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DEB Partisi’ne
çirkin saldırı!

»12-13

DEB’in Gümülcine’deki genel merkezine yapılan saldırıda, saldırganlar
duvarlara mavi boya ile “Trakya’nın Bekçileri” yazarak, özel bir
bölümde muhafaza edilen partinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in
ölümüne neden olan kazada kullandığı otomobili çaldılar.
BATI Trakya Türkleri
içerisinde infiale neden olan
saldırı, azınlık kurum ve
temsilcileri tarafından kınandı.
Türk Dışişleri Bakanlığı,
konuyla ilgili Yunan
makamları nezdinde girişimde
bulundu. Yunan Dışişleri
Bakanlığı ise, saldırının
aydınlatılması ve suçluların
adalete teslim edilmesi için
gerekli girişimlerin
yapılacağını açıkladı.
“Babamın hayatını
kaybettiği arabayı istiyoruz”
diyen Levent Sadık Ahmet,
aracı buluna para ödülü
verileceğini açıkladı.
Saldırıyı EFA, Potami,
SİRİZA Rodop İl Örgütü ve
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi de kınadı.
»6, 7, 8, 9, 10

Çiftçilere
tazminatlar
ödendi

“Dört yıllık eğitim fakültesi şart”
Eğitim hakkımızı
istiyoruz!

2014 yılı ve 2015 yılının ilk
üç ayında meydana gelen
zararlar için ülke genelindeki
çiftçilere tazminat ödemesi
yapıldı. 8 Aralık Salı günü
yapılan tazminat
ödemelerinde eyalet
genelinde aslan payını Rodop
ili aldı. Rodop ilinde
tazminatlar için yapılan
ödemenin 4. 947.708 euro
olduğu açıklandı. »5

dünya

19’da

bilim
“Müslümanlar
ABD’ye
alınmasın”

11’de

Samsung Galaxy
Tab S2’i
inceleyelim

ekonomi

3’te

2016 mali bütçesi
parlamentoda
onaylandı

BATI Trakya Türk azınlığı
eğitimindeki öğretmen
sorunuyla ilgili yazı dizimize
devam ediyoruz. Azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni
olarak görev yapacak
öğretmenlerin eğitileceği
kurumun nasıl olması
gerektiği ve bununla ilgili nasıl
bir eğitim sisteminin istendiği
konusunu bu hafta azınlık
milletvekilleriyle konuştuk.
İlhan Ahmet, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek,
öğretmen sorunuyla ilgili
olarak GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. »15, 16, 17

spor

23’te

Futboldaki
kriz
derinleşiyor

Gümülcine
Devlet
Hastanesi’nden
eylem kararı
Bütçe yetersizliği ve personel
eksikliği sorunuyla karşı karşıya olan
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde 16
Aralık Çarşamba günü gösteri
yapılacak. »14

Mastanlı
Azınlık
İlkokulu
öğrencilerinden
kermes
Okul öğrencileri tarafından
düzenlenen kermese öğrenci
velilerinin yanı sıra civar
mahallelerde yaşayan halk yoğun ilgi
gösterdi. Kermesten elde edilen gelir
okul öğrencilerinin yararına
kullanılacak. »5

Delinasuhköy’de
aşure etkinliği
Rodop ilinin Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Delinasuhköy halkı tarafından
her yıl geleneksel olarak düzenlenen
Aşure Günü etkinliği, 6 Aralık Pazar
günü gerçekleşti. »17
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Dişi köpeklerde kısırlaştırma..

K

öpek sahiplenmek ve onun
tüm gereksinimleriyle
ilgilenmek büyük bir
sorumluluktur, hatta bazen hayatın
doğal akışı içerisinde büyük
fedakarlıklar gerektireceğinden ağır bir
görevde olabilir. Bu nedenle çoğu
hayvan sahipleri köpeğindeki muhtemel
bir gebelik sonucunda doğacak yavru ya
da yavruların sorumluluklarını almak
istemediklerinden bu yönde tedbirler
alınması için arayış içerisine girerler.Bu
nedenle kısırlaştırma, köpek
populasyonunun kontrolünde en etkili
ve masrafı az olan bir yöntem olarak
kabul edilmektedir.
Kısırlaştırılan köpeklerin
üreyemeyeceği ve dolayısıyla doğacak
olan yavrulara bakım, beslenme, yer
bulma gibi sorunlarla karşılaşılmayacağı
gerçeğinden yolaçıkan birçok
hayvansever köpeklerin koruma altına
alınmadıkları sürece bunların
kısırlaştırılması gerektiği konusundaki
yasaları destekledikleri halde buna
karşılık bazı hayvanseverlerde
kısırlaştırılan köpeklerin üreme
kapasitelerinin ve doğal çiftleşme
arzularının tamamıyla ortadan kalktığı
gerekçesiyle bu uygulamayı hayvan
haklarına tecavüz olarak
algılamaktadırlar.
Köpekler duygusal yönden
insanlardan tamamıyla farklıdırlar.
Çünkü doğum yapmış köpekler
yavrularına uzun yıllar bakmak, eğitim
vermek zorunda değildirler ve onlardan
doğacak yavrulara hasret duymazlar.
Sadece doğanın vermiş olduğu
yetenekle türlerini devam ettirmek
amacıyla ürerler.Kısırlaştırıldıktan sonra
köpeklerin ağır duygusal bir çöküntü
yaşadıkları konusunda da henüz bir
kanıt yoktur.
Sahipsiz köpeklerin çoğalması tüm
dünya ülkelerinde karşılaşılan bir
problemdir. Bunların denetim altına
alınması ve kısırlaştırılmasının gerekli
olduğu düşüncesinin birçok haklı yönleri
vardır. Özellikle bu köpekler
sahiplendirilirken kısırlaştırılmış olmaları
çoğu hayvansever tarafından tercih
edilmektedir.
Kısırlaştırma (=ovario-histerektomi),
genel anestezi altına alınmış bir dişi
köpeğin karın boşluğuna girilerek
genital organlarından uterus ve
ovaryumların cerrahi bir yöntemle
alınması şeklinde yapılan bir
operasyondur.
Bu operasyon dişi köpeklerde belirli
avantaj ve dezavantajları da beraberinde
getirmektedir.
Kısırlaştırmanın Avantajları:
Östrüse bağlı problemleri
önler: Hayvan sahipleri tarafından hoş
karşılanmayan siklus kanaması, sık idrar
yapma nedeniyle köpeğin evi kirletmesi,
masturbasyon yapması, bu dönemde
iştahsız ve daha sinirli olmaları, evden
kaçma çabaları, kızgınlıktaki dişi köpeği
yürütürken erkek köpeklerin arzu
edilmeyen aşırı ilgisini ortadan kaldırır,
aynı zamanda bu esnada oluşabilecek
trafik kazalarını azaltır.
Planlanmamış gebelikleri
önler: Kısırlaştırma sayesinde başıboş
köpek populasyonundaki artış, doğacak

yavruların bakım, beslenme, onlara yer
bulma ve bu işler için yapılan
harcamaları ortadan kaldırır. Ayrıca
gebelik ve doğum esnasında ortaya
çıkabilecek komplikasyonları önler.
Pyometra ve diğer bazı jinekolojik
hastalıkları önler: Kısırlaştırılmayan dişi
köpekler hayatlarında bazı sağlık riskleri
taşırlar. Örneğin ovaryum kist ve
tümörleri, prolapsus vagina ve uteri,
veneral tümör, kronik endometritis keza
pyometra v.s gibi jinekolojik sorunlardır.
Köpekler ilerleyen yaşlarında
pyometraya daha çok duyarlı hale
gelirler. Bu durum öncelikle hormonal
bozukluklar daha sonra enfeksiyöz
etkenlerle ilişkili olduğundan antibiyotik
ve benzeri ilaçlar problemi çözmeye
yetmemektedir. Genellikle hayat
kurtarıcı yegane müdahale
operasyondur.
Bununla birlikte hayali (yalancı)
gebelik, meme tümörlerinin oluşumu,
hormonal nedenlere bağlı davranış
bozuklukları kısırlştırmayla önlenir.
Kısırlaştırmanın Dezavantajları:
Seksüel siklusun geriye dönüşümsüz
olarak yitirilmesi: Kısırlaştırma sırasında
uterus ve ovaryumlar total olarak
alındığı için dişi fertilitesini yitirmektedir.
Bu nedenle kısırlaştırma yöntemi hayvan
sahiplerine,”geriye dönüşümü olmayan,
kalıcı bir yöntem” olarak tanıtılmalıdır.
Kilo artışı: Kısırlaştırmadan
kaçınmanın en yaygın nedeni operasyon
sonrası köpeğin kilo alacağı kaygısıdır.
Kısırlaştırıldıktan sonra köpeğin
yedirilen yemeklerden daha fazla
faydalanacağı gerçeği doğrudur. Ancak
genç ve yaşlı köpeklerin
kısırlaştırılmasından sonra meydana
gelen kilo artışının farklı olduğu ve yaşlı
köpeklerin bu operasyondan sonra genç
köpeklere göre daha fazla kilo aldıkları
bildirilmektedir.
İdrarı tutamama (=üriner
incontinens): Kısırlaştırma sonrası
köpekte enfeksiyöz ve nörolojik bir
sorun olmadığı halde uykuda veya
uykunun dışında iken idrarını kaçırma
sorununa sıkça rastlanılmaktadır. Bunun
nedeni ovario-histerektomi sonrası
gelişen üretral sfinkterik yetmezliktir.
Deri ve kıllarda
değişiklik: Köpeklerde doğal olarak
ilkbahar ve sonbahar aylarında olmak
üzere yılda iki kez kıl ve tüyler
kendiliğinden dökülür. Kısırlaştırılan
köpeklerden özellikle uzun tüylü ırklarda
(örneğin; cocker, collie v.s) östrojenik
hormon yetersizliğine bağlı olarak
deride kuruma, pullanma ve kahverengi
lekeler şekillenebilir. Aynı zamanda
boyun, kulaklar, perineum, kuyruk ve
ekstremite bölgelerindeki kıllarda
incelme, kolay kırılma, renklerinde
açılma, kıl dökülmesi ve tüylerin
uzamasında yavaşlama gibi belirtiler
görülebilir. Böyle olguların sağaltımında
kısa süre etkili ve düşük dozlarda
östrojen preparatları kullanılır. Vit.A,
Vit.B kompleks, çinko, kükürt
uygulamaları da faydalıdır.
Sonuç olarak kısırlaştırma, köpeklerin
aşırı populasyon artışının kontrol altına
alınmasına yardımcı olur, sokak
köpeklerinin sahiplendirilme şansını
artırır.
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Samsun’da
Mübadele ve
Balkan kongresi

GÜMÜLCİNE Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, 5-6 Aralık
tarihleri arasında Türkiye’nin
Samsun şehrinde düzenlenen
Uluslararası Mübadele ve
Balkan Türk Kültürü
Araştırmaları Kongresi’ne
katıldı. Mustafaoğlu
kongrede yaptığı konuşmada,
Batı Trakya Türk azınlığının
tarih boyunca çok ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya
kaldığını söyledi.

“2015’TE ACI DOLU GÖÇ
OLAYLARI YAŞANMAYA
DEVAM EDİYOR”
“Mübadele deyince aklımıza
ayrılık, büyük acılar, sefalet
ve ölüm geliyor” diyen
Mustafaoğlu son dönemde
yaşanan göç olaylarına da
değindi. Mustafaoğlu,
“Bunlar 1924 yılında
Türkiye’den Yunanistan’a ve
Yunanistan’dan Türkiye’ye
giden güzergah üzerinde
yaşanmış. Yıl 2015 ve
dünyada yine buna benzer
acı dolu göçler yaşanıyor.
Suriye’den,
Türkmenistan’dan,
Filistin’den ve daha bir çok
ülkeden din kardeşlerimiz
ölümden kaçarak sığınacak
bir ülke arıyorlar. Yine
çocuklar, kadınlar, çaresiz
insanlar ölüyor. Bu acı dolu
tablo bir kez daha yaşanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti devleti
ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan sıkıntıda olan
bu kardeşlerimize büyük bir
hassasiyetle kapılarını açtı,
sahip çıktı. Diğer İslam
ülkeleri de Türkiye’yi örnek
alarak bu doğrultuda hareket
etmeliler. Biz Yunanistan’da
her gün bu kardeşlerimizle
karşılaşıyoruz, ancak
yardımlarımız yetersiz

kalıyor.Ben buradan bir kez
daha bu insanlık dramı
karşısında ülkelerin ve
ulusların elele vermesini ve
önyargılarını bir kenara
bırakarak birlik olması
çağrısında bulunmak
istiyorum.” ifadelerini
kullandı.

“DOSTLUK, VERİMLİ
BİR İŞBİRLİĞİNE
DÖNÜŞECEKTİR”
Belediyeler, üniversiteler ve
kurumlar arası gerçekleşecek
ortak projelerin her iki ülke
için de olumlu sonuçları
olacağını hatırlatan
Mustafaoğlu sözlerini,
“Teknolojik ve bilimsel
tecrübe alışverişi daha
donanımlı projeler
üretilmesini sağlayacaktır.
Halklar yakınlaşacak, bu
yakınlaşma ile bir çok
önyargıyı yıkacaktır. Dostluk,
verimli bir işbirliğine
dönüşecektir.” diyerek
tamamladı.

“GELİN BİR ÇATI ALTINDA
KARDEŞ OLALIM”
Öte yandan, Bulgaristan’da
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekilleri
Şabanali Ahmet ile Hüseyin
Hafızov, Samsun’da
düzenlenen Uluslararası
Mübadele ve Balkan Türk
Kültürü Araştırmaları
Kongresi’ne katılanlar
arasında yer aldı.
Her iki milletvekili
yaptıkları konuşmalarda,
Balkanlar’da yaşayan
Türkler’in önemine ve
yaşanan göç sorununa
değinerek, Balkan Türkleri’ne
yönelik birlik ve beraberlik
çağrısında bulundular.
HÖH Milletvekili Şabanali
Ahmet konuşmasında,

Bulgaristan’da da diğer
ülkelerde olduğu gibi göç
sorunu bulunduğunu söyledi.
Göçün Ortadoğu ile ilgili
olduğunu, Avrupalı
devletlerin, ülkelerine
yönelik göç dalgasını
önlemek için sınırlarına
duvarlar ördüğünü anlatan
Ahmet, “Çünkü oradan
Müslüman bir nüfus geliyor.
Kendilerini asimile edecek
diye sınırlarını kapatıyorlar.”
diye konuştu.
Bilinen en çarpıcı göçün
Mekke’den Medine’ye yapılan
hicret olduğuna dikkat çeken
Şabanali Ahmet, Türkiye’nin
de aynı şekilde Balkanlar’dan
veya diğer yerlerden yapılan
göçlerde ensarlık yaptığını
kaydetti.
HÖH Milletvekili Hüseyin
Hafızov da kongrede yaptığı
konuşmada, liberal bir parti
olarak yalnızca Türkler ve
Müslümanları değil, herkesi
kucaklamaya çalıştıklarını
söyledi.
Bulgaristan’da resmi
kaynaklara göre 600 bin
Müslüman, 500 bin de Türk
bulunduğunu bildiren
Hafızov, “Bana göre en az 1
milyon 500 bin Müslüman, 1
milyon da Türk var, ancak
bunları kendi ülkemde
söylediğim zaman bana Türk
milliyetçisi diyorlar.”
ifadelerini kullandı.
Bulgaristan’ın Yunanistan,
Makedonya gibi homojen
yapısı olmadığını dile getiren
Hafızov, “Biz Bulgaristan
olarak hiç kimseye ‘sen
Türksün, sen Bulgarsın, sen
Müslümansın veya
gayrimüslimsin’ demiyoruz.
‘Gelin bir çatı altında kardeş
olalım’ diyoruz. Çünkü biz
Osman Dede’den böyle
gördük.” dedi.
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HAFTANIN YORUMU

2016 mali bütçesi
parlamentoda
onaylandı

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Şeytan aldı götürdü…
alı sabahı, çalışma
arkadaşım Ozan
Ahmetoğlu’ndan “DEB
Partisi’ne saldırı yapıldı,
oradayım” haberiyle başladım
güne. Cep telefonuma gelen
mesaj karşısında şaşırdığımı
söylesem yalan olur. Azınlığın ilk
ve tek partisi, üstelik Dr. Sadık
Ahmet’in kurduğu partinin belli
grupları ve çevreleri rahatsız
ettiği aşikar.
Görünen o ki, “Trakya’nın
Bekçileri”, “milli tehlike” ve
“tehdit unsurları”nı “temizlemek”
için kolları sıvamış, Trakya’nın
“koruyuculuğu”na
soyunmuşlardı.
DEB Partisi merkez binasına
yapılan saldırıyı ne kadar olağan
karşıladıysam, rahmetli Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği
aracın saldırganlar tarafından
çalındığı haberine de bir o kadar
şaşırdım.
Birileri geliyor, parti binasına
zarar veriyor… Duvarlara yazılar
yazıyor… Camlarını kırıyor,
içerideki eşyalara zarar veriyor…
Ve en ilginç olanı da Dr. Sadık
Ahmet’in hurda halindeki aracını
genel merkez içerisinden bir
şekilde alıp götürüyor.
Bir hurda yığınının oradan
kaldırılabilmesi için uygun
teçhizatın olması gerekiyor. Yani
planlı programlı bir saldırıdan
bahsediyoruz.
Şimdi polis sadece DEB
Partisi’ne saldıranları değil,
merhum Dr. Sadık Ahmet’in
arabasını da arıyor.
Çocukken evde kaybettiğim bir
şeyi ararken, annemin bana
öğrettiği bir şarkı geliyor aklıma…
Bir arama oyunu… “Şeytan aldı
götürdü, satamadan getirdi”
Böyle bir hurda yığınını
yerinden kaldırıp taşıyabilecek
bölgede kaç tane araç vardır?
Karayolları üzerinde izlenebilecek
herhangi bir kamera sistemi var
mı? Ya da çevre ve şehrin değişik
noktalarındaki işyerlerinde olayı
aydınlatabilecek görüntülere
ulaşmak mümkün mü?
Şeker değil ki bu çantanıza
atasınız, mendil değil cebinize
tıkıştırasınız. Koskocaman bir
hurda yığının yerinden sökülüp

S

2016 yılı mali bütçesi
parlamentoda onaylandı. Yeni
tedbirler içeren bütçede kamu
ve savunma harcamalarının
azaltılması öngörülüyor.
Bütçe, 300 sandalyeli
parlamentoda, 298
milletvekilinin katıldığı
oylamada, 145’e karşı 153 oyla
kabul edildi.
Başbakan Aleksis Çipras,
oylama öncesinde yaptığı
konuşmada, yeni bütçenin zor
bir bütçe olduğunu, ancak
bununla ekonomik kalkınmanın
temellerinin atılacağını söyledi.
Yunanistan’da son 5 yıl mali
krizle mücadele kapsamında
kapitalist bir politika
uygulandığını ve memurların,
işçilerin hakları ellerinden
alınarak sosyal devlete karşı
cinayet işlediğini ifade eden

Çipras, “2016 bütçesi sosyal
adalet sağlamak isteyen bir
hükümet için zorlu bir eksersiz,
ancak gelir dağılımı ve
vergilendirmede adil bir sistem
için ülkenin sosyal ve ekonomik
dengelerinin değişmesi gerekli.
Hükümet bu değişiklikleri
gerçekleştirme konusundaki
irade ve kararlılığını fiili olarak
ortaya koydu, ancak hedeflerin
tutturulması için zamana ihtiyaç
var.” dedi.
Ana muhalefet Yeni
Demokrasi Partisi geçici Başkanı
Yannis Plakiotakis ise, yeni
bütçenin kreditörler tarafından
hazırlanarak lüks otel
süitlerinde hükümete dikte
ettirildiğini ifade etti ve
Çipras’ın ülkenin geleceğini
ipotek altına soktuğunu ileri
sürdü.

YENİ TEDBİRLER
GELİYOR
Yeni bütçe, 2016 yılı için yüzde
5,7 milyar euroluk yeni tedbirler
içeriyor. Hükümet, 86 milyar
euroluk 3’üncü kurtarma paketi
karşılığında üstlendiği
taahhütler kapsamında, 5,7
milyarlık euronun büyük
bölümünü sosyal güvenlik
sistemine getirdiği değişiklikler
ve kamu harcamalarını azaltarak
sağlamayı hedefliyor. Bütçe,
savunma harcamalarının da 500
milyon euro azaltılmasını
öngörüyor.
Önümüzdeki yıl, işsizlik
oranını yüzde 25,4’te tutarak,
gayrisafi milli hasılada yüzde
0,53 oranında faiz dışı kredi
sağlanması hedefleniyor.

