmak üzere 209 kişi.
Sirkeli bölgesinde hayvancılık
mesleği ile uğraşan 20.000
civarında küçükbaş, 1.434
büyükbaş hayvan olmak üzere
162 kişi. Hemetli bölgesinde
hayvancılık mesleği ile
uğraşanların sayısı da 79 kişidir.
Şu ana kadar bizlere başvuruda
bulunanların Kozlukebir
bölgesinden 105 kişi, Sirkeli
bölgesinden 118 kişi, Mehrikoz
bölgesinden 8 kişi, Hemetli
bölgesinden de 60 kişi
olduğunu belirtmek istiyorum.
Dolayısıyla bu rakamları
gözönünde bulundurduğumuz
zaman bu kooperatifin
kurulması için hukuki açıdan
hiç bir imkansızlık olmadığını
söylemek istiyorum.” dedi.

“TOPLU HAREKET
ETTİĞİMİZ TAKDİRDE
GELİRLERİMİZ DAHA
ÇOK ARTACAKTIR”
Veteriner hekim olan Belediye
Başkan Yardımcısı İsmail Molla
Ahmet de hayvancılıkta süt
üretiminin çok önemli
olduğunu söyledi. Molla Ahmet,
“Hayvancılıkta etin yanı sıra süt
üretimi ve bunun sağladığı gelir,
en kolay gelirler arasında yer
alıyor. Çünkü hayvancılık
üretiminde en çabuk paraya
dönen ürün süttür. Ancak ne
yazık ki, bizler hem üretim
konusunda, hem de satışı
konusunda Yunanistan
genelinin oldukça altındayız.
Bunun yanı sıra ülke genelinde
üretim çok düştüğü için koyun

ve keçi sütüne çok fazla talep
var. Dolayısıyla kooperatifin
kurulması halinde, toplu
hareket ettiğimiz takdirde
gelirlerimiz daha çok artacaktır.
Bu aynı şekilde et sektörü için
de geçerlidir. Örneğin Türkiye’ye
bir dönem canlı hayvan sattık.
Ama bundan hayvan üreticileri
değil, diğer aracı tüccarlar daha
karlı çıktı. İlerleyen dönemde bu
pazar tekrar açılabilir. Bu işe
üründen kazanmak isteyen
kişiler başvursunlar. Bu işi kısa
vadede değil, uzun vadeli
düşünmeliyiz. Bunun da
çalışmaları içerisindeyiz.
Dolayısıyla kooperatifin
bölgemiz için şart olduğunu ve
hayati bir önem taşıdığını
düşünüyorum. Herkes kendisi
için çalıştığı zaman, bu
kooperatifin ilerlememesi için
hiç bir neden yok.” diye
konuştu.
Toplantı sonunda
katılımcılar, kooperatifin
kurulmasıyla ilgili olarak
karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular.
Hatırlanacağı üzere 2015 yılı
içerisinde Sirkeli, Hemetli,
Mehrikoz ve Kozlukebir
köylerinde de bir dizi toplantılar
yapılmış ve bu toplantılarda
kooperatifin kurulmasının
gerekliliğiyle ilgili konular ele
alınmıştı.

Kelsterbach ve Stuttgart
dernekleri yeni yönetimlerini seçti
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) üyesi
Kelsterbach Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği’nin yeni yönetim kurulları yapılan seçimler sonucunda
belirlendi.
KELSTERBACH DERNEĞİ
Kelsterbach Derneği’nin 9 Kasım Pazartesi günü yaptığı
yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Mustafa Hacıbedel
Asbaşkan: Fuat İbrahim
Sekreter: Fatih Kustar
Sekreter Yardımcısı: Adil Tuban Mestan
Kasadar: Denes Hacı
Kasadar Yardımcısı: Bünyamin Koç
Gençlik Kolu Sorumlusu: Murat Mustafaoğlu
Gençlik Kolu Sorumlusu Yardımcısı: Atay Mustar
Kültür ve Medya Sorumlusu: Arkın Tuban Mestan
Kültür ve Medya Sorumlusu Yardımcısı: Erhan Hacıbedel
Çevre Sorumlusu: Sergen Trampa
STUTTGART DERNEĞİ
Stuttgart Derneği’nde, 22 Kasım Pazar günü yapılan seçimler
sonucu göreve gelen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Mesut Nuri
İkinci Başkan: Hüseyin Köse
Sekreter: İbrahim Yusuf Hüseyin
Kasadar: Sevim Mehmetali
Kadın Kolları Sorumlusu: Olcay Süleyman
Sportif ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu: Özcan Yusuf
Lokal Sorumlusu: Şenol Feymioğlu
Yedek Üyeler: Nazmi Kara ve Numan Ali Kahya
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DİN VE TOPLUM

Din adamları
Kırcaali’de buluştu

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah’ı zikretmek
ikir, Allah’ı anmak
demektir. Müslüman’a
Yüce Allah’ı hatırlatan her
şey zikirdir ve dolayısıyla
ibadettir.
“Rasûlüm Ya Muhammed!)
Sana vahyedilen Kitabı oku ve
namazı kıl. Muhakkak ki namaz,
hayâsızlıktan ve kötülükten
alıkoyar. Allah’ı zikretmek elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür.
Allah, yaptıklarınızı bilir.” (elAnkebût sûresi, 29/ 45) Yüce
Allah, bu ayet-i kerimede günaha
götüren isteklerin baskısından
kurtulmanın ve ruh yüceliğine
erişmenin en sağlam yolunu
göstermektedir. Şüphesiz bu en
geniş manada “Allah’ı zikretmek”
tir. Kur’ân okumak ve namaz,
bunun en başta gelen şekilleridir.
Gerçekten manasını düşünerek
okunan Kur’ân, kişiyi ulvî bir
âleme götürür. Hakkı verilerek
kılınan namaz da, ruhu
ulvîleştireceği ve mutlaka
kötülükten alıkoyacağı, bu ayette
ve birçok hadiste ısrarla
belirtilmektedir. İyiliğe sevk
etmeyen, kötülüklerden
alıkoymayan bir namaz ise, İslâm
büyükleri tarafından sırtta
taşınan bir vebal olarak
nitelendirilmiştir.
Yukarıdaki âyet-i kerimeden
öğrendiğimiz kadarıyla en büyük
zikir de Kur’ân okumak ve namaz
kılmaktır.
Ebû Mûsâ el-Eş‘arî radıyallahu
anh’den rivayet edildiğine göre
Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu: “Rabbini
zikredenle etmeyenin farkı,
diriyle ölünün farkı gibidir.”
(Buhârî, Deavât 6)
Müslim ise bu hadisi şöyle
rivayet etmiştir: “İçinde Allah’ın
anıldığı ev ile Allah’ın anılmadığı
evin farkı, diriyle ölünün farkı
gibidir.” (Müslim, Müsâfirîn 211)
Ebû Hüreyre radıyallahu
anh’den rivayet edildiğine göre
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu: “Allah
Teâlâ’nın yollarda dolaşıp
zikredenleri tespit eden melekleri
vardır. Bunlar Cenâb-ı Hakk’ı
zikreden bir topluluğa
rastladıkları zaman birbirlerine
“Gelin! Aradıklarınız burada!”
diye seslenirler ve o zikredenleri
dünya semâsına varıncaya kadar
kanatlarıyla çevirip kuşatırlar.
Bunun üzerine Allah Teâlâ,
meleklerden daha iyi bildiği
halde yine de onlara:
“Kullarım ne diyor?” diye
sorar. Melekler: “Sübhânallah
diyerek seni ulûhiyetine
yakışmayan sıfatlardan tenzih
ediyorlar, Allah’u ekber diye

Z

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, 1 Aralık Salı günü Bulgaristan’ın Kırcaali
şehrini ziyaret etti.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
bölge imamlarının yanı sıra Batı Trakya’dan
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’i,
Türkiye’den de Edirne ili müftülerini Kırcaali’ye
davet etti.
Ziyaretle ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
Müftü İbrahim Şerif şunları söyledi:
“Günümüzün dini meseleleri üzerinde
konuşmalar yaptık. Bugün Balkanlar’da ve
dünyada islam aleminde var olan bazı aşırı
uçların din adına hüküm verdikleri ve bunların
İslam’la bağdaşmadığı dile getirildi.

