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“Kardeş
Belediye”
protokolü 
imza yolunda
Mustafçova Belediye Meclisi, 16
Aralık Çarşamba günü Türkiye’nin
Edirne iline bağlı Meriç Belediyesi ve
Bulgaristan’ın Madan Belediyesi ile
“Kardeş Belediye” protokolünün
imzalanması için karar aldı. »16

Potami Partisi Genel Başkanı Stavros
Theodorakis, partisinin kongresi
öncesi 12 Aralık Cumartesi günü Batı
Trakya’yı ziyaret etti. »10

Theodorakis 
Batı Trakya’daydı 

Gümülcine
Devlet
Hastanesi’nde
eylem
Gümülcine Devlet Hastanesi
çalışanları, başta personel eksikliği
olmak üzere, hastanenin karşı
karşıya kaldığı sorunları dile
getirmek amacıyla 16 Aralık
Çarşamba günü eylem yaptı. »2

19’da 11’de

ekonomi spor

İklim için 
tarihi 

anlaşma

Sony’nin yeni 
amiral gemisi 

Xperia Z5 20’de

Yunan adaları 
vizesiz turizmi

bekliyor 23’te

Hamza Hamzaoğlu 
Bursaspor ile 

anlaştı

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının sorunlarıyla ilgili imza kampanyası başlatıyor.

Yapılan açıklamada partinin daha önce Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yer

alan adayların katılımıyla yapılan toplantıda oybirliğiyle
imza kampanyası başlatılması kararını aldığı hatırlatıldı.

İmza kampanyasıyla, Lozan Antlaşması’yla azınlığa
verilmiş haklara kavuşmak ve ülkede eşit vatandaşlar
olarak yaşamanın amaçlandığı açıklandı. 
DEB Partisi, “Hak aramak için başlatılan bu imza

kampanyasına demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerine,
insanca ve kardeşçe yaşamaya ve vatandaşlar arasında

eşitliğe inanmış herkesi davet ediyoruz.” çağrısında
bulundu. İmza kampanyası çerçevesinde parti yetkilileri

köyleri ziyaret edecekler; ancak isteyen genel merkez ve il
teşkilatlarından geçerek imza verebilecek.»3

Dr. Sadık Ahmet’in oğlu
Levent Sadık Ahmet,
babasının hayatını
kaybettiği araçla ilgili resmi
makamların herhangi bir
açıklama yapmamasını
endişe verici bulduğunu
söyledi. Levent Sadık Ahmet,
aracın kendileri için büyük
manevi değeri olduğunu
kaydetti.  »8

“Çalınan araçla
ilgili resmi 
açıklama
yapılmaması
endişe verici”

bilimdünya

“Nefret eylemleri
hoşgörülemez”
GÜNDEM, Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen Avrupa Hür 
İttifakı Başkanı (EFA) ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili François
Alfonsi ile DEB Partisi’ne yapılan saldırıyı ve Batı Trakya Türk
azınlığının durumunu konuştu. 

EFA Başkanı François
Alfonsi, “Atina, artık azınlık
gruplarının sesine kulak
vermeli ve gerçek bir AB üyesi
ülke olarak hareket etmelidir.”
dedi. Alfonsi, saldırının
aydınlatılmaması halinde
konuyu AB kurumlarına
taşıyacaklarını söyledi. 

Bu arada, EFA Başkanı
Francois Alfonsi, DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyla
ilgili Yunanistan yetkililerine
mektup gönderdi. DEB
Partisi’nin de üye olduğu EFA
Başkanı, olayın hızlı ve etkin
bir şekilde çözümlenmesini
talep etti. 

Alfonsi, DEB Partisi’nin
başlatacağı imza
kampanyasını da
destekleyeceklerini
vurguladı.  »6, 7

DEB imza kampanyası başlatıyor

»12-13

gundem_959_Layout 1  19.12.2015  15:52  Page 1



GÜNDEMhaber2 18 Eylül 2015GÜNDEMhaber2 23 Ekim 2015GÜNDEMhaber 18 Eylül 2015GÜNDEMhaber 6 Kasım 20152 GÜNDEMhaber2 18 Eylül 2015GÜNDEMhaber2 23 Ekim 2015GÜNDEMhaber 18 Eylül 2015GÜNDEMhaber 18 Aralık 20152

GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi
çalışanları, başta personel eksikliği
olmak üzere, hastanenin karşı karşıya
kaldığı sorunları dile getirmek amacıyla
16 Aralık Çarşamba günü eylem yaptı.

Gümülcine Hastanesi Çalışanları
Derneği tarafından düzenlenen eyleme
hastane personeli katıldı. Hastane
Müdürü Kostas Nalbantis’in yanı sıra,
hastanede çalışan doktorlar, hemşireler
ve diğer personel, Gümülcine
Hastanesi’ndeki sorunların giderilmesini
ve hastanenin desteklenmesini istediler. 

Gümülcine halkının da destek verdiği
eyleme katılanlar arasında Gümülcine
Hastanesi Çalışanları Derneği Başkanı
Kosmas Filipidis, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos
Metios, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Maronya ve Gümülcine
Metropoliti Panteleimon, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, belediye meclis üyesi
Rıdvan Mollaisa, Hasan Hasan,
Kozlukebir Belediye Başkan Yardımcısı
İsmail Molla Ahmet, meclis üyesi Sinan
Ahmet, YDP Rodop İl Örgütü Başkanı
Dinos Morfakidis ve diğer yerel kuruluş
temsilcileri yer aldı.

“İNSAN SAĞLIĞI TİCARİ MAL
OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ”
Eylem sırasında söz alan konuşmacılar,
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde
yaşanan sıkıntıları dile getirdiler.
Hastanede personel ve hemşire
alanlarında ciddi eksikliklerin
yaşandığını kaydeden konuşmacılar,
yetkililerin bu konuda adım atmaları
gerektiğinin altını çizdiler. Gümülcine
hastanesinin bölge halkı için son derece
önemli olduğunu belirten konuşmacılar,
insan sağlığının ticari mal olarak
düşünülmemesi gerektiğini vurguladılar.

“KRİZLERE RAĞMEN 
SAĞLIK KONULARINA
DOKUNULMAMALIDIR”
Eylemle ilgili olarak Gümülcine
Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB)
Bölüm Başkanı Opr. Dr. Mehmet
Eminoğlu GÜNDEM’e yaptığı
açıklamalarda, benzer eylemlerin daha
önceden de yapıldığını anımsattı ve son
eylemin daha geniş katılımlı bir eylem
olduğunu söyledi. 2010 yılından bugüne
kadar ülkenin çok ciddi bir ekonomik
kriz içinde bulunduğunu belirten
Eminoğlu, sağlık sektöründe yaşanan
sıkıntıları şu sözlerle değerlendirdi:
“Hepimiz biliyoruz ki; ülkemiz
Yunanistan 2010 yılından bu yana çok
ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya
bulunuyor. Ancak sizin aracılığınızla
devlet yetkililerine şöyle seslenmek
istiyorum; iş sağlık konusuna gelince,
krizlere rağmen sağlık konularına
dokunulmaması gerekir. Aksine bu
alanda daha da iyileştirme yoluna
gidilmelidir. Sağlık hepimiz için son
derece önemlidir. Günün birinde
hepimiz bu hastaneden geçebiliriz.
Dolayısıyla bu şekilde hareket etmek
gerekir.”

“DOKTOR SAYISI 
76’DAN 34’E DÜŞTÜ”
2010 yılından bugüne kadar hastaneye
hiç bir personel alınmadığının altını

çizen Eminoğlu, hastanenin personel
eksikliğinin sözleşmeli personel alımıyla
kapatılmaya çalışıldığını kaydetti.
Başbakan Aleksis Çipras’ın Yunanistan
genelinde 2015 yılında 4.500 personel
alınacağı yönünde açıklamaları
olduğunu söyleyen Eminoğlu,
“Gümülcine hastanesine bakacak
olursak, hastanemizde 76 çalışan
ihtisaslı doktor sayısı olması gerekirken,
bu sayı bugün itibariyle maalesef 34’e
düşmüş bulunuyor. Aynı şekilde 210
hemşire olması gerekirken, bugün
itibariyle bu sayı 140’a düştü. Bu
eylemde bizim isteğimiz bu kadrolardaki
açığımız yeni personel ve hemşire
alımlarıyla kapatılsın.” diye konuştu.

“ATİNA’NIN ZİHNİYETİ 
GÜMÜLCİNE – DEDEAĞAÇ 
20 DAKİKA MESAFEDE”
Hastaneye alınacak olan personelin en
az 10 yıl hastanede çalışmak üzere
alınması gerektiğini vurgulayan Dr.
Mehmet Eminoğlu, böylece uzun vadede
hastalara daha iyi hizmet sunulacağını
söyledi. 

Öte yandan, Gümülcine hastane
binasının 70 yıllık bir bina olduğunu ve
bu anlamda yeni bir bina istediklerini de
dile getiren Eminoğlu, “Hastane binası
maalesef çok eski bir bina. Bu anlamda
hasta odaları ve hastaların zaruri
ihtiyaçlarını giderme noktasında bazı
aksaklıklar yaşanıyor. Trakya bölgesinde
Drama’ya, Dedeağaç’a Kavala’ya
bakacak olursak buradaki bütün
hastaneler yenilendi. Oysa Gümülcine
hastanesinde maalesef bu olmadı.
Atina’nın zihniyeti, ‘Dedeağaç –
Gümülcine’ye 20 dakika mesafede, bizler
Gümülcine hastanesini küçültelim’
mantığı olsa gerek. Oysa bu son derece
yanlış bir düşünce. Çünkü bölgemizdeki
yerleşim alanlarını da göz önünde
bulunduracak olursak, bir çok insanımız
kırsal bölgede yaşıyorlar. Bunun, başta
bölge milletvekillerimiz olmak üzere,
Atina nezdinden dile getirilmesi gerekir
diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Klinikleri birleştirme yoluna
gidildiğini ve hastanede zaman zaman
40 hastaya sadece 1 hemşire düştüğünü
belirten Eminoğlu, bu şekilde sağlık
hizmeti verilmesinin güç olduğunu
söyledi.

“KLİNİKLER BİRLEŞTİRİLMESİN VE
KAPANMASINA İZİN VERİLMESİN”
Dr. Mehmet Eminoğlu, Gümülcine Devlet
Hastanesi Müdürü Kostas Nalbantis’in
bu hastaneye büyük emeği geçtiğini
ifade ederek, kendisinin görevden
ayrılacağını büyük bir üzüntüyle

duyduğunu belirtti. 
Eminoğlu sözlerini, “Son olarak bizim

isteğimiz şudur. Başta doktor ve hemşire
açığımız bir an önce kapatılsın. Hem de
acil olacak. Klinikler birleştirilmesin ve
kapanmasına izin verilmesin.” diyerek
tamamladı.

Gümülcine Devlet Hastanesi’nde eylem...
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DEB Partisi, ekonomi,
işsizlik, siyasi temsil, azınlık
eğitimi, milli kimliğin inkarı,
müftülük, vakıflar,
dernekleşme özgürlüğü
sorunlarına çözüm
talebiyle imza
kampanyası başlattığını
duyurdu. 

Yapılan
açıklamada partinin
daha önce Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri ve
Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde yer alan adayların
katılımıyla yapılan toplantıda
oybirliğiyle imza kampanyası
başlatılması kararının aldığı
hatırlatıldı. 

“DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARINA İNANAN
HERKES KAMPANYAYA
KATILMALI”
“Alınan karar gereği başlatılan
bu imza kampanyasında talep
edilen haklar; ekonomi, işsizlik,
siyasi temsil, azınlık eğitimi,
milli kimliğin inkarı, müftülük,
vakıflar, dernekleşme özgürlüğü
gibi temel sorunları
kapsamaktadır” denilen DEB
Partisi açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: “Hak arama
yolunda başlatılan bu imza
kampanyası boyunca DEB
Partisi yöneticileri köyleri
ziyaret edeceklerdir. Ancak imza
kampanyasına iştirak etmek
isteyenler, DEB Partisi genel
merkezinden ve DEB  Partisi il
teşkilatlarından geçerek imza
verebilirler. Hak aramak için
başlatılan bu imza

kampanyasına
demokrasiye, insan
hak ve hürriyetlerine, insanca
ve kardeşçe yaşamaya ve
vatandaşlar arasında eşitliğe
inanmış herkesi davet
ediyoruz.”

“GAYEMİZ HAKLARIMIZA
KAVUŞMAK, ÜLKEDE 
EŞİT VATANDAŞLAR
OLARAK YAŞAMAK”
İmza kampanyasıyla, Lozan
Antlaşması’yla azınlığa verilmiş
haklara kavuşmak ve ülkede eşit
vatandaşlar olarak yaşamanın
amaçlandığı kaydedilen
açıklama şöyle devam etti:
“Gayemiz, bu ülkede 1923 Lozan
Antlaşması ile azınlığa verilmiş
tüm haklarımıza kavuşmak, eşit
vatandaşlar olarak bu ülkede
yaşamak ve bu ülkeye her
Yunan vatandaşı gibi hizmet
etmektir. DEB Partisi halkın da
desteği ile azınlığın daha güzel
günler görmesi için imza
kampanyası başlattı. 

Azınlık, bu sorunlar

DEB Partisi 
imza kampanyası
başlatıyor
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Dışa açılmanın önemi

B
atı Trakya Türk azınlığı,
uzunca bir süredir
sorunlarını Yunanistan

dışında anlatma konusunda
başarılı bir çalışma içerisinde. 

Gerek Batı Trakya’dan,
gerekse Avrupa’dan azınlık
temsilcileri başta Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler, AGİT olmak
üzere, değişik platformlarda Batı
Trakya Türk azınlığının yıllanmış
sorunlarını anlatıyor ve güncel
sıkıntıları dile getiriyorlar.

Bu açılım, Batı Trakya Türkleri
açısından, belki de çoğumuzun
farkına varmadığı ölçüde önem
taşıyor.

Uluslararası alanda
sürdürülen ilişkiler,
sorunlarımızın daha geniş
kitlelere ulaşmasını sağladığı
gibi, bu sorunların çözümü
noktasında da ülkemiz
Yunanistan yetkililerine yönelik
baskı unsurlarını çoğaltıyor. 

GÜNDEM gazetesi olarak,
yakın geçmişte karşı karşıya
kaldığımız tazminat davasında
da bu tür ilişkilerin ne kadar
faydalı olduğunu bizzat gördük.
Gazete olarak o dönem
yaptığımız bir dizi yazışmanın
yanı sıra, uluslararası
toplantılarda konunun gündeme
getirilmesi, sesimizin Yunanistan
dışında da duyulmasına neden
oldu. Hatta davayı FUEN, MİDAS
gibi yabancı kuruluşlar gözlemci
olarak izledi. Avrupa Ulusları
Federal Birliği (FUEN) Başkanı
Hans Heinrich Hansen ile Avrupa
Yerel ve Azınlık Dillerinde
Yayınlanan Günlük Gazeteler
Derneği (MİDAS) yönetim kurulu
üyesi Bojan Brezigar, GÜNDEM
ve MİLLET gazetelerinin Trakya
İstinaf Mahkemesi’ndeki
duruşmalarını izlemek için
Gümülcine’ye geldi.

Gelelim son olaylara…
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ne
yönelik saldırının, azınlık
dışından kurum ve kuruluşlar
tarafından kınanması ,
uluslararası alanda yaptığımız
çalışmaların sonuç verdiğinin bir
göstergesi. 

Avrupa Parlamentosu’nda
temsil edilen Avrupa Hür İttifakı

(EFA) Başkanı Francois Alfonsi,
üyesi olan DEB Partisi’ne yapılan
saldırıyla ilgili Yunanistan
yetkililerine mektup gönderip,
“Atina, artık azınlık gruplarının
sesine kulak vermeli ve gerçek
bir AB üyesi ülke olarak hareket
etmelidir.” diyebiliyor. Ayrıca,
gazetemizin kendisine saldırıyla
ve azınlık sorunlarıyla ilgili
yönelttiği soruları yanıtlıyor. 

Bundan bir 5 veya 10 yıl önce,
Avrupa Parlamentosu’nda temsil
edilen bir grubun başkanıyla
konuşmak, görüşlerine
başvurmak acaba mümkün
müydü? 

DEB’e yönelik saldırıyı
kınayan, Avrupa’daki azınlıkların
çatı kuruluşu olan FUEN’e
ABTTF, BTAYTD ve DEB gibi
kurum ve kuruluşlarımızla üye
olmasının yanı sıra, FUEN’in
yönetim kadrosunda da azınlık
olarak söz sahibiyiz.

Sorunlarımızı anlatmak için
Avrupa kentlerinde toplantıdan
toplantıya koşuşturanlar,
sıkıntılarımızı dile getirmek için
kapıları aşındıranlar, azınlığa
yönelik haksızlıkları uluslararası
toplantılarda dile getirenler,
Yunan delegasyonlarına cevap
yetiştirenler… Hepinize çok çok
teşekkürler… 

Gündelik hayatın içinde
insanoğlu olağanüstü ve sıradışı
şeyleri bile kanıksayıp, olağan
ve sıradan görebiliyor. Bu
nedenle bazı çabaların, verilen
emeklerin hatırlatılmasında ve
altının çizilmesinde fayda var.

Unutmadan, bir konuya daha
dikkat çekmek istiyorum. DEB
Partisi’ne yapılan saldırı, sadece
bu parti ve azınlığa yapılan bir
saldırı değildir. Bölgeye,
bölgenin huzur ve barış ortamına
yönelik bir tehdittir. Bu nedenle
Yunanlı yetkililerin, siyasi
partilerin ve kurumların vereceği
tepki çok önemlidir. Bu tür
saldırılara tepki vermemek,
sessiz kalmak, aşırılık yanlılarını
cesaretlendirecek, daha kötü
olayların gerçekleşmesine zemin
hazırlayacaktır. Buna, bunu
isteyenlere ne olur imkan
vermeyelim… 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

çözülmeden sağlıklı ve mutlu bir
yaşam süremez diyorsanız! 

Evlatlarınızın daha güzel
günlerde yaşamasını

istiyorsanız!

Ben
de bu

ülkede
eşit

vatandaş
olarak

yaşamak
istiyorum

diyorsanız!
Yasaların,

uluslararası
anlaşmaların

azınlığa verdiği
haklardan yararlanmak
istiyorsanız!

Bu ülkede ve bu bölgede biz
de varız demek istiyorsanız!

Bu kampanyaya olanca
GÜCÜNÜZLE destek
vermelisiniz!

Biliniz ki; el ele verdiğimizde
çok daha güçlüyüz!” 

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının sorunlarıyla ilgili imza
kampanyası başlatıyor. 
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KULİS... KULİS...

YUNANİSTAN’da insan hakları
alanında mücadele eden Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği, Avrupa’daki azınlık
kuruluşlarının çatı kuruluşu olan Avrupa
Halkları Federal Birliği (FUEN) ile
ortaklaşa 10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde bir etkinlik planlamış. 

“YUNANİSTAN’DAKİ TÜRK
AZINLIKLAR VE ULUSLARARASI
ÖRGÜTLERİN UYARILARI”
Ekinliğin konusu; “Yunanistan’daki Türk
Azınlıklar ve Uluslararası Örgütlerin
Uyarıları” olacaktı. “Olacaktı” diyoruz,
çünkü etkinlik gerçekleştirilemedi.
Sebebi de davetlilerin sözkonusu
etkinliğe katılmamaları. Yani davetliler
Dünya İnsan Hakları Günü’nde
yapılacak ve Batı Trakya ile Oniki
Adalar’da yaşayan Türklerin
sorunlarının ele alınacağı etkinliğe
katılmamışlar. 

DÖRT AZINLIK 
MİLLETVEKİLİ DE DAVETLİ
Toplantıya, Batı Trakya’daki 4 Türk
azınlık milletvekili davet edilmiş. Eski
milletvekili ve BAKEŞ Başkanı Galip
Galip de davetliler arasında. Bunun yanı
sıra, hükümeti temsilen bazı bürokratlar
ve uluslararası insan hakları
konularında uzman veya
akademisyenler davet edilmiş. Ancak
davet edilenler toplantıya katılmayı
kabul etmemiş. Biz olayı, Yunanistan
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Sorumlusu Panayotis
Dimitras’ın sosyal medyadaki
haberinden öğrendik. 

GEREKÇE: “PROGRAM
YOĞUNLUĞU” 
Yunan hükümetini temsilen etkinliğe
davet edilen Adalet Bakanlığı Şeffaflık ve
İnsan Hakları Genel Sekreteri Kostis
Papaioannu kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının “programlarının
yoğunluğu” nedeniyle toplantıya
katılamayacağını belirtmiş. Aynı
gerekçeyi Yeni Demokrasi Partisi’nin
önemli isimlerinden Dora Bakoyanni de
dile getirmiş ve etkinliğe
katılamayacağını bildirmiş. 

Meclis Özel İnsan Hakları, Gençlik ve
Eşitlik Daimi Komisyonu Sekreteri de
“programının yoğun olduğunu” ifade
etmiş. 

Aslında hükümet temsilcisinin, meclis
insan hakları komisyonu sekreterinin ve
tabii ki bir dönem Dışişleri Bakanlığı
yapmış olan sayın Bakoyanni’nin
“Yunanistan’da Türk azınlıklar” konulu
bir yuvarlak masa toplantısına
katılmamaları bizim için sürpriz değil.
“Türk azınlık” tabirini rüyada görse
hayra yormayacak bir düşünce yapısı ne
yazık ki olduğu gibi duruyor. Çünkü
“Türk azınlık” meselesi Yunanistan’daki
en büyük “tabu”lardan, hatta
“fobi”lerden bir tanesi olmaya devam
ediyor. “Demokrasi, insan hakları,

hoşgörü” gibi değerler bu alanda
geçersiz. 

Bu nedenle de Yunanistan’da devlet
ve hükümet yetkililerinin bu tür bir
etkinliğe katılmamaları değil, katılmaları
sürpriz olurdu. 

Ancak gel gör ki; bu etkinliğe
katılmayanlar arasında sadece devlet ve
hükümet yetkilileri değil, azınlık
milletvekilleri de var. Batı Trakya
Türkleri çok uzun yıllar sonra ilk kez dört
milletvekili seçip, parlamentoya
gönderdi. Doğal olarak azınlık sesinin
daha gür çıkacağını ümit ediyordu. Bu
umut ve beklenti hala geçerliliğini
koruyor. 

