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Gündem

oku,

gündemi

yakala...

Sözün 
kesildiği yer...
Midilli'ye geçen 10 yaşındaki bir
Afgan kızının, bindikleri botun
batması halinde suda ıslanarak
ağırlık yapmaması için kesilen
saçlarının fotoğrafı yürekleri dağladı.
»17

Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Başkanlığı (KEMEA),
bölgede soğuk havanın etkili olması
nedeniyle evsizler için bina tahsis etti.
»5

Evsizler için 
soğuk önlemi

Ödüller
sahiplerini 
buldu
Yayın hayatında bir yılı dolduran Batı
Trakya’daki edebiyat dergisi “Fiyaka”,
ilk yıldönümünü düzenlediği edebiyat
yarışması ödül töreniyle kutladı.  »15

19’da 11’de

ekonomi spor

Silah satışlarında 
ABD ve Rusya

damgası

Ağdan 
evinizi 
izleyin 20’de

Apple İtalya'da 
318 milyon euro 
ceza ödeyecek 23’te

“2015 Rüya Takımı”
seçildi

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin yeni genel
merkezinin açılış töreni, partinin kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in doğum günü olan 7 Ocak’ta gerçekleşecek. 

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
yaptığı açıklamada, “Rahmetli liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in doğum tarihi olan 7 Ocak Perşembe günü
sizlerin de katılımıyla açılışımız gerekleşecektir. Batı
Trakya Türkleri olarak rahmetli liderimiz Dr. Sadık

Ahmet’e olan vefamızı göstermek adına 7 Ocak 2016
Perşembe günü saat 15:00’te gerçekleştireceğimiz açılışa

tüm halkımızı davet ediyorum. ” dedi. »3

GÜMÜLCİNE merkezli
“Harmanlık Mahallesi’ne
Azınlık Okulu İstiyoruz”
hareketi sözcüsü Kamil
Sıcakemin, mücadelelerinde
kararlı olduklarını söyledi.
Sıcakemin, “Ne yazık ki
Eyalet Eğitim Müdürlüğü
okul talebimize olumsuz
yanıt verdi. Biz bu
mücadeleye devam edeceğiz.
Çünkü haklıyız. En doğal
hakkımız olan eğitim
hakkımızı istiyoruz. Biz
meclise kadar gitmeye
hazırız.” dedi.»10

“Okul
istiyoruz”

bilimdünya

Elveda 2015,
hoşgeldin 2016
2015 yılını geride bıraktık. GÜNDEM gazetesinin manşetlerinden
derlediğimiz bir yılın önemli olaylarını bu hafta da vermeye devam
ediyoruz. İşte 2015’e damgasını vuran olaylar...

YILIN ikinci altı ayında
Suriye’deki iç savaşın neden
olduğu mülteci krizi bir drama
dönüştü. 

Temmuz ayında yapılan
referandumdan sonra ise
ekonomik kriz dönenindeki
üçüncü memorandum da kabul
edildi. Yunanistan’da
vatandaşlar bir yıl içinde üçüncü
kez sandığa gitti. 20 Eylül’deki
erken seçimin galibi yine SİRİZA
oldu. Azınlık 69 yıl aradan sonra
ilk kez dört milletvekili seçti.
Seçimden sonra ikinci SİRİZA –
ANEL hükümeti göreve başladı. 

Aralık ayında DEB Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel
merkezi saldırıya uğradı.
Saldırıda partinin kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in hayatını
kaybettiği kazada kullandığı
araç da çalındı.    

»6, 7, 8, 9

DEB yeni genel merkezine
kavuşuyor

»12-13
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Halkımızın 
yeni yılını
kut lar, 
ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler 
di le rim.

HÜ SE YİN ZEY BEK
İs ke çe Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Yeni yılın tüm
insanlığa
dostluk, barış,
sağlık ve
mutluluk
getirmesini
temenni
ediyorum.

AYHAN KARAYUSUF
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Çift çi le ri mi zin ve 
Ba t› Trak ya Türk 
az›n l› €› men sup la r› n›n   
yeni yılını kut lar, 
sa€ l›k l›, mut lu ve 
ba fla r› l› gün ler 
di le rim. 

Trakya Tü tün Üre ti ci le ri
Ko ope ra ti fi  Baş ka nı

HÜ SE YİN ESAT
ve Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri Tüm halkımızın

yeni yılını 

kutlar, bar›fl, 

huzur ve 

mutluluk 

dolu 

bir yıl dilerim.

Mustafa Katrancı
Eyalet Başkan Yardımcısı

En içten duygularla
tüm insanlarımızın
yeni yılını kutlar,
esenlik, sağlık ve
mutluluklar dilerim.
“Gelen gideni
aratmasın”

MUSTAFA MUSTAFA 
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Batı Trakya

Müslüman Türk

azınlığının ve tüm

insanlığın yeni yılını

kutlar, herkes için

barış, sağlık ve

esenlikler dilerim.

İLHAN AHMET
Rodop POTAMİ Mil let ve ki li
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin yeni genel
merkezinin açılış töreni,
partinin kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in doğum günü olan 7
Ocak’ta gerçekleşecek. 

DEB Partisi tarafından
konuyla ilgili yapılan
açıklamada, “Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi olarak yeni
bir genel merkez oluşturmak
için çalışmalarımız devam
ederken, talihsiz bir saldırıya
uğradık. Ancak bu tür saldırılar
hak arama yolunda verdiğimiz
bu mücadelede ne bizleri, ne de
halkımızı yıldıramaz. Tarih
şahittir ki haklı olanlar her daim
kazanmışlardır. Halkımızın
büyük desteği ile yürüttüğümüz
bu mücadele adaletin tecelli
edeceği ve haklarımızı
kazanacağımız güne kadar

yılmadan, usanmadan ve
ürkmeden devam edecektir. Her
geçen gün biraz daha büyüyen
mücadelemize ivme
kazandıracak DEB Partisi genel
merkezini siz halkımızla birlikte
açma aşamasına
getirdik.” ifadelerine
yer verildi.

DEB Partisi
Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş
imzalı açıklamada,
“Rahmetli liderimiz
Dr. Sadık Ahmet’in
doğum tarihi olan 7
Ocak Perşembe günü
sizlerin de
katılımıyla

açılışımız gerekleşecektir. Batı
Trakya Türkleri olarak rahmetli
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’e olan
vefamızı göstermek adına 7
Ocak 2016 Perşembe günü saat
15:00’te gerçekleştireceğimiz
açılışa tüm halkımızı davet

ediyorum. Hepinizi en derin
muhabbetle selamlıyor ve
saygılarımı sunuyorum.”
denildi.

DEB Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni
genel merkezi,

Gümülcine – Kozluköy
yolu üzerinde bulunuyor. 

DEB Partisi 
yeni genel 
merkezini açıyor

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

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

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

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

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

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

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

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Afgan kızın saçları...

A
ylan bebeğin sahile
vuran cesedinin
fotoğrafı, Suriyeli

mültecilerin yaşadığı dramın
sembolü haline geldi.
Yaşanmadan sona eren bir
hayat, tüm dünyayı ağlattı ve
gözler Ege’de yaşanan
insanlık dramına çevrildi.

Türkiye’nin Dikili
sahillerinden geçtiğimiz
günlerde gelen bir başka
fotoğraf da adeta yürekleri
dağladı. Yası dışı yollardan
Midilli adasına geçmeye
çalışan kaçak göçmenlerin
Türk sahillerinde geride
bıraktıkları görüntüler,
yaşanan insanlık dramının
kalıntıları. İşte bu geriye
kalanlardan biri de ailesiyle
Midilli’ye geçen 10 yaşındaki
bir Afgan kızının saçları…
Bindikleri botun batması
halinde suda ıslanarak ağırlık
yapmaması için kesilen Afgan
kızının sırma saçları…

Afgan kızı, kızımla yaşıt.
Sırma saçları, kızımın sırma
saçlarına çok benziyor. Ve
eminim ki, en az kızımın
kıymet verdiği kadar, Afgan
kızı için de saçları çok
kıymetli.

Bir kız çocuğunun en
değerli aksesuarıdır saçları.
Kız anneleri bunu daha iyi
bilir. Açık bırakıldığında bir
sağa bir sola savrulur;
toplandığında örgülerinin ucu
okşanır. Bir kız çocuğunu
saçını kestirmeye ikna etmek,
deveye hendek atlatmaktan
daha zordur. 

Saçının kırıklarını bile
temizletmeye izin vermeyen
kızımı düşündükçe, Afgan
annenin kızının nasıl saçını
kestiği, keserken nasıl
mazeretler ürettiği,
aralarından nasıl bir ikna
diyaloğu geçtiğini tahmin bile

etmek istemiyorum. Yüreğim
yanıyor, parçalanıyor,
gözyaşlarımı tutamıyorum.

Ama ben sıcacık
evimdeyim. Ailem güvende.
Kızımın saçları beline kadar.
Ben, biz sadece seyrediyoruz
bu olup bitenleri. Akan
gözyaşlarıyla ferahlatmaya
çalışıyoruz yüreğimizi. Ama o
soğukta deniz aşma
çabalarını, bilinmeze yapılan
yolculukları, o insanların neler
hissettiklerini, aralarında
neler konuştuklarını
anlamamız, hissetmemiz
mümkün değil. 

Bot demeye bin ispat
gereken, bir yere kadar su
yüzeyinde kalabilen
nesnelerle kıyıdan açılırken
bu yolculuğun sonu
olmayacağını bile bile
başlayan yolculuklar. Suda
biten, tükenen ümitler.
Şanslının karşı kıyıya ulaştığı,
şansı olmayanın soğuk
sularda tükenen hayatları. 

Off, off… Zor bir yıl oldun
2015. Yeni yılın herkese huzur,
güven, sağlık getireceği bir yıl
olması dileğiyle. Dilek
dilemek de adetten!..

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

DEB’in Gümülcine’deki genel merkezi kısa bir süre
önce kimliği belirsiz kişi veya kişeler tarafından
saldırıya uğramıştı.  Saldırganlar duvarlara mavi
boya ile “Trakya’nın Bekçileri” yazarak, partinin
kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in ölümüne neden olan
kazada kullandığı otomobili çalmışlardı.

DUYURU
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nde 
görev almak üzere İngilizce ve Yunanca 

dillerine hâkim kişilerin, 
hazırlayacakları (CV) özgeçmişleriyle birlikte 

DEB Partisi Genel Merkezi’ne müracaat etmeleri
önemle rica olunur.
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Dost luk Eşit lik Ba rış

Partisi
Üyelerimizin 
ve tüm 
vatandaşlarımızın
yeni yılını kutlar, 
sa€l›k ve 
mutluluk dolu bir
yıl dileriz.

Avukat 
Önder Mümin

Eyalet Meclis Üyesi

Tüm halkımızın
yeni yılını 
kutlar, sağlık,
başarı ve huzur
dolu bir yıl 
di le rim.

Yassıköy Belediyesi 
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı 

ERDOĞAN SAİT
Susurköy Eski Belediye Başkanı

Yeni yılınızı 
kutlar, 2016’in
ülkemiz ve
toplumumuza 
krizden uzak bir
gelecek getirmesini
dilerim.  

İSKEÇE 
MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ

AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ

Tüm öğretmen, öğrenci ile velilerimizin ve Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.  

İSKEÇE GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME

ORTODONDİST - DİŞ HEKİMİORTODONDİST - DİŞ HEKİMİ
SEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - GümülcineSEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - Gümülcine

Tüm müşterilerimizin ve

halkımızın yeni yılını kutlar,

sağlık, mutluluk ve başarılı

bir yıl dilerim.  

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n 
yeni yılını kutlar,
sa€l›k, bar›fl ve
mutluluklar 
dilerim.

İnşaat Mühendisi

Mesut Meh met
Gü mül ci ne Be le di ye si 
Yerel Meclis Başkanı 

A Ğ R I  M E R  K E  Z İA Ğ R I  M E R  K E  Z İ
Dr. Ha san HA L‹L

Tüm halkımızın yeni yılını
kut lar, mut lu, sa€ l›k l› ve 

a€ r› s›z bir yıl dilerim.
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O
kuduğunuz yazı 2016 yılının ilk
köşe yazım olacak. Ancak
2015’in son günü yani 31

Aralık Perşembe günü kaleme alındı.
Geçen hafta geride bıraktığımız yılın bir
değerlendirmesini yapmıştık. Ne yazık
ki 2015 yılına dair yazabileceğimiz güzel
ve umutlu şeyler pek yok. Umit
ediyorum ki 2016 farklı bir yıl olur. 

Batı Trakya Türk Azınlığı olarak yeni
yılda azınlık olarak kendi özeleştirimizi
yapmamız gerektiğine inanıyorum. Zira,
mücadele azmi, kararlılığı ve
performansı sorgulanır bir toplum
haline geldik. Devletlerin ve toplumların
hedefleri, amaçları vardır ve olması
gerekir. Toplumlar ve devletler ancak bu
şekilde zinde durabilirler ve kendilerini
yenileyebilir ve dinamik olabilirler. Biz
azınlık olarak yıllarca ayrımcılığa ve
haksızlığa maruz kaldık ve kalıyoruz.
Azınlık toplumuna yapılan baskılar ve
ayrımcılıklar nedeniyle, azınlık insanının
tüm alanlarda geri bırakılmış olması
nedeniyle hala Avrupa Birliği’nin en geri

kalmış bölgesiyiz. İşte bu nedenlerden
dolayı Batı Trakya Türkü kendine bir
hedef belirlemek ve o hedefe ulaşmak
için çalışıyor, çabalıyor olması gerekir.
Bu hedef de; elinden alınan ve bir türlü
iade edilmeyen haklarına kavuşmak,
vatandaşı olduğu ülkede eşit vatandaş
olarak yaşamak, geri bırakılmışlıktan
kurtulmak için kalkınmayı
sağlayabilmek için uğraş vermektir.
Yani; “Haksızlıklara ve ayrımcı
politikalara DUR diyerek, kendi kimliği,
kültürü ve değerleriyle yaşama hakkını
elde etmek” olmalıdır toplumun hedefi.
Ne yazık ki toplumsal “hedef” ve
“amaç”tan çok kişisel kaygıların –
hesapların ağır bastığı bir dönem
yaşıyoruz. Bundan toplum olarak
kurtulmak ve sıyrılmak zorundayız. Bu
da ancak topluma “hedef”
gösterebilmek, inanacağı ve uğrunda
mücadele edebileceği “amaçları”
benimsetebilmekle mümkündür. 

Yaklaşık bir yıl önce iktidara gelen
SİRİZA partisi, Batı Trakya Müslüman

Türk Azınlığı için de bir umuttu. Bu
“umuttan” ve “beklentiden” bir miktar
uçup gitse de, toplum hala umut
besliyor. Azınlığın hala beklentileri var.
Azınlık eğitimi, milli kimlik, müftülük,
vakıflar, örgütlenme özgürlüğü, siyasi
temsil, 19. madde gibi temel azınlık
sorunlarında son 20 yılda bir ilerleme
olmadığı gibi, SİRİZA iktidarında yani
son bir yılda da bir gelişme olmadı.
Herhangi bir adım atılmadı. “Bir yıl çok
az bir süre” diyenler olabilir. Kısmen
doğru da olabilir. Azınlık sorunlarıyla
ilgili olarak olumlu emareler
görememek bizleri karamsarlığa itse de,
önümüzdeki dönemde bunun tersine
dönmesinin mümkün olabileceğine
inanıyorum. 

Neden mümkün olabileceğini de
açıklamak istiyorum. Sol, hatta radikal
sol bir parti olan SİRİZA, aşırı sağcı ve
aşırı milliyetçi Bağımsız Yunanlılar
Partisi (ANEL) ile koalisyon kurdu.
Özellikle demokratik haklar, göçmen
politikası, insan ve azınlık hakları, dış
politika gibi konularda birbiriyle zıt iki
parti. Ancak buna rağmen hükümetin
büyük ortağı SİRİZA, kendi politikası
uyarınca savunduğu, desteklediği ve
yüzde 5’lik parti olduğu dönemlerde de
sahip olduğu prensipler gereğince iki
konuyu meclise getirdi ve yasalaştırdı.
İki konu da insan hak ve hürriyetleriyle
alakalı. Birincisi yeni Yunan Vatandaşlık
Yasası. Yeni yasaya göre Yunanistan’da
doğan göçmen çocukları doğrudan
Yunanistan vatandaşı olabilecek. İkinci
konu ise eşcinsellere ‘evlenme hakkı’
veren yasa tasarısı. Farklı zamanlarda
meclise getirilen her iki tasarı da başta

SİRİZA olmak üzere diğer muhalefet
partilerinin desteğiyle onaylandı ve
yasalaştı. Her iki tasarıya da hükümet
ortağı aşırı milliyetçi ANEL Partisi ve
başkanı Panos Kammenos oy vermedi.
Hatta eleştirdi. Ancak SİRİZA ve
Başbakan Çipras, kararlılık gösterdi ve
bu yasaları parlamentoda kabul ettirdi.
Özellikle eşcinsellerle ilgili
düzenlemede kilisenin tepkisine
rağmen. Her iki tasarı da ekonomik
krizle yatıp kalktığımız bir dönemde
meclise geldi ve onaylandı. 

Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın meseleleri ve en başta
azınlık eğitimi sorunu, hiç şüphesiz bir
insan hakları sorunudur. 40 yıldan beri
verilmeyen azınlık hakları, çözüme
kavuşturulmayan azınlık problemleri,
ülkenin demokrasi sorunudur. 2016
yılında azınlığımızın temel sorunlarının,
yine azınlığın talepleri dikkate alınarak
çözüme kavuşacak bir sürece girmesini
ümit ediyorum. Hükümetin ve tabii ki
SİRİZA ve Başbakan Aleksis Çipras’ın
bunu sadece azınlık toplumuna değil,
partisinin geçmişte savunduğu
değerlerine, prensiplerine ve
demokrasiye borçlu olduğuna
inanıyorum. 

Elbette bu olayın “armut piş ağzıma
düş” misali olmayacağını biliyoruz. Hele
hele toplumsal alanda hiçbir şey kendi
kendine olmaz. Bunun için Batı Trakya
Türk Toplumu’nun mücadele etmesi,
bunu istemesi, talep etmesi gerekir. Bu
da toplumun bir “hedef”e inanmasıyla,
bu “hedef”e odaklanmasıyla olur.
Çünkü hedefleri, amaçları olmayan bir
toplum, “rastgele” yaşıyor demektir. 

Ozan AHMETOĞLU

“Amaç”sız toplum...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Evsizler için belediyeden soğuk önlemi
GÜMÜLCİNE Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı (KEMEA),

bölgede soğuk havanın etkili olması nedeniyle evsizler için bina
tahsis etti. 

Gümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Mustafoğlu
konuyla ilgili GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, “Bölgemizde etkili
olmaya başlayan soğuk hava nedeniyle evsizler ve ısınma sorunu
yaşayan vatandaşlar için, 30 Aralık Çarşamba günü KEMEA
tarafından alınan karar uyarınca Grigoriyou Marasli 1 (Gümülcine
Yüzme Havusu Karşısı) adresinde bulunan Gümülcine Belediyesi’ne
ait ‘Çok Amaçlı Kullanım Salonu’nu tahsis edildi. Sözkonusu bina
30 Aralık Çarşamba gününden başlayarak, 2 Ocak Cumartesi
gününe kadar açık
kalacak. Sözkonusu
adreste dışarıda kalmış
vatandaşlarımız için
ısıtılmış bir salon tahsis
edildi. Burada
vatandaşlarımıza örtü,
uyku tulumu ve sıcak
içecek dağıtımı
yapılacak.” diye konuştu.

Mustafaoğlu,
belediyenin yemek
dağıtım merkezi ve
gönüllü dernekleriyle
işbirliğiyle vatandaşlara
yemek dağıtımının da
yapılacağını sözlerine
ekledi.

Acil durumlar için
vatandaşların şu kişi ve
telefonlara
başvurabilecekleri ifade
edildi. 

Maria Mereti:
6946796063

Arhondula Çaciku:
6936817522

Batı Trakya Spor Kulübü Başkanı
Sabri Yılmaz vefat etti

İSTANBUL’daki Batı Trakya
Spor Kulübü Başkanı Sabri
Yılmaz vefat etti. 

Yaklaşık üç hafta önce beyin
kanaması geçiren Yılmaz’ın
tedavisi bir süre Bakırköy Sadi
Konuk Devlet Hastanesi yoğun
bakım servisinde yapıldı.
Yılmaz daha sonra Avrasya
Hastanesi yoğun bakım
servisine nakledildi. Kulüp
Başkanı Sabri Yılmaz, 27 Aralık
Pazar akşamı tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.
Yılmaz, 28 Aralık Pazartesi
günü Zeytinburnu Batı Trakya
Camii’nde kılınan ikinci
namazından sonra düzenlenen
cenaze töreniyle toprağa
verildi. 

Konuyla ilgili olarak Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nden yapılan
açıklamada, “Uzun süredir
yoğun bakımda sürdürdüğü
hayata tutunma mücadelesini
kaybeden İstanbul Batı Trakya
Türkleri Spor Kulübü
Başkanımız Sabri Yılmaz vefat
etmiştir. Merhum başkanımıza

Allah’tan rahmet diler, kederli
ailesi ve tüm Batı Trakya
camiasının başı sağolsun.”
ifadeleri yer aldı.

Batı Trakya Spor Kulübü
Başkanı Sabri Yılmaz’ın cenaze
törenine İstanbul Zeytinburnu
Belediye  Başkanı Murat
Aydın, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, BTTDD Zeytinburnu
Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa, Batı Trakya Eğitim
Araştırma ve Cami Yaptırma

Derneği Başkanı Musa Yurt,
BTTDD eski başkanları ve çok
sayıda vatandaş katıldı. 

İskeçe’nin Şahin köyünden
Türkiye’ye göç eden bir ailenin
çocuğu olan Sabri Yılmaz 1958
yılında Yalova’da doğdu. Evli
ve 3 çocuk babası olan Sabri
Yılmaz tekstil işiyle
uğraşıyordu. 57 yaşında hayata
veda eden Yılmaz, Batı
Trakyalıların yoğun olaran
yaşadığı Zeytinburnu’nda
ikamet ediyordu. 
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2015 yılının önemli olayları...
2015 yılını geride bıraktık.

GÜNDEM gazetesinin
manşetlerinden derlediğimiz bir
yılın önemli olaylarını bu hafta
da vermeye devam ediyoruz. 

Yılın ikinci  yarısı dünyada,
Yunanistan’da ve Batı Trakya’da
önemli olaylara şahit oldu. Yılın
ikinci altı ayında Suriye’deki iç
savaşın neden olduğu mülteci
krizi bir drama dönüştü.
Temmuz ayında yapılan
referandumdan sonra ise
ekonomik kriz dönenindeki
üçüncü memorandum da kabul
edildi. Yeni kemer sıkma
önlemleri hayata geçirildi. 

Yunanistan’da vatandaşlar
bir yıl içinde üçüncü kez
sandığa gitti. 20 Eylül’deki
erken seçimin galibi yine
SİRİZA oldu. Azınlık 69 yıl
aradan sonra ilk kez dört
milletvekili seçti. Seçimden
sonra ikinci SİRİZA – ANEL
hükümeti göreve başladı. 

2015 yılı, uzun aradan sonra
azınlık eğitimiyle ilgili yeni bir
eyleme sahne oldu. İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu,
öğretmen ve Türkçe kitap
eksikliği nedeniyle eylem yaptı. 

Aralık ayında DEB Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel
merkezi saldırıya uğradı.
Saldırıda partinin kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in hayatını
kaybettiği kazada kullandığı
arabanın çalınması
kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
Saldırı ve saldırganlarla ilgili
resmi bir açıklama yapılmadı. 

İşte GÜNDEM’in
manşetlerinden 2015 yılının
ikinci altı ayında yaşanan
önemli olayları: 

TEMMUZ
•Batı Trakya Türk azınlığının

dini alanda yaşadığı sorunlar
AGİT gündemine taşındı. 

•5 Temmuz Pazar günü
yapılan referandumdan “hayır”
çıktı. Hükümetin kreditörlerin
önerilerini halka götürme
kararıyla ilgili referandumda
“hayır” oyları tahminlerin çok
üzerinde oldu. Referaduma
katılanların yüzde 61,3’ü

“hayır”, yüzde 38,7’si ise “evet”
oyu verdi. 

•Referandumda “Hayır”
seçeneğini savunan Yeni
Demokrasi Partisi lideri
Andonis Samaras istifa etti.
YDP’de Vangelis Meymarakis
geçici olarak başkanlık görevine
getirildi. 

• Haziran ayı sonunda alınan
referandum kararından itibaren
kapalı kalan bankaların 13
Temmuz Pazartesi açılacağı
bildirildi. 

•Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Yunanistan’ı ziyaret etmek
isteyen Türk vatandaşlarına vize
verilmesinde yaşanan
aksaklıklar nedeniyle
Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’na yönelik
şikayetini dile getirdi. 

•Türkiye’deki Uluslararası
Nakliyeciler Derneği,
Yunanistan’a lojistik işbirliği
teklifinde bulundu. 

•Yeni Yunan Vatandaşlık
Yasası, mecliste madde madde
görüşülerek onaylandı. Yasada
yapılan değişiklikler sayesinde

Yunanistan’da doğan
göçmenlere Yunan vatandaşlığı
verilecek. 

•Euro Bölgesi liderlerinin 17
saat süren Yunanistan
zirvesinde, ağır şartlar içeren
üçüncü memorandum paketi
konusunda Atina ile anlaşma
sağlandı. 

•İstanbul Bayrampaşa
Belediyesi’nin projesi olan
“Bereket Konvoyu” İskeçe’nin
Karaçanlar köyünde ve
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Lisesi bahçesinde iftar programı
düzenledi. 

•Eyalet meclis üyeleri Önder
Mümin ve Ahmet İbram, YDP
milletvekili Miltiadis
Varviçiotis’in azınlık seçmenine
yaptığı “koyun” benzetmesiyle
ilgili suç duyurusunda bulundu. 

•Avrupa Birliği ve
kreditörlerle yeni anlaşma
çerçevesinde 13 milyar euroluk
kemer sıkma programı hayata
geçirilecek. 

•SİRİZA’da parti için
muhalefetin önemli ismi ve “Sol
Platform”un lideri Panayotis
Lafazanis, Başbakan Çipras’dan

son anda bile olsa üçüncü
memorandumu geri çevirmesini
istedi. 

•Türkiye Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, Ramazan
Bayramı öncesinde Batı
Trakya’yı ziyaret ederek bazı
temaslarda bulundu. 

•Alankuyu Mahallesi
sakinleri ve Alankuyu Mescidi
yöneticileri, DEB Partisi ve
Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün desteğiyle
Gümülcine Pazar yerinde iftar
programı düzenledi. 3 bin
kişinin katıldığı iftara
Türkiye’den Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı
Kudret Bülbül de katıldı. 

•Ülkede yaşanan ekonomik
kriz son aylarda daha da
derinleşti. Referandum
kararıyla devreye sokulan
sermaye kontrolü, piyasayı
durma noktasına getirdi. 

•Parlamento, kreditörlerin
talep ettiği ikinci önlemler
paketini sert tartışmaların
ardından 230 evet ile kabul etti. 

•Türkiye Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi, Türklerin
Yunanistan’a büyük dinamizm
katacağını belirterek, iki
ülkenin rekabet eden değil,
işbirliği yapan ülkeler olması
gerektiğini söyledi. 

•Avrupa Birliği,
Yunanistan’daki düşük gelirli
ailelere yönelik geniş çaplı bir
yardım programı başlattı. 

•Batı Trakya Türk azınlığının
tepkisine rağmen hükümet “240
İmam Yasası”nı uygulamaya
devam etti. Batı Trakya’daki
azınlık çocuklarına İslam dini
eğitimini Yunanca vermek üzere
216 din öğreticisi kadrosu ilan
edildi. 

•Batı Trakya Türklerinin

lideri, Rodop ili eski bağımsız
milletvekili ve DEB Partisi
kurucusu Dr. Sadık Ahmet,
ölümünün 20. yıldönümünde
anıldı. Anma törenine
Türkiye’den hükümeti temsilen
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır
katıldı. 

•Sadık Ahmet için
düzenlenen anma törenine
katılmak üzere Batı Trakya’ya
gelen AB Bakanı Volkan Bozkır
GÜNDEM’e konuştu. Bozkır,
Batı Trakya Türklerinin Türkiye
ile Yunanistan arasında sağlam
bir köprü olduğunu söyledi. 

•Başbakan Aleksis Çipras,
“Meclis’te çoğunluğu
sağlayamazsak sonbaharda
erken seçime gitmeye mecbur
kalacağız” diyerek erken seçim
sinyali verdi. 

•Üçüncü Kalfa Gençlik
Festivali’nde bir ilke imza atıldı.
Festivalde, yumuşak doku
kanseri tedavisi gören 6
yaşındaki Furkan Mustafa için
yardım kampanyası düzenlendi. 

•Yunanistan Ticaret ve
Girişimcilik Konfederasyonu
Başkanı Korkidis, ekonomik kriz
yüzünden son dönemde günde
bin işyerinin kapandığını
söyledi. 

•Savunma Bakan Yardımcısı
Nikos Toskas, Büyük Derbent,
Küçük Derbent, Babalar ve
Mevsimler köylerini ziyaret etti. 

•Avrupa Parlamentosu’nda
grubu olan Avrupa Hür İttifakı
(EFA) onursal üyesi ve AP eski
milletvekili İnaki İrazabalbeita
GÜNDEM’e konuştu.
İrazabalbeita, Yunanistan’ın
azınlık politikasının
antidemokratik olduğunu
söyledi. 
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•Yeni eğitim – öğretim yılının
başlamasına kısa bir süre kala,
iki azınlık ortaokulu ve
lisesindeki bina sorunu
gündeme geldi. Gümülcine
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu –
Lisesi ile İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu -
Lisesi’nde artan öğrenci sayısı
nedeniyle yeni sınıf ihtiyacı
giderilmedi. 

•Aleksis Çipras
başkanlığındaki koalisyon
hükümeti, erken seçim kararı
aldı. Seçimlerin, 20 Eylül 2015
Pazar günü yapılacağı
duyuruldu. 

•Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, görevinin
başında olduğunu vurgulayarak
istifa söylentilerini yalanladı. 

•Gümülcine şehir
meydanında düzenlenen
festivale Batı Trakyalı gençler
yoğun ilgi gösterdi. Festivale
Türkiye’den “Zakkum” grubu
katıldı. 

•Helsinki İnsan Hakları
Komitesi Yunanistan
Temsilciliği, Batı Trakya Türk
azınlık eğitimiyle ilgili olarak
Birleşmiş Milletler Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar
Komisyonu’na sunduğu
raporda, 2014 yılında kabul
edilen azınlık eğitimiyle ilgili
yasanın yol açtığı ayrımcılıkları
ve sorunları gündeme getirdi. 

•Yunanistan’ın imzaladığı
üçüncü memorandum
kapsamında ülkeye ilk etapta 23
milyar euro aktarıldı. 

•Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi, Batı Trakyalılar
Panayırı ve Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası’nı düzenledi. 

•Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis

Keramaris, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu -
Lisesi’nde önümüzdeki eğitim
döneminde vardiyalı eğitim
yapılacağını söyledi. Gümülcine
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu -
Lisesi’ne ise iki prefabrik sınıfın
yerleştirileceğini belirtti. 

•Başbakan Aleksis Çipras’ın
istifasıyla başlayan hükümet
kurma çalışmaları sona erdi.
Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Arios Pagos (Yargıtay) Başkanı
Vasiliki Thanu’yu seçim
hükümeti başbakanı olarak
görevlendirdi. Thanu,
Yunanistan’ın ilk kadın
başbakanı oldu. 

•Rodop SİRİZA Milletvekili
Ayhan Karayusuf, milletvekili
adaylarının listedeki yer
sıralamasına ilişkin olarak,
“Adaylıklar konusu bugüne
kadar nasıl olduysa,
önümüzdeki seçimlerde de öyle
olacak ve öyle olmalı.” dedi. 

•İskeçe ve Gümülcine
seçilmiş müftülükleri ihtiyaç
sahiplerine yönelik olarak
“Kurban Kampanyası” başlattı. 

•İspanya’daki Aralar Partisi
Uluslararası İlişkiler Direktörü
İnaki İrazabalbeitia, Temmuz
ayında gerçekleştirdiği Batı
Trakya ziyaretiyle ilgili
izlenimlerini kendi internet
sitesinde paylaştı.
İrazabalbeitia, Batı Trakya Türk
toplumunun ayrımcılığa maruz
kaldığını ifade etti. 

•İskeçe ili SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, Kasım 2014’te
hazırlanan azınlık eğitimiyle
ilgili yasanın azınlık öğretmen
ve derneklerinin bilgisi ve
olumlu görüşüyle hazırlandığı
iddiasına tepki gösterdi. 

•Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu, 7.
Dr. Sadık Ahmet Futbol
Turnuvası’nı gerçekleştirdi. GAT

Larisa Teşkilatı, turnuvanın
şampiyonu oldu. 

•Ailesiyle Avrupa’ya geçmek
üzere Bodrum’dan İstanköy
adasına geçmeye çalışan 12
Suriyeli mülteci, teknelerinin
batması sonucu hayatını
kaybetti. Boğularak hayatını
kaybeden 3 yaşındaki Aylan
bebeğin kıyıya vuran bedeni
yılın fotoğrafı oldu.
Fotoğrafla ilgili olarak
KıyıyaVuranİnsanlık etiketiyle
Twitter’de 125 binden fazla
tweet atıldı. Aylan’ın fotoğrafı
mülteci krizinin sembolü haline
geldi. 

•Rodop dağlarındaki
geleneksel etkinliklerinden biri
olan Alantepe yağlı güreşleri 28
– 30 Ağustos tarihlerinde
yapıldı. 

EYLÜL
•Eğitim Bakanlığı, öğrenci

azlığı gerekçesiyle sekiz azınlık
ilkokulunun daha kapatılmasını
kararlaştırdı. 

•FUEN Başkan Yardımcısı

Halit Habipoğlu ve Uluslararası
Sınır Tanımayan İnsan Hakları
Direktörü Willy Fautre, Rodos ve
İstanköy’de yaşayan Türk
azınlığın durumuyla ilgili olarak
keşif ziyaretinde bulundu. 

•Gümülcine Devlet
Hastanesi’nde mescit açıldı. 

•Türkiye’de Gökçeada Özel
Rum Lisesi’nin açılışına izin
verildi. 

•20 Eylül seçimleri öncesinde
partilerin listelerinde yer alan
azınlık adayları GÜNDEM’e
konuştu. 

•Son dönemde Türk asker ve
polisini hedef alan terör
saldırıları Batı Trakya’da da
tepki ve üzüntü yarattı. Azınlık
kuruluşları saldıları kınadı. 

•Yeni eğitim yılı nedeniyle
azınlık eğitim dernekleri mesaj
yayımladı. 

•İskeçe Seçilmiş eski
Müftüsü Mehmet Emin Aga,
ölüm yıldönümünde anıldı. 

•20 Eylül’de yapılacak erken
seçimlere katılmak üzere 19
siyasi parti ile 5 parti ittifakı
Yargıtay’a başvurdu. 

•İskeçe Türk Birliği,

Türkiye’deki terör saldırıları
nedeniyle Kurban Bayramı’nda
düzenleyeceği aile gecesini iptal
etti. 

•Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı Ahmet
Mete, 20 Eylül seçimleri
öncesinde azınlığa sandığa
gitme çağrısında bulundu. 

•DEB Partisi Merkez Yürütme
Kurulu üyesi ile Avrupa
Parlamentosu milletvekili
adaylarının katılımıyla yapılan
toplantıda, Batı Trakya
Türklerinin verilmeyen hakları
ve yaşanan sorunlar için imza
kampanyası başlatılması ve 20
Eylül seçimlerinde tarafsız
kalınması kararlaştırıldı. 

•Rodop ve İskeçe’de
kapatılmasına karar verilen 8
azınlık ilkokuludan Rodop iline
bağlı Payamdere ve İskeçe’deki
Çaymahalle ilkokulları kapatma
kararından muaf tutuldu. 

•16 Eylül tarihinde
Yunanistan genelinde çiftçi
eylemleri yapıldı. 

•Uluslararası Tütün Kongresi
bu yıl Gümülcine’de
gerçekleştirildi. 

•Almanya’daki Batı Trakya
dernekleri, Almanya’ya yoğun
giriş yapan mülteciler için
yardım kampanyası başlattı. 

•20 Eylül Pazar günü yapılan
seçimlerin galibi SİRİZA oldu.
SİRİZA yüzde 35’i geçerken,
YDP yüzde 28 ile ikinci parti
oldu. 

•Batı Trakya Türkleri 69 yıl
sonra ilk kez dört milletvekili
seçti. Rodop ilinden seçilen üç
milletvekili de azınlık üyesi
oldu. Rodop ilinde Mustafa
Mustafa, İlhan Ahmet ve Ayhan
Karayusuf ile İskeçe ilinde
Hüseyin Zeybek milletvekili
seçildi. 

•20 Eylül Pazar günkü
seçimler ülke tarihinde en
düşük katılımlı seçim oldu.
Seçime katılım oranı yüzde
56’da kaldı.  

•Avrupa Halkları Federal
Birliği (FUEN) ve Avrupa
Halkları Gençliği (YEN)
yayımladıkları ortak basın
açıklamasında, Avrupa’ya göç
eden mültecilerle dayanışma
içinde olduklarını bildirdiler. 

Devamı 8. sayfada
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•20 Eylül seçimlerinde
katılım oranı düşük olurken,
bazı sandıklarda vatandaşların
protesto amaçlı oy kullandığı
görüldü. İskeçe’nin Şahin
köyündeki sandıktan Almanya
bayrağı çıktı. 

•İkinci SİRİZA – ANEL
koalisyon hükümeti yemin
ederek göreve başladı. 

•Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu son
toplantısında eğitim konusunu
ele aldı. Toplantıda devletin
baskıları karşısında eğitim
alanında farklı çalışmalara
gidilmesi kararlaştırıldı. 

