
GÜNDEM
Gündem

oku,

gündemi

yakala... GÜNDEM
29 Ocak 2016 Y› l :  19 Haf  ta l ı k  S i  ya  s i  ve  Ak tü  e l  Ga ze  te Say ı:  963 Fi  ya t ı :  0 .80 Eu ro

Gündem

oku,

gündemi

yakala...

Milletvekili
Karayusuf
söylentileri
yalanladı
SİRİZA Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf, saldırıya uğradığına
ilişkin söylentileri yalanladı. 
»9

Geçen pazar günü yapılması gereken
genel kurul, gerekli çoğunluğun
sağlanamaması nedeniyle 31 Ocak
Pazar tarihine kaldı. BTAYTD’nin genel
kurulu saat 11:00 ile 15:00 arasında
Gümülcine’deki Chris & Eve Otel’inde
gerçekleşecek. »17

BTAYTD’de 
genel kurul 
Pazar günü

Azınlık
öğretmenlerine
ayrımcılık!
Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında
görev yapan öğretmenlere, İl
İlköğretim Müdürü seçimlerinde oy
hakkı verilmedi.  »10

19’da 11’de

sağlık spor

“Gemilerle 
Türkiye'ye geri
gönderelim”

Sıra dışı 
menzil 

genişletici 14’te

Çocuğunuzu kış
hastalıklarından 

korumanın yolları 23’te

UEFA'dan
Galatasaray
açıklaması

SİRKELİ ve Kozlukebir
ile civar köyleri
birbirlerine bağlayan
Kocaçay (Lissos) özellikle
kış aylarında bölge halkı
için çile olmaya devam
ediyor.

Özellikle kış aylarında
yağan yağmurla birlikte
çayda artan su seviyesi,
araçların geçişine izin
vermiyor. Bölge sakinleri
köylerine ulaşabilmek için
katettikleri mesafeyi iki –
üç katına çıkartmak
zorunda kalıyor.  »8

YENİ kurulan Tarım –
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü ve BTAYTD Tarım -
Hayvancılık Kolu, ilk köy
toplantılarını Yassıköy ve
Sirkeli’de gerçekleştirdi.
Toplantılara konuşmacı olarak
ziraat mühendisleri Bülent
Salih, Kadir Hüseyin ile
veteriner hekim Turgut Molla,
zootekni uzmanları Hamza
Mehmet ve  Hüseyin Mahmut
katıldı. »2

İlk toplantılar
Yassıköy ve
Sirkeli’de

bilimdünya

Çiftçiler eylemden
vazgeçmiyor!
19 Ocak Salı günü başlayan çiftçi ve hayvan besicilerinin gösterileri 10
günü tamamladı. Büyük çoğunluğu kuzey Yunanistan’da olmak üzere
çiftçiler tüm ülkede onlarca noktada barikat kurdu. 

SOSYAL güvenlik yasası
ve yeni vergi sistemine tepki
gösteren çiftçi ve hayvan
besicileri ülke genelindeki
barikatlarda 15 bin
civarında traktörle yollara
çıktı.  Sosyal güvenlik
yasası ve yeni vergi
sistemine tepki gösteren
çiftçi ve hayvan besicileri,
kuzey Yunanistan’daki
Egnatia otoyolunu ve
ülkenin diğer merkezi
yollarını trafiğe kapattı.
Gümülcine’de eski valilik
binası önünde toplanan
göstericiler ile polis
arasında arbede yaşandı.
Gümülcine’yi ziyaret eden
Tarım Bakanı Apostolu, 13
saat valilik binasında
mahsur kaldı.»6, 7

Bölge halkı ulaşıma çözüm bekliyor

»12-13
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Yassıköy ve Sirkeli’de 
tarım - hayvancılık toplantısı

YENİ kurulan Tarım – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü ve Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Tarım
- Hayvancılık Kolu, ilk köy toplantılarını
Yassıköy ve Sirkeli’de gerçekleştirdi.  İlk
köy toplantısı 16 Ocak Cumartesi günü
Yassıköy’de yapıldı. Yetkililer, Yassıköy
Belediyesi toplantı salonunda bölgedeki
çiftçi ve hayvan besicilerine yönelik
bilgilendirmede bulundular. Ekip, 17 Ocak
Pazar günü ise Sirkeli’de tütün üretimi ve
hayvancılık üzerine bilgi verdi. Sirkeli
köyünde belediye meclisi salonunda
düzenlenen toplantıya civar köylerden
soydaşlar katıldı. 

Toplantılara konuşmacı olarak ziraat
mühendisleri Bülent Salih, Kadir Hüseyin
ile veteriner hekim Turgut Molla, zootekni
uzmanları Hamza Mehmet ve  Hüseyin
Mahmut katıldı. 

Ziraat mühendisi Bülent Salih, yeni
oluşturulan enstitüyle ilgili bilgi verdi.
Salih, enstitünün çiftçi ve hayvan
besicilerine bilimsel ve teknik katkı
sağlamaya çalışacağını belirtti. 

ZİRAAT MÜHENDİSİ BÜLENT SALİH
Bülent Salih, “Tarımsal ilaçlamada,
ilaçlama suyu ve ph ilişkisi” konulu
sunumuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri
üreticilerde, kullanılan tarım ilaçlarının
zamanla etkisinin düşürüldüğü yönünde
fikirlerin olduğunu hatırlatan Salih, oysa
bunun sudaki pH oranı ile ilişkili olduğunu
söyledi. Salih, “Bizlerin şu anda
ilaçlamada kullandığımız su genelde içme
suyudur. Bu sularda pH değeri 8 ve
üzeridir. Bizim istediğimiz böcek ve mantar
ilaçalarında bu pH değerinin 4-7 arasında
olmasıdır. Dolayısıyla ilaçlamada içme
suyunu kullandığımızdan ve buradaki pH
değerinin yüksek olmasında dolayı, bir
birim attığımız ilacın yarım birim etkisi
olmaktadır. Böylece ilacın etkisinde yarı
yarıya azalma olduğunu görürüz. Bu
durumda bizlerde ilacın etkisinin az
olduğu yönünde bir izlenim oluşmaktadır.
Oysa bu böyle değildir” dedi.

İlaçlama sırasında bazı uygulamalar
yaparak pH oranının düşürülmesi
gerektiğini vurgulayan Salih, “pH oranını
düşürmek için limon tuzu, sitrik asit,
fosforik asit, nitrik asit ve bunun yanı sıra
map gübresi vardır. Bu ürünler maliyeti
arttırıcı ürünler değildir. Tüm bu
uygulamaları uzun vadede yaptığımızı
düşünecek olursak, bizleri yüzde yüz
başarıya ulaştıracak sonuçlar almamıza
neden olabilecektir.” diye konuştu. pH
değeri konusunda bugüne kadar azınlığın
bilgi sahibi olmadığını hatırlatan Salih,
enstitünün eğitim seminerlerine bu
konuyu da dahil ettiğini söyledi.

“KAR AMACI GÜTMEYEN AZINLIK VE
ÇOĞUNLUK ÜRETİCİLERİ İÇİN 
KURULAN BİR KURULUŞTUR”
Bülent Salih sözlerini, “Bizler bir hizmet
kuruluşuyuz. Azınlık insanımızın kurulan
bu enstitünün arkasında durması gerekir.
Bu kuruluş kar amacı gütmeyen, azınlık ve
çoğunluk üreticileri için kurulan bir
kuruluştur. Buradaki amaç üreticiyi hem
eğitici toplantılar, hem de proje
çalışmalarıyla bir kademe yükselterek,
kendilerine daha çok ekonomik girdi
sağlamaktır.” diyerek tamamladı.

VETERİNER İSMAİL MOLLA AHMET
Veteriner hekim Molla Ahmet, küçük baş
ve büyük baş hayvan besiciliğinde ideal bir
barınağın nasıl olması gerektiği
konusunda bilgi verdi.

Veteriner İsmail Molla Ahmet
sunumuyla ilgili GÜNDEM’e bilgi verdi.
Hayvan besicilerinin yaptığı bazı hatalar
hakkında konuşan Molla Ahmet, özellikle
küçük baş hayvan üretiminde
senkronizasyon döneminin önemli
olduğunu vurguladı. 

Hayvan besicilerinin et talebine özel bir
önem vermesi gerektiğini anlatan İsmail
Molla Ahmet, “Bizler üreticilerimizden,
yani besicilerden talebin çok olduğu
dönemlerde bu talebe uygun olarak et
yetiştirmelerini istiyoruz. Bunun
üreticilere, başta ekonomik olmak üzere
getiriceği avantajlar var. Küçük baş hayvan
üretimi sırasında toplu olan doğumlarda
beslenme de düzenli olur. Yapılan
aşılamalar da daha sağlıklı olur. Bunun
yanında sürü bazında yapılan bütün
tedavilerde hastalıklara karşı etkili bir
önlem alınmış olur. Böylece daha kaliteli et
elde etmiş oluruz ve üretimden daha
yüksek seviyede randıman sağlamış
oluruz.” diye konuştu.

ZİRAAT MÜHENDİSİ KADİR HÜSEYİN
Toplantıda bölgenin en önemli geçim
kaynağı olan tütün yetiştiriciliği
konusunda bilgi veren ziraat mühendisi
Kadir Hüseyin, GÜNDEM’e açıklamalarda
bulundu. Tütünde ilk aşamada yapılan fide
(haşlama) yetiştiriciliği konusuna değinen
Hüseyin, ayrıca tütün üreticilerinin çok iyi
bildiği halde ilaçlama sırasında insan
sağlığına ve kendi sağlıklarına dikkat
etmediklerinin altını çizdi.

Hüseyin, “Tütünde sulama yöntemleri
çok önemlidir. Ayrıca bir çok üreticimizin
ilaçlama ve gübreleme sırasında maalesef
eldiven kullanma alışkanlığı yok. Oysa bu
sağlımız için çok önemli. Bunu herkes
biliyor ve maalesef kimse gerekeni
yapmıyor. Bence ürettiğimiz üründen daha
çok sağlımız ön sırada gelmelidir.” diye
konuştu.

“TARIMDA EN ÖNEMLİ 
KONU TOPRAK ANALİZİDİR”
Üreticilerin masraflarını en aza indirmek
istediğini vurgulayan Hüseyin, “Tarımda
en önemli olan konu, toprak analizi
yapılarak gerçekleşen üretim şeklidir. Bu
tütün üretimi için de son derece önemlidir.
Son yıllarda yaşanan ekonomik krizle
birlikte insanlarımız gerekli olan
gübrelemeyi de daha aza indirgeyerek,
suya ilave ederek yapmaya başladılar.
Bunun sonucunda da, örneğin dönümde
alınan 150 kilo civarındaki tütünün, 110-
120 kilo civarına düştüğünü ve kalitede de
düşüşlerin olduğunu görmekteyiz.

Dolayısıyla gerekli gübreleme ve ilaçlama
yapıldığı takdirde bu bizlere kilo ve kalite
olarak geri döner.” diye konuştu.