Atina’da 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü nedeniyle düzenlenen
“Yunanistan’da Türk Azınlıklar ve
Uluslararası Örgütlerin Uyarıları” konulu
yuvarlak masa toplantısına 4 azınlık
milletvekili de katılmamış. Sayın
Mustafa Mustafa ile Hüseyin Zeybek
davete olumlu veya olumsuz bir yanıt
vermemiş. Ayhan Karayusuf ile İlhan
Ahmet ise “programlarının yoğunluğu”
nedeniyle etkinliğe katılamayacaklarını
bildirmişler. 

SADECE YANNAKAKİ 
BİLDİRİ GÖNDERDİ
Daha sonra organizatörler, “program
yoğunluğu” nedeniyle etkinliğe
katılamayacak olanlardan, etkinlikte
okunmak üzere yazılı bildiri
göndermelerini istemişler. Hükümet
temsilcisi Kostis Papaioannu, bu talebi
açıkça reddetmiş. Diğerleri ise cevap
vermemiş. Yazılı bildiri gönderen tek
isim eski DİMAR milletvekili Maria
Yannakaki olmuş. 

Sonuçta davet edilenler, etkinliğe
katılmadığı veya katılamadığı için
etkinlik iptal edilmiş. 

ETKİNLİĞE KATILMAMA 
GEREKÇESİ NE?
Yukarıda da belirtildiği üzere, biz bunları
etkinliğin organizatörü olan Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği sorumlusu
Panayotis Dimitras’ın açıklamalarından
öğreniyoruz. Şimdi, Türk
milletvekillerinin neden iki uluslararası
kuruluş tarafından organize edilen
“Yunanistan’daki Türk azılıklar” konulu
bir etkinliğe katılmadıkları gerçekten
merak konusu. Acaba Yunanistan’ı,
devleti, hükümeti veya aşırı milliyetçi
çevreleri tahrik etmemek için mi? Yoksa
mensubu oldukları partiler bu tür
etkinliklere sıcak bakladıkları için mi?
Yoksa hala bir “tabu” olarak kabul
edilen “Türk azınlık” meselesini
kurcalamamak için mi? Ya da gerçekten
de o günlerde yoğun bir programları
olduğu için mi? 

SADECE İLHAN AHMET 
AÇIKLAMA YAPTI
Dört azınlık milletvekilinden sadece
İlhan Ahmet konuyla ilgili olarak bir

açıklama yayımladı. İlhan Ahmet
açıklamasında, Atina’da yapılması
planlanan ve davetli olduğu toplantıya
neden katılmadığı konusuna açıklık
getirdi. İlhan Ahmet, toplantıyı organize
eden iki kurumdan biri olan FUEN’e Batı
Trakya’dan üye olan DEB Partisi ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin sözkonusu etkinliğe davet
edilmediğini ve kendisinin de bu
nedenle toplantıya katılmadığını
duyurdu. 

Diğer üç azınlık milletvekili ise
sözkonusu toplantıya neden
katılmadıklarıyla ilgili olarak
kamuoyuna (gazetemiz yayına
hazırlanırken) herhangi bir açıklama
yapmadı. 

FUEN’E ÜYE AZINLIK 
KURULUŞLARI NEDEN 
DAVET EDİLMEDİ?
Azınlık milletvekillerinin bu toplantıya
katılmamaları ve bunun sebepleri olayın
bir yanı ise, olayın bir ikinci yanı da
Atina’daki etkinliği organize eden iki
kurumdan biri olan FUEN’in
“Yunanistan’daki Türk azınlıklar”
konusu görüşülürken buradaki iki üye
kuruluşunu neden bu etkinliğe davet
etmediğidir. FUEN’e üye olan DEB Partisi
ve BTAYTD’nden konuşmacı
çağrılmadığı gibi, bu kurumlar etkinliğe
de davet edilmemiş. 

DİMİTRAS: “AZINLIK VEKİLLERİYLE
PARTİLERİ ARASINDA RESMİ
OLMAYAN ANLAŞMA VAR”
Konuyla ilgili yazısında Panayotis
Dimitras, diğer davetlilerin yanı sıra
azınlık milletvekillerini sözkonusu
etkinliğe katılmadıkları için eleştiriyor.
Dimitras yazısında ilginç ve ciddi
iddialara da yer veriyor. Hatta
milletvekilleri ile partileri arasında resmi
olmayan bir anlaşmanın olduğu
izleniminin oluştuğunu ifade ediyor.
Dimitras’ın dile getirdiği bu olası
anlaşmaya göre azınlık milletvekillerinin
Yunan partilerinde vekil olabilmeleri için
azınlık meselelerini, milli kimlik
konularını ve Yunanistan’ın Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde mahkum
olduğu konuları dile getirmeyecekler.
Dimitras, 20 yıldır azınlık konularını ve
azınlık milletvekillerini takip ettiklerini
belirterek, azınlık milletvekillerinin,
Türk kimliğinin inkarı başta olmak üzere
azınlık meselelerini mecliste dile
getirmediklerini, buna mukabil azınlık
kamuoyuna seslenirken veya
Türkiye’deki ziyaret ve temaslarında
sürekli bir şekilde azınlık konularına
değindiklerini kaydediyor. 

Olay “ilginç” olmakla birlikte çok
daha fazla “izahat” gerektiriyor. Bakalım
Batı Trakya’da daha neler yaşayıp, neler
duyacağız... 

Yapılamayan etkinlik – Dimitras – 
azınlık vekilleri – tabular ve iddialar...
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D
ostluk Eşitlik Barış Partisi’ne
yapılan saldırıyla ilgili yankılar
bu hafta boyunca da devam

etti. Azınlık kurumlarının yanı sıra,
ülkemizdeki Makedon azınlığın siyasi
partisi olan Gökkuşağı (Uranio Tokso)
partisi de saldırıyı açıkça kınadı.
Gökkuşağı Partisi’nin kendisine yapılan
saldırıları da dikkate alarak “Devlet
azınlık kuruluşlarını korumakta yetersiz
kalıyor” açıklaması ilginç. 

DEB Partisi’nin üye olduğu iki
uluslararası kurum da bu hafta açıklama
yayımlayarak hem saldırıyı kınadı, hem
de DEB Partisi ve Batı Trakya Türk
azınlığıyla dayanışma içinde olduğunu
ifade etti. DEB Partisi’nin de üye olduğu
Avrupa Hür İttifakı ile Avrupa’daki azınlık
kuruluşlarının çatı örgütü niteliğindeki
Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN)
yayınladıkları açıklamalarla partiye
yapılan saldırıyı kınadı, parti genel
merkezinden çalınan Dr. Sadık Ahmet’e

ait aracın bulunması ve saldırının
aydınlatılması talebini dile getiriler. 

Bu noktada Avrupa Parlamentosu’nda
temsil edilen ve 12 AP milletvekili
bulunan Avrupa Hür İttifakı’nın konuyla
ilgili girişimlerine değinmek istiyorum.
Saldırıyı kınamanın yanı sıra EFA Başkanı
François Alfonsi, olayın aydınlatılması
talebiyle Yunanistan yöneticilerine
mektup yazdı. Bunun önemli bir gelişme
olduğuna inanıyorum. Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen parti
gruplarından birinin azınlığımızın
meselesiyle ilgili olarak ülke
yöneticilerine mektup yazması ve talepte
bulunmasının kayda değer bir gelişme
olduğu açık. 

Gazete olarak EFA Başkanı Alfonsi ile
özel bir röportaj yaptık. Şunu belirmek
gerekir ki; sayın Alfonsi, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın durumuyla yakından ilgili.
Gerek kendisi, gerekse çalışma
arkadaşları burada olup biteni ve

özellikle son saldırıyı yakından takip
ediyor. Yaptığımız röportajda EFA
Başkanı François Alfonsi’nin
söylediklerinden önemli gördüğüm bazı
ifadeleri burada bir kez daha aktarmak
istiyorum. 

Batı Trakya’da azınlık partisinin, ana
akım partilere göre yüksek oy almasının
bazı kesimlerin uykusunu kaçırmış
olabileceğini belirten Alfonsi, bu
saldırıyla DEB Partisi’nin sindirilmesi,
sessiz kalması için mesaj gönderilmiş
olabileceğini vurguluyor. Ayrıca
Yunanistan’daki siyasi parti ve medyanın
tatmin edici bir tepki vermediğini
söylüyor. Alfonsi’nin en can alıcı
ifadelerinden biri ise, “Atina, artık azınlık
gruplarının sesine kulak vermeli ve
gerçek bir AB üyesi ülke olarak hareket
etmelidir.” Alfonsi, saldırının
aydınlatılmaması halinde konuyu AB
kurumlarına taşıyacaklarını belirterek,
konunun takipçisi olacaklarını ve bir
anlamda yaptıkları açıklamaları
“öylesine” yapmadıkları izlenimini
veriyor. 

“Yiğidi öldür ama hakkını ver” demiş
atalarımız. Ülkedeki siyasi partilerin
genelde Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının maruz kaldığı saldırı ve
haksızlıklara gerektiği gibi tepki
vermediklerini her zaman söyleriz. DEB
Partisi’ne yapılan saldırıdan sonra
“büyük parti” olarak
nitelendirdiklerimizden üç parti tepki
gösterdi. Merkezi olarak tepki gösteren
Potami’nin haricinde Siriza’nın ve
Pasok’un Rodop il örgütleri

yayımladıkları açıklamalarla saldırıya
değindiler ve saldırıyı eleştirdiler. Pasok
il teşkilatının saldırıdan bir hafta sonra
açıklama yayımladığını da hatırlatmak
gerekir. Neyse. Hiç yoktan tabii ki iyidir.
Bu açıklama veya kınamaların
yayınlanmasında bu partilerde siyaset
yapan azınlık mensuplarının etkili
olduğunu, hatta onların sayesinde bu
açıklamaların yayınlandığını biliyoruz.
Bunun için gayret gösteren, uğraş veren
azınlık mensuplarını da takdir etmek
gerekir. Keşke tüm siyasi partiler
saldırıdan hemen sonra açıklama
yayınlasalar ve saldırıyı kınayabilselerdi. 

Ben şunu merak ediyorum. Bölgede
yaşayan, bu bölgenin insanına hizmet
eden, azınlık insanları dahil, bölge
insanından oy isteyen belediye
başkanları, eyalet başkanı ve meclis
üyeleri, milletvekilleri, vekil adayları
nerede? Bu siyasetçiler –ki bunlar yerel
siyasetçi- bu ve bunun gibi olaylara
yabancı mı? Yoksa azınlığın maruz kaldığı
saldırılar, hakaretler, haksızlıklar
toplumun sadece bir kesimini mi
ilgilendiriyor? Azınlık insanı bu
“yöneticilere” sadece seçimlerde mi
lazım? 

Her zaman azınlığın topluma
entegrasyonundan bahsedilir. Ancak
toplumun bir kesimini hedef alan olaylara
kayıtsız kalan “seçilmişlerin” olması,
sadece azınlığın değil, çoğunluğun da
yaşadığı topluma entegrasyon sorunu var
demektir. Zira, seçim dönemlerinde “tam
gaz” çalışan hassasiyetlerin, normal
zamanlarda da çalışması gerekir. 

Ozan AHMETOĞLU

Yapılan ve yapılamayan açıklamalar

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

SİRİZA Rodop İl
Örgütü’nde
istifa…

SİRİZA Partisi Rodop İl Örgütü Genel Sekreteri Stamatis
Sakellion, genel sekreterlik görevinden 16 Aralık Çarşamba
günü istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e açıklama yapan
Sakellion, parti yönetimi veya parti politikasıyla bir sorunu
olmadığını belirterek, “İki buçuk yıldır bu görevi
yürütüyordum, biraz dinlenmek istedim. Bütün olay bu.
Zaten il örgütü yömetiminde görevime devam ediyorum.”
diye konuştu.

SİRİZA Rodop İl Örgütü’nden yapılan açıklamada da,
boşalan SİRİZA Rodop İl Örgütü Genel Sekreterliği görevine
yeni birinin seçilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı ve
Stamatis Sakellion’un SİRİZA üyeliğinin devam ettiği
bildirildi.

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete, 7-10 Aralık
tarihleri arasında Türkiye Dışişleri
Bakanlığı ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın davetlisi olarak
Kayseri ve Konya’yı ziyaret ettiler.

İlk olarak Kayseri’yi ziyaret
eden müftüler, Kayseri İl Müftüsü
Şahin Güven’in rehberliğinde bir
dizi temaslarda bulundular.

Müftüler, temasları sırasında
Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Ertürk’ü, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hamza Çakır’ı, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i
makamlarında ziyaret ettiler. 

Kayseri’nin yerel televizyonu
olan TV Kayseri’de bir programa
katılan müftüler, Batı Trakya’yı

tanıtarak Kayserilileri Batı
Trakya’ya davet ettiler. 

Kayseri İl Valisi Orhan Düzgün
yaptığı açıklamada, müftüleri
Kayseri’de görmekten büyük
memnuniyet duyduğunu dile
getirdi. 

Daha sonra Konya’ya geçen
müftüler, ziyarete Diyanet İşleri
Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek
İhtisas Merkezi ile başladılar.
Merkez Müdürü Ahmet
Poçanoğlu’nu makamında ziyaret
eden müftüler, ardından Konya
Yeni Haber Gazetesi’ne geçerek
Kon TV’de bir söyleşiye katıldılar. 

Konya İl Valisi Muammer Erol’u
ziyaret ettikten sonra Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde düzenlenen
konferansta konuşan müftüler,
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün düzenlediği Hz.
Mevlana’nın 742. vuslat
yıldönümü etkinliklerine
katıldılar.

Müftüler Türkiye’deki
temaslarının ardından, 10 Aralık
Perşembe günü Batı Trakya’ya
döndüler.

Gümülcine ve İskeçe 
müftüleri Türkiye’de
temaslarda bulundu
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“Sonuç alınmazsa konuyu 
AB kurumlarına taşıyacağız”

BATI Trakya’da azınlık
partisinin, ana akım partilere
göre yüksek oy almasının bazı
kesimlerin uykusunu kaçırmış
olabileceğini belirten Alfonsi,
bu saldırıyla DEB Partisi’nin
sindirilmesi, sessiz kalması için
mesaj gönderilmiş olabileceğini
söyledi. Yunanistan’daki siyasi
parti ve medyanın tatmin edici
bir tepki vermediğini ifade eden
Alfonsi, “Atina, artık azınlık
gruplarının sesine kulak
vermeli ve gerçek bir AB üyesi
ülke olarak hareket etmelidir.”
dedi. 

Fransa’nın Korsika
adasından olan ve Avrupa
Parlamentosu milletvekili
seçilen Alfonsi, saldırının
aydınlatılmaması halinde
konuyu AB kurumlarına
taşıyacaklarını söyledi. EFA
Başkanı Alfonsi, DEB Partisi’nin
başlatacağı imza
kampanyasını
da

destekleyeceklerini vurguladı. 
İşte EFA Başkanı François

Alfonsi’nin gazetemize verdiği
yanıtlar. 

“ANLAŞILAN BATI
TRAKYA’DA AZINLIK
PARTİSİNİN ANA AKIM
PARTİLERİNDEN YÜKSEK OY
ALMASI BİRİLERİNİN
UYKUSUNU KAÇIRMIŞ”

GÜNDEN: DEB Partisi genel
merkezine yapılan saldırıyı ve
DEB Partisi’nin kurucusunun
hayatını kaybettiği araba
enkazının çalınmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

FRANÇOİS ALFONSİ: Hem
ben, hem de EFA bu saldırıdan
dolayı dehşet içinde kaldık.
Saldırı, üyemiz olan DEB
Partisi’ne karşı oldu. AB üyesi
bir devlet olan Yunanistan’da
azınlıkların haklarını açıkça
savunan partilere karşı bu ilk
saldırı değildi. Saldırı, iyi
planlanmış ve kasıtlı olup Sadık
Ahmet’in arabasını da çalan bir
ekip tarafından gerçekleşmiştir.
Bu olayın amacının, DEB
Partisi’ni terörize edip sessiz
kalması için  açık bir mesaj
göndermek olduğu
görülmektedir. Anlaşılan, Batı
Trakya’da bir azınlık partisinin
Yunan ana akım partilerinden
daha yüksek oy alması bir
çok kişinin uykularını
kaçırmış. Ama DEB
Partisi yalnız
değildir. Biz, Batı
Trakya’da Türkçe
konuşan
nüfusun
uğradığı
ayrımcılık ve
istismarı
kınamak için
yanlarındayız.

“YUNANİSTAN’DAKİ
PARTİLER VE MEDYA 
SESSİZ KALMIŞTIR”

GÜNDEM: Saldırı ve
yaşananlar karşısında,

Yunanistan’daki siyasi
partilerin ve medyanın
reaksiyonları hakkında ne
düşünüyorsunuz?

FRANÇOİS ALFONSİ: Benim
bildiğim, olayı açıkça kınayan

tek siyasi oluşum
Yunanistan’daki diğer

EFA üyesi ‘Gökkuşağı’
Partisi olmuştur. Onlar

da bunun gibi bir çok
kez şiddet mağduru
olmuştur ve DEB
Partisi’ne gönül
verenlerin şu an
hissetiklerini çok iyi
anlıyorlardır. Bana
verilen diğer bilgi ise
Potami Partisi’nin
kısa bir açıklama

yayınladığı; fakat olayı
kınamaktan kaçınıp

sadece failleri böyle bir
saldırıyı tekrarlamaması

yönünde uyardığı
bilgisidir. Bu asla yeterli

değildir! Yunanistan’ın
siyasi kuruluşlarının ve ana
akım medyasının ‘gürleyen

sessizliğinden’ bahsediyoruz.
Bu durum işleyen

bir

demokrasi için korkunç ve
değersizdir. 

“SALDIRININ FAİLLERİNİN
BELİRSİZ KALMASI
DURUMUNDA KONUYU AB
KURUMLARINA
TAŞIYACAĞIZ”

GÜNDEM: EFA, bu olayla
ilgili ve Batı Trakya’daki Türk
azınlığının durumuyla ilgili
olarak başka çalışmalar
yapacak mı?

FRANÇOİS ALFONSİ:
Bildiğiniz gibi, EFA bu saldırıya
derhal tepki gösterdi. Yunan
devletinin tüm ilgili siyasi ve
idari yetkilerine mektup
yazarak ivedilikle hareket
etmelerini talep ettim.  Bir an
önce sorumluları yakalayıp
adalet önüne çıkarmalarını
ümit ediyorum. Olayı yakından
takip edeceğiz ve herhangi bir
olumlu gelişme kaydedilmezse
konuyla ilgili tekrar girişimlerde
bulunacağız. Faillerin ‘belirsiz’
kalmaları durumunda, üzülerek
belirtiyorum ki konuyu AB
kurumlarına taşıyacağız. Bu tür
nefret eylemleri tolere edilemez.
Biz, bunu umuyor, bunu
bekliyor ve talep ediyoruz.

Gerçekleşmesi için de
elimizden gelen

herşeyi
yapacağız.

GÜNDEM,
Avrupa

Parlamento-
su’nda temsil

edilen Avrupa
Hür İttifakı

Başkanı (EFA) ve
Avrupa

Parlamentosu
Milletvekili

François Alfonsi
ile DEB

Partisi’ne
yapılan saldırıyı

ve Batı Trakya
Türk azınlığının

durumunu
konuştu. DEB
Partisi’nin de

üye olduğu EFA,
DEB Partisi’ne

yapılan
saldırının

takipçisi olma
konusunda

kararlı.

DEB
Partisi’nin
yakında

başlatmayı
planladığı imza
kampanyasını,
mevcut olan bütün
imkanlarımızı
kullanarak
destekleme
konusunda fikir
birliğine vardık.
Atina, artık azınlık
gruplarının sesine
kulak vermeli ve
gerçek bir AB
üyesi ülke olarak
hareket
etmelidir.

“ “

EFA Başkanı François
Alfonsi GÜNDEM’e konuştu

EFA Başkanı, Yunanistan
yetkililerine gönderdiği
mektupta, olayın hızlı ve
etkin bir şekilde
çözümlenmesini istedi.
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AVRUPA Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA) Başkanı Francois
Alfonsi, DEB Partisi’ne yapılan saldırıyla ilgili
Yunanistan yetkililerine mektup gönderdi.
DEB Partisi’nin de üye olduğu EFA Başkanı,
olayın hızlı ve etkin bir şekilde
çözümlenmesini talep etti. 

EFA Başkanı François Alfonsi,
Yunanistan’da DEB Partisi’ne karşı yapılan
utanç verici saldırının hızlı bir şekilde
aydınlığa kavuşmasına dönük gerekli tüm
adımların atılması için çağırıda bulundu. 

Alfonsi, Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları’na,
Yunanistan Emniyet Genel Müdürü’ne ve Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı’na
gönderdiği mektupta, son 20 yıldır Makedon
ve Türklere ait parti ve örgütlere karşı çeşitli
saldırılar olduğunu, fakat faillerin bugüne
kadar bulunmadığını hatırlattı. 

EFA Başkanı, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın
ülkedeki azınlık konularıyla uğraşmasının bir
tezat oluşturduğunu hatırlattı ve azınlık
bireylerinin Yunan vatandaşı değil de
yabancıymış izleniminin doğduğunu belirtti.
Alfonsi, bir ülkedeki demokrasi düzeyinin
azınlıklara yapılan muamele ile ölçüldüğünü
hatırlattı. 

EFA Başkanı François Alfonsi’nin, DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyla ilgili olarak
Yunanlı yetkililere Brüksel’den gönderdiği 9
Aralık tarihli mektup şöyle:

“45 üye parti ile 18 AB ülkesinde bir Avrupa
siyasi partisi ve Avrupa Parlamentosu’nda 12
milletvekilli olan Avrupa Hür İttifakı olarak,
üyemiz DEB Partisi’nin Gümülcine’deki
binasına yapılan saldırı ile ilgili derin
endişelerimi ifade etmek istiyorum. 

Sizin acil eylemler ile bu kasıtlı şiddet
saldırısına ışık tutup, faillerin bir an önce
adalet karşısına çıkarılacağına inanıyorum.
Ancak bu durumda Yunan Dışişleri
Bakanlığı’ndan bu olayı kınayan sözler yerini
bulur. Yine bildiğinizden eminim ki bu izole
bir durum olarak kabul edilmemelidir. En az
son 20 yıldır, Türk ve Makedon azınlık siyasi
partilerine, cami ve diğer örgütlere karşı
yapılan saldırılara tanık olmuşuzdur. 