•Batı Trakya Türk azınlık
öğrencilerine üniversitede
“yatay geçiş” engeli getirildi.
Binde beşlik özel kontenjandan
yararlanarak üniversiteyi
kazanan Batı Trakya’daki
azınlık üyesi öğrencilerin yatay
geçiş yapması engellendi. 

•Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, İsviçre’nin
Cenevre kentinde düzenlenen
BM İnsan Hakları Konseyi
oturumunda, “Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Eğitim Alanında
Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı
bildiri sundu. 

•Başbakan Aleksis Çipras,
New York’ta Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu’yla görüştü. 

•Gökçeada Özl Rum
Ortaokulu ve Lisesi 40 yıl
aradan sonra açıldı. 

•Rodop ili SİRİZA
Milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf,
Gümülcine’de düzenlenen
“Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne
katıldı. 

EKİM
•Batı Trakya’da tütün

alımları başladı. Tütüne verilen
fiyatta geçen yıla oranla küçük
bir artış olduğu bildirildi. 

•DEB Partisi, Rodop SİRİZA

milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf’un
Gümülcine’de “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma
Töreni”ne katılmalarının Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığını derinden üzdüğünü
belirterek sözkonusu hareketi
kınadı. 

•Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı İnsani Boyut
Toplantısı’na, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği ve Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu katıldı. 

•İskeçe’nin Demircik
köyündeki gençler, Suriyeli
mülteciler için yardım
kampanyası başlattı. 

•Meriç iline bağlı Musaköy
halkı iki yıl önce kapatılan
azınlık ilkokulunun tekrar
açılmasını istiyor. Bunun için
imza toplayan Musaköylüler
kampanya başlattı. 

•20 Eylül Pazar günü yapılan
erken genel seçimlerde
parlamentoya giren
milletvekilleri yemin etti. 

•Anavatan Türkiye’nin
başkenti Ankara’da meydana
gelen ve yaklaşık 100 kişinin
öldüğü terör saldırısı, Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı
arasında büyük üzüntü yarattı.
Azınlık temsilcileri ve
kuruluşları saldırıyı kınadı. 

•İsleçe Belediyesi, şehir
meydanında yardım amaçlı
kermes düzenlemek amacıyla
başvuruda bulunan Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin dilekçesine onay
vermedi. 

•Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu ve azınlık
dernekleri, SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ile Ayhan Karayusuf’un
Gümülcine’de “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma
Töreni”ne katılmalarını kınadı. 

•Gümülcine’de kimliği
belirsiz kişi veya kişiler,
Gümülcine Yeni Camii’nin
kapısına sprey boya ile Yunanca
“Türkler Dışarı” diye slogan
yazdı. 

•Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi’nin kararlarını
uygulamama oranının en
yüksek olduğu dokuz ülkeden
birinin Yunanistan olduğu
bildirildi. 

•DEB Partisi yayımladığı
açıklamayla, milletvekili
seçilememesini azınlığa ve DEB
Partisi’ne bağlayan eski YDP
milletvekili Evripidis
Stilyanidis’i kınadı. 

•Batı Trakyalı teknik adam
Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki Galatasaray,
Gümülcine’ye geldi.
Panthrakikos’la dostluk maçı
oynayan Galatasaray, azınlık
sporseverleri tarafından
coşkuyla karşılandı. 

•İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda öğretmen ve
Türkçe kitap eksikliği sorunu
için encümen heyeti ve okul aile
birliği tarafından eylem yapıldı.
Öğrenciler üç gün boyunca
derslere girmedi. Eyleme,
azınlık kurum ve
kuruluşlarından da destek
geldi.  

•Rodop ili POTAMİ partisi
Milletvekili İlhan Ahmet,
azınlığa ait vakıf malları için
vergi muafiyeti talebinde

bulundu. 
•Gümülcine’nin Harmanlık

Mahallesi’ne azınlık ilkokulu
yapılması talebine olumsuz
cevap geldi. Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü
okul talebine “hayır” dedi. 

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

•SİRİZA partisi Rodop
Milletvekili Ayhan Karayufus’un
bilgisayarı çalındı. 

•Rodop iline bağlı Basırlıköy
halkı, Kılkıç’daki mülteciler için
yardım toplandı. Toplanan
yardımlar köy sakinleri
tarafından mültecilere teslim
edildi. 

•Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin kermes
için istediği İskeçe şehir
meydanı, İskeçe Belediyesi
tarafından tahsis edilmeyince
kermes Aşağı Mahalle Çınar
Camii’nin bahçesinde yapıldı. 

•Batı Trakya azınlık
okullarındaki öğretmen
eksikliği, Ekim sonuna doğru
yapılan atamalarla büyük
ölçüde çözüme kavuştu. Ancak
Türkçe kitap eksikliği devam
ediyor. 

•Bulgaristan’da 25 Ekim
Pazar günü yapılan yerel
seçimlerde üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) ilk turda 31
belediye başkanlığı kazandı.
23’ünde ise ikinci tura kaldı. 

•Bursa’daki “Batı Trakyalı
Dostlar” grubu gerçekleştirdiği
toplantıda Türkiye Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu
ağırladı. 

•Meriç ili Ruşenler köyü
yakınlarındaki tarihi Seyyid Ali
Sultan Dergahı’ında Aşure
Kurbanı etkinliği düzenlendi. 

•İskeçe belediye başkan
yardımcılıklarında değişikliğe
gidildi. Erkan Kiracı ve
Ramadan Boz, belediye başkan
yardımcılığına getirildi. 

•28 Ekim “OHİ” Bayramı tüm
Yunanistan’da kutlandı. 

•Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş yıldönümü nedeniyle
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu tarafından
resepsiyon düzenlendi. 

KASIM
•Rodop ilinde yaşayan

azınlık çiftçisinin en önemli
geçim kaynaklarından birini
oluşturan pamuk üretiminde bu
yıl da sorunlar yaşandı. 

•Türkiye’deki 1 Kasım
seçimlerinde Batı Trakyalı
Mehmet Müezzinoğlu ve Hakan
Çavuşoğlu, Bursa’dan
milletvekili seçildi. 

•Son dönemde yaptığı
faaliyet ve çalışmalarla adını
duyuran Bursa’daki “Batı
Trakyalı Dostlar” grubu dönem
sözcüsü İsmail Hayat,
GÜNDEM’e konuştu. 

•Amerika Birleşik Devletleri,
Atina Büyükelçiliği Siyasi Büro
Sorumlusu Rafael Diaz ve
beraberindeki çalışma
arkadaşları DEB Partisi genel
merkezini ziyaret etti. 

•Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, 10 Kasım’da
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda anıldı. 

•Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı Bayan İrşad
Ekibi, geleneksel aşure etkinliği
düzenledi. 

•Gümülcine Türk Gençler
Birliği, Suriyeli mülteciler için
yardım toplama kampanyası
başlattı. 

•Meriç ilindeki tarihi Seyyid
Ali Sultan Dergahı’nın kurucusu
ve oğlu adına “Mürsel Bali
Kurbanı” düzenlendi. 

•Başbakan Aleksis Çipras,
Türkiye’yi ziyaret etti. İlk olarak
İstanbul’da Türkiye –
Yunanistan dostluk maçını
izleyen Çipras, Ankara’da
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’la
görüştü. Görüşmelerin ana
maddesini mülteci sorunu
oluşturdu. 

7. say fa nın de va mı
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•Atina’da yapılan çiftçi ve
hayvan besicileri eylemi olaylı
geçti. 

•Terör örgütü IŞİD,
Fransa’nın başkenti Paris’te
terör saldırılarında bulundu.
Saldırlarda 100’ün üzerinde kişi
hayatını kaybetti. Terör
saldırıları Batı Trakya’daki Türk
azınlık kuruluşları tarafından
kınandı. 

•Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, encümenler
birliğinin genel kuruluna
katılma çağrısında bulundu. 

•FUEN Türk Azınlıkları
Çalışma Grubu, Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de toplantı
gerçekleştirdi. 

•İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu Lisesi,
Kılkıç’daki Suriyeli mülteciler
için yardım kampanyası
düzenledi. 

•GÜNDEM, azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin yetiştirilmesi için
gerekli olan eğitim kurumunu,
azınlık eğitim dernekleri
başkanlarıyla konuştu. Dernek
başkanları öğretmen sorununa
acil çözüm istedi. 

•Öğretmen – yazar Rahmi
Ali’nin çocuk masallarının yer
aldığı “Fil ile Karınca” ve azınlık
eğitiminin ele alındığı “Batı
Trakya Türkleri’nde Eğitim” adlı
kitapları Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde tanıtıldı. 

•Batı Trakya kökenli AK Parti
Bursa Milletvekili Mehmet
Müezzinoğlu yeniden Sağlık
Bakanı oldu. 

•İskeçe’nin güney kısmı, aşırı
yağmur ve fırtınanın etkisinde
kaldı. İskeçe’ye bağlı Karaköy’ü
ise hortum vurdu. 

•DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Avrupa
Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür
İttifakı Başkanı François Alfonsi
ile görüştü. 

•Batı Trakya Azınlığı
İlkokulları Encümenler Birliği
genel kurulu yapıldı. 

•Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle bir

etkinlik düzenledi. 

ARALIK
•Rodop ili POTAMİ partisi

Milletvekili İlhan Ahmet,
meclisteki bütçe
görüşmelerinde yaptığı
konuşmada hükümetin Batı
Trakya’da ANEL politikası
uyguladığını söyledi. 

•Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Karadağ
İslam Meşihatı Başkanı Rıfat
Feyziç’in davetlisi olarak
Karadağ’a gitti. 

•Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Toplumsal Bütünlük İçin
Avrupalı Müslümanlar
İnisiyatifi (EMISCO) tarafından
düzenlenen “Kapsayıcı ve
İyimser Yeni Avrupa” konulu
sempozyuma katıldı. 

•Kozlukebir Belediyesi,
hayvan besicileri kooperatifi
kurma çalışmaları çerçevesinde

bir toplantı düzenledi. 
•Avrupa Batı Trakya Türk

Federasyonu, Avrupa
Parlamentosu’na çalışma
ziyaretinde bulundu. 

•Galatasaray’ın taraftar
grubu olan “Ultraslan
Yunanistan Grubu” Suriyeli
mülteciler için yardım
kampanyası organize etti. 

•DEB Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni genel
merkezi saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler,
parti genel merkezine yaptıkları
saldırıda parti binasında maddi
hasara yol açtı. Saldırganlar,
partideki özel bir bölümde
muhafaza edilen partinin
kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in
ölümüne neden olan kazada
kullandığı arabayı çaldılar. 

•DEB Partisi’ne yapılan
saldırı ve Dr. Sadık Ahmet’in
arabasının çalınması azınlık
kuruluşları tarafından kınandı.
DEB Partisi’nin üye olduğu EFA
ve FUEN de saldırıyı kınadı. 

•Batı Trakya’daki azınlık

milletvekilleri, azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni
olarak görev yapacak kurumla
ilgili olarak Batı Trakya Türk
azınlığının talepleri dikkate
alınarak çözüm bulunmasını
istediler. 

•Rodop iline bağlı
Delinasuhköy’de geleneksel
aşure etkinliği gerçekleştirildi. 

•2014 ve 2015 yılının ilk üç
ayında meydana gelen zararlar
için ülke genelindeki çiftçilere
tazminatlar ödendi. 

•GÜNDEM, Avrupa
Parlamentosu’nde temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA)
Başkanı ve Avrupa
Parlamentosu Milletvekili
François Alfonsi ile DEB
Partisi’ne yapılan saldırıyı ve
Batı Trakya Türk azınlığının
durumunu konuştu. Alfonsi,
saldırının aydınlatılmaması
halinde konuyu AB
kurumlarına taşıyacaklarını
söyledi. 

•DEB Partisi, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
sorunlarıyla ilgili imza
kampanyası başlatıyor. 

•Gümülcine Devlet Hastanesi
çalışanları, başta personel
eksikliği olmak üzere
hastanenin karşı karşıya kaldığı
sorunların çözümü için eylem
yaptı. 

•İskeçe’nin Mustafçova
Belediye Meclisi, Türkiye’nin
Edirne iline bağlı Meriç
Belediyesi ve Bulgaristan’ın
Madan Belediyesi ile “Kardeş
Belediye” protokolünün
imzalanması için karar aldı. 

•POTAMİ Partisi Başkanı
Stavros Theodorakis, Batı
Trakya’yı ziyaret etti.
Theodorakis, Kozlukebir
köyünde tütün üreticileriyle
görüştü. 

•DEB Partisi kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in oğlu işadamı
Levent Sadık Ahmet, babasının
çalınan arabasıyla ilgili olarak
resmi makamların herhangi bir

açıklama yapmamasını endişe
verici olarak nitelendirdi. 

•Gümülcine Türk Gençler
Birliği organizatörlüğünde
Kozlukebir, Hemetli, Yalımlı,
Demirbeyli ve Gümülcine’de
çocuklara yönelik Karagöz ve
Nasrettin Hoca tiyatro gösterisi
gerçekleştirdi. 

•Başbakan Aleksis Çipras ile
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Brüksel’de biraraya
geldi. 

•Mustafçova Belediyesi’ne
bağlı bir köydeki devlet
anaokulunda yapılan “Noel
Baba” etkinliği büyük
tartışmalara neden oldu.
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, eğitim bakanlığı
ve diğer yetkililere gönderdiği
yazıyla bu tür etkinliklerin
düzenlenmemesini istedi. 

•Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Batı Trakya Türk azıznlığını
terör örgütleriyle bağlantılıymış
gibi göstermek isteyen çevreler
olduğunu belirterek, İslam
dininin kardeşlik dini olduğunu
vurguladı. 

•İskeçe SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği kongresi yapıldı.
Nurettin Kıyıcı yeniden başkan
seçildi. 

•Yunan parlamentosu
eşcinsellere evlenme hakkı
veren yasayı, yoğun
tartışmalarla yapılan oturumda
kabul etti. 

•Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ile Evros
bölgesi din görevlilerinin
evsahipliğinde Türkiye ve
Bulgaristan’dan bir grup müftü
Dimetoka’da buluştu. 

•Yunanistan meclisi, Filistin’i
devlet olarak tanıma kararı aldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Yunan
meclisinin kararından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve
Yunanistan hükümetinin de
aynı yönde adım atmasını
istedi. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evde hayvan beslemenin yararları

H
ayvan besleyen
kişilerde kolestrol ve
kan basıncı gibi

rahatsızlıklar daha düşük
seviyelerde görülmektedir.
Bir evcil hayvan gerçekten de
bizlerin en iyi dostlarından
biridir. Çok yorucu bir gün
sonrası, evinize geldiğinde
sizi bekleyen bu
gerçek dost ve en iyi
sırdaşınızın sizi karşılarken
duyduğunuz haz gerçekten
çok büyüktür.
Düşünüldüğünde aslında
evcil hayvan beslemek
sağlığa çok yararlıdır. 
Son yıllarda yapılan
bazı araştırmalarda, evcil
hayvan beslemenin sağlığa
inanılmaz faydaları olduğu
ortaya konarak,
kanıtlanmaktadır. Düşük kan
basıncından daha az strese
ve güçlü bağışıklık sistemine
kadar iyileştirici noktaları
çoktur. Ve elbette kim ne
derse desin, sosyal
ilişkilerinizi güçlendirmekte
en iyi etkiyi gösterdikleri de
bir gerçektir. 
Eskilerde şöyle bir inanış
vardı ki; eğer evinizde hayvan
besliyorsanız, çocuklarınız bü
yük ihtimalle alerjiye daha
duyarlı olurlar. Wisconsin
Madison Üniversitesi doktorl
arından
James E.Gern konuyla ilgili
olarak, son zamanlarda
yapılan birden
fazla araştırmanın bu eski
inanışı yıktığı ve evlerinde
evcil hayvan ile birlikte
büyüyen çocukların alerji ve
astım risklerinin çok daha az
olduğunu gösterdiğini
söylüyor. 
Yaşlılar için de köpeklerin
dostluğu çok önemlidir.
Yapılan araştırmalarda,
özellikle Alzheimer
hastalarının evlerinde evcil
hayvan bulunuyorsa,
yaşlıların, endişeli ruh hali ve
anksiyete sorunlarından daha
az etkilendikleri ortaya
çıkıyor.
CaliforniaÜniversitesi Davis
Veteriner Bölümü
profesörlerinden Lynette
Hart konuyla ilgili, yaşlıların
bir evcil hayvan beslemeleri,
onlarla oynamaları ve ilgi
göstermelerinin kendilerini
çok mutlu ettiğini ve hayata
daha sıkı sarıldıklarını

belirtiyor. 
Bu noktada yaşlıların,
köpeklerden daha az ilgi ve
bakıma ihtiyaç duyabilen
kediler ile daha
kolay iletişim kurabilecekleri
belirtiliyor. Bir
köpeği gezintiye çıkarmak
bile, bunu yapabilecek
durumda olan yaşlı insanlar
için mükemmel bir egzersiz
olarak kabul ediliyor. 
Yeni ilişkilere açılan kapı
vazifesini de üstlenir evcil
hayvanlar. .Evet bu hep
söylenir, her zaman
karikatürlere bile konu olur,
ama gerçektir. Örnek olarak
bir köpek sizin yeni insanlarla
tanışmanızı
çok kolaylaştırır. Doğal bir
sosyal iletişim köprünüz olur.
Özellikle sosyal izolasyonlar
yaşayanlar ve utangaç kişiler
için büyük önem
taşımaktadır. Atlanta
Emory Üniversitesinden Prof.
Dr. Nadine Kaslow konuyla
ilgili olarak , bu tarz sosyal
iletişimler bazen başladığı
gibi bitse de, bir gün
hayatınızın en önemli
ilişkisine açılabilecek bir kapı
olabileceğini belirtiyor. 
Stres altındaki insanlarda,
zararlı kimyasalardan kabul
ettiğimiz kortizol ve
norepinefrin salgılamasının
daha fazla olduğu
bilinmektedir... Bu hormonlar
Kan basıncı, heyecan, uyku
ve ruh halinin
düzenlenmesinde önemli bir
rol oynar.
Texas Üniversitesinden Prof.
Dr.Blair Justice bu konuda
ilginç açıklamalarda
bulunuyor. 
Dr.Blair, kedi ve
köpeklerle hareketli oyun
oynayayanların kortizol ve
norepinefrin hormonları değil
de, bizi mutlu eden ve
sakinleştiren uyarıcılardan
olan serotonin ve dopamin
hormonları salgılarının
arttığını belirtiyor. Fiziksel
egzersiz yaparken mutlu
olmak çok kolay değil, fakat
köpeğinizi koştururken siz de
ona ayak uydurursanız, hem
fiziksel hem de ruhsal
yararlarını hissedeceksiniz.

Sadık dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu, stresten
uzak günler dilerim…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

GÜMÜLCİNE merkezli
“Harmanlık Mahallesi’ne
Azınlık Okulu İstiyoruz”
hareketi sözcüsü Kamil
Sıcakemin, mücadelelerinde
kararlı olduklarını söyledi. 