“BÖLGEDEKİ NEHİR VE ÇAYLARDAN
AKAN SULAR TARIMDA
KULLANILABİLİR”
Bölgede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı
konusuna da değinen Kadir Hüseyin,
Kozlukebir bölgesinde yapımı devam eden
Yassıhöyük barajının bir an evvel
tamamlanması gerektiğini söyledi. Bunun
yanı sıra Ircanhisar barajının da bölge
tarımında daha etkili kullanılması
gerektiğinin altını çizen Hüseyin, başta
milletvekilleri olmak üzere, yetkililerin bu
konuda harekete geçmesi gerektiğini
kaydetti. Ayrıca bölgede yer alan bir çok
nehir ve çayların özellikle kış aylarında
aktif olduğunu kaydeden ziraat mühendisi
Kadir Hüseyin, buradan akan suların olası
yapılacak çalışmalar neticesinde (gölet ve
su setleri) yaz aylarında tarımda
kullanılması gerektiğini vurguladı.

“AVRUPA’DA PRİMİ KESİLEN 
TEK ÜRÜN TÜTÜNDÜR”
Ziraat mühendisi Kadir Hüseyin tütün
priminin kesilmesiyle ilgili olarak şunları
söyledi: “Avrupa’da primi kesilen tek ürün
tütündür. Bu konuda büyük bir haksızlık
söz konusudur. Ayrıca sattığımız tütünün
katma değer vergisinin geri alımında da
çok büyük haksızlığa uğramış durumdayız.
Oysa bu konuda gerekli mücadele verildiği
takdirde tütün primini direkt alamasak da,

bunu Ortak Tarım Politikası (KAP)
programları kapsamında yapılacak yeni
düzenlemelerle elde etmemiz mümkün
olabilir. Biz bu konuyu oldukça
önemsiyoruz.”

“BÖLGEDE SULAMALI TARIMA
GEÇİŞ ÇOK ÖNEMLİ”
Bölge tarımı için sulamalı tarıma geçişin
şart olduğunu söyleyen Hüseyin,
“Öncelikle tütünün gerek tüccarın vereceği
fiyatla, gerekse verilen primlerle
desteklenmesi gerekir. Tütüne ve özellikle
bölgede üretilen ‘Basma’ tütününe ihtiyaç
her zaman var. Ürettiğimiz tütün, piyasada
değeri olan bir tütündür. Ancak
tütüncülerimizin çoğunda tarım arazileri
yetersiz. Bölgede sulamalı tarıma geçişi
önemsiyorum. Örneğin 20 dönüm arazisi
olan bir aileyi düşünecek olursak; bunun
15 dönümünü tütün ekerse ve bunun
yanında 5 dönüm başka bir ürün
yetiştirmek isterse bu aileye ek bir gelir
sağlanmış olacaktır. Ancak genelde tütün
üreticilerinde arazi miktarının az olması
sebebiyle ve bölgede sulamalı tarımın
yaygın olmaması sebebiyle üreticilerimiz
ikinci bir ürün yetiştirme konusunda ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır.
Çünkü tütün yılın sadece belirli
döneminde elde edilen bir üründür. Eğer
arazimiz yeterli olursa ve bunun yanında
sulamayı da ilave ettiğimizde, yeni ürünler
de yetiştirmemiz mümkün olabilir diye
düşünüyorum.” dedi.

BATI Trakya Kadın Platformu’nun
yeni sözcüsü İskeçe’ye bağlı Kırköy
Eğitim ve Kültür Derneği Ova Kadınlar
Kolu Başkanı Fatma Saliemin oldu. Batı
Trakya Kadın Platformu, 15 Ocak Cuma
akşamı Gümülcine’ye bağlı Fener’de
görev değişimi için bir araya geldi. 

Batı Trakya Türk azınlığı kadın
dernekleri ve azınlık dernekleri kadın
kolları temcilcilerinin yer aldığı
toplantıya 65 kadın katıldı. Toplantıda,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı ve
bazı başkonsolosluk çalışanlarının
eşleri de hazır bulundu. 

Gecede, bir yıldır Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü adına Batı Trakya
Kadın Platformu Sözcülüğü’nü yürüten
Bayan İrşad Ekibi Başkanı Cahide

Haseki sözcülük görevini Kırköy
Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Fatma
Saliemin’e devretti. 

Bir yıllık çalışmaların özet raporunu
sunan Haseki, yeni dönem sözcüsü
Fatma Saliemin’e başarılar diledi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da
kadınların hep birlikte güzel projelere
imza atabileceklerini vurguladı. Görevi
devreden platform sözcüsü Cahide
Haseki’yi tebrik eden Hülya Akıncı, yeni
görevi üstlenen Fatma Saliemin’e de
başarılar diledi. 

Geceye katılan kadınlar, teröre
kurban giden binlerce masum insan ve
şehitleri yad ederek terörü lanetledi ve
protestolarını yakalarına taktıkları
siyah kurdele ile gösterdiler.

Kadın Platformu’nda 
görev değişimi
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Hülya EM‹N

29 Ocak 1988 ve 1990…

B
atı Trakya’da, 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın
koruması altında, İstanbul’daki Rum azınlığa karşılık
olarak bırakılan Türk azınlığın etnik kimliği,

Yunanistan’da yaşayan diğer azınlıklarda olduğu gibi Yunan
yönetimince kabul edilmemekte, Batı Trakya Türkleri’nin
“Müslüman Elenler” olduğu yönündeki açıklamalarda israr
edilmektedir. 

Bugün yıldönümünü kutladığımız 29 Ocak 1988’de
gerçekleşen ve “Türklük yürüyüşü” olarak tarihe geçen
başkaldırının temelinde, Yunan devletinin bu politikasına olan
tepki yatmaktadır. Kısacası, 29 Ocak 1988’de tüm Batı Trakyalı
Türkleri Gümülcine’de toplatan güç, binlerce insanın etnik
kimliğine, kökenine olan saygısızlığa yönelik bir feryattır.

Türk azınlığın etnik kimliğinin inkarı ve bu konudaki baskılar
açısından iki tarihin büyük önem taşıdığı inancındayım.
Bunlardan birisi 1967 Albaylar Cuntası, diğeri ise 13 Kasım
1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesidir.

Albaylar Cuntası döneminde, 1971’de Yunan Dernekler
Yasası’ndaki değişiklik çerçevesinde, Gümülcine’deki Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler
Birliği ile İskeçe’deki Türk Birliği de tüzüklerinde değişiklik
yapmak zorunda kalmış, ancak yapılan yeni başvurularda
dernek tüzükleri mahkeme tarafından onaylanmamıştır.

Yani, Türk derneklerine ilk darbe Albaylar Cuntası döneminde
vurulmuştur. Onaylanmayan tüzüklere rağmen, sözkonusu
dernekler 1972’den sonra biçimsel olarak yasalara uygun
olmayan bir şekilde faaliyetlerine devam etmiştir.

“Ortadan kaldırmak yerine, tehdit altında tutmak”
prensibiyle kapatılmayan bu derneklere ikinci darbe ise
KKTC’nin ilan edilmesiyle vurulmuştur.

1983 yılının Kasım ayında Rodop Valisi’nin GTGB ve BTTÖB
aleyhine açtığı ve davalı kuruluşların dinlenmediği davadan bir
gün sonra açıklanan mahkeme kararı ise oldukça ilginçtir.

Kararda şu ifadeler yer almaktadır:
“…. Gümülcine’de Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında

çatışmaların çıkması tehlikesi de göz önünde bulundurularak…..
anılan derneğin bulunduğu binanın girişinde ‘Türk’, ‘Türklerin’,
‘Türklere’ gibi kelimeleri içeren tabela bulundurulmasının ve
aynı kelimeleri içerin matbu kağıt ve evrak kullanılmasının
yasaklanmasına… karar verilmiştir.”

Bu mahkeme kararını Türk derneklerinin tabelalarının
indirilmesi izlemiştir. 1 Aralık 1983’te GTGB’nin, 2 Aralık’ta
BTTÖB’nin ve 7 Aralık’ta da İTB’nin “Türk” ifadesini taşıyan
tabelaları polis tarafından indirilmiştir.

Tabelaların indirilmesinden kısa bir süre sonra, 16 Ocak
1984’te Rodop Valisi, 30 Ocak’ta da İskeçe Valisi mahkemeye
başvurarak, sözkonusu derneklerin feshini istemişlerdir.
Böylece, Gümülcine’deki dernekleri ilgilendiren dava 9 Mayıs
1984’te, İskeçe Türk Birliği’ni ilgilendiren dava ise 19 Haziran
1984’te görüşülmüştür.

Azınlığın etnik kimliğini ortadan kaldırma girişimlerinin
önemli bir parçası olan bu davalara Türk azınlık mensupları
karşı çıkmış, tüzük ve ad değişikliğine tek ağızdan hayır
demişlerdir.

BTTÖB ve GTGB aleyhine alınan kararlar, istinaf edilmiş;
ancak Trakya Üç Hakimli İstinaf Mahkemesi de, Bidayet
Mahkemesi’nin fesh kararını onaylamıştır. Bunun üzerine
dernek yöneticileri bir üst mahkeme olan Yargıtay nezdinde
itirazlarını yinelemişlerdir.

Sözkonusu derneklerin Yargıtay nezdinde yaptıkları
girişimlerde, Yunanistan’da hukukun bağımlılığını ortaya koyan
ilginç gelişmeler yaşanmıştır. 1987 yılının Haziran ayında
Yargıtay yürütmeyi birlikler lehine durdurmuş, aynı yılın Kasım
ayında ise İstinaf Mahkemesi’nin fesh kararı esastan
görüşülerek onaylanmıştır. Azınlık avukatları ise Yargıtay’ın
kararını büyük bir gecikmeyle, ancak 5 Ocak 1988 tarihinde
öğrenebilmişlerdir. Yargıtay’ın kesin kararının 25 ve 26 Nisan

HAFTANIN YORUMU
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1991’de tebliğ etmesi de dikkat çekicidir. 
Yargıtay kararı, Davos’ta Özal – Papandreu

görüşmesi hazırlıklarının olduğu bir dönemde
alınmıştır. 

5 Ocak 1988’de Yargıtay’ın kararının
öğrenilmesinin ardından ilk kitlesel tepkiler, yurt
dışında yaşayan Batı Trakyalı Türkler’den geldi.
Almanya’daki Batı Trakya derneklerinin 23
Ocak’ta Frankfurt’ta gerçekleştirdiği protesto
yürüyüşüne paralel olarak, İstanbul’daki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği de 24
Ocak’ta Yunanistan’ı protesto mitingi için kolları
sıvadı. Ancak miting bir gün önceden valilik
tarafından yasaklandı.

25 Ocak’ta toplanan Azınlık Yüksek Kurulu da
dernekler aleyhine alınan kararı protesto etme
kararı aldı. Oluşturulan eylem komisyonu
protesto yürüyüşü için 29 Ocak tarihini belirledi
ve aynı gün Türk okullarının da kapatılması
kararını aldı. Cuma namazından sonra Eski
Cami’den başlaması planlanan yürüyüş, vilayet
konağında sona erecekti. Ancak aynı tarihte ve
yerde Hıristiyanların da bir karşı miting
hazırlığında olduğunu ileri sürülerek yürüyüş
polis tarafından yasaklandı.