Nefret ve hoşgörüsüzlük saldırılarının
failleri sayısız kanıt olmasına rağmen tespit
edilip adalet karşısına çıkarılmamıştır. 

Aksine, bazı durumlarda öyle saçmalıklara
tanık olduk ki, saldırı kurbanları ‘kamu
düzenini bozdukları’ için zulme maruz
kalmışlardır. Neden? Var oldukları için ve
onlara saygı göstermeyen AB üyesi bir ülkede
temel insan haklarını talep ettikleri için.
Yunanistan’da etnik ve dilsel azınlıkların
tanınmaması büyük bir hayal kırıklığıdır ve
EFA bunun yakında değişeceğini umuyor.
Ama sürekli azınlık gruplarına karşı işlenen
suçları görmezden gelmek artık tolere
edilemez. 

Size hatırlatmak isterim ki; her ülkenin
demokrasi seviyesi azınlıklara karşı
davranışları ile ölçülür. İzninizle şunu da
eklemek isterim ki, Yunanistan’da ve her
devlette azınlık bireyleri diğer tüm vatandaşlar
gibi aynı hak ve yükümlülüklere sahip
olmalıdır. Azınlık meselelerini Dışişleri
Bakanlığı’na bırakmak, kesinlikle tüm Yunan
vatandaşlarına garanti edilmesi gereken
eşitlik duygusuna katkıda bulunmaz. 

Demokrasiye yapılan bu ciddi saldırıyı
çözerek, Yunanistan’nın bu temel ilkeye ne
kadar sadık olduğunu kanıtlayabilirsiniz.
Yakında olumlu haberlerinizi bekliyorum.
Saygılarımla, 
François Alfonsi 
EFA Başkanı”

EFA saldırının aydınlatılmasını istedi

AVRUPA Halkları Federal Birliği
(FUEN), DEB Partisi’ne yapılan saldırıyı
kınadı. DEB Partisi’nin de üye olduğu ve
Avrupa’daki azınlık kuruluşlarının
oluşturduğu
FUEN,
saldırının
faillerinin
yakalanmasını
istedi. 

FUEN’in
konuyla ilgili
açıklamasında şu
ifadelere yer
verildi: “Avrupa
Halkları Federal
Birliği (FUEN),
Yunanistan’daki
Türk azınlığı siyasi
olarak temsil eden
üye kuruluşumuz
Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi’ne
yapılan saldırıyı şiddetle kınamaktadır.
8 Aralık 2015’in erken saatlerinde Batı
Trakya bölgesinde Gümülcine’ye
yaklaşık 8 kilometre uzaktaki yeni DEB
Partisi genel merkezine karşı saldırıdan
FUEN derin bir endişe duymaktadır.

DEB Partisi’nin açıklamasına göre
kimliği belirsiz saldırganlar yeni genel
merkezine girerek ekipmana, kapılara

ve pencerelere zarar
verdiler. Saldırganlar
sprey boya kullanarak
yeni binanın
duvarlarına “Οι
Φρουροί της Θράκης
–Trakya’nın Bekçileri”
yazdılar. 1995 yılında
bir trafik kazasında
yaşamını yitiren
partinin kurucusu ve
ilk başkanı, azınlığın
lideri Dr. Sadık
Ahmet’e ait aracın
çalınması
karşısında çok

üzgün hissediyoruz.
Polis inceleme başlattı, ancak
saldırganlar hala teşhis edilmemiştir.”

Azınlık hakları konusunda
Yunanistan’ın sicilinin kötü olduğunu
dile getiren FUEN, Yunan
makamlarından saldırganların
bulunması için geniş kapsamlı
soruşturma başlatılmasını istedi.
FUEN’in açıklaması şöyle devam etti:
“FUEN Avrupa’da ulusal azınlıkların
korunmasında Yunanistan’ın çok kötü
bir sicile sahip olmasını endişeyle takip
etmektedir. Batı Trakya Türk azınlığı son
yıllarda nefret suçu saldırılarının hedefi
haline gelmiştir; Türk azınlık üyesi
kişiler, azınlığa ait kuruluşlar ve ibadet
yerleri kimliği belirsiz kişiler tarafından
saldırıya uğramaktadır.

FUEN Başkanı Hans Heinrcih
Hansen, ‘Saldırganların bulunması
amacıyla Yunan makamlarını geniş
kapsamlı bir soruşturma yapmaya
çağırıyor, bu olayın en yakın zamanda
çözüme kavuşturulması hususunda
umudumuzu koruyoruz’ açıklamasında
bulundu.” denildi. 

Avrupa Hakları
Federal
Birliği’nden
(FUEN) yapılan
açıklamada,
“FUEN Avrupa’da
ulusal azınlıkların
korunmasında
Yunanistan’ın çok
kötü bir 
sicile sahip olması-
nı endişeyle takip
etmektedir. Batı
Trakya Türk 
azınlığı son 
yıllarda nefret
suçu saldırılarının
hedefi haline 
gelmiştir; Türk
azınlık üyesi 
kişiler, azınlığa ait
kuruluşlar ve iba-
det yerleri kimliği
belirsiz kişiler
tarafından saldırı-
ya uğramaktadır.” 
ifadeleri dikkat
çekti.

Bir tepki de FUEN’den geldi
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YUNANİSTAN’daki
Makedon azınlığı temsil eden
Gökkuşağı Partisi 10 Aralık
Perşembe günü yayımladığı
açıklamada; Türk azınlık
partisinin ırkçıların
saldırısına maruz kaldığı
belirtilerek, saldırganların
yabancı düşmanlığı ve
tahammülsüzlük mesajları
vermek istediğini vurguladı.
DEB Partisi’ne yapılan
saldırıyı kınayan Gökkuşağı
Partisi, Yunan devletinin
saldırganları ve onları
azmettirenleri yakalamasını
ümit ettiğini bildirdi. 

1995 yılının Eylül ayında,
iki dilde tabela asılmasının
ardından Gökkuşağı Partisi
bürolarının saldırıya
uğradığı ve kundaklanarak
tamamen yakıldığı
hatırlatılan açıklamada, “Ne
yazık ki 20 yıl sonra dahi
aynı şiddet, aynı kin ve aynı
terörün devam ettiğini ve
farklılıklara saygı anlamında

hiç bir şeyin değişmediğini
görmekten dolayı üzgünüz.”
ifadesine yer verildi. 

Merkezi Florina kentinde
bulunan Gökkuşağı
Partisi’nin açıklamasında,
Yunan devletinin azınlık
partilerini bu tür
saldırılardan korumakta
yetersiz kaldığını vurguladı. 

Açıklama şöyle devam
etti: “Maddi zararlar
kapanacak. Ancak Türk
hemşehrilerimizdeki adalet
ve güven duygusundaki yara
kolay kolay
kapanmayacaktır. Buna
paralel olarak unutmamak
gerekir ki; şiddet şiddeti
doğurur. Bazı faşist ve nazist
grupların ırkçı saldırıları,
farklı grupların uyumlu
yaşamını ve ülkedeki
demokrasiyi tehdit
etmektedir. Bunu bu saldırıyı
hala kınamayan siyasi
partilerin tahammülü ile
yapmaktadırlar.”

Danışma Kurulu’ndan DEB
Partisi’ne geçmiş olsun ziyareti

Gökkuşağı Partisi: 
“Devlet azınlık
partilerini korumakta
yetersiz”

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK)
üyeleri 11 Aralık Cuma günü,
saldırıya uğrayan DEB Partisi
genel merkezini ziyaret ederek
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Danışma Kurulu üyeleri, genel
merkeze yapılan saldırı ile ilgili
incelemelerde bulunduktan
sonra, burada olağanüstü bir
toplantı gerçekleştirdi. Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin
başkanlık ettiği toplantıya
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, azınlık milletvekilleri
Hüseyin Zeybek ve İlhan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Doğu Makedonya -
Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık katıldı. 

Danışma Kurulu üyeleri, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve diğer parti yetkililerine
olaydan duydukları üzüntüyü
dile getirdiler.

DANIŞMA KURULU’NDAN
KINAMA
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, DEB Partisi’ne
yapılan saldırıyı yaptığı yazılı
açıklamayla da kınadı. 

Açıklamada, “BTTADK 11
Aralık 2015 Cuma günü, Dostluk
Eşitlik Barış Partisi yeni genel
merkez binasında yaptığı
olağanüstü toplantıda, DEB
Partisi yeni binasına yapılan
saldırı için kınama kararı
almıştır. 7 Aralık 2015 tarihinde
henüz kimliği belirlenemeyen
kişi veya kişiler tarafından,
azınlığımızın ilk resmi partisi
olan Dostluk Eşitlik Barış Partisi
yeni genel merkez binasına
yapılan menfur saldırıyı şiddetle
kınar, partimize ve tüm Batı
Trakya Müslüman Türklerine
geçmiş olsun dileklerimizi
sunarız.” denildi.

“FAİLLERİN BULUNMASINI
BEKLİYORUZ”
DEB Partisi’ne yönelik saldırıyı
gerçekleştiren kişi veya kişilerin
bir an önce bulunup yargı önüne
çıkartılmasını ve gereken cezaya
çarptırılmalarını temenni eden

Danışma Kurulu’nun
açıklamasının devamında,
“Bölgemizde var olan barış ve
huzurun daha da güçlenmesi
için, bugüne kadar camilerimize
yangın çıkarma, domuz kafası
bırakma gibi menfur olayların,
soydaşlarımıza yönelik birçok
saldırıların da faillerinin
bulunmasını bekleriz. Bazı
partilerin yaptığı açıklamaları ve
devlet kurumlarının yaptığı
çalışmaları takdirle karşılıyoruz.”
ifadelerine yer verildi.

Dr. Sadık Ahmet’in oğlu işadamı Levent Sadık
Ahmet, babasının hayatını kaybettiği araçla ilgili
olarak resmi makamların herhangi bir açıklama
yapmamasını endişe verici bulduğunu söyledi.
Levent Sadık Ahmet, DEB Partisi genel merkezini
ziyaretinde gelişmeleri kaygı ile izlediklerini
belirterek, aracın kendileri için büyük manevi
değeri olduğunu kaydetti. 

Konuyla ilgili olarak DEB Partisi’nden yapılan
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “16 Aralık 2015
Çarşamba günü rahmetli liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in oğlu işadamı Levent Sadık Ahmet,
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi genel merkezini
ziyaret ederek, Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’la
DEB Partisi’ne yapılan saldırı ve rahmetli babasının

şaibeli bir kaza sonucunda Allah’ın rahmetine
kavuştuğu arabanın çalınması ile ilgili gelişmeleri
değerlendirdiler.

Levent Sadık Ahmet yasal tüm girişimlerin
yapılmasına rağmen bugüne kadar resmi
makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamasını
endişe verici bulduklarını, gelişmeleri kaygı ile
izlediklerini belirtti. Kendileri ve DEB Partisi
camiası için manevi değeri yüksek olan arabanın
ivedilikle bulunmasını ve ait olduğu yere
konulmasını yetkililerden beklediklerini ifade etti.

Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş da aynı duygu
ve düşünceleri paylaştığını ve soruşturmanın
seyrini yakından takip edeceklerini söyledi.”

“Çalınan araçla ilgili resmi 
açıklama yapılmaması endişe verici”
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İzmir Barosu DEB Partisi’ne saldırıyı kınadı
BATI Trakyalı İzmir Baro

Başkanı Aydın Özcan, Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel
merkezine yapılan saldırıyı
kınadı. 

Özcan açıklamasında,
saldırıda partinin kurucu
başkanı Dr. Sadık Ahmet’in 1995
yılında kaza geçirerek vefat
ettiği aracın yok edildiğini,
binanın tahrip edildiğini
belirtti.

İzmir Baro Başkanı,
saldırının DEB Partisi’nin
eğitim, din, vatandaşlık ve
mülkiyet dahil olmak üzere
Müslüman Türk azınlığa yönelik
insan hakları ihlalleri
konusunda protesto için imza
toplamaya başlayacağını
açıklamasından sonra yapılmış
olmasının da çok manidar
olduğunu dile getirdi. 

Aydın Özcan, İzmir Barosu
yönetim kurulu adına yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer
verdi:

“YUNAN HÜKÜMETİ 
BU SALDIRIYI 
GÖRMEZDEN GELMEYE
ÇALIŞMAKTADIR”
“Bu eylemle, Yunanistan’da
insan haklarını hiçe sayan bir
kesimin, Müslüman Türk
azınlığının hiçbir hakkının
olmadığı yolundaki görüşlerini
pekiştirmek ve Yunan ırkından
olmayan kişilerin bu
topraklarda yaşam hakkının
bulunmadığı fikirlerini
kuvvetlendirmeyi amaçladığı
ortadadır. Yunanistan, Avrupa
Birliği’nin saygın bir üyesi ve
kendisini aynı zamanda
demokrasinin beşiği olmakla
göstermekte ve övünmektedir.
Bunun gereği olarak AB tam
üyeliği için bulunması gereken
Kopenhag Kriterleri başlığı
altında, hukukun üstünlüğü,
yargı bağımsızlığı, insan
haklarına saygılı devlet ve
azınlıkların korunması gibi

şartlar sağlanmış olmalıdır. Bu
kriterler sebebiyle bu konuda
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi maddelerini hiçe
sayan ve Yunan hükümeti
aleyhine verilmiş bulunan
kararları görmezden gelen
yetkililer siyasi partinin bina ve
tesislerine yapılan bu saldırıyı
da görmezden gelmeye
çalışmaktadırlar. Yunanistan’da
birçok siyasi hükümet iktidara
gelip gitmekte ancak gizli bir
ideoloji olarak Müslüman Türk
azınlığına yapılan ayırımcı
uygulamalar her siyasi
dönemde kendini
göstermektedir. Bu konuda
Yunanistan, Avrupa Birliği’ne
dahil olmasına rağmen AB
üyeleri arasında kötü bir sicile
sahip ülke konumundadır.”

Kendilerini “Trakya’nın
Bekçileri” olarak adlandıran
kişilerin derhal yakalanarak
yargı önüne çıkartılması ve
tesislerden alınan manevi
değere sahip Sadık Ahmet’in
hurda aracının iade edilmesinin
Yunan hükümetinin
sorumluluğunda olduğu kadar

Avrupa Birliği’nin de
sorumluluğunda olduğunu
söyleyen Aydın Özcan, sözlerine
şöyle devam etti: “Bu olayın
gelişmelerinin Yunanistan’da,
Avrupa Birliği’nde insan
haklarını savunan tüm kurum
ve kuruluşların takipçisi
olmasını, en önemlisi de
Yunanistan’da siyasi iktidarın
bölgeden aldığı siyasi desteği de
hatırlayarak konunun
aydınlanması için azami çaba
göstereceğini umuyor ve
bekliyoruz. Yunanistan
hükümetini, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulamaya ve Batı Trakya’da
bulunan Müslüman Türklerin
yaşam hakkı, her türlü eğitim,
dil, din, vatandaşlık, mülkiyet
ve seyahat hakları dahil insanca
yaşamla ilgili her türlü insan
haklarının tanınması,
sağlanması ve hukukun tüm
Yunan vatandaşlarına, tüm
siyasi partilere ve tüm sivil
toplum örgütlerine ırk ayırımı
gözetilmeksizin eşit bir şekilde
uygulanması için gereğini
yapmaya davet ediyoruz.”

Hollanda derneğinden geçmiş olsun ziyareti
HOLLANDA Batı Trakya

Türk Kültür ve Dayanışma
Derneği yönetim kurulu
üyesi Özhan Paşalı ve
dernek üyesi Sait Paşalı, 11
Aralık Cuma günü DEB
Partisi’nin yeni genel
merkezini ziyaret ederek,
yönetim kurulu adına
geçmiş olsun dileklerini
ilettiler.

Dernek yöneticileri,
geçtiğimiz günlerde DEB
Partisi’ne yapılan saldırıdan
dolayı büyük üzüntü
duyduklarını dile getirdiler. 

Genel Başkan Mustafa
Ali Çavuş konuklara genel
merkeze yapılan menfur
saldırıyı anlattı ve
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. 

DEB Partisi’ne yapılan
saldırıyla ilgili olarak azınlık
kurumlarından yapılan
açıklamalar devam ediyor.
Geçen hafta Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi’ne yapılan
saldırı Batı Trakya İmam
Hatip Lisesi Mezunları
Derneği (BİHLİMDER), Batı
Trakya Medrese Mezunu
Müslüman Muallimler
Cemiyeti (BTMMMMC), Batı
Trakya Azınlığı Eğitim ve
Kültür Şirketi (BAKEŞ),
Kozlukebir Belediyesi Gelecek
Listesi, Çınar Derneği, Batı
Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği
yayımladıkları açıklamalarla
kınadılar. PASOK Partisi
Rodop İl Örgütü de, DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyla
ilgili olarak açıklama
yayımladı. 

BAKEŞ
“DEB Partisi’nin
Gümülcine’de bulunan yeni
Genel Merkez binası kimliği
belirsiz kişi veya kişiler
tarafından saldırıya uğramış,
merhum liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği
trafik kazasında kullandığı
aracı çalınmıştır. BAKEŞ
olarak bu çirkin saldırıyı
şiddetle kınıyor, faillerin
yetkili makamlar tarafından
bir an önce yakalanıp adalet
önüne çıkartılmalarını
temenni ediyoruz.”

BİHLİMDER
“DEB Partisi genel merkezine
yapılan çirkin saldırıyı
BİHLİMDER olarak esefle
kınıyor, faillerin bir an önce
bulunup adalete teslim
edilmesini ve adaletin tecelli
etmesini bekliyoruz.”

BTMMMMC
“DEB Partisi’nin
Gümülcine’de yer alan Genel
Merkez binası saldırıya
uğramış, DEB Partisi
kurucusu rahmetli Dr. Sadık
Ahmet’in trafik kazasında
hayatını kaybettiği araç
çalınmıştır. BTMMMMC olarak
bu çirkin ve menfur saldırıyı
kınıyor, faillerin bir an önce
yakalanmasını ve yargı önüne
çıkartılmalarını bekliyoruz.”

BATI TRAKYA CAMİLERİ
DİN GÖREVLİLERİ
DERNEĞİ
“Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği olarak 8
Aralık 2015 tarihinde Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığının ilk resmi partisi

olan DEB Partisi’nin genel
merkezine yapılan menfur
saldırıyı şiddetle kınıyor,
partimize geçmiş olsun
dileklerimizi iletirken bu
saldırıyı gerçekleştiren kişi
veya kişilerin ivedilikle
bulunup yargı önüne
çıkartılmasını ve gereken
cezalara çarptırılmasını
temenni ediyoruz.”

ÇINAR DERNEĞİ
“Batı Trakya Türkleri için
manevi değeri büyük olan Dr.
Sadık Ahmet’in aracı yerinden
ancak bir vinç aracılığı ile
kaldırıldığı gerçeği ile yapılan
saldırının ne kadar planlı
olduğu ve Batı Trakya
Türklerini tahrik etmek için
yapıldığı ortadadır. Belli ki,
bölgemiz, karanlık güç
odakları tarafından
istenmeyen mecralara
sokulmak isteniyor. Ancak
insanlarımız her zamanki
sağduyularıyla bu oyunlara
gelmeyecektir. Bu konuda en
ufak tereddüdümüz yoktur. Bu
menfur saldırıyı kınadığımızı
beyan eder, yetkili
mercilerden acilen olayı
aydınlatmalarını ve suçluları
adalet önüne çıkarmalarını
bekliyoruz.”

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
GELECEK LİSTESİ
İBRAHİM ŞERİF
“Yaşanan bu üzücü olay
nedeniyle Gelecek Listesi ekibi
olarak, başta merhum
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in
ailesine, DEB Partisi Genel
Başkanı Sn. Mustafa Ali
Çavuş’a vede tüm azınlığımıza
geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz. Bu çirkin saldırıyı
gerçekleştirerek demokrasiye
darbe vuran kimliği belirsiz
kişi veya kişilerin emniyet
yetkilileri tarafından bir an
önce bulunmaları ve adalete
teslim edilmelerini
bekliyoruz.”

PASOK RODOP 
İL ÖRGÜTÜ
PASOK Partisi Rodop İl
Örgütü, 16 Aralık Çarşamba
günü yaptığı açıklamayla DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyı
kınadı. Açıklamada bu tür
hareketlerin bölgenin
istikrarına zarar verdiği
belirtildi. Parti il örgütünün
açıklamasında Trakya’daki
uyumlu yaşamın tüm nüfusun
bir kazanımı olduğu, bunun
da barış ve demokrasiyi
koruduğu ifade edildi. 

Tepkiler devam etti
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Sığırlarda şap hastalığı

B
ilindiği üzere bölgemiz bir
süredir bulaşıcı viral
hastalıkların etkisinde

olup, bu vesileylede binlerce
büyükbaş ve küçükbaş hayvan itlaf
edilmişti. Yine büyükbaşların
korkulu rüyası olan ŞAP
HASTALIĞININ anavatan
Türkiye’nin pek çok ilinde
hortlamasıyla hastalık Sakarya,
Bursa ve Balıkesir illerine kadar
yayılım gösterdi. Bu yüzden  de
tedbir amaçlı olarak birçok ilde
hayvan pazarları kapatılmıştır. En
son da İzmir ve bölgesinin de aşırı
viral tehditte olduğunu ve bu
bölgelerin de ülkemiz ve bölgemize
pek te uzak bölgeler olmadığını
düşünürsek; bu haftakai konumuzu
ŞAP HASTALIĞINA ayırdık...

ŞAP; çift tırnaklı hayvanlarda
görülen, çok bulaşıcı VİRAL bir
hastalıktır. Daha çok sığırlarda
sorun olarak görülür. Ekonomik
yönden çok büyük kayıplara sebep
olur.

Ergin sığırlarda genellikle
öldürücü değildir. Ancak;
buzağılarda virusun doğrudan kalp
kası üzerine etki göstermesi
sonucu ani ölümler olur. Şap
hastalığı ağız, ayak ve memelerde
yaralarla klinik belirti gösterir.
Belirtiler önce kabarcık şeklinde
olup, sonra kabarcıkların sıyrılması
sonucu yaralar ortaya çıkar.
Hastalık ağızdan ip gibi salya
akması, ağız şapırtısı, topallık ve
dişilerde meme uçlarındaki
yaralarla karakterize olup, ergin
hayvanlar genellikle iki hafta içinde
klinik olarak iyileşirler.