Gümülcine’nin Harmanlık
mahallesine azınlık ilkokulu
yapılması için başlatılan
kampanyada toplanan
imzalarla birlikte sunulan
dilekçeye, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü tarafından verilen
“ret” cevabından sonra,
Harmanlık’a okul talebi, Eğitim
Bakanlığı’nın başlattığı diyalog
sürecinde yer aldı. Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’nden
aldıkları olumsuz yanıttan
sonra yeni girişimler
düşündüklerini belirten Kamil
Sıcakemin, “Mücadelede
kararlıyız. Biz Harmalık
mahallesine azınlık okulu
istiyoruz. Bildiğiniz gibi
bugünlerde Eğitim

Bakanlığı’nın Yunanistan’daki
eğitim sistemiyle ilgili olarak
başlattığı diyalog ve istişare
süreci başladı. Bu diyalog
süreci için bakanlık tarafından
bir de internet sayfası açıldı. Biz
de ‘Harmalık Mahallesi’ne
Azınlık Okulu İstiyoruz’
hareketi olarak talebimizi
buraya gönderdik. İlk
gönderdiğimizde bizim
talebimiz ve dilekçemiz kabul
edilmedi. İnternet sayfasına
girmedi. Yılmadık. Eğitim
Bakanlığı’nın diyalog sürecine
uygun bir şekilde önerimizi ve
talebimizi hazırladık,
İngilizce’ye de tercüme ettik ve
tekrar gönderdik. Harmanlık
mahallesine azınlık okulu
talebi şu anda Eğitim
Bakanlığı’nın eğitimle ilgili
diyalog süreci internet
sayfasında yer alıyor. Bu bizim
için önemli ve sevindirici bir
gelişme.” dedi. 

“MECLİSE KADAR 
GİTMEYE HAZIRIZ”
Harmanlık mahallesine azınlık
okulu açılması için başlattıkları
kampanyaya internet
üzerinden 600’ün üzerinde
kişinin destek verdiğini
hatırlatan Sıcakemin şöyle
konuştu: “Talebimizde haklı
olduğumuzu biliyoruz. Bu
kampanyaya destek veren
600’ün üzerinde kişi de bunu
biliyor. Ne yazık ki Eyalet
Eğitim Müdürlüğü okul
talebimize olumsuz yanıt verdi.
Biz bu mücadeleye devam
edeceğiz. Çünkü haklıyız. En
doğal hakkımız olan eğitim
hakkımızı istiyoruz. Biz meclise
kadar gitmeye hazırız. Gerektiği
takdirde hukuk yoluna
başvurmaya da hazırız. Bize
destek verenlere teşekkür
ederiz. Azınlığımızın
kurumlarından da bu harekete
destek vermelerini istiyoruz. ”
dedi. 

“Okul mücadelesinde
kararlıyız”

Yüksel ve Gülşah’ın mutlu günü... 

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği yönetim kurulu üyesi Yüksel Esat ile
öğretmen Gülşah Mehmet evliliğe ilk adımını
attı.

Ekonomist Yüksel Esat ile Rodop ilinin
Kozladere köyünden, Quantum dershanesi
öğretmenlerinden Gülşah Mehmet, 28 Aralık

Pazartesi akşamı nişanlandı. Gümülcine’deki
Diamond düğün salonunda düzenlenen nişan
töreninde Yüksel – Gülşah çiftini ailesi ve
akrabaları yalnız bırakmadı.

GÜNDEM olarak evliliğe ilk adımı atan Yüksel
– Gülşah çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.
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KURULUMU ve kullanımı kolay bir
bulut kamera olan TP-Link NC220'nin
merceğinden bakıyoruz.

Evinize veya ofisinize bir kamera
sistemi kurmak zahmetli geliyorsa, daha
pratik yöntemlerin olduğunu bilmek
gerek. Bunlar arasında bugün elimizdeki
TP-Link NC220 isimli bu cihaz,
kurulumu kolay, bulut üzerinden çalışan
ve kurduğunuz yere her an
ulaşabilmenizi sağlayan bir kamera.
İster güvenlik için bağlayın, ister çocuk
odası için düşünün, ister ofisinizde
çalışanlarınızı kontrol amaçlı kullanın;
NC220 ilk intibada hepsini
karşılayacakmış gibi duruyor. Peki, ya
detaylarda? Şimdi ona daha yakından
bakalım...

KOLAY KURULUM
TP-Link NC220, bir bulut kamera.
Kurulumu ve kullanımı fazlasıyla kolay
olan cihazı, hem evinizde hem ofisinizde
güvenlik için rahatlıkla
kullanabiliyorsunuz. İster
bilgisayarınızdan, ister Android ve iOS
tabanlı mobil cihazlarınızdan çektiği
görüntülere ulaşabilmenizi sağlayan
cihaz, kolaylığıyla karmaşık kamera
sistemlerinden çok uzakta bir kullanım
sağlamasıyla beraber kullanıcı dostu
davranıyor.

NC220'yi önce tasarım olarak ele
alalım. Beyaz renkli şık bir gövde
tasarımına sahip olan cihaz, oynar bir
başlık üzerine yerleştirilen kamera ve
stant parçalarından oluşuyor. Bu oynar
başlık sayesinde kameranın açısını
dilediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz.
Standı ise ister masa üzerine
konumlandırabilirsiniz, ancak tavanda
veya duvarda kullanmak daha mantıklı
olacaktır. Onun için de kutu içeriğinde

3M yapıştırıcı bant sunan NC220,
ayrıca duvara sabitlemek için
tabanında vida alanları da
bulunduruyor.

Cihazın arkasında iki adet giriş
görüyoruz. Bunlardan biri
Ethernet portu, diğeri ise güç
girişi. Bu tip ürünlerde hem
Ethernet hem güç kablosunun
uzunluğu sıkıntı yaratabiliyor.
Özellikle cihazı yüksek tavanlara
sabitlemek istiyorsanız, ek
çözümler aramak zorunda
kalıyorsunuz. Ancak TP-Link
bunu düşünmüş ve kutu
içeriğine ek bir uzatma güç
kablosu yerleştirmiş. Bu sayede
cihazı daha uzak yerlerdeki
prizlere takabiliyorsunuz. Fakat
aynı şey Ethernet kablosu için
geçerli değil. Eğer router'dan
uzaksanız kutu içeriğinden çıkan
kablodan daha uzun bir kabloya
ihtiyacınız olacak.

PRATİK KULLANIM
Peki, TP-Link NC220 nasıl
kullanılıyor. Kullanımı gayet
kolay ve anlaşılır. Cihazı
router'ınıza bağladıktan ve
çalıştırdıktan sonra arka yüzündeki
WPS butonuna basıyorsunuz. Elbette
aynı şekilde router'ınızdan da aynı
butona basmanız gerekiyor. Ardından
eşleşen iki cihaz, bunu NC220'nin
üzerindeki LED'in yeşile dönmesiyle
gösteriyor.

Cihazı çalışır hale getirdikten sonra
cep telefonunuza indireceğiniz
TP-Link Cloud uygulaması
üzerinden cihazı aratıp
eşleştirebiliyorsunuz.
Dilerseniz elbette aynı 

şekilde bilgisayarınızı da kullanarak
kameraya bağlanabilirsiniz. Tüm
bilgiler kutu içeriğinde
bulabileceğiniz kılavuz ile
sunuluyor.

Kameranın özelliklerine
gelirsek, cihazı duvara veya tavana
sabitlediğinizde görüntünün ters
olacağı endişesini yaşamaya
lüzum yok, zira görüntüyü ters
çevirebiliyorsunuz. Cihazın
antenleri dahili ve kamera
özelliğinin yanı sıra arabirimden
dilerseniz cihazı kablosuz ağ
genişletici olarak da
kullanabiliyorsunuz ki bu özellik
ile çok amaçlı kullanımı
destekliyor cihaz.

1/4 CMOS sensörün sahibi olan
kamera, f2.8 diyafram aralığına
sahip. 4x dijital zoom imkanı
sunan kameranın çözünürlüğü ise
0.3 megapiksel. Bu kamerayla
maksimum 640x480 piksel kayıt
yapan kamera, açıkçası biraz
daha yüksek çözünürlük sunsa
çok daha iyi olurdu kanaatindeyiz.
Görüntüler kötü değil, ancak

640x480 de pek tatmin edici değil.
Bu çözünürlükte 30 FPS'de H.264

video formatında görüntü çeken
kamera, kablosuz ağ standardı olarak da
802.11 b/g/n desteği ile 300 Mbps'i
destekliyor.

TP-Link NC220, pratik bir bulut
kamerası. Güvenlik amacıyla ev veya
ofisinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz
cihaz, pratik şekilde kuruluyor ve

kullanılıyor. Fiyatıyla da gayet
makul olan cihaz, 60€'luk

bir fiyat etiketinin sahibi.

Ağdan evinizi izleyin
11
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SOLDANSAĞA
1)Tam tersine, aksine – (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük 2) İlave – İzolatör 3) Ateşte susuz olarak
pişirilmiş et – Protaktinyum’un simgesi –
Radyum’un simgesi 4) (halk dili) Şaşma bildiren
söz – Merkür gezegeni 5) Yardımcı yemek – (halk
dili) Akarsu yatağı 6) Kesin yargı – İskambil
destesinin en altındaki kağıt 7) Çölde esen rüzgar –
Bir opera parçası – Neptünyum’un simgesi 8)
Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce
sürülen kat – (halk dili) Ucu sivri bir çeşit takoz 9)
Beyaz – (kısaca) Anadolu Ajansı – Kasla ilgili olan
10) Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan –
Hadım etme 11) Bilimde dal, kol – Antimon’un sim-
gesi 12) Bir nota – Gürültü, patırdı 13) Yasalarla
belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu
gelenek – (zooloji) Tırpana – Rütbesiz asker 14) Yük
hayvanı katarı – Müzik alfabesi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (zooloji) Çulluk – Soru – Erkek boz deveye 7
yaşından sonra verilen ad 2) Japon çiçek düzen-
lemesi – Çeşitli gösterilerin yapılıdığı eğlence yeri
3) Koyu pekmez – İridyum’un simgesi –
Fransiyum’un simgesi 4) Avuç içi – Arsenik’in sim-
gesi – Bedeninde eksik bir yanı olan (canlı) 5)
Asker paltosu – Baba, cet – Sarhoş bağırması 6)
Vilayet – Böbürlenme – Atın hızlı yürüyüşü 7) Eşek
yavrusu – Yoğurtla yapılan içecek – En kısa zaman
8) Tahtaboş, teras – Epope 9) Yayla atılan çubuk –
Yapma, etme – Hint kamışı 10) Tehlikeli durum –
İnleme – Engel 11) Çocuğu olan kadın – Mısır
halkından olan kimse – Tutarga.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) İdefiks,
Aks 2) Nüve, Alarga 3)
Ag, Sprint 4) Tafta,
Pomat 5) Haile, Ram 6)
Av, Uca, Uç 7) Aylak,
Akide 8) Ta, Lutr, Dip 9)
Md, Saika 10) Kauçuk,
Uran 11) Birleşen 12)
Star, İka, Es 13) Kir,
Otonomi 14) Akait,
Lemis.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)İnat, Kat, Kıska 2)
Dügah, Yama, Tik 3) Ev,
Faal, Dubara 4)
Festival, çir 5) Pal,
Kusur, Ot 6) Kar, Eu,
Taklit 7) Slip, Cari, Ekol
8) Anorak, Kuşane 9)
Artma, İdare, Om 10)
Kg, Amudi, Anemi 11)
Saat, Çepin, Sis.
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Soluduğumuz havada, çevremizdeki
eşyaların üzerinde, yediğimiz
yiyeceklerde kısacası her yerde gözle
göremeyeceğimiz kadar küçük
mikroorganizmalar bulunur.
Bunların bir kısmı zararsızdır, ancak
bir kısmı da hastalıklara yol açar. 

Hastalıklara yol açan
mikroorganizmalardan korunmak
için aşı oluruz. Aşı, ölü ya da
zayıflatılmış mikroorganizmaları
(ya da bu mikroorganizmaların
bazı bölümlerini) ve çeşitli koruyucu
maddeleri içeren bir çözeltidir. Aşı
olduktan sonra vücudumuzda bu
maddelere karşı savunma hücreleri
üretilir. Bu savunma hücreleri,
hastalıklara yol açan gerçek
mikroorganizmalar vücudumuza girdiğinde
onları kolayca yok eder. 

Aşıların geliştirilmesi genellikle yıllarca sürer ve
pek çok aşamadan oluşur. Bu işte eczacılar, genetik
mühendisleri, doktorlar,
veterinerler,
biyologlar gibi
çok sayıda
araştırmacı
görev
alır.

Belirli bir hastalığa karşı geliştirilecek olan aşının içeriğinde nelerin yer
alacağına sağlık kuruluşları karar verir. Aşının üretimi için öncelikle
mikroorganizmaların çoğaltılması gerekir. Bu çoğaltma işleri, özel
laboratuvarlarda, genellikle tavuk yumurtalarının içinde gerçekleştirilir.
Çoğaltılacak olan mikroorganizmalar şırıngayla yumurtaların içine koyulur.
Mikroorganizmalar burada çoğalır ve birkaç hafta sonra sayıları milyonları
bulur. Bu mikroorganizmalar özel işlemlerden geçirilir ve hastalık yapıcı
etkileri azaltılarak aşıda kullanılmaya hazır hale getirilir. 

Geliştirilmekte olan bir aşının vücuda hangi miktarlarda verileceğinin
saptanması için ya da hastalıklardan korumada yeterli olup olmadığının

anlaşılması için birçok test yapılır. Bu testlerden olumlu sonuçlar elde
edildiğinde aşı üretiminin gerçekleştirilmesi için gereken yasal işlemler

yapılır. Bundan sonra aşı fabrikalarda üretilir ve tüm dünyaya dağıtılır.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim
Günümüzde kullanılan aşılama gibi olmasa

da, bağışıklık kazandırma yöntemleri binlerce
yıldır Çinliler, Hintliler ve Türkler tarafından

kullanılmaktadır. Avrupa'da çiçek salgını
binlerce insanın ölümüne yol açtığı yıllarda,

İstanbul'a gelen bir büyükelçinin karısı,
Türklerin küçük yaştaki çocuklarını hasta
çocukların yanında bırakarak bağışıklık

kazandırdıklarını ve böylelikle hastalığın
Türkleri etkilemediğini gördü.

Enfeksiyon ya da damla şeklinde yapılan
aşılamanın mucidi ise Edward Jenner'dır.

Jenner 1796 yılında, çiçek aşısını buldu. 1885
yılında Pasteur kuduz aşısını buldu.

20. yüzyılın ortalarında, Maurice Hilleman
kızamık, kabakulak, suçiçeği, hepatit A,

hepatit B, zatürre, menenjit ve grip aşılarını
buldu. Ayrıca bugün kabul edilen aşı

takvimini geliştirdi.

Joseph Meister adlı bir çocuk kuduz bir köpek
tarafından on dört yerinden ısırıldığında, anne
ve babası çocuğu Louis Pasteur’e getirdiler. Bu

bilim insanı daha önce insan üzerinde hiç
denenmemiş olan kuduz aşısını çocuğa uygula-

makta tereddüt etti. Pasteur bunu ancak,
kendisine gelen iki doktorun, çocuğun kuduz

hastalığından her durumda öleceğini ve başarılı
olursa yöntemin kuduz hastalığına bir çare
olabileceğini söylemesinden sonra denemeye

karar verdi. Aşının başarılı olması bu öldürücü
hastalığın önlenmesi ve aşıların geliştirilmesi

için büyük bir adım oldu. Temmuz ayı 1885
yılında Louis Pasteur tarafından bu kuduz
aşısının keşfedilip uygulanması insanlığın
tarihinde ikinci aşı olarak görülmektedir.
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Pelin uyanır uyanmaz
yatağından fırladı. Evde çıt
çıkmıyordu. 

Günlerden Pazar olduğu
için annesiyle babası işe
gitmeyeceklerdi.

Kendi okulu da tatildi.
“Acaba ne yapsam?” diye
mırıldandı. 

Önce annesiyle babasının
yanına gitmeyi düşündü.
Sonra aklına daha güzel bir
şey geldi. Parmaklarının
ucuna basarak mutfağa
yöneldi.

Onlar uyanmadan masayı
hazırlamalıydı. Hemen işe
girişti. Önce masa örtüsünü
yaydı. Sonra tabakları
yerleştirdi. Bardakları,
çatalları, bıçakları
annesinden gördüğü gibi
dizdi. Peçeteleri de tabakların
yanına koydu.

Derken gözü Safran’a
takıldı. Sevimli kedileri
Safran, koltuğun tepesine
çıkmıştı. Merakla pencereden
dışarıyı seyrediyordu. Oysa
annesi, kedinin koltuklara
tırmanmasını yasaklamıştı.
Pelin,

- Safran, Safran! Çabuk in
aşağı, diye seslendi. 

Safran kıpırdamadı bile.
Belli ki, dışarıda ilginç bir şey
vardı. Pelin de merakla cama
yaklaştı. İşte o zaman
damların, bahçelerin
bembeyaz olduğunu
gördü. Havada da sanki
beyaz pamuk parçaları
uçuşuyordu. Birden
aklına annesinin
anlattığı kar öyküleri
geldi. Sevinçle ellerini
çırptı. 

- Yaşasın, kar
yağıyor, diye bağırdı.

Daha önce hiç kar

görmemişti. Hemen balkona
koştu. Balkon sanki pamukla
doldurulmuş gibiydi. Yavaşça
kapıyı açtı. Dışarı bir adım
attı. Ayakları yumuşacık kara
gömülüverdi. Terliklerinin
içi buz gibi karla
dolmuştu.

İçeri girip
eldivenlerini giydi,
ayağına çizmelerini
geçirdi. Kum kovasını
da alıp yeniden
balkona yöneldi.
Annesiyle babasına bir
sürpriz daha yapmak
istiyordu.

Kovasına avuç avuç
kar doldurdu. Sonra karları
eliyle yuvarladı. Önce küçük
bir top, ardından da büyük bir
top yaptı.

Yaptığı
topları
mutfaktan
aldığı
tepsiye üst
üste koydu.
Göz yerine
iki zeytin,
burnuna
da bir
havuç 

yerleştirdi. İşte, öykü
kitabında gördüğü kardan
adamın 

tıpkısını yapmıştı.
Islanan

eldivenlerini
çıkardı. Elleri

çok
üşümüştü.

Sonra
kardan

adamı
kahvaltı

masasına götürdü.
Tam o sırada

annesiyle
babası odaya

girdiler.
Annesi,

- Bu da ne? Her yer
su içinde kalmış, diye

bağırdı.
Derken gözü

masaya ilişti.
Yüzü ışıldadı.
Gülümseyerek,

- Aferin
benim

çalışkan
kızıma,
dedi. Babası,

küçük kızını
kucaklayıp
yanaklarından

öptü. Sonra
kulağına fısıldadı.

- Pelin, pijaman da kardan
ıslanmış. Haydi hemen
değiştir.

Az sonra masaya
oturdular. Hep birlikte
kahvaltılarını yaptılar.

Pelin, kardan adamın
giderek küçüldüğünü görünce
şaşırdı. Babası açıkladı.