Toplantımızın amacı, İslam’ın bu olmadığı ve
her türlü aşırı uçlara Balkanlar’da meydan
vermemek, onları önemsememek ve bölgemize
girmek isteyen aşırı uçları da uzaklaştırmanın
yollarını arayarak, bu yönde çalışma ve işbirliği
yapmamız gerektiği üzerinde durduk. Bir çok
Avrupa ülkelerinden IŞİD, DEAŞ gibi terör
örgütlerine katılanlara ve bunların
çalışmalarına engel olmamız gerektiğini ifade
ettik. Dolayısıyla bizler de bölgemizde buna
benzer aşırı uçlara taviz vermeyerek bu konuda
işbirliği yapmamız, bunun yanında gerçek
İslam’ı halkımıza çok iyi anlatmamız
gerektiğinin altını çizdik.”

Başkonsolos Akıncı
Şahin’i ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
27 Kasım Cuma günü İskeçe
ilinin Mustafçova belediyesine
bağlı Şahin köyünü ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya,
muavin konsoloslar Davut
Ocak ile Canay Kavuncu’nun
yanı sıra, İskeçe Seçilmiş

Müftüsü ve Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı Ahmet Mete ile İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek
eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma
namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı,
soydaşlarla birlikte sohbet
ederek, bölge halkına
göstermiş oldukları

konukseverlikten dolayı
teşekkür etti.
Akıncı sosyal medya
hesabından şu paylaşımda
bulundu: “Bu cuma İskeçe
Balkan kolunun güzide
köylerinden Şahin’de tabiat ve
insan gönlünün güzelliğine
şahitlik ettik.”

tekbir getiriyorlar, sana
hamdediyorlar ve senin
yüceliğini dile getiriyorlar.”
derler. Konuşma şöyle devam
eder: “Peki, onlar beni gördüler
mi ki?” - Hayır, vallahi seni
görmediler.
“Beni görselerdi ne
yaparlardı?” - Şayet seni
görselerdi sana daha çok ibadet
ederler, şânını daha fazla
yüceltirler, ulûhiyetine
yakışmayan sıfatlardan seni daha
çok tenzih ederlerdi.
“Kullarım benden ne
istiyorlar?” - Cennet istiyorlar.
“Cenneti görmüşler mi?” - Hayır,
yâ Rabbi! Vallahi onlar cenneti
görmediler. “Ya cenneti görseler
ne yaparlardı?” - Şayet cenneti
görselerdi onu büyük bir iştiyakla
isterlerdi, onu elde etmek için
büyük gayret sarf ederlerdi.
“Bunlar Allah’a neden
sığınıyorlar?” - Cehennemden
sığınıyorlar. “Peki, cehennemi
gördüler mi?” - Hayır, vallahi
onlar cehennemi görmediler. “Ya
görseler ne yaparlardı?” - Şayet
cehennemi görselerdi ondan
daha çok kaçarlar, ondan pek
fazla korkarlardı.
Bunun üzerine Allah Teâlâ
meleklerine: “Sizi şahit tutarak
söylüyorum ki, ben bu zikreden
kullarımı bağışladım” buyurur.
Meleklerden biri: Onların
arasında bulunan falan kimse
esasen onlardan değildir. O
buraya bir iş için gelip
oturmuştu, deyince Allah Teâlâ
şöyle buyurur: “Orada oturanlar
öyle iyi kimselerdir ki, onların
arasında bulunan kötü olmaz.”
(Buhârî, Deavât 66)
Bir gün Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem bir ilim
halkasında oturan sahabelerinin
yanına geldi de onlara: “Burada
niçin oturuyorsunuz?” diye
sordu. “Bize İslâmiyet’i nasip
ederek büyük bir lütufta
bulunması sebebiyle Allah’ı
zikretmek ve ona hamdetmek
için oturuyoruz, diye cevap
verdiler. Rasûl-i Ekrem:
“Gerçekten siz buraya sadece
Allah’ı zikretmek için mi
oturdunuz?” diye sordu. “Evet,
vallahi sadece bu maksatla
oturduk, dediler. Bunun üzerine
Allah’ın Rasûlü şöyle buyurdu:
“Ben size inanmadığım için
yemin vermiş değilim. Fakat bana
Cebrâil gelerek Allah Teâlâ’nın
meleklere sizinle iftihar ettiğini
haber verdi de onun için böyle
söyledim” buyurdu. (Müslim,
Zikir 40.)
Rabbim bizi de zikredenlerden
eylesin…
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dsdamon@gmail.com