Bulgaristan’da ilk Türk emniyet
müdürü göreve başladı
BULGARİSTAN’da ilk Türk
asıllı emniyet
müdürü olan Yalçın
Rasim göreve
başladı.
İçişleri Bakanı
Rumiana
Bıçvarova’nın
emriyle Şumnu
Emniyet Müdürlüğü
görevine atanan
Yalçın, emniyet
teşkilatına 2003

yılında girdi.
Bulgaristan’da
emniyet teşkilatında
çok sayıda polis
memuru
bulunmasına
rağmen, 1 milyon
Türkün yaşadığı
ülkede emniyet
teşkilatında veya
orduda Türk asıllı
üst düzey yönetici
bulunmuyor.
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alınmasından ve bir şekilde
nakledilmesinden bahsediyoruz!..
Dr. Sadık Ahmet ismi Batı
Trakya Türkleri için bir sembol.
Azınlık sorunları mücadelesi
denince ilk akla gelen isimlerden
biri. Onun ölüm teknesi olan
aracının da manevi anlamı doğal
olarak çok büyük. Yani ailesini,
partisini, onu sevenleri incitecek
bir durum söz konusu. Zaten o
aracın çalınmasının temel sebebi
de bu duyguları incitmek ve Dr.
Sadık Ahmet’ten kalan hatıra ve
izleri yok etme çabası değil mi?
Bu haftaya damgasını vuran
saldırı olayında devletin azınlığa
bakış açısı nedeniyle önemli
sorumluluğu var. Azınlığı
ayrıştıran, eşit vatandaş
muamelesi yapmayan bir
sistemin yarattığı “öteki” ve “milli
tehlike” sembollerinin bazı
çevrelerin hedefi haline gelmesi
kadar doğal bir şey olamaz.
Batı Trakya Türkleri’nin
Yunanistan’da azınlık olarak
yaşamaya başladıkları tarihten bu
yana ülkelerine hasmane bir
tutum içinde olduklarını
gösterecek tek bir hadise bile
yoktur. Türkler vatandaşı
oldukları ülkeye zarar getirecek,
onu hedef alacak hiçbir davranış
içinde olmamışlardır. Yapılan
haksızlıklara, ayrımcılıklara karşı
tek mücadele yöntemini ise
hukuk kuralları çerçevesinde
belirlemiş, şiddet ve yasa dışı
hiçbir yöntem azınlığın hak arama
aracı olmamıştır.
DEB Partisi azınlığın ilk ve tek
siyasi partisidir. Bir dönem
daldığı uykudan son yıllarda
uyanan ve yeniden atağa geçen
bir parti. Özellikle Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden güç
tazeleyen, aynı zamanda
uluslararası alanda da kendine
yer bulan, Avrupa azınlık aileleri
içine katılan bir yapıdan
bahsediyoruz artık.
Unutmamak gerekir… Meyve
veren ağaç taşlanır, hedef olur…
Dünyanın çivisinin çıktığı bu
dönemde, bölgemizde
soğukkanlılığın, barış ve huzurun
galip gelmesi dileğiyle… Sakın
provokasyonlara gelmeyelim…

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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Bekçiler...
1923 yılında emanet edildiği
Yunanistan tarafından bugüne
kadar gün yüzü gösterilmemiş bir
azınlığın haklarını, siyaset yoluyla
aramaya çalışan, barış ve
demokrasiyi savunan, eşit
vatandaşlığı arzulayan, hukuk ve
yasalar çerçevesinde azınlığın
uğradığı haksızlıkları kamuoyuna
duyurmaya çalışan resmi bir
partiye nasıl saldırılır? AB üyesi
olan bir ülkede bırakın bunu
gerçekleştirmeyi, bunu düşünmek
bile suç olmalıdır? Bu fiziki bir
saldırıdır ve haneye tecavüzdür.
Zaten azınlığın seçmen sayısına
bakılarak DEB Partisi’nin %3’lük
antidemokratik bir barajla
parlamento yolu ve sesi kesilmiştir.
Parlamentoda özgürce kendini ve
azınlığın uğradığı haksızlıkları ifade
etme şansı elinden alınmış bir
azınlık partisinin varlığı neden
bekçileri bu kadar rahatsız
etmiştir?
Özellikle de şaibeli bir kaza
sonucu hayatını kaybeden
partimizin kurucusu rahmetli Dr.
Sadık Ahmet’in içinde Allah’ın
rahmetine kavuştuğu o aracı,
kapalı bir mekândan çalmaktaki
gaye nedir? Bunun sade ve adi bir
hırsızlık olmadığı aşikâr. Peki
hurdaya dönmüş arabayı çalan bu
bekçiler, arabanın bir köşede
sergilenmesinden neden bu kadar
ürkmüşlerdir? Eğer bu masum
olağan bir kaza ise arabanın herkes
tarafından görülecek olmasından
neden birileri bu kadar rahatsız
olmuştur?
Azınlığın siyaset yapmasından
ve düşüncesini ifade etmesinden
rahatsız olanlar, önce azınlığın
gasp ettikleri haklarını iade
edecekler. Etmedikleri sürece
azınlık siyaset, hukuk ve yasalar
çerçevesinde mücadele etmeye
devam edecektir. Çünkü davasında
sonuna kadar haklıdır. Haklı olanlar
tarih şahittir ki hep kazanmışlardır.
Hak arama uzun soluklu bir
mücadele ister. Bugünden yarına
bir hak kazanılmayacağını herkes
bilir. Ancak bu uzun yolculukta
sabır ve sebatı elden bırakmadan,
yılmadan, korkmadan ve
yorulmadan seçilen hedefe emin
adımlarla yürümek gerek. Bu
yürüyüşte safları sık tutmak gerek.
Bu yolculuk zaman zaman
zorlaştığında insanlarımız daha sıkı
birbirlerine sarılmalıdır. Tek yürek
tek ses olma becerisini
gösterdiğimizde bu mücadele yolu
daha da kısalacaktır.
Böyle günlerde bir olursak, diri
olursak ve iri olursak emin olun ki o
karanlık güçler yanımızdan bile
geçemez.
Bekçiler partinin varlığından

anlaşılan çok rahatsız olmuşlar.
Bunun için güzel bir hazırlık
yapmışlar. Zorbaca kapıları, camları
kırmışlar, fotokopi makinasını
parçalamışlar ve arabayı çalıp
gitmişler. Ama bekçiler hakikaten
çok eğitimli, çok profesyonel
insanlarmış. O yürüyemez arabayı,
bizlerin bin bir zahmetle soktuğu o
aracı tereyağından kıl çeker gibi
çekip almışlar. Ne bir iz ne bir çizik
bırakmışlar. Sanki araba bunları
görünce kanatlanmış. Ne şahane
bir hikaye. Peki bizlerin mal ve can
güvenliğinden sorumlu devlet ne
yapmış? Uyumuş. Aynı
camilerimize ve mezar taşlarımıza
yapılan saldırılarda uyuduğu gibi
uyumuş.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü’nün arifesinde DEB Partisi’ne
yapılan saldırı bu ülkede
haklarımıza gösterilen saygının bir
belgesidir. Demokrasilerde
görüşlerini beğenmediğiniz fikir
sahibi insanların dahi fikirlerini
özgürce söylemeleri için olanak
sağlarsınız. Bu demokrasinin bir
gereğidir. İletişim olanaklarının,
insanlık tarihinin en parlak
dönemini yaşadığı günümüzde
evrensel olarak belirlenmiş olan
hak ve özgürlüklerin takibi de en
üst düzeydedir. Bugün insan
hakları ihlallerinin acımasız
boyutunu da daha iyi görmekteyiz.
Bununla birlikte tarihsel sürecin
insanlık adına aklanması gereken
insanlık suçu bölümleri de
arşivlerden çıkmaya başlamaktadır.
Esasında insan hakları kavramı
tamamıyla sivil inisiyatifler
tarafından izlenmelidir. İnsan
hakları kavram olarak resmi
olamaz. 1948’de kabul edilen İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi, “insan
haklarının anayasası” olarak
tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip
olduğu kişisel hak ve özgürlüklerini
tanımlar, her insanın yasa önünde
eşit olduğunu, işkenceye, kötü
muameleye ve onur kırıcı cezalara
tabi tutulamayacağını ilan eder.
İnsan haklarının korunması ve
geliştirilmesi yolunda uluslararası
toplum tarafından sürdürülen
çabalara yol gösterici işlevini
bugün de sürdürür. 1948’de kabul
edildiği tarih 10 Aralık her yıl Dünya
İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.
Kutlamasına birkaç gün kala
haklarımıza tecavüz edilmesi çok
ama çok düşündürücüdür. Umarım
bu saldırıyı yapanlar tez vakitte
adalete teslim edilir. Mal ve can
güvenliğimizin olmadığını gösteren
bu saldırılar son bulur. Umarım
haklarımız en yakın zamanda iade
edilir.
Kalın sağlıcakla…

11 Aralık 2015

Atina’da olaylı eylem
ATİNA’da, 2008 yılında
polis kurşunu ile yaşamını
yitiren 16 yaşındaki
Aleksandros Grigoropulos’un
ölüm yıldönümü nedeniyle 6
Aralık Pazar akşamı
düzenlenen anma töreni ve
yürüyüşlerde göstericilerin
polise taş ve molotofkokteyli
atması üzerine arbede
yaşandı.
Atina’da, çeşitli öğrenci
dernekleri ve sol grupların
düzenlediği yürüyüşler
sırasında, kendilerini iktidar
karşıtı “anarşistler” olarak
adlandıran yüzleri maskeli
kişilerden oluşan gruplar,
polise taş ve molotofkokteyli
attı. Polis, Stadiyu caddesinde
bir sigara bayisini ve çöp
bidonlarını ateşe vererek polis
araçlarına molotofkokteyli
atan grubu dağıtmak için ses
bombası ve göz yaşartıcı gaz
kullandı.
Yürüyüşlerin sona
ermesinin ardından Eksarhia
semtinde toplanarak yollara
barikat kuran ve çevrede park
halindeki araçları ve
işyerlerini ateşe veren
göstericilerle polis arasında
çatışma yaşandı. Sturnari
caddesinde göstericiler polis
ekiplerine taş, sopa
molotofkokteyli atarken, polis
de göz yaşartıcı gaz ile
grupları dağıtmaya çalıştı.
Olaylar sırasında yaklaşık 200
kişilik grubun, Atina Teknik
Üniversitesi’ne girmeye

çalışması üzerine çevik kuvvet
ekipleri müdahalede bulundu.
Solomu caddesinde
göstericilerin molotofkokteyli
fırlattığı dört katlı bir binada
çıkan yangın, itfaiye
ekiplerince söndürüldü.
Başkent Atina’da, gece
saatlerine kadar süren
olaylarda polisin 25’in
üzerinde eylemciyi gözaltına
aldığı, bunlardan ikisinin
tutuklandığı bildirildi.
Gösteriler nedeniyle kent
merkezindeki yollar gün
boyunca trafiğe kapatılırken,
6 binin üzerinde polisin görev
yaptığı belirtildi.
Öte yandan, Selanik ve Girit
adasının İraklio kentinde de
eylemciler çöp bidonlarını

ateşe vererek polise
molotofkokteylleri attı. Olaylar
sırasında her iki kentte de
park halindeki bazı araçlarda
ve işyerlerinde hasar meydana
geldiği bildirildi.
Atina’da, Aleksandros
Grigoropulos isimli öğrenci, 6
Aralık 2008 tarihinde iki polis
memurunun açtığı ateş
sonucunda hayatını
kaybetmişti. Grigoropulos’un
ölümü üzerine Atina’da
alevlenen isyanlar iki hafta
sürmüş, kentte hayatı felce
uğratmıştı.Grigoropulos’a
kasıtlı olarak ateş ettiği
belirlenen polislerden biri
müebbet, diğeri de 10 yıl hapis
cezası almıştı.

Çipras: “153 milletvekiliyle kendimi
güvencede hissediyorum”
BAŞBAKAN Aleksis Çipras 7 Aralık Pazartesi
günü devlet televizyonu ERT’e verdiği demeçte
Die Welt gazetesinde yazılanlar hakkında,
“Almanya’daki tutucu çevreler Yunanistan
Hükümeti aleyhinde konuşma fırsatını
kaçırmıyorlar.” dedi.
Ülkenin çok büyük zorluklardan geçtiğini,
ancak bankaların yeniden
sermayeleştirilmesiyle Grexit (Yunanistan’ın
Euro bölgesinden çıkması) ya da bankadaki
yatırımlara el konulması gibi konuların artık
söz konusu olmadığını vurgulayan Çipras
“Belki birileri kapıdan dışarıya atılanları
pencereden geri getirmek istiyorlar.” diye
ekledi.
Koalisyon hükümeti söylentileri için Çipras,
153 milletvekiliyle kendisini güvencede
hissettiğini, diğer partilerin liderleriyle
görüşmelerde bulunmak istediğini, ancak
bunun onlarla beraber ülkeyi yönetmek
istediği anlamına gelmediğini söyledi. Çipras,
“Bu hükümet dört yıllık hükümettir.
Muhalefetin sabah akşam hükümetin
düşeceğini ve başa geçeceğini hayal etmesi
kendisi için pek yararlı değildir.” diye konuştu.
Göçmen krizi dolayısıyla alacaklılardan
tutumlarını gevşetmelerini istemeyi düşünüp
düşünmediği sorulunca Başbakan konunun
bütün Avrupa’yı ilgilendirdiğini, maliyetin
dayanılmaz olduğunu, 500 milyon euroyu
bulan bir plan düzenlediğini ve bunu ilgililere
sunduğunu açıkladı.

AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu
Frontex’i eleştiren Çipras şimdiye kadar
Yunanistan’ın taleplerine karşılık vermediğini
söyledi. Paris’teki teröristler için de, “Biz
burada işimizi gerektiği gibi yaptık, bizden
sonra teröristler bütün Avrupa’dan geçtiler”
dedi ve “Maksat Türkiye’den gelenlerin
sayısının azalmasıdır. Yunanistan insan
deposu olamaz. Ya ülkelerine dönecekler, ya da
diğer Avrupa ülkelerine bölüştürülecekler.”
diye ekledi.
“Herkes kendi ülkesinin çıkarlarına bakıp
duvarlar örerse Avrupa hayali sönecektir”
diyen Aleksis Çipras, Fransa’daki seçimlerde Le
Pen’in kaydettiği başarıyı her an patlamak
üzere olan bir bombaya benzetti ve şöyle
devam etti: “Avrupa
meselelerini tek
başına çözebilir.
Ancak IMF bir
taraftan bizden kabul
edemeyeceğimiz
kadar sert reformlar
istiyor, diğer taraftan
ortaklarımızdan borç
hakkında kabul
edemeyecekleri
çözümler
bekliyor.”
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Öğretmen Sorunu 3 – Hurdadan korkmak

B

atı Trakya Türk Toplumu’nun en
önemli sorunu olan eğitim
meselesinin öğretmen sorununun
üçüncü hafta ele almaya devam ediyorum.
Konumuz; azınlık okulunda görev yapacak
Türkçer öğretmenlerinin nasıl bir sistemde
yetiştirileceği. Üç haftadır ele aldığım
konuya küçük bir parantez açıp, hafta
başında yaşanan üzücü ve bir o kadar da
düşündürücü olaya değinmek istiyorum.

******
DEB Partisi’nin yeni genel merkezinin
saldırıya uğradığı haberiyle uyandık Salı
sabahı. Kendilerine bir örgüt görüntüsü
vererek “Trakya’nın Bekçileri” diyen
“birileri” parti binasına gelerek yeni
oluşturulan “Dr. Sadık Ahmet Köşesi”nde
teşhir edilecek olan Dr. Sadık Ahmet’e ait
aracı alıp götürmüş. Giderken de cam
çerçeveyi indirmiş ve binada maddi hasara
yol açmış. Kendine “bekçi” diyen bu
“birileri” Sadık Ahmet’in son nefesini verdiği
arabanın bir yerde halka açık teşhir
edilmesinden rahatsızlık duymuş. Öyle
anlaşılıyor ki; buranın “anıtlaşmasından”
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kaygı duymuş, korkmuş. Aslında bu korku
Batı Trakya Türk Toplumu’nun demokrasi
mücadelesinden. O mücadeleyi hatırlatan
unsurlardır bu “bekçileri” ürküten. Hatırası
çok büyük olan ve azınlık için büyük bir
anlam taşıyan bu arabayı “götürmüş”
olabilirsiniz. Ama çalınan sadece bir “hurda”
yığınıdır. Onun ruhu da, hatırası da olduğu
gibi oracıkta duruyor ve koskoca bir
toplumun kalbinde yaşıyor. Daha doğrusu
biraz daha büyüyerek yaşıyor ve yaşamaya
devam edecek!
******
Üç hafta önce başlattığımız “Öğretmen
Sorunu”na dönecek olursak. Üç hafta
boyuna manşetten verdiğimiz “Öğretmen
Sorunu”nu ayrıntılı bir şekilde işlemeye
çalıştık. “Azınlık nasıl bir Türkçe öğretmeni
yetişitirme sistemi istiyor?” sorusuna yanıt
aramak için uğraş verdik. Azınlık eğitim
derneklerinin başkanlarıyla başladık
konuya. Daha sonra diğer azınlık kurumları,
akademisyen ve eğitimcilerimiz ve son
olarak da üç azınlık milletvekiliyle konuştuk
öğretmen sorununu.

Batı Trakya Türkleri en azından 40 yıldır
“daya iyi bir azınlık eğitimi istiyorum” diyor.
Karşısında gözü görmeyen, kulağı
duymayan bir yönetim var sanki. “Senin
istediğin değil, benim ne istediğim ve ne
planladığım önemli” şeklinde hareket eden
bir zihniyetle karşı karşıyayız. Azınlık
eğitiminin en önemli konu başlığı öteden
beri “öğretmen sorunu”ydu. 2014 yılı
sonlarına doğru azınlığın tepkisine rağmen
kabul edilen yasayla Dedeağaç’ta birbuçuk
yıllık gerçekte seminer programı olarak
nitelendirilebilecek Yunanca – Türkçe bir
eğitim programı benisendi. Bunun resmi adı
muhtemelen ‘Azınlık Eğitimi Bölümü’ olacak.
Gazete olarak ele aldığımız “Öğretmen
Sorunu”nu bu pencereden değerlendirdik.
Çıkan sonuç şu: Azınlık temsilcileri ve
kurumlarının neredeyse tamamı
Dedeağaç’ta kurulacak bölüme karşı. Bu
bölümün “İyi ve yeterli Türkçe öğretmeni”
yetiştirmek için yeterli olmadığı görüşü
hakim. Normal fakültede okurken hiç Türkçe
ders almayacak bir kişi, 18 aylık Yunanca
ağırlıklı olmak üzere Yunanca ve Türkçe bir
programdan geçtikten sonra Türkçe
öğretmeni olarak karşımıza çıkacak. Seviye
olarak olmasa bile, Türkçe yeterlilik
konusunda yeni bir SÖPA’nın ortaya çıkacağı
neredeyse kesin.
Bu noktada çorbada tuzumuz olsun
misali kendi görüşümü de açıklamak
istiyorum. Azınlık okulunda Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
eğitimcilerin “normal eğitiminin yanısıra
birazcık da Türkçe eğitim” felsefesiyle
yetiştirilmesi yerine “İyi bir Türkçe eğitimcisi
nasıl yetiştiririz” felsefesiyle eğitimesi şart.
Bu nokta bu meselenin “olmazsa olmazıdır”.
Geçelim önerinin teknik özelliklerine. Azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni yetiştirecek
eğitim kurumunun azınlık eğitiminin

statüsüne uygun olması önemlidir.
Okullarımızda Türkçe olarak görev yapacak
eğitimciler normal bir üniversitede dört yıllık
bir fakültede eğitilmeli. Türkçe öğretmeni
olacakları için buradaki öğrencilerin Türkçe
ağırlıklı olmak şartıyla Türkçe ve Yunanca bir
eğitim sisteminden geçmeleri gerekir. Okul
veya bölüm açılırken bölümün bağlı olduğu
fakülte ve üniversite ile Türkiye’deki bir
üniversite ve eğitim fakültesi arasında
bilimsel ve akademik işbirliği bu işin başarılı
olması bakımından çok önemli. Bu okul Batı
Trakya’da veya Selanik’te olmalıdır. Açılacak
bölümün iki misyonu olmalıdır. Birincisi
azınlık okullarına yeni Türkçe öğretmenleri
yetiştirmek, ikincisi de mevcut öğretmenlere
ek eğitim programları yürütmek olmalıdır.
Okulun eğitim kadrosunda azınlıktan ve
Türkiye’den de eğitimcilerin görev alması
şart olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise
bölümün yönetiminde azınlığın da söz sahibi
olmasıdır.
İyi niyetle ve azınlığın talep ve
hassasiyetleri dikkate alınarak, geçmiş
yıllarda azınlığın dile getirdiği istekler göz
önüne alınarak konuya yaklaşılmasını
umuyorum. Azınlığın sorunlarına ve
ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim
kurumunun açılması ve faaliyete geçmesi
azınlık eğitiminin devamı kadar olduğu gibi,
azınlık toplumunun devletine olan güveninin
tesis edilmesi ve güçlendirilmesi açısından
da çok önemlidir. Böyle bir kurum hayata
geçerse sadece azınlık eğitimine hizmet
etmeyecek. Bölgeye, hoşgörüye, bölgede
yaşayan iki toplumun barışçıl ve uyum
içinde yaşamına, bu bölgenin kültürel
zenginliğine de hizmet edecek. böyle bir
kurum eğitmde de, kültürde de, sanal
alanında da iki toplum ve hatta iki komşu
ülke arasında en güçlü ve sağlam köprü
olacaktır.

Çiftçilere
Mastanlı Azınlık İlkokulu
ödendi
öğrencileri kermes düzenledi tazminatlar
Ülke genelindeki 24.466 çiftçiye
tazminat ödemesi yapıldı.

GÜMÜLCİNE’de Mastanlı Azınlık
İlkokulu’nda, 4 Aralık Cuma günü
kermes düzenlendi. Okul öğrencileri
tarafından düzenlenen kermese öğrenci
velilerinin yanı sıra civar mahallelerde
yaşayan halk yoğun ilgi gösterdi.
Okul öğrencileri öncülüğünde ilk kez
düzenlenen kermese, Encümet Heyeti
ile okul öğretmenleri destek verdi.
Mastanlı Azınlık İlkokulu bahçesinde
düzenlenen kermeste öğrenci aileleri
tarafından hazırlanan yiyeceklerin yanı
sıra, giyim ve aksesuar malzemeleri
satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen gelirin okul
öğrencilerinin yararına kullanılacağı
öğrenildi.

2014 yılı ve 2015 yılının ilk
üç ayında meydana gelen
zararlar için ülke genelindeki
çiftçilere tazminat ödemesi
yapıldı. Tazminatların, Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA)
tarafından 8 Aralık Salı günü
hak sahibi çiftçilerin banka
hesaplarına yatırıldığı ifade
edildi.
Ödenen tazminat miktarı
yaklaşık 32 milyon euro olarak
açıklandı. Tazminat
ödemelerinin özellikle pamuk,
tütün, meyve ağaçları, sebze,
narenciye ve zeytin üretimini
kapsadığı kaydedildi.
Tazminatların büyük oranda

Rodop, Pella, İlia ve İmathia
illerine yönelik olduğu ifade
edildi.
8 Aralık Salı günü yapılan
tazminat ödemelerinde eyalet
genelinde aslan payını Rodop
ili aldı. Rodop iline verilen
tazminat miktarının yaklaşık 5
milyon euro olduğu bildirildi.
Buna göre Doğu Makedonya
ve Trakya Eyaleti’nde tazminat
miktarlarının illere göre
dağılımı şöyle:
Rodop ili: 4.947.708 euro
İskeçe ili: 1.713.905 euro
Meriç ili: 1.102.687 euro
Kavala ili: 118.809 euro
Drama ili: 84.824 euro
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DEB’in genel merkezine saldırdılar,
Sadık Ahmet’in aracını çaldılar!
Dostluk Eşitlik
Barış (DEB)
Partisi’nin
Gümülcine’deki
yeni genel
merkezine
yapılan
saldırıda,
partinin
kurucusu
merhum Dr.
Sadık Ahmet’in
hayatını
kaybettiği
şüpheli kazada
kullandığı
araba çalındı.
TRAKYA’NIN
BEKÇİLERİ
DEB Partisi yeni genel merkez
binası, 7 Aralık Pazartesi’yi 8
Aralık Salı gününe bağlayan
gece kimliği belirsiz kişilerce
saldırıya uğradı. Söz konusu
saldırıda parti binasının camları
kırıldı ve duvarlara Yunanca
“Trakya’nın Bekçileri” (Οι
φρουροί της Θράκης) yazıları
yazıldı. Saldırısı sırasında ayrıcı
inadaki bazı fotoğraf ve afişler
tahrip edildi ve fotokopi
makinası kırıldı. Saldırganların,
partinin yeni genel merkezinde
oluşturulan “Dr. Sadık Ahmet
Köşesi”nde sergilenmek üzere
getirilen, kaza sırasında
kullandığı Dr. Sadık Ahmet’e ait
Fiat Tipo marka arabayı çalması
Batı Trakya Türk azınlığında
üzüntü ve tepki yarattı. Olaydan
sonra sosyal medyada Türk
azınlık mensupları tarafından
paylaşılan mesajlarda saldırı
kınandı. Özellikle Dr. Sadık
Ahmet’in aracının çalınması
büyük tepki ve üzüntü yarattı.

POLİS OLAY YERİNDE
İNCELEME YAPTI
Olay, 8 Aralık Salı günü
Gümülcine – Kozluköy yolu
üzerindeki DEB Partisi genel
merkezini açan parti görevlileri
tarafından fark edildi. Olayın
anlaşılmasından sonra parti
genel merkezine gelen DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve diğer parti yöneticileri
polise haber verdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri inceleme
yaptı ve parmak izi aldı.

BASINDA GENİŞ YER ALDI
Bu arada, DEB Partisi’ne
yapılan saldırı ve Dr. Sadık
Ahmet’in aracının çalınması
yerel ve ulusal basında geniş
yankı buldu. Saldırı, sosyal
medyada da yoğun bir şekilde
yer aldı. Batı Trakya Türk
azınlığının yurt içinde ve yurt
dışındaki kurum ve temsilcileri
de olayı kınadı. Olayı haber alan
Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet ile oğlu Levent
Sadık Ahmet acilen
Gümülcine’ye geldi.
Olayın duyulmasıyla birlikte
azınlık milletvekilleri,
temsilcileri, kurum başkan ve
yöneticileriyle soydaşlar DEB
Partisi’ni arayarak geçmiş olsun
dileklerinde bulundu. Bazı
kurum ve azınlık yetkilileri ise
parti genel merkezini ziyaret
etti.
DEB Partisi Genel Merkezi’ne
yapılan saldırı ve Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği
kazada kullandığı aracın
çalınmasıyla ilgili olarak
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’nin olayla ilgili
olarak Yunan makamlarıyla
iletişime geçtiği ve olayın
aydınlatılmasının istendiği
ifade edildi.
Ayrıca Amerika Birleşik
Devletleri Selanik
Başkonsolosluğu yetkililerinin
de DEB Partisi yöneticilerini
aradığı ve saldırı hakkında bilgi
istediği kaydedildi.