- Odamız sıcak olduğu için
eriyor. Senin kardan adamın
az sonra sudan adam olacak,
diyerek güldü.

Oysa Pelin üzülmüştü.
Gözleri yaşlarla doldu.
Dokunsalar ağlayacaktı.

Annesi onu avuttu.
- Üzülme biz de bahçeye

çıkıp bir kardan adam daha
yaparız, dedi.

Gerçekten de az sonra
sımsıkı giyinip dışarı çıktılar.
Kartopu oynayıp kardan
adam yaptılar.

O akşam Pelin yatağına
yattığında çok mutluydu.
Hemen gözlerini kapadı.
Çabucak sabah olsun
istiyordu. Çünkü, yaptıklarını
öğretmenine anlatmak için
can atıyordu.

Sizin köşeniz                                    Duru Hakkı  - 5 yaş

Gümülcine

Konu: Benim
odamın
penceresi
Doruk’un
penceresi, ütü
odasının
penceresi ve
annemin
penceresini
çizdim. Evin
bacasından
duman çıkıyor.

Kar Yağıyor

1 Ocak 2016 GÜNDEMboncuk
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HİPOGLİSEMİ, kan şekeri
düşüklüğü demektir. Ancak kan
şekeri zaten, sürekli aynı değerde
değildir; değişkendir. Yiyecek ve
içecekler, hareket durumu, stres,
alkol, kullanılan bazı ilaçlar kan
şekerinin değişimine neden olur.
Hipoglisemi bu ilaç ve durumlara
bağımlı ya da bağımsız olarak kan
şekerinin ani düşmesi ve hastanın
bunun belirtilerini algılamasıdır.

Hipoglisemi kadınlarda daha
sıktır. Ancak toplumdaki sıklığına
dair net bir bilgi yoktur;
belirtilerini yaşayıp hekime
gitmeyen veya gitse de net tanı
konamayan vaka çoktur. 

HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ
Hipoglisemi nedenleri içerisinde
en önemlisi, altında insülin
fazlalığı, dolayısıyla insülin
direnciyle birlikte bulunan tiptir.
Genellikle karbonhidratı yoğun
(tatlı, hamur işi, pilav, makarna
gibi) gıdalardan 1 - 2 saat sonra
hastanın kendini kötü hissetmesi,
uyku hali, sinirlilik gelişir. Hatta
terleme, titreme, el - ayak
boşalması, bayılmaya kadar giden
hastalar da olur. Panik atak
hastalığı ile karışan olgular

bulunmaktadır. Bu yüzden panik
atak hastalığı tanısı konmadan
önce kişinin bulguları yemeklerle
ilişkili ve ailesinde diyabet (şeker
hastalığı) öyküsü varsa mutlaka
hipoglisemi açısından tetkik
edilmelidir.

Hipoglisemisi olan kişilerin
açlığa dayanıklılıkları düşmüştür.
Hipoglisemi tanısı için kan
şekerinin 60 mg'ın altına düşmesi
gerekir. Ancak bazı diyabet
hastaları daha yüksek (70 - 80 mg
gibi) rakamlarda da bu belirtileri
hissedebilirler. 

HİPOGLİSEMİDE TANI
Hipogliseminin en önemli özelliği,
hepsinde olmasa da ileride
diyabet adayı olmaya yatkınlık
göstergesi olabileceğidir. Bu
nedenle bu belirtileri yaşayan,
ailesinde diyabet öyküsü bulunan
hastalar, mutlaka hekime
başvurup, halk arasında bilinen
adıyla yükleme, yani oral glukoz
tolerans testi (OGTT)
yaptırmalıdırlar. Bunun sonucuna
göre de mutlaka diyet ve egzersiz,
gerekirse de ilaç tedavisi
almalıdırlar.
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Kan şekeri
düşüklüğü 
diyabete
dönüşebilir

UZUN zamandan beri
alternetif tıpta birçok
hastalığın tedavisi olarak
kullanılan soğanın mucizevi
faydaları var. 

Soğan, A, B ve C
vitaminleri ile potasyum,
magnezyum, kalsiyum,
sodyum, iyot, fosfor ve kükürt
mineralleri bakımından
oldukça zengin.

Vücut direncini arttırma
özelliği var. Zihinsel ve
bedensel yorgunluğu alır.

Bağışıklık sistemini
güçlendirir ve soğuk algınlığı,

bronşit gibi hastalıklara karşı
etkilidir. Ayrıca balgam
söktürücü özelliği vardır.

Öksürük tedavisinde
ezilmiş soğan ve bal kullanılır.

Yüksek tansiyonun
düşmesine yardım eder. Nefes
yollarını açar ve damar
tıkanıklığını önler.

Kalp ve damar hastalıkları
ile kansere karşı koruma
sağlar. Kandaki şeker
seviyesini ayarlayan soğan,
bu nedenle şeker hastaları
için de faydalıdır.

Ağız ve diş sağlığına

faydalıdır. Ağızdaki
mikropları öldürmek ve ağız
yaralarını iyileştirmek için 2
dakika soğan çiğnemek
yeterlidir.

Böbrek ağrılarını hafifletir.
Böbrek kumlarının ve taşların
dökülmesine yardımcı olur.

Egzama, dolama gibi cilt
hastalıklarında tedavi amaçlı
kullanılır. Karaciğerin
çalışmasını düzenler. Hazmı
kolaylaştırır.

Sinirleri rahatlatır, sıkıntı
ve bunalıma iyi gelir. Kemik
erimesine karşı etkilidir.

Binbir derde deva soğan...

Yemeklerden sonra, özellikle tatlı
veya hamur işi yedikten sonra
kendinizi yorgun veya bitkin
hissediyorsanız, terleme ya da el -
ayak boşalması gibi belirtiler
görüyorsanız hipoglisemi (kan şekeri
düşüklüğü) olabilirsiniz. 

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan

yatırım süreciniz sürüyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket

etmenin rahatlığı içindesiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
rç
la
r.
..
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Yüzyıl önce

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

D
ünya yüzyıl önce adını
sonradan “dünya
savaşı” olarak

koyacağı ve o zamanlar “büyük
savaş” olarak tanımladığı
gerçekten büyük bir paylaşım
savaşı içerisindeydi.

Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu Veliaht Perensi
Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te
Saraybosna’da suikasta
uğramasıyla başlayan süreç bir
ay içinde Avrupa’nın neredeyse
tüm ülkelerini birbirine savaş
ilan etmeleriyle sonuçlanmıştı.
İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa
ve Rusya olarak bir “cephe”
oluştururken sonradan aralarına
katılacak Osmanlı İmparatorluğu
ile Almanya ve Avusturya-
Macaristan da İttifak Devletleri
olarak karşı cephede yer
alacaklardı.

Yunanistan ise bu
“cephelerin” taraftarları
arasında resmen ortadan ikiye
bölünmüş ne yapacağı veya ne
yapmayacağı konusunda kendi
içinde “çarpışır” hale gelmişti.
Büyük bir inatla İtilafçılar
safında yer alan “Liberal”
Eleftherios Venizelos’un ülkeyi
savaşa sokma ve “megali idea”
havucu ile büyük Yunanistan’ı
kurma politikalarına karşı Kral
Konstantin’in Alman
“muhabbetine” bağlanan
ülkenin savaşa girmeden tarafsız
kalmasını sağlama politikaları
çekişmiştir.

Dünyanın her yerinde
savaşlar sürerken Yunanistan bu
“ikilemin” içinde hükümet
krizleriyle çalkalanmaktaydı. Bu
tarihi “ulusal hizipleşme”
(Εθνικός Διχασμός) döneminin
doruğunda Kral Konstantin’le
ihtilaflı Venizelos’un Atina’daki
arka arkaya kurulan
Kalogeropulos, Zaimiz ve
Lambros Başbakanlığındaki
hükümetlere paralel olarak 19
Eylül 1916’da Selanik’te Ulusal
Savunma Bölgesel Hükümeti’ni
(Προσωρινή Κυβέρνηση της

Εθνικής Αμύνης) kurması
damgasını vuracaktı.

Çanakkale cephesini açmak
için uğraşan İtilaf kuvvetlerine
asker vererek zaferden pay
kapmak isteyen Venizelos’un bu
hayalini geciktiren, İtilafçıların
büyük Gelibolu hezimetiyle,
gürültüyle geldikleri yerden
sessiz sedasız kaçarcasına
çekildikleri son gün 9 Ocak 1916
olmuştu. İtilafçılar 28 Aralık’ta
başlattıkları ve üç aşamalı olarak
sessizce gerçekleştirdikleri bu

“çekilme” ile 13 gün içinde 35
bini aşkın askeri, 4 bine yakın
hayvanı ve 1600 tonu geçen
malzeme mühammatı alıp
gitmişlerdi. Yanlarına
alamadıkları için telef ve tahrip
ettikleri bir o kadar hayvan ve
aracı yakarak bırakan İtilaf
güçleri buradan işgalleri
altındaki Selanik’e, Makedonya
cephesini tahkime gitmişlerdi.

Bu dönemde Yunanistan’da
Balkan Savaşları’ndan kalma bir
Bulgaristan “takıntısının”
bulunduğu; Venizelos’un,
Bulgaristan’ın İtilafçılar safında
savaşa girmesi uğruna Kavala ve
civarının bu ülkeye verilmesi için
İngiltere ile gizli pazarlık yaptığı
biliniyor. Ancak Bulgaristan’ın 14
Ekim 1915’te İttifak güçleri
yanında yer almasıyla Selanik
Makedonya cephesinin üssü
haline gelecekti.

Bunlar yaşanırken
Yunanistan’ın Balkan
savaşlarından itibaren işgal
ettiği bölgelerde yaşayan bir de
Müslüman Türkler nüfus vardı.
Balkan vahşetinden nasibini
alan, yüzbilercesi vatanlarından
sürülen veya katledilen bu
insanlardan arta kalanların
sayısı Bulgaristan işgalindeki
Garbi Trakya dahil milyonu
buluyordu. Tarihçilerin bu
dönemde canı, malı, namusu
tasallut altındaki bu
insanlarımızla igili çalışmaları
yeterli olmasa da bize büyük
trajedilerin, acıların, katliamların
bilgilerini aktarıyor.

Dünyanın bu ilk büyük kitlesel
kıyımlara yol açan paylaşım
savaşında bundan tam da yüzyıl
önce büyük acılar yaşanıyordu.
İnsanlar yerinden yurdundan
edilirken kendilerinde güç
vehmedenler mazlum ve
mağdurların yurtlarına tam
manasıyla “çöküyorlardı”. 

Yüzyıl sonra köprünün
altından çok sular aksa da
benzer acıları dünya hala yaşıyor
ve mazlum ve mağdurların ezilişi
sürüyor. Teknolojik ve ekonomik
üstünlüğün diğer insanlara
efendilik yapma hakkı iktisap
ettirdiği, bu efendilikte “söz
sahibi olma” çabasının bedelini
masumların ödediği bir dünyada
yüzyıl sonra nelerin değiştiğine
bakmak lazım.

Her şeye rağmen aklın,
sağduyunun, adaletin ve barışın
dünyamızda olması umudunu
kaybetmemeli.

Sağlık ve esenlik içinde bir yıl
dilerim.

Fiyaka dergisi edebiyat
yarışmasında ödüller
sahiplerini buldu

FİYAKA dergisinin düzenlediği edebiyat
yarışmasının ödül töreni, 26 Aralık Cumartesi
günü yapıldı. 

Yayın hayatında bir yılı dolduran Batı
Trakya’daki edebiyat dergisi “Fiyaka”, ilk
yıldönümünü düzenlediği edebiyat yarışması
ödül töreniyle kutladı. T.C. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın katkılarıyla 26
Aralık Cumartesi akşamı Gümülcine’deki bir
otelde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi vardı. 

Sunuculuğunu Çınar FM Radyo’su
çalışanlarından Necat Ahmet’in yaptığı etkinliğin
açılış konuşmasını Fiyaka dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin Mehmet yaptı. Selamlama
konuşmalarının ardından yarışmada dereceye
girenlere ödülleri verildi.

Fiyaka dergisinin etkinliğine, T.C. Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat
Gürbüz, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, ,
edebiyatçı Cemal Şakar, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine Belediyesi
meclis üyesi Rıdvan Molla İsa, Batı Trakya İmam
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER) Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği’ni

temsilen Ahmet Arif Emin, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni temsilen Genel Sekreter Cahit
Halil, Rodop eski milletvekili Ahmet Hacıosman
ve Türkiye’den misafirler katıldı.

Yarışmada deneme, öykü, şiir ve mansiyon
kategorilerinde ödüller verildi. 

Dereceye girenler şöyle: 

BİRİNCİLİK:
Deneme: Emine Karahüseyin
Öykü: Hüdai Bekir
Şiir: Neslihan Köse Ramadan

İKİNCİLİK:
Deneme: Fatma Dede Mehmet
Öykü: Yunus Emre Karahoca
Şiir: Meltem Ahmet

ÜÇÜNCÜLÜK:
Deneme: Fatma Veli Ahmet
Öykü: Ramadan Hacı Ahmet
Şiir: Hilal Molla Ahmet

MANSİYON:
Deneme: Ali Hüseyin
Öykü: Elif Kara Osman
Şiir: İsmail İsmail
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Rodop İli Eczacılar
Odası

Rodop İli Eczacılar Odası
Yönetim Kurulu ve Üyeleri

yeni yılınızı kutlar, 
sağlıklı ve mutlu 

bir yıl diler.

Tüm üyelerimizin ve halkımızın

yeni yılını kutlar, 

sa€l›k, baflar› ve 

mutluluk dolu bir yıl dilerim. 

Sami Toraman
BTTÖB Başkanı

Avu kat 
AHMET KURT

İskeçe Türk Birliği Başkanı
ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Tüm üyelerimizin ve halkımızın

yeni yılını kutlar, bar›fl ve huzur

dolu bir yıl olmasını 

diler.

GTGB Yö ne tim Ku ru lu adı na

Başkan 
KO RAY HA SAN

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
yeni yılını kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve esen lik ler di lerim.

BTAYTD Yö ne tim Ku ru lu adı na

Başkan 
AHMET KARA

Tüm üyelerimizin ve Ba t› Trak ya 
Türk le ri’nin yeni yılını 

kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk ve esen lik ler di lerim.

H Ü S E Y İ N  B A Y R A M  H Ü S E Y İ NH Ü S E Y İ N  B A Y R A M  H Ü S E Y İ N
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Tüm halkımızın yeni
yılını kutlar, 

sağlık ve 
mutlululuklar 

dilerim

Taşıt vergisi
ödeme süresi
uzatıldı

TAŞIT vergisi (Teli Kikloforias)
ödeme süresi uzatıldı. Ekonomi
Bakanlığı, 31 Aralık Perşembe günü
mesai saati bitiminde sona eren taşıt
vergisi ödeme süresini 8 Ocak Cuma
gününe kadar erteledi. Araçların
plakalarını teslim etmek isteyen
vatandaşların da 8 Ocak’a kadar bu
işlemi gerçekleştirebilecekleri
kaydedildi. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Trifon
Aleksiadis televizyondan yaptığı
açıklamada, vatandaşlardan ve bazı
sivil toplum kuruluşlarından gelen
talebi dikkate alarak, taşıt vergisi

ödeme süresini uzattıklarını ifade
etti. Aleksiadis, başka erteleme
olmayacağını vurguladı. 

Bu arada, geçtiğimiz günlerde
bakanlık yetkilileri bu yıl taşıt
vergilerini ödeme süresinde
erteleme olmayacağını belirtmiş,
bunun sonucunda özellikle Aralık
ayının son günlerinde bankalarda
uzun kuyruklar oluşmuştu. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı
Aleksiadis, 29 Aralık Salı gününe
kadar 4,5 milyon taşıt için verginin
ödendiğini, geriye 800 bin taşıt
kaldığını ifade etti. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ömrümüzden bir yıl daha koptu

H
er gün güneşin batış ve
doğuşu, âhirete biraz
daha yaklaştığımızın

habercisidir. Zira ömrümüzden
kopan bir yıl geride kalmış, hayır,
hasenat ve iyilik namına ne varsa
hepsi kayıt altına alınmış, şer,
isyan, kötülük adına ne mevcutsa o
da zapt edilmiştir. 

Bir hıristiyan inancı olan yılbaşı
eğlenceleri, yılbaşı yortuları, noel
baba hikâyeleri, yılbaşına ait çeşitli
gelenek ve görenekler,
hıristiyanların dinî adet ve
geleneklerindendir. Müslüman
Türk milletinin bu gibi millî ve
İslâmî olmayan âdetlerden uzak
kalmaları gerekir.
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de yüce
Allah, “... Bir toplum kendilerinde
bulunan yüksek meziyetleri
değiştirmedikçe, Allah onların
meziyetlerini değiştirmez...”
buyurmuştur (Ra’d, 13/11). Yeni
ümitlerle yeni bir yıla başlayan
müslüman, neler kazanıp, neler
kaybettiğini düşünerek ömründen
kopup geride bıraktığı bir yılın
muhasebesini yapmalıdır.

Yılbaşı yeni bir takvim değişikliği
olmaktan ziyade İslam dışı
kültürlerin de bizim hayatımıza
girmesine vesile olacağını
unutmamalıyız. Ona göre kendimizi
ve çocuklarımızı bu gibi farklı kültür
ve dini inanış ve adetlerden uzak
tutmalıyız. Bu günleri hayatımızın
yıllık değerlendirmesini yapmak
için bir fırsat olarak görmeliyiz.
Efendimizin “Hesaba çekilmeden
önce kendinizi hesaba çekiniz”
hadisini ilke edinmeliyiz.  İslam’ın
yasak kıldığı şeylerden uzak
durarak öbür yıla adım atmalıyız.
Allah’ın razı olmayacağı
davranışlardan kendimizi, ailemizi
korumalı, bütün Müslümanlar için
Allah’tan bağışlanma ve esenlik
dileklerimizle yeni yıla girmeliyiz.
Unutmyalım, ömrümüzden bir yıl
daha eksildi. 

Ömür; zamana bağlı bir
kavramdır. Bu nedenle ömrümüzün
başarılı geçmesi, zamanı iyi
değerlendirmekten geçmektedir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de
zamana yemin ediyor. İnsana
dünya ve ahiret mutluluğunu
sağlayacak anahtar davranış
biçimlerini bildirirken zamana
yemin ederek, insan ve zaman
ilişkisine dikkatlerimizi çekiyor.
Merhum Elmalı M. Hamdi Yazır,
meşhur tefsirinde Asr Sûresi’ni
açıklarken zaman konusunda
şunları naklediyor; “Zaman yaratıcı
Allah’ın kudretine delalet eden her
türlü şeyi içerir. Küllî veya cüz’î ,
alışılmış veya alışılmamış, acı veya
tatlı, kârlı veya zararlı her türlü
hareket ve olay, değişim ve
başkalaşım onda meydana gelir.