Τα κόμματα, ο Πρόεδρος και η συναίνεση
«Η Σύσκεψη των Αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπήρξε,
αναμφίβολα, μια τραυματική θεσμική
εμπειρία, που ήρθε να επιβαρύνει ακόμη
περισσότερο την ήδη προβληματική
λειτουργία του πολιτικού μας
συστήματος.
Ως εκ τούτου, ένας άτυπος θεσμός,
που προέκυψε στην συνταγματική μας
πραγματικότητα σαν έσχατη λύση,
προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί
συνεννόηση των κομμάτων για μείζονα
πολιτικά ζητήματα εθνικής σημασίας,
κινδυνεύει να περιπέσει σε ανυποληψία,
όχι γιατί η διαμεσολάβηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας, ως
ρυθμιστή του πολιτεύματος, δεν είναι
αναγκαία αλλά διότι τα πολιτικά
κόμματα δεν μπορούν να αρθούν, ούτε
καν σε τόσο κρίσιμες για τη χώρα
στιγμές, στο ύψος των περιστάσεων.
Α. Η πρώτη ευθύνη βαρύνει
προδήλως την κυβέρνηση, η οποία
δυστυχώς δεν εννοεί να καταλάβει, παρά
τις επανειλημμένες θεσμικές αστοχίες
της, ότι οι ισορροπίες του πολιτικού μας
συστήματος είναι εξαιρετικά εύθραυστες
και ότι, κατά συνέπεια, η στάση της
απέναντι στη λειτουργία των θεσμών
πρέπει να είναι εξόχως προσεκτική και
μελετημένη, ώστε να αποκατασταθεί στη
χώρα η αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ
των πολιτικών δυνάμεων, που είναι
απαραίτητη για την αναζήτηση των
επιβαλλόμενων συναινέσεων και
συγκλίσεων για την έξοδο από την
κρίση.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση
δεν έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία
για σύσκεψη των αρχηγών, υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν έκρινε ότι
υπάρχουν μείζονα θέματα που
χρειάζονται εθνική συνεννόηση –και
είναι προφανές ότι υπάρχουν τέτοια
θέματα και μάλιστα πολύ περισσότερα
από αυτά που επέλεξε– έπρεπε όντως να
απευθυνθεί στον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας, όπως έκανε, υπό την
απαρέγκλιτη όμως προϋπόθεση ότι θα
είχε προετοιμάσει πολύ καλύτερα την
όλη διαδικασία. Αυτό σημαίνει, ιδίως, ότι
θα έπρεπε να προηγηθεί μια προσεκτική
προεργασία, που θα έπρεπε κατά την
άποψή μου να ξεκινήσει από την
σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου,
όπου θα ετίθεντο τα σχετικά ζητήματα
και θα λαμβάνονταν οι σχετικές
αποφάσεις, και να καταλήξει στην
συγκεκριμένη επεξεργασία θέσεων που
θα εισάγονταν στη διαβούλευση, με
σαφές τόσο το περιεχόμενο των
επιχειρούμενων λύσεων όσο και το εύρος
της επιζητούμενης συναίνεσης.
Αντί όλων αυτών είχαμε μια Σύσκεψη
βεβιασμένη, πρόχειρα προετοιμασμένη
και χωρίς ξεκάθαρη στόχευση, που
έδωσε δικαιολογημένα την εντύπωση,
ακόμη και αν δεν ήταν αυτή η πρόθεση,
ότι ήταν απλώς μια κίνηση τακτικής, για
να επωμισθούν την ευθύνη για κάποια
δύσκολα μέτρα όλες οι πολιτικές
δυνάμεις.
Β. Αλλά και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης δεν πρέπει να είναι
υπερήφανα για την στάση τους. Αντί να
επισημάνουν την ανάγκη εθνικής
συνεννόησης (και μάλιστα όχι μόνο για
τα προταθέντα αλλά και για πολλά άλλα
ζητήματα), και να στηλιτεύσουν απλώς
στην Σύσκεψη το θεσμικό και πολιτικό
έλλειμμα των συγκεκριμένων πολιτικών
πρωτοβουλιών –αντιπροτείνοντας
ταυτόχρονα την ορθή διεκπεραίωση μιας
τέτοιας διαδικασίας– αντιμετώπισαν εξ
αρχής την σχετική πρόταση με πλήθος
υπεκφυγών και δικαιολογιών, που δεν
δείχνει υπεύθυνη πολιτική συμπεριφορά
και συναίσθηση της κρισιμότητας των
περιστάσεων. Το επιχείρημα, για
παράδειγμα, ότι το ασφαλιστικό δεν
είναι «εθνικό θέμα» και άρα δεν
προσιδιάζει σε μια Σύσκεψη Αρχηγών
είναι τουλάχιστον ατυχές, αν δεν είναι
προσχηματικό, διότι η ατζέντα σε μια

τέτοια άτυπη διαδικασία δεν μπορεί να
είναι άκρως τυποποιημένη και εξ
ορισμού περιορισμένη σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, αποκλείοντας
άλλα θέματα από τα οποία ενδεχομένως
κρίνεται η οικονομική επιβίωση της
χώρας.
Γ. Εν κατακλείδι, η εικόνα που
έδωσαν προς τα έξω τα κόμματα είναι
νομίζω αντιστρόφως ανάλογη από
αυτήν που αναμένουν οι πολίτες
προκειμένου να επιτευχθεί η έξοδος από
την κρίση. Παράλληλα, δε, επιτείνει την
αναξιοπιστία τόσο του πολιτικού
συστήματος, γενικά, όσο και των
επιμέρους κομμάτων. Και δεν
αναφέρομαι φυσικά στα κόμματακαρικατούρες, του Καμένου και του
Λεβέντη, για τα οποία η αναξιοπιστία
είναι εγγενής. Το μεγάλο πρόβλημα
αφορά αφ’ ενός μεν τον κυβερνητικό
ΣΥΡΙΖΑ αφ’ ετέρου δε τα υπόλοιπα
κόμματα που συμμετείχαν, όπως
συμμετείχαν, στην Σύσκεψη. Ειδικότερα:
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει
επιτέλους να προχωρήσει σε ειλικρινείς
ουσιαστικές πρωτοβουλίες διαλόγου,
κατά τα προεκτεθέντα, αφ’ ενός μεν
υιοθετώντας ένα περισσότερο
συναινετικό και λιγότερο καταγγελτικό
ύφος (στο οποίο, δυστυχώς, πρoσέφυγε
και πάλι, μετά την Σύσκεψη, ο
πρωθυπουργός), αφ’ ετέρου δε
προβαίνοντας σε γενναία αυτοκριτική
(αντί των μισόλογων) τόσο ως προς τα
τεράστια λάθη και τις τραγικές επιλογές
προσώπων κατά την κυβερνητική του
θητεία όσο και ως προς την απαράδεκτα
διχαστική, απροκάλυπτα συντεχνιακή,
υπερφίαλη και αμετροεπή στάση του
κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης.
Αλλά και τα άλλα κόμματα της

TEŞEKKÜR
Sayın Cemil KABZA
Mustafçova Belediye Başkanı
Belediyenizin 2015-2016 Eğitim öğretim
yılı öncesi okullarımızda yapmış olduğu
bakım ve onarım çalışmaları ve
belediyeniz tarafından öğrencilerimizi

sevindirmek için dağıtmış olduğunuz
ağız diş bakım ürünleri ve çeşitli
kırtasiye hediyeleri, eğitime ve
okullarımıza verdiğiniz önemin
nişanesidir.
Kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın
birer temsili olan bu hediyeler
öğrencilerimiz ve tarafımızdan takdire
değer görülmüştür.
Eğitime ve öğrencilere yatırım amaçlı
böyle bir faaliyeti gerçekleştirerek,
okullarımıza yaptığınız katkılardan
dolayı sizlere teşekkür ediyor, başarılı
çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
Y. KURULU ADINA
Başkan: Nurettin KIYICI
G.Sekreter: İrfan KALFA

αντιπολίτευσης, ΝΔ, Συμπαράταξη και
Ποτάμι, πρέπει κάποια στιγμή να
συνειδητοποιήσουν την αλλαγή που
έγινε στους πολιτικούς συσχετισμούς της
χώρας και να αποδεχθούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι πλέον ένα κυβερνητικό κόμμα που
κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό και
προσπαθεί να προσαρμοσθεί στην νέα
πραγματικότητα. Ιδίως, δε, πρέπει να
παύσουν να αντιμετωπίζουν τον
πολιτικό στίβο σαν μια προσπάθεια να
βγάλουν τα πολιτικά απωθημένα τους
και να εμφανισθούν δικαιωμένα για την
έως τώρα στάση τους, είτε στην
κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Με
άλλα λόγια, πρέπει να επιτέλους να
συνειδητοποιήσουν ότι οι
επανειλημμένες αποδοκιμασίες τους στις
εκλογές δεν είναι κατά κύριο λόγο το
αποτέλεσμα μιας παρανόησης από έναν
λαό «παρασυρμένο» από τον
παραπλανητικό λαϊκισμό των σημερινών
κυβερνώντων κομμάτων (σύμφωνα με
το κυρίαρχο αφήγημά τους) αλλά
σχετίζεται ιδίως με τον βαθύτατο
καθεστωτισμό τους, την προνομιακή
σχέση τους με διαπλεκόμενα
συμφέροντα, τα τραγικά εγκληματικά
κυβερνητικά τους σφάλματα (για τα δύο
πρώτα κόμματα), αλλά και με την
ανεπαρκή, επαμφοτερίζουσα και συχνά
ανεύθυνη και προβληματική άσκηση
αντιπολίτευσης (και από τα τρία), που
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ούτε για
πολιτικές ούτε για προσωπικές
«δικαιώσεις».
* Άρθρο του συνταγματολόγου
Γιώργου Σωτηρέλη που δημοσιεύθηκε
στην διαδικτυακή εφημερίδα «Ανοιχτό
Παράθυρο»