Yürüyüşün yasaklanmasının ardından, 29
Ocak günü Eski Cami ile Yeni Cami’nin ibadete
kapatılması üzerine, “özgürlüğün olmadığı
yerde ibadet etmenin de caiz olmadığı”
belirtilerek, diğer cami ve mescitlerde de Cuma
namazı kılınmadı.

Polisin köylerde yaşayan soydaşların şehre
girmesini engellemek için kurduğu barikatlara
rağmen, GTGB binasının etrafında toplanan
erkekli kadınlı 4 bin kişi etnik kimliğini haykırdı
ve dağılma aşamasında miting bir yürüyüşe
dönüştü. Bu arada, polis coplarla müdahale etti.
Olay yerinde ve barikatlardaki polislerle çatışan
çok sayıda azınlık ferdi yaralandı.

Böylece, 29 Ocak 1988 Batı Trakya Türkü’nün
en büyük kitlesel direnişi olarak tarihe geçti. 

29 OCAK 1990 SALDIRISI
29 Ocak 1988’de etnik kimliğin inkarına tepki

olarak gerçekleşen kitlesel direniş, bundan
sonra Batı Trakya Türkleri’nin bir milli bayramı
haline dönüştü. “Türklük Yürüyüşü”nün
yıldönümü, mevlitler ve çeşitli etkinliklerle
kutlanmaya başlandı.

29 Ocak 1988’in ikinci yıldönümü ise Batı
Trakya Türleri için kötü bir sürprizi de
beraberinde getirdi. Etnik kimliğinde ısrar eden
azınlığa “iyi bir ders vermek” için Yunan derin

devletinin örgütlü bir karşı “direnişiydi” bu kötü
sürpriz.

29 Ocak 1990’da azınlık eski Cami’de bir
mevlit okutma kararı almıştı. Ancak bir gün
önceden yerel radyolarda, Solakidis isimli bir
Yunanlı’nın Gümülcine Hastanesi’nde bir
Müslüman’ın saldırısına uğradığı haberi yayıldı
ve Yunan halkı 29 Ocak mevlidini engellemeye
çağrıldı. Yerel radyo ve gazetelerin 29 Ocak
tarihli yayınlarında ise Solakidis’in öldüğü
haberi yer alıyordu. Ancak ölüm haberi bir
provakasyondan başka birşey değildi. Türk
düşmanlığı ile tanınan Gümülcine ve Maronya
Metropoliti’nin yerel radyolardan yaptığı çağrı
ise bir haçlı seferini andırıyordu.

İşte yaratılan bu suni gerginlik,
Gümülcine’deki Türkler aleyhine bir saldırıya
dönüştü. Türklere ait kahvelere, dükkanlara
Yunanlı fanatik grupların başlattığı saldırılara
polisin müdahalede bulunmaması,  hatta
saldırganlara Türk dükkanlarını ayırt etmeleri
açısından yardımcı olması ise gözden kaçmayan
bir gerçekti. Yapılan saldırı ve saldırıları takip
eden yağmalama olaylarında hiçbir Yunan
dükkanının hedef olmaması, azınlık aleyhine
oynanan planlı oyunu net bir şekilde ortaya
koyuyordu.

29 Ocak 1990 pogromunda yaklaşık 50 Türk
yaralandı. Ahmet Faikoğlu ile Mehmet Emin Aga
demir çubuk va bıcakla yaralandılar ve daha
sonra tedavi için Türkiye’ye götürüldüler.
Milyarlık maddi hasarlar ise dönemin Başbakanı
Zolatas’ın verdiği söze rağmen hiçbir zaman
ödenmedi.

29 Ocak’ta gerçekleşen bu saldırıların günlük
bir patlama olmadığı dikkat edilmesi gereken bir
diğer konu. 29 Ocak olaylarından birkaç gün
önce, 26-27 Ocak’ta dönemin Dışişleri Bakanı
Andonis Samaras’ın Gümülcine’yi ziyareti, bu
ziyareti sırasında Metropolit Damaskinos ile
biraraya gelmesi, 29 Ocak saldırılarının bu
görüşmede planladığı görüşünü güçlendirdi. Bu
arada, 26 Ocak’ta Gümülcine’de gerçekleşen ve
Dr. Sadık Ahmet ile İbrahim Şerif’in 18 ay hapis
cezasına çarptırıldığı dava da aşırı sağcıların
gösterileriyle sonuçlanmış ve 29 Ocak
saldırılarının bir habercisi olmuştur. 

Sonuç olarak;  29 Ocak 1990 saldırıları,
Yunanistan’ın bünyesinde farklılıkları
sindiremediğini, farklılıkları zor kullanarak yok
etme girişimlerini bir kez daha gözler önüne
sermiştir.
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Azınlık öğretmenlerine ayrımcılık!
YENİ YASA UYARINCA
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İÇİN ÖĞRETMENLERİN
KATILIMIYLA SEÇİM
YAPILDI
Geçen yıl kabul edilen eğitimle
ilgili yasa değişikliği uyarınca, İl
İlköğretim Müdürlüğü için aday
olan eğitimciler arasında, il
genelindeki okul müdür ve
müdür yardımcılarının
katılımıyla seçim yapıldı. Yasa
gereğince okul müdürleriyle
müdür yardımcıları oy hakkına
sahip oldu. 

AZINLIK ÜYESİ
ÖĞRETMENLERE 
OY HAKKI TANINMADI
Geçen yıl yapılan yasa
değişikliği uyarınca; İl
İlköğretim Müdürlükleri’ne
aday olan eğitimciler için 8
Ocak Cuma günü il eğitim
müdürlüklerinde seçim yapıldı.
Seçimler sırasında “skandal”
olarak nitelendirilebilecek bir
uygulama yaşandı. Batı
Trakya’daki Türk azınlık
ilkokullarında görevli okul
müdür ve müdür yardımcılarına
oy hakkı tanınmadı. 

Bu arada, İl İlköğretim
Müdürlüğü için bir azınlık
mensubu öğretmin aday
olmasına izin verildi. 

İSKEÇE DERNEĞİ 
HAKSIZ UYGULAMAYI
BAKANA İLETTİ
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği, İl
İlköğretim Müdürü seçimlerinde
uğradıkları haksızlığı Eğitim
Bakanı Nikos Filis’e iletti.
Dernek Başkanı Nurettin Kıyıcı
ve Genel Sekreteri İrfan Kalfa
imzalı yazıda, azınlık mensubu
öğretmenler aleyhine haksız
uygulamanın kabul edilemez
olduğu vurgulandı. Yazıda, 2014
yılında kabul edilen yasayla
azınlık eğitiminin idari olarak
devlet eğitim sistemine
bağlanmış olmasına rağmen,
azınlık üyesi öğretmenlere oy
hakkı tanınmadığı belirtilerek
bu durumun nasıl açıklandığı
soruldu. 

“BİZE YAPILAN BÜYÜK 
BİR HAKSIZLIK VE
AYRIMCILIKTIR”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı, “Bugüne kadar
il ilköğretim müdürleri Eğitim
Bakanlığı tarafından tayin
ediliyordu. İsteyen eğitimci
aday oluyor ve bakanlık bu
adaylar arasından birisini bu
göreve getiriyordu. Bu uygulama
değiştirildi. İlköğretim
müdürleri yine bakanlık
tarafından tayin ediliyor. Ancak
yeni düzenlemeye göre
ilköğretim müdürü için aday
olanlar arasında seçim

yapılıyor. Seçim sonucunda
adayların aldığı oylar ve
sıralama bakanlık tarafından
tayin işlemini yapılırken dikkate
alınacak. Yani adayların hizmet
yılları, aldığı eğitim, takip ettiği
seminlerler, eğitim programları,
iş tecrübesi bunların hepsi bir
puan sisteminde (moria)
değerlendirilerek. Adaylar
arasında yapılan seçim olayı da
bu puan sistemine büyük bir
katkı sağlayacak. İşte bu yıl ilk
kez seçim yapıldı. Seçimde okul
müdürleri ve müdür
yardımcıları oy kullanıyor. Yasa
bunu söylüyor. Yasada azınlık
okulları müdürleri oy
kullanamaz falan demiyor.
Fakat ve yazık ki yapılan bu ilk
seçimlerde azınlık
öğretmenlerine seçme hakkı
tanınmadı.” 

“YASADA BÖYLE 
BİR ŞEY YOK” 
İlgili yasada azınlık
öğretmenlerinin oy
kullanamayacağını belirten bir
ifadenin olmadığını vurgulayan
Kıyıcı, bu kararın Eyalet Eğitim
Müdürlüğü tarafından
alındığını söyledi. Kıyıcı,
“Seçim, 8 Ocak Cuma günü
ilköğretim müdürlüğünde
yapıldı. Seçimden önce kimlerin
oy hakkına sahip olduğuna dair
listeler yayınlandı. Bu listelerde
azınlık okullarındaki müdür ve
müdür yardımcılarına yer
verilmedi. Devlet okullarındaki
müdür ve müdür yardımcılarına
oy hakkı, yani seçme hakkı
tanınırken, bize bu hak
tanınmadı. Bunun sebebini
öğrenmek istedik. Bu kararın
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü
tarafından alındığını öğrendik.
Sayın Keramaris’le konuştuk.
Devlet  müdürlerinin seçiminde
öğretmenlerin de oy
kullandığını, bizim
okullarımızda şimdilik böyle bir
şey yapılmadığı için böyle bir
uygulamaya gittiklerini söyledi.
Biz kendisine yasada böyle bir
şey öngörülmediğini, azınlık
okulları için ayrı bir uygulama
yapılamayacağını söyledik.

Şunu da unutmamak lazım.
Azınlık okulunda görevli olup
da İskeçe İl İlköğretim
Müdürlüğü için aday olan
meslektaşımız oldu. Gökçeler’de
görev yapan Suna Köse,
ilköğretim müdürlüğüne aday
oldu. Adaylığı kabul edildi ve
Eyalet Eğitim Müdürü
tarafından onaylandı. Yani aday
olma hakkımız tanınıyor, fakat
en kutsal hak olan oy kullanma
hakkı tanınmıyor. Yasada
öngörülmemesine rağmen
öğretmenler arasında bir
ayrımcılık yapıldı. Biz bu
ayrımcılığı kabul edemeyiz. Bu
yapılan azınlık eğitimine ve
azınlık öğretmenine haksızlıktır,

hakarettir.” diye konuştu. 

“KOMİSYONDA’DA 
YER VERİLMİYOR”
Dernek Başkanı Kıyıcı ayrıca, İl
İlköğretim Müdürlüğü için aday
olanları değerlendirecek
komisyonda devlet okullarında
görev yapan öğretmen
dernekleri temsilcileri yer
alırken, azınlık öğretmen
derneklerinin komisyonda
temsil edilmediğini, bunun da
ayrımcı ve haksız bir uygulama
olduğunu söyledi. Nurettin
Kıyıcı, bakana gönderdikleri
yazıda bu konuyu da dile
getirdiklerini ifade etti. 