Devletler, milletler, nimetler,
felaketler onda ortaya çıkar, onda
büyür, onda son bulur, onda kalır.
Zaman, bir taraftan ardı arkası
kesilmeyen bir hareket ve cereyan
arzeden bir değişim ölçüsü, bir
taraftan da o hareketlerin ötesinde
bir durgunluk ve sabitlik ifade eden
sade bir süreç olarak görünür.
Yokluğa benzer bir varlık, varlığa
benzer bir yokluk gibidir. Güzellik
ve çirkinlik, iyi ve kötü, genişlik ve
darlık, sevinç ve hüzün, sıhhat ve
hastalık, zenginlik ve fakirlik, kâr ve
zarar gibi zıtlıkları bünyesinde
toplayan zamanı, bir çok şair
bizimle ölüme doğru akıp giden,
fakat hareketlerini göremediğimiz
bir gemiye benzetmişlerdir. Hatta
denilmiştir ki; “Biz günleri
geçiriyoruz diye seviniyoruz,
halbuki her geçen gün ecelden,
ömürden bir eksikliktir.” 

Kur’an-ı Kerim’de Asr
Sûresi’nde zamanın içinde yaşayan
ve ömrünü tamamlayan insanın
zarar veya kazanç açısından
durumuna dikkat çekilirken «Asr»a
yemin edilmiştir. Zaman akıp
gitmiş, takvim itibariyle bir yıl daha
geride kalmıştır. Sevinçleriyle,
kederleriyle, acılarıyla ve
mutluluklarıyla bir zaman dilimini
de yaşayıp ömrümüzden eksilterek,
yeni umutlarla, beklentilerle dolu
yeni bir yıla daha girdik. Geçmiş
elimizden uçup gitti. An ve süresini
bilemediğimiz gelecek
yaşayacağımız ve görebileceğimiz
bir gerçek. Onda hazırlanmak ve
mutlulukları yaşayabilmek bize
bağlı. Öyle ise bize, Yüce
Rabbimiz’in bahşetmiş olduğu
ömrü güzelliklerle, iyiliklerle neden
süslemeyelim. Geçmişi ibret
alınacak yaşanmış tecrübeler
olarak değerlendirip, geleceğimizi
Allah’ın rızasına uygun
davranışlarla neden
şekillendirmeyelim. Yeni yıl için iyi
dileklerde bulunmak alışılmış bir
davranış biçimi. Ben, yeni yılda
kazanılmış değerlerimize karşı
daha duyarlı olmayı, millî ve
manevî değerlerimizi tüketmeden,
hırpalamadan, yıpratmadan
Müslüman Türk’üne yakışır bir
şekilde korumayı, toplum olarak
hep birlikte bizden sonra gelecek
nesle daha güzel, yaşanabilir bir
dünya bırakmayı nasip etmesini
Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.
Unutmayalım ki, ömür bize verilmiş
bir emanettir. Akıllı insan ise
hayatın nihai gayesine göre
yaşama sanatını bilen insandır.
Yeni yılınızı kutlarken 2016’da
yepyeni ümitlerle, sağlık ve afiyet
içersinde sizlerle yine bu
köşemizde buluşmak
temennisiyle…  Allah’a emanet
olunuz...  

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı
altında faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu (GAT),
25-26 Aralık tarihleri arasında
Türkiye’nin Bursa şehrine gezi
düzenledi.

Ziyaretin ilk günü Bursa Ulu
Camii’nde Cuma namazını kılan
öğrenciler, daha sonra Bursa
Osmangazi Belediyesi’nin tahsis
ettiği otobüsle rehber eşliğinde
şehir turu yaptılar. Aynı gün Kent
Müzesi’ni de gezen öğrenciler,
Osmangazi Belediyesi’nin
katkılarıyla Sukaypark’ta akşam
yemeği yediler.

Ziyaretin son gününde Bursa
Uludağ’a teleferikle çıkan
öğrenciler, aynı günün akşamı
Anatolium alışveriş merkezini
ziyaret ettiler.

Sözün kesildiği yer...

GAT Bursa’ya gezi
düzenledi

BÜTÜN dünyayı ağlatan Aylan bebeğin dramı
hafızalardan çıkmazken, İzmir’in Dikili ilçesinde
görüntülenen bir fotoğraf adeta yürekleri dağladı.

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli ve Salihleraltı
sahilleri, yasa dışı yollardan Midilli Adası’na geçmeye
çalışan kaçak göçmenler nedeniyle büyük insanlık
dramına sahne oluyor. Kaçak göçmenlerin arkalarında
bıraktıkları hikayeler yürekleri burkuyor. Son olarak
ailesiyle Midilli’ye geçen 10 yaşındaki bir Afgan
kızından geriye, bindikleri botun batması halinde
suda ıslanarak ağırlık yapmaması için kesilen sırma
saçları kaldı.

Görenlerin yüreğini burkan bu fotoğraf, Ege
sahillerinde yaşanan mülteci dramının boyutlarını
gözler önüne seriyor.

Koalisyon ortağı Kammenos:
“Kızları da alın askere!”

SAVUNMA Bakanı Panos
Kammenos kadınların da
askere alınmasını önerdi. 

Koalisyon ortağı Bağımsız
Yunanlılar Partisi (ANEL)
Başkanı ve Savunma Bakanı
Panos Kammenos, kadınların
da askere alınması için çalışma
hazırlıyor. “Bazı tabulardan ve
kalıplardan kurtulma zamanı
gelmiştir” diyen Kammenos,
ülkedeki güvenlik güçlerinde
(polis teşkilatı, itfaiye, sahil
güvenlik) çalışacak kadınlar
için askerlik görevinin zorunlu
olmasını, diğer kadınların ise
askerlik yapmalarının isteğe
bağlı olmasını önerdi. 

Aşırı milliyetçi olarak
nitelendirilen ANEL Partisi
Başkanı ve Savunma Bakanı
Kammenos konuyla ilgili
açıklamasında, toplumdaki
tabuların artık yıkılması

gerektiğini belirterek, “Kadınlar
bugüne kadar erkeklerin
yaptığı bir çok mesleği yapıyor
ve bazı hallerde de çok daha
başarılı yapıyor. 1980’lerde
orduya ilk kadınların
alınmasının üzerinden 30 yıl
geçti. Bugün kadınlar, uçak
pilotu olarak görev yapıyor,
tank kullanıyor ve koskoca
birlikleri yönetiyorlar. 30 yıl
sonra bir adım atma zamanı
geldi. Kadınlar için isteğe bağlı
askerlik kurumunu
kurumsallaştırmamız
gerekiyor.” dedi.  

Kammenos, itfaiye, polis
teşkilatı ve sahil güvenlik gibi
güvenlik birimlerinde çalışacak
kadınlar için ise askerliğin
zorunlu olmasını önerdi. 

ASKERİ LİSE İSTİYOR
Bu arada Kammenos,

Yunanistan’da askeri liselerin
açılmasını da önerdi.
Kammenos, kara, hava ve deniz
liselerinin açılmasını ve orduya
subay yetiştirme sürecinin
ortaöğretimden itibaren
başlatılmasını savundu.
Kammenos bunun eleman
sıkıntısı çeken Silahlı
Kuvvetler’i rahatlatacağını
ifade etti. 

ANEL Partisi Başkanı ve
Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un önerisi,
koalisyonun büyük ortağı
SİRİZA tarafından kabul
görmedi. Parti kurmayları
Kammenos’un görüşlerinin
hükümet programında yer
almadığını belirtti. 

Muhalefet partileri de
Kammenos’un kadınların
askerliğe alınmasıyla ilgili
görüşlerini eleştirdi. 
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε.Ε.
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

H
Ελλάδα αποτέλεσε το 10ο
πλήρες μέλος της τότε ΕΟΚ το
1981. Η πορεία της

ενταξιακής της διαπραγμάτευσης δεν
ήταν εύκολη καθώς από την δεκαετία
του 1970 οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και
λιγότερο, ίσως οι Γάλλοι, είχαν σοβαρές
αντιρρήσεις για την είσοδο της Ελλάδας
στην Κοινή Αγορά. Κάτι τελικά που
επιτεύχθηκε χάρη στην επιμονή και
πολιτική μαεστρία αλλά και τις διεθνείς
σχέσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Και μάλιστα, σε μια ιστορική περίοδο
κατά την οποία το 60% τουλάχιστον
του ελληνικού λαού τασσόταν εναντίον
αυτής της ένταξης. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι δέκα μήνες μετά την
ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις
εκλογές, τον Οκτώβριο του 1981 με
48,5% των ψήφων και κεντρικό
σύνθημα την έξοδο της χώρας από τη
ΕΟΚ! 

Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα ήδη
από το 1961 και πάλι με πρωθυπουργό
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή είχε
προχωρήσει σε συμφωνία τελωνειακής
σύνδεσης με την ΕΟΚ, ως προθάλαμο
μιας μελλοντικής πλήρους ένταξης.
Αυτή η πλήρης ένταξη καθυστέρησε 20
ακριβώς χρόνια εξαιτίας της πολιτικής
ανωμαλίας στην Ελλάδα που
κορυφώθηκε με την επιβολή της
στρατιωτικής δικτατορίας στις 21
Απριλίου του 1967, οπότε η Ευρώπη
εξαιτίας της παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συντελούνταν στην χώρα, πάγωσε κάθε
διαπραγμάτευση με την στρατιωτική

κυβέρνηση των Αθηνών. 
Όμως, η Ελλάδα γεωγραφικά δεν

έπαψε ποτέ να είναι μια πλήρως
απομακρυσμένη περιοχή από την
κεντρική και βόρεια Ευρώπη που
αποτελούσε τον πυρήνα της τότε ΕΟΚ
και να έχει παράλληλα σοβαρά
προβλήματα με την Τουρκία, ιδίως μετά
τα γεγονότα της Κύπρου το 1974 που
οδήγησαν στην αποχώρησή της από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Παράλληλα, τόσο η συντηρητική
κυβέρνηση της Ν.Δ., όσο και η
μετέπειτα σοσιαλιστική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ που κυριάρχησε στην πολιτική
σκηνή καθ’ όλη την δεκαετία του 1980
και την δεκαετία 1994-2004,
διατηρούσαν προνομιακές σχέσεις με
την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες
που ανήκαν στην σφαίρα της
Σοβιετικής επιρροής όπως ήταν η
Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πολωνία
αλλά και η ίδια η Σοβιετική Ένωση.
Είναι χαρακτηριστική άλλωστε και
ιστορικά καταγεγραμμένη η ενόχληση
που προκάλεσε τόσο στην ηγεσία της
τότε ΕΟΚ όσο και στην αμερικανική
κυβέρνηση, η απόφαση του Ανδρέα
Παπανδρέου, να επισκεφθεί την
Πολωνία του στρατηγού Γιαρουζέλσκι,
σε μια εποχή που υπήρχε διεθνές
εμπάργκο εναντίον της, εξαιτίας της
επιβολής του στρατιωτικού νόμου. 

Αλλά και η οικονομία της Ελλάδας
ήταν εξαιρετικά προβληματική και
ελλειμματική ως προς τους ρυθμούς
ανάπτυξης με έναν πολύ μεγάλο
αγροτικό τομέα που κάλυπτε στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, το 30% του

ενεργού πληθυσμού της χώρας, σε
σχέση με την ατμομηχανή της
βιομηχανικής ανάπτυξης που
αποτελούσε ο ευρωπαϊκός βορράς.
Και υπήρχε πάντοτε ο φόβος στην
ελληνική κοινωνία ότι ή ένταξη στην
Ε.Ο.Κ. θα έκανε τους Έλληνες να
γίνουν «τα γκαρσόνια της Ευρώπης».

Παρόλα αυτά ο Ανδρέας
Παπανδρέου με τις μεγάλες πολιτικές
του ικανότητες πέτυχε αφενός να
αλλάξει την αρνητική διάθεσή του
λαού απέναντι στην ΕΟΚ, αφετέρου
διεκδικώντας και κερδίζοντας μαζί με
τα νέα μέλη που προστέθηκαν το 1985,
την Ισπανία και την Πορτογαλία, τα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα (ΜΟΠ), πέτυχε να φέρει
στην ελληνική αγορά τόσα ευρωπαϊκά
κονδύλια που ποτέ άλλοτε η ελληνική
οικονομία δεν είχε απορροφήσει στο
παρελθόν. 

Στην συνέχεια ήρθαν και τα πακέτα
στήριξης των χωρών του νότου μέσα
από τις χρηματοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και
πολύ μεγάλα οικονομικά
προγράμματα και πρωτοβουλίες στον
αγροτικό τομέα, τα οποία άλλαξαν το
κλίμα στην ελληνική κοινωνία,
δημιουργώντας μια εικόνα επίπλαστης
ευημερίας και ανάπτυξης. 

Το πολιτικό σύστημα όμως της
Ελλάδας ουδέποτε υιοθέτησε τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την
αλλαγή των κανόνων στην εσωτερική
αγορά, παραμένοντας διεφθαρμένο,
εξυπηρετώντας την πολιτική του
πελατεία και δίνοντας έμφαση στον
δημόσιο τομέα, την κατανάλωση και
το κράτος και όχι στην προώθηση ενός
παραγωγικού και υγιούς μοντέλου
ανάπτυξης. 

Ο λαός όμως ήταν πλέον απολύτως
ευχαριστημένος από την Ε.Ε. καθώς η
οικονομική ευδαιμονία που είχε
αναδείξει μια νέα ανερχόμενη μεσαία
κοινωνική τάξη, δεν επέτρεπε να
διαφανούν οι κίνδυνοι που υπήρχαν
από τον στρεβλό τρόπο διάρθρωσης
της οικονομίας. 

Την ίδια στιγμή προς τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, η κυβέρνηση
Σημίτη φρόντισε να άρει το βέτο για

την ενταξιακή διαπραγμάτευση της
Τουρκίας με την Ε.Ε., παίρνοντας ως
αντάλλαγμα την ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.
που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2003
και μεταθέτοντας την συζήτηση των
ελληνοτουρκικών διενέξεων από
διμερές επίπεδο σε επίπεδο
Βρυξελλών.

Η ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ
από την 1-1-2002, επέτεινε τα
διαρθρωτικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας καθώς η Ελλάδα
από την ανίσχυρη δραχμή που ως
νόμισμα αποτελούσε στα χέρια των
κυβερνήσεων μηχανισμό
αναπαραγωγής των ελλειμμάτων της
ελληνικής οικονομίας, βρέθηκε να
διαχειρίζεται ένα σκληρό νόμισμα που
δεν μπορούσε να το υποτιμήσει ώστε
να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των
μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Το ξέσπασμα της κρίσης του 2008
βρήκε την ελληνική οικονομία
παντελώς αδύναμη και τον λαό
ανέτοιμο για να αντιμετωπίσει το
καταστροφικό κύμα που ερχόταν κατά
πάνω του. 

Έτσι, μέσα σε 5 χρόνια η χώρα
έχασε το 25% του ΑΕΠ της, κάτι που
δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη
ευρωπαϊκή χώρα σε καιρό ειρήνης. Ο
ελληνικός λαός έχασε την εμπιστοσύνη
του απέναντι στην Ε.Ε. και οι
ευρωπαϊκοί λαοί που μετέχουν στην
ευρωζώνη μεταβλήθηκαν από εταίροι
σε δανειστές της Ελλάδας με την
επιβολή των Μνημονίων. Αποτέλεσμα
ήταν να κλονιστεί πολύ σοβαρά η
σχέση του ελληνικού λαού με τους
άλλους ευρωπαϊκούς λαούς και η
εμπιστοσύνη των υπολοίπων
κυβερνήσεων απέναντι στις ελληνικές
κυβερνήσεις που εξαιτίας της κρίσης
άλλαζαν κάθε χρόνο. Η Ελλάδα από
το 2009 μέχρι σήμερα άλλαξε 7
πρωθυπουργούς και το πολιτικό
σύστημα διαλύθηκε. Η πρωτοφανής
αυτή κρίση συνεχίζεται μέχρι και τις
ημέρες μας. 

Το 2016 θα είναι ένα έτος
αποφασιστικό για το μέλλον της
Ελλάδας και των ελληνο-ευρωπαϊκών
σχέσεων.                                          

Si BEL MUS TA FA OĞLUSi BEL MUS TA FA OĞLU
Gümülcine Belediyesi Başkan YardımcısıGümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı

AHMET İBRAHİM
Eyalet Meclis Üyesi

Tüm halkımızın

yeni yılını  kutlar,

bar›fl ve huzur

dolu bir yıl  

dilerim.

Tüm 

vatandaşlarımızın 

yeni yılını kutlar,

sağlık, başarı ve

huzur dolu bir yıl

olmasını dilerim.
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ABD Kongresi'nde hazırlanan
"2007-2014 Gelişmekte Olan
Ülkelere Konvansiyonel Silah
Satışı" raporu, ABD ile
Rusya'nın, gelişmekte olan
ülkelere artan düzeyde silah
satışı yaptığını ortaya koydu.

Kongre'de ulusal güvenlik
politikaları uzmanı olarak görev
yapan Cathrine Theohary
tarafından, tamamı ABD
hükümetinin resmi bilgi ve
belgelerine dayandırılarak
hazırlanan 75 sayfalık rapora
göre, 2011-2014 yıllarında ABD
115 milyar dolar, Rusya ise 41,7
milyar dolarlık satış ile
gelişmekte olan ülkelere en
fazla silah satan iki ülke oldu.

Raporda, gelişmekte olan

ülkelerin giderek artan silah
ihtiyacı ve bu çerçevede başta
ABD ve Rusya olmak üzere bazı
ülkelerin bu durumdan çok
büyük kazançlar elde ettiği yer
aldı. 

Raporda ayrıca silah
satışlarında en tepede ABD ve
Rusya'nın yer almasının,
gelişmekte olan birçok ülkenin
soğuk savaş döneminde bu iki
ülke etrafında kendilerini
konumlandırmalarıyla ilgili
olabileceği tespiti yapıldı.

Silah satışından ABD, 2007-
2014 yıllarında 250 milyar dolar,
Rusya ise 85 milyar dolar gelir
elde etti. Araştırma sonuçlarına
göre, bu dönemde tüm
uluslararası silah satışları

içinde yaklaşık yüzde 75 olan
gelişmekte olan ülkelere
yapılan silah satışlarının oranı,
2014 yılında yüzde 86'ya ulaştı.

SUUDİ ARABİSTAN 
EN BÜYÜK ALICI 
Gelişmekte olan ülkeler
arasında silah alım ihtiyacını

göstermesi bakımından raporda
paylaşılan bir diğer dikkat
çekici bilgi de 2007-2014
yıllarında Suudi Arabistan'ın
86,6 milyar dolar ile "en fazla
silah alım anlaşması yapan
ülke" olması. Bu rakamın
yaklaşık 60 milyar doları sadece
ABD ile yapılan anlaşmaları

kapsıyor.
Aynı dönemde Hindistan 38,1

milyar dolarlık silah anlaşması
ile ikinci sırada gelirken, Irak
27,3 milyar dolar, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) 22,6 milyar
dolar ve Güney Kore 20,4 milyar
dolarlık anlaşmalarla bu iki
ülkeyi takip etti.

Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre,
dünyada yaklaşık 200 milyon adet Kalaşnikof (AK
47) var. Yani her 35 kişiye bir tüfek düşüyor.