REŞİT
SALİM
DERSANESİ
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E
N
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İskeçe Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği’nden
Mustafçova Belediyesi’ne teşekkür
İSKEÇE ili SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği, azınlık
okullarına ağız diş sağlığı ürünleri ve
kırtasiye malzemesi bağışında bulunan
Mustafçova Belediyesi’ne teşekkür etti.
Dernek başkanı Nurettin Kıyıcı ve
genel sekreter İrfan Kalfa imzasıyla
yayınlanan teşekkür yazısı şöyle:
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği

4 Aralık 2015
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Açık Öğretim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde
kayıtlı olan öğrencilere Osmanlıca Yazı, Dil
Bilgisi, Okuma ve Yazma ile Osmanlıca
kelimelerin kökeni ile ilgili ders
verilir
ADRES: Egnatias 98. Gümülcine (BTAYTD karşısı)
Bilgi için tel: 25310 70050
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“Srebrenitsa
olmayacağız”
Türkmen Dağı’nın Suriye Türkmen Meclisi Başkanı
Abdurrahman Mustafa ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın, Bayırbucak Türkmen bölgesinde yaşananlar
hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.
SURİYE Türkmen Meclisi Başkanı
Abdurrahman Mustafa, Esad rejimi ve Rus
savaş uçaklarının bombardımanı altındaki
Türkmen Dağı’nın Suriye’nin Srebrenitsa’sı
yapılmaya çalışıldığını söyledi.
Abdurrahman Mustafa, “20 yıl önce Boşnak
kardeşlerimize biçilen kader bugün
Türkmenlerin önüne konuyor. Viyana’da
atılan imzaların mürekkebi kurumadan
Türkmen Dağı’na bombalar ölüm
yağdırmaya başlıyor. Türkmen Dağı ikinci
Srebrenitsa olmayacak” dedi.
Türkmen Dağı’nın Suriye Türkmen

Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Genel Merkezi’nde Bayırbucak
Türkmen bölgesinde yaşananlar hakkında
ortak basın toplantısı düzenledi.
Abdurrahman Mustafa, toplantıdaki
konuşmasında özetle şunları söyledi:
BOMBALAR ÖLÜM YAĞDIRIYOR
“Savaşın başından beri yağmur gibi
üzerimize yağan bombalar bundan 10 gün
önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde
durmaksızın ölüm yağdırmaya başladı

Türkmen Dağı’na. Rusya, İran, Esad,
Hizbullah ve bu güruha bağlı çeteler
dört bir koldan havadan, karadan,
denizden; bombalarla, füzelerle,
tanklarla, toplarla ölüm yağdırdılar.
Hiç kimsenin zerre şüphesi olmasın ki
Türkmen Dağı’nın yiğitleri namus
bildiği toprağını ne pahasına olursa
olsun koruyacaktır. Tam 20 yıl önce
Boşnak kardeşlerimize malum eller
tarafından biçilen kadar bugün
Türkmenlerin önüne konuyor.
Türkmen Dağı, Suriye’nin
Srebrenitsa’sı yapılmaya çalışılıyor.
Viyana’da atılan imzaların mürekkebi
kurumadan Türkmen Dağı’na
bombalar ölüm yağdırmaya başlıyor.
Bu sefer planları tutmayacak.
Türkmen Dağı ikinci Srebrenitsa
olmayacak. Bayırbucak’ı da Halep’i de
gücümüz yettiğince bütün Türkmen
topraklarını koruyacağız. Biz çok şey
istemiyoruz. Yıllar önce elimizden
alınan onurumuzu ve özgürlüğümüzü

Fransa'da hükümet anayasa
değişikliğine gidiyor
FRANSA’da hükümet, Paris’teki saldırıların
ardından terörle mücadelede yönetime daha fazla
yetkiler verilmesi için anayasa değişikliğini
öngören yasa tasarısı hazırladı.
Le Monde gazetesinin manşetten verilen
haberine göre
hükümet, yasa
tasarısını görüş
almak için 1
Aralık’ta
Danıştay’a
gönderdi. Yasa
tasarısına göre
olağanüstü hal
uygulamasının en
fazla üç ay değil,
anayasa
değişikliği ile altı
aya kadar
uzatılabilmesi
talep ediliyor.
Yine anayasa
değişikliğinin
diğer bir maddesi,
terör suçuyla
mahkum
olanların vatandaşlıktan düşürülmesine olanak
sağlıyor. Tasarıya göre, sonradan vatandaşlık
alanların dışında, doğuştan Fransız vatandaşları
bile gerektiği takdirde terör suçundan mahkum
olmaları halinde vatandaşlıktan atılabilecek. Yasa
tasarısı, terörle mücadelede ayrıca polise daha
fazla güç verilmesini öngörüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Franços Hollande,
terör saldırıların ardından parlamentoda yaptığı
konuşmada, konu ile ilgili bir anayasa değişikliği
için çalışma başlatacağı sözünü vermişti.
Muhalefet partileri, terörle mücadele için
yapılacak anayasa
değişikliğine şartlı
onay vermişti.
Anayasa
değişikliği için
meclis ve senato
üyelerinin birlikte
toplanacağı
parlamento
oturumunda
toplam üyelerin
beşte üçünün
desteği gerekiyor.
3 CAMİ
KAPATILDI
Bu arada,
Fransa İçişleri
Bakanı Bernard
Cazeneuve
Paris’teki terör
saldırılarının ardından, Fransa’da 3 caminin
kapatıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı, Seine et Marne caminin
"radikal söylem yaydığı" gerekçesiyle
kapatıldığını açıkladı. Cazeneuve, geçen hafta da
Lyon ve Gennevilliers şehirlerinde aynı gerekçeyle
iki caminin kapatıldığını belirtti.

istiyoruz. Adil bir düzende barış
içinde bir arada yaşamak istiyoruz.
Türkiye topyekûn bir şekilde Suriye
Türkmenleri’nin, Türkmen Dağı’nın
sesini duydu, sesi oldu.”
YEDİ DÜVELE KARŞI SAVAŞIYORUZ
Mustafa, “Ankara görüşmelerinizde
size ne vaat ettiler? Hangi
beklentilerinizi dile getirdiniz?”
sorusuna şu yanıtı verdi:
“Müttefiğimiz yoktur. Suriye Türkmen
Meclisi olarak gidip yabancı ülkelerle
hiçbir ittifak kurmayız. Bir
anavatanımız vardır. Bugün bu
mücadele devam ediyorsa Halep’te,
PYD, IŞİD ve Hizbullah, İran, Esad,
biz diyoruz ya, yedi düvelle
çatışıyoruz... Bin yıldır yaşadığımız
topraklardan söküp atılmak
isteniyoruz. Bizim düşmanımız çok
ama dostumuz yok denecek kadar az,
ancak arkamızda koskoca Türkiye
Cumhuriyeti devleti var.”