DEB PARTİSİ’NİN
AÇIKLAMASI
Parti genel merkezine yapılan
saldırı ve Dr. Sadık Ahmet’in
aracının gaspıyla ilgili olarak
DEB Partisi tarafından
yayımlanan kınamada, “Bu
çirkin saldırının peşini
bırakmayacağız” denildi.
Dostluk Eşitlik ve Barış
Partisi (DEB) yayımladığı yazılı
açıklamayla, genel merkezine
yapılan saldırıyı ve partinin
kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in
hayatını kaybettiği kazada
kullandığı aracın çalınmasını
kınadı.
DEB Partisi’nin
açıklamasında, “DEB Partisi
olarak bu çirkin saldırının
peşini bırakmayacağımızı,
demokratik ve hukuki tüm
yolları kullanarak bu olayın
aydınlatılması ve saldırganların
adalete teslim edilmesi için
uğraş vereceğimizi belirtiriz.”
ifadelerine yer verildi.
DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle: “Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel
merkez binası 7 Aralık

Pazartesi’yi 8 Aralık Salı
gününe bağlayan gece kimliği
belirsiz kişiler tarafından
saldırıya uğramıştır.
Söz konusu saldırı sırasında
genel merkez binası maddi
hasara uğramış ve duvarlarına
“Οι Φρουροί της Θράκης”
(Trakyanın Bekçileri) yazıları
yazılmıştır. Partimizin yeni
genel merkez binasında
oluşturulan ‘Dr. Sadık Ahmet
Köşesi’nde bulunan ve
partimizin kurucusu ve ilk
Genel Başkanı merhum
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in
hayatını kaybettiği şüpheli kaza
sırasında kullandığı araba
çalınmıştır. Sadık Ahmet’in
hayatını kaybettiği aracı
çalmayı kendine amaç edinen
ve bundan yarar sağlamayı
hedefleyen insanların ve
zihniyetin olmasını ülkemiz
adına son derece üzücü
bulduğumuzu ifade etmek
isteriz.
DEB Partisi’ni ve merhum
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i
hedef alan bu alçakça saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin ve

kalleşçe saldırı DEB Partisi’nin
ve Dr. Sadık Ahmet’in değerini
ve önemini halkımız nezdinde
bir kez daha hatırlatmıştır.
DEB Partisi olarak bu çirkin
saldırının peşini
bırakmayacağımızı, demokratik
ve hukuki tüm yolları
kullanarak bu olayın
aydınlatılması ve saldırganların
adalete teslim edilmesi için

uğraş vereceğimizi belirtiriz.
Saldırının ardından yeni
genel merkez binamıza gelen
polis gerekli incelemeyi
yapmıştır. Bu inceleme
sonucunda sözkonusu çirkin
saldırının faillerinin bir an önce
yakalanacağına ve adalete
teslim edileceğine dair
beklentimizi vurgulamak
isteriz.”
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Saldırı azınlık içinde infial yarattı
DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi’nin yeni
genel merkezine yapılan saldırı ve Dr.
Sadık Ahmet’e ait aracın parti
binasındaki “Sadık Ahmet Köşesi”nden
çalınması azınlık kamuoyunda infial
yarattı.
Azınlık dernekleri, milletvekilleri ve
temsilcileri olayı kınayan açıklamalar
yayımladılar.

BTTADK BAŞKANI
AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, DEB Partisi’ne yapılan
saldırıyı kınadı. Mete, “Dostluk Eşitlik
Barış Partisi’ne düzenlenen menfur
saldırıyı nefretle kınıyor, partimize
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
ifadelerine yer verdi.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ İBRAHİM
ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “8
Aralık 2015 Salı günü Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının partisi olan
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel merkezine
kimliği belirsiz kişiler tarafından
hunharca bir saldırı gerçekleştirilmiştir.
Parti genel merkezine maddi zararlar
verilmesinin yanı sıra, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının lideri
merhum Dr. Sadık Ahmet’in 24 Temmuz
1995 tarihinde geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybettiği ve ondan geriye kalan
önemli bir hatıra olan aracının alınması
da hem onun hatırasına hem de Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığına
yapılmış büyük bir saygısızlık ve
hakarettir. Barışa ve demokratik düşünce
ve çalışmalara sığmayan insanlık dışı bu
menfur saldırıyı Gümülcine S. Müftülüğü
olarak şiddetle kınıyor, faillerin en yakın
zamanda adalet önüne çıkarılmasını
bekliyor, DEB Partisi’ne ve Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.”

MİLLETVEKİLİ
İLHAN AHMET
Milletvekili İlhan Ahmet saldırıyı
kınayarak, hükümetin ve yetkili
birimlerin faillerin derhal bulunması için
gerekeni yapması çağrısında
bulundu. İlhan Ahmet, “Halkımız azınlık
içinde vuku bulmuş olan bütün faili
meçhul vandalizim olaylarının
sanıklarının adalete teslim edilmesini
beklemektedir. Ne yazık bugüne dek
yaşanmış olan bütün olaylarda verilen
vaatlere rağmen sonuç elde
edilememiştir. Bölgede barışın ve
güvenliğin tesisi için ve
adalet duygusunun tecelli etmesi için
gerekenin yapılacağına dair olan
inancımı ve ümidimi ifade etmek
isterim.” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN ZEYBEK
SİRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek yaptığı yazılı açıklamayla DEB
Partisi’ni hedef alan salıdırıyı kınadı.
Zeybek’in açıklamasında şu ifadeler yer
aldı: “Dün Dostluk Eşitlik Barış Partisi
yeni genel merkez binasına yönelik

olarak gerçekleştirilen saldırı nedeniyle
üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi
sunarım. Yapılan bu saldırı demokrasiye
yapılan bir saldırıdır. Bugüne kadar bu
tür hadiseler demokrasiye engel
olamamıştır ve olamayacaktır.”

MİLLETVEKİLİ
AYHAN KARAYUSUF
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf da sosyal medya hesabından
Dışişleri Bakanlığı’nın DEB Partisi’ne
yapılan saldırıyla ilgili yaptığı
açıklamayı paylaştı ve aynı zamanda şu
yorumda bulundu: “Nefrete hizmet eden
her türlü eyleme lanet olsun. DEB Partisi
merkezine yapılan saldırı da dostluğa ve
barışa karşı yapılmıştır, lanetliyoruz.”

MİLLETVEKİLİ
MUSTAFA MUSTAFA
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa da kişisel internet sayfasında
yayımladığı açıklamada, “DEB partisi
bürolarına yapılan saldırı ülkemize,
halkımıza ve Trakya’ya hizmet etmez. Bu
tür eylemler, tüm insanların
vicdanlarında yargılanmış ve
kınanmıştır. Olayın aydınlatılması ve
faillerin cezalandırılması ülkemizin,
halkımızın ve bölgemizin yararına
olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ
DAYANIŞMA DERNEĞİ
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği, DEB Partisi’ne
yapılan saldırıyı kınadı. Dernek Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin imzalı
açıklamada şöyle denildi: “Yeni yerine
taşınma hazırlıkları yapan DEB
Partisi’nin düzenleme aşamasındaki yeni
genel merkezine dün gece kendilerini
‘Trakya’nın Bekçileri’ diye adlandıran
karanlık bir grup tarafından elim bir
saldırı düzenlendiğini öğrenmiş
bulunmaktayız. Bu saldırıda Batı Trakya
Türkleri’nin sembol ismi, DEB Partisi
kurucusu, liderimiz merhum Dr. Sadık
Ahmet adına oluşturulmaya çalışılan
bölüme ve genel merkezin diğer
alanlarına büyük zarar verilmiş ve
liderimizin ailesi ile birlikte maruz
kaldığı elim trafik kazasını geçirdiği araç

çalınmıştır. Batı Trakya Türkleri için
manevi değeri ölçülemeyecek olan
liderimizin aracı yerinden ancak bir vinç
aracılığı ile kaldırılabileceği gerçeği ile
yapılan saldırının ne kadar planlı olduğu
ve Batı Trakya Türkleri arasında infial
yaratmak için yapıldığı bir gerçektir.
Fakat Batı Trakya Türkleri tarihin her
döneminde olduğu gibi yine sağduyu ile
hareket edecek, bu haksız tahriklere
kapılmayacak ve kendilerinin çekilmeye
çalışıldığı ateş çemberinin içine
girmeyeceklerdir. Yetkili mercilerden
acilen olayı aydınlatmalarını ve
suçluları adalet önüne çıkarmalarını
beklediğimizi beyan eder, Batı Trakya
Türkleri’ne bir kez daha sağduyu içinde
hareket etmeye ve haksız tahriklere
kapılmayarak kazanılmış haklarının
haklı mücadelesine sonuna kadar hukuk
çerçevesinde mücadeleye davet ederek,
geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”

AVRUPA BATI TRAKYA
TÜRK FEDERASYONU
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu da
DEB Partisi’ne yapılan saldırıyı ve Dr.
Sadık Ahmet’in aracının çalınmasını
kınadı. ABTTF’nin açıklamasında,
“ABTTF Yönetim Kurulu ve Avrupa’da
yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri adına
DEB Partisi genel merkezine yapılan bu
menfur saldırıyı şiddetle kınıyor,
partimize geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz. Batı Trakya’da azınlıkla
çoğunluğun barış içerisinde bir arada
yaşamasından rahatsızlık duyanların bu

tür saldırılarla hiçbir zaman amaçlarına
ulaşamayacaklarını, azınlığımızın
bölgede nifak tohumları ekilmesine
kesinlikle izin vermeyeceğini çok iyi
bilmelerini istiyoruz. Saldırıyı
gerçekleştirenlerin Yunan makamları
tarafından en kısa sürede yakalanıp
yargı önüne çıkartılmalarını ümit
ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BATI TRAKYA AZINLIĞI
YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ
“Gümülcine’de bulunan Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi’nin yeni genel merkez
binasına kimliği belirsiz kişi veya
kişilerce saldırıda bulunulmuştur.
BTAYTD olarak bu saldırıyı şiddetle
kınıyor, faillerin yetkili makamlarca bir
an önce yakalanması ve yargılanarak
hak ettikleri cezaya çarptırılmasını
temenni ediyoruz.”

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
“DEB Partisi genel merkezine yapılan
saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin biran
önce yakalanarak hak ettikleri cezaya
çarptırılmasını temenni ediyoruz.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
“Dün gece kimliği belirsiz kişi veya
kişilerce DEB Partisi yeni genel merrkez
binasına yapılan saldırıyı şiddetle
kınıyor, faillerin bir an önce
yakalanmalarını temenni ediyoruz.”
Devamı 8. sayfada
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BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
“Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği yönetim kurulu DEB
Partisi’ne yapılmış olan saldırıyı
Müslüman Türk azınlığın
kendisine yapılmış bir hareket
olarak görmektedir. Bu saldırıyı
şiddetle kınarken faillerin bir an
önce bulunmasını ümit
etmekteyiz.”

İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU
AZINLIK OKULLARI
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
“Gümülcine’de bulunan DEB
Partisi’nin genel merkez
binasına kimliği belirlenemeyen
kişiler tarafından saldırıda
bulunulmuştur. İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği olarak bu
saldırıyı nefret ve şiddetle
kınıyoruz. Bu olayla ilgili tek
temennimiz faillerin bir an önce
yakalanıp adalete teslim
edilmeleri ve hak ettikleri cezayı
almalarıdır.”

MUSTAFÇOVA BELEDİYE
BAŞKANI CEMİL KABZA
“Dostluk Eşitlik Barış Partisi
yeni genel merkez binasının
dün gece kimliği belirsiz
kişilerce saldırıya uğradığını
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunuyorum. Saldırıyı
yapanları şiddetle kınar,
faillerin bir an evvel yakalanıp
adalete teslim edilmelerini
dilerim.”

SEÇEK AZINLIK EĞİTİM
VE KÜLTÜR DERNEĞİ
“Batı Trakya Türk azınlığının
tek siyasi partisi olan ve
vatanımız diye tanımladığımız
Yunanistan’da demokrasi
çerçevesi içerisinde hak arama
mücadelesi vermeye çalışan
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ne
yapılan bu çirkin saldırıyı,
çağdaş toplumlara
yakıştıramıyor ve şiddetle
kınıyoruz.”

RODOP – EVROS İLLERİ
SÖPA MEZUNLARI
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
“Böyle bir olayın yaşanması
bizleri sadece rahatsız etmekle
kalmamıştır. Yapılan bu menfur
saldırılar halkımızın gerçekleri
daha net görmesine neden
olmuştur. Bu saldırıları
yapanların amacı şiddet ve kaos
ortamı oluşturmaktır. Huzuru
kaçırmaya çalışanlara karşı
dirençli olacağız, kardeşlik
mesajları vereceğiz. Güvenin ve
istikrarın sağlandığı bir
ortamda, böyle bir saldırının
yaşanmış olması bizce
çok düşündürücü ve

manidardır. Siyasi partiler
demokrasinin olmazsa
olmazıdır. Herkes ve her kesim
siyasi partilerin düşüncelerine
saygı duymalıdır. Siyasi partinin
düşüncesi, fikri ne olursa olsun
kendini demokratik sistem
içerisinde görebilmesi ve ifade
edebilmesi demokrasinin
ilerlemesi anlamında çok
önemlidir. Siyasi partilere
yönelik yapılan saldırılarıları
kabul etmek mümkün değildir.
Biz bu ülkede ve bölgede
herhangi bir gerginlik ve
şiddetin yaşanmasını
istemiyoruz. Bir daha bu tür
hadiselerin yaşanmaması en
büyük temennimizdir.”

İSKEÇE TİCARET ODASI
AZINLIK ÜYESİ
YÖNETİCİLERDEN KINAMA
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası
azınlık mensubu yönetim
kurulu üyeleri de DEB Partisi’ne
yapılan saldırıyı kınadı. İrfan
Hacıgene, Serkan Hatip, Hakan
İsmetoğlu, Fikret Bare ve İsmet
Mollaoğlu imzasıyla
yayımlanan açıklama şöyle: “7
Aralık Pazartesi gecesi
Gümülcine’de DEB Partisi’nin
merkez binasına yapılan
saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Demokrasinin
beşiği olan ülkemiz
Yunanistan’da demokrasiyi hala
içlerine sindirememiş olan
insanların var olduğuna
maalesef şahitlik etmekteyiz.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından yapılmış olan bu
saldırıyı şiddetle kınadığımızı
belirtir, faillerin de bir an önce
bulunup Yunan adaletine teslim
edilmelerini temenni ederiz.”

GÜVEN LİSTESİ

11 Aralık 2015

Yunan ve Türk
Dışişleri’nden
açıklama
“Saldırının aydınlatılması için
gerekenler yapılacak”
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, DEB
Partisi genel merkezine yapılan
saldıyı kınadı. Bakanlıktan
yapılan açıklamada, “şiddet
dolu saldırıyı kınıyoruz”
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu tür provokatif
saldırıların Trakya’daki
Müslüman ve Hıristiyanların
uyumlu yaşamına ters düştüğü
belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, saldırının
aydınlatılması ve suçluların
adalete teslim edilmesi için ilgili
makamların gerekli girişemleri
yapacağını kaydetti.

“Menfur olayın en kısa zamanda
aydınlığa kavuşturulmasını
temenni ediyoruz”

Güven Listesi Başkanı Adnan
Salih imzasıyla yayımlanan
açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kozlukebir Belediyesi Güven
Listesi olarak, DEB Partisi’nin
yeni binalarına yapılan menfur
saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Saldırı sırasında merhum Batı
Trakya Türklerinin unutulmaz
lideri Dr. Sadık Ahmet’in
hayatını kaybettiği araç olayın
failleri tarafından çalındığını da
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunuyoruz. Bu sebeple başta
Sadık Ahmet ailesi olmak üzere,
DEB Partisi’ne büyük geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyor,
olayın faillerinin bir an önce
yakalanmasını temenni
ediyoruz.”
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, DEB Partisi genel
merkezine yapılan saldırı hakkında
açıklama yayımladı. Açıklamada menfur
olayın en kısa zamanda aydınlığa
kavuşturulması istendi.

Dr. Sadık Ahmet’in kabri Gümülcine’de Kahveci Mezarlığı’nda bulunuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında,
Batı Trakya Türk azınlığının siyasi hayatında
önemli bir yeri bulunan Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nin Gümülcine’deki merkez binasına
kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı
düzenlenmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, “Binada sergilenen, DEB Kurucu
Başkanı ve Batı Trakya Türk azınlığının merhum
lideri Dr. Sadık Ahmet’in 1995 yılında hayatını
kaybettiği aracın da çalındığı bu menfur olayın
en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulmasını
temenni ediyoruz. Bunun için Yunanistan
makamları nezdinde gerekli
girişimlerde bulunulmaktadır.”
ifadeleri yer aldı.
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Levent Sadık Ahmet: “Babamın
hayatını kaybettiği arabayı istiyoruz”
BATI Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık
Ahmet’in oğlu işadamı Levent Sadık Ahmet, 4
Temmuz 1995 tarihinde trafik kazası yaptıkları
aracın çalınması üzerine, “Biz Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği arabayı istiyoruz”
açıklamasında bulundu.
Atina’daki iş görüşmelerini yarıda keserek
özel uçakla Kavala’ya bağlı Sarışaban
Havaalanı’na (Hrisupoli) gelen Levent Sadık
Ahmet burada yaptığı açıklamada, Başbakan
Aleksis Çipras’tan derhal olayın faillerinin
yakalanmasını istedi.
Demokrasinin beşiği Yunanistan’da böyle bir
saldırının çok çirkin olduğunu söyleyen Levent
Sadık Ahmet, “Yunanistan gibi bir ülkede
yapılan bu saldırı, beni ve ailemi çok şaşırtmıştır.
Bana göre saldırının iki yönü vardır. İlki Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’ne, ikincisi de Dr.
Sadık Ahmet ailesine yapılmış bir saldırıdır.
Ayrıca bu Batı Trakya Türk azınlığına da
yapılmış bir saldırıdır. 20 yıl boyunca bizler bu
arabaya, gözümüz gibi baktık. Ancak dün akşam
itibariyle bizlerden bu arabayı aldılar. Ancak
şunu unutmasınlar; bu arabada rahmetli
babamın hala kanı var. Bu olay bizleri derinden
yaralanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN ÇİPRAS’IN
HASSASİYETİNİ BİLİYORUM”
Başbakan Aleksis Çipras’a da seslenen Levent
Sadık Ahmet, “Sayın Başbakan Aleksis Çipras’a
buradan seslenmek istiyorum. Sayın başbakan;
bu tür olayların Batı Trakya’da bir daha
gerçekleşmemesini istiyoruz. İçişleri
Bakanlığı’dan bu olayın sorumlularının
bulunmasını, Yunan adaletine teslim edilmesini
ve cezalandırılmalarını istiyoruz. Sayın
başbakanın bu konudaki hassasiyetine
inanıyorum, çünkü bütün konuşmalarında böyle
faşist olayları kınadığını biliyorum.” diye
konuştu.

Başkonsolos Akıncı’dan
geçmiş olsun ziyareti

“BATI TRAKYA YA DA YUNANİSTAN
BU ŞEKİLDE KORUNMAZ”
Yunanistan’da devamlı yatırımlar yaptığını da
hatırlatan işadamı Levent Sadık Ahmet, “Buraya
yaptığım yatırımlarla Yunan ekonomisine katkı
sağlayan bir firma sahibi ve işadamıyım. Bizler
bununla gurur duyuyoruz. Bizler buralara
yatırım yapmak istiyoruz. Ancak buralarını
koruyan kişiler bundan hoşlanmıyorlarsa,
yapılacak bir şey yok. Batı Trakya ya da
Yunanistan bu şekilde korunmaz. Yunanistan
yatırım yapılarak, hak ve özgürlüklere, kanun ve
nizama saygılı bir şekilde uyum sağlayarak
korunur.”
Başta Gümülcine Emniyet Müdürlüğü olmak
üzere, Eyalet Başkanlığı ve tüm yetkililerden
randevu talep ettiklerini ve olumlu yanıt
aldıklarını belirten Levent Sadık Ahmet, “Biz
rahmetli Sadık Ahmet’in trafik kazasında
hayatını kaybettiği arabayı istiyoruz. Yunan
polisinden ve Yunan makamlarından bunu rica
ediyorum. Lütfen Dr. Sadık Ahmet’in arabasını
bulun ve bunu bize verin.” diye konuştu.
Levent Sadık Ahmet sözlerini, “Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Kerim Uras ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı bizleri
telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde
bulundu; kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Umarım bundan sonra ne azınlığımıza, ne DEB
Partisi’ne, ne de Dr. Sadık Ahmet ailesine yönelik
bu tür çirkin saldırılar olmaz. Bizler de dostluk,
barış ve kardeşlik içinde Batı Trakya’da
yaşamaya devam ederiz.” diyerek tamamladı.

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
saldırıya uğrayan DEB Partisi genel
merkez binasını ziyaret etti. Ziyarette
Başkonsolos Akıcı’ya muavin
konsoloslar Canay Kavuncu ve Davut
Ocak eşlik etti.
Başkonsolos Akıncı ve çalışma
arkadaşları, DEB Partisi genel
merkezinde parti Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Dr. Sadık
Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, oğlu
Levent Sadık Ahmet, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu ve Hasan Hasan, ayrıca
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet
Kara ve BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah tarafından karşılandı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
saldırıyla ilgili olarak bilgi aldıktan
sonra yaptığı açıklamada, “DEB
Partisi’ne yapılan saldırıdan dolayı

geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
Hem parti mensuplarına, Batı Trakya
Türk toplumuna ve merhum Sadık
Ahmet’in ailesine geçmiş olsun
dileklerimizi iletmiş olduk. Ümit
ediyoruz bir an önce bu olayın failleri
bulunur ve olay aydınlatılır. Bu
yöndeki çalışmaların titizlikle
sürdürüldüğü ümidindeyiz. Bu
nahoş hatıra geride bırakılır diye
ümit ediyoruz.” dedi.
Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet de, eşinin hayatını kaybettiği,
aile olarak ağır bedel ödedikleri
arabanın bulunmasını istediklerini
vurguladı. Işık Sadık Ahmet olayı
“haneye tecavüz” olarak
nitelendirdi.
Levent Sadık Ahmet ise
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’ya
gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür
ederek, “Yirmi yıl önce gizli ve çirkin
eller rahmetli babamı elimizden alıp
götürdü. Açtıkları acı ve yara çok

büyük. Bu yaramız hiçbir zaman
kapanmadı ve kapanmayacak.
Tekrar yaramıza tuz bastılar ve
hançer sapladılar. Bu olay Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybetmiş olduğu,
can vermiş olduğu arabayı buradan
alma operasyonudur. Biz, bu arabayı
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş da yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“DEB Partisi camiası olarak üzücü
günler yaşıyoruz. Aslında çok
coşkuluyduk. Yeni bir genel merkeze
taşınıyorduk. Bir Dr. Sadık Ahmet
köşesi yaratıyorduk. Liderimizin
vefat ettiği aracı buraya getirmiştik.
Birileri rahatsız olmalı ki aracı
buradan profesyonelce aldılar. Bize
göre burada hedef araçtı. Çünkü o
kaza elim ve şüpheli bir kazaydı.
Hala aydınlatılmamıştır. Bu aracı
burada sergilemek, demek ki
birilerini rahatsız etmiş.”
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Aracı bulana para ödülü
Dr. Sadık Ahmet’in kazada hurdaya
dönen arabası, yeni genel merkezin
bu köşesinde sergileniyordu.

EFA: “DEB Partisi’ne
saldırı dehşet verici”

DEB Partisi genel merkezine yapılan saldırıda
çalınan Dr. Sadık Ahmet’in kazada kullandığı aracı
bulanlar için, oğlu Levent Sadık Ahmet tarafından
para ödülü kondu.
Dr. Sadık Ahmet’in oğlu işadamı Levent Sadık
Ahmet, çalınan aracı bulan veya yerini bildirenler için
para ödülü koyduğunu açıkladı. İşadamı Levent
Sadık Ahmet konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada
şöyle dedi: “Parti genel merkezine yapılan saldırıda
babamın şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği
arabanın kirli eller tarafından çalınması bizleri çok
üzdü, çok yaraladı. Hurdaya dönen o arabanın
ailemiz için önemini herkes tahmin edebilir. Biz aile
olarak o arabanın bulunmasını istiyoruz. Aracı
bulacak, yerini gösterecek veya bildirecek olanlar
için ziyadesiyle memnun edecek bir para ödülü
koyduğumu açıklamak istiyorum. Çalınmış olan bu
aracın bulunmasını istiyoruz ve bekliyoruz.”