İki yıl önce 94 yaşında ölen Sovyet general
Mihail Kalaşnikof tarafından tasarlanan ve
Sovyet ordusunda ilk kez 1948'de kullanılan
silahın 200'den fazla modeli bulunuyor.

Silah uluslararası ticaret için meşru olarak
30'dan fazla ülkede üretiliyor. En fazla üretim
Çin'de yapılıyor. Ancak
yasal silahlar kısa sürede
karaborsaya düşüyor. Çin
genel olarak Afrika
ülkelerine silah satıyor.

“BALKANLAR’DA 100
EUROYA SATILIYOR”

Buraya gönderilen
silahlar ya düşük maaş
alan askerlerin
Kalaşnikof'larını
satmaları ya da
devletlerin diğer
ülkelerdeki isyancı
gruplara silah satışıyla
karaborsaya düşüyor.

Dünya genelinde yılda ortalama bir milyon AK
silah üretiliyor.

1980'ler ya da öncesinde üretilmelerine
rağmen Batı Balkanlar, eski Sovyet
cumhuriyetleri ve Afrika'da hâlâ çalışır durumda
olan on milyonlarca Kalaşnikof var.

Sadece Arnavutluk'ta 1997'deki çatışmalardan
sonra 750 bin Kalaknikof kayboldu.

Kalaşnikoflar, dayanıklı oluşlarıyla tanınıyor.
Aracılar tarafından yenilenen eski silahlar,

terör grupları ve suç çeteleri tarafından
kullanılıyor.

“ÇÖLDE DE ÇALIŞIYOR, SİBİRYA’DA DA”
İngiltere'de yaşayan Mark Mastaglio adlı bir
balistik uzmanı, "Çok kolay bir silah. Bu yüzden
Kalaşnikof taşıyan 12 yaşında çocuklar
görüyorsunuz. Çok sağlam. Çöllerden, Sibirya'ya
her koşulda çalışıyor. Çok dayanıklı. Bu yüzden

çok popüler.
Sırbistan'da

çoğu AK tipi
900 bin kadar
yasa dışı silah
olduğu tahmin
ediliyor.
Bosna'daki yasa
dışı silah
sayısının da 750
bin civarında
olduğu
belirtiliyor.

Aleksander
Radiç adlı silah
uzmanı,

1990'lardaki savaştan sonra herkesin silahlarını
evlerine götürdüğünü belirterek "Birkaç yıl her
ihtimale karşı silahlarını sakladılar. Sonra da
kara borsada satmaya başladılar. Silah 100
euroya kadar düştü" diyor.

Avrupa'da bu silahların 4.500 euroya kadar
satılabildiği kaydediliyor.

Paris'te 13 Kasım'da 130 kişinin öldürüldüğü
saldırılarda kullanılan silahların Balkan kökenli
olduğu belirtiliyor.

BRÜKSEL Belediye Başkanı
Yvan Mayeur, terör saldırısı
tehdidi nedeniyle yılbaşı gecesi
yapılması planlanan havai
fişek gösterisi ve şehir
merkezindeki kutlamaların
iptal edildiğini bildirdi. 

Mayeur , kararı İçişleri
Bakanı Jan Jambon  ile yaptığı
görüşmenin ardından alırken,
RTBF kanalına yaptığı
açıklamada, "Bu şartlar
altında, herkesi kontrol
edemeyiz" dedi. Belçika
Başbakanı Charles Michel  de,
"Elimizde olan bilgilere göre,
alınan karar doğru" diye
konuştu. 

Geçen yıl şehir merkezinde
yapılan kutlamalara yaklaşık

100 bin kişi katılmıştı.  
Belçika'da pazartesi günü iki

kişi, yılbaşı kutlamaları
sırasında şehir merkezindeki
ünlü Grand Place meydanı ile
hemen yakınındaki merkez
polis karakoluna dönük
saldırılar planladıkları
iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu
kişilerin evlerine yapılan
baskınlarda silah ya da
patlayıcılara rastlanmazken,
IŞİD'e ait propaganda
malzemeleri ele geçirilmişti.

Belçika'da 13 Kasım'da
gerçekleşen ve IŞİD'in
üstlendiği Paris saldırıları ile
bağlantılı olarak ise 9 kişi
tutuklanırken, iki kişi de halen
aranıyor.

Brüksel'de yılbaşı
kutlamalarına 'terör' iptali

Küresel silah satışlarında 
ABD ve Rusya damgası
2011-2014 yıllarında ABD 115
milyar dolar, Rusya ise 41,7 mil-
yar dolarlık satış ile gelişmekte
olan ülkelere en fazla silah satan
iki ülke oldu.

Dünyada her 35 kişiye 
bir Kalaşnikof düşüyor
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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 Apple İtalya'da 318 milyon

euro ceza ödeyecek
İTALYA vergi kurumu, Apple

ile varılan uzlaşma uyarınca 318
milyon euro ödeyeceğini
açıkladı. Apple sözcüsü "La
Repubblica" gazetesinde
konuyla ilgili yer alan bir haberi
doğrulamakla yetindi.

Habere göre, Apple 2008-2013
arasında kurumlar vergisi
kapsamında ödemesi gereken
880 milyon euroyu vergi
dairesine yatırmadı. İddiaya
göre Apple İtalyan piyasasında
her yıl milyar euro seviyesini
aşan ciro elde etmesine rağmen
30 milyon euro dolayında vergi
ödemekle yetindi.

İTALYA’DA KAZANIYOR,
İRLANDA’DA
VERGİLENDİRİYOR
Apple, İtalya'da elde ettiği
kazancı, Avrupa merkezinin
bulunduğu İrlanda'ya aktararak
bu ülkede vergilendiriyor.
İrlanda'da kurumlar vergisinin
İtalya'ya kıyasla çok daha
düşük olmasından yararlanıyor.
Apple sözcüleri, "İtalyan vergi
dairesinin iddialarının
temelden yoksun” olduğunu
savunmuştu.

Uzmanlara göre, İtalya'da
alınan karar diğer ülkeler için
de örnek vaka oluşturabilir.
Apple, Amazon, Starbucks ve
Google gibi kuruluşlar muhtelif
ülkelerde kurdukları yan

şirketler ve temsilcilikleri
aracılığıyla yasal yollardan
vergiden kurtuluyor.

ABD VE AB'NİN
GÜNDEMİNDE 
ABD Senatosu'nda 2013 yılında
gündeme gelen bir raporda,

Apple'ın kâr ve varlıklarını vergi
cennetlerine aktararak daha az
vergi ödediği belirtilmişti.

"LuxLeaks“ adı verilen
skandalla gündeme gelen
büyük şirketlerin vergi
kaçakçılığı, AB Komisyonu'nun
da gündeminde yer alıyor. "Tax

rulings" adı verilen ön vergi
anlaşmaları yapan şirketlerin
Lüksemburg'da vergi
ödemekten kurtulduğu ortaya
çıkmıştı. AB Komisyonu bu tür
anlaşmaların yasalara aykırı
olduğunu duyurmuştu.

Teknoloji devi Apple, vergi kaçırdığı iddiasıyla İtalya'da açılan soruş-
turmada uzlaşma yoluna gitti.

Suudi Arabistan kemer sıkıyor

SUUDİ Arabistan yönetimi, petrol
fiyatlarında aylardır yaşanan düşüş karşısında
kemer sıkma önlemlerine başvuruyor. Resmi
haber ajansı SPA, benzin fiyatlarına salı
gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde
40'lık zam yapıldığını bildirdi. Kral Salman bin
Abdülaziz başkanlığındaki Bakanlar Konseyi,
devlet teşviklerinde de bir dizi değişiklik kararı
aldı. Sübvansiyonlardaki değişikliklerin
özellikle dizel, kerosen, elektrik ve su
fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

Suudi yönetimi harcamaları azaltıp petrol
dışındaki sektörlerden gelirleri artırmayı
hedefliyor. Bu bağlamda meşrubat ve tütün
ürünlerine uygulanan vergiler artırılacak.
Hükümet ayrıca çeşitli branşlarda
özelleştirmeleri de içeren yapısal reformlar
planlıyor.

BÜTÇEDE REKOR AÇIK
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, pazartesi
günü yaptığı açıklamada bütçede bu yıl 98
milyar dolarlık rekor açık verileceğini
bildirmişti. Dünyanın en büyük petrol
ihracatçısı olan Suudi Arabistan'da bütçe
geçen yıl da açık vermişti. Maliye Bakanlığı,
2016 yılında da 87 milyar dolarlık açık bekliyor.

Petrol fiyatlarında 2014 yılı ortasından bu
yana yüzde 60'ı aşan düşüş kaydedildi. Petrol
satışları Suudi Arabistan kamu gelirlerinin
yüzde 90'ı aşkın bölümünü oluşturuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekim ayında
Suudi yönetimini gerekli önlemleri alması
konusunda uyararak, aksi takdirde beş yıl
içinde devlet kasasının boşalacağı
öngörüsünde bulunmuştu.

Hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle rekor bütçe açığı
veren Suudi Arabistan kapsamlı tasarruf ve reform planını
uygulamaya koyuyor.
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RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti 2015 YILINI UĞURLARKEN
Muhterem hemşehrilerim;
Bu okuduğunuz notları, 31 Aralık

2015 Perşembe günü saat 13:00 üzeri
sizlerle paylaşıyoruz. Yani bir kaç saat
sonra 2015 yılını uğurlayacağız ve çok
büyük hayırlı ümitlerle 2016 yılına
gireceğiz.

İnsanlık, bugünkü teknik vasıtalarla
bütün olayları, her an, her dakika ve
dünyanın neresinde olursa olsun
hemen anında okuyabiliyor, görebiliyor
eldeki telefon ekranı sayesinde. Onun
için de biz genel konulara pek fazla
girmeden yalnız ve yalnız Batı Trakya
Türkleri azınlık ailesinin en önemli
konusu olan “EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ”ne
bir iki örnekle 2015 yılını kapatacağız.

***
Muhterem hemşehrilerim;
İster ülke olsun, ister devlet olsun,

isterse bizim gibi çoğunluğun içinde bir
avuç azınlık olsun, benliğini, dilini,
dinini, örf ve adetlerini ecdadından
veya ailesinden aldığı gibi muhafaza
etmez ve koruyamazsa şuna kesinlikle
inanınız insanoğlu bu dünya denilen
sahada bir hiçtir.

Onun için, insanoğlu yukarıda kaba
çizgiler çerçevesinde işaretlediğimiz
olguları, ister yılın başında olalım, ister
sonunda olalım, onları asla unutmadan

devam ettirirse, o zaman hem insani
vazifesini hem de bağlı bulunduğu
kitleye karşı vecibelerini yerine getirmiş
olur.

Aksisi ne mi olur?
Hiç tereddüt etmeden “HÜSRAN”dır

deriz.
***

Muhterem hemşehrilerim;
Hepiniz her an, her dakika dünya

olaylarına şahit oluyorsunuz dedik.
Evet, bu böyledir diyoruz da acaba

biz insanlar gördüğümüz bu
karmakarışık olaylardan kurtulmak için
gerekeni yapıyor muyuz?

Ha işte bu sorunun cevabını, kim, ne
olursa olsun hafifleterek yaşamına
katmak istiyorsa o zaman bunun tek
çaresi, insanoğlunun, kim olduğunu,
geçmişini hiç eksiksiz bilirse o zaman
yılların gelmesi, gitmesi hiç bir şey
ifade etmez.

Peki hayat sürecimizde
karşılaştığımız zorlukları nasıl
atlatacağız sorusuna ne cavap verelim. 

Evet efendim. Onun cevabı tekdir.
Kim olduğunu öğreneceksin. Ondan
sonra günün koşullarını da gözönüne
alarak, hayatının çizelgesini çizerek
yürüyeceksin.

Nasıl mı?
Önce “ANADİLİNİ” geçmiş

“TARİHİ”ni ecdadının sana bırakmış
olduğu bütün “OLGULARI”nı önüne
koyarak, kendi müesseselerini şartlar
ne kadar zor olursa olsun, gık demeden
yaparsan o zaman hiç tereddüdünüz
olmasın başarıya hiç tereddütsüz
ulaşacaksınız.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Yukarıda oldukça genişçe ve genel

içerikli fikirleri sizlerle paylaşmaya
çalıştık. Ancak bizim gibi azınlık olan
kitlelerin, bu genel harmanlama
olgusunun içinde özel bir temeli vardır
ki, o da bütün insanlarda olduğu gibi
“ANADİLİ” eğitimi ve öğretimidir.

Biz, Batı Trakya Türkleri tam “105”
“Yüzbeşyıl” “16” “ONALTI”bayrak
gölgesinde yaşayan bir kitleyiz. Her
bayrak değişiminde de
“ANADİLİMİZİN” eğitimi ve öğrenimini
bir sağdan, bir soldan darbe alarak
durmadan hırpalanmaktadır.

İzninizle şunu da hatırlatalaım.
“ANADİLİMİZİN” eğitimi ve öğrenimi
sürecinden “BİZ KENDİMİZ” de “HADİ
BE SEN DE” diyerek yolumuzu bazen
şaşırıyoruz ki; sonradan farkına
vardığımızda “EYVAH” ne yaptık
diyoruz.

Örnek mi?
Aşağıda gördüğünüz fotoğraflar.

Bu fotoğraflar ne mi?
İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL

ORTAOKULU ve LİSESİ”nin “ASLAN”
yürekli çocuklarıdır.

“HADİ BE SEN DE” dediğimiz halde
bu yıl yani 2015 – 2016 ders yılında
“591” “BEŞYÜZ DOKSAN BİR” öğrenci
kendi mektebine sahip çıktı.
Fotoğraflarda gördüğünüz gibi “ASLAN
YÜREKLİ SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZ”
küçücük okul bahçesindeki bir santimi
boş kalmamak üzere doldurdular.

Ve bütün “BATI TRAKYA
TÜRKLERİNE 2015 YILIN”daki bu
hareketleriyle sevgili büyüklerine
“2016” “İKİBİNONALTI” yılının en
büyük hediyesini müjdelediler.
Teşekkür ederiz aslan “YÜREKLİ”
çocuklar.

Bizim son sözümüz mü ne?
Sabah tarhana çorbalarına kattıkları

“Şehit” kanlı kırıntılarını yedikten
sonra, Agios Ellezi mektebine
çocuklarını gönderenlerin kulakları
çınlasın diyoruz.

Ve 2016 yılının bütün insanlığa önce
“BARIŞ” sonra, “MUTLULUK”
getirmesini “ALLAH’TAN” diliyoruz.

MERHABA 2016.

Yukarıdaki fotoğrafta İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ” “ASLAN” yürekli çocuklarını, öğretmenlerini ve yöneticilerini bir tören anında görmektesiniz.
Sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenler, sevgili yöneticiler inandığınızdan şaşmayınız, inançla yörüyünüz, başarı daima yanınızda ve sizinle olacaktır. 
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Çocuklarımıza okumayı
sevdirelim

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
izim gibi azınlık
toplumlarının sosyo
kültürel gelişimi için

okumanın önemi çok büyüktür.
Fakat ne yazık ki
toplumumuzda gerek büyükler,
gerekse çocuk ve gençlerimizin
yeterince okumaya önem
vermedikleri görülmektedir.
Okumak deyince, sadece kitap
okumak akla gelmemelidir.
Kitabın yanı sıra dergi ve
gazete okumak da ufkumuzun
genişlemesi açısından son
derece önemlidir.

Çocuklara okuma alışkanlığı
kazandırabilmek için buna
çocuğumuz daha okumayı
öğrenmeden önce
başlanmalıdır. Bebeklikten
itibaren çocuk resimli kitapları
tutmaya ve onlara bakmaya
alışmalıdır. Çünkü sanılanın
aksine kitap okuma alışkanlığı,
çocukta okumaya başlamakla
birlikte gelişmez. Tam tersine,
çocuk okumayı öğrenmeden
önce kitapla tanışmalı, ona
alışmalıdır.

Kitap, çocuğun hayal
gücünün ve yaratıcılığının
gelişmesinde büyük rol oynar.
Hayal gücü ve yaratıcılık,
kitaplardaki masal ve
hikayelerle gelişir. Çocuk kitap
sayesinde farklı olaylar ve
yaşamlar öğrenir, duyguları
gelişir. Kitap okuyan çocuk
dilini de geliştirir.
Toplumumuzda çocuklarımızın
iyi bir Türkçe konuşarak
anadillerinin düzgün bir şekilde
kullanabilmeleri ve kelime
hazinelerinin zenginleşebilmesi
açısından okumak büyük önem
taşımaktadır. Bunun için de çok
küçük yaşlardan işe başlamak
gereklidir.

1,5-2 yaşlarından itibaren
bol resimli kitaplar çocuğun
ilgisini çeker. 3 yaşından sonra
da yine bol resimli masal ve
hikaye kitapları çocuğun ilgisini
çekebilmektedir. Özellikle de
kitaplardaki hayvanları
göstererek bunların seslerini de
taklit etmek çocuğun çok
hoşuna gider. 3 yaşına kadar
çocukların dikkati çabuk
dağılabildiği için kitap okuma,
gün içinde kısa süreli iki-üç kez
yapılmalıdır. 3-6 yaş
dönemindeyse, çocukların dil

becerileri hızlı bir şekilde
geliştiği için, kitap okuma
süreleri biraz daha uzun
olabilir. Bu dönemde masallar,
hikayeler, tekerlemeler,
çocuğun ilgisini çeker. Çocuk
aynı masalı onlarca kez
okumaktan zevk duyar. Bu
tekrarların çocuğun
öğrenmesindeki etkisi
büyüktür. Bunun için de anne-
babalar, sıkılmadan aynı masalı
okuyup anlatmalıdırlar.

Çocuklar anne babayla vakit
geçrimeyi çok severler. Kitap
okumanın kazandırılmasında
bu beraberlik çok önemlidir.
Çünkü çocuk, anne babayla
kitap okurken mutlu olur. Kitap
okumaya alışır ve sever.

Çocuğun okula başlamasıyla
birlikte ilgisini çeken kitap
türleri değişir. Bu dönemde
daha az resimli, kahramanları
çocuklar olan, fıkraların,
bilmecelerin olduğu kitapları
tercih eder. Ayrıca doğa ve
hayvan konulu kitapları da çok
sever. 10 yaşından sonra çocuk,
soyut düşünceye geçtiği için,
macera ve mizah konulu
kitapları seçer. Ayrıca, hobileri
varsa, kendi hobileriyle ilgili
kitapları seçer.

12 yaşından sonra da artık
ergenliğe geçişle birlikte,
büyüklerin okuduğu romanları
okumaya başlar. Bu dönemde
çocuklar dergi ve gazetelere de
ilgi gösterirler.

Çocuğa kitap seçerken
ailenin yardımcı olması gerekir.
Onun yaşına ve ilgi alanına
göre kitaplar seçilmelidir.
Çocuğun seçtiği kitaplar
alınırken de, kitabın içeriği,
kullanılan dil ve dilbilgisine
dikkat etmesi gerektiği çocuğa
anlatılmalıdır.