Batı Trakya’daki
azınlık

ilkokullarında
görev yapan

öğretmenlere, İl
İlköğretim

Müdürü
seçimlerinde oy
hakkı verilmedi. 

Yeni yasa
uyarınca İl
İlköğretim

Müdürü
belirlenmesi için

yapılan
seçimlerde,

devlet
ilkokullarında

görev yapan
müdür ve müdür

yardımcıları oy
kullanırken,

azınlık
ilkokokullarında

görev yapan
müdür ve müdür

yardımcılarının
oy kullanmasına

izin verilmedi.
İskeçe ili SÖPA

Mezunu Azınlık
Okulları

Öğretmenler
Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı,

bu uygulamanın
azınlık

öğretmenlerine
yönelik bir
hakaret ve

haksızlık
olduğunu

söyledi. 

ABTTF: “İki dilli azınlık
anaokulları talebimiz 
yerine getirilmeli”

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
hükümetten Batı Trakya’da iki
dilli azınlık anaokulları
açılması talebini yerine
getirmesini istedi. 

ABTTF, Eğitim Bakanlığı’nın
eğitim alanında hayata
geçireceği reformlarla ilgili
olarak açıklama yaptı.
Açıklamada, Eğitim
Bakanlığı’nın, ülkede zorunlu
eğitimi 10 yıldan 14 yıla
çıkartma çalışması başlattığı
hatırlatıldı. Üç yıllık lise
eğitiminin zorunlu eğitime
dahil edilmesinin yanı sıra,
zorunlu anaokulu eğitiminin
bir yıldan iki yıla
çıkartılmasının planlandığı
kaydedilen açıklamada,
azınlığın anaokulu talebi
hatırlatıldı. 

Konuya ilişkin olarak
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, “Ülkemiz
Yunanistan’da zorunlu
eğitimin süresi 2007-08 ders
yılından başlamak üzere
dokuz yıldan on yıla
çıkarılmış, Batı Trakya Türk

azınlığımıza mensup çocuklar
da bir yıl boyunca yalnız
Yunanca dilinde eğitim verilen
devlet anaokullarına gitmek
zorunda bırakılmıştı. Şimdi de
eğitim alanında yapılması
planlanan reformla zorunlu
anaokulu eğitimi iki yıla
yükseltilecek. Eğitim Bakanı
Nikos Filis’in açıklamasına
dayanarak azınlığımız kurum
ve kuruluşları da Yunan
hükümeti tarafından
başlatılan diyalog sürecine
mutlaka dahil edilmeli ve
fikirleri alınmalıdır.
Azınlığımız, 1923 Lozan Barış
Antlaşması ile Türkiye ve
Yunanistan arasında eğitim
alanında imzalanan diğer ikili
antlaşmalar uyarınca Türkçe
ve Yunanca dilinde eğitim
verecek azınlık anaokulları
kurma hakkına sahiptir. Yunan
hükümeti, azınlığımız
mensubu çocukların ana dilde
eğitim hakkını gözeterek Batı
Trakya’da iki dilli azınlık
anaokulları açılması talebimizi
ivedilikle yerine getirmelidir.”
dedi.

gundem_963_Layout 1  01.02.2016  12:10  Page 4



GÜNDEMhaber29 Ocak 2016 5

2015 yılı başında yapılan seçimlerde
iktadara gelen SİRİZA – ANEL
koalisyonu bir yılını geride bıraktı.
Bugün işbaşında olan hükümet,
1974’te sona eren 7 yıllık askeri Cunta
yönetiminden sonra işbaşına gelen
hükümetlerden farklı. 41 yıl sonra
PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi’nin
olmadığı bir iktidar görev başında.
Hükümetin bir koalisyon hükümeti
olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Kendine radikal sol diyen SİRİZA, tek
başına iktidar olamayınca yanına aşırı
sağcı ve aşırı milliyetçi Bağımsız
Yunanlılar Partisi’ni (ANEL) alarak
hükümeti kurdu. Bu ortaklık
Yunanistan’daki bası siyasi çevreler
tarafından olduğu gibi Avrupa
Birliği’nden de eleştiri aldı. Hatta
Avrupa Parlamentosu başkanı bile
“ülkenin iç işlerine karışıyor”
şeklindeki tepkiyi de göze alarak
SİRİZA – ANEL ortaklığını eleştirmişti. 

Tabii hükümetin büyük ve ana ortağı
SİRİZA. Şimdi görevde olan hükümet
bir yılını tamamladı. Sanırım bu
noktada hükümetin bir
değerlendirmesini yapabiliriz. Geçen
sene Ocak ayında yapılan seçimden
çıkan yeni hükümetin ve özellikle
SİRİZA’nın işinin zor olacağı kesindi.
Ancak beş yıl boyunca ekonomisi bir
mengenede sıkıştırılan ve patlamak
üzere olan Yunanistan toplumu
SİRİZA’yı bir kurtuluş ümidi olarak
gördü. Bunun sebei tabii ki SİRİZA’nın
söylemleriydi. Hayata geçirilen iki

memorandum toplumun büyük bir
dönüşüm yaşamasına neden oldu.
Dünyadaki refah düzeyi ve sosyal
yaşam seviyesi hayli yukarılarda olan
Yunan toplumu beş yıl içinde
dünyadaki en mutsuz toplumlar
arasında yerini aldı. İşte bu ortamda
memorandumları reddeden, hayat
standardını yerle bir eden önlemleri
sert dille eleştiren SİRİZA’nın
söylemleri ve vaatleri “umut” oldu. 

SİRİZA ve Aleksis Çipras,
“memorandum tarih olacak” vaadiyle
iktidara geldi. ne kadar zor olduğunu
bilse de halk buna inandı. En azından
umut etti. Ancak evdeki hesap, çarşıya
yani Avrupa’ya uymadı. Sonuç olarak
SİRİZA ekonomik kriz ve memorandum
anlamında verdiği sözleri tutamadı.
Avrupa Birliği’yle Şubat ayından
Haziran ayına kadar sürdürülen
müzakerelerde ipler iyice gerildi.
Kreditörler Yunanistan’ın EURO para
biriminden çıkartılmasını gündeme
getirdiler. Çipras ve partisi yol ayrımına
gelmişti. Ya Avrupa ile kavga edecek,
bozuşacak ve başının çaresine bakacak
veya onlara boyun eğecekti. Ara bir yol
bulup referanduma gitti. Bu tercih
aslında bir anlamda sorumluluğu halka
yüklemek olmasa bile, sorumluluğu
paylaşmaktı. Halk tahminlerin üzerinde
bir oranda “AB ile anlaşmaya hayır”
dedi. Beş gün içinde yapılan bir
referadumda halkın neyi oyladığını ne
ölçüde sağlıklı bir şekilde algıladığı
tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Fakat

halk referandumda “hayır” diyerek bir
anlamda beş yıl boyunca sürdürülen
ekonomi politikalarına tepkisini dile
getirdi. Referandum sonucu her ne
kadar “hayır” olsa da uygulama “evet”
gibi oldu. Yunanistan kurtulmayı umut
ettiği memorandumdan kurtulamadı ve
üçüncü memorandum geldi karşımıza.
Memorandumları bir kanun
maddesiyle iptal edeceğim diyen
SİRİZA, Avrupa’nın dayattığı üçüncü
memorandumu kabul etmek zorunda
kaldı. Bu durum SİRİZA’da bir deprem
yarattı. 30’a yakın milletvekili partiden
ayrıldı. Lafazanis başkanlığında yeni
bir parti kuruldu. Çipras, yeni bir siyasi
risk alıp ülkeyi erken seçime götürdü.
Eylül ayında yapılan seçimlerde Ocak
ayındaki oy oranını yakalayıp yeniden
hükümeti kurdu. Tabii eski ortağı
ANEL’i bir kez daha yanına alarak. 

Bir yıl içinde neler olmuş neler? Bir
defa memorandumdan kurtulmanın o
kadar kolay olmayacağı herkes
tarafından anlaşıldı. Partiler değişse
bile Avrupa Birliği’nin ve kreditörlerin
dayattığı politika ve uygulamaların
(arasıra isim değiştirse bile, örneğin
Troyka yerine ‘Kurumlar’ denmesi gibi)
aynı kaldığı artık insanların ortak
kanısı. 

Öyle ki 2010 yılında başlayan
maaşların kesintiye uğraması, emekli
aylıklarının aşağılara doğru çekilmesi,
ödenen sigorta primlerinin
zamlanması, çalışanların sosyal
güvenlikteki katkı paylarının
arttırılması, kaynak yokluğundan
okulların kapatılması gibi önlemler,
bugün 2016’da hala devam ediyor.
Şurası da bir gerçek ki bir yıllık iktidar
süreci, SİRİZA’yı radikal sol parti
olmaktan çıkartıp, özellikle parti içinde
yaşanan ayrışmadan sonra iyice
merkeze doğru çekmiştir. 

Gelelim bir yılını tamamlayan
hükümeti Batı Trakya Türk Azınlığı
açısından değerlendirmeye. SİRİZA,
bütün ülke için olduğu gibi Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu için de bir
“umut” olmuştu. Zaten seçimlerde
azınlığın büyük bir çoğunluğunun bu
partiyi desteklemesi ve bu partiden
daha önce hiç olmadığı gibi üç

milletvekili seçmesi bundandır. Ancak
azınlığın da azınlık konularında
umduğunu pek bulamadığını söylemek
gerekir. Neden mi? Şundan; Azınlığı
ilgilendiren temel sorunlar olduğu gibi
bekliyor. Örneğin azınlık eğitimi
alanında en ufak bir adım atılmış değil.
Ki, SİRİZA’dan en büyük beklenti
eğitim sorununa eğilmesiydi. Azınlık
anaokulları konusunda verilmiş sözü
olsa da bu konuda bir adım atılmadı.
Atılacağına dair işaret de yok. herşey
bir yana İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin bina
sorunu bile çözümsüzlüğe terk edildi.
Azınlığın dini özgürlüğüne müdahale
olarak kabul edilen 240 İmam Yasası
bırakın iptal edilmeyi olduğu gibi
duruyor ve daha da kökleşiyor.
Vakıflarda seçim yapma gibi, bu alanda
Cunta uygulamalarının kaldırılması gibi
bir düşünce dahi yok. Varsa da biz
bilmiyoruz, yani azınlık bilmiyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
azınlık dernekleriyle ilgili kararları
uygulanmamaya devam ediyor.
Müftülük sorununun çözüme
kavuşturulması gibi bir plan, niyet ve
düşünce hala açıklanmadı. Azınlığın
Türk milli kimliğinin tanınması ve kabul
edilmesi gibi bir gelişme zaten
görünürde yok. 19. madde
mağdurlarının uğradığı haksızlığın
ortadan kaldırılması için yeni bir
girişim yok. 