Şap hastalığı iyileştikten sonra
meme ucu yaraları ile ilgili olarak
meme iltihapları (mastitis) ve
ayaktaki yaraların sonucu topallık
gibi kalıcı problemler hayvanların
ve işletmenin başına dert olabilir.
Şap virusunun yedi tipi ve bunların
toplam 60 alt tipi bulunmaktadır.
Tipler arasında çapraz bağışıklık
söz konusu değildir.

Şap virusu kuru ortamlara ve
güneş ışığına dayanıksızdır. Ancak
kışın hayvan dışkısında altı ay canlı
kalabilir. Salyada 14 gün, sütte 9
gün canlı kalabildiği
bildirilmektedir. Virus her türlü yol
ile hızla bulaşır. Doğrudan temas
en önemli bulaşma yolu olup,
araçlarla, insanlarla, rüzgarla, sütle
bulaşabilir. Hasta hayvanların
idrarı, dışkısı, salyası, sütü ve eti
bulaşma kaynağıdır. Virusun girişi
ağız, burun, boğaz yoluyla olur.
Yayılmada hayvan pazarları, ortak
kullanılan suluklar ve meralar
önemli rol oynar. Hastalık çıkmış
yerin on kilometre yarıçapındaki
bölge en çok tehlikeye maruz kalan

bölgedir. Hastalık çıktığı
duyulduğunda işletmeler derhal “
içine kapanmalıdır”. Yani hayvan,
ot, saman, malzeme ve insan giriş
çıkışı, kesinlikle önlenmelidir.
Çalışanların zorunlu giriş çıkışı için
giysilerin, çizmelerin değiştirilmesi
ve dezenfeksiyon yapılması gibi
önlemler alınmalıdır. Hastalık
etkeni çamaşır suyu, çamaşır
sodası ve sirkeye karşı hassastır.
Çamaşır suyunun % 2’lik, çamaşır
sodasının %4 ‘lük çözeltilerinin
dezenfeksiyonda kullanılması
uygun olur. Ağızdaki yaraların
%10’luk yemek sodası (sodyum
bikarbonat) çözeltisi ile yıkanması
da rahatlatıcı ve iyileştirmeyi
hızlandırıcı bir etki gösterir.

Şap hastalığında bulaşmanın en
önemli yolu doğrudan temas olup,
buradaki başlıca problem
inkubasyon dönemi veya kuluçka
dönemi dediğimiz klinik belirtilerin
görülmediği zaman dilimidir.
Dışarıdan bakıldığında henüz bir
belirti görülmediği halde hastalık
ilerlemekte ve bulaşma olmaktadır.
Klinik belirtiler görüldüğünde ise iş
işten geçmiştir. Başka bir yanıltıcı
yol klinik iyileşmenin ardından
hayvanların bir süre “ taşıyıcı”
olarak kalmasıdır. Özellikle yutak
bölgesinde altı ay ile 24 ay
arasında virusun canlılığını
koruduğu bildirilmektedir. Şap
virusunun kuluçka süresi 2-14 gün
arasındadır. Hastalık genellikle 3-5
gün içinde ortaya çıkar. Karantina
süresinin bu bilgiler ışığında 15
günden az olmaması gerekir.
Çiftliğe yeni getirilecek bir
hayvanın, en az 15 gün karantinada
tutulduktan sonra, diğerlerinin
yanına konulması yerinde olur.
Hastalık çıkmış bölgelerden,
hastalık sönmüş dahi olsa, hayvan
almamak en akılcı önlemdir.

Şap hastalığı zoonoz hastalıklar
listesinde, yani hayvanlardan
insanlara geçebilen hastalıklar
arasında sayılmakla birlikte, böyle
bir bulaşma çok nadirdir. Çift
tırnaklı hayvanların bir hastalığı
olduğundan insanlar bu viruse
karşı duyarlı değildirler. Bağışıklık
sistemi çökmüş, direnci kırılmış
insanlara, çocuk ve yaşlılara
bulaşma ihtimali olabilir.

Hastalığın tedavisi yoktur. Ağız
ve ayakların sodyum bikarbonat
(yemek sodası) solüsyonu ya da
sirkeli suyla silinmesi yararlı olur.
İkincil enfeksiyonların önlenmesi
için antibiyotik kullanılması yaygın
bir uygulamadır. Hastalık daha
önce de söylediğimiz gibi iki hafta
içinde, belki bir takım hasarlar
bırakarak, iyileşir. Hastalığın
koruyucu aşıları vardır.

VETERİNER BAKIŞI
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POTAMİ Partisi Genel
Başkanı Stavros Theodorakis,
partisinin kongresi öncesi 12
Aralık Cumartesi günü Batı
Trakya’yı ziyaret etti.

Potami Partisi Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti
Komitesi ile görüşmek üzere
hafta sonu Batı Trakya’yı
ziyaret eden Theodorakis,
ziyaretine Dedeağaç ilinden
başladı. Daha sonra
Gümülcine’ye geçen
Theodorakis’in Rodop
ilindeki ilk durağı Kozlubekir
köyü oldu. 

Kozlukebir köyündeki
Çamlık lokantasında öğle
yemeği yiyen Theodorakis,
burada tütün üreticileriyle
biraraya geldi. Potami Partisi
Başkanı Stavros Theodorakis,
Kozlukebir’de partisinin
Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Belediye Başkan Yardımcısı
Halit Mehmet, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyesi Ahmet İbram
tarafından karşılandı. 

“SİRAZA – ANEL
HÜKÜMETİ NEREYE
GİTTİĞİNİ BİLMİYOR”
Theodorakis burada yaptığı
açıklamada, “Eğer ülkenin

siyasi sistemi değişmezse,
Yunanistan değişmeyecektir.
Bunun da olabilmesi için
önce siyasi partilerin
değişmesi gerekir. Potami
partisi siyasi sisteme yeni
fikirler sunabilecek
kapasiteye sahip.”dedi. 

SİRİZA-ANEL hükümetini,
“Nereye gittiğini bilmeyen
beceriksizlik hükümeti”
olarak tanımlayan
Theodorakis, Başbakan
Çipras’ın ülkeyi
yönetemediğini itiraf etmesi
durumunda yeni bir çözüme
sıcak baktığını kaydetti.

Kolzukebir’de tütün
üreticileriyle görüşen Potami

Partisi lideri, “Yeni tarım
üreticileri kategorisinde yer
alan çiftçilere %13 vergi
uygulanmalı. Çiftçilere de
yeni girişimciler olarak
muamele yapılmalı. Bu
nedenle masrafları
çıkarıldıktan sonra ortaya
çıkan gerçek gelirleri
üzerinden vergi ödemeliler.”
diye konuştu.

Trakya’nın kalkınmasıyla
ilgili olarak Theodorakis,
bölge belediye başkanları,
bazı  yerel kurumlar ve
bakanlık yetkililerinin
katılımıyla özel bir kalkınma
komisyonunun
oluşturulmasını önerdi. 

Potami lideri
Theodorakis 
Batı Trakya’daydı... 

AVRUPA Batı Trakya Türkleri Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada, Batı Trakya Türk
azınlığına yönelik hak ihlalleri
ve ayrımcılığın ivedilikle
son bulması
temennisinde
bulundu.

Açıklamada,
“Birleşmiş Milletler
(BM) Genel
Kurulu’nun 1950
yılında aldığı
kararla, 1948 İnsan
Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin
kabul edildiği 10 Aralık
tarihi Dünya İnsan
Hakları Günü olarak her yıl
farklı temalarla kutlanıyor. Bu
yılki Dünya İnsan Hakları Günü’nde,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi ile Kişisel ve Siyasal
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 50.
yıldönümü ‘Haklarımız. Özgürlüklerimiz. Her

zaman’ temasıyla tüm dünyada çeşitli
kampanya ve etkinliklerle kutlanıyor.”
denildi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu,
“ABTTF olarak tüm insanların

Dünya İnsan Hakları
Günü’nü içtenlikle

kutluyor,
demokrasinin beşiği

olmakla övünen
ülkemiz
Yunanistan’da Batı
Trakya Türk
azınlığımıza
yönelik hak ihlalleri

ve ayrımcılığın
ivedilikle son

bulmasını temenni
ediyoruz. Ülkemizden,

azınlığımızın etnik Türk
kimliğini tanımasını, ikili ve

uluslararası antlaşmalarla garanti
altına alınan din ve eğitim alanlarındaki
özerklik hakkına saygı duymasını ve
azınlığımızla doğrudan diyaloga geçmesini
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABTTF’den İnsan 
Hakları Günü açıklaması
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ŞU an ülkemizde dört farklı renk
seçeneğiyle satışta olan ve 700€ fiyat
etiketiyle amiral gemisi cepler arasında yer
alan Xperia Z5, beyaz, siyah, altın ve yeşil
renklere sahip. Elimizdeki model beyaz
renkli seçenek. Tasarım detaylarıyla hemen
sizin de dikkatinizi çekmiştir; Sony, Xperia
Z5’te tasarımı elden geçirerek çeşitli
iyileştirmelerde bulunmuş. Arka gövde buzlu
cam bir yüzeye sahip ve kenarlar da eskisi
kadar yuvarlak hatlardan oluşmuyor, ayrıca
metal malzemeden oluşuyor. Ancak
telefonun en önemli tasarımsal farklılığını
arka yüzdeki buzlu cam yüzey oluşturuyor.
Hem görünüm hem verdiği his itibariyle
beğendiğimiz bu hareket, metalik çerçevede
yer alan Xperia logosuyla da güçleniyor.

Öte yandan tasarımdaki en büyük
farklılıklardan birini de parmak izi
okuyucusu yaratıyor. Xperia Z5’te güç
tuşunun yapısı ve biçimi değiştirilerek
parmak izi sensörü olarak kullanılıyor.
Parmak izi sensörünün detaylarından
ilerleyen adımlarda bahsedeceğiz.

Xperia telefonlarını rakiplerinden ayıran
en önemli özelliklerden biri de kuşkusuz su
geçirmez oluşu. Xperia Z5 de elbette ailenin
her üyesi gibi su geçirmez yapıda
tasarlanmış. Tıpkı Xperia Z3+’ta olduğu gibi
IP68 sertifikasının sahibi olan telefon, 1.5
metreye kadar 30 dakika süreyle suya karşı
dayanıklılık gösteriyor. Yani üzerine sıvı
döküldüğünde veya yağmura maruz
kaldığında endişelenmek bir yana, bu
telefonla direkt olarak havuza girmekte
serbestsiniz. Telefonun kulaklık ve microUSB
noktalarının açık olduğuna bakmayın; Sony,
bu noktaları içten suya karşı korumaya almış
durumda.

Telefonun sol kenarında bir kapak altında
microSD kart ile SIM kart slotu bulunuyor.
Buradaki çekmeceyi çekip, içine kartları
yerleştirerek çalışır hale getirebiliyorsunuz.

Sağ kenara baktığımızdaysa, burada da
güç butonunun yanında ses butonları ile
klasik deklanşör tuşunun yer aldığını
görüyoruz.

Ekran

Son dönemde piyasaya çıkan bazı amiral
modellerde 2K ekranları gördük. Bunlara
Galaxy S6 ile LG G4 dahil. Ancak Sony,
Xperia Z5 modelinde Full HD çözünürlükten
vazgeçmemiş. Açıkçası Full HD çözünürlük
5.2 inç boyutundaki bir ekran için fazlasıyla
yeterli. Yalnız öte yandan Sony, Xperia Z5
Premium modeline tam 4K çözünürlük
sunan bir ekranla, “premium” ayrıcalığını
tanımış. Yani Premium modelini tercih
edecek olan kullanıcılar, 4K’lı bir ekranla
karşılaşacak

Xperia Z5’in ekranına dönecek olursak,
görüntü anlamında gayet doyurucu bir
ekranla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla
söyleyebiliriz. IPS LCD panelin sahibi olan
ekran, 428 ppi piksel yoğunluğu seviyesinde.
Sony’nin Triluminos display teknolojisinin
sahibi olan ekran, çizilmelere karşı da
dayanıklı. Buna ek olarak kasa yapısı
itibariyle de ekranını çizilmelere karşı
dayanıklı kılan Sony, bunu hem ön hem arka
yüzeyin kenarlarında hissedilen ince bir
metalik halkayla ortaya koymuş. Gövdenin
çevresinden çok ince biçimde dışarıya taşan
bu metalik halka, telefonu ön veya arka
yüzeyi üzerinde masaya bıraktığınızda,
yüzeyi yüksekte tutarak çizilmesini
engelliyor. Ayrıca ekrana bir koruma bandı
yapıştırırsanız eğer, bu fazlalık da ortadan
kalkıyor. Açıkçası çok akılcı bir tasarım
olmuş.

Teknik tablo ve performans
Xperia Z5’in teknik kadrosuna bakalım ve

performans notlarından bahsedelim. İşlemci
hanesinde Qualcomm’un güçlü Snapdragon
810 işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdekli bu
işlemci, dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 ve
dört çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A57
yongalarından oluşuyor. Tipik olarak
da Snapdragon 810’un yanında
Adreno 430 grafik işlemciyi
görüyoruz. Böylece
performans anlamında
kayıpsız bir grafik
çizeceğinin işaretini şimdiden
veriyor Xperia Z5. 3 GB kapasitesinde RAM’le
sunulan telefon, 32 GB’lık bir depolama

kapasitesinin sahibi. Ve güzel haber, bu alanı
200 GB daha arttırmak mümkün. Yani bu
telefonda, microSD kartla beraber 232 GB’lık
bir alanınız mevcut.

Xperia Z5, beklendiği gibi performans
anlamında güçlü bir telefon. Hem işlem
kabiliyeti hem multimedya deneyimi iyi
seviyede. Elbette aksini görmek biraz şaşırtıcı
olurdu. Telefonu kullandığımız süre boyunca
güçlü grafik performansı gerektiren hem Real
Racing 3 hem Mortal Kombat X gibi oyunları
oynadık. Aldığımız sonucun son derece
memnun olduğunu söyleyelim. Öte yandan
çoklu görev, yani multitasking konusunda da
gayet tatmin edici olan telefon, açık olan
uygulamalar arasında rahatlıkla farklı
işlemler yapma imkanı tanıyor.

Xperia Z5’e elbette Geekbench testi
yapmadan da bırakmadık. Aldığımız sonuca
göre tekli çekirdekte 1312 puan, çoklu
çekirdekte ise 4015 puan toplayan Xperia Z5,
böylece One M9, Note 5, Galaxy S6’yla
beraber lordlar kamarasına yerleşiyor.

İşletim sistemi olarak Android 5.1.1’le
gelen telefon, elbette Android 6.0
Marshmallow güncellemesi alacak.

Güvenlik ve kamera
Xperia Z5’i selefinden ayıran en

büyük farklılıklardan biri de az
önce çıtlattığımız parmak izi
sensörü elbette.
Telefonun sağ
kenarına eklenen
güç

butonunu parmak izi sensörüyle yenileyen
Sony, böylece güvenlik önlemlerinden geri
kalmamış. Güvenliğin yanı sıra kilit açmayı
kolaylaştıran parmak izi sensörü, Xperia
Z5’te kusursuz çalışıyor. Bunu da yeri
gelmişken söyleyelim.

Telefonun güvenlik ayarları kısmından
önce bir Pin veya şifre oluşturarak girdiğiniz
parmak izi bölümü, hızlı bir şekilde parmak
izinizi algılıyor. Özellikle telefonu sol elinizle
kullanıyorsanız orta parmağınızı, sağ elinizle
kullanıyorsanız başparmağınızı parmak izi
sensörüne atmanızı tavsiye ederiz. Zira
telefonu elinize aldığınızda, güç tuşu tam bu
parmakların altına denk geliyor. Böylece hızlı
bir şekilde telefonun kilidini
açabiliyorsunuz.

Xperia Z5’in selefinde bir diğer ayrılan
noktası tabii ki kamerası. Xperia Z5’te 23
megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar
çekmek mümkün. Exmor RS kamerasıyla çok
hızlı biçimde odaklanabilen kamera, tabii ki
LED flaşla da desteklenmiş.

Arka kamerayla 4:3 oranında 23
megapiksel fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Eğer 16:9 formatta çekim yapmak istiyorsanız
20 megapiksel mevcut. Kameraya yönelik bir
diğer yenilikse, net görüntü yaklaştırma

teknolojisi ile kalite bozulmadan 5
kata kadar zoom imkanı

tanıması.
Pil

ömrü

Xperia
Z5, batarya

konusunda
selefine göre önemli

farklılıklar getiriyor. 2900
mAh’lik bataryaya sahip

olan telefon, her ne kadar
selefine göre 30 mAh seviyesinde

daralan bir alanla karşımıza çıksa da,
ondan daha iyi bir performans sergiliyor.

Tam gün kullanımımızda rahatlıkla gün
sonunu gördüğümüz telefon, yaptığımız pil
ömrü testleri neticesinde olumlu bir izlenim
bıraktı.

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia Z5
11
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SOLDANSAĞA
1) Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan
düzenek – Karnı geniş testi 3) (tiyatro) Antrakt –
Dolgun, kalın – Nikel’in simgesi 3) Gramerde, ünlü-
lerin uzun söylenişi – Altmış dakikalık zaman dilimi
4) Çekişme, bozuşma – Helyum’un simgesi – Kül
rengi, boz 5) Dünyanın uydusu – Ruh dünyasında
oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması 6) İrade
kaybı – Zehir, ağı 7) Tanrıtanımaz kimse – Gökkuşağı
8) Gerinlik ölçen alet – Lakin, fakat 9) (Eskiden)
Hükümdarın vekili – Lenf düğümleri iltihabı 10)
Pişmiş sıcak yemek – Bir yerin zenginleri – Neon’un
simgesi 11) At üretilen çiftlik – Aşk 12) Tarçın, karan-
fil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı –
Dolaylı olarak anlatma 13) Çocuğu olan kadın –
Zehirli bir örümcek 14) Makamda yükselme – Uygun
bulma, tasvip.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Fin hamamı – Arkası sırlı cam – (halk dili) Ucu sivri
bir çeşit takoz 2) Yer bilimi – (halk dili) Mutfak 3)
Camide yapılan dini konuşma – Yaşatmak ve
geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi –
Hattat cilası 4) Tekinsiz – Müzikli tiyatro eseri 5)
Kötü göz – Meydan, saha – Doğuyla ilgili 6) Vergi
toplayan kimse, vergici – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Kırmızı – Temel besin maddesi – Bir ülkedeki arazi
sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenmesi
8) Güzel kokulu madde – Hararet – Batı Anadolu köy
yiğidi – En kısa zaman 9) Uygunluk – Burmalı çivi 10)
Tamir – Asgari 11) Dizem, tartım – (zooloji) Büyük
fare – Karışık renkli.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Tashih,
Pide 2) El, Asude, Ad 3)
Omur, Morina 4)
Rayiha, İrs 5) Ac, Raks
6) Brik, Daima 7) Sim,
Asar, Av 8) Aganta, Tel
9) Fa, Arma, Mas 10)
Nara, İye 11) Kek,
Kolaçan 12) Ki, Men, Kg
13) Aborda, Mine 14)
Sarig, Kamer.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Teori, Saf, Klas 2)
Alma, Bigane, Ba 3)
Uyarma, Akkor 4)
Harici, Nar, İri 5) İs,
Katrat, Dg 6) Humar,
Sam, Oma 7) Do, Ada,
Aile 8) Perikart, Yanma
9)İrsi, Emeç, İm 10)
Dans, Mala, Akne 11)
Eda, Çav, Sünger.
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Japonya, Asya’nın doğusunda bulunan bir adalar ülkesidir. Bu ülke, dört
büyük ada ve pek çok sayıda küçük adadan oluşuyor. Büyük olan adaların
adları Hokkaido, Honşu, Şikoko ve Küşü. Honşu en büyük ada. Başkent Tokyo
da bu adada bulunuyor.

Japonya’da yaşayan insanların sürdürdüğü geleneksel yaşam, bugün
özellikle Tokyo gibi kalabalik kentlerde yerini batı tarzı yaşama bırakmış.
Tokyo’da çok sayıda gökdelen ve kule benzeri yapılar bulunuyor.

Japonya, ekonomik açıdan dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında. Bunu,
sanayisinin çok gelişmiş olmasına borçlu. Bilim ve teknoloji alanlarında da
çok gelişmiş olan ülke, robot teknolojisi açısından dünyada bir numara.
Dünyanın en ünlü robotlarından biri olan ASIMO da Japonya’da Honda adlı
bir firma tarafından geliştirilmişti. Asimo hem yürüyebiliyor, hem de
konuşabiliyor. 

Japonya’da özellikle Tokyo gibi kalabalık kentlerde “kapsül otel” denen
küçücük odalı oteller bulunuyor. Bu odalar o kadar küçük ki içlerinde
genellikle yalnızca bir yatak, mini bir televizyon, çalar saat ve ışık bulunuyor.
Kapsül otelleri, daha çok iş
adamları tercih ediyor. 

Geleneksel Japon evleri
keresteden yapılıyor. Bu evler,
nemden korunmak için genellikle
yerden yüksekte inşa ediliyor.
Geleneksel evlerin bir özelliği de
odalarının farklı amaçlarla
kullanılması. Örneğin, yemek
odası olarak kullanılan bir
oda, gece yatak odası olarak
da kullanılabiliyor. Bu
nedenle eşyalar da katlanıp
taşınabilir özellikte.

Bu evlerde, odaların
hemen hepsinde dışarı
açılan, aynı zamanda
odalar arasında geçişi de sağlayan
“fusuma” adı verilen kapılar var. Işığı daha çok
geçirmeleri için kağıttan yapılan bu kapılar yana doğru kaydırılarak
açılıp kapanıyor.

Japonlar günümüzde daha çok apartmanlarda ya da villalarda oturuyor.
Ancak yine de genellikle her evde geleneksel olarak düzenlenmiş bir oda
bulunuyor. Japonya, bir deprem ülkesi. Depremlerden olabildiğince az zarar
görecek evler yapabilmek için yeni teknolojilerden yararlanılıyor. 

Yemekler “zataku” adı verilen alçak masalarda yenir ve “zabuton” adı
verilen yassı yastıkların üzerinde oturulur.