NATO’dan Karadağ’a
üyelik daveti

NATO, Rusya'nın karşı
yöndeki çağrılarına rağmen
Karadağ'ı, ittifakın 29. üyesi
olması için davet etti.
Dışişleri Bakanları
Toplantısı'nın ikinci gününde,
eski Yugoslavya
cumhuriyetlerinden Karadağ
ile üyelik müzakerelerine
başlanması yönünde karar
alındı.
Üye devletlerin
temsilcilerinin alkışları
arasında yapılan duyuruda
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, "Bu, tarihi bir
karar. Hem Karadağ, hem Batı
Balkanlar, hem de NATO için
güzel bir gün. Bu karar, çok
güzel bir ittifakın başlangıcı"

dedi.
Karadağ, aylar sürebilecek
katılım sürecinin ardından
ittifakın 29. üyesi olacak.
Arnavutluk ve Hırvatistan'ın
2009 yılında katılımının
ardından NATO'nun Balkan
ülkelerinden birine yaptığı bu
ilk davete, Rusya'nın karşı
olduğu biliniyor.
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, NATO Genel
Merkezi'nde Karadağ Başbakan
Yardımcısı Igor Luksic'le
yaptığı basın toplantısında,
"Karadağ'ın NATO'ya
çağrılmasının Rusya ile bir
ilgisi yok. Bu, NATO ile ilgili bir
karar." açıklamasında
bulundu.
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İlk irfan ocağımız CELAL BAYAR

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

KİM AÇTI, NASIL
AÇILDI ve
“BATI TRAKYA
TÜRKLERİNE BİR
LİSE AÇACAĞIM “

Tarih boyunca gelen ve yabancı
telkinlerin mahsulü olan mütekabil
anlaşmazlıkların bu iki milletten
başkalarının menfaatleri için
hazırlanmış tuzaklar oldukları artık her
iki tarafça da anlaşılmıştır. Bu iki millet
beraber geçirmek için yaratılmış
oldukları halde suni olarak hazırlanmış
vaziyetler hakikatı unutturmuşlardır.
Bu gün müşterek ve muazzam bir
tehlike her iki tarafı da realist görüp
düşünmeye sevketmiş ve tehlikeyi
işaret eden şimşeğin aydınlığında
saadet, refah ve kudrete götüren yol

bulunmuştur. Artık, yavaş yavaş bu iki
devletin tek devlet halinde birleşmeleri
bile düşünülmeye başlamıştır.
TRAKYA gazetesi 8 Mayıs 1982
Perşembe
Milletvekili
Üstad NURİ efendi
Yukarıda okuduğunuz düşünce ve
ruhla Yunan hükümet mensupları
Türkiye’yi, akabinde TÜRK hükümet
erkanı YUNANİSTAN’a geldi.
Kraliçe FRİDERİ’ki ve Kral PAVLOS
Türkiye’yi ziyaret etti.

Arkasından da “TÜRKİYE
CUMHURİYETİ” Cumhur Başkanı
“CELAL BAYAR” Yunanistanı ziyaret
etti.
İşte bu iki devlet ve hükümet
erkanının gidip gelişlerinden YUNAN
Ulusuda, TÜRK Ulusuda çok büyük
faydalar sağladı.
Hiç şüphesiz biz BATI TRAKYA
TÜRKLERİ’de azınlık kitlesi olarak
sohbetimizi oluşturan tarihi olgu bize
insanlık temeli olan “EĞİTİMİMİZİN”
“BAŞTAÇI” olan “CELAL BAYAR
LİSESİ”ni kazandırdı.

BU OLAY NASIL MI GERÇEKLEŞTİ?
İşte yazılı hikayesi:Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi T.C. Cumhur Başkanı CELAL
BAYAR’ın Yunan KRALİÇESİ FRİDERİK’i ve Kral PAVLOS’un onuruna
“DOLMABAHÇE SARAYINDA” verdiği baloda “CELAL BAYAR” ile Yunan KRALİÇESİ
FRİDERİK’i ile dans ederken “KRALİÇE” aşağıdaki gazete küpüründe okuduğunuz
gib fikrini beyan etmiştir. Bu olay bizim için bir “MİLAT” olmuştur.

Yukarıdaki fotoğrafta Yunan KRALİÇESİ ile KRALI onuruna
“DOLMABAHÇE SARAYINDA” verilen balaya Yunan KRALİÇESİ
FRİDERİKİ T.C. Cumhurbaşkanı “CELAL BAYAR’ın koluna girerek
salona teşriflerini görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta 2 Aralık 1952’de açılan “CELAL BAYAR” lisesinin açılışı için gelecek olan muhterem misafirlere “Hoş geldiniz” muhteşem karşılama hazırlığını görmektesiniz.
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Ortaokulu ve Lisesi 2 ARALIK 1952’de açıldı
Evet, 2 ARALIK 1952 açılışı yapılan ve 63 yıldır “Batı
TRAKYA TÜRKLERİ”ne ilim kaynağı olan bu müessese
bu gün bilhassa Gümülcinede Türk meslek erbabı
elemanlarımızın iş yerlerindeki tabelalarına
baktığımızda görülen isimlerin yüzde doksanı bu ilk
irfan ocağımızın mezunlarıdır.

Tabi İskeçede de epey “CELAL BAYAR LİSESİ”
mezunu elemanımızın olduğununu hatırlatmayı
vazife kabul ediyoruz.
***
“CELAL BAYAR LİSESİ” nin açılışı resimlerde
gördüğünüz gibi çok şaşalı olmuştur. Dünyada özel

yasa ile açılan ilk okuldur. Yine dünyada açılışında bir
KRALİÇE, bir KRAL, bir CUMHURBAŞKANI, 7 BAKAN,
bir DESPOT, bir MÜFTÜ’nün bulunduğu tek okul
olduğunu ayrıca hatırlatırız.

Yukarıdaki fotoğrafta Gümülcine Müftüsü ile Gümülcine Despotu T.C. Cumhurbaşkanı CELAL BAYAR’a
“Hoş geldiniz” derken görmektesiniz.

Yandaki gazete küpüründe de okuduğunuz gibi bu lise’yi YUNAN Kraliçe’si
azınlık ailesine açmıştır. Batı Trakya Türklerinin azınlık “STATÜSÜ” ile hiç ilgisi
yoktur.
***
Batı Trakya Türklerinin azınlık “STATÜSÜ”ne uygun açılan tek lise yalnız
“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ’dir.
Bu olayı herkez böyle bilmelidir.
***
“CELAL BAYAR LİSESİ” nin kuruluş yasasına bakınız bu lisenin kuruluşunda
epey rol almış o devrenin Batı Trakyalı Türk milletvekili Üstad NURİ efendi bu
durumu ne kadar açık ve net tarihimize bırakmıştır yandaki açıklamasiında.
lütfen çok dikkatli okumanızı ve ona göre “Bazı dar kafalıların arada bir beyan
ettikleri saçma fikirlere dikkatli cevap verilmesini bilhasa hatırlatırız.