POTAMİ, SİRİZA ve
KEERFA’dan açıklama
DEB Partisi’nin
Gümülcine’deki genel
merkezine yapılan saldırıyla
ilgili olarak POTAMİ Partisi ve
SİRİZA Partisi Rodop İl Örgütü
açıklama yayımladı.
Bu arada, meclis dışındaki
sol parti ve örgütlerin
oluşturduğu Irkçılık ve Faşist
Tehdide Karşı Birlik Hareketi
de yayımladığı açıklamayla
saldırıyı kınadı ve
sorumluların yakalanmasını
istedi.

POTAMİ PARTİSİ

AVRUPA Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA), DEB Partisi’ne yapılan
saldırıyı kınadı ve Yunanistan’dan saldırının
faillerini ortaya çıkarmasını istedi.
DEB Partisi’nin de üye olduğu EFA saldırıyla
ilgili olarak bir açıklama yayımladı. “Avrupa Hür
İttifakı (EFA), Yunanistan’daki Türk azınlığın
haklarını savunan üye partisi DEB’in ofislerine
saldırılardan dolayı dehşet içinde ve derin kaygı
duymaktadır.” ifadesine yer verilen EFA
açıklamasında, parti genel merkezine maddi hasar
verildiği ve DEB Partisi’nin kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği kazada kullandığı
arabanın çalındığı belirtildi. EFA’nın
açıklamasında polisin olay yerine geldiği, ancak
resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi.
Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen Avrupa
Hür İttifakı’nın (EFA) açıklamasında, saldırının
DEB Partisi tarafından eğitim, din, vatandaşlık ve
mülkiyet dahil olmak üzere Türk azınlığına yönelik
insan hakları ihlalleri konusunda protesto için
imza kampanyasının başlayacağının
açıklamasından sonra gerçekleştirildiği
vurgulandı.

“HÜKÜMET DEĞİŞİMİNE RAĞMEN
YUNANİSTAN AZINLIK HAKLARI
KONUSUNDA AB’DE EN
KÖTÜ SİCİLE SAHİP”
Açıklamada, DEB Partisi heyetinin birkaç hafta

önce Brüksel’i ziyaret ederek EFA yöneticileriyle
görüştüğünü ve sorunları aktardığı dile getirildi.
EFA, “Azınlığın tanınması ve korunması sözkonusu
olduğunda, hükümet değişimine rağmen,
Yunanistan, AB üye ülkeleri arasında en kötü sicile
sahip. Ülke, resmi olarak Trakya bölgesinde sadece
bir ‘Müslüman’ azınlığın varlığını kabul etmekte ve
inatla kendi sınırları içerisinde, Türk, Makedon ve
diğer azınlık gruplarının tanınması konularında
görüşmeyi dahi reddetmektedir. Azınlık aktivist ve
partilerine yönelik şiddet eylemleri maalesef
oldukça yaygın. Yunanistan, ‘İskeçe Türk Birliği’,
‘Makedon Kültür Evi’ gibi kuruluşların, ‘Türk’ ya
da ‘Makedon’ sıfatlarını başlıklarında kullandığı
için kayıt izni vermemiştir ve birçok kez
Strasburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
tarafından mahkum edilmiştir.” ifadelerine yer
verdi.

AYRINTILI SORUŞTURMA
İÇİN ÇAĞRI
EFA Direktörü Gunther Dauwen, saldırıyla ilgili
sorumluların bulunması için yerel, bölgesel ve
ulusal yetkililerin güçlerini birleştirmeleri ve
ayrıntılı soruşturma yapılması için çağırıda
bulundu. EFA Direktörü Dauwen, “Bir azınlığı
dikkate almamak dehşet vericidir. Onlara karşı
sürekli işlenen suçları görmezden gelmek ise
tahammül edilemez. Bu cehaletin demokraside
yeri yoktur. “ ifadelerini kullandı.

POTAMİ Partisi, DEB Partisi
Genel Merkezi’ne yapılan
saldırıyı kınadı. POTAMİ
Partisi Basın Bürosu
tarafından yapılan
açıklamada, “Gümülcine’deki
azınlık partisinin bürolarına
yapılan saldırı Yunan halkının
demokratik duygularına
hakarettir.” denildi.
Partinin açıklamasında bu
hareketin “Trakya’yı
korumadığını”, tam aksine
Trakya ve buradaki
vatandaşların zarar
görebileceği şartların
oluşumuna yardım ettiği
kaydedildi. Açıklamada,
Yunan vatandaşlarının barışçıl
yaşamına zarar vermek isteyen
kişilerin yakalanıp adalete
teslim edilmeleri gerektiği
vurguladı.

SİRİZA RODOP İL ÖRGÜTÜ
SİRİZA Partisi Rodop İl Örgütü
yayımladığı açıklamayla, DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyı
kınadı. Bu tür saldırılarla
bölgede geçmiş yıllarda
oluşturulan uyumlu yaşama
zarar verilemeyeceği belirtilen
açıklamada, sözkonusu
saldırının sadece provokatörce
bir saldırı olarak
nitelendirilebileceği ve bu
nedenle de amacına hizmet
etmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada olayın
aydınlatılması için yetkili
makamların gerekli çalışmaları
yapmaları çağrısında
bulunuldu.

IRKÇILIK VE FAŞİST
TEHDİDE KARŞI
BİRLİK HAREKETİ
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi (KEERFA), DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyı
kınadı. Açıklamada, DEB
Partisi duvarlarındaki
“Trakya’nın Bekçileri”
yazılarının, geçmişte faaliyet
gösteren “Trakya’nın
Şahinleri” örgütünü hatırlattığı
belirtilerek, saldırganların
maddi hasarın yanı sıra Türk
azınlığın milletvekili Sadık
Ahmet’in kullandığı aracı da
çaldıkları ifade edildi.
Faşist saldırganların
Avrupa’da son dönemde
oluşturulan İslamofobi’den
cesaret aldıkları ifade edilen
yazılı açıklamada, bunun
Fransa’daki son seçimlerde
ırkçı Le Pen’in zaferinden de
anlaşıldığı kaydedildi.
Saldırganların, Müslüman
köyünde Epitafios töreni
düzenleme fikrini hayata
geçiren ve bölgede önemli
görevler üstlenen “yerli aşırı
sağdan” da cesaret aldığı dile
getirildi.
Sol parti ve grupların
oluşturduğu Irkçılık ve Faşist
Tehdide Karşı Birlik Hareketi
tarafından yayımlanan
açıklamada bu saldırıların
azınlığı korkutma ve
Müslümanlar ile Hıristiyanlar
arasında ayrışmaya yönelik
olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca 23 – 24
Ocak tarihlerinde Irkçılık ve
Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi tarafından organize
edilen ve Evros’da yapılacak
göçmenlere destek gösterisine
katılma çağrısında bulunuldu.
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Samsung Galaxy Tab S2’i inceleyelim
ANDROİD tablet dendiğinde akla
elbette Samsung’un tabletlerinin
gelmemesi söz konusu değil. Daha önce
bu alanda başarılı işlere imza atan
Samsung, bu defa Tab S serisi altında
güncel modelleriyle karşımızda.
Tab S2, tasarımıyla oldukça şık
görünüyor. Plastik bir gövde ile sunulan
tablet, oldukça ince ve hafif. Elimizdeki
model, yalnızca 389 gram ağırlığında.
Öte yandan 5.6 mm gibi bir kalınlığa
sahip olmasıyla da fazlasıyla ince
olduğunu açıkça hissettiriyor. Bu
ölçüleriyle Apple’ın iPad’inden daha
hafif olduğunu söylemek mümkün. Hafif
olmasının temelinde elbette plastik
yapıya sahip olması yattığını da kabul
etmek gerekiyor. Fakat her ne kadar
tabletin arka yüzeyi plastikle kaplanmış
olsa da, tabletin çerçevesi metalik bir
malzemeyle kaplanmış.
Tab S2, her ne kadar plastik bir yüzeye
sahip olsa da, elinizde tuttuğunuzda
verdiği his kesinlikle kötü değil. Zira
kaliteden ödün verilmemiş ve pürüzsüz
yapısıyla elinizde gayet iyi duruyor.
Tabletin arkasına baktığımızda,
burada iki adet küçük noktacık
görüyoruz. Bu noktalar, tahmin
edilebileceği gibi Tab S2’yi klavye
aksesuarıyla kullanmak isteyenler için
özel olarak yerleştirilmiş. Tabletin
çevresinde ise sağ kenarda güç ve ses
butonlarını görüyoruz. Hemen biraz
altında microSD kart slotu yerleştirilmiş.
Alt kenarda microUSB ve kulaklık
girişlerinin bulunduğunu da söyleyelim.
Bu arada hoparlörler de yine bu kenara
yerleştirilmiş.
Tab S2’nin incelediğimiz modelinin
ekran boyutu 9.7 inç. Ayrıca bir de 8
inçlik modelinin olduğunu söylemiştik.
Ekran tahmin edilebileceği gibi Super
AMOLED panele sahip. Çözünürlük
miktarı ise her iki tablet modelinde de

2048x1536 piksel. Tab S’de çözünürlük
2560x1600 pikselken en-boy oranı da
16:9’du. Tab S2’de en-boy oranı 4:3
olarak değişirken buna çözünürlük de
eşlik etmiş. Açıkçası biz bu en-boy
oranının bir tablet için daha doğru
olduğunu düşünüyoruz. Zira web
sayfaları arasında dolaşırken daha
kullanıcı dostu davrandığı açık.
Ekranın Super AMOLED panelden
oluşmasının yanında parlaklık ve
kontrast seviyesiyle de gayet
beğendiğimiz Tab S2, gayet keskin ve
doygun renk sunuyor. Bu noktayı da
açıklığa kavuşturduğumuza göre,
ekranın altındaki tuşlara geçelim.
Ekran altında önceki modelden de
alışık olduğumuz gibi kapasitif tuşlar
bulunuyor. Bu tuşlardan biri geri
butonuyken, bir diğeri açık olan
uygulamaları yönetebilmenizi sağlıyor.
Ortadaki fiziksel buton ise parmak izi
okuyucu görevi görüyor. Ancak parmak
izi okuyucunun denemelerimiz sırasında
bizi kendinden memnun bırakmadığını
açıkça söylememiz gerek. Her ne kadar
parmak izi oluştururken çok
zorlanmasanız da, ekran kilidini açmak
için parmağınızı düzgün biçimde üzerine
yerleştirmeniz gerekiyor. Aksi halde
sürekli “Eşleşme yok” hatasıyla
karşılaşıyorsunuz.
Tab S2’nin teknik kadrosuna
baktığımızda, selef modelden çok büyük
değişimler göremiyoruz. Ancak
performans açısından gayet tatminkar
sonuçlar verdiğini de söylemek lazım.
Yeni tablette Samsung’un Exynos 5433
işlemci kullanılmış. Bu işlemciyi
Samsung’un Note 4 modelinden
biliyoruz. 4’er çekirdekten iki farklı
frekansta çalışan yongadan oluşan
işlemci, 1.9 GHz ve 1.3 GHz
frekanslarında çalışıyor.
3GB RAM’le çalışan tablet, depolama

B U L M A C A
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULM
 ACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Mandıra, Cip 2) Espas,
Ukala 3) Ti, Kın, Amel
4) Elit, Anket 5) Lirizm,
Akil 6) İkili, Boa 7)
Bomba, Nal 8) Ta,
Mide, Ca 9) Kaşmer, Ski
10) Ar, Atletizm 11) Er,
Emen 12) Balsam, Tarz
13) Udi, Bek, Yar 14)
Rampa, Ulema.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Metelik, Kambur 2)
Asilik, Tar, Ada 3) Np,
İribaş, Elim 4) Daktilo,
Mars 5) Isı, Zimmet,
aba 6) Nam, Birleme 7)
Au, Bad, Em, Ku 8)
Kakao, Estet 9)
Camekan, Kinay 10)
İleti, Aciz, Ram 11) Pal,
Lala, Mezra.

SOLDANSAĞA
1)Düzeltme, düzelti – İnce, yayvan yiyecek 2)
Oyunda kağıt atma sırası – Rahat, sakin – Nam,
şöhret 3) Omurgayı oluşturan kemikler – Bir balık
simgesi – Bir tür dans 6) İki direkli, seren yelkenli
gemi – Her vakit, sürekli olarak 7) Gümüş – Yapılar –
Yabani hayvan yakalama işi 8) Gemicilikte, zinciri
kısa bir süre tut emir – İnsan saçını oluşturan ipçik 9)
Bir nota – Ongun – Emme 10) Sarhoş bağırması –
Sahip 11) Tatlı çörek – Gözden geçirme 12) İlgi eki –
Yasaklama – Kısaca kilogram 13) Bir deniz teknesinin
başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma
yanını vererek yanaşması – Saat kadranı 14) Bir tür
sıçan – Ay.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kuram, nazariye – Dizi, sıra – Üstün nitelikli 2)
Alıntı, iktibas – İlgisiz – Baryum’un simgesi 3)
Tembih, ikaz – Çok ısıtılmış olan 4) Dışla ilgili, dıştan
olan – Taneli bir meyve – Olağandan hacimli 5)
Duman lekesi – Tomruk biçme makinesi –
Desigram’ın kısaltması 6) İçki veya uyku sersemliği –
Çölde esen rüzgar – (halk dili) Bel kemiği 7) Bir nota
– Çevresi suyla kaplı kara – (sosyoloji) Eş, karı 8)
Kalbin üzerini saran zar – Tutuşma 9) Kalıtımla geçen
– Yosunun tutunma organı – Belirti 10) Raks –
(Farsça) Sıva aracı – Yağ bezlerinin deri üzerinde
oluşturduğu iltihaplı sivilce 11) Tavır, davranış – Ses,
ün, haber – Bir dolgu gereci.

kapasitesinde kullanıcıya iki farklı
seçenek
sunuyor.
Bunlardan biri
32 GB’ken, bir
diğer ise 64 GB.
Tabletin bir
microSD kart slotu
olduğundan da
bahsetmiştik.
Böylece alanı 128 GB
daha genişletmek
mümkün.
Tabletin grafik
hanesine baktığımızda
burada Mali T760MP6
görüyoruz. Bu grafik
işlemci ve diğer teknik
birim neticesinde de iyi
bir tabletten
beklenebilecek kalitede
performans sağlayabilen
Tab S2, incelememiz
sırasında denediğimiz
Mortal Kombat X ve Need for Speed No
Limits oyunlarda da gayet başarılı bir
grafik çizmeyi başardı. Bunun yanında
uyguladığımız Geekbench 3 testinde de
tek çekirdekte 1208, çoklu çekirdekte ise
4050 puan toplayan tablet, iyi bir çizgide
olduğunu gösteriyor.
Tab S2, kutusundan Android 5.0.2
işletim sistemiyle geliyor, fakat Android
5.1.1’e güncellenebileceğini de
söyleyelim. Arabirim olarak yine
TouchWiz’le karşılaşıyoruz.
Samsung Galaxy Tab S2’de batarya
selef modele göre kırpılmış. Tab S 10.5,
7900 mAh’le gelirken, Tab S2’de 5870
mAh’lik bir batarya bulunuyor. Elbette
değişen işlemci ve işletim sisteminin
katkısının yanı sıra düşen boyut ve
çözünürlükle beraber enerji ihtiyacı da
düşmüş durumda. Bu da Samsung’un
söylediğine göre 12 saatlik bir çalışma

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

2

3

4

5

performansı göstermesini sağlıyor.
Elbette biz tableti bu konuda da test ettik
ve ekran parlaklığı tam açıkken 90
dakika çalıştırdığımız HD
video testi sonunda, şarjın
yüzde 84’e düştüğünü
gördük. Bu sonuca göre,
Tab S’den daha iyi sonuç
aldığını söylemek
mümkün. Zira aynı
testte Tab S, yüzde
87’ye gerilemişti.
Tabletin şarj
seçeneklerine
baktığımızda ise,
hızlı şarj seçeneği
ve kablosuz şarj
desteği
verilmediğini
gördüğümüzü
de bu noktada
söyleyelim.
Tabletin
kameralarına
gelecek olursak, her iki yüzde de
kameraların bulunduğunu görüyoruz.
Ön yüzde 2.1 megapiksel kamera
bulunurken, ana kamera ise 8
megapiksel seviyesinde. Ön kamera,
selfie’ler için ve video konferanslar için
yeterli. Keza arka kamera da aynı
şekilde. Elbette arka kamerayı
Samsung’un telefonlarıyla
kıyaslamamak gerek. Arka kameranın
1440p boyutunda ve 30 kare/saniye ile
video çekebildiğini de söyleyelim.
Toparlayacak olursak, Samsung
Galaxy Tab S2’nin, Tab S’e göre büyük
yenilikler getirdiğini söylemiyoruz. Fakat
değişen boyutlarıyla, ilk modele göre bir
alternatif olarak düşünülebileceği kesin.
Performans açısından
değerlendirdiğimiz bizde gayet olumlu
bir düşünce bırakan Tab S2, tasarımıyla
ince ve hafif olmasıyla da beğenilecektir.

6

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
“Bunları şimdi çocuğun
önünde tartışmayalım…”
cümlesini sıkça duyuyoruz veya
kendimiz de söylüyoruz. Çiftler
arasında “tabu” olan bazı
davranış ve tutumlar var ki
aslında çok da korkulacak
şeyler değil. Çünkü çocuğunuz
düşündüğünüz kadar hassas ve
olan bitenden habersiz değil.
Çocuklarımızın belli bir dozda
yetişkinlerin dünyasındaki
olaylarla ve davranışlarla
karşılaşmaları gerekiyor. Bu
hem çocuk gelişimi için, hem de
ilerleyen yaşlarında daha
sağlıklı bir birey olması için
gerekli. İşte çocuklarınızın
önünde yapmanız gereken
şeyler!
Çiftler olarak
birbirinize şefkat
gösterin, birbirinize
sarılın, birbirinizi
öpün ve mümkün
olduğunca az
tartışın. Tartışmadan sonra
mutlaka barışın ve bunu
sarılarak, birbirinizi
öperek yapın.
Çocuklarınızın önünde
küçük öpüşmelerin ve
beden dilinizle birbirinize
olan sevginizi
göstermenizin hiçbir sakıncası
yok. Birbirine şefkat gösteren
ebeveynlerin çocuklarının
okulda ve evde daha az agresif
tavırlar gösterdiği biliniyor.
Çocuğunuzun bu yaşlarda
gördüğü ebeveyn modeli,
gelecekte yaşayacağı ilişkilere
de model oluyor.
Çocuklarınıza
yardımlaşmanın ve
paylaşmanın önemini her
zaman söylüyorsunuz, ama
kendiniz bunu ne kadar
yapıyorsunuz? Çocuklarınızın
bir kavramı iyice

Çocuklarınızın önünde
yapmanız gerekenler

anlayabilmeleri
için sizin
davranışlarınızla örnek
olmanız çok önemli. Eşler
olarak her zaman birbirinize
yardımcı olun ve her konuda
birbirinizi desteklediğinizi
gösterin. Eşlerden birinin daha
fedakar ve çalışkan olduğu,
diğerinin daha az sorumluluk
üstlendiği aile modellerinde
çocuklar da büyüyünce benzer
tipte ilişkiler kuruyor.
Mutlu çiftlerin çocuklarının
da mutlu olduğu ortada.
Eşinizden bir şey istediğinizde
bunu kibarca yapın.
Tartışmanın boyutu ne olursa
olsun kibar davranmaya özen

Mem le ketimden Man za ra lar...

Çocuklar,
ebeveynlerinde
gördükleri her davranışı
adeta kopyalıyorlar. İyi
gösterin. Eşiniz çöpü
çıkarmadığı için ona kızdınız
mı? Bunu söylemek için
çocukların yatmasını bekleyin.
Söylemek istediklerinizi kibarca
söyleyin; eğer bu ufak bir
tartışmaya sebep oluyorsa,
tartışmayı tatlıya bağlamadan
günü bitirmeyin. Hem
birbirinize karşı, hem de
çocuklarınıza karşı sevgi dolu
ve destekleyici olun. Eşinize ve
çocuklarınıza, onları
sevdiğinizi söyleyin.
Hep söylediğimiz gibi,
çocuklar söylediklerinizi değil
yaptıklarınızı ciddiye alıyorlar.
Ona her gün yatağını
toplamasını, ellerini
yıkamadan sofraya
oturmamasını, yemekten sonra
ağzını silmesini, kirli
kıyafetlerini değiştirmesini
söylüyorsunuz; ama peki siz

bir çocuk yetiştirmek
istiyorsanız, onun
önünde bunları mutlaka
yapın.
bunları yapıyor musunuz? Siz
her gece yatmadan evvel
dişlerinizi fırçalamıyorsanız,
ne kadar söylerseniz söyleyin
ondan da yapmasını
bekleyemezsiniz. Evinizdeki
temizlik kuralları her yaş için
geçerli.
Başarılarınızı birbirinizle
paylaşın ve bunun
mutluluğunu çoğaltın. Bu
yalnızca iş yerinde terfi almak
ya da bir futbol maçı kazanmak
gibi şeyler olmak zorunda değil.
En ufak başarılar bile ailenizde
olumlu bir dayanışma havası
estirir. Sizin başarılarınız
çocuklarınızı da mutlaka
olumlu yönte etkileyecek ve
motivasyonlarını arttıracaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Panna Cotta

Malzemeler
250 ml. süt
250 ml. krema
1 su bardağı toz şeker (150 gr.)
1 adet çubuk vanilya
3 adet yaprak jelatin
Frambuaz Sos için Malzemeler
250 gr. frambuaz
½ su bardağı toz şeker