Çocuğumuzu bilgisayar ve
televizyondan uzak tutarak
kitaplara yaklaşmasını
sağlayabilmek bir aile için
büyük başarıdır. Bunun için de
anne baba ve diğer aile fertleri
de televizyon ve bilgisayardan
uzak durmaya gayret
göstererek ve kitap okuyarak
çocuğa örnek olabilmelidir.

Çocuklarınızla birlikte bol
okumalı, sağlıklı mutlu bir yıl
geçirmenizi dilerim...
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Dünyanın en mutsuz ülkeleri:
Irak ve Yunanistan

ARAŞTIRMA şirketi BAREM’in, global ortağı
WIN/ Gallup International ile birlikte dünya
genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek
gerçekleştirdiği “Global Mutluluk, Umut ve
Refah” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Sonuçlara göre, dünya genelinde insanların
yüzde 66’sı mutlu iken mutsuzların oranı yüzde
10. Dört kişiden biri ne mutlu, ne de mutsuz.
Dünyanın en mutlu ülkesi yüzde 87 ile
Kolombiya, en mutsuz ülkeleri ise geçen yıl
olduğu gibi yüzde 26 ile Irak ve yüzde 29 ile
Yunanistan olarak açıklandı.

TÜRKİYE SIRALAMADA 
46’NCI SIRADA
Araştırma kapsamında Türkiye, yüzde 55 mutlu
oranı ile dünya mutluluk sıralamasında 68 ülke
arasında 46’ıncı sırada yer alıyor. Mutsuzlar ise
yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Mutsuz oranı en
yüksek kesimleri de yüzde 35 ile işsizler, yüzde 18
ile emekliler oluşturuyor.

YENİ YILDAN EN UMUTLU 
ÜLKE BANGLADEŞ
Araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 54’ü
kendileri açısından 2016 yılının 2015’e göre daha
iyi olmasını bekliyor, yüzde 16’sı bunun tersini,
dörtte biri ise iki yılın aynı olacağını düşünüyor.

2016 yılından en umutlu ülkeler yüzde 81 ile
Bangladeş, yüzde 78 ile Nijerya ve yüzde 76 ile
Çin. En az umutlu olanlar ise Avrupa’dan yüzde 15
ile İtalya yüzde 19 ile Bosna Hersek ve
Bulgaristan.

REFAH BEKLENTİSİ 
DAHA DÜŞÜK
Paylaşılan verilere göre, 2016 yılının ülkelerinin
ekonomisi açısından 2015’den daha iyi olacağını
düşünenlerin oranı dünya genelinde yüzde 45.
Daha kötü bir yıl bekleyenler yüzde 22 iken,
benzer olacağını düşünenlerin oranı yüzde 28.

2016 yılından en umutlu ülkeler aynı zamanda
refah beklentisi en yüksek olanlar, yüzde 74 ile
Nijerya, yüzde 72 ile Bangladeş ve yüzde 65 ile
Çin. En düşük ülke ise halkının yüzde 71’inin ülke
ekonomisinin 2015 yılından daha kötü olmasını
bekleyen Yunanistan.

Türkiye refah beklentisi açısından, daha iyi bir
2016 bekleyen yüzde 32’lik oran ile 68 ülke
arasında 23’üncü sırada. Olumsuz düşünenler

yüzde 35, benzer bir 2016 yılı bekleyenler ise
yüzde 28 seviyesinde.

GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELER DAHA UMUTLU
Verilere göre, dünya ülkeleri zenginler (G7),
gelişmekte olan ülkeler (G7 dışındaki G20) ve
diğer ülkeler olarak 3 gruba ayrıldığında,
aralarında gelir açısından uçurum olan 3 grupta
da mutluyum diyenler yüksek oranlarda. Buna
göre bu oran zenginlerde yüzde 55, gelişmekte
olanlarda yüzde 69 ve diğer ülkelerde yüzde 63
olarak sıralanıyor.

Ancak sonuçlarda umut açısından ciddi farklar
var. 2016 yılının 2015’den daha iyi geçeceğini
düşünenlerin oranı, Türkiye’ninde içinde
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, çok daha
yüksek. Bu oran zenginlerde yüzde 29, gelişmekte
olanlarda yüzde 63 diğer ülkelerde ise yüzde 48
olarak gerçekleşti.

Benzer şekilde refah beklentisi de gruplara
göre çok farklı ve gelişmekte olan ülkelerde en
yüksek oranda bulunuyor. Burada da zenginler
yüzde 18, gelişmekte olanlar yüzde 54 ve diğer
ülkeler ise yüzde 40 refah seviyesinin artacağı
beklentisinde bulunuyor.

Dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre,
dünyanın en mutsuz iki ülkesi Irak ve Yunanistan
olarak belirlendi.

Edirne'de 3,6 ton 
kaçak et ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde 3 ton 600
kilogram kaçak et ele
geçirildi.

Alınan bilgiye göre,
Enez Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekipleri Enez
limanı açıklarında seyir
eden iki tekneyi şüphe
üzerine takibe aldı.

Bir süre sonra
Gaziömerbey Mahallesi'ndeki limana gelen
teknelerde yapılan aramada, 151 çuval
içerisinde 3 ton 600 kilogram kaçak et ele
geçirildi.

Kaçak eti, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan
getiren Yunan uyruklu G.A, P.A ve A.A
gözaltına alındı.
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Galatasaray Teknik
Direktörü Mustafa Denizli, 1-1
biten Kayserispor maçında
puanı haketmediklerini
söylerken, “Bugünkü
koşullarda 1 puan bizim için
çok kötü değil” dedi. Takımda
oyun sırasında sık sık
değişiklikler yaptığını dile
getiren Denizli, “Oyunu
bitirmek için yamalı bohçaya
dönüyoruz” diye konuştu.

Mustafa Denizli, 1-1 biten
Kayserispor maçını
değerlendirirken, “Oyunun
geneline baktığınız zaman
özellikle ilk yarıda ortaya
koyduğumuz futbolla puanı
haketmedik. İkinci yarı bir
kıpırdanmamız oldu. İçeride ve
dışarıda kazanamadığımız her
maç, bizim kaybımızdır. Ama
bugünün koşullarında özellikle
ikinci yarıdaki biraz kıpırdayış
ve istekle oyunu 3 puanla da
kapatabilirdik. Bugünkü
koşullarda 1 puan çok kötü
değil” dedi. 

“Göreve geldiğiniz günden
bu yana ilk yarıyı ne kadar az
kayıpla tamamlarsak o kadar
iyidir” şeklindeki sözlerinin
hatırlatılması üzerine
deneyimli teknik adam, “Bir
değişim yaşayacağız. En
sağlıklı bir şekilde takımımızın
durumunu da değerlendirerek
bir değişim yaşayacağız. Yaş
ortalaması yüksek bir takımız.
Gelecek isimler hem gelecek
yılları hem de takımı
kurtaracak. Her
düşündüğümüz bölge için bir
kaç alternatifimiz var.
Bunların bir kısmı medyaya
yansıyor. Yansımayan tarafı
daha fazla. Umuyorum ikinci
yarı başlamadan bu işleri
sonlandırırız. Hem bize katkı
yapacak hem de
Galatasaray’ın geleceğini
kurtaracak bir kaç tane 20 yaş
altı isimleri kadroya katacağız.
Bu çalışmalar devam ediyor”
ifadelerini kullandı.

Devre arasını tatil gibi
değerlendirmeyeceklerini
vurgulayan Denizli, “Şu anda
yanımızda olmayan Sneijder
ve Burak var. Hamit’in zaten
uzun süredir devam eden bir
sakatlık süreci vardı. 2. yarıya
başlarken, belki neyle
karşılaşırız bilmiyorum; bir
takım kendi içimizde de
beklemediğimiz sonuçlarda
olabilir. Çünkü çok sakatlık
problemimiz var” şeklinde
konuştu.

“2015 Rüya Takımı” seçildi Mustafa
Denizli’den
transfer açıklamasıCIES, Avrupa’nın en büyük 5 ligi kabul

edilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier
Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A)
ve Fransa’nın (Ligue 1) en üst futbol liglerini
kapsayan değerlendirmesi sonucunda “2015
Rüya Takımı” ve “2015’in en iyi
futbolcuları”nı açıkladı.

Ocak 2015 itibaren en az 2 bin 250 dakika
süre alan futbolcular baz alınarak
gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda
oluşturulan yılın en iyi 11’inde, Borussia
Dormund’da top koşturan İlkay Gündoğan
ve Arsenal’de forma giyen Mesut Özil de
kendilerine yer buldu.

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay ve
Mesut, “2015’in en iyi futbolcuları”
listesinde de mevkilerinin en iyileri seçildi.
25 yaşındaki İlkay, “en iyi defansif orta saha
oyuncusu”, 27 yaşındaki Mesut ise “en iyi
hücuma dönük orta saha oyuncusu”
unvanını elde etti.

CIES’in oluşturduğu “2015 Rüya Takımı”
ve 6 mevkiye göre belirlenen “2015’in en iyi
futbolcuları” şöyle: 

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
Savunma: Dani Alves (Barcelona),
Thiago Silva (Paris Saint Germain)
Giorgio Chiellini (Juventus)
Nacho Monreal (Arsenal)
Orta saha: İlkay Gündoğan (Borussia

Dormund)
Santi Cazorla (Arsenal)
Mesut Özil (Arsenal)
Kevin de Bruyne (Manchester City)
Eden Hazard (Chelsea)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona)

6 mevkiye göre belirlenen “2015’in en iyi
futbolcuları” şöyle: 

Yılın stoperi: Thiago Silva (Paris Saint
Germain)

Yılın beki: Dani Alves (Barcelona)
Yılın en iyi defansif orta saha oyuncusu:

İlkay Gündoğan (Borussia Dormund)
Yılın merkezi orta saha oyuncusu: Santi

Cazorla (Arsenal)
Yılın en iyi hücuma dönük orta saha

oyuncusu: Mesut Özil (Arsenal)

Evet lig ve kupa maçları
dünyada mevcut her ülkede
oynanmaktadır. Lige birinci
organizasyon, kupaya da ikinci
organizasyon denilmektedir.
Futbolun ekolü olmuş olan
ülkelerde, futbolu
kastediyorum. Örneğin İngiltere,
Almanya, İspanya ve İtalya gibi
ülkelerde futbolun gelişmiş
olduğu kupa maçları daha çok
rağbet görmektedir.

Kupa maçlarının kuralları
değişmektedir. Almanya’da
çekilen kura sonucu birinci lig
takımı ikinci vbeya üçüncü lig
takımının sahasında tek maç
yapmaktadır. Türkiye’de ise
aynen dünya kupasında
oynanılan ve gruplara ayrılan
takımlar çift devreli lig usulü ile
karşılaşmaktadırlar. Maçlar
sonucunda grubunda birinci
gelen takım kendi sahasında
eleme usulüyle yapmaktadır.
Finali bazı ülkelerde tek maç,
bazı ülkelerde de çift maç olarak
oynanmaktadır.

Kupanın bambaşka özelliği
mevcuttur. Kupa finali sonrası
şölen yapılmaktadır.

Futbolculara ve teknik heyete
kupa galibiyetine ve finalistine
bronz madalya verilmektedir.
Kupa maçları gerek UEFA,
gerekse de KONKAKOF, FIFA
tarafından resmen
tanınmaktadır. Kupa maçlarının
başka bir özelliği de mevcuttur.
Birinci, ikinci ve üçüncü takımlar
da katılmaktadır. Bazen hiç
beklenmedik sonuçlar elde
edilmektedir.

İngiltere’de ve Türkiye’de
Ankaragücü ikinci ligde
oynarken kupa şampiyonluğunu
kazanmıştır. Zamanın İngiltere
kupa şampiyonu Türkiye’ye özel
maçlar yapmaya gelmiştir.
Havaalanında Türkiye’nin takım
idarecileri İngizlizler’e, “Bakınız
bizde de ikinci lig takımı kupa
şampiyonu oldu.” İngilizler de,
“Buna çok sevindik fakat ikinci
lig takımı kupa şampiyonu oldu
diye birinci lige geçirilmesine
damdaki kargalar bile güler”
demişlerdi.

Güney Amerika’da Brezilya ve
Arjantin’de de kupa maçları çok
rağbet görmektedir.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Lig ve kupa maçları

Gaziantepspor: 17 maçta 7 kırmızı!
SPOR Toto Süper Lig’de 2015-

2016 sezonu ilk yarısını 10.
sırada tamamlayan
Gaziantepspor, 17 haftalık
periyotta 7 kırmızı kartla
cezalandırılırken, bu alanda
ligin zirvesinde yer aldı.

Kırmızı siyahlılar, 2015-2016
sezonunda son yıllarda en
hırçın dönemlerinden birini
geçiriyor. Gaziantepspor, 17
haftalık periyotta 1’i Ziraat
Türkiye Kupası olmak üzere

toplamda 8 kırmızı kart ve 39
sarı kart gördü. Ligde en fazla
kırmızı kart gören takım olan
Şahinler, 2004-2005 ve 2005-
2006 sezonlardaki kart sayısını
da geçmiş oldu. Gaziantepspor,
son olarak 1989-1990 sezonun
ilk yarısını kırmızı kart
görmeden noktalamıştı.

LİGDE 17 HAFTADA 7 KIRMIZI
KART
Gaziantepspor, devreye 7

kırmızı kart ile ulaşırken son 5
karşılaşmadan 2’sini 10,1’ini ise
9 kişi tamamladı. İlk kırmızı
kartını ligin ilk haftasında
evinde oynadığı Kasımpaşa
mücadelesinde gören kırmızı-

siyahlılar, 17 lig maçında 6
kırmızı kartı maçların ikinci
yarılarında görürken, sadece 1
kırmızı kartı evinde oynadığı
Kasımpaşa mücadelesinin ilk
yarısında gördü.
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Bulgaristan Türkleri “Türkan
Bebek Anıtı”nda şehitlerini andı

BULGARİSTAN Türkleri,
komünist rejim tarafından
öldürülen şehitlerini andı.
Şehitleri anma töreni, 26 Aralık
Cumartesi günü Bulgaristan
Kızılağaç Belediyesi’ne bağlı
Yoğurtçular (Mogilyane)
köyünde düzenlendi.

Bulgaristan, Türkiye ve
Yunanistan’dan binlerce
Müslüman Türkün katıldığı
törende, 26 Aralık 1984
tarihinde, dönemin totaliter
komünist iktidarı tarafından
Türkler’e karşı yürütülen baskı
ve asimilasyon politikasını
protesto ederken annesinin
kucağında öldürülen Türkan
Feyzullah (Türkan bebek) ve
diğer şehitler anıldı.

Anma törenine, Türkan
bebek’in annesi ve kardeşleri,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Başkanlık Kurulu üyeleri
milletvekilleri Mustafa
Karadayı, Ruşen Rıza ve Çetin
Kazak, milletvekili Erdinç
Hayrullah, Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Hacı,
Kızılağaç (Kirkova) Belediye
Başkanı Şinasi Süleyman,
Eğridere (Ardino) Belediye
Başkanı Resmi Murat, Batı
Trakya’dan Büyük Müsellim
Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Cevat Abdurrahman’ın
yanı sıra çok sayıda vatandaş
katıldı.

Tören sabahın erken
saatlerinde köy camisinde
okunan mevlit ve şehitler için
yapılan dua ile başladı. Tören
alanında ise önce Bulgaristan ve
AB marşları okundu. Törene
Bulgarca ve Türkçe şiirlerle
devam edildi. 

Kızılağaç Belediye Başkanı
Şinasi Süleyman yaptığı
konuşmada, “31 yıl önce
yapılan bu trajedi ve çirkin
olayları insan dile getirmek
istemiyor, ama mecburuz.
Tarihte kanlı harflerle yazılmış
olan bu olayı hep konuşacağız,
unutmayacağız” ifadelerini
kullandı.  Sülayman sözlerini,
“Birliğimizin ve
beraberliğimizin korunması bu
kutsal yere dayanmaktadır.
Eminim ki bu gibi günlerde
kendimizi daha güçlü ve
birbirimize daha kenetlenmiş

hissediyoruz.” diye tamamladı.
Konuşmanın ardından

Bulgaristan Başmüftüsü
Mustafa Hacı şehitler için dua
etti. Tören, Türkan Çeşme
anıtına çelenk konulması ve
misafirlere pilav ikramı ile sona
erdi.

26 ARALIK 1984 TARİHİNDE
NELER YAŞANMIŞTI?
Bulgaristan Türkleri, Komünist
Jivkov rejiminin isimlerini
değiştirmesine karşı çıkmış ve
halk Benkovski köyünde
toplanmıştı. Benkovski’ye o gün
civar köylerden akın eden
Türkler, milis, asker ve polis
tarafından durdurulmuş ve
üzerlerine ateş edilmişti. Bu
esnada 17 aylık Türkan bebek,
Ayşe Hasan ve Musa Yakup
şehit edilmişlerdi. Bu katliamın
yapıldığı yere yıllar sonra bir
anıt yaptırıldı ve şehitliğe
Türkan bebeğin adı verildi.
Anıtta her yıl 26 Aralık tarihinde
anma töreni yapılıyor.

GTGB ekibi 2. Türk Dünyası 
Bilim Olimpiyatları’na katıldı
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB), Türkiye’nin Eskişehir

şehrinde düzenlenen 2. Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları’na katıldı.
GTGB Başkanı Koray Hasan ve beraberindeki heyet, 24 – 25 Aralık
tarihleri arasında Eskişehir’deki etkinliğe katılarak, Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ni tanıttı. 

İki gün süren etkinlik çerçevesinde GTGB’nin açtığı stantla,
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna’nın yakından
ilgilendiği öğrenildi. Batı
Trakyalı Ozan Hasan ile Taha
Memiş Ahmet, Bakan Avcı ve
Vali Tuna’ya ebrudan
yapılmış tablo hediye ettiler
ve hazırladıkları “Bilim
Projesi” hakkında bilgi
verdiler.

Türkiye Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir
Atatürk Spor Salonu’nda
düzenlenen 2. Türk Dünyası
Bilim Olimpiyatları’nın
açılışında yaptığı
konuşmada, etkinliğe katılan
tüm öğrenci ve öğretmenleri
kutladı. Türk dünyası ve
Balkanlar’dan 12 ülkenin
katılımıyla gerçekleşen

etkinliği hayata geçiren Eskişehir Valiliği ve Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür eden Avcı, Türkiye olarak 2 yıldır
Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları’na evsahipliği yaptıklarını
söyledi.

Bakan Avcı, olimpiyata Türk dünyasının bütün bölgelerinden
temsilcilerin katıldığını vurgulayarak, “Bu evsahipliğinin bizim için
özel anlamları var. Bilmin bugünkü seviyeye gelmesinde büyük

katkı veren bilim
insanlarının, alimlerinin
doğal ve daimi
mirasçılarıyız. Farabi’nin,
İbni Sina’nın, Ali Kuşçu’nun,
Harizmi’nin buluş ve
icatlarının ilhamı bizim
medeniyetimizin kodlarında
kayıtlıdır. Eserleriyle tüm
insanlığa hizmet eden bu
alimlerin mirasçısı olmak
bizim sorumluluğumuzu
artırmaktadır.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda
öğrenciler ödüllerini,
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Naci
Gündoğan ve Osman Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hasan Gönen’den aldılar.
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