Azınlıkla ilgili “olumlu” sayılabilecek
icraatlar, hükümet ortağı ANEL’in
girişimleriyle hayata geçirilmeye
çalışılan bazı azınlık karşıtı
uygulamaların (azınlık ortaokuluna
kurayla öğrenci almak gibi) azınlık
mensuplarının gayretleriyle
engellenmesiyle sınırlı. 

Batı Trakya Türklerinin yıllarca
beklediği demokratik açılımın,
uluslararası hukuk ve insan hakları
normlarına uygun icraatların hayata
geçirilmesi ve yıllardır çözümünü
beklediğimiz sorunlara eğilmesini
beklediğimiz bir hükümeti geride
bıraktığımız bir yıl içinde görmek ne
yazık ki nasip olmadı. Bundan sonra
olur mu dersiniz? 

Ozan AHMETOĞLU

SİRİZA – ANEL hükümeti 
bir yılını tamamladı

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

“Türkiye’yi hedef almıyoruz”
İSRAİL'in Kudüs kentinde bir araya

gelen İsrail Başbakanı Benjamin
Netanyahu ile Başbakan Aleksis
Çipras, iki ülke arasındaki derinleşen
ittifakın Türkiye'yi hedef almadığını
vurguladı.

Kudüs'te Çipras'la birlikte ortak
basın toplantısı düzenleyen
Netanyahu, Yunanistan'la uzun vadeli
ve yakın bir ilişki yürütmeyi
hedeflediklerini belirttikten sonra,
“Ancak bu ilişki Türkiye ile
ilişkilerimizi normalleştirme
çabalarından bağımsız olarak
yürüyor" dedi.

Jerusalem Post'un haberine göre;
Netanyahu, Ankara ile ilişkileri
normalleştirme çabalarının süreceğini
ifade ederek, “Geçmişte Türkiye ile
İsrail'in iyi ilişkileri vardı. Bunun
bozulmasını istemezdik. Bozulmasının
sebebi de biz değiliz. Eğer Türkiye

tarafından bir politika değişikliği
varsa, bunu memnuniyetle karşılarız"
diye konuştu.

Başbakan Aleksis Çipras da, İsrail-
Yunanistan görüşmelerinin başka bir
ülkeyi hedef almadığını belirterek,
“Biz sadece kendimizin ve bölgedeki
diğer ülkelerin çıkarlarını gözetiyoruz"
dedi.

Çipras, isim vermeden yine
Türkiye'yi kastederek, “Bu toplantı da
hiç kimseyi hedef almıyor. Biz hiç
kimseye karşı değiliz. Başkalarının
katılımından da memnun oluruz" diye
konuştu.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi,
diplomatik çevrelere dayanarak, son
haftalarda sık sık gündeme gelen
Türkiye-İsrail yakınlaşmasına dair
haberlerin Atina ve Kahire'de kaygı
yarattığını yazdı.
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Çiftçi eylemleri devam ediyor!
ÇİFTÇİLERİN ülke genelinde

başlattığı eylem devam ediyor.
19 Ocak Salı günü başlayan
çiftçi ve hayvan besicilerinin
gösterileri 10 günü tamamladı.
Hükümetin, üçüncü
memorandum uyarınca hayata
geçirmeye hazırlandığı yeni
sosyal güvenlik yasası ve vergi
yasasına karşı çıkan çiftçi ve
hayvan besicileri ülke genelinde
merkezi yollara çıkardıkları
traktör ve iş makinalarıyla
eylemlerine devam ediyor. 

Büyük çoğunluğu kuzey
Yunanistan’da olmak üzere
çiftçiler tüm ülkede 60 noktada
barikat kurdu. Ülke genelindeki
çiftçi ve hayvan besicilerinin
oluşturduğu barikatlarda
toplam 15 bin civarında traktör
olduğu ifade edildi. Eylemciler,
kuzey Yunanistan’daki Egnatia
otoyolunu ve ülkenin diğer
merkezi yollarını her gün belirli
bir süre trafiğe kapattı. Sosyal
güvenlik yasası ve yeni vergi
sistemine tepki gösteren çiftçi
ve hayvan besicileri, kuzey
Yunanistan’daki gümrük
kapılarında da günde iki saat
süreyle geçişlere izin
vermediler.

ÇİFTÇİ VE HAYVAN
BESİCİLERİ NE İSTİYOR?
10 gündür yollara dökülerek,
yeni kemer sıkma önlemlerine
tepki gösteren çiftçi ve hayvan
besicileri, tarım sektörünü
ilgilendiren yasa tasarısının geri
çekilmesini ve hükümetle
diyaloğun yeniden başlamasını
istiyor. Çiftçi temsilcileri,
özellikle OGA (Tarım Sigortası)
primlerinin arttırılmasına karşı
çıkıyor. İki yıl öncesine kadar
vergilendirilmeyen çiftçilere
uygulanacak vergi sisteminde
vergilendirme oranlarının
yükseltilmesi de tepki çeken bir
başka konu. 

Hükümet ve Tarım Bakanı ise
sosyal güvenlik sisteminin
mutlaka yenilenmesi ve sağlıklı
bir hale getirilmesi gerektiğini
savunarak, diyaloğa açık

olduğunu ifade ediyor.
Hükümet yetkilileri, sigorta
primlerinin arttırılmasıyla
birlikte yeni düzenlemelerin
özellikle küçük çiftçileri
koruduğunu iddia ediyor.
Eylemlerine devam eden çiftçi
ve hayvan besicileri ise
taleplerine olumlu yanıt
verilmediği takdirde gösterilen
sürdürüleceğini belirtiyor. 

HÜSEYİN ESAT
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Yunanistan’ın bir çok
bölgesinde devam eden çiftçi
eylemleriyle ilgili olarak
GÜNDEM’e önemli
açıklamalarda bulundu.

Geçen günlerde
Gümülcine’de yapılan çiftçi
eylemine de değinen Başkan
Esat, zaman zaman bazı
taşkınlıklar yaşanmış olsa da
çiftçilerin yasalara uygun
şekilde hareket ettiklerini
söyledi. Esat, Yunanistan
genelindeki diğer çiftçi
temsilcileriyle birlikte aldıkları
karar doğrultusunda, Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu’ya
mecliste oylaması yapılacak
çiftçi sigortalarında ödeme
artışı, çiftçiler için uygulanan
vergilendirme sistemi ve üretim
maliyetlerindeki Katma Değer
Vergisi (FPA) artışı konularının
kabul edilemez olduğunu
ileterek, söz konusu yasanın
geri çekilmesini istediklerini
belirtti.

“BU YASALARI BİZ
ÇİFTÇİLERİN KABUL ETMESİ
SÖZ KONUSU OLAMAZ”
Kooperatif olarak Doğu
Makedonya - Trakya
eyaletindeki diğer çiftçi
dernekleriyle birlikte toplantı
yaptıklarını kaydeden Esat,
“Toplantıda çiftçilere
uygulanması istenilen
sigortalar, vergiler ve üretim
maliyetinde KDV artışı konu
başlıkları üzerinde fikir birliğine
vardık. Yaptığımız eylemlerde

de bunu açıkça ifade etmeye
çalışıyoruz. Hükümetin derhal
bu yasayı geri çekmesi gerekir.
Ancak geri çektiği takdirde
masaya oturabiliriz. Bu şekilde
bu yasaları biz çiftçilerin kabul
etmesi söz konusu olamaz.”

Yasanın meclisten geçmesi
halinde özellikle bölgedeki
azınlık çiftçisinin çok zor
durumda kalacağını belirten
Esat, “Yeni yasayla birlikte çiftçi
sigortasında neredeyse 3 kat bir
artış olacak. Aynı şekilde
çiftçiler direkt vergilendirilmeye
tabi tutulacak. Hükümet
çiftçiler üzerinden ne yapmak
istiyor? Bu ülkede sadece
çiftçiler yaşamıyor. Bizler vergi
ödemeye karşı değiliz. Ancak
bunun en adil ve en makul
şekilde olmasını temenni
ediyoruz. Çiftçilerimiz her yıl
olduğu gibi bu yıl da ‘Tarla
Bildirimleri’ beyannamesini
yaptı. Ancak nedendir bilinmez,
bir çok çiftçimiz bilinmeyen
nedenlerden dolayı hala
primlerini alamadı. İşin başında
olan kişilerin bunları netliğe
kavuşturması gerekir. Aynı
durum ‘Balkan Primi’ alan
vatandaşlar için de geçerli.”
diye konuştu.
“BİR ÇOK ÇİFTÇİ 

VERGİ ÖDEYEMEZ 
DURUMA GELECEK”
Hükümete, hayata geçirmeye
hazırlandığı düzenlemeleri
yeniden gözden geçirme
çağrısında bulunan Esat
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümetin yasada yer alan
sigorta düzenlemelerini yeniden
gözden geçirmesi gerekir.
Bunun yanında çiftçiler
gelirlerine göre
vergilendirilmelidir. Çünkü
insanımız zaten hali hazırdaki
düzenlemeleri kaldıramıyor. Bu
yasalar meclisten geçtiği
takdirde bir çok çiftçi bu
vergileri ödeyemez duruma
gelecek. Bu ağır yükün altından
kimse kalkamaz. Böyle
vergilendirme asla olmaz. Ülke
yöneticileri ‘kriz var’ diyorlar.
Bu ekonomik kriz herkes için
geçerlidir. Edindiğim bilgilere
göre yanı başımızda komşu ülke
Bulgaristan bile tütüncüye 2015
– 2020 yılları arası için 50
milyon euro ayırmış durumda.
Bunu ülkemiz Yunanistan da
yapabilirdi.”

“EYLEMLER BAŞBAKANIN
AÇIKLAMASINA BAĞLI”
Eylemlerin önümüzdeki
günlerde devam edip
etmeyeceğiyle ilgili olarak
Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat, bunun Başbakan Aleksis
Çipras’ın yapacağı açıklamalara
ve çiftçi derneklerinin alacağı
kararlara bağlı olduğunu
söyledi.

“MİLLETVEKİLLERİNİ 
EZİK GÖRDÜM, BU 
KADAR PARTİZAN 
OLMAYA GEREK YOK”
Gümülcine’deki eylemde Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu’nun
yanında Rodop Milletvekili
Mustafa Mustafa ve İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in
yer aldığını hatırlatan Esat,
milletvekillerinin Bakan
Apostolu’nun yanında sessiz
kaldıklarını, ancak vekillerin bu
tavırlarına saygı gösterdiklerini
söyledi. Esat, “Bu kadar

partizan olmaya gerek. Herkes
hatırlayacaktır; geçtiğimiz
yıllardaki Gümülcine’deki bir
eylemde dönemin Rodop
Milletvekili Ahmet Hacıosman’a
tepki gösterilmişti. Bizlerde
partizanlık yok. Ama
insanımızın da bazı gerçekleri
görmesi ve bilmesi gerekir diye
düşünüyorum. Maalesef bu son
eylemlerde milletvekillerimiz
bizlere destek olmadılar. Bu
eylemde milletvekilleri bizlere
destek olmadı ve kendilerinin
Tarım Bakanı Vangelis
Apostolu’nun karşısında ezik
olduklarını gördüm. Onları bu
şekilde görünce bölge insanımız
adına üzüldüm.” dedi.