FOTO: Hasan Hasan

Hazırlanışı
Süt, krema, şeker ve vanilyayı bir
sos tenceresine alıp karıştırarak
kaynatın.
Jelatinleri ayrı bir kapta soğuk suda
çözdürün.
Kaynayan sıvıyı kenara alın ve
jelatinleri içerisine ilave edip
karıştırıp, jelatinlerin sıvıya homojen
bir şekilde dağılmasını sağlayın.
Panna cotta harcını kaselere
bölüştürün. 2-3 saat buzdolabında

kıvam alıncaya kadar soğutup.
Dilerseniz ters çevirerek, dilerseniz
kasenin içinde servis edin.
Frambuaz sos için, frambuaz ve
şekeri bir sos tenceresine alın ve
şeker eriyinceye kadar karıştırıp,
kaynamaya bırakın. Frambuazlar
tamamen püre olduğunda spatulayla ezin ve soğutun.
Panna Cottanın üzerinde servis
edin.
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Siyah noktalara doğal maskelerle savaş açın
Bu hafta siyah noktaları ve evde
kolayca hazırlayabileceğiniz bitkisel
birkaç maskeyi konu alıyoruz.
Siyah noktalara olan ilgimiz
aslında aynaya baktığımız andan
itibaren başlayıp, karşısından
ayrıldığımız zamana kadarki süreci
kapsıyor. Ne zaman gözümüzün
önüne geliyorlar, o zaman başlıyor
sorunlar. Oysa ki onlar hep ordalar ve
siz temizleyene kadar da kalacaklar.
Cildin yağı, ölü deri, kir, makyaj
arttıkları, toz, duman -özellikle sigara
dumanı- cildin gözeneklerini tıkar ve
böylece siyah noktalar (Comedon)
oluşur. Siyah olmasının nedeni hava
ile birleştiğinde oksitlenmesinden
kaynaklıdır. Ağzı tıkalı siyah nokta
yağı butondur. (milyum) Her siyah
nokta bir sivilce adayıdır. Yani önce
siyah noktalar oluşur sonra onlar
birer birer sivilce olurlar. Özellikle
buluğ çağına giren çocuklarda T
bölgesi denen yerde yağlanma
sonrasında siyah noktalar oluşur.
Siyah noktalar, doğru temizleme
işlemleri yapılmazsa enfekte olarak
sivilceye dönüşebilirler. Sivilcelerimiz
doğru temizlenmemiş siyah
noktalardan kaynaklıdır. Genelde
kolay ve gelişigüzel bir şekilde çözüm
olarak sivilceleri sıkarız. Ama bu
sıkma işlemi sırasında akne tam
çıkmaz ise daha fazla enfekte ve
dolayısıyla büyük sivilcelerin
oluşmasına neden olunulabilir.
Peki siyah noktaları nasıl kontrol
altına alabiliriz? Yüzümüz, sabahakşam uygun temizleme jeli ile
yıkanmalı, sonrasında tonik
kullanılarak kir ve makyaj artığı
tamamen silinmelidir.
Haftada en az iki defa cilt tipine
göre peeling yapılmalıdır. Aşırı siyah
noktaları bulunanlar ayda bir
profesyonel cilt bakımı
yaptırmalıdırlar.
Siyah noktaların olması normaldir.
Ama özellikle aşırı güneşlenenlerde
ve meslek olarak güneşe daha çok
maruz kalan kişilerde daha büyük
siyah noktalar olabilir,
endişelenilmemelidir.
Güneşten koruyucu kremler de
bazen siyah nokta artışına neden
olabilir. Kremler alınırken üzerinde
noncomedogenik (siyah nokta
yapmayan) yazanlar tercih
edilmelidir. Çok büyük ve akneli
olanlar profesyonel kişiler tarafından
temizlenmelidir. Bu sayede iz
yapması engellenmiş olunur.
Büyük aknelerin olmadığı siyah
noktalar için evde yapabileceğiniz ve
doğal çözüm olacak bazı maskeler
vardır. Bu maskeler yapılmadan önce
unutulmaması gereken, maskenin
yapılacağı cildin iyice temizlenmiş
olması gerektiğidir. Ayrıca "doğal
maskeler alerji yapmaz" diye bir
kuralın olmadığını bilmek işimizi
kolaylaştıracaktır. İşte size birkaç
doğal maske örneği...
Domates Maskesi
Domates, bir sağlık ve güzellik
hazinesidir. Vücut direncini arttıran,
cildi güzelleştiren, yaşlanmayı
önleyen en önemli gıdalar arasında
yer alır. Domateste bulunan likopen
maddesi, bilinen en etkili
antioksidandır. Cildimiz için de çok

yararlıdır. Çünkü vücudumuzdaki
nemin korunmasına yardımcı olur.
Özellikle cildiniz yağlı ise domates
maskesi tam size göredir. Siyah
noktalar ve akneleri etkin bir şekilde
iyileştirir. Çünkü domates, yağ
salgısını dengeler ve hafif bir peeling
sağlar.
Yüzünüzde bir sivilce mi çıkmaya
başlıyor? Hemen üzerine biraz
domates salçası sürün. Ağrısı geçer
ve hızla iyileşir. Uygulamayı direk
domatesi ortadan kesip yüzünüze
sürerek yapabileceğiniz gibi
rendeleyebilir veya 1 kaşık dolusu
püreyi direk kullanabilirsiniz. 10-15
dakika bekleme süresi sonrası
cildinizdeki değişimi hissedeceksiniz.
Ayrıca peeling etkisi
kazandırabilmek adına yüzünüze
ovarak yedirebilir, sonrasında ılık su
ile yıkayarak işlemi
tamamlayabilirsiniz.
Kuru ciltleri olanlar domatesin
içine zeytinyağı katıp uygularsa daha
yararlı olacaktır.
Limon Sulu
Yoğurt Maskesi
Bir kase yoğurda bir limonun
suyunu karıştırın. Bu karışımı,
gözlerinize gelmemesine dikkat
ederek yüzünüze yayın ve 15 dakika
bekleyin.Yüzünüzde kuruyan maskeyi
ılık suyla yıkayarak çıkarın. Bu
sayede limon suyu cildi dezenfekte
eder, sivilceleri kurutur ve siyah
noktaların kaybolmasına yardımcı
olur. Yoğurt da cildi besler,
nemlendirir ve yağ miktarını
dengeler. Haftada bir kez
uygulamanız çözüm için yeterlidir.

Zeytinyağlı Karnabahar
Yaprağı Maskesi
Sekiz adet karnabahar yaprağını
iki kaşık zeytinyağı ile beraber
mikserden geçirin. Karışımı,
problemli bölgeler üzerinde daha
yoğun olacak şekilde yüzünüze yayın.
10 dakika bekleyin ve yüzünü ılık

suyla temizleyin. Böylece karnabahar
yapraklarının temizleyici fonksiyonu
yüzünüzde rahatlama yaratacaktır.
Haftada iki kez bu uygulamayı
yapabilirsiniz.
Bu maskeler önce yüzünüzdeki
siyah noktaları kaldıracak sonra
parlaklık ve dirilik kazandıracaktır.

Hacimli saçlar için pratik güzellik tüyoları
İnce telli ve sönük saçlarınızı anında daha dolgun
göstermek istiyorsanız, pratik güzellik önerilerimize göz
atın.
Saçlarınızın hacimli görünmesini sağlamak için ilk
adım, size en uygun şampuan ve saç kremini seçmektir.
İhtiyaca özel üretilen markalardan birini tercih edin.
Ancak şampuanı saçınızdan iyice duruladığınızdan emin
olun. Şampuan kalıntısı saçların sönük görünmesine
sebep olur.
MAYA MASKESİYLE
BAKIM YAPIN
Yaş mayanın içindeki biotin maddesi, saçların daha
hacimli görünmesini ve hızlı uzamasını sağlar. Kökten
uca bakım için haﬅada bir kez maya maskesiyle bakım
yapın. Tarif mi? Çok kolay! Saçlarınıza yetecek miktarda
yaş mayayı, sulu bir
kıvam alacak şekilde
sütle karıştırın;
maskeyi saç dipleri ve
köklerine masaj
yaparak yedirin. Geniş
dişli tarakla tarayın,
streç filmle sarın. İki
saat beklettikten sonra
önce durulayın sonra
şampuanla temizleyin.
SAÇLARINIZI
TERSTEN DE
KURUTUN
Saçlarınızı yıkayıp
havluyla nemini iyice

alın. Geniş dişli tarakla taradıktan sonra saçlarınızı
kurutun. Ama makineyi, 30 cm uzaktan tutun ki
saçlarınıza zarar gelmesin. Sonra başınızı öne doğru
eğin, saç kurutma makinesini tutarak saçlarınızı tersten
de kurutun. Tekrar saçlarınızı arkaya attığınızda saç
spreyi sıkıp hacmini sabitleyin.
DALGALI SAÇ MODELLERİNİ
TERCİH EDİN
Saç düzleştirici veya fön uzun, düz saçlar kulağa hoş
gelebilir ama ince telli saçlar için ne yazık ki uygun bir
model değildir. Saçlarınızı hacimli göstermek için en
iyisi, dalgalı saç modeli kullanmaktır. Zaten, erkekler de
en çok geniş dalgalı ve yumuşak görünümlü saçları
seviyor, bir taşla iki kuş yani!
BİOTİN İÇEREN
BESİNLER TÜKETİN
Saçlarınızın
içeriden beslenmesi,
dolgun görünmesi
açısından çok
önemlidir. Havuç,
yumurta, bal
kabağı, kayısı gibi
beta karoten ve
biotin içeren
besinler
tüketmenizi
öneririz. 3 haﬅalık
düzenli beslenme
sonrasında bile
saçlarınızda gözle
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“Trakya’nın Serserileri”
onunda bu da oldu.
Yunanistan’da idari
yolsuzluklar ve
bürokrasinin hesap
bilmezliğinden içine düştüğü
mali krizden vatandaşın
dikkatini uzaklaştırmak için
oynanan oyunlardan biri de
önceki gün DEB Partisi Genel
Merkezine saldırı olarak
karşımıza çıktı.
Atina, vatandaşının
inançlarıyla oynayan, onları
kandıran hatta aldatan bir
siyasi yönetimle ülkeyi mali
krizin daha da karanlık
girdabına sokarken maalesef
“faşist” metod ve usülleri
kullanarak “cambaza bak”
oyunu oymaya çalışıyor.
DEB Partisi’nin yeni Genel
Merkezi’ne yönelik iğrenç ve
menfur tasallut, kesinlikle
“iktidarsız” Çipras
hükümetinin kaderini “kripto
faşistlerin” eline verdiğinin
tipik göstergelerinden biri.
Batı Trakya Türkleri, son 90
yılı el altından kendisinin
varlığına yönelik “tedhiş” ve
“korkutma” ameliyeleriyle
geçirdiğinden yapılanların ne
anlama geldiğini çok bilecek
kadar tecrübe sahibi.
“Trakyanın sahipleri” olarak
ortaya çıkan ve mali krizden
dolayı nedereyse ülkenin her
sokağının köşesinde
bulunabilecek işsizlerden en
ucuz bir şekilde temin
edilebilecek “serserilerden”
medet ummak acziyetin
ifadesinden başka nedir? Hele
de toplumumuzun sembol ismi
merhum Dr Sadık Ahmet’in
katline yol açan hatırayı
yaşatan aracının da buna alet
edilmesi “suçüstü” dedirtiyor.
Batı Trakya Türkünün asra
yaklaşan “azınlık” tecrübesi,
bu tür meczupların kullanılarak
gerçekleştirilen ameliyatların
“hatırasıyla” dolu. Bu
coğrafyada Hıristiyan
hemşehrilerimizi ajite etmeye
çalışarak; dini duygularını
istismar ederek asırlardır
birlikte komşuluk eden bu
insanlar arasına nifak sokmak
ancak bu faşist insanlıktan
nasipsiz zihniyetin işidir.
DEB Partisi Genel
Merkezi’ne yönelik saldırı Batı
Trakya Türklerinin siyasal sinir
sistemine yönelik bir tasallut
olması dolayısıyla olası
beklenti “bir karşılık verilmesi”

S

olmalıdır. Böylesi bir
beklentiden umulan da
Atina’nın mali buhrandan
çıkamayan siyasal
iktidarsızlığın vatandaşların
dikkatinden kaçırılmasıdır.
Zaten dünya bir “islamofobik”
girdaba sokularak bulanık
suda balık avlanılan bir
süreçten geçerken
Yunanistan’ın “ötekilerine”
yönelik her hareket
uluslararası dikkatten
kaçacaktır.
Hükümetin 153 oyla
geçirdiği son yeni mali
önlemler, getirilen ve
getirilecek vergiler dolayısıyla
kitlesel sosyal tepkilerin önüne
ancak böyle bir gündemle
geçilebilir. Bu arada bütçedeki
savunma giderlerindeki
kesintiden dolayı hortumları
kuruyanlar da “kesintinin
yerine arttırıma gidilmeli”
diyebilme hakkını da elde
edeceklerdir.
Batı Trakya Türk toplumu
teşkilatlarının sağduyulu
açıklamaları haklı olarak
faillerin derhal bulunarak
cezalandırılmasını ve karanlık
oyunlar peşinde koşanların
akamete uğratılmasıdır. SİRİZA
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ile Potami Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’in
açıklamaları toplumun
sağduyusuna tercüman
olurken, diğer Rodop
mebuslardan en azından bu
yazı kaleme alınana kadar
toplumumuzun sağduyusuna
tercüman olacak bir açıklama
gelmemesini yadırgamamak
mümkün değil. Daha nerede
duracağını belirleyememekten
mi yoksa başka saiklerle mi
oylarını aldıkları vatandaşların
en azından “psikolojilerini”
bozma amacı güden bu
“Trakya serserilerine” bir söz
söyleme ihtiyacı
duymamaktalar; merak konusu
doğrusu. Bölgenin barışına
katkı, aldıkları oyların
karşılığıdır.
Batı Trakya’nın sözde
sahipleri değil ama asırlardır
bu topraklara terini, kanını
akıtmış; emeğiyle göz nuruyla
bu toprakları yurt yapmış
gerçek sahipleri böyle “ayak
lapırtısına pabuç
bırakmayacak” kadar akla
sahip çok şükür.
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Gümülcine Devlet
Hastanesi’nden
eylem kararı...
Bütçe yetersizliği ve personel eksikliği sorunuyla
karşı karşıya olan Gümülcine Devlet Hastanesi’nde 16
Aralık Çarşamba günü gösteri yapılacak.
GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi’nin içinde
bulunduğu zor durumu ve personel eksikliğini
protesto etmek amacıyla gösteri yapılacak.
Gümülcine Devlet Hastanesi Anestezi Bölüm
Müdürü Dr. Bülent Kamiloğlu, 16 Aralık Çarşamba
günü yapılacak eylemle ilgili olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Tabipler Odası temsilcisi olan
Kamiloğlu, sözkonusu eylem kararını, Gümülcine
Hastanesi Derneği’nin 30 Kasım Pazartesi günü
gerçekleştirdiği toplantıda aldığını söyledi.

“HASTANEMİZ CAN ÇEKİŞİYOR”
Gümülcine Hastanesi’nin bölgede yaşayan 100
binden fazla kişiye hizmet sunduğunu belirten
Kamiloğlu, “Maalesef bu sağlık kuruluşumuz
yetersiz personel, ekipman ve hatta bina yüzünden
can çekişiyor. Hastanemizin acil servisinden yılda
60 bin vatandaşımız hizmet almaktadır. Bu
hastaların yaklaşık 10 bini yataklı hizmet
almaktadır. Genel cerahhi, ortopedi, kadın doğum,
göz, üroloji ve kulak burun boğaz olmak üzere,
ayda yaklaşık 150 ameliyat gerçekleştiriyoruz.”
dedi.
Verilen hizmetlere rağmen en başta hemşire
olmak üzere, doktor ve diğer personel
kadrolarındaki açıkların hastanenin işlevselliğini
neredeyse ortadan kaldırır hale getirdiğini
söyleyen Kamiloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Şu
anda hastanemizde hali hazırda 84 hemşire görev
yapmaktadır. Bir o kadar da hemşire açığı var.
Hastanemizin 72 kişiden oluşan doktor kadrosu
var. Ancak bu kadroda 13’ü sözleşmeli olmak
üzere, 46 doktor yer alıyor. Yani büyük bir doktor
açığımız var. Olması gereken doktor sayısı ne yazık
ki yok.”
Ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı
hastanede büyük bir kadro yetersizliği olduğunu
kaydeden Kamiloğlu, hastaneye yıllık 7 milyon 300
bin euroluk bütçe ayrıldığını, ancak bu bütçede

kesintiye gidilerek, bu rarakamın şu an itibariyle 6
milyon euroya düşürüldüğünü belirtti.
16 Aralık Çarşamba günü saat 13:00’da
yapılacak eyleme tüm hastane çalışanlarının yanı
sıra, Rodop ilindeki diğer yerel yöneticilerin de
destek vereceğini dile getiren Kamiloğlu sözlerini,
“Hastanemizdeki sorulara dikkat çekmek üzere
Gümülcine’de bir gösteri yapılacak. Gösteri büyük
ihtimalle hastane bahçesinde yapılacak.
Gazetenizin aracılığıyla tüm halkımızı bu eyleme
katılmaya davet ediyoruz.” diyerek tamamladı.

Yunanistan, Rus turistlere göz dikti
YUNANİSTAN, Kremlin’in Türkiye boykotu ve Mısır’daki
şiddet nedeniyle tercih ettikleri tatil yörelerinden kopmak
durumunda kalan Rus turistlere göz dikti. Yunan Seyahat ve
Turizm Ajansları Birliği (HATTA), Rus turist çekebilmek için
vize işlemlerini hızlandırmayı planladıklarını ifade etti.
Türkiye’nin geçen ay bir Rus savaş uçağını düşürmesi
sonucu başkan Vladimir Putin’in bu ülkeye ticaret ve turizm
ambargosu uygulamaya başlaması ve Mısır’da bir Rus yolcu
uçağının İslamcı teröristlerce bombalanması nedeniyle Rus
turistlerin yeni destinasyon aradıkları belirtiliyor.
Matriks’in geçtiği haberde, Yunan Seyahat ve Turizm
Ajansları Birliği (HATTA) Başkanı Lissandros Çilidis yaptığı
açıklamada, 2016 yılında en az 2 milyon fazladan Rus turist
çekebilmek için bu ülke vatandaşlarına vize verilme
işlemlerini hızlandırmayı planladıklarını dile getirdi.
Yunanistan’ın beklediği turisti çekebilmesi durumunda
Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,1’ine denk gelen
yaklaşık 2 milyar euro fazladan kazanabileceği vurgulandı.
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“Dört yıllık eğitim fakültesi şart”
Batı Trakya HÜSEYİN
Türk azınlığı ZEYBEK
eğitimindeki Azınlık eğitimine gösterdiği
ve önemden dolayı
öğretmen hassasiyet
GÜNDEM gazetesini tebrik eden
sorunuyla Milletvekili Hüseyin Zeybek,
azınlık eğitiminde görev alacak
ilgili yazı öğretmenlerin eğitim
seviyelerinin en iyi şekilde
dizimize olması gerektiğinin altını çizdi.
2014 yılı sonlarında mecliste
devam kabul
edilen azınlık eğitimiyle
ilgili yasanın yeterli diyalog
ediyoruz. yapılmadan onaylandığını
Zeybek, “Bu yasada
Azınlık söyleyen
öngörülenlerin mutlaka yeniden
okullarında gözden geçirilmesi ve yeniden
ele alınması gerekiyor.” dedi.
Türkçe
SÖPA’YI
öğretmeni “NEREDEYSE
ARAR HALE GELİYORUZ”
Özel Pedagoji
olarak görev Selanik
Akademisi’nin kapatılırken,
alacak eğitim kurumunun
yapacak yerini
hayata geçirilmemesinin büyük
öğretmenlerin yanlış olduğunu dile getiren
Zeybek, “SÖPA okulu Cunta’nın
eğitileceği ürünüydü, eseri de ortadaydı.
bu konuda genelleme
kurumun nasıl Tabii
yaparak bütün SÖPA mezunu
‘kötü’ demek yanlış
olması eğitimcilere
olur. Ancak bunların önemli bir
sorun var. Azınlık bu
gerektiği ve kısmında
kurumun kapatılmasını istedi.
kapatılmasını
bununla ilgili SÖPA’nın
isteyenlerden biri de bendim.
nasıl bir Ama son gelişmelere
baktığımızda gelin görün ki;
eğitim neredeyse SÖPA’yı arar hale
Selanik Aristotelio
sisteminin geliyoruz.
Üniversitesi’nde güzel bir
bulunulmaya
istendiği girişimde
çalışılmıştı. Azınlık Eğitimi
adı altında bir bölüm
konusunu bu Bölümü
açılmıştı. Burada Türkiye’deki
hafta azınlık üniversitelerle işbirliğine gidilip
öğretmen konusunda bir
milletvekille- anlaşma sağlanmıştı.
bu gelişmeler
riyle konuştuk. Dolayısıyla
SÖPA’ya kıyasla iyi bir adımdı.
ne yazık ki bu bölüm
Rodop Ancak
resmileştirilmeden kapatıldı.”
milletvekilleri ifadelerini kullandı.
İlhan Ahmet “BU YASA ÇOCUKLARIMIZI
BOŞUNA OYALIYOR”
ve Ayhan Azınlık eğitimine önemli
değişiklikler getiren 2014
Karayusuf ile yılındaki yasa meclise getirildiği
muhalefet milletvekili
İskeçe dönemde
olduğunu hatırlatan Zeybek, “O
PASOK ve Yeni
milletvekili dönemin
Demokrasi Partisi hükümeti,
bir eğitim yasasını hayata
Hüseyin yeni
geçirdiler. Bu yasa azınlık
Zeybek, eğitimine çok ciddi sorunlar
getirecek bir yasadır. Bu yasa
öğretmen antidemokratik bir yasadır. Bu
iptali için şahsen
sorunuyla yasanın
uğraşıyorum. Burada sorulması
sorular şunlar: Azınlık
ilgili olarak gereken
eğitimi istiyor muyuz ve nasıl
eğitim istiyoruz? Bu sorulara
GÜNDEM’in bir
samimi bir şekilde cevap
sorularını vermemiz gerekir. Bizlerin,
çocuklarımıza hak ettiği eğitimi
yanıtladı. verebilecek, dil ve bilgi

seviyeleri yeterli öğretmenleri
yetiştirmemiz gerekir. Ne yazık
ki hali hazırdaki yasada bunlara
yer verilmiyor ve bu yasa bu
ihtiyaca cevap vermiyor. Bu
yasa çocuklarımızı boşuna
oyalıyor.” diye konuştu.

“TÜRKÇEYİ İYİ
KONUŞAN, YETERLİ DİL
FORMASYONUNU
TAMAMLAMIŞ
ÖĞRETMENLER İSTİYORUZ”
Dedeağaç’ta açılması planlanan
birbuçuk yıllık bölümün
(Didaskalio) okullarda görev
yapacak Türkçe öğretmenleri
için kesinlikle yetersiz
olduğunu vurgulayan
Milletvekili Zeybek şöyle dedi:
“Pedagoji bölümünden mezun
olan öğretmenler, daha sonra
yeterli düzeyde Türkçe eğitimi
almadan azınlık okullarına
tayin edilecek. Burada
azınlığımızın ve bizlerin kriteri
Türkçe’yi iyi bilen
öğretmenlerin okullarımıza
tayin edilmesidir. Ama ne yazık
ki hayata geçirilmek istenen
uygulamanın bunlardan uzak
olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla bizler Türkçe’yi iyi
konuşan, kültürlü ve kaliteli,
yeterli dil formasyonunu
tamamlamış öğretmenler
istiyoruz. Bu bizim en doğal
hakkımızdır.”

“BAZI AYRIM NOKTALARINI
DA HALKIMIZ BİLMEK
ZORUNDADIR”
Azınlığın tamamının 2014
yılında kabul edilen eğitim
yasasına karşıyken Rodop –
Meriç SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği’nin bu
yasadan yana olduğunu dile
getiren Zeybek, bunun son
derece üzücü bir durum
olduğunu söyledi. Azınlık ailesi
içinde bazı konularda farklı
görüşler ve tartışmalar
olabileceğini, ancak azınlık
eğitimi konusunda bu şekilde
davranma lüksünün olmadığını
belirten Zeybek, “Eğer
hedefimiz azınlık eğitimindeki
kaliteyi arttırmak ise, burada
bazı ayrım noktalarını da
halkımız bilmek zorundadır.
Herkesin kimin ne yaptığını
bilmesi gerekir.” ifadelerini
kullandı.
Azınlık okulları için
yetiştirilmek istenen
eğitimcilerin öğretmenlik
vasfına uygun kişiler olması
gerektiğini vurgulayan Zeybek,
“Çünkü bizlerin en kıymetli ve
geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımıza, her türlü
güvenlerini sağlamamız gerekir.
Ben burada görev yapan
öğretmenlere de seslenmek
istiyorum. Lütfen herkes
kendini yetiştirmeye çalışsın.
Çünkü öğretmenlik görevi çok
önemli bir görev. Ve bunun
bilincinde olmamız gerekir.”

değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ
MUTLAKA DÖRT YILLIK
BİR FAKÜLTEDE
YETİŞTİRİLMELİDİR”
Azınlık eğitimine ciddi
değişiklikler getiren ve
Dedeağaç’ta “Didaskalio” adı
altında bir buçuk yıllık bir
seminer programına karşı
olduğunu olduğunu yineleyen
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
“Bu yasaya karşı isek ve
amacımız azınlık kurumlarıyla
okullarımıza en iyi öğretmenleri
yetiştirmek ise, bu eğitim
kurumunu hep birlikte kurmak
için çaba sarfetmemiz ve
mücadele etmemiz gerekir.
Örneğin Aristotelio
Üniversitesi’nde bu adım
atılmıştı. Fakat bunun daha da
geliştirilmesi gerekirdi. Şunu
açıkça söylemek istiyorum.
Azınlık okulunda Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
kişinin mutlaka dört yıllık bir
fakültede yetişmesi gerekir.
Nasıl ki normal bir öğretmen
dört yıllık üniversite bölümünde
eğitim görüyor ve burada
yetişiyorsa, Türkçe öğretmeni
için de aynı uygulama olması
gerekir. Alacakları eğitimin de
Türkçe ağırlıklı olması lazım.
Müfredatta Türkçe dili öncelikli
olmalıdır. Kısacası yetişecek
olan öğretmende var olan
bilginin yanı sıra, bu bilgiyi
aktarabilecek Türkçe’yi de çok
iyi bilmesi gerektiğini
düşünüyorum.” dedi.