Japonya’da en çok yetiştirilen ürün pirinç. Bu nedenle Japonlar’ın en sık
yedikleri yemek de pilav. Ayrıca ülkenin dört bir yanının denizlerle çevrili
olması nedeniyle deniz ürünlerini de bolca yiyorlar. Öğünlerini genellikle
yağsız beyaz pilav, balık ya da etten oluşan bir ana yemek, pişmiş sebze, çorba
ve turşu oluşturuyor. Japonlar yemeklerini özel çubuklarla yiyor. 

Soya fasulyesi ezmesinden yapılan “miso” çorbası, Japonların sofralarından
hiç eksik olmuyor. “Suşi” de pirinç ve yosun, balık ve
yengeç gibi deniz hayvanlarından yapılıyor. 

Çay töreni, Japonya’da yüzyıllardan beri devam eden
bir gelenek. Bu törende asıl amaç bir araya gelerek, eski
gelenekleri yaşatmak, sakin ve nazik davranışlar

sergileyerek huzura kavuşmak. Ev sahibi, çöy töreninden önce evinin
bahçesini ve çay odasını özenle hazırlıyor. Bu hazırlıklar arasında
“ikebana” adı verilen çiçek

düzenlemeleri yapmak da yer
alıyor.

Yetişkinler özellikle
yemeklerden sonra ya da bir
araya geldiklerinde “oça” adı
verilen çaydan içerler. Oça,
sıcak ve şekersiz içilir.
Çocuklarsa daha çok süt
içer. Japoncada sütün
karşılığı “miruku”dur. 

Kadınlar genellikle
rengarenk, erkeklerse
siyah kimonolar giyiyor.
Kimono, Japonlar’ın

geleneksel giysisidir. Eskiden günlük
yaşamda giyilen kimono bugün yalnızca özel günlerde

ve bayramlarda giyiliyor. Kimono, belirli ölçülerde bir kumaş
parçasının sekiz parçaya bölünüp dikilmesiyle hazırlanıyor. İşin en güzel yanı,
kimono dikilirken kumaşın tümünün kullanılması ve hiç kumaş israf
edilmemesi. 

Kimononun beline “obi” adı verilen
geniş bir kuşak bağlanıyor.
Kimononun altına “zori” adı verilen
parmak arası terlikler giyiliyor. Bu
terliklerle, ayak başparmağı için ayrı bir
bölümü olan beyaz çoraplar giyiliyor.  

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Suşi

Çay töreni
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Yavru Fil ve Yavru Panter,
muz ağaçlarıyla çevrili bir
alanda karşılaştılar. Ikisi de bu
ormanda doğmuştu, ama
birbirlerini hiç görmemişlerdi.

Yavru Fil: 
- Sen kimsin, diye seslendi.
Yavru Panter “Miyauu!” diye

kükremeye çalıştıktan sonra
yanıtladı onu.

- Ben, küçük bir panterim.
Fil bu yanıta çok güldü.
- Ne panteri? Sen olsan olsan,

ancak bir kedi yavrusu
olabilirsin.

Minik panter bu sözlere biraz
kızdı. 

- Babam gibi kükreyemi-
yorum diye mi beni kedi sandın?
Gel de bana yakından bak.

Yavru Fil şaşırmıştı.
- Özür dilerim. Seni, sahibim

Abdullah’ın tekir kedisi gibi bir
kedi sanmıştım.

Bu minik fil, öyle iyi kalpliydi
ki Yavru Panter’le arkadaş
olabilmek için konuyu değiştirdi…

- Gel, panter kardeş. Şu alanın
çevresindeki ağaçları gözden
geçirelim.

Beriki bu öneriyi pek sevmedi. 
- Neden? Gözden geçirip de ne

olacak?
Yine de Yavru Fil’in

bulunduğu köşeye doğru gitti.
Birden kahkahalarla gülmeye
başladı. Küçük fil şaşırmıştı.
Hiçbir şey anlamadan pantere
bakıyordu. Sonunda panter
susunca Yavru Fil sordu.

- Şey panter kardeş… Seni
böyle güldüren nedir?

Öteki yanıtladı.
- Ne olacak? Görmüyor

musun? Bu senin merak ettiğin
ağaçlar, saçlarını bile
taramamış. Üstelik tepelerinde
de uzun uzun bir şeyler
sallanıyor. Ay, çok komik bir
görüntü, dayanamıyorum.

Yavru Panter, böyle diyerek
kendini yere attı. Sırtüstü
devrilip gülmeyi sürdürdü.

Yavru Fil, merakını yenemeyip
muz ağaçlarından birine
yaklaştı. Biraz baktıktan sonra
kendi kendine mırıldandı. 

- Ben bu uzun şeyleri
biliyorum, annem söylemişti.
Bunlar meyve, adları da muz.

Sonra arkadaşına dönüp
sordu.

- Tadına bakmak ister misin
panter kardeş?

Yavru Fil panterin yanıtla-
masına fırsat vermeden,
hortumunu uzatıp ağaçtan iki
tane muz koparttı. 

- Al kardeş, bir sana, bir de
bana.

Yavru Fil, muzunu keyifle
yemeye başladı. Tam bu sırada
küçük panterin kızgın sesi alanı
inletti.

- Miyauu! Böğğ! Berbat bir şey
bu. Biz panterler, meyve yemeyiz;
et yerit et, diye hırsla bağırdı.
Sonra arkasına dönüp geldiği
yöne doğru yürüyerek gözden
kayboldu.

Aradan birkaç gün geçmişti…
Yavru Fil, ormanda yine

yürüyüşe çıkmıştı. Biraz
yürüdükten sonra ileride
kocaman bir ağaç gördü. Ağaç
gerçekten çok büyüktü. Yavru Fil
her zamanki merakıyla o yöne
doğru seğirtti. Tam ağaca
yaklaşmıştı ki birinin ağladığını
duydu.

- Auuu! Miyauuu, uuu, uhuuu,
miyauuu!

Yavru Fil, sesin geldiği yöne
gidip baktı. Bir de görsün? Birkaç
gün önce muz ağaçlarının
bulunduğu alanda arkadaş
olmaya çalıştığı Yavru Panter,
yere oturmuş ağlamıyor mu!

İyi kalpli Yavru Fil
dayanamayıp sordu.

- Neyin var
panter kardeş?
Neden böyle
ağlıyorsun?

Panter, “Miauu,
auuu!” diye daha
da yüksek sesle
ağlamayı
sürdürdü…
Sonra fili
yanıtladı.

- Neden mi ağlıyorum? Çünkü
annem, babam ve kardeşlerim, şu
gördüğün kocaman ağaca
tırmandılar. Ama ben
tırmanamıyorum. Miyauuu!

Yavru Fil şaşkınlıkla
konuştu.

- Ama panter kardeş,
senin de kediler gibi
tırnakların var. Onları
batırsana ağacın gövdesine. 

Bu sözleri duyan küçük
panter sesini iyice yükseltti.

- Miyauuuuu! Ben
beceremiyorum. Zaten babam da
bu nedenle kızdı ve bana
“Korkak!” dedi. 

Yavru Fil arkadaşının bu son
sözlerine çok üzüldü. Onu
avutmak istiyordu. Bir süre
düşündükten sonra sevinçle
bağırdı.

- Panter kardeş! Eğer istersen,
ben sana yardım edebilirim.

- Neden yardım etmek
istiyorsun bana?

- Biz arkadaş değil miyiz?
Panter biraz kuşkuyla bakıp

söylendi.
- Sen bir filsin, bense bir

panterim. Hem nasıl yardım
edeceksin bana?

Yavru Fil bu sözlere biraz
alındı.

- Sence bir fil ile panter
arkadaş olamaz mı?

Panter birazcık utanmıştı.
- Bilmem… Babam demişti ki…

Ormanda düşmanlarımız
varmış…

O
zaman

Yavru Fil
hortumunu küçük pantere uzattı.

- Gel, şu hortumumun üstüne
çık. Oradan da seni sırtıma
bindireyim.

Pantercik,  çok şaşırmıştı, ama
yine de filin isteğini yerine
getirmek istedi. Yavaşça Yavru
Fil’in hortumunun üstüne bindi.
Yavru Fil, hortumunu iyice
yukarı kaldırdığında da “Hoop!”
diye filin sırtına atlayıverdi.

- Gördün mü? Hiç de zor
değilmiş benim sırtıma binmek…

Küçük panter öyle sevinmişti
ki… Sürekli sevinçli mırıltılar
çıkarıyor ve Yavru Fil’in sırtında
zıplayıp duruyordu. Yavru Fil’in
birazcık canı acımıştı ve
gıdıklanıyordu.

- Ay, ay! Dur, sakin ol! Çok
gıdıklanıyorum. Hem ben
sallanırsam sen de pat diye yere
düşersin. 

Pantercik ise neşeyle bağırma
başladı.

- Yaşasın! Buradan her tarafı
görebiliyorum. A, a! annemle
babamın tırmandıkları dalı bile

gördüm.
Anneee! Hey
anne. Babaaa! Bana bakın.

Yavru Panter, telaşla başını
aşağı eğip Yavru Fil’e sordu.

- Fil kardeş, beni o dala
çıkarabilir misin?

Fil bu sözlere çok güldü. Yavru
Fil, “Hah, hah, hah!” diye
güldükçe üstündeki panter
sallanıp duruyorud. Pantercik
telaşla bağırdı.

- Ay, imdat! Yeter fil kardeş.
Gülme, yoksa düşmemek için
sırtına tutunmak zorunda
kalırım. Senin de canın yanar
arkadaşım…

Sonra birden yeniden sevinçle
bağırmaya başladı.

- Hey! Herkes bana baksın! Ne
dediğimi duydunuz mu?
“Tutunurum” dedim.

Yavru Fil de onu
yüreklendirdi. 

- Tabi ki tutunabilirsin panter
kardeş. Dedim ya, sahibimin
kedisi gibi tırnakların var senin.
Ama lütfen sakın şimdi tutunma.
En iyisi ben seni annenlerin
oturduğu ağaca doğru
götüreyim.

Yavru Fil, arkadaşı minik
panteri sırtında taşıyarak
kocaman ağacın yanına geldi.
Hortumunu panter ailesinin
bulunduğu dala uzatıp:

- Bak panter kardeş! Sana
hortumumla bir köprü kurdum.
Oradan geçip ağaca çıkabilirsin,
dedi.

Küçük panter öyle sevinçliydi
ki! “Hortumdan köprü”nün
üzerinden dikkatli yürüyüp
ağacın dalına geçti. Tırnaklarıyla
sıkıca ağaca tutunduktan sonra
file dönüp teşekkür etti. 

- Fil kardeş, çok teşekkür
ederim. Sen benim bu ormandaki
en iyi arkadaşımsın.

Yavru Fil mutluluktan
uçuyordu. Yeniden hortumunu
dala uzatıp konuştu.

- Madem arkadaşız, uzat
patini tokalaşalım.

Pantercik bunu duyar duymaz
bir anda geri döndü. Yeniden
hortumu geçip arkadaşının
başına geldi. Yanaklarından
sevgiyle öptü.

İşte o günden sonra küçük
panter ağaçlara rahatça
tırmanmaya başladı. Gün
geçtikçe de Yavru Fil ile
dostlukları arttı. Ormanda hep
birlikte gezip oyunlar oynadılar.

Yavru Fil ve Yavru Panter

Sizin köşeniz                                    İlayda Hümmet Ahmet - 5 yaş

Gümülcine

Konu: Evin
içinde ben,
annem, 
babam,
anneannem,
babaannem,
dedem varmış.

GÜNDEMboncuk
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GÜNDEMsağlık

İyi ve bol omegayı
nereden kazanacağız?

Omega-3 yağları
beden sağlığımız için
son derece önemli.
Omega-3 yağ asitleri
olmadan sistemlerimiz
doğru dürüst çalışmıyor.
Ne beynimiz, kalbimiz,
ne damarlarımız,
eklemlerimiz, ne de
gözlerimiz beklenen
verimi göstermiyor. Ne
var ki bu çok özel yağları
maalesef biz kendimiz
üretemiyoruz. 

Onları ya doğrudan
hayvansal besinlerle
(yani etle, tavukla,
balıkla, sütle, yoğurtla,
peynirle ya da
yumurtayla)
vücudumuza doğrudan
kazandıracağız ya da
bitkisel omega-3’lerden
zengin besinleri
(örneğin semizotunu,
cevizi, keten tohumunu)
biraz daha sık tüketip
karaciğerimizin
bunlardan bize lazım
olan omega-3’leri
üretmesine fırsat
vereceğiz.

İsterseniz ikinci
maddeden başlayalım.
Bitkisel omega-3’lerden zengin besinler
tüketmek akıllıca bir iş olsa da maalesef
yeterli bir çözüm değil.

Değil çünkü bitkisel omega-3 olarak
bilinen Alfa Linoleik Asit (ALA),
vücudumuza ister keten tohumu, ceviz,
semizotuyla, ister diğer yeşil yapraklı
sebzelerle girsin,ancak çok küçük bir
bölümü karaciğerimizde bizim
vücudumuzda işe yarayan omega-3’lere,
yani EPA ve DHA ya çevrilebiliyor.

BALIK ŞART!
En garantili yol EPA ve DHA’dan zengin
hayvansal besinleri doğrudan bedenimize
kazandırmak. Ne var ki balık dışında kalan
diğer hayvansal besinlerde yeteri kadar
omega-3 bulmamız artık pek mümkün
değil. Çünkü ne etinden yumurtasından

faydalandığımız
tavuklar, ne de etini
sütünü yoğurdunu
peynirini tükettiğimiz
inekler, koyunlar eskisi
gibi doğal yollarla
besleniyor; neticede de
doğadan bedenlerine
omega-3 kazandırıp
depolayamıyor,
sütlerine, yumurtalarına
omega-3 yağlarını
aktaramıyorlar.

Çünkü hepsi
maalesef çiftliklerde
yapay besinlerle
beslenip büyütülüyor ve
onlar da en az bizim
kadar ömürlerini birer
“omega-3 fakiri” olarak
geçiriyor. Bu durumda
da geriye sadece balıklar
kalıyor. 

Balıkların da çiftlik
üretimi olmayanları,
mümkün olduğu kadar
soğuk denizlerde
büyüyüp gelişenleri,
diğer deniz canlılarını
ve deniz bitkilerini
(yosunları) yiyerek
büyüyüp gelişenleri işe
yarıyor.

Soğuk sudaki hikmet
de şu: Balıklar omega-3 yağlarından
soğuktan korunma amacıyla, yani antifriz
olarak da istifade ediyorlar ve yetiştikleri
su soğudukça daha çok omega-3 üretip
depoluyorlar. 

Dolayısıyla soğuk sularda yetişen yağlı
balıkların omega-3 içerikleri daha fazla
oluyor.

Özeti şu: Beslenme planımızda bitkisel
omega-3 kaynaklarına da, hayvansal
omega-3 kaynaklarına da yer vermeliyiz. 

Ama iyi ve bol omega-3 kazanmak söz
konusu olduğunda önceliği hayvansal
omega-3 zengini besinlere, özellikle de
yağlı balıklara vermeliyiz. Yeteri kadar
balık yemediğimizde ise omega-3
desteklerinden istifade etmenin bir yolunu
bulmalıyız.

Omega-3 yağ
asitleri
olmadan
sistemlerimiz

doğru dürüst
çalışmıyor. Ne var ki
bu çok özel yağları
biz bedenimizde
üretemiyoruz. Onları
ya doğrudan
hayvansal besinlerle
vücudumuza
doğrudan
kazandıracağız ya da
bitkisel omega-
3'lerden zengin
besinleri biraz daha
sık tüketip
karaciğerimizin bize
lazım olan omega-
3'leri
üretmesine
fırsat
vereceğiz.

“ “
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Ayva çekirdeğinin
bilmediğimiz faydaları

İÇERDİĞİ potasyum, kalsiyum,
bakır, demir ve vitaminlerle ayva
çekirdiğinin birçok faydası var. Ayva
çekirdiği kullanarak evinizde doğal
karışımlar hazırlayabilirsiniz.

CİLTTEKİ LEKELERİ YOK EDER
7-8 ayva çekirdiğini çıkartıp ½ çay
bardağı ılık suda ağzı açık şekilde 1
gün boyunca besletin. Jöle gibi bir
kıvama gelince yüz ve boyun bölgesine
sürün ve 20 dakika bekletin.
Cildinizdeki lekeleri yoke dip cildinizin
sıkılaşmasını sağlayacaktır.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN BİREBİR
1 bardar suya 30 gram ayva çekirdeği
ekleyip 1 saat suda bekletin. Bu
karışımı kısı aşetle kaynatın ve ılık ılık
saçlarınıza uygulayın. Saçları streç
filmle sarıp yarım saat bekleyin ve
durulayın. Haftada bir kere
tekrarlayın.

DOĞUM SONRASI ÇATLAKLARI
GİDERİR
1 adet ayvanın çekirdeklirini çıkarın ve
yarım bardak suyun içinde 1 gece
bekletin. Sabah bu karışımı süzgeçten
geçirip 3 kaşık hindistan cevizi suyu
ekleyin. Hazırladığınız kürü her gün
çatlak bölgelere masaj yaparak sürün.

YANIKLARA FAYDALIDIR
Yarım bardak suya ayva çekirdeklerini
ekleyip bekletin. Yanık bölgelere bus u
ile pansuman yapın. Yanık izlerini
geçirmeye de yardımcı olacaktır.

ÇOCUKLARDA İSHALİ 
KESMEYE YARDIMCI
5-6 tane ayva çekirdeğini 1 çay bardağı
suyla 10 dakika kaynatıp çocuğunuza
içirdiğinizde ishalin kesilmesini sağlar.

CİLT HASTALIKLARINA 
DOĞAL ÇÖZÜM
İshal için yapılan çay aynı zamanda
cilde uygulandığında dudak
çatlamaları, egzama, meme ucu
yaraları ve yanıkların tedavisinde
kullanılabilir.

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIR
Ayva çekirdeklerini ezip bal ile
karıştırarak tüketin. Enfeksiyon riskini
azaltarak vücudunuzu birçok hastalığa
karşı koruyacaktır.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR
1 bardak ılık suya 1 avuç ayva çekirdeği
ekleyerek jel gibi bir kıvama gelene
kadar suda bekletin. Bu suyu
içtiğinizde öksürük ve bronşitinizin
azaldığını göreceksiniz.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar

içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu

eden gündemler var. Bugünlerde
hayatın hoş yanlarına açıksınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni

girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu

süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler

sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Son

dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde

derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya

gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak

önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç

duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,

tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni

adımlar atılabilir. Yeni
haberler gündeminizi

değiştirebilir. Ufukta yolculuk var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.

Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel

konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında

kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni

projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.b

u
rç
la
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..
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Mehmet Dükkancı babasını kaybetti...

Son yıllarda ülkemiz
Yunanistan’ı etkisi altına alan
ekonomik kriz, zorluklar içinde
kıvranan halkımızı bir o kadar
daha etkiledi. 

Geçenlerde köy
kahvehanesinin önünden
geçerken, bir masada tek başına
oturan Ahmet Dayı el salladı ve
“gel, kahve söyledim” diye
seslendi. Yandan bir sandalye
çektim oturdum. Masanın tam
ortasında naylon tütün kesesi,
yanda sarı çakmak. Sigara
sarmaya çalışıyor. Sigara
kağıdını baş parmağı ile işaret
parmağı arasına sıkıştırdı; diğer
eliyle keseden cömert bir
şekilde ince kıyılmış tütünleri
doldurdu. Sardı; tütünlerin çoğu
masaya döküldü. Dökülenleri,
bir eliyle diğerine süpürdü ve
keseye boşalttı. Sigaranın bir
ucunun taşan tütünlerini
temizledi ve sigarayı ağzına
koydu. Bir  eliyle  çakmağa
uzandı; yaktı sonunda. Bir anda
ortalık sigara dumanı ile doldu.
Bana bakıp dudaklarını titretip
bir şey söyleyecek; başımı iyice
ona doğru uzattım, ne
söyleyecek merak ettim. “Benim
tütünden” dedi. “Çok kuru, iyi
yanıya”. Tam o sırada  kahveler
geldi, iki bardak su yanında. 

Derdi  büyüktü Ahmet
Dayı’nın. Dışarıya camiye doğru
çevirdi yüzünü. Ha söyledi, ha
söyleyecek. Bana döndü, gözleri
dolmuştu. “Çocuk ba” dedi.

Birden irkildim. “Ne oldu,
hayırdır söyle.” 

“Bir ay önce  Almanya’ya üç
aylıklara  gemilere gitti. İşi iyi
idi, parası da iyi idi. Her şey tam
yoluna girmiş iken dün bi telefon
geldi arkadaşından. ‘Kerim biraz
rahatsızlandı, hastaneye
yattırdık, merak edilecek bir
durum yok. Ben sizi yarın tekrar
ararım, gelişmeleri bildiririm’
dedi. Çocuğa mı üzüleyim,
anasına mı, akşamdan beri
ağlayıp duruyor.” 

Teselli etmeye çalıştım.
“Bütün gençler gurbette,
inşallah bir gün önce iyileşir”
dedim. Tam o sırada kahveye
postacı geldi, isimleri okumaya
başladı. Herkes postacıyı
dinlemeye başladı. O sırada
kahveden ayrıldım, bahçeye
doğru yürümeye koyuldum. 

Yolda Ali Abi’ye rastladım.
Birlikte yürüdük. Bahçeye
vardığımızda ikimiz de bir tarafa
odun kütüklerine oturduk. Söze
ilk Ali Abi başladı. “Varmıştır
şimdi” dedi. Ben yüzüne
bakınca; “Ahmet bugün
Almanya’ya gitti de. Ağabeyi ona
da iş bulmuş.” 