Yukarıdaki fotoğrafta Yunan Kraliyet askeri yaveri T.C. Cumhurbaşkanı CELAL BAYAR’a açılan lisenin anfisinde bilgi verirken görülmektedir. Diğer zevat mahalli makam mensupları ve Yunan KRALİÇESİ’dir
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet
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İskeçeli ve Gümülcineli
kadınlar Hanımeli
Derneği’nde buluştu

Tek çocuk ve ailenin tutumu
ünümüzde gerek
ekonomik koşulların
ağırlığı, gerekse
annelerin çoğunluğunun
çalışması nedeniyle,
genellikle aileler tek çocukla
yetinmeyi tercih
etmektedirler. Böyle olunca
da “acaba çocuğumuz
şımarık mı olur?” endişesini
taşıyarak ona
uygulanabilecek disiplin
arayışlarına girilmektedir.
Çocuk 3 yaşına kadar
annenin sürekli ilgisine
muhtaçtır. Ancak 3 yaşından
sonra sosyalleşme döneminin
başlamasıyla birlikte çocuğun
bir yuvaya gönderilmesi ve
başka çocuklarla birlikte
olması gerekmektedir. Bu
“tek çocuk” için daha da
büyük önem taşır. Çünkü o 3
yaşından sonra yuvaya
giderse sorun yaşamaz.
Çünkü yaşıtlarıyla beraber
olacağı için deneyimler
kazanacaktır. Onlarla birlikte
oyun oynamayı, paylaşmayı,
kurallara uyum sağlamayı
öğrenecektir. Bir çocuk, 3
yaşına geldiği halde sadece
büyüklerle zaman geçirip,
başka çocuklarla beraber
olamıyorsa, bu onun
sosyalleşmesini geciktirir.
Çocuk bencil, kıskanç, içe
dönük, sıkıntılı bir kişilik
geliştirir.
Tek çocuklu ailelerde
çocuğa ayrılan özel zaman,
çok çocuklu ailelere göre
daha fazla olduğu için, bu
bakımdan çocuk şanslıdır.
Aileler bunu iyi
değerlendirirlerse, çocuğun
psikolojik ihtiyaçları
rahatlıkla karşılanabilir.
Çocuk evinde mutluysa, sevgi
ve ilgi görüyorsa, ruh sağlığı
da düzgün gelişir. Ancak
sevgi ve ilgi vereyim derken,
çocuğun üzerine aşırı
düşülmesi, sürekli
hareketlerinin denetlenmesi,
baskı uygulanması, onun ruh
sağlığını bozar.
Yapılan araştırmalara göre,
aileden normal davranışlar
gördükleri zaman, tek
çocukların okulda daha
başarılı odukları görülmüştür.
Ayrıca, tek çocuk liderlik
özelliği taşıyabileceği için,
arkadaşlarının arasında lider
de olabilir. Ancak çocuğun
davranışlarının normal

G

olması, özgüveninin
gelişebilmesi ve okulda
başarılı olabilmesi için, biraz
önce de belirttiğim gibi,
ailenin çocuğa olan
davranışlarının da normal ve
abartısız olması gerekir.
Çocuğa sürekli baskı
yaparak, kontrol altında
tutulduğunda, çocuk ister tek
çocuk olsun, isterse çok
çocuklu ailede yetişsin, doğal
olarak isyan edecektir.
Doayısıyla da, hem
derslerinde başarısız, hem de
huysuz ve geçimsiz bir çocuk
olacaktır.
Ailenin çocuğun üzerine
fazlasıyla düşmesi, her
istediğinin yapılması, onun
ileriki yaşamında da mutsuz
olmasına zemin hazırlar.
Çünkü çocuk, bulunduğu her
ortamda aynı ilgiyi
bekleyerek, bulamadığı
zamanlarda mutsuz olacaktır.
Her istediği yapılan çocuk,
doyumsuz olur, paylaşmayı
öğrenemez. Eleştiriler
karşısında hayal kırıklığı
yaşar, saldırganlaşır.
Böylelikle de gerek okulda,
gerekse sosyal yaşantısında,
hatta büyüdüğünde de kendi
ailesi içinde ve iş hayatında
başarısız ve mutsuz olur.
Bu olumsuzlukların
yaşanmaması için de, tek
çocuğun öncelikle
arkadaşlarıyla, sık sık
biraraya gelmesi, her
istediğinin yapılmaması, her
istediğinin alınamayacağını
öğrenmesi ve 3 yaşından
sonra da bir yuvaya
gönderilmesi çok önemlidir.
Tek çocuklu ailelerde
genellikle anne babanın
çocuktan beklentileri çok
fazladır. Ondan, mükemmel
olması, başarılı olması ve en
iyi olması beklenir. Bunun
için de çocuğun üzerine baskı
kurulur. Bu da çocuğu yorar
ve onun asi bir kişilik yapısı
geliştirmesine yol açar.
Bunun için de çocuktan
yapabileceğinden daha
fazlasını beklemek yanlıştır.
Doğru olan, ona
sorumluluklarını öğretip,
uygulamasını beklemektir.
Aşırı baskı, her zaman zarar
verir ve çocukta, düzeltilmesi
zor olan ruhsal problemlerin
oluşmasına kadar götürebilir.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar Kolu yönetimi ve
Kadın Aile Kültür Kolu 27 Kasım Cuma günü
İskeçe ilinin Dinkler köyünü ziyaret etti.
“Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır”
projesi kapsamında Dinkler Hanımeli Derneği’nin
ev sahipliğinde Dinkler köyünde kadınlara
yönelik bir toplantı düzenledi. Gümülcine ve
İskeçe’den toplantıya katılanlar, Hanımeli
Derneği Başkanı Mübeccel Çavuşoğlu ve derneğin
yöneticileri tarafından karşılandı. Toplantıya
konuşmacı olarak diyetisyen Şenay İsmail ve iç
hastalıkları uzmanı Dr. Hüseyin Baltacı katıldı.
Genel sağlık ve beslenme konuları hakkında bilgi
veren Şenay İsmail ve Hüseyin Baltacı,
kadınlardan gelen soruları da cevapladılar.
Dinkler köyündeki etkinlik kadınların karşılıklı
sohbetiyle devam etti.

“Hükümet Trakya’da ANEL politikası uyguluyor”
10. sayfanın devamı
. TÜTÜNCÜ VE HAYVAN
BESİCİLERİNİN
SORUNLARINI MECLİS
KÜRSÜSÜNDEN AKTARDI
Milletvekili İlhan Ahmet, tütün
üreticileri ve hayvan
besicilerinin sorunları hakkında
30 Kasım Pazartesi günü meclis
genel kurulunda bir konuşma
gerçekleştirdi.
Tarım Bakanlığı’nın hayvan
besicileri için otlakların
dağıtımını düzenleyen kanun
teklifi hakkında söz alan İlhan
Ahmet, sözkonusu kanun
teklifinin bazı maddelerinin geri
alınmasını istedi, bazılarında
ise değişiklik önerisinde
bulundu.