“YA MEVCUT
ÖĞRETMENLERE
GÖREV VERECEKSİN YA DA
ADAM GİBİ ÖĞRETMEN
YETİŞTİRECEKSİN”
Azınlık okullarına öğretmen
yetiştirmek için Aristotelio
Üniversitesi’nde bir başlangıç
yapıldığını belirten Milletvekili
Zeybek, bu bölümün yanında
yeni bir bölümün açılmaya
çalışılmasını pek gerçekçi
bulmadığını söyledi. Zeybek,
Aristotelio Üniversitesi’nde
açılan Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün resmileştirilerek,
geliştirilmesinin daha doğru
olacağını vurgulayarak,

“Dediğim gibi bu bölümün
devam etmesi, resmileştirilmesi
ve geliştirilmesi gerekiyor.
Bunun yanında Türkiye’den
mezun olan öğretmenlere de
azınlık okullarında görev
verilmelidir. Trakya Dimokritos
Üniversitesi Rektörlüğü,
Dedeağaç’ta açılmak istenen
‘Didaskalio’ hakkında bizleri
davet ettiğinde de ben bu
görüşlerimi dile getirmiştim.”
dedi.

“YENİ SÖPA’LAR
YARATILMAMALI”
Dedeağaç’taki Azınlık Eğitimi
Bölümü (Didaskalio) projesine
kesinlikle karşı olduğunu
anlatan Zeybek, yamalama
taktiklerle büyük sorunlara ve
ihtiyaçlara çare
bulunulamayacağını söyledi.
Zeybek, azınlığın SÖPA’nın
günahlarını hala ödemeye
devam ettiğini ifade ederek,
“Yeni SÖPA’lar yaratmayalım.
Maalesef şu anda bu
yapılmaktadır. Dedeağaç’taki
Azınlık Eğitimi Bölümü bu yıl
eğitime başlayacaktı. SİRİZA
milletvekillerinin girişimleriyle
burası faaliyete geçmedi.
İnanıyorum ki SİRİZA partisi bu
olayı diyaloğa açacak. Bunun
için mücadelemize devam
edeceğiz. Dolayısıyla
azınlığımız için karar verilirken
bizlerle birlikte karar verilsin.
Gerek eğitimde yer alan
kurumlarımız, gerekse azınlık
temsilcilerimiz, bu yeterli bilgi
ve donanıma sahiptir.” diye
konuştu.

“RODOP – MERİÇ SÖPA
DERNEĞİ YÖNETİMİ BU
GÖRÜŞLERİN GETİRECEĞİ
YÜKÜMLÜLÜKLERE
KATLANMAK
ZORUNDADIRLAR”
Rodop – Meriç SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif’in,
“Didaskalio’nun mevcut
şartlarda kendilerini tatmin
ettiğine” dair açıklamalarına da
değinen Milletvekili Zeybek,
sözkonusu açıklamaları
“talihsiz” olarak değerlendirdi.
Devamı 16. sayfada
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15. sayfanın devamı
Dernek başkanından ve
yönetiminden bu görüşlerini
tekrar gözden geçirmelerini
isteyen Zeybek, “Bu tutum ve
davranışlarıyla azınlık eğitimine
hizmet etmediklerini, hatta
zarar verdiklerini anlıyorum.
Tabii bu kendilerinin
görüşleridir. Ama bunun da
getireceği yükümlülüklere
katlanmak zorundadırlar. Bu
arkadaşlarımız bir hata içinde
ve inanıyoruk ki bu hatalarını
da göreceklerdir.” dedi.

“EĞİTİM YASASI
İPTAL EDİLMELİDİR”
Son olarak “azınlık eğitiminde
değişim istiyoruz” ifadelerini
kullanan Zeybek, azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin dört yıllık bir
fakültede eğitilmesinin
Anayasaya aykırılık teşkil
edeceği yönündeki görüşleri de
eleştirdi. Zeybek sözlerini şöyle
tamamladı: “SÖPA kurulduğu
zaman orada ayrımcılık söz
konusu değil miydi? Çünkü
SÖPA kurulduğu zaman buraya
sadece azınlık fertleri
alınıyordu. Azınlık okullarına
sadece azınlık çocukları gidiyor.
Dolayısıyla tüm bu gelişmeler
noktasında geçen yılki azınlık
eğitim yasası tamamen iptal
edilmelidir. Böylece sağlam
temeller ışığında ve iyi niyet
çerçevesinde yeni bir diyalog
kapsamında hareket edilmeli,
gerekli istişareler yapılmalı,
görüşler alınmalı, adımlar
atılmalı ve değişim gelmelidir.”

İLHAN AHMET
Dedeağaç’ta açılmak istenen bir
buçuk yıllık “Didaskalio”ya
karşı olduğunu ifade eden
Potami Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, hükümetten azınlık
eğitimiyle ilgili olarak iyi niyet
ve diyalog beklediklerini
söyledi.

“DEVLET AZINLIK EĞİTİMİ
KONUSUNDA AZINLIĞI
DİNLEMEDİ, BUGÜN DE
DİNLEMİYOR”
SÖPA’nın gerektiği gibi
öğretmen yetiştirme vasfı
olmadığını defalarca
söylediklerini hatırlatan
Milletvekili İlhan Ahmet, “Bizler
her zaman SÖPA’nın
kapatılmasını istedik. Söz
konusu kurumda yetişen
öğretmenler yeterince eğitim
almıyorlardı. Bu kurumun
Lozan Antlaşması’na uygun
olarak düzenlenmesi ve Türkiye
ile işbirliğine gidilerek
öğretmenlerin getirilmesi
gerekirdi. Azınlığın istekleri ve
beklentilerine cevap
verilmeliydi. Böylece azınlık
okullarında eğitim verebilecek
öğretmenler yetiştirilebilirdi.
Ancak olmadı. Devlet SÖPA
konusunda azınlığın
söylediklerini hiç bir zaman
dikkate almadı. Şimdi de ne

yazık ki yine azınlığın görüşleri
dikkate alınmıyor. Son örnek,
Dedeağaç’ta açılmak istenen ve
adına ‘Didaskalio’ denen
seminer programıdır.” dedi.

“HÜKÜMETİN GAYRETİ,
AZINLIK EĞİTİMİNİ
DEVLETLEŞTİRME
GAYRETİDİR”
SÖPA’nın kapatılmasının
ardından hükümetin bir kanun
tasarısı ile azınlık eğitimi için
Didaskalio’yu öngördüğünü
belirten Milletvekili Ahmet
sözlerine şöyle devam etti:
“Pedagoji bölümünden mezun
olan bir kişi bu kurs veya
seminer programı
diyebileceğimiz bölüme 3
dönem gidecek ve daha sonra
Türkçe öğretmeni olacak. Türk
dilini öğretme kabiliyetini
kazanacak. Bu asla mümkün
değildir. Türkçe dersini
öğretecek olan öğretmen
yetiştirme mantığının bu
şekilde olmaması gerekir.
Burada bir önceki hükümet
tarafından başlatılan bir gayret
var ve bu gayret hali hazırdaki
hükümet tarafından da devam
ettiriliyor. Bana göre bunun adı
da; azınlık eğitiminin
devletleştirilmesi, azınlık
eğitimi statüsünün yıpratılması,
ortadan kaldırılması ve böylece
devletin eğitim sistemine
entegre edilmesi gayretidir.”

“SON EĞİTİM YASASI
DERHAL İPTAL
EDİLMELİDİR”
Son dönemde azınlık eğitimi
üzerinde çeşitli oyunların
oynandığının altını çizen İlhan
Ahmet, “Buradaki amacın
azınlık eğitimini hatırlatan her
türlü unsurun - Azınlık Eğitimi
Koordinatörlüğü’nün
kaldırılması, SÖPA’nın
kaldırılıp yerine bir şey
yapılmaması, azınlık
okullarının birleştirilmesi,
Cuma namazı uygulamasının
kaldırılma talebi gibi - ortadan
kaldırılmasıdır. Dolayısıyla tüm
bu uygulama ve girişimlere
baktığımızda ‘azınlık eğitimi
statüsü’ bu uygulamalarla
arındırılmaya çalışılıyor. O
yüzden sözkonusu eğitim
yasasının bir an önce
değiştirilmesi, hatta derhal iptal
edilmesi gerekir.” diye konuştu.
Azınlık eğitimiyle ilgili olarak

2005 yılında ciddi anlamda bir
şura yapıldığını anımsatan
Milletvekili, daha o yıllarda
sözkonusu azınlık eğitimiyle
ilgili sıkıntıların dile
getirildiğini, şu anda da
Dedeağaç’a açılması planlanan
Azınlık Eğitimi Bölümü’ne
tamamen karşı olduğunu
vurguladı.

gidemediğini bilmiyorum.
Gitmişler ise bugüne kadar bir
açıklamalarını da görmedik. Bu
nasıl bir zihniyet? Bu iktidarın
bakanı, genel sekreteri SÖPA
mezunları dernek başkanını bu
toplantıya çağırıyor ve azınlığın
milletvekillerini görmezden
geliyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ
YAPILABİLİR, BUNDAN
KİMSE RAHATSIZ
OLMASIN”

“AZINLIK EĞİTİMİ YILLAR
BOYUNCA YONTULARAK İÇİ
BOŞALTILMIŞTIR”

Dedeağaç’taki bölümün yerine,
en az 4 yıl eğitim verecek bir
eğitim fakültesi istediklerini
kaydeden Milletvekili Ahmet
sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk
başta eğitimci olacak olan kişi,
hangi alanda eğitim vereceğini
seçmelidir. Bu özgür iradeye
saygı gösterilmesi gerekir.
Dolayısıyla eğer bunun içi
yeterince doldurulmazsa, 4
yıllık okul kurmak da yeterli
olmayabilir. Bunun içini
doldurabilmek için diğer
üniversitelerle işbirliğine
gidilmelidir. Dolayısıyla Lozan
Anlaşması’na uygun olarak
Türkiye ile işbirliği yapılabilir ve
yapılmalıdır da. Eğitilecek
öğretmen adaylarına da
ağırılıklı olarak Türkçe dersleri
verilmesi gerekir diye
düşünüyorum. Bundan da
kimsenin rahatsız olmaması
gerekir.”

“BU İKTİDARIN
BAKANI AZINLIĞIN
MİLLETVEKİLLERİNİ
GÖRMEZDEN GELİYOR”
Son dönemde Rodop – Meriç
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği’nin aldığı kararları
doğru bulmadığını söyleyen
Milletvekili İlhan Ahmet,
kendilerinin büyük bir yanlış
içerisinde olduklarını ifade etti.
İlhan Ahmet bu tespitini açıkça
dile getirmek istediğini
belirterek, “Gümülcine
derneğindeki arkadaşların
söylediklerine, özellikle de
Didaskalio ile ilgili olanlara
katılmıyorum.” dedi. Ayrıca
geçtiğimiz günlerde Eğitim
Bakanlığı’nda azınlık eğitimiyle
ilgili yapılan görüşmeye davet
edilmediğini vurgulayan
Ahmet, “Bunu basından
öğrenmiş bulunuyorum. Diğer
milletvekillerinin de gidip

Sadece azınlık eğitimi için,
azınlık çocuklarına yönelik
kurulması istenen 4 yıllık eğitim
fakültesinin Anayasa’ya aykırı
olmadığını belirten Ahmet,
“Anayasaya aykırılık kesinlikle
söz konusu değildir. Bunlar
anlaşmalar ve hukuk dışında
ortaya atılan iddialardır. Her
şeyi yerli yerine oturtmak
gerekir. Bizler kendilerini her ne
kadar Eğitim Şurası kitapçığını
okumaya davet etsek de, bunu
yapamayacaklar. Bizler
kendilerine tekrar bunu izah
etmeye ve anlatmaya hazırız.
Eğer benim de düşüncelerimde
bir yanlış varsa, bana da bunu
argümanlarla anlatsınlar.
Dolayısıyla bizler kendilerinin
bu düşüncelerinin yanlış
olduğunu söylüyoruz.
Dolayısıyla azınlık eğitimi
anlaşmalarla düzenlenmiştir.
Ama ne yazık ki son yıllarda bu
yontularak, içi boşaltılmıştır.”
dedi.

“EĞİTİM ŞURASI
KARARLARININ
YENİDEN OKUNMASINI
TAVSİYE EDECEĞİM”
Hükümete çağrıda bulunan
Milletvekili İlhan Ahmet,
azınlığın taleplerine kulak
vermesini istedi. “Azınlığın
zamanla oybirliğiyle almış
olduğu kararlar nazarı itibara
alınsın” diyen Ahmet sözlerini
şöyle sürdürdü: “Eğer tekrar bir
Danışma Kurulu toplantısı
olursa, arşivden çıkartılarak
yeniden 2005 yılında yapılan
Eğitim Şurası’nın kararlarını
bastırarak, tüm kurum ve
kuruluşlara yeniden
gönderilmesini, basında yer
almasını ve yeniden
okunmasını, hatta buradaki
bildirilerin şu andaki hükümete
de yeniden gönderilmesini
tavsiye edeceğim. Eğer bu

kararların ve taleplerin gözden
geçirilerek güncellenmesi
gerekiyorsa o da yapılabilir.
Ancak orada alınan kararlar
azınlık eğitiminin temel
sorunları ve taleplerini
ilgilendiriyordu. Bu gerçekler
bugün de değişmedi.”

AYHAN
KARAYUSUF
SİRİZA Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf, azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitilmesi için
Dedeağaç’ta açılması planlanan
Azınlık Eğitimi Bölümü’yle ilgili
olarak, “Bu bölüm kesinlikle
bizleri tatmin etmiyor. Bizler bu
konudaki görüşlerimizi
yetkililere ilettik. Bu konudaki
endişelerimiz çok fazla. Bu
kurum işe yaramayacak.”
değerlendirmesinden bulundu.
Sözkonusu bölümün yeniden
düzenlenmesi gerektiğini
belirten Karayusuf, bu bölümde
Türkçe’yi kimlerin ve ne şekilde
öğreteceğinin çok önemli
olduğunu söyledi. Türkiye’deki
üniversitelerle işbirliğine
gidilmesi gerektiğini kaydeden
Karayusuf, ilgili konuların
önümüzdeki günlerde
meclisteki Eğitim Komisyonu
toplantısında dile getirileceğini
sözlerine ekledi.
Azınlık eğitiminde sözü
geçen kurumların fikirlerinin
dile getirilmesi gerektiğini
belirten Karayusuf, “Bunun
mutlaka yapılması gerekir.
Daha sonra bizler de milletvekili
olarak bu görüşleri ilgili
komisyonlarda dile getirerek
taraflarla fikir alışverişinde
bulunalım ve tekliflerimizi
sunalım.” dedi.

“ÖZERKLİĞİ TAM OLARAK
UYGULAYABİLMEK İÇİN
ELİMİZİN ZAMAN ZAMAN
CEBİMİZE GİTMESİ
GEREKİR”
Son çıkarılan eğitim
yasasıyla ilgili olarak azınlıkla
yeterince diyalog kurulmadığını
anımsatan Karayusuf, “Bazı
şeylerin uzun süren istişareler
neticesinde hayata geçirilmesi
gerekir.
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Fakat bu maalesef olmadı.”
ifadelerini kullandı. Azınlık
eğitiminin Yunan eğitim
sisteminin bir parçası olmanın
yanı sıra Türkiye ve Yunanistan
arasında imzalanan
anlaşmalar gereği
düzenlenmiş bir eğitim
sisteminin parçası da
olduğunu söyleyen Karayusuf,
“Tek taraflı azınlık eğitimine,
en azından müfredat
kapsamında bir değişiklik
yapıldığını söylemek biraz zor.
Bazı konularda sözüm ona
azınlık eğitimi için klişe bir laf
vardır; ‘azınlık eğitimi özerktir’
şeklinde. Özerkliği tam olarak
uygulayabilmek için elimizin
zaman zaman cebimize gitmesi
gerekir. O yüzden biraz esnek
davranmak gerekir.” diye
konuştu.

“ENDİŞELERİMİZ
ÇOK FAZLA”
Azınlık eğitimi içerisinde görev
alan encümenlerin de söz
sahibi olması gerektiğini
kaydeden Karayusuf,
zamanında encümenlerin
yetkilerinin ellerinden
alındığını, azınlığa danışarak
bu konuda yeniden yasal
düzenlemeye gidilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
Dedeağaç’ta açılması
planlanan Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün (Didaskalio)
kendisini tatmin etmediğini

dile getiren Karayusuf, “Bu
bölüm kesinlikle bizleri tatmin
etmiyor. Bizler bu konudaki
görüşlerimizi yetkililere ilettik.
Bu konudaki endişelerimiz çok
fazla. Bu kurum işe
yaramayacak.”
değerlendirmesinde bulundu.

“ANAYASANIN DIŞINA
ÇIKMADAN BİR EĞİTİM
KURUMU KURULMASI
GEREKİR”
Geçtiğimiz günlerde Eğitim
Bakanlığı’nda yapılan
görüşmeye de değinen
Karayusuf, Gümülcine dernek
yönetiminin bakanlığa
geldiğini, ancak İskeçelileri
göremediğini söyledi.
Karayusuf, Eğitim Bakan
Yardımcısı Pelegrinis’le dernek
yönetimi ve iki azınlık
milletvekilinin ayrı ayrı
görüştüğünü dile getirdi.
Karayusuf ayrıca, azınlık
eğitiminde yapılacak olan
değişikliklerin Anayasa’ya ters
düşmemesi gerektiğini belirtti.
“Anayasa’nın dışına çıkmadan
bir eğitim kurumu kurulması
gerekir. Bu iş daha ziyade
hukukçuların işidir. Siyasi
çözüm üretmek de bizim
işimizdir.” diyen Karayusuf, bu
konuda daha fazla görüş
belirtmek istemediğini söyledi.
Azınlık eğitimine öğretmen
kadrosu yetiştirmek için yeni
bir üniversite bölümünün

açılması taraftarı olduğunu
söyleyen Karayusuf, “Devam
etmeyen eski bir kurumu
yamamak yerine, yeni bir
kurum açılması daha sağlıklı
olacaktır. Bizim için eğitimde
kalite önemlidir. Yeter ki
kaliteli eğitim veren bir kurum
olsun. Burada sadece
öğretmenlerin eğitiminin
düşünülmesi gerekir.
Fedakarlık gerekiyorsa ve bazı
öğretmenler de öğretmenlik
yapamıyorsa öğretmenliği
bıraksınlar, başka işler
yapsınlar. Burada iğneyi de,
çuvaldızı da kendimize
batırmamız gerekir. Bu iş ciddi
bir iştir.” diye konuştu.

“GÖNÜL İSTER Kİ; EĞİTİM
BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİ
GÜMÜLCİNE’YE GETİRTİP
BUNLARI TARTIŞALIM”
Son olarak önümüzdeki
günlerde yapılacak Eğitim
Komisyonu toplantısını
anımsatan Karayusuf sözlerini,
“Bu toplantıda herkes
görüşlerini dile getirebilir.
Gönül şunu ister ki; Eğitim
Bakanı ya da azınlıktan
sorumlu Eğitim Bakan
Yardımcısı Grigoris Pelegrinis’i
Gümülcine’ye getirterek
burada azınlık eğitimiyle ilgili
tartışma başlatılsın. Bu
azınlığımız ve hepimiz için çok
daha iyi olur.” diyerek
tamamladı.

Delinasuhköy halkından
muhteşem Aşure
Günü etkinliği

RODOP ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı
Delinasuhköy halkı tarafından
her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Aşure Günü
etkinliği, 6 Aralık Pazar günü
gerçekleşti.
Binlerce kişinin katıldığı
etkinlikte, Gümülcine
Müftülüğü’ne bağlı Bayan
İrşad Heyeti Başkanı Cahide
Haseki yönetiminde Kur’an
kursu öğreticilerinden bir grup
vaize ve din görevlisi,
kadınlara yönelik köy
camiinde günün anlam ve
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önemini belirten konuşma
yaptılar.
Etkinliğe, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve eşi Hülya Akıncı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Kozlukebir belediye
başkan yardımcıları Halit
Mehmet, Ahmet Kasap, meclis
üyesi Rıdvan Hacı Mehmet,
Toplumsal Hareket Listesi
Başkanı Sadettin Şakir
Hüseyin, Gelecek Listesi
Başkanı İbrahim Şerif, Güven

Listesi Başkanı Adnan Salih,
Doğu Makedonya - Trakya
(DMT) Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı,
DEB Partisi Başkan Yardımcısı
ve Rodop İl Teşkilatı
Sorumlusu Hasan Hasan, DMT
eyalet meclis üyeleri Ahmet
İbram ve İsmail Hüse Mustafa,
GTGB Başkanı Koray Hasan,
yerel yöneticiler ve bölge halkı
katıldı.
Bu yıl 14’üncüsü
düzenlenen Aşure Günü’ne
katılan misafirlere aşurenin
yanı sıra etli pilav ikram edildi.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ahirete iman etmek
hirete iman etmek
kişiyi şuurlu kılar ve
“hesap verme” bilincini
canlı tutar. Yani ahirete iman
eden gerçek mümin; hayatın
hesabını, nimetlerin ve
emanetlerin hesabını verme
sorumluluğuyla yaşar. Buna
göre hayatında herkes üzerine
aldığı sorumluluğun gereğini
yapması gerekir.
İşte Hesap bilinci / Ahiret
bilinci budur: Zerre miktarı hayır
da yapsa, şer de yapsa mutlaka
karşılığını göreceğinin ve bu
dünyada aldığı her nefesin
hesabını vereceğinin bilincinde
olmak, insanın ayaklarını denk
alması ve her attığı adıma, her
konuştuğu söze dikkat etmesi
için yeter de artar bile. İşte
kurtuluş çağrısının öncelikli ilk
adımı da bu sarsıcı hakikatin
farkına varmaktır.
Rabbimiz Haşir suresinin
18’nci ayetinde. “Ey iman
edenler! Allah’a karşı gelmekten
sakının ve herkes, yarın için
önceden ne göndermiş
olduğuna baksın. Allah’a karşı
gelmekten sakının. Şüphesiz
Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla
haberdardır.”
Rabbimiz bu ayette bize şöyle
sesleniyor: Kendinizi ahirete
hazırlayın. Ahiret azığınızı
kendinizden önce gönderin ki
oraya gittiğiniz zaman hazır
bulabilesiniz. Şunu biliniz ki
hepiniz öleceksiniz ve malınız
sahipsiz, sürüleriniz çobansız
kalacak. Rabbiniz size ‘Benim
elçim size gerekli şeyleri
bildirmedi mi? Ben sana mal
verdim, ihsanda bulundum. Sen
bunlardan kendine ahiret payını
ayırdın mı?’ diye soracak. Eğer
azığınızı önceden
göndermemişseniz sağınıza
bakacaksınız, solunuza
bakacaksınız ve cehennemden
başka bir şey göremeyeceksiniz.
Öyle ise yarım hurma ile de olsa,
kendinizi cehennemden uzak
tutun. Gücü yeten hayır işlemeyi
ertelemesin. Onu bulamayan da
güzel sözle kendisini
cehennemden korusun.
Ahiret inancı kişiye
sorumluluk yüklediği gibi umut
da verir. Onu amaçsızlıktan
kurtarır, hayatına anlamlı bir
hedef gösterir. Ahiret inancı
hesap verme bilinci aşıladığı
gibi insana haddini de bildirir.
Ahiret inancı, yaratılışın, yani
dünya hayatının niçin var
olduğu sorusunun da cevabıdır.
Ahiret hayatı bu hayatın
devamıdır.