Ali Abi bunları söylerken derin
derin ovaya doğru bakıyordu.
Birden anlatmaya başladı: “On
üç yaşındaydım.  Hıdrellez’de
okullar kapandı.  Hıdrellez’i
yaptık. Bütün gün kızları
salladık. Bol bol gölle yedik.
Ertesi gün babam beni İskeçe’ye

iş bulmak için götürdü. İskeçe
şehir meydanı ana baba günü,
tıklım tıklım insanla dolu. Bizim
köylerden, herkes çocuğuna iş
bulmak için şehre inmişti. Civar
şehirlerden, Kavala, Drama gibi,
çorbacılar (iş verenler) da,
sürülerine çoban, tarlalarına işçi
bulmak ümidiyle buraya
gelmişti. Babamın tanıdıkları
çoktu, bana hemen iş bulundu.
Herkez benim kadar şanslı
değildi, günlerce iş
bulamıyordu. Çorbacım Mandra
köyündendi. Babamla pazarlıkta
anlaştılar. Doksanda (yaz ortası)
babam hem beni görmeye, hem
de biraz para almaya gelecekti.
Herşeyde mutabık kalındıktan
sonra hepimiz otobüs durağına
gittik. Otobüsü beklerken
babam bana, ‘Yanına su alayım,
otobüste susarsın’ dedi. Ben
istemedim, ‘susamam’ dedim.
Hareket saati geldi. Otobüs,
burnu uzun her tarafı mavi
boyalıydı. Koltukları ahşaptı.
Yarıya kadar koltuk vardı. Diğer
yarısı eşyalara ayrılmıştı.
Çorbacı ile otobüse bindik,
babama elimi salladım. Otobüs,
büyük bir gürültü ile,
ekzozundan kara dumanlar
çıkararak hareket etti. Babam
öylece tek başına  kalakaldı
durakta otobüs kaybolana
kadar. Otobüs, ovaya doğru
ilerledikçe sıcak iyiden iyiye
bastırıyordu. Yolda susadım, çok
susadım ancak su nerde? Çok
pişman oldum, babamı
dinlememiştim. 

İkindi üstü vardık çorbacının
evine. Evdekiler sofra yapmış,
bekliyordu. Çorbacının, iki
yetişkin  kızı vardı.  Katina ve
Maria.  Büyüğü Katina. Hep
birlikte sofraya oturduk. Bana
yapacağım işler anlatıldı.
Yatacağım yeri gösterdiler. Cak
adında bir de kocaman köpekleri
vardı. Sonradan onunla dost
olduk. Her gün onunla biraz

oynamadan edemiyordum. Aile
tütün çalışıyordu. Bir aya
varmaz, tütün ekimi
başlayacaktı. Ertesi gün çorbacı
traktörle tarlaları gezdirdi.
Sonunda gittiğimiz  tarlada
durduk. ‘To megalo horafi’ dedi.
(Koca tarla) Buraya tütün
ekilecekti. Baktım, tarlanın öbür
ucu görülmüyor. Bizim
Balkan’daki  tarlalar geldi
aklıma. En büyüğü yarım
dönümden ibaretti. İş başlamış
oldu. Akşam odama gidip yatağa
yatınca köydeki evimizi,
bizimkileri düşündüm hep.
Günleri saymaya başladım.
Doksan gün sonra babam
gelecekti. Ancak o zaman
bizimkilerden haber alacaktım.
O zamanlar şimdiki gibi telefon
falan yoktu. 

Ova, Balkan’a benzemezmiş.
Güneş hayli  yakıyormuş.  Bir
ayda kapkara oldum. Tütün
ekimi geldi, işler iyice kızıştı.
Günler su gibi aktı geçti. Ara sıra
canım sıkılıyordu. Cak’la oyuna
dalar teselli olmaya
çalışıyordum. Ağustos ayı geldi.
Ayın  üçünde  günler doksan
oldu. Koca doksan gün geçmişti.
Beklediğim gün geldi. Sabah çok
erken kalktım,  güneşin
doğmasını,  öğlen olmasını
bekledim. Babam gelecek diye o
gün işe almadılar. O gün bana üç
aydan daha çok geldi. Köyün
ortasında bulunan ilkokulun
bahçesinde köy çocukları top
oynuyordu. Oraya kadar gittim,
vakit geçsin diye. Onları
seyrettim, çocukların spor
ayakkabıları çok hoşuma
gidiyordu. Ben onlar gibi hiç
oynayamamıştım. Çalışmak
zorunda idim. Oynayanları seyre
dalmıştım ancak gözüm yolda
idi. Mavi otobüs uzaktan
göründü. İçim içime sığmıyordu.
Otobüs durağa yanaştı. Herkes
indi, babam yoktu. Büsbütün
yıkıldım. Eve nasıl gittiğimi

anlamadım. Doğru yatağıma
gittim. Kendi kendimi teselli
ettim. ‘Keçileri bakacak birini
bulamamıştır’ dedim. Kasım’da,
İskeçe şehir meydanına nasılsa
hem parayı ve beni almaya
gelecekti. Üç ay daha
sabretmeliydim. İşe devam
ettim. 

Tarlaya git gel anlamadan
Kasım günü geldi çattı. Son
akşam, heyecandan gözüme
uyku girmiyordu. Bütün gece
sabaha kadar hiç uyumadım.
Hele şükür sabah oldu. Eşyamı
bir çuvala doldurdum, temiz
elbiselerimi giydim,  ayrı ayrı
herkesle görüştüm. Beni çok
sevmişlerdi. Seneye Hıdrellez’de
muhakkak bekleyeceklerini
söylediler. Çorbacı ile birlikte
durağa gittik. İskeçe’ye doğru
ilerlerken babamın bana su
almak istemesi hiç aklımdan
çıkmadı. Herkesi çok özlemiştim,
ancak bu yüzden babamı daha
çok özlemiştim. Nihayet otobüs
şehre vardı. Meydan çok
kalabalıktı. Her tarafa bakındım,
babamı göremiyordum. Neden
sonra köyden Kamil Abi’yi
gördüm, hemen yanına koştum.
Hoşbeşten sonra, çorbacımın
paramı verip vermediğini sordu.
Ben hayır deyince, ‘gidip parayı
alalım’ dedi. 

Birlikte çorbacının yanına
gittik, babamın İskeçe’ye
gelemediğini, parayı ona
vermesini söyledi. Bunun
üzerine çorbacı paramı Kamil
Abi’ye teslim etti. 

Çorbacıyla görüştükten sonra
ayrıldık. Kalabalıktan biraz
uzaklaşınca Kamil Abi’nin elini
tuttum, durmasını ima ettim.
Gözünün içine bakarak, babam
diyemeden, gözlerinin
dolduğunu fark ettim, başını öne
eğdi ve ‘başın sağ olsun, baban
rahmetli oldu’ dedi.”

Ramadan DUBAN 

Gurbet

SERBEST KÜRSÜ

GÜNDEM gazetesinin eski
çalışanlarından, Genç Akademisyenler
Topluluğu kurucularından Mehmet
Dükkancı babası Mustafa Dükkancı’yı
kaybetti. 

Mustafa Dükkancı, oğlu Mehmet
Dükkancı’yı ziyarete gittiği Antalya’da
trafik kazası sonucu vefat etti.

Mustafa Dükkancı, 11 Aralık Cuma
günü Antalya’da Cuma namazından
sonra bisikleti ile eve döndüğü sırada
karşıdan karşıya geçerken bir aracın
çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Mustafa Dükkancı 68 yaşındaydı.

Mustafa Dükkancı’nın cenazesi
Antalya’dan İstanbul’a oradan da
uçakla Selanik’e getirildikten sonra
İskeçe’ye ulaştırıldı. Mustafa
Dükkancı, 16 Aralık Çarşamba günü
İskeçe Aşağı Mahalle Çınar Camii’nde
kılınan ikindi namazından sonra
yapılan cenaze töreniyle Aşağı
Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Mustafa Dükkancı’yı son yolculuğuna
akraba, komşu ve yakınları uğurladı.
Dükkancı’nın cenaze törenine

katılanlar arasında İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcıları
Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan, eski
milletvekilleri Çetin Mandacı ve Ahmet
Faikoğlu da yer aldı. 

1947 yılında İskeçe’nin Ketenlik
köyünde dünyaya gelen Mustafa
Dükkancı, uzun yıllardan bu yana
İskeçe’de yaşıyordu. İnşaat ustası olan
Dükkancı, kendi köyünden Rukiye
Dükkancı ile evliydi. Mustafa
Dükkancı, Mehmet ve Aygül adında iki
çocuk babasıydı. Çalışkan, samimi ve
dost canlısı bir karaktere sahip olan
Mustafa Dükkancı, tüm İskeçelilerin
sevgisini kazanmıştı. Dükkancı’nın ani
ve beklenmedik ölümü çevresinde
derin üzüntü yarattı. 

GÜNDEM gazetesi olarak Mustafa
Dükkancı’ya Allah’tan rahmet, başta
arkadaşımız Mehmet Dükkancı olmak
üzere tüm aileye başsağlığı ve sabırlar
dileriz. 
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K
ışın gelmesiyle birlikte
ağaçların da yaprakları
dokülmeye başladı,

meyve ağaçlarının önümüzdeki
tarım yılına iyi hazırlanması için
bu dönemde yapılacak olan
bordo bulaması uygulaması çok
önemlidir. Bordo Bulamacı çok
sayıda fungal ve bakteriyel
hastalıklara karşı kullanılabilen
bir tarım ilacıdır. Özellikle
sonbaharda (yaprakların �’ü ya
da tamamı döküldüğünde %2
dozda) ve ilkbaharda (gözler
uyanmadan önce %1 dozda)
meyve ağaçlarına
uygulandığında; ertesi yıl
çıkabilecek potansiyel olarak
bulunan pek çok hastalığa
(yaprak delen, yaprak leke
hastalıkları, monilya, bakteriyel
kanser, mildiyo, kara leke…)
karşı etkili ve ekonomik bir
mücadele ilacı olmaktadır.
Sonbahar ve ilkbaharda bordo
bulamacı kullanılmadan bazı
bakteriyel hastalıklarda
mücadelede tam başarıya
ulaşmak mümkün değildir.

Bordo bulamacı Göztaşı
(Bakır Sülfat / Θειικός Χαλκός)
ve sönmüş Kirecin belli oranda
su ile karıştırılarak kolayca
hazırlanan ve uzun yıllardır
meyve ağacların çeşitli
hastalıklardan korunması
amacıyla kullanılan etkili bir
tarım ilacıdır.

Bordo bulamacı kullanıma
hazır halde ilaç bayilerinde
bulunabileceği gibi, göztaşı ve
kireç ile hazırlanıp kullanılması
da mümkündür. Ancak hazır
bordo bulamacı kullanılması
halinde kullanma dozunun
önceden iyi bilinmesi gerekir.

Bordo bulamacının
hazırlanması

Bordo bulamacının dozu

kullanılacağı zamana göre
degişmektedir. Meyve
agaçlarına sonbaharda % 2’lik
ve ilkbaharda % 1’liktir.

100 litre ve % 1’lik oran için
malzemeler şunlardır: 1 (bir) kg.
göztaşı, 0.5 (yarım) kg kireç.
%1’lik ölçüler örnek alınarak
diğer oranlarda da bordo
bulamacı hazırlayabilirsiniz.

Öncelikle iki ayrı varile
ihtiyaç vardır. Birinci 50 litrelik
varilde 1 kg. göztaşı eritilir.
İkinci varilde 0.5 (yarım) kg
kireç eritilir.

Daha sonra göz taşı eriği
kireçli su üzerine yavaşça
dökülür ve devamlı olarak bir
ağaç sopa ile karıştırılır.
Böylece % 1’lik Bordo
Bulamacımız hazırlanmış olur.

Bordo bulamacı hazırlanırken
ve uygulanırken dikkat edilecek
hususlar

Her zaman göz taşı eriği
kireçli suyun içine dökülmelidir

Bordo bulamacı hazırlanırken
demir ve saç gibi metal kaplar
kullanılmamalıdır

İlaçlama tankına boşaltırken
mutlaka süzülmelidir

Bakır sülfat suda zor eridigi
için 24 saat öncen suya
bırakılmalıdır. Şayet suda
hemen çözünmesi istenirse toz
halinde satın alınmalıdır.

İlacın ömrünü uzatmak ve
ağaçlara daha iyi yapışması
için, hazırlınırken 100 litreye
200 gr şeker ilave edilir

İlaçlama yapıldıktan sonra 10
saat içinde yağmur yağarsa
ilaçlama tekrarlanmalıdır

Başka ilaçlarla
karıştırılmamalıdır

Ziraat Mühedisi

Salih TOPAL

Bordo bulamacı kullanım
zamanı  ve hazırlanışı

Bitki Doktoru

salihtopal@hotmail.gr /www.tarim.gr

“Kardeş Belediye” 
protokolü 
imza yolunda

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen 
abo ne le ri mi zin, 
Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri 
önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 

MUSTAFÇOVA Belediye Meclisi, 16 Aralık
Çarşamba günü Türkiye’nin Edirne iline bağlı
Meriç Belediyesi ve Bulgaristan’ın Madan
Belediyesi ile “Kardeş Belediye” protokolünün
imzalanması için karar aldı.

“KARDEŞ BELEDİYE KARARINI
OY BİRLİĞİYLE ALDIK”

Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla
ilgili olarak Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza GÜNDEM’e açıklamalarda bulundu. Kısa bir
süre önce Türkiye’den Meriç Belediye Başkanı
Nihat Yörük ile biraraya geldiğini söyleyen Başkan
Kabza, “Bundan yaklaşık iki hafta önce Meriç
Belediye Başkanı Nihat Yörük ile bir görüşme
gerçekleştirdik. Görüşme neticesinde belediyeler
arası işbirliği ve kardeşlik hususunda fikir
alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde her iki
belediyenin ortak yönleri olduğunu ve Avrupa
Birliği programlarından birlikte istifade edebilme
konularını ele aldık. Görüşmelerimiz neticesinde
bunu Mustafçova belediye meclisinin gündemine
taşıyarak, Meriç Belediyesi ile ‘Kardeş Belediye’
olma kararını oybirliğiyle almış olduk. Bu karar
Meriç Belediyesi’ne ulaştırılacak. Ardından her iki
belediye biraraya gelerek ‘Kardeş Belediye’
anlaşmasının içiriğiyle ilgili olarak bir görüşme
gerçekleştirecek. Bu görüşmede mutabık
kaldığımız takdirde de protokol anlaşmasını
imzalayacağız. Bizim belediye olarak aldığımız
karara ilişkin, dışişleri ve içişleri bakanlıklarının

yanı sıra, Belediyeler Birliği’nin de onay vermesi
gerekiyor. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda
kardeşlik protokolünü imzalarız.” diye konuştu.

“BİLGİ PAYLAŞIMINDA 
BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Meriç Belediyesi ile tarım, tütüne alternatif
ürünler, hayvancılık ve süt ürünlerinin daha iyi
değerlendirilmesiyle ilgili konularda işbirliği
yapabileceklerine inandıklarını kaydeden Kabza,
iki belediyenin söz konusu konular üzerinde bilgi
paylaşımında bulunabileceğini söyledi. 

Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmak
isteyen aday bir ülkenin yerel yönetiminin en az iki
AB üyesi ülke yerel yönetimiyle işbirliği yapması
gerektiğini hatırlatan Kabza, bu kapsamda Meriç
Belediyesi’nin, Bulgaristan’daki Madan Belediyesi
ile de “Kardeş Belediye” anlaşması imzalayacağını
belirtti. 

Kabza sözlerine şöyle devam etti: “Ancak bu
noktada Mustafçova ve Madan belediyeleri
arasında şöyle bir fark var. Her iki belediye Interreg
Kalkınma Programı için birlikte ya da ayrı ayrı
proje sunabilir. Bunun için Madan Belediyesi ile bir
ön görüşmemiz oldu. Bunun için de her iki
belediyenin ‘Kardeş Belediye’ anlaşmasını
imzalaması gerekir. Mutabık kaldığımız projeler,
doğal afetlere karşı önlem alma ve dağ turizminin
kalkınması için yapılacak olan projelerdir.
İnanıyoruz ki aldığımız bu kararlar, ilgili merciler
tarafından da onaylanır.”

Hatipoğlu göreve devam
BATI Trakyalı olan Mehmet

Müezzinoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye
Sağlık Bakanlığı’nda üst düzey bürokratlarda
değişiklik yapıldı. 2013 yılında Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü olarak
göreve başlayan Gümülcine doğumlu Dr.
Hüsem Hatipoğlu’nun aynı görevde kaldığı
gözlendi.

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi’nden mezun olan Hüsem
Hatipoğlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı. 

Temmuz 2013’ de Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürü olarak göreve başlayan
Hatipoğlu, evli ve iki çocuk babası.
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Mevlid Kandili
22 Aralık Salı’yı Çarşamba’ya

bağlayan gece “Mevlid Kandili”,
yani Sevgili Peygamberimizin
doğum yıl dönümüdür. Rasûl-i
Ekrem (s.a.s.) Efendimiz, miladın
571’inci yılı, kamerî aylardan
Rebiulevvel’in 12’nci Pazartesi
gecesi sabaha karşı Mekke’de
dünyaya geldi.

Şüphesiz O’nun doğumu,
beşeriyetin saadeti açısından,
insanlık tarihinin en önemli
olayıdır. İnsanlığı içine düştüğü
sapıklık ve cehalet karanlığından
aydınlığa çıkarmakla ve onlara
hidayet ve gerçek saadet yolunu
gösteren son ilahî kitap Kur’an-ı
Kerim’i tebliğ etmekle görevli,
bütün alemlere rahmet olan son
peygamber Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in doğumundan daha
önemli bir olay düşünülebilir mi?
Bugün insanlık ona ne kadar da
muhtaçtır? 

Peygamber Efendimiz,
risaletinden sonraki hayatı ile
insanlar için her bakımdan örnek
olduğu gibi, peygamberlik öncesi
yaşayışında da, kendisini tanıyan
herkesin güven, saygı ve takdirini
kazanmıştı. Bu yüzden
Mekkeliler O’na, daha çocukluk
döneminden itibaren
“Muhammedü’l-emin” (yani
güven duyulan, kendisine
güvenilen Muhammed) diyorlar;
hiç kimseye güvenip teslim
edemedikleri en kıymetli
şeylerini O’na emanet
ediyorlardı. 

Sevgili Peygamberimiz, güler
yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve
hassas ruhlu idi. Katı yürekli, sert
ve kırıcı değildi. Kendisinden sert
ve kaba hiçbir söz duyulmazdı.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Al-i
İmran Sûresi’nin 159. ayetinde:
“Allah’ın rahmeti eseri olarak sen
onlara yumuşak davrandın. Eğer
kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphesiz etrafından dağılıp
giderlerdi.” buyurulmuştur. 

Mekke’nin fethedildiği gün,
daha önce kendisine her türlü
kötülüğü reva görüp, O’nu çok
sevdiği yurdu Mekke’den göçe
mecbur eden ve bu yüzden
kendilerine verilecek cezayı
merakla bekleyen Mekkelilere
aynen Hz. Yusuf’un kardeşlerine
söylediği gibi: 

- “Bugün size geçmişten
dolayı bir azarlama yok... Haydi
gidiniz, hepiniz serbestsiniz...”
buyurarak toptan hepsini
affetmişti. 

Peygamberimiz fakirlerin
evlerine gider, onların hatırlarını
sorar, onlarla beraber otururdu.
Arkadaşlarının arasında

bulunduğu zamanlarda,
dışarıdan gelen kimseler,
oturduğu yer itibariyle O’nu
ayırdedemezlerdi.
Peygamberimiz kendi işlerini
kendisi görürdü. Arkadaşlarıyla
beraber bir iş yapılacağı zaman,
kendisi de onlarla birlikte
çalışırdı. Bir yolculuk esnasında
istirahat edilmiş, yemek
hazırlamak için görev bölümü
yapılmıştı. Peygamber Efendimiz
“Öyle ise ben de yakacak temin
edeyim.” buyurmuştur.
Arkadaşlarının, istirahat etmesi
yönündeki ısrarlarına rağmen,
onlara yardım etmiştir. 

Peygamberimizin özü sözüne
uygundu. Hiç kimse ile alay
etmez ve kimsenin
dedikodusunu yapmazdı.
Kimseye küsmez, küskünleri
barıştırır, suçluları affederdi.
Büyüklere hürmet, küçüklere
şefkat gösterir; yetimlere, dul
kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok
acır, onlara elinden gelen yardımı
yapardı. Kadınların haklarına çok
dikkat eder, komşu hukukuna
riâyet eder, hayvanların hakları
hususunda da büyük titizlik
gösterirdi. 

Bizler, böylesine yüce ve
üstün ahlâklı bir peygamberin
ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de:
“Allah’ın rasûlünde, sizin için en
güzel örnek vardır.” (Ahzap,  21.)
“Peygamber size neyi getirmiş ve
size neyi emretmişse onu alın
(yapın); neyi yasaklamış ise
ondan sakının.” (Haşr,  7.) “Kim
Peygambere itaat ederse,
gerçekte Allah’a itaat etmiştir.”
(Nisa, 80.) “Şüphesiz sen, büyük
bir ahlâka sahipsindir.” (Kalem,
4.) buyurulmaktadır. 

O halde Sevgili
Peygamberimiz’i iyi tanıyalım.
O’nun hayatını, örnek yaşayışını,
üstün ahlâkını, güzel öğütlerini
anlatan kitapları alıp okuyalım.
Çocuklarımıza küçük yaştan
itibaren Peygamberimizi
öğretelim. Onların temiz
kalplerine Allah ve Peygamber
sevgisi yerleştirelim. Mevlid
Kandilini ihya ederken bütün
hayatımızda, her işimizde, O’nu
kendimize örnek edinelim ve
O’nun gösterdiği nurlu yoldan
ayrılmayalım. Kutlu doğumun
aydınlığında Peygamberimizin
hayatını örnek alarak sevgi dolu,
kardeşçe, barış ve huzur içinde
bir hayat yaşamak temennisiyle
Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumunun ve  tüm İslâm
Âleminin Mevlid Kandili mübarek
olsun.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İngiltere Büyükelçisi’nden
Batı Trakya ziyareti

İNGİLTERE’nin Atina
Büyükelçisi John Kittmer, Batı
Trakya’ya geldi. Kittmer, 15 – 16
Aralık tarihlerinde Meriç,
Rodop ve İskeçe’de temaslarda
bulundu. Kittmer, bu
çerçevede azınlıktan Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve

Trakya’nın Sesi gazetesi ile
görüştü. 

Büyükelçi Kittmer,
Gümülcine’de Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis’i
ziyaret ederek, bölgenin
ekonomisi hakkında bilgi aldı.
Kittmer, Gümülcine Belediye

Başkanı Yorgos Petridis’le de
görüştü. 

İngiletere’nin Atina
Büyükelçisi, 15 Aralık Salı
günü Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni
(BTAYTD) ziyaret etti. Konuyla
ilgili olarak dernekten yapılan
açıklamada, “Yaklaşık bir saat
süren ziyarette Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
karşılaştığı sorunlar yönetim
kurulu tarafından büyükelçiye
aktarıldı.” ifadesine yer verildi. 