Çiftçinin durumunun her
geçen gün biraz daha kötüye
gittiğinin altını çizen Esat, son
eyleme azınlık çiftçisinin de
destek verdiğini belirterek, “Az
sayıda da olsa bizler de buradan
yetkililere mesajımızı verdik.
Gümülcine’de yapılan eylemin
son derece önemli olduğunu
düşünüyorum. Gümülcine’den
sesimizi tüm Yunanistan
geneline duyurmuş olduk.
Gösteri sırasında zaman zaman
bazı taşkınlıklar yaşansa da, her
şey yasalar çerçevesinde
gerçekleştirildi.” görüşlerine yer
verdi.

“ÇİFTÇİMİZ EYLEM
YAPMASIN DA NE YAPSIN?”
Eyleme katılan çiftçilerin farklı
gruplara bağlı olduğu
iddialarını ortaya atanların
yanlış yaptığını vurgulayan
Kooperatif Başkanı sözlerini,
“Onun adamı, bunun adamı
diye ayırmak ve suçlamak çok
yanlış olur. Bölge insanımıza
yönelik hiç kimse bu şekilde
yaklaşımlarda bulunamaz ve
bulunmamalıdır. İnsanlarımızı
yaftalamasınlar. Bunlar ayıp ve
kabul edilmez davranışlardır.
Burada sorun yaşayan ve
yaşadığı sorunlar sürekli artan
bir kesim var. Çiftçi kesimi var.
Çiftçimiz ve hayvan besicimiz
eylem yapmasın da ne yapsın?”
diyerek tamamladı.
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AZİZ SEBAHATTİNOĞLU
İskeçe’ye bağlı Kırköy’de ikamet
eden ve yıllardır çiftçilik ve
hayvan besiciliği yapan Aziz
Sebahattinoğlu çiftçi kesimine
yeni yük değil, yükünün
azaltılması gerektiğini söyledi. 

“Çiftçi kesimi geleceğe ümitle
değil, endişeyle bakıyor” diyen
Aziz Sebahattinoğlu, “Ben
çocukluk yaşımdan beri tarlayla,
toprakla ve hayvanlarla
uğraşıyorum. Hem çiftçilik
yapıyorum, hem büyük baş
hayvan besiciliği yapıyorum.
Hayata geçirilmeye çalışılan şey
çiftçinin cebinden daha çok vergi
almaktır. Durum ne yazık ki bu.
Senden vergi aracılığıyla alacak,
benden sigorta aracılığıyla
alacak. Çiftçi ne yazık ki uzun
süredir para kazanmıyor,
kazanamıyor. Her geçen yıl
masraflar artıyor. Malımız ise ya
aynı yerde duruyor ya da aşağıya
doğru düşüyor. Bir örnek
vereyim. Ben sekiz yıl önce 44
leptaya süt veriyordum. Bugün
sütü 35 leptaya satıyorum.
Ödemelerimiz her zaman
gecikmeli olarak yapılıyor. Bu
sekiz yıl içinde ürünümüzün
fiyatı düştü. Ama masraflar
sürekli arttı. Şimdi 800 euro olan
OGA priminin birkaç yılda 1.500
euronun üzerine çıkacağı
söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞE ÜMİTLE DEĞİL, 
ENDİŞEYLE BAKIYORUZ”
Devletin çiftçiden talep ettiği

verginin son yıllarda sürekli
arttığını ve artmaya devam
ettiğini kaydeden
Sebahattinoğlu, “Çiftçi para
kazansa tamam. Fakat geçmişe
oranla daha az para kazanıyorsa
çiftçi bu istenenleri nasıl
ödeyecek. Ben söyleyeyim. Talep
edilen vergileri ve OGA primlerini
ödeyemeyek. Böylece devlet
beklediği parayı toplayamayacak
ve yeni önlemler alınacak. Bu
işler böyle giderse hayvancılıktan
vazgeçeceğiz. Biz karı koca
olarak sabahtan akşama kadar
çalışıyoruz. Bütün gün emek
harcıyoruz. Ama ne yazık ki
emeğimizin karşılığını
alamıyoruz. Çiftçi, köylü geleceğe
ümitle bakmak istiyor. Ama
geleceğe ümitle değil, endişeyle
bakıyoruz. Biz çocukluktan beri
çiftçiyiz. Ama çocuklarımıza,
gençlerimize çiftçiliği tavsiye
edemiyoruz. Yetkililerden, çiftçi
kesimine daha doğru, daha
mantıklı bir şekilde bakmasını
istiyoruz. Durum gerçekten zor.
Özellikle bizim azınlık köylüsü
sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntı her
geçen gün artıyor. Köylerde çok
sayıda çiftçi şu anda OGA
primlerini ödeyemiyor. Bunlar
sigortasız kişiler. Bu rakam son
yıllarda daha da arttı. Adeta bir
uçuruma tekerleniyoruz. İşler zor
ve çözüm bekliyoruz. İnsanlar
belki ses çıkartmıyor, ama
kavruluyor. Artık vaziyeti tersine
döndürmek lazım.” diye konuştu. 

ÇİFTÇİ ve hayvan besicilerinin ülke
genelinde başlattığı eylem Rodop ilinde olaylı
bir şekilde başladı. Doğu Makedonya ve Trakya
bölgesinden çiftçi ve hayvan besicileri
temsilcileri, 20 Ocak Çarşamba günü
Gümülcine’de eski valilik binası önünde
toplandı. Gümülcine’yi ziyaret eden Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu’yla görüşmek için
valilik binasına girmek isteyen göstericilerle
polis arasında arbede yaşandı. Gerginliğin
uzun süre devam ettiği eylemde, göstericiler
bakan Apostolu’nun eski valilik binasından
çıkışına izin vermedi. Bakan 13 saat binada
mahsur kaldı. 

Göstericiler, bina girişindeki camları
kırarken, polis göz yaşartıcı bomba ve zor
kullanarak valilik binasında bulunan Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu'yla görüşmek isteyen
çiftçileri uzaklaştırdı. Göstericiler, Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu'nun valilik
binasından çıkışına izin vermedi. 

Çiftçi ve hayvan besicileri temsilcileri, ilk
olarak Tarım Bakanı Apostolu'yla görüşmedi.
İlerleyen saatlerde çiftçiler yaptıkları kısa
görüşmede, bakandan ağır kemer sıkma
önlemlerinin hayata geçirilmesini öngören
yasa tasarısının geri çekilmesini istediler. Çiftçi
temsilcileri, yasa tasarılarının geri çekilmemesi
halinde görüşme masasına oturmayacaklarını
ifade ettiler. 

Bu arada, bölgedeki bazı çiftçi örgütlerinin
temsilcileri de Gümülcine'yi ziyaret eden Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu'yla görüşerek,
beklenti ve taleplerini ilettiler. Bazı kurum
yöneticileri ise taleplerini bakana yazılı olarak
verdi. 

Gösteriyi takip eden gazetecilere açıklama
yapan Bakan Apostolu, “Çiftçi temsilcileriyle
görüşmek istedim. Ne yazık ki temsilcilerle
görüşmek mümkün olmadı. Görüşmek
istemediler. Ben beklemeye devam edeceğim.
Çiftçi temsilcileriyle görüşmek için ne kadar
gerekiyorsa o kadar bekleyeceğim. Bir süre
sonra mantığın hakim geleceğine inanıyorum.
Onların taleplerini ve isteklerini yetkili bakan
arkadaşlara ve başbakana iletmeye hazırım.”
diye konuştu.

BAKAN 13 SAAT ESKİ VALİLİK 
BİNASINDA MAHSUR KALDI
Göstericiler bakanın binadan ayrılmasına izin
vermeyince, Tarım Bakanı Apostolu yaklaşık 13

saat eski valilik binasında beklemek zorunda
kaldı. 

Göstericiler arasından seçilecek bir temsilci
grupla görüşme önerisini kabul etmeyen
eylemciler, valilik binasına girmeye çalıştı.
Bunun üzerine polis ile göstericiler arasında
arbede yaşandı. Gerginlik uzun süre devam
etti. Eylemciler, binanın girişindeki camları
kırdı ve valilik binasını yumurta yağmuruna
tuttu. 

Bakana tepki gösteren çiftçi ve hayvan
besicileri Tarım Bakanı Vangelis Apostolu’nun
binadan çıkışına izin vermedi. Çiftçi ve hayvan
besicilerinin eyleminin akşam saatlerinde de
devam etmesi üzerine Gümülcine savcılığı
devreye girerek göstericilerle görüştü. Akşam
22:15’te çiftçi ve hayvan besicileri temsilcileri
adına Nestos Çiftçi Derneği Başkanı Nikos
Pasalidis yaptığı açıklamada, Yunanistan
Çiftçileri Mücadele Komitesi ile yaptıkları
değerlendirmeden sonra eylemi sona
erdirdiklerini bildirdi. Bunun üzerine kalabalık
dağıldı. 

Göstericilerin büyük çoğunluğunun Rodop
eski valilik binası önünden ayrılmasından
sonra Bakan Apostolu ve milletvekilleri
yaklaşık 13 saat sonra binadan ayrıldı. Tarım
Bakanı Vangelis Apostolu, Gümülcine’deki
olaylar üzerine İskeçe ve Kavala ziyaretlerini
iptal etmek zorunda kaldı. 

Bakan, Gümülcine’de 
13 saat mahsur kaldı
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SİRKELİ ve Kozlukebir ile civar köyleri
birbirlerine bağlayan Kocaçay (Lissos)
özellikle kış aylarında bölge halkı için
çile olmaya devam ediyor.

Özellikle kış aylarında yağan
yağmurla birlikte çayda artan su
seviyesi, araçların geçişine izin vermiyor.
Bölge sakinleri köylerine ulaşabilmek
için katettikleri mesafeyi iki – üç katına
çıkartmak zorunda kalıyor. 

Örneğin; Kozlukebir köyünden Sirkeli
köyüne ya da Sirkeli’den Kozlukebir’e
gitmek isteyen bir vatandaş, Kocaçay
üzerindeki yolu kullandığında 9
kilometrelik bir yol katediyor. Su
seviyesinin yükselmesi durumunda ise
Küçük Müsellim, Çiftlik, Çeribaşköy ve
Hacımustafaköy güzergahını takip etmek
gerekiyor. Bu da 9 kilometrelik
mesafenin 19 kilometreye yükselmesine
neden oluyor. 

Bölge halkının beklentisi, özellikle kış
aylarında ortaya çıkan ulaşım
sorununun köprü yapımı ile ortadan
kaldırılması. Bölge sakinleri konuyla
ilgili şikayetlerini yıllardan bu yana
yetkililere iletiyor. Sorunun giderilmesi
yönünde bugüne kadar somut bir
adamın atılmamış olması ise bölge
halkının tepkisene neden oluyor. 