“TÜTÜN ÜRETİCİLERİ İÇİN
ELGA SİGORTA
PRİMLERİNDE İNDİRİME
GİDİLMELİDİR”
Yunanistan Tarım Tazminatları
Kurumu’na (ELGA) ödenen yıllık
sigorta primlerinde tütün
üreticileri için indirim talep
eden İlhan Ahmet, bu tutarın
yıllık dönüm başı 22 eurodan en

az üçte birine düşürülmesini
istedi. İlhan Ahmet, SİRİZAANEL hükümetinin meclis genel
kuruluna getirilen söz konusu
kanun teklifinde bir diğer
tarımsal ürün olan zeytin için
dönüm başı fiyatta yarı yarıya
indirimi öngörürken (3,5’ten
1,5’e), aynı düzenlemeyi tütün
için getirmiyor olmasının büyük
bir haksızlık olduğunu ifade
etti.
Tütünün ELGA sigorta primi
tutarının, diğer ürünlere göre
(pamuk 6 euro, buğday 2 euro,
hayvansal gıda 4 euro) zaten
çok yüksek olduğunu belirten
milletvekili, bu adaletsizliğe
ilaveten ortaya çıkan
zararlarının da tazmin
edilmemesi karşısında tütün
üreticisinin artık ELGA sigorta
primlerini ödeyemeyecek
duruma geleceğinin altını çizdi.
Tütün üreticisi açısından
kabul edilemez yüksek
rakamlar doğuracak olan bu
düzenlemenin söz konusu
maddesinin derhal geri
çekilmesi yönünde bakana
çağrıda bulunan millletvekili
Ahmet, yeni yasada tütün
üreticileri için sigorta primi

rakamlarını yükselticek değil,
mevcut sigorta primlerini üçte
bire kadar düşürecek bir
düzenlemeyi talep etti.

“OGA PRİMLERİNİN
ARTTIRILMASI ÇİFTÇİ İÇİN
YIKIM OLACAKTIR”
Milletvekili İlhan Ahmet genel
kuruldaki konuşmasında,
SİRİZA-ANEL hükümetinin daha
önce de çiftçileri zora sokan
çiftçiye vergi muafiyetini
kaldıran, vergi yüzdesini yüzde
25’e çıkaran, tarım petrolü
kullanımını durduran, KDV
(
) oranını arttıran, OGA
sağlık sigortası primlerini
arttırmayı öngören bir dizi
karara imza attığını
hatırlatarak, şimdi de yeni
kanun ile ELGA sigorta
primlerini artırılmayı
öngörmesinin çiftçiler için adeta
yıkım olacağını dile getirdi.
Çiftçinin elini rahatlatacak
tek çözüm olarak, balık
üreticilerinde olduğu gibi ELGA
sigorta primi ödemesinin isteğe
bağlı olacak şekilde
düzenlenmesini öneren İlhan
Ahmet, tütün üreticisine de
istisna getirilerek,
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Panathinaikos’un
3 puanı silindi!
YUNANİSTAN Süper Ligi
Disiplin Kurulu, hükmen 3-0
mağlup ilan ettiği
Panathinaikos’a 3 puan silme, 4
maç seyircisiz oynama ve para
cezası verdi.
Yunanistan Süper Ligi’nde, 21
Kasım’da oynanması gereken
Panathinaikos-Olympiakos
maçının güvenlik nedeniyle
ertelenmesinin ardından çıkan
olaylar nedeniyle
Panathinaikos’a puan, para ve
seyircisiz oynama cezaları
verildi.
Yunanistan Süper Ligi
Disiplin Kurulu tarafından
yapılan açıklamada, hükmen 30 mağlup ilan edilen
Panathinaikos’un 3 puanının

silindiği, 190 bin avro para
cezasına çarptırıldığı ve 4 maç
da seyircisiz oynama cezası
aldığı belirtildi.
Panathinaikos, 3 puanının
silinmesiyle 19 puanla 5. sıraya
gerileyerek lider Olympiakos’un
17 puan gerisine düştü.
Atina’daki Apostolos
Nikolaidis Stadı’ndaki
karşılaşma öncesi ısınmak için
sahaya çıkan Olympiakoslu
futbolculardan Alfred
Finnbogason, tribünlerden
atılan bir meşale nedeniyle hafif
şekilde yaralanmış, maçın
hakemi Andreas Pappas, yeterli
güvenlik önlemlerinin
alınamaması nedeniyle
mücadeleyi başlatmamıştı.

Altın Top
için 3 aday

Karar üzerine saha içi ve
dışında Panathinaikos taraftarı
ile güvenlik güçleri arasında
arbede yaşanmış, çıkan

olaylarda 16 taraftar
tutuklanmış ve 3 polis
yaralanmıştı.

FIFA’dan Rusya’ya soruşturma
RUSYA’nın Türkiye’den futbolcu
transferine engel koyması üzerine harekete
geçen FIFA, Moskova’nın bu yöndeki
kararını inceleme altına aldı.
Rusya ile Türkiye arasında düşen uçağın
ardından gerilen ikili ilişkilerin futbola
yansımaları üzerine FIFA da topa girdi.
Rusya Spor Bakanı ve Rusya Futbol
Federasyonu Başkanı Vitaliy Mutko
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada
yeni yıldan sonra Türkiye’den futbolcu

transferine izin verilmeyeceğini söylemişti.
Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz
Karadeniz’in durumunda bir değişiklik
olmayacağını bildiren Mutko, yeni yılın
başından itibaren ise yeni oyuncuların
gelmesinin mümkün olmayacağını
duyurmuştu.
FIFA konuyla ilgili devreye girdi ve
Rusya’nın tavrını incelemeye aldı.
Getirilmesi düşünülen kısıtlama ve
yasaklar için FIFA’nın, takipçi olacağı

belirtildi.
Bu durumun yasal mevzuata uygun olup
olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu,
FIFA talimatlarına aykırı olup olmadığının
inceleneceği belirtildi. FIFA’nın, Rusya’nın
aldığı kararı yönetmeliklere aykırı bulması
halinde, Rusların aldığı kararı bozabileceği
ve Türkiye’den oyuncu transferi önündeki
engeli kaldırabileceği belirtiliyor.
Reformu görüşüyorlar
Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının

odağındaki FIFA, kendi durumunu
düzeltmenin hesaplarını yapıyor. Başkan
Sepp Blatter’in aldığı hak mahrumiyetinin
ardından FIFA yetkililerinin, gerekli reform
sürecinin işletilmesi için süreci
başlattıkları belirtildi.
FIFA’ya yüzlerce milyon dolarlık destek
sağlayan dev sponsorların bağımsız
liderlik ve saydamlık gibi taleplerinin
bulunduğu, gerçekleştirilen toplantıda
bunların ele alındığı kaydedildi.