Büyükelçi Kittmer, 16 Aralık
Çarşamba günü ise İskeçe’de
Trakya’nın Sesi gazetesi sahibi
Abdülhalim Dede ve gazete
çalışanlarıyla biraraya geldi.
Trakya’nın Sesi’nden yapılan
açıklamada, “Gazetemiz ekibi
büyükelçi Kittmer’le öğle
yemeğinde biraraya geldi.
Yaklaşık iki saat süren çalışma
yemeğinde Büyükelçi Kittmer’e
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığının temel sorunları dile
getirildi.” denildi. 

TÜRKİYE Dişişleri
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada,  Tacan İldem’in
söz konusu göreve
seçilmesiyle, iki yıl aradan
sonra bir bakanlık
mensubunun  NATO Genel
Sekreter Yardımcılığı görevini
üstleneceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında,
NATO’daki üst düzey
görevlerin, müttefikler
arasında adil ve eşit bir şekilde
paylaştırılmasına verilen
öneme dikkat çekilerek,
Büyükelçi İldem’in bu göreve
getirilmesinin memnuniyetle
karşılandığı ifade edildi.

“Kamu diplomasisinden

sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı, İttifak’ın kamu
diplomasisi stratejilerinin
geliştirilmesi ile müttefik ve
ortak ülkelerin kamu
diplomasisi politikalarının
takibi açısından kilit rol
oynamaktadır” ifadeleri
kullanılan açıklamada şunlar
kaydedildi: 

“İttifak harekat ve
politikalarının kamuoylarınca
desteklenmesi ve NATO
icraatının doğru olarak

algılanması bakımından da
kamu diplomasisi önem arz
etmektedir. NATO’nun
Büyükelçi İldem’in
tecrübelerinden Genel Sekreter
Yardımcısı olarak faydalanacak
olması, ülkemizin İttifak’a
verdiği önemin ve sağladığı
katkıların bir başka somut
göstergesini teşkil edecektir.”

Tacan İldem, 1995 – 1999
yılları arasında Türkiye’nin
Atina Büyükelçiliği’nde  görev
yapmıştı.

NATO’da Büyükelçi
İldem’e üst düzey görev
Türkiye’nin
AGİT Nezdindeki
Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Tacan
İldem, Kamu
Diplomasisinden
Sorumlu NATO
Genel Sekreter
Yardımcılığı
görevine
getirildi.
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2015: Η χρονιά που θα τα άλλαζε 
όλα και τελικά έμειναν όλα ίδια!

T
o 2015, άρχισε με τη νίκη

του ΣΥΡΙΖΑ στις 25

Ιανουαρίου με την οποία

γεννήθηκε η ελπίδα στον ελληνικό

λαό ότι θα αλλάξει δραστικά η

πολιτική των μνημονίων, με μια

μαγική συνταγή που έλεγαν ότι είχαν

ο Αλέξης Τσίπρας και οι σύντροφοί

του στον ΣΥΡΙΖΑ. Και πράγματι, οι

πολίτες εμπιστεύθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ

και τους ΑΝΕΛ, δίνοντάς τους

ευρεία πλειοψηφία 162 εδρών και

παράλληλα εντολή να κυβερνήσουν

και να βγάλουν την χώρα από το

τέλμα της ύφεσης, της υψηλής

φορολογίας των μικρών και μεσαίων

κοινωνικών ομάδων, των άδικων

πολιτικών που αναπαρήγαγαν τις

κοινωνικές ανισότητες και την

ανακατανομή του πλούτου υπέρ των

πλουσίων και εις βάρος των φτωχών. 

Γι΄ αυτό και η αποδοχή της

κυβέρνησης κατά τους πρώτους

τρεις μήνες του 2015 άγγιζε το 80%.

Γιατί ακόμα και εκείνοι που δεν

είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,

ήθελαν να πιστεύουν ότι αυτή η

κυβερνητική συνεργασία είχε την

δυνατότητα να απαλλάξει την

Ελλάδα και τον λαό της από τα

δεσμά του παλαιού πολιτικού

συστήματος και των κομμάτων που

το εξέφρασαν από το 1974 μέχρι και

το 2015.

Ήταν η πρώτη άλλωστε φορά που

μετά από 40 χρόνια που στην

κυβέρνηση δεν βρισκόταν είτε το

ΠΑΣΟΚ είτε η Ν.Δ. είτε και οι δύο

μαζί! Τα δύο αυτά κόμματα είχαν το

μονοπώλιο της εξουσίας και τις

αποκλειστικές ευθύνες για ό,τι καλό

και άσχημο, συνάμα, συνέβη σε

αυτόν τον τόπο για 40 ολόκληρα

χρόνια. Και ας μη γελιόμαστε ∙ η

χρεοκοπία της Ελλάδας,  η έκπτωση

των θεσμών και η απαξίωση του

πολιτικού συστήματος φέρουν το

όνομα του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. και

των πολιτικών τους επιλογών όλο

αυτό το χρονικό διάστημα. 

Η νέα κυβέρνηση είχε το ηθικό

πλεονέκτημα, όπως ακριβώς συνέβη

το 1981, όταν για πρώτη φορά μετά

από δεκαετίες άσκησης της εξουσίας

από την Δεξιά, ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην

εξουσία για να εκφράσει τους μη

προνομιούχους, τους ηττημένους του

εμφυλίου, όλους εκείνους που

έμειναν μακριά από το παιχνίδι

διαχείρισης της εξουσίας για πολλά

χρόνια.

Μέσα από μια ατέρμονη

διαδικασία διαπραγματεύσεων,

χρειάστηκαν μόλις 7 μήνες για να

καταστεί σαφές ότι «ο άλλος δρόμος

του ΣΥΡΙΖΑ», ήταν ένας δρόμος που

ακόμα κι αν υπήρχε, με τους

σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς

στην Ε.Ε., οδηγούσε απευθείας την

Ελλάδα εκτός της ευρωζώνης. Και οι

πολίτες στις εκλογές της 25ης

Ιανουαρίου είχαν ζητήσει μεν

αλλαγή πολιτικής, χωρίς όμως να

κινδυνέψει ο ευρωπαϊκός

προσανατολισμός της Ελλάδας.  

Στις 5 Ιουλίου ο πρωθυπουργός

επέβαλε την διεξαγωγή ενός

δημοψηφίσματος μέσα από το οποίο

το 62% των πολιτών επανέλαβε το

«Όχι» στην λιτότητα και την

εξαθλίωση! Και τελικά μέσα σε μία

εβδομάδα οι δανειστές της Ελλάδας

με την συμφωνία της κυβέρνησης και

του πολιτικού συστήματος της

χώρας, υπό την δαμόκλειο σπάθη

του εκβιασμού για την αποπομπή

της χώρας από την ευρωζώνη,

επέβαλαν ένα χειρότερο μνημόνιο

από τα προηγούμενα…

Το τέλος των ψευδαισθήσεων δεν

άργησε να έρθει. Ο τρομαγμένος

λαός από την αφόρητη πίεση που

ασκήθηκε πάνω του, αν και ψήφισε

«Όχι» στο δημοψήφισμα δέχθηκε το

«Ναι» στο νέο μνημόνιο ως

αναγκαία συνθήκη για να μην μας

πετάξουν από την ευρωζώνη και την

Ε.Ε. 

Η στροφή αυτή και το τέλος των

ψευδαισθήσεων επισφραγίστηκε

πανηγυρικά με τα αποτελέσματα

των εκλογών του Σεπτεμβρίου του

2015, που προκηρύχθηκαν μετά την

αποχώρηση του συνόλου της

αντιμνημονιακής ομάδας του

ΣΥΡΙΖΑ και περίπου 30 βουλευτών

από την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Οι πολίτες, έστω και με την

ψαλιδισμένη πλειοψηφία των 155

εδρών έδωσαν και πάλι εντολή σε

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ να κυβερνήσουν,

αυτή την φορά όχι «για να σχίσουν

τα μνημόνια», αλλά για να

διαχειριστούν το μνημόνιο που οι

ίδιοι ψήφισαν! 

Το 2015 ήταν η χρονιά που και η

γειτονική Τουρκία πέρασε μέσα από

την διαδικασία δύο εκλογικών

αναμετρήσεων. Τον Ιούνιο χωρίς

κυβερνητική πλειοψηφία και το

Νοέμβριο, μετά από πέντε μήνες

πολιτικής αστάθειας, επανήλθε με

αυτοδυναμία το ΑΚΠ στην

διακυβέρνηση της χώρας.

Το 2015 ήταν η χρονιά που η

κρίση στην Συρία και την Μέση

Ανατολή, ανέδειξε το προσφυγικό

ως το μείζον ζήτημα στην Ε.Ε. και

την σταθερότητα της περιοχής. Και

ταυτόχρονα την Ελλάδα και την

Τουρκία σε αποφασιστικούς

παράγοντες για την διαχείριση των

μεταναστευτικών ροών για την

διασφάλιση της ισορροπίας και της

κοινωνικής ειρήνης στην γηραιά

ήπειρο. Κάτι όμως που δεν κατέστη

δυνατό, αφού η βία και η

τρομοκρατία, το μίσος, ο

φανατισμός και ο θρησκευτικός

φονταμενταλισμός αιματοκύλησαν

το Παρίσι, σπέρνοντας τον τρόμο

στην καρδιά της Ευρώπης και

εκτοξεύοντας τα ποσοστά των

ακροδεξιών και ξενοφοβικών

κομμάτων σε όλο το μήκος και το

πλάτος της Ε.Ε. 

Το 2015 θα μείνει στην ιστορία ως

η χρονιά που όσο εύκολα γέννησε

καινούργιες προσδοκίες για έναν

καλύτερο, ειρηνικότερο και

δικαιότερο κόσμο, άλλο τόσο

γρήγορα τις έθαψε στο

χρονοντούλαπο της ιστορίας. 

Milletvekili Karayusuf’tan 10 Aralık 
İnsan Hakları Günü açıklaması

SİRİZA Partisi Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf, 10 Aralık İnsan
Hakları Günü nedeniyle yazılı bir
açıklama yayımladı.

Milletvekili Karayusuf açıklamasında;
“İnsanlık onuru, özgürlük, demokrasi,
eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarına
saygı: Avrupa kültürüne entegre olmuş
ama maalesef günümüzde tehdit altında
olan değerler. Son yıllarda ülkemiz
Yünanistan, ana giriş yolu olduğundan,
mülteci akımını yönetmek zorunda
kalan Avrupa Birliği ülkesi
konumunda.” ifadelerine yer verdi.

Mecliste, İnsan Hakları Daimi Özel
Komisyonu Başkanı da olan Karayusuf
açıklamasının devamında şunları dile
getirdi: “Meclis Eşitlik, Gençlik ve İnsan
Hakları Daimi Özel Komisyonu, Avrupa
Birliği içinde ve dışındaki ülkeler,
uluslararası ve bölgesel örgütlerin yanı
sıra toplumun bütününü temsil eden
örgütler ile etkin işbirliğini geliştirerek,
insan haklarının evrenselliğini ve
bölünmezliğini savunmaya devam
edecektir. Aynı zamanda toplum da,

cinsiyet, köken, din, eğitim, sosyal sınıf
ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin
herkes için eşit hak talebi mücadelesine
devam etmelidir.”
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FRANSA’nın başkenti Paris’te iki haftadır
süren 21’inci BM İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı sonrası (COP21) Paris
Anlaşması,  196 ülkenin oybirliği ile kabul
edildi. 

Paris’teki zirvede aşağıdaki konularda
anlaşma sağlandı:

- Ülkeler küresel sıcaklık artışını 2100
yılına kadar 2 santigrat derecenin oldukça
altında tutmayı taahhüt edecek, hatta artışı
1.5 santigrat derecede sınırlandırmak için
“çaba” sarf edecek.

- Tüm ülkelerin karbon salımlarını
azaltması öngörülüyor. Sera gazları
emisyonunun düşürülmesi ile ilgili ulusal

düzeydeki planlar, beş yılda bir
gözden geçirilecek.

- Gelişmekte olan ülkeler, bu
alandaki mücadele için yılda en az
100 milyar dolar fon aktaracak.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent
Fabius, metnin “hukuken bağlayıcı
olduğunu” bildirdi. Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande, “12 Aralık
2015, insanlık adına çok önemli bir
gün. Herkes kendi çıkarını düşünse,
bu anlaşma mükemmel olamaz,
ancak hepimizi bir araya getiren
gezegen için bu büyük bir başarı.
Bugün ayrıca insanlık için önemli bir
yaşam mesajı” diye konuştu. 

ABD Başkanı Obama ise
Twitter’dan “Bu devasa. Neredeyse
dünyanın her ülkesi Paris
Anlaşması’nı imzaladı. Amerikan
liderliğine teşekkürler” dedi.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ: 
YETERLİ DEĞİL
Ancak tüm bunlara rağmen çevre
örgütleri anlaşmadan memnun değil.
Greenpeace Uluslararası İcra
Direktörü Kumi Naidoo, hedeflerin
yeterli olmadığını söyleyerek,
“Anlaşma metninde sıcaklık artışının
1.5 derecede tutulması hedefi
bulunuyor. Eğer yüzyılın ikinci
yarısında net sıfır sera gazı salımı
hedefine ulaşmak istiyorsak, 2050
yılına kadar fosil yakıtları kullanmayı
bırakmalıyız.” dedi.

Bu arada, binlerce eylemci Paris’in
merkezinde buluşarak iklim adaleti
için yürüdü. Geçen hafta güvenlik
nedeniyle izin verilmeyeceği söylenen
yürüyüşe yetkililer son dakikada
müsamaha gösterdi. Kalabalık müzik
eşliğinde “Başka bir dünya mümkün!”
diye haykırdı.  

ALMANYA Başbakanı Angela
Merkel, Türkiye'ye yapılacak 3
milyar euroluk yardımın Suriyeli
sığınmacılar için kullanılacağını
belirterek, ''Türkiye AB için kilit
partnerdir ve öyle kalacaktır' dedi.

Merkel, Brüksel'de yapılacak
Avrupa Birliği zirvesi öncesi Federal
Meclis'te (Bundestag) konuşma yaptı.

Konuşmasında,
Türkiye'nin
sığınmacılar için
yaptığı fedakarlığa
değinen Merkel,
Türkiye'nin AB için
kilit partner ülke
konumunu
sürdürdüğünü
söyledi.

Angela
Merkel,
Türkiye'ye
yapılacak 3
milyar
euroluk mali
yardımın Suriyeli
sığınmacıların hayat
şartlarının
iyileştirilmesi için
kullanılacağına işaret

ederek, “Türkiye AB için kilit partnerdir ve
öyle kalacaktır” dedi.

Viyana'daki Suriye görüşmelerinin
amacının, Suriye'deki krize siyasi bir
çözüm bulmak olduğuna işaret eden

Merkel "Suriye'de önemli olan savaşın
bitmesidir; hem de Esad'sız. Suriye'de

çoğu insan Esad ve bombalarından
kaçıyor. Esad uzun dönemde çözümün

bir parçası olamaz.'' diye
konuştu.

Almanya Şansölyesi
Angela Merkel, Ukrayna

krizi nedeniyle AB'nin
Rusya'ya uyguladığı
ekonomik
yaptırımların
uzatılması için çaba
sarf edeceklerini de
söyledi.

Merkel, "Ben ve
Dışişleri Bakanım
hem Minsk

anlaşmasını, hem
de Rusya'ya

uygulanan AB
yaptırımlarının

uzatılmasını
destekleyeceğiz" dedi.

İSPANYA Başbakanı
Mariano Rajoy, seçim
çalışmaları sırasında fiziksel
saldırıya uğradı.

İspanya'da 20 Aralık Pazar
günü yapılacak genel seçimler
dolayısıyla ülkenin
kuzeyindeki Pontevedra
kentine giden Halk Partisi (PP)
lideri ve Başbakan Rajoy,
kalabalık partili grubuyla
yürüdüğü sırada yanına
yaklaşan 17 yaşındaki A.V'nin
saldırısına uğradı. Dirseğiyle
Rajoy'un yüzüne vuran A.V.
güvenlik güçlerince gözaltına
alındı.

Yüzünde hafif kızarıklık
oluşan ve gözlüğü kırılan

Rajoy, basın mensuplarına
"Çok iyiyim, harikayım, hiçbir
sorun yok" dedi. Rajoy, daha
sonra seçim kampanyası
programına devam etti.

Bu arada, A.V'nin polise
verdiği ilk ifadede "Bunu
yaptığım için çok memnunum"
dediği öğrenildi.

Saldırı sonrası siyasi
partilerin liderleri  Rajoy'a
geçmiş olsun dileklerini iletti,
saldırıyı kınadı.

Bu arada Rajoy'a fiziksel
saldırıda bulunan 17 yaşındaki
gencin, Pontevedra takımının
holiganı ve Galisya milliyetçisi
olduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Rajoy'a
fiziksel saldırı

İklim için 
tarihi anlaşma
Paris’teki iklim zirvesinde 196 ülkenin ona-
yıyla küresel ısınmanın sonunu getirecek bir
hareket başlatması umulan tarihi çevre
anlaşması onaylandı.

Almanya Başbakanı Merkel:
“Türkiye AB için kilit
partnerdir”
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY mPIC Ha va yol la r›: 

25310 36900
AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 25340 22780

Şap c›: 25320 22222
He met li: 25310 30866

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Yunan adaları vizesiz

turizmi bekliyor
AVRUPA Birliği’nin (AB),

Türkiye'ye uyguladığı vizelerin
kaldırılmasını taahhüt
etmesinin Yunan adalarındaki
turizmcileri heyecanlandırdığı,
bazı adalarda 2016 sonrası için
yeni yatırımların planlandığı
belirtildi. 

Türkiye vatandaşlarının en
fazla gittiği ülkeler
sıralamasında Gürcistan'ın
ardından ikinci sırada yer alan
Yunanistan'ı 2014 yılında 741
bin turist tercih etti. Bu sayının
2015 yılında 850 bine ulaşması
beklenirken, özellikle yaz
aylarında Türk turistlerin tercihi
Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın
konumdaki adaları oldu.  

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde
bulunan 20 adasından ticaret
odalarının bir araya gelerek
oluşturduğu Yunan Adaları
Ticaret Odaları Birliği Başkanı
Thrasivulos Kalogridis, bu yıl
ülkelerine gelen Türk
turistlerden 250 bininin Ege
Adaları'nı tercih ettiğini söyledi.

Yunanistan adaları olarak
Türkiye'nin Schengen vizesine
tabi olması ve vize sorununun
ortadan kalkması için uzun
süredir mücadele verdiklerini
dile getiren Kalogridis, "AB'nin
2016 Ekim ayı itibarıyla
Türkiye'ye uyguladığı vizeleri
kaldırmayı gündemine alması
bizi çok sevindirdi. Umarız

Türkler'e uygulanan vizeler
kaldırılır ve iki ülke turizmde
hedeflediği noktalara birlikte
ulaşır. Vizelerin kalkması
halinde Yunanistan'a yılda 3

milyon Türk turistin geleceğini
hesaplıyoruz. Yunan adalarına
gelen turist sayısının ise 1
milyona yaklaşacağını
düşünüyoruz. Benim korkum

vizeler kalktığında adalarda
Türk turistleri yatıracak yatak
bulamamak." ifadelerini
kullandı.

Türk turist sayısının yıllık 250 bine ulaştığı Yunanistan'ın Ege adala-
rında vizelerin kaldırılması beklentisi turizmcileri heyecanlandırdı.

Reform paketine meclisten onay
HÜKÜMETİN ekonomik reform paketi

parlamentodan geçti. Uluslararası kreditörlerin
talebi doğrultusunda hazırlanan paketin
oylamasında iktidar fire vermezken, muhalefet
partileri toplu olarak “hayır” dedi.

Kemer sıkma önlemlerine son vaatleriyle
iktidara gelen SİRİZA kabinesi reformları
savundu: “Bu yasa batık krediler meselesinin
çözümünü sağlayacak ve sonuç itibariyle
likiditeyi artırıp ekonomiyi canlandıracak.
Bununla birlikte, hedefimiz de o ki; hane
halkını ve kırılgan yatırımları koruyacak.”

SİRİZA’nın kendisiyle çeliştiğini ifade eden
muhalif vekiller, yeni tasarruf tedbirlerine sert

çıktı: “Şimdi siz ne istiyorsunuz? Size suç ortağı
olmamızı, daha önce karşı çıktığınız şeylere
destek vermemizi mi? Yoksa ülkeyi bu noktaya
getiren yaklaşımlarınız nedeniyle sizi
affetmemizi mi bekliyorsunuz?”

Bu arada parlamentoda hararetli
tartışmaların yaşandığı saatlerde dışarıda da
protesto gösterisi vardı. Yüzlerce eylemci,
Başbakan Aleksis Çipras’a vaatlerine sadık
kalma çağrısı yaptı.

Yeni reform paketinin onaylanması
sayesinde Atina’ya son kurtarma yardımından 1
milyar euroluk dilimin serbest bırakılmasının
da önü açılmış oldu.

14 havaalanı Alman Fraport'a devredildi
HÜKÜMET üçüncü kurtarma paketinde

öngörülen 86 milyar euroluk mali yardımın
tamamını alması için öngörülen koşullardan
biri olan özelleştirme konusunda girişimlerini
sürdürüyor.

Hükümet son olarak, aralarında Kerkira ve
Santorini adalarındakilerin de olduğu 14
havaalanının işletmesini 40 yıllığına, 1.2
milyar euro karşılığında Alman Fraport

FRAG.DE şirketine devretti.
Fraport, enerji sektöründeki yerli ortağı

Copelouzos ile birlikte 2020 yılına kadar
tesislerin kapasitesini geliştirmek için 330
milyon euroluk yatırım yapacak.

Yunanistan, toplam hedefi olan 50 milyar
euroluk özelleştirme gelirinin 3 milyar euroluk
kısmını yıl sonuna kadar elde etmeyi
hedefliyor.
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RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti VENİZELOS’un ATATÜRK’ü 
Nobel’e aday gösterdiği belge

Muhterem hemşehrilerim;
Gördüğümüz lüzum üzerine

bu sohbeti sizlerle paylaşmayı
uygun gördük.

Niçin mi?
Çok yakınımız bize

“İNTERNET” sayfasında
oldukça uzunca bir fikirler
ağını oluşturan düşünceleri
okuduk ve hayret ettik.

Biz, fert olarak bir asrın üç
çeyreğini bu topraklarda
yaşayan bir insanız.