GÜNDEM konuyu Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ve sorunu en çok
yaşayan köylerden Delinazköy’de doğan
ve Kozlukebir’de ikamet eden Doğu
Makedonya - Trakya eyaleti meclis üyesi
Ahmet İbram ile konuştu.

RIDVAN AHMET
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Kozlukebir Belediyesi olarak bu
konuyu defalarca gündeme getirdiklerini
ve yetkililerden Kocaçay, Sıçanlık çayı ve
Uzunoluk çayı üzerine üç köprü
yapılması talebinde bulunduklarını
söyledi. Bir süre önce Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis ve
eyalet meclis üyeleriyle bir görüşme
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Belediye
Başkanı Ahmet, “Kozlukebir Belediyesi
olarak bölgeye Kocaçay, (Lissos) Sıçanlık
(Pontikorema) çayı ve Uzunoluk
(Makropotamos) çayı üzerine üç köprü
talebinde bulunduk. Ancak eyalet
yetkilileri bizlere şimdilik sadece iki
köprü yapabileceklerini ilettiler. Bizlerin
de bu doğrultuda bir karar almamızı
istediler. Bizler de Kozlukebir Belediyesi
olarak konuyu meclis gündemimizde ele

aldık. Bunun üzerine yaşanan sıkıntıları
gözönünde bulundurarak, Kozlukebir ile
Sirkeli köyleri arasındaki Kocaçay ve
Domruköy ile Satıköy arasındaki
Uzunoluk çayına köprü yapılması
yönünde bir meclis kararı aldık ve
aldığımız bu kararı eyalet yetkililerine
ilettik.” diye konuştu.

“BU KONUYU BÜYÜK BİR
MAĞDURİYET OLARAK
GÖRÜYORUM”
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Kozlukebir Belediyesi olarak konuyu
yakından takip ettiklerini belirterek
sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler
belediye olarak gerekli girişimlerde
bulunduk. İnşallah ilgili yetkililer bu
konuda bir an evvel girişimlerde
bulunurlar. Bölge halkının bu konuyla
ilgili sıkıntılarını çok iyi biliyor ve bunu
birlikte yaşıyoruz. Ben bu sorunu
bölgemiz için büyük bir mağduriyet
olarak görüyorum.” 

AHMET İBRAM
Yıllardır devam eden sorunla ilgili olarak
GÜNDEM’e önemli açıklamalarda
bulunan Doğu Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi Ahmet İbram,
“Bilindiği gibi 2015 yılı son yılların en
yoğun yağışlarının yaşandığı, taşkınların
gerçekleştiği bir yıl oldu. Bu yağmurlar
eyalet genelinde ve Rodop ilinde bir çok
sorunu beraberinde getirdi. Özellikle
yollarda çok ciddi sorunlar oluştu.
Bunlardan bazıları Mehrikoz ve
Hemetli’ye giden yollardaydı. Bu yolların
onarımı için 140.000 euro ayrıldı. Şu an

bu sorunların ciddi bir bölümü giderildi
ve ulaşım için tehlike ortadan kalkmış
oldu. Ayrıca Rodop genelinde oluşan
diğer yollardaki ve özellikle Gümülcine,
Kalfa, Sirkeli, Kozlukebir yolu üzerinde
bulunan çaylardaki göçük ve çöküntüler
için de 190.000 euroluk ihale çıkarıldı.
Şu an bu çalışmalar devam etmekte.
Özellikle Kocaçay’daki (Lissos) çöküntü
oradan geçenler için ciddi tehlike
arzetmekteydi. İlk aşamada bu soruna
eyalete ait iş makinalarıyla müdahale
ettik ve kum ile doldurduk. Tabi yağan
her yağmur sonrası gelen su, bu kumları
alıp götürüyordu. Eylül ayının
sonlarında bu ihale sonuçlandı. İhaleyi
kazanan müteahhit şu anda
çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde yağan şiddetli yağmur,
onarımın tamamlanmasını geciktirmiş
olmasına rağmen, şimdiye kadar
yapılmış olan işe zarar vermedi. Şu anda
çalışmalar devam etmekte ve umuyoruz
ki en kısa zamanda hava şartları da el
verirse kıs bir süre içinde
tamamlanacak.” diye konuştu.

“1-2 YIL İÇERİSİNDE BU YOL
ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜN
ÇAYLARDAKİ GEÇİŞLER TEHLİKE
ARZETMEKTEN ÇIKACAK”
Doğu Makedonya - Trakya eyaleti olarak
önceliklerinin Kocaçay ve diğer
çaylardaki geçişlere kalıcı çözüm bulmak
olduğunu söyleyen Ahmet İbram, “Bu
çaylara köprü yapılması için daha önceki
yönetimlerin yapmış olduğu projeler
askıda kalıp, projelere ödenen yüklü
miktardaki paralar boşa gitmiş. Özellikte

bu kriz döneminde o projeleri
gerçekleştirebilecek paraları bulmak
imkansız. Bu çayların kış aylarında
yağan yağmurlardan dolayı bölge
halkının ulaşımını etkilediği için
yönetime geldiğimiz günden beri çözüm
arayışlarımız devam ediyor. Eyalet
Başkanı sayın Yorgos Pavlidis’in
talimatıyla şu an yeni bir proje
hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda
açıklanacak olan ESPA proglamlarına
dahil edilecek olan ilk projeler içerisinde
Kocaçay’a bir köprü projesi de olacaktır.
Bunun dışında diğer geçitlere köprü veya
köprü olmazsa kalıcı bir çözüm
planlanıyor. İnanıyorum ki, 1-2 yıl
içerisinde bu yol üzerinde bulunan
bütün çaylardaki geçişler tehlike
arzetmekten çıkacaktır. Bulunduğumuz
zor ekonomik duruma rağmen Eyalet
Başkanı Pavlidis ve eyaletteki diğer
meclis üyesi arkadaşlar  bölgemizdeki
sorunları giderebilmek için elimizden
gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz.
Halkımızın içinde bulunduğumuz zor
şartları gözönünde bulundurup,
yapılacak işler için biraz daha sabırlı
olmalarını bekliyoruz. Şurası bir gerçek.
Gümülcine’nin doğu kısmındaki yolun
üzerinden geçen çaylar bölge
insanımızın günlük hayatında büyük
problem yaratıyor. Her yağmurda ulaşım
aksıyor. Bu sorunun mutlaka kalıcı bir
biçimde çözüme ulaşması lazım. Ben de
bu bölgede yaşıyorum. Bu sorunu
doğduğum günden beri bizzat
yaşıyorum. İnşallah kısa zamanda
bölgemizin ulaşım problemine kalıcı bir
çözüm bulunur.” ifadelerini kullandı.

Bölge halkı ulaşım sorununun
çözümünü bekliyor

RIDVAN AHMET

AHMET İBRAM
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 26
Ocak Salı günü DEB Partisi’nin başlattığı
imza kampanyası çerçevesinde
Dolapçılar köyünü ziyaret ederek, köy
hahvehanesinde halka seslendi.

Mustafa Ali Çavuş yaptığı konuşmada,
azınlık sorunlarının yıllardan beri
çözüme kavuşturulmadığını, hatta bu
sorunların her geçen gün biraz daha
büyüdüğünü, azınlık sorunlarının
yanına ekonomik sorunun da
eklendiğini ve bu sıkıntılardan dolayı
gençlerin bölgeyi terk ettiğini anlattı.

Ali Çavuş, ekonomi, vakıflar, eğitim,
kimlik inkarı, inanç, müftülük ve %3’lük
bağımsız adaylara uygulanan
antidemokratik ülke barajı  gibi sorunlar
konusunda hükümetlerin azınlığı
muhatap almadığını, azınlığa
sorulmadan çıkarılan her yeni yasanın
durumu daha da karmaşık hale
getirdiğini ifade etti. 

Başlattıkları imza kampanyası ile
azınlığın doğrudan duyduğu rahatsızlığı
yetkililere iletme fırsatı yakalayacaklarını
söyleye Ali Çabuş, bu nedenle halkın
desteğini beklediklerini ve bu desteğin
verileceğine olan inancının tam
olduğunu söyledi.

Dolapçılar ziyaretinde DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş’a,

Genel Başkan Danışmanı Aydın Ahmet,
Halkla İlişkiler Birimi’nden Serkan Halil
ve Sedat Ali eşlik etti.

SALİH MERİÇ VE AHMET BİLTEKİN
DEB PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Samsun Mübadele ve Balkan Türk
Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı
Salih Meriç ile Samsun Tekkeköy
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Ahmet
Biltekin, 11 Ocak Pazartesi günü Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’ni ziyaret etti.

Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu’nun da
eşlik ettiği konuklar, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş ile görüştü. 

Ziyaretle ilgili olarak DEB Partisi
tarafından şu yazılı açıklama yapıldı:
“Konuklar DEB Partisi yeni genel
merkezinin azınlık adına hayırlara vesile
olması temennisinde bulundular ve DEB
Partisi yeni genel merkezine yapılan
menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun
dileklerini ilettiler. Konuklar ile görüş
alışverişinde bulunan Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş, genel azınlık
sorunlarını ve parti çalışmalarını aktardı.
Konuklar Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş’a Tekkeköy Belediyesi tarafından
yaptırılan ve müze olarak kullanılan
Atatürk Evi’nin bir fotoğrafını takdim
ettiler.”

DEB Partisi Dolapçılar köyündeydi

Milletvekili Karayusuf
söylentileri yalanladı

SİRİZA Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf, saldırıya uğradığına ilişkin
söylentileri yalanladı. 

Karayusuf, Gümülcine’de çiftçiler
tarafından saldırıya uğradığı yönündeki
dedikodulara, yayımladığı açıklamayla
nokta koydu. Karayusuf konuyla ilgili
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yerel elektronik basında yazılan,
çiftçiler tarafından saldırıya uğradığım
türünden yalan haberleri açık bir şekilde
kınıyorum. Küçük bir toplum
olmamızdan ve birbirimizi çok iyi
tanımamızdan dolayı bu türden
haberlere kimsenin itibar etmemesi beni
mutlu etmiştir. Dedektifliğe soyunmuş
gazetecilere şunu bildirmek isterim ki,
sözde saldırı sırasında Atina’da olup
bölgede bulunmuyordum. Söyleyecek
tek bir sözümüz var. Onlardan
korkmuyoruz! Bizleri korkutamazlar!
İlerliyoruz!”

İlhan Ahmet azınlık mensuplarının 
devlet memurluğu durumunu sordu

POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
azınlık mensuplarının, kamu
personeli seçme sınavı (ΑΣΕΠ)
ile kamusal alanda sözleşmeli
ya da kadrolu memur olarak
istihdam edilmesinde pozitif
ayrımcılık getiren ve azınlık
kamuoyunda ‘devlet memuru
olmada binde 5’lik kontenjan
hakkı’ olarak bilinen 3647/2008
sayılı yasanın 23. maddesi ile
2190/1994 sayılı yasanın 14.
maddesinde yapılan
düzenlemelerin uygulanıp
uygulanmadığını sordu.