Hüseyin
FINDICAKLI

Kartal tüy döktü
Spor Toto milli lig bütün
hızıyla devam ediyor. Beşiktaş
takımı Akhisar’a mağlup olunca

Fenerbahçe de Trabzonspor’u
yenince liderliğe yükseldi. Bana
göre liderlik gelip geçicidir. Asıl

Bayern Münih
para bastı
ALMANYA şampiyonu, 2014-15
sezonunda net 23.8 milyon euro kar
ederken, cirosunu da 523 milyon euroya
yükseltmeyi başardı.
Almanya Ligi’nde şampiyon ve lider
Bayern Münih geçen sezon adeta para
bastı. Kırmızı-beyazlılar 23.8 milyon euro
kar ederken, cirosu ise 523 milyon euroya
çıktı.
Bayern Münih kulüp üye sayısının ise
270 bine ulaştığını duyurdu. Bayern
Münih, Almanya Ligi’nde son üç sezonu
şampiyon olarak tamamlarken, iki kez de
Almanya Kupası’nı müzesine götürmeyi
başardı.
Bayern Münih teknik direktör Pep
Guardiola yönetiminde bu sezon 13 maçta
12 galibiyet,1 beraberlikle en yakın rakibi
Borussia Dortmund’un sekiz puan önünde
liderlikle yine şampiyonluğa koşuyor.
Kadrosunda Lewandowski, Thomas
Müller gibi iki gol makinesini de
bulunduran Alman ekibi, Şampiyonlar
Ligi’nde son 16 vizesini de almayı başardı.

daha ligin bitmesine 21 maç
varken lider olmaktan kıymetlisi
ligin sonunda adı lider olarak
şampiyon olmaktır.
Fakat bu görüldüğü ve
zannedildiği kolay değildir. Hani
bir söz vardır; bulut olmayan
yerde yağmur olmaz. Bakalım
sonunda hangi takım
şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Onun için hangi takım
taraftarları olursa olsun daha
şimdiden şampiyonluk şarkıları
söylemesi biliyor musunuz neye
benzer. Aynen hamamda şarkı

söylemekten farkı yoktur. Tabii
üç büyüklerden biri bu
şampiyonluk ipini
göğüsyecekleri su götürmek bir
hakikattir. Bana göre en iyi şu
ana kadar futbol oynayan
Beşiktaş takımıdır.
Şampiyonluğa güreşen üç büyük
takıma da başarılar dilerim.
SARI KANARYA’YA
Kanarya ligde baş
İdman ona bu savaş
İlle şu arslan yok mu
Atıyor boyuna taş

FIFA’dan yapılan
açıklamaya göre, Ballon
d’Or ödülünü 2008, 2013,
2014 yıllarında kazanan
Real Madridli Cristiano
Ronaldo ve ödüle 4 kez
(2009, 2010, 2011, 2012)
layık görülen Barcelonalı
Lionel Messi’nin yanı sıra
takım arkadaşı Neymar, son
3’e kaldı.
Altın Top ödülünün
sahibi, 11 Ocak 2016’da
İsviçre’nin Zürih kentinde
düzenlenecek FIFA Altın Top
Gala Töreni’nde
açıklanacak. Galada ayrıca
yılın 11’i, kadınlarda yılın en
iyi futbolcusu ile erkek ve
kadın futbolunun en iyi
teknik direktörleri de ilan
edilecek.

ERKEKLERDE YILIN
TEKNİK DİREKTÖRÜ
ADAYLARI
Josep Guardiola (Bayern
Münih)
Luis Enrique Martinez
(Barcelona)
Jorge Sampaoli (Şili Milli
Takımı)

YILIN EN İYİ GOLÜNE
VERİLEN “FIFA PUSKAS
ÖDÜLÜ” ADAYLARI
Alessandro Florenzi:
16.09.2015, RomaBarcelona, UEFA
Şampiyonlar Ligi
Wendell Lira: 11.03.2015,
Atletico GO-Goianesia,
Campeonato Goiano
(Brezilya)
Lionel Messi: 30.05.2015,
Athletic Bilbao-Barcelona,
Kral Kupası (İspanya)

KADINLARDA YILIN
TEKNİK DİREKTÖRÜ
ADAYLARI
Jill Ellis (ABD Milli
Takımı)
Mark Sampson (İngiltere
Milli Takımı)
Norio Sasaki (Japonya
Milli Takımı)

YILIN EN İYİ KADIN
FUTBOLCUSU ADAYLARI
Carli Lloyd (ABD)
Aya Miyama (Japonya)
Celia Sasic (Almanya)
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“Mültecilerin durumu içler acısı”
BATI Trakya Türkleri, “İnsanlık İyilik
Kuşansın” projesi kapsamında Suriyeli
mülteciler için gıda, giysi ve temizlik
ürünleri topladı.
Galatasaray’ın taraftar grubu olan
“Ultraslan Yunanistan Grubu” ve Batı
Trakya’da diğer takımların taraftar
gençleri tarafından toplanan eşya ve
yiyecekler, Kılkıç bölgesinde bulunan
İdomeni sınır kapısında bekletilen
Suriye, İran, Irak, Afganistan, Pakistan,
Güney Afrika ve Sudan vatandaşlarına
ulaştırıldı.
Kampanyayla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Ultraslan Yunanistan Genel
Koordinatörü Güner Reşit, İdomeni
kampındaki göçmenlerin durumuyla
ilgili olarak “içler acısı bir durum”
ifadesini kullandı.
Kampanyaya katılanlara teşekkür
eden Reşit, “Biz bu kampanyayı insanlık
adına, bir gün aynı duruma bizler de
düşebiliriz düşüncesinden yola çıkarak
başladık. Bunun dışında başka hiç bir
düşüncemiz olmadı. İdomeni’deki
manzarayı yerinde gördük ve çok kötü
bir manzarayla karşılaştık. İnsanların
ayaklarında bir çift çorabın dahi
olmadığını gördük. Herkes yardım
bekliyor. Yardım araçlarıyla bölgeye
ulaştığımızda ilk başta oluşan izdiham
nedeniyle araçların kapılarını bile
açamadık. Yardımları kendimiz
dağıtmak istemiştik. Fakat yardımların
sadece bir kısmını İdomeni’deki
göçmenlere dağıtabildik. Diğerlerini de
dağıtmak üzere bölgedeki Kızılhaç’a
teslim ettik.” diye konuştu.
Reşit, “Biz topladığımız iki tır
yardımla İdomeni’ye gittik. Yaklaşık 15
kişilik bir heyetle gittik. Yardım
malzemelerinin çoğunluğunu yiyecekler
oluştuyordu. Yardım malzemesinin bir

kısmını orada dağıttık. İzdiham olunca
diğer yardımları Kızılhaç’a teslim ettik.
Çok kötü durumda olan giysileri ise
orada bırakmadık ve geri aldık. Şunu
söylemek isterim ki; halkımız bu yardım
konusunda çok duyarlı davrandı.
Kampanyaya katılan herkese teşekkür
ederiz. Göçmenlere ise Allah yardım
etsin demekten başka bir şey
yapamıyoruz. İnşallah yardımlarımız
biraz olsun onların sıkıntılarını dindirir.”
diye konuştu.
Ultraslan Yunanistan Genel
Koordinatörü Güner Reşit, benzer
kampanyaları yapmaya devam
edeceklerini de sözlerine ekledi.

Karagöz – Hacivat ile
Nasreddin Hoca geliyor!

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) organizatörlüğünde iki tiyatro
oyunu Batı Trakyalı çocuklarla
buluşmaya hazırlanıyor.
Tiyatro sanatçısı ve hayali Kenan
Olpak’ın yönetiminde, gölge oyunu
“Karagöz ve Hacivat” ile Nasreddin
Hoca’nın “Düşmeseydim zaten
inecektim” adlı oyunu, Rodop ilinin
farklı bölgelerinde sahnelenecek.
Tüm Batı Trakya halkının davetli

olduğu tiyatro gösterileriyle ilgili
program şöyle:
7 Aralık Pazartesi (18.00):
Kozlukebir köyü
8 Aralık Salı (18.00): Hemetli köyü
9 Aralık Çarşamba (18.00):
Yalımlı köyü
10 Aralık Perşembe (18.00):
Demirbeyli köyü
11 Aralık Cuma (18.00): Gümülcine
Türk Gençler Birliği lokali