Batı Trakyua “TÜRKLERİ
KİTLE OLARAK” ta bu vatan
parçasının bir kaç asırlık
“ÇINAR” gibi bu bölgenin

bütün badireli hayatını ahı ile
vahı ile “YUNANLI
HEMŞEHRİLERİMİZLE” iç içe,
yan yana yaşadık ve yaşıyoruz.

Ve bütün insanlık aleminde
olduğu gibi “ÇOĞUNLUĞUN”
içinde “AZINLIK” kitlesi olarak,
kah kahkaha atarak, kah
ağlayarak bir hayat süreci
içinde yörüyüp gidiyoruz.

Çünkü, “BİZİM” talihimiz
azınlık olarak yaşamaktır.
Ancak, “BİZ” kitle olarak, dün
nasıldık, ne idik, bugün bu
duruma nasıl geldiğimiz
olgusunu da çok iyi
bilenlerdeniz.

Bu “OLGU” denilen şeyin de
Mart havası gibi çok çabuk
değişerek sağa sola pek fazla
savrulmadan yasal ve insani
haklarımızı geçmişin
verilerinden de hem istifade
etmeğe, hem de onları
korumaya çalışıyoruz.

İşte bu ruh ve düşünce ile
vatanımız “YUNANİSTANIN”
bütün yasalarına ki, bu
yasaların bazıları hiç
çekinmeden söyleyelim.

“BİZİ” çok incittiği halde
“EH GEÇER” diyerek hiç bir
aksi hareket yapmadan
yörümeğe çalışıyoruz.

Ayrıca bütün aklı selim
insanlar şunu hatırlatıyoruz.

“BİZ BATI TRAKYA TÜRK”
kitlesi olarak “105” yüzbeş
yıllık “AZINLIK HAYATIMIZ
SÜRECİNDE” nasıl hiç kimseyi
incitmeden yaşamışsak
bundan sonra da öyle
hayatımıza devam edeceğiz.

Çünkü sohbetimizin içinde
okuduğunuz bu tarihi vesika
bütün insanlığa örnek
olduğunu kabul ediyor ve bu
yazılı vesikada anımsatılanları
bize miras bırakan “TÜRK –
YUNAN BÜYÜKLERİ” bu iki
“ULUS” un yalnız bir arada
yaşarsa “MUTLU OLURLAR”
ayrıldıkları an ise “HÜSRAN”
hayatı başlar düşüncesi ile:

GİRİT’ten MERİÇ’e  kadar
Rumca konuşan “BÜYÜK
YUNANİSTAN’ı kuran Yunan
tarihinin büyük şahsiyeti
“ELEFTERYOS VENİZELOS”
geçmişin bütün engelliklerini
hiçe sayarak:

Mustafa Kemal ATATÜRK’ü
NOBEL ÖDÜLÜNE aday
gösterirken:

“KANLI MÜCADELELER
NEDENİ İLE UZUN YILLAR
TÜRKİYE İLE DÜŞMAN
DURUMUNDA KALAN BİZ

YUNANLILAR OSMANLI
İMPARATORLUĞUNUN YERİNİ
ALAN BU ÜLKEDE VUKU
BULAN BU KÖKLÜ
DEĞİŞİKLİĞİN ETKİLERİNİ
DUYAN İLK KİMSELER
OLDUK”

Devamında “ELEFTERYOS
VENİZELOS” şunu ilave ediyor:

“ANADOLU FACİASININ
HEMEN AKABİNDE KENDİNİ
YENİLEYEN TÜRKİYE’ye BİR
ANLAŞMA FIRSATI GÖREREK
ELİMİZİ UZATTIK. O BU
UZANAN ELİ SAMİMİYETLE
KABUL ETTİ”

Deyen büyük ve tarihi
“YUNAN BÜYÜĞÜ
ELEFTERYOS VENİZELOSUN”
bu söz ve düşüncelerine;

Siz, internet sayfalarında
hayal, çiğ ve olgunsuz fikirler
yayınlayan kalem sahiplerine
hemen hatırlatalım.

Batı Trakya için hiç canınızı
sıkmayın haftaya “Büyük
insan, eşsiz insan MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’ün Batı
Trakya için yazılı “VESİKA”
sını bu sohbet sayfamızda
sizlere takdim edeceğiz ve “
İNŞALLAH” o zaman rahat
uyursunuz diyoruz “SAYIN
HAYALPEREST” kalem
sahipleri.

ELEFTERYOS VENİZELOS MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarımızla verimli 
bir tatil geçirebiliriz

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

O
kulların tatile gireceği
şu günlerde,
çocuklarımız için

verimli bir program
hazırlayabilmek çok önemlidir.
Zira, çocuklar evdeki
zamanlarını bilgisayar oyunları
ve televizyon seyrederek
geçirmek isteyeceklerdir. Bunu
önleyebilmek için de çocukla
birlikte hazırlanacak ortak bir
program çok faydalı olacaktır.

Sabah kahvaltısından
itibaren onunla mutlu bir güne
başlanabilir. Kahvaltıda,
birlikte çeşitli tostlar, hamur
işleri, meyveli sütler hazırlamak
çocuğun yaratıcılığının
gelişmesine de katkı
sağlayacaktır.

Genellikle çalışan anneler
için tatiller daha sıkıntılıdır.
Çünkü onlar çocuklarını
bırakabilecek bir yer arayışına
girerler. Kendileri çocukla
birlikte olamayacakları için de
hüzün ve suçluluk hissederler.
Fakat çocuğu, tatil süresince bir
kaç kez, eğer uygunsa,
çalıştıkları yere bir iki saatliğine
götürebilmeleri, onun da
annenin çalıştığı ortamı görüp
tanıması, çocuğa güven
verecektir. Bu güven duygusu,
çocuğun anneye daha anlayışla
yaklaşmasına yardımcı
olacaktır. “Annem ne kadar
güçlü, ne güzel bir işi var” diye
düşünerek, onunla gurur duyup
kendisini örnek alacaktır.
Çalışma saatleri dışında da
çocukla alışverişe gitmek, ona
kitaplar, eğitici oyuncaklar
almak, tiyatro ve sinemaya
gitmek, çocuğa büyük haz
verecektir.

Tatillerde genellikle
çocuklara zayıf olduğu derslere
çalışarak notlarını yükseltmesi
gerektiği söylenerek baskı
yapılır. Çocuk bu durumdan pek
hoşlanmaz. Dolayısıyla da ders
çalışmak istemediğini, tatilde
oyun oynama hakkının
olduğunu söyleyerek isyan
eder. Böylelikle de çocuk-aile
gerginliği yaşanır. Elbette ki
çocuğun tatilde ders çalışması
için de bir zaman dilimi
ayrılabilir, ancak, okul kapanır
kapanmaz evde, defter,
kitapların açılması, karnedeki
zayıfların çocuğun yüzüne
vurulması, çocukta haklı olarak
bir takım tepkilere neden
olacaktır. Bunun için de,
öncelikle çocuğa arkadaşlarıyla

oyun oynayabilmesi için bol
zaman verilmelidir. Oyun
dışında yapılabilecek bir
program doğrultusunda, ders
çalışma saati, televizyon-
bilgisayar saati ve kitap okuma
saatleri ayarlanabilir. Tatillerde
çocuğa sınırsız televizyon ve
bilgisayar serbestliği verilmesi,
onun buna alışmasına ve okul
açıldığında uyumsuzluk
yaşamasına neden olacaktır.
Bildiğim kadarıyla ailelerde
genellikle en büyük sorun
televizyon ve bilgisayar
zamanlaması olmaktadır. “Ben
başedemiyorum, saatlerce
televizyon ve bilgisayarın
karşısında oturuyor” diyen
ailelere de ne yazık ki
katılmıyorum. Çünkü bunların
çocuklarına verdiği zararı
gerçekten algılayabildikleri
zaman vazgeçirmeleri de hiç
zor olmayacağı kanaatindeyim.

Tatilde ailece yapılabilecek
sosyo-kültürel faaliyetler,
çocuğun psikososyal gelişimi
için çok önemlidir. Alışverişler,
evde yapılabilecek ufak tefek
tamir işleri, zeka geliştirici
oyunlar, sinema ve tiyatro
gösterileri, çocuğa büyük fayda
sağlayacaktır.

Tatillerde çocuğun kitap
okumasına da özen göstermek
gerekir. Tatil boyunca yaşına
göre okuyabileceği kitapları
seçmesinde yardımcı
olunmalıdır. Okuduğu kitapları
bizimle ya da arkadaşlarıyla
paylaşması, tartışması onun
zihinsel ve dil gelişimine katkı
sağlayacaktır. Ayrıca genel
kültürünün gelişmesi için de
kitap, ansiklopedi, çeşitli çocuk
dergileri okuması sadece
tatilde değil her zaman
çocuğumuz için alışkanlık
haline getirilebilmelidir.

Çok sevdiğimiz
çocuklarımıza iyi bir gelecek
sunmak istiyorsak, onların
doğru, bilgili, kültürlü
yetişebilmeleri için çaba
göstermeliyiz. İyi bir eğitim
alabilmeleri için de anne
babaların özverilerde
bulunarak bunu
becerebilmeleri çok önemlidir.
Özellikle de bizim gibi azınlık
toplumlarında iyi bir eğitim
alabilmek toplumumuzun
gelişimi açısından da son
derece önem taşımaktadır.

Keyifli ve verimli bir tatil
geçirmenizi dilerim.
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Başbakan Çipras, bölge
milletvekilleriyle görüştü

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, partisinin Doğu
Makedonya - Trakya eyaletindeki
milletvekilleriyle biraraya geldi. 14 Aralık
Pazartesi akşamı Maksimu Sarayı’ndaki
görüşmeye Meriç, Rodop, İskeçe, Kavala ve Drama
illerinden seçilen 12 SİRİZA milletvekili katıldı. 

SİRİZA partisinin azınlık milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf ve Hüseyin
Zeybek de yer aldığı görüşmede, Başbakanın
yakın çalışma arkadaşları da hazır bulundu. 

Üç saatten fazla süren görüşmede Başbakan
Çipras’ın, milletvekilleriyle Doğu Makedonya -

Trakya bölgesinin sorunlarını görüştüğü ve
bölgeyi ilgilendiren kalkınma konularını ele aldığı
ifade edildi. Görüşmede milletvekillerinin,
seçildikleri illerin sorunlarını Başbakana
aktardıkları belirtildi. 

Bu arada, Başbakan Çipras’ın bölge
milletvekilleriyle yaptığı görüşmede azınlık
konularının da ele alındığı kaydedildi. 

Ayrıca, yerel meselelerle ilgili olarak
milletvekilleri, hükümet ve başbakan arasındaki
koordinasyonun da masaya yatırıldığı ifade
edildi. 

Çipras: “66 bin göçmenin AB’nin
diğer ülkelerine sevk zamanı geldi”

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Sakız adasında sığınmacı
kampına yaptığı ziyarette, ada
halkını, belediye mensuplarını
ve deniz kuvvetlerini
gösterdikleri insanüstü
çabalardan dolayı tebrik etti.

Sakız ve Leros adalarındaki
mültecilerin durumunu
yakından görmek amacıyla

yaptığı ziyarette Çipras,
buradaki mültecilerin Avrupa’ya
sevk edilme zamanına vurgu
yaparak, “Yunanistan çok zor
şartlar altında üstlendiği
sorumlulukları yerine getirmeyi
başardı; şimdi diğer Avrupa
ülkelerinin de kendilerine
düşen yükümlülükleri yerine
getirmelerinin sırası geldi. Artık

kararlaştırıldığı gibi 66 bin
göçmenin Yunanistan’dan
AB’nin diğer ülkelerine sevk
edilmesinin zamanı geldi.”
dedi. 

Türkiye’den gelen
mültecilerin sayısının 10-15 bin
olduğunu söyleyen Çipras,
mülteciler konusunda gerekli
tedbirleri aldıklarını söyledi. 
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Galatasaray ve Beşiktaş’ın
altyapısında yetiştikten sonra
futbol yaşamını ABD’de eğitim
aldığı Berkeley
Üniversitesi’nde sürdüren
Sezer, “En Değerli Futbolcu’’
seçildi.

Üniversite eğitimi için
ABD’ye gelen 21
yaşındaki Türk futbolcu Hasan
Ekin Sezer, Üniversitelerarası
Futbol Şampiyonası’nda ‘’En
Değerli Futbolcu’’ seçildi.

Berkeley
Üniversitesi Uluslararası
Ticaret bölümünde lisans
eğitimi alan ve aynı zamanda
profesyonel olarak okulun
futbol takımında
oynayan Hasan Ekin
Sezer, Üniversitelerarası
Futbol Şampiyonası’nda 10
maçta 20 gol attı.

Takımının finallere
gitmesine büyük katkı
sağlayan Türk forvet, final
maçlarında da 2 maçta 4 gol
atarak, turnuvanın yıldızı oldu.
Final maçlarının ardından
önce en iyi 11’e seçilen Sezer,
organizasyon komitesi
tarafından da şampiyonanın
‘’En Değerli Futbolcusu’’
seçildi. 

Ödülün kendisini çok mutlu
ettiğini belirten Sezer,
‘’Hayatımın en mutlu anıydı.
Ülkem adına iyi bir şeyler
yaptığımı düşünüyorum ve bu
beni mutlu ediyor’’ diye
konuştu.

ATINÇ NUKAN VE
MUHAMMED DEMİRCİ’NİN
DEVRE ARKADAŞI
Galatasaray’ın altyapısında
futbola başlayan ve
ardından Atınç Nukan
ve Muhammed Demirci ile
Beşiktaş altyapısında top
koşturan Hasan Ekin
Sezer, üniversite eğitimi için
Türkiye’deki futbol hayatını
bıraktığını da
anlattı. Türkiye’de futbol ve
üniversite eğitiminin bir arada
yürümediğini belirten Sezer,
okulunu bitirdikten sonra bir
süre daha ABD’de futbol
oynamak istediğini kaydetti.

Sezer, ‘’Her futbolcunun
hayali Galatasaray’da,
Beşiktaş’ta forma giymektir.
Eğer Türkiye’den teklif gelirse
neden olmasın, tabii ki
ülkemde futbol oynamayı çok
isterim’’ dedi. 

Hamza Hamzaoğlu 
Bursaspor ile anlaştı

Eğitim için gittiği
ABD’de ‘En Değerli
Futbolcu’ seçildi

ASLEN Batı Trakya’nın Susurköy
doğumlu olan Teknik Direktör Hamza
Hamzaoğlu, Türkiye Süper Ligi
takımlarından Bursaspos ile anlaştı.

Bursaspor Teknik Direktör Hamza
Hamzaoğlu ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya
vardı. Bursaspor Teknik Direktör
arayışlarına son noktayı koydu ve
Galatasaray’dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu
ile anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran
Bursaspor’da son 3 resmi maça Ersel Uzgur
teknik sorumlu olarak çıkıyordu. Bu
süreçte takımın başına yeni bir isim
getirmek için çalışmalarını sürdüren
Bursaspor Yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile
1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE Süper Ligi, 10 teknik direktör
değişikliği ile Avrupa’nın önemli liglerinin
önünde yer aldı. Türkiye’yi 6 değişiklikle
İspanya, beşer ayrılığa sahne olan Rusya,
İtalya, Belçika, Portekiz ve Yunanistan
takip etti.
Türkiye’yi 6 teknik adamın değiştiği
İspanya ligi takip etti. Bu iki ligin ardından,
beşer ayrılığa sahne olan Rusya, İtalya,
Belçika, Portekiz ve Yunanistan yer aldı.
İngiltere’de 4, Almanya ve Fransa’da üçer
kez teknik direktör değişikliği yaşandı.
İki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı Hollanda
ise üst düzey ligler arasında en az teknik
adam değişikliğine gidilen ülke oldu.

SON İSİM MEHMET ÖZDİLEK
Son olarak Gençlerbirliği’nde Mehmet
Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından
Süper Lig’de 15 haftada değişen teknik
direktör sayısı 10’a yükseldi.
Bu haftaya kadar Galatasaray, Trabzonspor,
Bursaspor, Medicana Sivasspor,
Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu birer kez,
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor ise ikişer
defa teknik direktör değişikliğine gitti.

LİGDE 15 HAFTA SONUNDA YAŞANAN
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Galatasaray: Hamza Hamzaoğlu -
Mustafa Denizli

Trabzonspor: Şota Arveladze - Sadi
Tekelioğlu                     

Eskişehirspor: Michael Skibbe - İsmail
Kartal - Samet Aybaba      

Gençlerbirliği: Stuart Baxter - Mehmet
Özdilek 

Medicana Sivasspor: Sergen Yalçın -
Okan Buruk  

Mersin İdmanyurdu: Mesut Bakkal -
Bülent Korkmaz

Antalyaspor: Yusuf Şimşek - 
Bursaspor - Ertuğrul Sağlam -   

Türk sporunun temel
taşlarından üç büyüklere
mensup Galatasaray Lisesi’nde
merhum Ali Sami Yen, Refik
Cevdet Kalpakçıoğlu ve Yusuf
Ziya Öniş tarafından kurulmuş
olup liseden kurulduğundan
lisenin ismini almıştır. Yani bir

irfan ocağıdır. Milyonlarca
taraftara sahiptir. Kulüp 1905
yılında kurulmuş olup, gaye o
günlerde İstanbul’da sadece
İmojen ve Elpis takımları
mevcuttu.

Bunun üzerine bu üçlü
merhum, biraraya gelerek

İngilizlerin İmojen takımı ve
Rumların Elpis takımı gibi
oynamak ve onlarla maç
yapmaktı. Kulüp 1933 yılında
ikiye bölünmüş idareci ve
futbolcuların yarısı Güneş
kulübünü kurmuşlardır. Fakat bu
kulüpte bölünme çok gitmedi.
Sabun köpüğü eriyip gitti.
Galatasaray ise dimdik kulüpten
de yüzde ellisini kaybetmiş
olmasına rağmen aslanlar gibi
güreşti. İlk renkleri kırmızı beyaz
olan takımın renkleri bazı
sakıncalıklar üzerine sonradan
Bulgar Yanko’nun dükkanına
gidilerek sarı kırmızı olarak
değiştirildi. Formaları Ali Sami
Yen’imn kızkardeşi Saniye Erel
ve Rüşen Eşref Ünaydın’ın
teyzesi dikmiştir.

Galatasaray’ın başarılarına
gelince 20 lig 16 Ziraat Türkiye
Kupası 4 Süper Kupa alarak
sayılamayacak kadar çok
başarıya imza atmıştır. Onun için
bu gün formlarında 4 yıldız
bulunan tek kulüp olma
imkanına sahiptir.

Gündüz Kılıç, Naci Özkaya
Metin Oktay ve Eşfak Aykaç gibi
futbolcular yetiştirip, hepsi de o
günlerde milli formayı giymiş
bulunmaktadırlar. Bütün spor
branşlarında Galatasaray’ın
rakibi Fenerbahçe,
Fenerbahçe’nin de rakibi
Galatasaray’dır. Bunların
dışında bir de Gazi kupasında
Fenerbahçe’yi yenerek almıştır.

Arkası var haftaya
Fenerbahçe....

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Galatasaray’ın tarihi üzerine

Türkiye teknik adam 
değişiminde Avrupa birincisi!
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Çocuklar Karagöz – Hacivat ile
Nasreddin Hoca’ya koştu…

BATI Trakyalı çocuklar, Karagöz – Hacivat ve Nasreddin Hoca
gösterileriyle çoştular. 

Ankara’dan tiyatro sanatçısı ve hayali Kenan Olpak’ın yönetiminde,
gölge oyunu “Karagöz ve Hacivat” ile Nasreddin Hoca’nın
“Düşmeseydim zaten inecektim” adlı oyunu, Rodop ilinin farklı
bölgelerinde sahnelendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) organizatörlüğünde
Kozlukebir, Hemetli, Yalımlı, Demirbeyli ve son olarak Gümülcine’de
sahnelenen tiyatro oyunları çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. 

11 Kasım Cuma günü GTGB lokalinde gerçekleştirilen gösteriyi
izleyenler arasında Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı ve çocukları da yer aldı. Gösteri sonrası
Akıncı, yönetmen Kenan Olpak’ı, GTGB Başkanı Koray Hasan’ı ve
ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) organizatörlüğünde
Kozlukebir, Hemetli, Yalımlı,
Demirbeyli ve son olarak
Gümülcine’de sahnelenen tiyatro
oyunları çocuklar tarafından büyük
ilgi gördü. 

Bu kez Brüksel’de görüştüler

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, 17 Aralık
Perşembe günü Brüksel’de Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Samimi ortamda
geçtiği belirtilen görüşmenin 30 dakika sürdüğü
ifade edildi. 

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Davutoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada,
Çipras'la bir araya gelmekten çok memnun
olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Sizinle
çok sayıda görüşmemiz oldu. Bunların en keyifli

olanı İstanbul'da Türkiye – Yunanistan dostluk
maçını birlikte izlemekti. Bu maç, çok dostane
bir havada geçmişti. Önümüzde çok önemli bir
gündem var. Siyasi ilişkilerimizde istikrar var.
Umuyoruz yakın zamanda yüksek düzeyli
işbirliği toplantısını yaparız. Bu toplantıda ortak
projelerin yanı sıra ortak konuları ve çıkarları
konuşacağız. Ortak kelimesi önemli, çünkü
birlikteliği ve karşılaştığımız zorluklar
karşısında ortak bilincimizi gösteriyor.”

Davutoğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın "iki dost
ülke" olarak Avrupa'da beraber çalışacağını
belirterek  sözlerini şöyle tamamladı: "Bu
işbirliği, Avrupa'nın yararına olacak. Bu ayrıca
Doğu Akdeniz'de istikrar için de önemli.
Çipras'a ikili ilişkiler konusunda etkin
yaklaşımından ötürü teşekkür ediyorum.
Birlikte, İstanbul, Atina, Ankara ve Selanik gibi
çeşitli yerlerde pek çok toplantı yapacağız."

ÇİPRAS'TAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Başbakan Çipras ise, "Bölgemiz ve Avrupa için
öncelikle sığınmacı akışının azaltılması
kapsamında işbirliği ve bu bağlamda özellikle
Ege'deki göçmen akını çok kritik bir konu."
dedi.

Başbakan Davutoğlu ile olmak ve fikir
paylaşımında bulunmanın önemine değinen
Çipras, gelecek üç ay boyunca Türk-Yunan
temasları kapsamında yoğun bir program
olacağını ifade etti.
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