A

Sürekli olan Ahiret hayatının
iyi veya kötü temelleri dünyada
iken atılır. Burada yapılanlar,
oradaki hayatın rengini ve
boyunu belli eder. Buradaki
tercihler, aslında orada
hedeflenen şeyin tercihidir. Kısa
ve anlık zevkler isteyenler, çok
kısa, geçici ve evcilik oyununa
benzeyen dünya hayatına razı
olurlar. Fakat bu kimseler ebedî
olan ahiret yurdunun
güzelliklerinden mahrum
kalırlar ve Allah’ın gazabına
uğrayarak cehennem azabıyla
karşı karşıya kalırlar.
Şeddad b. Evs (ra) den,
Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Akıllı kimse, kendisini hesaba
çeken ve ölümden sonrası için
hazırlayan kimsedir. Aciz kimse
ise, nefsi isteklerine tabi olan ve
Allah’tan olmadık şeyler isteyen
kimsedir.”
Ahiret inancı sürekli bir dirilişi
işaret eder. Öldükten sonra
dirileceğini, iyiliklerinin
karşılığını alacağını bilen bir
kimse devamlı hareket halinde
olur, kendini yeniler,
eksikliklerini tamamlar,
dünyaya dalmakla, günaha
batmakla, değersiz şeylerin
peşine koşmakla öldürdüğü
benliğini her gün yeniden
diriltir, kalbini sonsuzluk
sevdasıyla meşgul eder.
Ahirete iman, insanın
“hayatının hesabını verme”
bilincidir. Bu da emanet edilen
her şeyin, verilen nimetlere
yapılması gereken her şükrün,
yerine getirilmesi gereken her
ödevin hesabını verme
şuurudur. Bu dikkat üzere
yaşamak, bu imanla hareket
etmektir.
İbn Mes’ud (ra) dan,
Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Kıyamet günü insan dört
şeyden hesaba çekilmedikçe
bırakılmayacaktır. Ömrünü
nerede tükettiğinden, Gençliğini
nerede geçirdiğinden, Malını
nereden kazanıp, nerede
harcadığından, İlmi ile ne kadar
amel edip etmediğinden
sorulacaktır.”
Dünyada gizli açık işlenen
bütün suçlar ahirette ortaya
çıkacaktır. İyilik ve kötülükler
tartılacaktır. İşte hesap verme
şuuru ile yaşayanlar neticede bir
çok fayda elde ederler. O zaman
toplum düzenli ve huzurlu olur.
Ahirette oku kitabını denmeden
önce kendimizi bu dünyada
hesaba çekelim ki, o gün
hüsrana uğrayanlardan
olmayalım.
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Έλληνες που γοητεύονται
από την Σμύρνη και την Τουρκία
ντιγράφω από ένα παλαιότερο
δημοσίευμα της «Καθημερινής
της Κυριακής» για την
εγκατάσταση στις μέρες μας πολλών
Ελλήνων πολιτών στην Σμύρνη. Ένα
κύμα προσδοκίας για μια νέα ζωή και
προσαρμογής παράλληλα σε έναν τρόπο
ζωής που μοιάζει πολύ ανάμεσα σε
Έλληνες και Τούρκους.
Μάθημα διδακτικό αναμφίβολα για
εκείνους που επιμένουν να διαβάζουν
την ιστορία μέσα από τα μίση και τους
πολέμους και να μένουν δέσμιοι του
παρελθόντος χωρίς να μπορούν να
σχεδιάσουν ένα διαφορετικό παρόν και
ένα ειρηνικό και ανθρώπινο μέλλον.
Στη δειλή ανασύσταση της ελληνικής
κοινότητας έχουν συμβάλει πολλοί
παράγοντες, από την προσωπικότητα
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και την
πολιτική βούληση των τουρκικών αρχών
στη Σμύρνη, μέχρι την οικονομική κρίση
στην Ελλάδα και την εγγύτητα στη
νοοτροπία των δύο λαών.
Την πολιτική επιστήμονα Μαρία
Κουτζιαμπασοπούλου έφερε από το
Λονδίνο στη Σμύρνη μια υποτροφία από
την Τουρκία, που της δίνει τη
δυνατότητα να εκπονήσει το
διδακτορικό της αλλά και να μάθει τη
γλώσσα. Η επίσης πολιτική επιστήμονας
Μαρία Μπρόζου, έχοντας δύο χρόνια
«θητεία» στην Ιστανμπούλ, ανέλαβε τη
σκυτάλη από τον Κυριάκο στο ίδιο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
«Η Σμύρνη τελικά ταιριάζει στην
ιδιοσυγκρασία μου, γιατί εδώ οι ρυθμοί

A

ζωής είναι ανθρώπινοι», παρατηρεί, αν
και δεν σχεδιάζει να μείνει για πάντα�σε
αντίθεση με τον Κυριάκο, που, όπως και
πολλοί άλλοι «έποικοι», δεν κρύβει τον
ενθουσιασμό του για τη νέα του
πατρίδα.
«Εδώ ζω σαν βασιλιάς», διαβεβαιώνει
ο 75χρονος Κώστας Λιγνάδης, που αν
και συνταξιούχος, δεν δίστασε να
μεταναστεύσει πριν από περίπου έξι
χρόνια στη Σμύρνη, κυρίως για
οικονομικούς λόγους.
«Έβαλα τα πράγματα κάτω και είδα
ότι δεν βγαίνω», ομολογεί. «Φόρτωσα τα
μπαγάζια μου στο αυτοκίνητό μου και
ήρθα εδώ, όπου είχα από τα νιάτα μου
έναν καλό φίλο, τον Αλή».
Τη Σμύρνη γνώριζε ήδη από τη
δεκαετία του ’80, όταν ήταν μετανάστης
στη Γερμανία. «Με καλούσε, άλλωστε, το
σπίτι του πατέρα μου που βρισκόταν
εκεί που σήμερα είναι το Hilton της
Σμύρνης».
Πολλοί είναι οι συνομήλικοι φίλοι του
στη Θεσσαλονίκη που σήμερα τον
μακαρίζουν. «Με 2,5 λίρες τουρκικές
μπορώ να διασχίσω μέχρι και 100
χιλιόμετρα και να απολαύσω τον καφέ
μου σε ένα άλλο προάστιο», εξηγεί, ενώ
μας δείχνει το ηλεκτρονικό του εισιτήριο:
«Όταν θέλω να ψωνίσω κρέας ή ψάρι,
που στην Τουρκία είναι ακριβά, περνώ
απέναντι στη Χίο».
Στα παράλια άλλωστε οι
περισσότερες ιστορίες που μας
διηγούνται είναι μοιρασμένες ανάμεσα
στις δύο ακτές.
«Από μικρό παιδί έβλεπα από το σπίτι
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μας στη Μυτιλήνη τα φώτα στην
απέναντι όχθη και αναρωτιόμουν για τη
ζωή των ανθρώπων εκεί», διηγείται από
την πλευρά της η κ. Μυρσίνη Στέκα.
Έφτασε, λοιπόν, το πλήρωμα του
χρόνου, να γνωρίσει τον γείτονα. «Η
μετάβασή μου έγινε ομαλά, ξεκίνησα
πριν από τρία χρόνια να μαθαίνω τη
γλώσσα και να επισκέπτομαι συχνότερα
τη Σμύρνη».
Ως Μυτιληνιά και απόφοιτη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ένιωσε στη Σμύρνη
οικεία.
«Η Σμύρνη δεν έχει να ζηλέψει κάτι
από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είναι μια
μητρόπολη που προσφέρει πολλές
ευκαιρίες στους κατοίκους της».
Ως αναπληρώτρια φιλόλογος σε
σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας της,
είχε πάντοτε την αίσθηση ότι δεν είχε
ξεδιπλώσει όλα τα ταλέντα της. «Το
σύστημα απαιτεί από τον εκπαιδευτικό
να μπει σε ένα καλούπι, που δεν
ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου»,
σχολιάζει.
Σε μια μεταβατική περίοδο ξεκινά την
αναζήτηση εργασίας και στις δύο χώρες,
αλλά τελικά υπογράφει συμβόλαιο στη
Σμύρνη.
«Μπορεί να μην κερδίζω πολλά, αλλά
εδώ είχα την ευκαιρία να εξελιχθώ
παραμένοντας στον ίδιο κλάδο, να
αξιοποιήσω τις νέες τεχνολογίες στη
διδασκαλία, όπως τους έξυπνους
πίνακες, ενώ βρίσκομαι σε κοντινή
απόσταση από την οικογένειά μου».
Στη συνοικία της, το Alsançak, δύο
χρόνια μετά, πολλοί την αναγνωρίζουν
και τη χαιρετούν εγκάρδια, «στη Σμύρνη
η γειτονιά είναι ζωντανό κύτταρο».
Η δουλειά αλλά και ο έρωτας έκανε

και την Εύα Κασκάνη να «ριζώσει» στη
Σμύρνη. «Ερχόμουν συχνά από το 2006
εδώ, αναζητώντας πρώτη ύλη για τα
κοσμήματα και τα έθνικ ρούχα που
σχεδιάζω», αναφέρει.
«Με τη Σμύρνη με συνέδεε ανέκαθεν
μεγάλη αγάπη, καθώς η οικογένειά μου
καταγόταν από το Λιθρί και τα
Αλάτσατα της Μικράς Ασίας».
Μετακομίζοντας στη Σμύρνη δέχεται
πρόταση από έναν Τούρκο, που μόλις
είχε ανοίξει αντικερί, να πουλά τα
κοσμήματά της στο μαγαζί του, ο οποίος
έμελλε να γίνει σύζυγός της.
Σήμερα, το ζεύγος διατηρεί το Eskici
Yusuf, όπου μοιραία φθάνουν πολλά
αντικείμενα που κάποτε ανήκαν σε
Έλληνες Σμυρνιούς: έπιπλα, εργόχειρα,
μπιμπελό. «Φροντίζω αυτά να φτάνουν
στην Ελλάδα, σε ιδιώτες ή μουσεία»,
επισημαίνει η κ. Κασκάνη, ενώ μας
δείχνει ένα κόσμημα που φοράει:
«Προέρχεται από μια μπομπονιέρα από
έναν Αλέξανδρο που βαπτίστηκε στη
Σμύρνη το 1918».
Με παλιούς, μάλιστα, ταφτάδες και
πούλιες η κ. Κασκάνη δημιούργησε ένα
νυφικό σε σύγχρονο σχέδιο, το οποίο
δώρισε στον Σύλλογο Μικρασιατών
Νέας Ερυθραίας με την προοπτική να το
προσαρμόζει στο σώμα της κάθε φορά
μια νύφη που δεν έχει την οικονομική
δυνατότητα να αγοράσει δικό της.
«Ήταν μια από τις πολλές ευχάριστες
εκπλήξεις που μας περίμεναν στη
Σμύρνη», λέει η κ. Ειρήνη Δημάκη, μέλος
του συλλόγου, που ταξίδεψε μέχρι τη
Σμύρνη για να παρακολουθήσει την
πατριαρχική επίσκεψη. «Είναι η έβδομη
φορά που έρχομαι, αλλά αυτή τη φορά η
συγκίνηση είναι διαφορετική»,
εξομολογείται.
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‘Yeni Cami İslam Birliği’nin
mülkiyetine iade edilmeli’
MAKEDONYA İslam Birliği, sanat
galerisi olarak kullanılan
Manastır’daki Yeni Cami’nin İslam
Birliği’nin mülkiyetine iade edilmesini
talep etti.
İslam Birliği’nin açıklamasında,
sanat galerisi olarak kullanılan
caminin Makedonya devletince “işgal
edildiği” ifadesine yer verildi.
“Devletin yasaları çiğnenerek
camiye karşı terör uygulandığı”
belirtilen açıklamada, caminin eski
haline çevrilerek İslam Birliği’nin
mülkiyetine iade edilmesi gerektiği
kaydedildi.
Makedonya İslam Birliği Başkanı
Suleyman Recepi düzenlenen basın
toplantısında, iki hafta önce cami
bahçesine konulan, üzerinde caminin
restorasyon çalışmasının Makedonya
Kültür Bakanlığı’nca yapılacağı yazılı
panonun İslam Birliği’ne yönelik
provokasyon niteliği taşıdığını
savunarak, bu eserin Türk kültür

mirası olduğunu hatırlattı.
Manastır Müftüsü Plumi Veliu de
İslam Birliği’nin Yeni Cami’den
vazgeçmeyeceğini ifade ederek, “Bu
işin ciddiyeti için bir kez daha sesimizi
yükseltiyoruz.” diye konuştu.
İslam Birliği’nin olayla ilgili yasal
süreç başlatacağını söyleyen Veliu,
sorunun çözümü için Avrupa
Komisyonu ve BM gibi uluslararası
kurumlara da başvuracaklarını
bildirdi.
Makedonya İslam Birliği ile Manastır
Müftülüğü tarihi caminin yeniden
hizmete açılmasını talep ederken,
Kültür Bakanlığı ise herhangi bir
“işgalin” söz konusu olmadığını
savunuyor.
İnşası 1552-1556 yıllarında olan Yeni
Cami, İkinci Dünya Savaşı’na kadar
Müslümanların ibadetine açık
kalmıştı. Camiye, savaşın ardından
komünist Yugoslavya devleti el
koymuştu.
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Trump’tan
“Müslümanlar
ABD’ye
alınmasın” çağrısı
ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık
seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan
aday adaylarından Donald Trump,
Müslümanların ülkeye alınmamasını istedi.
Trump’ın seçim kampanyası ofisinden
yapılan açıklamaya göre, tanınmış iş
adamı, kamuoyu
araştırmalarında
“Müslümanların önemli
bir kısmının
Amerikalılara karşı
nefret beslediğinin”
görüldüğünü iddia etti.
Trump, “Amerikalı
temsilciler neler olup
bittiğini çözene kadar
Müslümanlar için
kapıların tamamen
kapatılması”

çağrısında bulundu.
Anketlerde Cumhuriyetçi adaylar
arasında önde görünen Donald Trump, “Biz
bu sorunu ve getirdiği tehlikeli tehdidi
belirleyip anlayana kadar ülkemiz sadece
cihada inanan ve insan hayatına saygı
duymayan kişilerin korkunç
saldırılarının kurbanı olmamalı.”
ifadesini kullandı.
Trump’ın kampanya
müdürü Corey Lewandowski
ise başkan adayının önerdiği
yasağın ABD’ye göçmen ya da
turist olarak girmek isteyen
herkes için geçerli olduğunu
söyledi.

TEPKİ YAĞMAYA BAŞLADI
ABD’deki Müslümanları temsil
eden en büyük kuruluş
Amerikanİslam
İlişkileri

Konseyi, Trump’ın sözlerine tepki
gösterdi. Konseyin iletişim direktörü
İbrahim Hooper, “Donald Trump
Müslüman karşıtı bağnazlığını
artırırken insan bir sonraki sözünün
ne olacağını merak ediyor” dedi..
Beyaz Saray ise Trump’un
açıklamasını “Amerikan değerlerine
tümüyle aykırı” olarak niteledi. Beyaz
Saray Ulusal Güvenlik Danışman
Yardımcısı Ben Rhodes, CNN kanalına
verdiği mülakatta, Trump’ın sözleri
için, “Amerikalılar olarak sahip
olduğumuz değerlere tamamen aykırı.
Yasamız din özgürlüğüne saygıyı
içermektedir.” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Parti’nin bir başka
başkan aday adayı eski Florida Valisi
Jeb Bush Twitter’dan “Donald
Trump’ın akli dengesi yerinde değil.

Time dergisi Merkel'i
“yılın kişisi” seçti
ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi,
Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "yılın kişisi"
seçti.
Time'ın geleneksel olarak her yıl
gerçekleştirdiği anket sonuçlanırken, 29 yıl
aradan sonra ilk kez bir kadın "yılın kişisi"
seçildi. Dergi 1986'da
Filipinler'in ilk kadın
Cumhurbaşkanı
Corazon Aquino'yu
"yılın kişisi"
unvanına layık
görmüştü.
61 yaşındaki
Almanya Başkanı
Merkel'in birinci
olduğu "yılın kişisi"
anketinde, terör
örgütü IŞİD'in lideri
Ebubekir Bağdadi
ikinci ve ABD'de
Cumhuriyetçi Parti
içindeki başkanlık
seçim yarışında
göçmen ve İslam
karşıtlığıyla büyük
tepki çeken iş adamı
Donald Trump da
üçüncü sırada yer
aldı.
Derginin
anketinde Merkel,
Bağdadi ve Trump

dışında, ABD'de şiddetle mücadele konusunda
faaliyette bulunan Siyahların Hayatı Önemlidir
Hareketi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
de finale kalan isimler arasında bulunuyordu.
Merkel'in "yılın kişisi" olarak seçilmesiyle ilgili
açıklama yapan Time Yayın Yönetmeni Nancy
Gibbs, Merkel'in çoğu
politikacının cesaret
edebileceğinden
fazlasını ülkesinden
istediğini belirterek,
"zorbalığa karşı taviz
vermemesinden ve
dünyada az rastlanan,
kararlı ve ahlaki
liderlik
göstermesinden
dolayı" adaylar
arasından birinci
seçildiğini kaydetti.
Dergi, Avrupa'daki
özellikle
Yunanistan'daki borç
krizinde, Rusya'nın
Ukrayna'yı işgalinde,
mülteci ve göçmen
sorununda gösterdiği
liderlikten dolayı puan
toplayan Merkel'i
"özgür dünyanın
şansölyesi" olarak
niteledi.

Politika önerileri ciddi değil.”
yorumunu yaptı.

MUHAMMED ALİ’DEN TEPKİ
ABD'li efsanevi boksör Muhammed
Ali, Cumhuriyetçi Parti içindeki
başkan adaylığı yarışının iddialı ismi
iş adamı Donald Trump'ı,
"Müslümanların ABD'ye
alınmamasını öneren başkan adayı"
diyerek isim vermeden eleştirdi.
Trump'ın, İslam'ı propaganda
malzemesi olarak kullandığına işaret
eden 73 yaşındaki Ali, "Müslümanlar,
İslam'ı çıkarları için kullanmaya
çalışanlara karşı koymalı. Onun
gibiler, insanları İslam dinini
öğrenmekten soğutuyor" ifadelerini
kullandı.

Netanyahu'nun köpeği
konuklarını ısırdı

İSRAİL Başbakanı Binyamin
Netanyahu, resmi konutunda
verdiği bir davette köpeği
yüzünden zor durumda kaldı.
Binyamin Netanyahu'nun
"Kaiya" adlı köpeği,
Yahudilerin dini Hanuka
Bayramı vesilesiyle yapılan
mum yakma töreni sırasında
iki konuğu ısırdı.
"Kaiya"nın gazabına
uğrayanlar, Netanyahu'nun
partisi Likud'un
milletvekillerinden Sharren
Haskel ile İsrail Dışişleri Bakan
Yardımcısı’nın eşi Or Alon.
Köpeğin, Haskel'in kendisini

beslemek istemesine tepki
gösterdiği bildiriliyor.
Netanyahu ailesi bir süre
önce dişi köpeği bir hayvan
kurtarma merkezinden almıştı.
10 yaşındaki köpeğin ilk kez
konutta böylesi bir skandala
neden olduğu belirtiliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu, Ağustos ayında
Twitter sayfasında yeni köpeği
ile birlikte çekilmiş bir
fotoğrafını yayımlamıştı.
Netanyahu, "Kaiya evimize o
kadar çok ışık getirdi ki!" diye
yazmıştı.
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ATİNA’ dan GÜMÜLCİNE’ ye

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşerilerim:
Türk - Yunan Uluslarının yaşamları beraber olduğu müddetçe
“MUTLU” olacaklarına inananlar
bugün dünden daha çoktur diye
düşünüyoruz ve şunu asla ne
Yunanlılar ne de Türkler unutmamalıyız.
Makalede ifade edildiği gibi,

yabancılar hep aramıza girip
çomak sokmağa çalışacaklardır.
Ancak, “BİZ” bunların hiç birine
kulak asmayacağız ve “2 ARALIK 1952” deki gibi “YUNAN TÜRK” devlet, hükümet büyüklerini bir arada, yan yana Batı
Trakyada görmeği arzuluyoruz,
istiyoruz ve bekliyoruz.
Duyuyormusunuz “SAYIN
BÜYÜKLER”

T.C. Cumhur Başkanı Ekselans Celal BAYAR’ın 1952’de Ekim ayı sonu Atina’yı ziyaretleri
münasebetiyle Yunan Kraliyet ailesi tarafından verilen Balodan önce çekilen bu fotoğraftakiler:
Soldan sağa: Stefanopulos (Yunan Dışişleri bakanı) 2- Nilüfer Gürsoy “Celal Bayar’ın kızı, bugün
96 yaşında ve hayatta” 3 - Yunan Dışişleri Bakanı Stefanopulos’un eşi 4- Tam ortada uzun boylu
üniformalı Yunan Kralı Pavlos 5 - Gözlüklü, fraklı ve gravatlı ekselansları T.C. Cumhurbaşkanı Celal
BAYAR 6- Çok mutlu gülümseyen Yunan Kralicesi Frideriki’yi görmektesiniz

T.C. Cumhur Başbakanının Atina ziyaretleri münasebetiyle Yunan Kraliyet ailesinin onurlu
misafirlerine verdikleri baloda saray bahçesinde Türk ve Yunan Devlet büyüklerinin yaptıkları
bahçe gezintisinde hissettikleri mutluluğu yüzlerindeki gülümseme ile ifade ediyorlar. Diyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta daha bir haftalık Başbakan olan Mareşal Aleksandros Papagos’un T.C.
Cumhurbaşkanı ve Yunan Kraliyet ailesine verdikleri baloda bakanları ile beraber onurlu
misafirlerini nasıl ağırladıklarını görmektesiniz.
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TÜRK - YUNAN DEVLET ADAMLARI 1952
Resimler ve üstad NURİ
efendinin 8 Mayıs 1952
“YUNANİSTAN VE TÜRKİYE
BİZİM İÇİN BİR DEVLETTİR”
makalesi 73 yıl önce yazılan bu
fikre “YUNANİSTAN” da,
“TÜRKİYE”de ve bütün dünyada
yaşayan aklı - selim Yunanlı ve
Türk fertleri bugün dahi hep
beraber ayağa kalkıp çılgınca

alkışlıyoruz demenin tam
zamanıdır deyelim mi?
Ne dersiniz?
Üstad, şuna emin ol. Bu bize
bıraktığınız senet makaleleri
kalbimizin en derin yerinde
saklıyoruz ve okudukça seni yad
ediyoruz.
RAHAT UYU.

T.C. Cumhur Başkanı ve Yunan Kraliyet ailesi geçen hafta dediğimiz gibi;
2 Aralık 1952’de Gümülcine’de eğitime başlamak üzere T.C. Cumhur Başkanı ve Yunan Kraliyet ailesi Selanik, İskeçe ve
Gümülcine’yi ziyaret etmek üzere Selanik limanında yapılan muhteşem karşılama ve Selanik halkının gösterdiği büyük
ilgiyi yukarıdaki fotoğrafta görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta Türk ve Yunan Devlet Büyüklerine Selanik halkının mahşeri katılımı ile Türk - Yunan dostluğuna
inançlarının nasıl tezahür ettiğini görmektesiniz

Yukarıdaki fotoğrafta bir simge olarak kabul edeceğimiz, İskeçe Türk - Yunan halklarının coşku dolu yürekleri ile
karşılamaya katılımlarını ve “KIRMIZI BEYAZ AY YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI” ile “BEYAZ MAVİ YUNAN BAYRAKLARINI” yan
yana İskeçe saat kulesi ve meydanındaki muhteşem görünümlerini görmektesiniz
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BTTDD teşkilat
toplantısını gerçekleştirdi

Çocuklarımıza Önyargısız
Yaşamayı Öğretelim
nyargı, diğer kişilere
karşı geliştirilen
hoşgörüsüz, haksız
ve ayırımcı tutumlardır.
Annesinden, “bak bu
çocuğun annesi çok kötü bir
insan, onunla
oynamayacaksın”, sözlerini
duyan küçük çocuk, çok
sevdiği arkadaşından
uzaklaştırılmak istenilmesinin
sebebini anlayamadığı için,
çok üzülür. Annesinin,
arkadaşının annesini
sevmemesi yüzünden o neden
çok iyi anlaşabildiği
arkadaşından uzaklaşmak
zorundadır ki? İşte bu tür
önyargılar ve insanlara
olumsuz yaklaşımlar
çocuklarımıza kötü model
oluşturarak, onların daha
küçük yaşlardan itibaren
yüreklerindeki insan sevgisini
köreltmeye hakkımız
olmadığını düşünüyorum.
Çocuğumuza her zaman
sevgi aşılayabilmek çok
önemlidir. Beğenmediğimiz
ya da anlaşamadığımız kişiler
olsa bile bu durumu
çocukların yanında dile
getirmek, onların da diğer
insanlara ve arkadaşlarına
karşı her zaman önyargıyla
yaklaşmasına neden
olacaktır. Çocuklar genellikle,
anne babalarının
hoşlanmadığı ve ev içerisinde
kendilerinden olumsuz
sözlerle bahsedilen insanlara
soğuk davranırlar. Bazen bu
insanlar, çocuğun en yakınları
bile olabilir. Annesinin
babaannesi hakkında, ya da
babasının anneannesi
hakkında söylediği olumsuz
sözler çocuğu da olumsuz
etkileyerek onlara karşı kin
beslemesine sebep olabilir.
Kinle beslenen bir çocuk da
geleceğin geçimsiz, huzursuz
ve dolayısıyla da mutsuz bir
yetişkin olmaya adaydır.
Grup oyunlarında haksızlık
yapan, hoşgörüsüz davranan,
arkadaşları arasında
ayrımcılık yapan, onların
arasını açmaya çalışan
çocuklar, genellikle aileleri de
bu özelliklere sahip olan
çocuklardır. Aile içindeki diğer

Ö

insanlara karşı geliştirilmiş
olan bu tutum çocuklara da
yansımıştır ve bu yüzden
çocuk da arkadaşlarına bu
şekilde davranmaktadır.
Çünkü önyargı insanlar
arasında uzaklık duygusu ve
düşmanlık duygusu
yaratmaktadır. Bunu azaltmak
ve önlemek de ailenin
elindedir. Çünkü önyargı
genellikle 7 yaşından itibaren
çocuk tarafından kullanılmaya
başlanmakta ve 10 yaşından
sonra da kalıcı hale
gelmektedir. Çocuk önyargıyı
sosyalleşme sürecinde
öğrendiği için anne babanın
bilinçli veya bilinçsiz,
başkalarını yargılarken ya da
haklarında olumsuz
konuşurken, çocukların kulak
misafiri olması bile, önyargıyı
öğrenmesi için yeterlidir.
Sonuç olarak,
çocuklarımıza insanları
tanımadan yargılamamayı,
insanları etiketlememeyi
kişileri ırkına, cinsiyetine,
saçının şekline, kılık
kıyafetine göre
değerlendirmemeyi
öğretelim. Çünkü çoğu zaman
önyargılarımız yüzünden
güzel dostlukları kaçırabiliriz.
“Her şeyi biliyorum” tavrı bizi
önyargılara götürür. Bunu
aşmak için düşünmeyi,
dinlemeyi, anlamayı ve
okumayı tercih edelim.
Önyargılarımızı yıkmak için
önce kendimize çeki düzen
vererek, hayata olumlu
bakan, önyargısını yıkmış
insanlarla daha samimi
arkadaşlıklar kurarak
önyargılarımızdan uzaklaşıp,
çocuklarımıza da iyi model
oluşturabilelim.
Her zaman birbirimize karşı
hoşgörü, saygı ve anlayışla
yaklaşabilmek, çocuklarımız
için de güzel davranış
örnekleri olacaktır. Toplum
içerisindeki empati ve
hoşgörü güzel birlikteliklerin
yaşanması için çok çok
önemlidir.
Önyargısız dostluklar
dilekleriyle mutlu bir hafta
diliyorum.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) 54. dönem teşkilat toplantısı 28
Kasım Cumartesi günü İstanbul’da
gerçekleştirildi.
BTTDD Zeytinburnu şubesi toplantı salonunda
yapılan genişletilmiş teşkilat toplantısı, Teşkilat
Başkanı Musa Yurt’un açılış konuşması ve
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başladı.
Toplantıda Genel Merkez Saymanı Adnan Apti,
Mayıs 2015 – Kasım 2015 döneminde
gerçekleştirilen faaliyetleri içeren 120 slaytlık
barkovizyon sunumu ile faaliyet raporunu okudu.
Daha sonra kürsüye çıkan BTTDD Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hasanoğlu, 54.
dönem yönetim kurulu olarak göreve geldikleri
tarihten itibaren “www.bttdd.org.tr” resmi web
sitelerini yayına aldıklarını ve tüm şube ile genel
merkezin gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti
anında paylaştıklarını belirtti.
Hasanoğlu, yeni oluşturdukları ve teşkilat
toplantısında ilk defa açıkladıkları web tabanlı
üye takip programının da tanıtımını yaptı. Üye
programı ile artık tüm şubelerin ve genel
merkezin üyelerle ilgili verilere çok daha rahat
ulaşabileceklerini kaydeden Hasanoğlu, tek bir
üyenin bilgilerini bile yazılı doküman halinde
elde edebileceklerini uygulamalı olarak anlattı.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, 6 ay
önce kongrede verdiği sözlerin bir çoğunu
gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığı ile
teşkilatın karşısına çıktığını belirterek,
gerçekleştiremediği vaatleri ile ilgili de ciddi yol
katettiklerini ve en kısa sürede bunların da
müjdesini teşkilatla paylaşmayı umut ettiğini
belirtti.
Türkiye’de yaşayan Batı Trakya Türkleri’nin
sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 10

başlıktan oluşan bir raporu Eylül ayı başında
Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve
ilgili diğer birimlerle paylaştığını belirten
Hüseyin, “Bu 10 maddeden Apostille şerhi ile ilgili
olan bölümün halledildiğinin müjdesini
geçtiğimiz günlerde vermiştim. Diğerleri ile ilgili
müjdeleri de en kısa sürede vermeyi umut ederek,
bugün buraya gelen ve uzun süredir özlemini
duyduğumuz bu muhteşem teşkilat toplantısı
tablosunun oluşmasına vesile olduğunuz için
hepinize teşekkür ederim.” diye konuştu.
Daha sonra Üsküdar şube Başkanı Hasan
Küçük, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve
diğer birimlerle paylaşılan raporu teşkilat
mensuplarına okudu.
Söz konusu raporun ana başlıkları şöyle:
1. Oturma izinlerine ilişkin sorunlar.
2. Haymatlos ve ıskat konumundaki Batı
Trakya Türkleri’nin yaşadığı sorunlar.
3. Giriş yasakları uygulamasına yönelik
yaşanan sorunlar.
4. Ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye’deki
devlet okullarına kayıtlarında yaşanan sorunlar.
5. Üniversite öğrencilerine uygulanan yüksek
harç oranları ile ilgili sorunlar.
6. Çalışma izinlerinde başvuru sürecinde
yaşanan sorunlar.
7. Mal edinme ve tapu tescillerinde yaşanan
sorunlar.
8. Yunanistan’da askerliğini yapan çifte
vatandaş pozisyonundakilerin durumu.
9. Apostille şehrinin uygulanmasına yönelik
sorunlar.
10. Sosyal güvenlik sorunları.
Teşkilat toplantısının devamında Adapazarı,
Bursa, İzmir, İzmit, Soma, Üsküdar ve
Zeytinburnu şube başkanları söz aldı.

İzmir’de Batı Trakyalı gençler biraraya geldi
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmir şubesi, Ege
Üniversitesi’nde eğitimlerine
devam eden yaklaşık 30
civarındaki Batı Trakyalı gençle
kahvaltıda biraraya geldi.
İzmir Bornova Belediyesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen
kahvaltılı buluşmayla ilgili
olarak BTTDD tarafından
yapılan yazılı açıklamada,
“İzmir Baro Başkanı ve eski

İzmir şube Başkanımız Avukat
Aydın Özcan, Bornova
Belediyesi Başkan Vekili Sultan
Tuzlacı, İZBAŞ Yönetim Kurulu
Üyesi Altan Altın, BTTDD İzmir
Şube Başkanı Mümin Durmuş
ve yönetim kurulu üyelerimizin
katıldığı kahvaltı ile Batı
Trakyalı gençlerimize
evlerinden uzak gurbet ellerde
sıcak bir pazar günü
yaşatılmaya çalışıldı.” denildi.
Kahvaltı sonrası Down

sendromlu gençlerin sosyal
hayata katılımlarını sağlamak
amacıyla Bornova Belediyesi,
İZBAŞ ve Ege Üniversitesi
işbirliği ile kurulan “+1 Down
Kafe” ziyaret edildi.
Gençlik merkezindeki
program sonrası Batı Trakyalı
gençlere, İZBAŞ yönetim kurulu
üyesi Altan Altın’ın
rehberliğinde Bornova’nın tarihi
ve kültürü ile ilgili bilgi verildi.
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Futboldaki kriz
derinleşiyor
Ülkede yaşanan ekonomik
kriz futbola da büyük ölçüde
yansımış durumda. Bazı
futbolcuların greve başlama
kararı almaları, Yunan
futbolunda krizi daha da
büyüttü.
Spor gazetecileri, ülke
futbolundaki dar boğazdan en
çok oyuncuların etkilendiğini
savunarak, alınan grev kararını
destekledi.
Euronews Yunanistan’ın spor
editörü Yannis Karagiorgas,
çoğu futbolcunun herhangi bir
güvencesi bulunmadığını
belirterek, “Yunan futbolunu
bekleyen en büyük tehlike, grev
ilerler ve devam ederse, ülke
futbolunun mezarlığa
dönüşmesi olacaktır. Tüm
bunlardan sonra futbolcular
oynamayacak mı? Sonra ne
olacak? Futbolcuların greve
gitmesinden daha kötü ne
olabilir ki futbolda?”
değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcuların iki sene önce
bir fon oluşturulması sözü
aldığını ancak bunun
gerçekleşmediğini aktaran
Karagiorgas, “Yunan futbolu,
ülkede devam eden ekonomik
krizden çok etkilendi ancak en

büyük kurbanları futbolcular
oldu. Çok az kulüp iyi kontrat
yapabilecek güçte. Şu sıralar
düşük ücret alan çoğu futbolcu
bile birkaç aydır maaşlarını
alamıyor. Bu
kararla Panathinaikos,
Olympiakos ve AEK gibi büyük
kulüplere baskı yapılması
planlanıyor” ifadelerini
kullandı.
Yunanistan Profesyonel
Futbolcular Birliği’nin (PSAP)
aldığı grev kararında geç
kalındığını
vurgulayan Karagiorgas,
“Futbolcular çok daha önce
reaksiyon göstermeliydi. Sadece
maaş değil aynı zamanda şiddet
konusunda da tepki
vermeliydi. Herhangi bir eylem
olmayınca da Yunan futbolu
dibe çöktü. Yayın hakları en
kötü seviyede, kimse maçlara
gitmiyor” şeklinde konuştu.
“Futbolcuların amacı
alacaklarını garanti altına
almak”
Futbolculara alacakları ile
ilgili verilen sözün tutulması
gerektiğini belirten Yunanistan
haber ajansı ANA-MPA’nın spor
editörü Ioannis Alexandros
Ioannidis ise bunun için talep

Takımdan ayrıldı
başkanı bombaladı

edilen garanti gelir havuzunun
oluşturulmasının şart olduğunu
dile getirdi.
Son yıllarda bir çok kulüp
iflasın eşiğine geldiğini ve
futbolculara olan borçları
ödenmedi. Bu nedenle de
futbolcular, kulüpler iflas etse
bile en azından alacaklarını
garanti altına almak istiyor”
diye konuştu.
Ioannidis, futboldaki bu
sıkıntının Yunanistan’daki
ekonomik kriz ve ülke futboluna
yapılan yatırımların azlığı
nedeniyle sonlanmasının zor
olduğunu da sözlerine ekledi.

PSAP, 2 yıldır verilen sözlerin
tutulmaması ve futbolcuların
alacaklarının ödenmemesi
nedeniyle greve gideceklerini
açıklamıştı. Ülkede devam eden
ekonomik kriz, Yunan
futbolunu durma noktasına
getirmiş, futbolcular alacakların
ı garanti altına alana kadar 15
Aralık’tan itibaren greve
gideceklerini belirtmişti. Grevin
15-17 Aralık’ta oynanacak kupa
3. tur mücadelelerinde
başlaması ve 19-21 Aralık’taki
birinci ve ikinci lig maçlarıyla
devam etmesi bekleniyor.

UEFA’dan Selçuk İnan’a büyük onur!
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftanın
en iyi oyuncularını açıklarken listede
Galatasaraylı Selçuk İnan da yer aldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda evinde
Astana’yla 1-1 berabere kalarak yoluna
UEFA Avrupa Ligi’nden devam etmeye hak
kazananGalatasaray’da kaptan Selçuk
İnan, haftanın 11’ine girmeyi başardı.
UEFA tarafından açıklanan 11 kişilik
kadroya göre Astana karşılaşmasında
takımının geriye düşmesinden 2 dakika
sonra beraberliği getiren golü kaydeden
Selçuk, haftanın 11’indeki 3 orta saha
oyuncusundan biri oldu.
Kadroda Olympiakos’u deplasmanda 30 mağlup ederek mucizevi bir şekilde

Hüseyin
FINDICAKLI

Yoğun istek üzerine...
Yoğun istek üzerine üç büyük
takım taraftarları takımlarının
mazisini kuruluş yıldönümlerini
öğrenmek istiyorlar. Ancak bu
yazıyı ele alırken takımların
kuruluş tarihlerine göre
yazacağım. Beşiktaş 1903

yılında Akaretler’de kurulmuş
olduğundan smtin ismini alarak
Beşiktaş olarak Ahmet Alpago
ismindeki merhumun
liderliğinde kurulmuş olup ilk
başknalığını da adı geçen Ahmet
Alpago yapmıştır. Kulüp

gruptan çıkmaya hak kazanan
Arsenal’den 2 oyuncu yer aldı.
İşte UEFA tarafından belirlenen
Şampiyonlar Ligi’nde 6. Haftanın en iyi
11’i:
Kaleci: Marc-André ter Stegen
(Barcelona)
Defans: Laurent Koscielny
(Arsenal), Naldo (Wolfsburg), Jeffrey
Bruma (PSV), Filip Mladenović (BATE)
Orta Saha: Danijel Milicevic
(Gent), Selçuk İnan (Galatasaray), Eden
Hazard (Chelsea)
Forvet: Raheem Sterling (Manchester
City), Olivier Giroud (Arsenal), Cristiano
Ronaldo (Real Madrid)

kurulduğu yıllarda rozetinde de
ay yıldız jimnastik kulübü olarak
faaliyete geçmiştir. daha
sonraları 1909 yılında futbol
faaliyetine geçmiş
bulunmaktadır.
Bugün için ülke sporunda
büyük başarılar elede etmiş olup
milyonlarca taraftara sahip
bulunmaktadır. Başarılarına
gelince 11 lig 7 Ziraat Türkiye
Kupası kazanmıştır. Bunların
dışında armasında ay yıldız Türk
bayraşı bulunmaktadır.
Türkiye’de başka hiç bir kulübün
böyle ay yıldız formasına ve
rozetini takmaya hakkı yoktur.
Bunun nasıl elde etti diye
soracaksınız? Sebebi Yunanistan
ile oynanılan bir maçta sahay

çıkan 11 futbolcunun da
Beliktaşlı olduğundan o zamanın
futbol federasyonu böyle bir
onur hakkı Beşiktaş’a tanımıştır.
Beşiktaş her sene başa güreşen
bir kulüptür. Bu seneye gelince
en iyi futbol oynayan takımdır.
Tek dezavantajı takımdaki
futbolcularının hiç birinin
şampiyonluk yaşamamış
olduklarından böyle bir
tecrübeye sahip değillerdir.
Baba Hakkı Yeten gibi Süleymen
Seba, Vediği Tosncuk, Recep
Adanır, Ali İhsan Karayiğit gibi
futbolcular yetiştirmiş ve Türk
sporuna katkıda bulunmuştur.
Arkası var haftaya
Galatasaray ile devam edeceğiz.

Antalyaspor’dan ayrılan
teknik direktör Yusuf Şimşek,
kendisini başarısız
görmediğini belirtti ve ayrılık
nedenlerinden bahsetti.
Antalyaspor’la yolları
ayrılan teknik direktör Yusuf
Şimşek, ayrılığın sebebinin
Gültekin Gencer’le olan
anlaşmazlıklar olduğunu
söyledi.
Genç teknik
adam, Habertürk’e yaptığı
açıklamada ayrılığın nedenini
şu sözlerle açıkladı:
“Başkanla aramızda olan ikili
sıkıntılar nedeniyle ayrılık
yaşandı. Gültekin Gencer’e
kırgınım ama ben başarısız
olduğumu düşünmüyorum. 17
puan topladım, hedefim 2425 puandı ama ben onları
alamadığım halde bile
kendimi başarısız
bulmuyorum. Antalyaspor
Başkanı’nın hedefi herhalde
şampiyon olmaktı ki benimle
yolları ayırdı.”

Beşiktaş’tan
Serdar Taşçı atağı
Douglas Silva için Ukrayna
ekibi Dnipro’ya resmi teklif
götüren Beşiktaş, Brezilyalı
savunmacının alternatifini de
buldu.
Devre arasında stoper
transferi yapmaya karar
vererek, Douglas Silva için
Ukrayna ekibi Dnipro’ya resmi
teklif götüren Beşiktaş,
Brezilyalı savunmacının
alternatifini de buldu.
Siyah-beyazlıların,
Rusya’da Spartak Moskova
forması giyen Serdar Taşçı’yı
listeye aldığı öğrenildi.
Yönetimin, Douglas transferi
gerçekleşmezse 28 yaşındaki
başarılı stoper Serdar Taşçı’yı
renklerine bağlayabileceği
ifade edildi.
Bu arada Beşiktaş’ın,
Douglas’ın transfer edilmesi
halinde bile Serdar Taşçı’yı
kadrosuna katabileceği
savunuldu. Kadrodaki
stoperlerden ikisinin devre
arasında ayrılması durumunda
siyah-beyazlıların, Douglas’la
birlikte geçtiğimiz yıllarda
Almanya Milli Takımı forması
giyen Serdar’ı da transfer
edeceği ileri sürüldü.
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Butaris: “Davutoğlu ile Çipras’ı
İzmir’de buluşturalım”
İzmir Ticaret Odası’nın
düzenlediği toplantıda
konuşan Selanik
Belediye Başkanı
Yannis Butaris,
“Türkleri kardeşim,
Avrupalıları ortağım
olarak görüyorum.
Kardeşinizle kavga
etseniz de barışırsınız,
ama ortağınız ile kavga
ederseniz ortaklığınız
biter.” dedi.
İZMİR Ticaret Odası (İTO) tarafından
düzenlenen toplantıda konuşan Selanik
Belediye Başkanı Yannis Butaris,
“Türkler kardeşim, Avrupalılar ortağım.
İzmir ile Selanik arasındaki işbirliğini
geliştirmek istiyoruz.” dedi. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nu ziyareti sırasında ise
Butaris, Türkiye ve Yunanistan
başbakanlarını İzmir’de buluşturma
önerisinde bulundu. Butaris’in önerisine
Başkan Kocaoğlu’ndan da destek geldi.

KIZ KARDEŞ BENZETMESİ
Selanik Belediye Başkanı Butaris, İTO
tarafından düzenlenen toplantıda
yaptığı konuşmada, İzmir ve Selanik’i
“anneleri İstanbul” olan iki kız kardeşe
benzetti.
Turizm Eğitim ve İş Destinasyonu
Olarak Selanik Şehri Tanıtım Sunumu
toplantısı İzmir Ticaret Odası’nda (İTO)
gerçekleştirildi. Toplantıya Selanik
Belediye Başkanı Yannis Butaris, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kriakos Lukakis, Yunanistan
İzmir Başkonsolosu Theodor Çakiris ile
İzmir ve Selanikli iş adamları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan İTO
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, Selanik ve İzmir’in birbirine
çok benzeyen, ikiz kardeş şehir
olduğunu belirterek şunları söyledi: “İki
şehir de Büyük İskenderin’in kurduğu
şehir. İki şehrin kordonu, Kordelya
denilen Karşıyakası var. İki kentin
insanları birbiriyle dostlukla
kucaklaşıyor.”
Demirtaş, Selanik Belediye Başkanı
Butaris’in göreve geldiğinden bu yana
turizmi geliştirmek için çok büyük çaba

sarf ettiğini ifade ederek, bunun için
ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.
Özellikle Selanik-İzmir arasında feribot
seferlerinin başlamasını iki ülkenin
başbakanlarının ortak toplantıda
söylediğini anlatan Demirtaş sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bunun gerçekleşmesi
çok önemli. Selanik, İzmir’in Avrupa’ya
açılan kapısı olabilir, ama bunun için
kara yolu yetmez, hava ve deniz
bağlantıları da kurulmalı. Ulaşım
olmazsa ne ticaret, ne turizm gelişir. İki
kentin belediye başkanları ilişkilerin
gelişmesine çok destek veriyor.
Hükümetler de gerekli desteği verir ise
tüm engel aşılır.”

“TÜRKLERİ KARDEŞİM,
AVRUPALILARI ORTAĞIM
GÖRÜYORUM”
Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris
ise konuşmasına, “Türkleri kardeşim,
Avrupalıları ortağım olarak görüyorum.
Kardeşinizle kavga etseniz de
barışırsınız, ama ortağınız ile kavga
ederseniz ortaklığınız biter.” dedi.
Butaris, bu sözleriyle salondan büyük
alkış aldı.
Butaris, İzmir ve Selanik’i “anneleri
İstanbul” olan iki kız kardeşe
benzetirken, kendisini İzmir’de her
zaman evinde hissettiğini söyledi.
Butaris, Selanik’in, mübadele ile

birlikte çok sayıda İzmirli’yi ağırladığını
ve bunun İzmir’in havasını Selanik’e
taşıdığını belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Artık ilişkilerimizi
dostluğumuzu daha da ileri bir aşamaya
taşımak istiyoruz. Özel sektör, kısa
sürede deniz ve hava yolu bağlantısını
kurmalı. Bu seferlerin karlı olacağına
inanıyorum. Ben de elimden gelen her
desteği vereceğim.”
Butaris, Selanik’te turizmi geliştirmek
için çalışırken Osmanlı döneminden
kalma eserlerin aydınlatılıp, ayağa
kaldırılmasına özel bir önem verdiklerini
ve Selanik’in yılın 12 ayı Türk turistlerin
ilgisini çekebilecek bir kent olduğunu
söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu da, Selanik ile İzmir
arasındaki bağları ekonomik ve kültürel
işbirlikleriyle daha da güçlendirmek
durumunda olduklarının altını çizdi.
Aralarında sadece 30 dakikalık uçuş
mesafesi olan iki kent arasındaki
ulaşılabilirliğin kolaylaştırılmasına
dikkat çeken Aziz Kocaoğlu, “Biz, sadece
coğrafi olarak değil, kalben de birbirine
çok yakın iki ülkeyiz. Bize düşen görev
‘insanlık mirası’ olarak
nitelendirebileceğimiz ortak bir kültüre
ve kültürel varlıklara sahip olan Türkiye
ve Yunanistan halkları arasındaki bu
dostluk ve diyalog zeminini daha da

sağlamlaştırmak ve kalıcı hale
getirmektir.” diye konuştu.

“BAŞBAKANLARI
BULUŞTURALIM”
Turizm, eğitim ve iş olanaklarının
tanıtımı için bir dizi temasta bulunmak
amacıyla İzmir’e giden Selanik Belediye
Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu da
makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında
Butaris, Türkiye ve Yunanistan
başbakanlarını İzmir’de buluşturmanın
çok anlamlı olacağını, hem iki ülke hem
de iki kent arasındaki ilişkileri çok daha
güçlü kılacağını söyledi. Butaris’in
önerisine Başkan Kocaoğlu’ndan da
destek geldi.
İki kent arasındaki işbirliklerinin
artırılması için projeleri somutlaştırıp
bilgi ve tecrübe aktarımı
yapabileceklerini belirten İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Ocak ayı içinde Selanik’i
ziyaret edeceklerini açıkladı. Başkan
Kocaoğlu, bu ziyaret sırasında İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişi ve
projeleriyle ilgili kapsamlı bir sunum
yapabileceklerini söyledi. Aziz Kocaoğlu,
iki başbakanın İzmir’de buluşması fikrini
samimiyetle destekleyeceklerini ve
bunun için ellerinden geleni
yapacaklarını da sözlerine ekledi.