İçişleri ve İdari Yapı
Bakanlığı’na yönelik soru
önergesinde, milletvekili
olduğu Trakya bölgesinin
ekonomik krizden en fazla
etkilenen bölge olduğunu
artan işsizlik ve kapanan işyeri

sayısındaki rakamlarla
hatırlatan İlhan Ahmet, azınlık
mensupları için öngörülen bu
kontenjan hakkının az sayıda
da olsa bölge insanına
sağlayacağı istihdamın
önemine vurgu yaptı.

İlhan Ahmet, yasanın
yürürlüğe girdiği 2008 yılından
bu yana ekonomik krizdeki
ülkenin tasarruf tedbirleri
kapsamında kamu personeli
sayısında azalmaya giden
uygulamarını anımsatarak,
böylesi bir ortamda kamuya
personel alımı esnasında
bahsekonu yasal
düzenlemelerle Trakya’daki
azınlık mensuplarına pozitif
ayrımcılık tanınıp
tanınmadığını ve 2008 yılından
bu yana binde 5’lik kontenjan
hakkı ile kaç kişinin memur

olarak kamuda istihdam
edildiğini sordu.

“İTFAİYE ERİ ALIMLARINDA 
AZINLIK MENSUPLARINA
POZİTİF AYRIMCILIK
UYGULANSIN”
Milletvekili İlhan Ahmet
azınlık mensuplarının, kamu
personeli seçme sınavı (ΑΣΕΠ)
çerçevesinde yapılan itfaiye
memuru alımlarında da benzer
şekilde pozitif ayrımcılık
kapsamına dahil edilmesini
talep etti. Azınlığın bu
konudaki talebinin daha
önceden de dile getirildiğini,
ancak hükümet tarafından
reddedildiğini hatırlatan
milletvekili, hükümetin red
tutumunu sergilemeye devam
mı edeceğini sordu.

Gümülcine ve 
köylerinde 

uygun fiyata satılık
müstakil ev, 
daire, arsa ve 

deniz kenarında
yazlıklar. 

Ayrıca Gümülcine ve
Fener’de satılık 

işyerleri. 

Bilgi için tel:
6932237686,
2531024365... 

Satılık 
Ev, Arsa ve

İşyerleri
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvanlarda süt kesen hastalığı

B
u haftaki
konumuzu, koyun
ve keçi sürülerinde

etkili olan ve büyük
ekonomik kayıplara
sebebiyet veren agalaksia
(parmara) veya Türkçe
tabiriyle Süt Kesen
Hastalığına ayırdık. Süt
kesen nasıl bir hastalıktır?
Sürülerimizde neden
olduğu kayıplar ve bu
hastalıktan korunma yolları
nelerdir? Kısaca değinelim:  

Süt kesen hastalığı,
sürülerde aniden süt
veriminin yok denecek
düzeyde kesilmesi
(memelerden süt yerine
suya benzer bir sıvının
gelmesi), gözlerin
iltihaplanması (gözlerde
beyazlanma) ve
eklemlerdeki şişliğe bağlı
şekillenen topallık ile
karekterize, üç önemli
belirtiyle ortaya çıkan,
Mycoplasma Agalactiae adı
verilen mikrobun neden
olduğu mikrobiyel ve çok
bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık belirtileri; bu üç
belirti bir arada görüleceği
gibi, tek olarak ta
görülmesi olasıdır.
Memelerden, özellikle süt
verimi zamanında aniden
sütün kesilmesi ve süt
yerine memeden su gibi
bazende pıhtı içeren bir
eksudat gelmesi gözlenir.
Meme gittikçe körelir,
küçülür ve hiç süt alınmaz
duruma gelir. Eklemler, şiş
ve sıcaktır. Buna bağlı
topallık sözkonusudur.
Topallık sonucu hayvanlar
aşırı zayıflarlar. Gözlerde
ise hastalığın ileri
safhalarına bağlı olarak
iltihaplanmalar,
çapaklanmalar ve özellikle
gözün renkli bölümünde
akarma ve bulanıklılık göze
çarpar. Körlüğe neden olan
bu durum, hayvanın
gözlerini sağa sola
kaşıması nedeniyle,
bölgede zamanla yaraların
oluşmasına da zemin
hazırlar.

Hastalığın teşhisi
yukarda belirtilen
semptomların birinin veya
birkaçının birden
görülmesiyle veteriner

hekiminizce konulabilir.
Veteriner hekiminiz kesin
teşhis için eğer gerekli
görürse labaratuvara süt
numunesi gönderebilir.
Sonucun geç çıkması
nedeniyle bir an önce
gerekli tedavinin sürüye
uygulanması
başlatılmalıdır.

Daha önceki yazılarımda
da üstüne basa basa
belirtiğim gibi, sürünüzü bu
illetten korumak
istiyorsanız aşılamaya
önem vermelisiniz. Süt
kesen hastalığına karşı aşı
sadece sürü sağlığı yerinde
ise yapılabilmektedir.
Hastalık belirtilerinin
görüldüğünde yapılacak bir
aşılama sürümüzde daha
şiddetli hastalık
belirtilerinin ortaya
çıkmasına neden
olacağından en doğru
aşılama her yıl bu
vakitlerde sürümüzde her
hangi bir problemin
yaşanmadığı dönemde
yapılan aşılamadır.

Eğer belirtiler varsa
yapılacak ilk iş hastaların
sağlamlardan ayrılması ve
hastalara tedavinin
uygulanarak, hastalık
belirtilerinin tamamen
ortadan kalktığından emin
olduktan sonra aşılamaya
gidilmesidir. Aşılama
mutlaka veteriner hekimler
tarafından uygulanmalıdır.

Hastalığın erken
tedavisinde memelerin
sağımla boşaltılması ve
içeriğinin imha edilmesi çok
önemlidir. Göz damlası
veya merhemlerin
kullanılması,  kas içi ve
meme ucundan
uygulanacak uygun
antibiyotik seçimi meme
körelmelerinin mümkün
olduğunca önüne
geçecektir. Eğer tedavide
geç kalınacak olunursa,
memeden bir daha süt
alınmayabilir.

Hastalıklarla
mücadelelerde en ucuz ve
kesin çözümün korunma ve
aşılamalarla sağlandığını
birkez daha hatırlatarak,
hepinize sağlıklı ve huzur
dolu günler diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan AHMET,
Avrupa Birliği Ortak Tarım Bütçesi’nden tütüne kilo
başına 3 euro destek istedi. 

Ahmet, AB’nin Yeni Ortak Tarım Politikası’nda yer
alan 2.2 milyarlık kaynaktan, tütün için kilo başına 3
euro destek primi talep etti. 

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı’na yönelik
sorusunda milletvekili, hiçbir gerekçe gösterilmeden
desteklenecek ürünler listesinden çıkarılan tütünün,
Yeni Ortak Tarım Politikası’nda yeniden
desteklenecek tarım ürünleri arasına alınması için
gerekli müzakkerelerin yapılması çağrısında
bulundu.

Milletvekili Ahmet bu konunun, özellikle Trakya
bölgesinde geçiminin neredeyse tamamını tek tip
ürene bağlı olararak sağlayan, basma tipi tütün
üreticisi 6.800 aileyi yakından ilgilendirdiğini
belirterek, herhangi bir alternatif ürün yetiştiriciliği

için proje geliştirilmeden tütünün destek priminin
kesilmesinin, bölge çiftçisine açacağı ekonomik
zararın tarif edilmez boyutta olacağını vurguladı.

Destek priminin kesilmesinin, bölgede basma tipi
tütün üretiminin son bulmasına ve sadece tütün
üretiminden geçinen binlerce ailenin ekonomik
olarak yok olmasına sebep olacağını ifade eden
İlhan Ahmet, Tarım Bakanı’na bu tehlikenin önüne
geçilerek tütünün yeniden desteklenecek tarım
ürünleri listesine alınması için herhangi bir
girişimde bulunup bulunmadığını sordu. 

İlhan Ahmet, Tarım Bakanı’ndan, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi’nin AB Yeni Ortak Tarım
Politikası’nın ikinci aşamasında mevcut 2.2 milyarlık
kaynaktan, tütün için kilo başına 3 euro destek primi
verilmesi yönündeki önerisi doğrultusunda
müzakkarelerde bulunup bulunmayacağının
yanıtını istedi.

Tütüne kilo başına 
3 euro destek istedi

Makas sınır kapısında
otobüslere yasak kalkıyor

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis ile
Bulgaristan’ın Kırcaali Valisi İlia
İliev ve Smolian Valisi Slavov
Nedyalko 8 Ocak Cuma günü bir
araya geldiler.

Gümülcine’de Eyalet Başkanlığı
binasında yapılan görüşmede, iki
ülkeyi birleştiren yollarla ilgili
askıda bulunan konular ele

alınırken, Yunanistan-Bulgaristan
2012-2020 programı çerçevesinde
geliştirilebilecek ortak faaliyetlerle
ilgili fikir alışverişinde de
bulunuldu.

Nimfea - Makas sınır kapısının
Bulgaristan tarafından araçların
kayıt sürecini hızlandıran ve
bekleme süresini azaltan
elektronik donanımın

yerleştirildiği ifade edilirken,
otobüslerin geçişine getirilen
yasağın kaldırılması konusu da
ele alındı. Kırcaali Valisi’nin bu
konu hakkında Bulgar tarafıyla
ilgili teknik sorunların Mayıs ayına
kadar tamamlanacağını ve
otobüslerin geçişine izin verileceği
ifade edildi.
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OYUNCULAR , yayıncılar ve
HD video akışı sağlayanlar için
önemli bir cihaz.

Artık güçlü bir internet
bağlantısına sahip olmak
yetmiyor; onu evin diğer
odalarına yaymak da istiyoruz.
Hal böyle olunca elbette
zamanla ortaya çok kullanışlı
ürünler çıktı. Bunlar arasında
çok sayıda seçenek sunmayı
başaran TP-Link, bugün
elimizdeki RE450 modeliyle de
iyi bir örnek sunuyor bizlere.
İlginç yapıda tasarlanan RE450,
kısaca bir menzil genişletici
olarak rol yapıyor. Fakat gerek
performansı gerek kullanım
kolaylığıyla bunu çok kullanışlı
hale getiren cihaz, özellikleriyle
çekici bir model olmayı
başarıyor. Peki, bize neler
sunuyor? Şimdi TP-Link RE450
modeline daha yakından
bakalım.

İlginç tasarım
İnternet artık hayatımızın

vazgeçilmez bir parçası. Bu
nedenle mobil ortamlarda
elimizden düşmeyen cep
telefonları hayat bulurken, evde
de durum pek farklı değil.
Uyumadan önce son baktığımız
şey cep telefonu ekranı, sabah
kalktığımızda da durum yine
bunun tekrarıyken, yatak
odasında internetin çekmemesi
düşünülemez bir hal almış
durumda. Bu gibi durumlarda
internet bağlantısını modemin
olduğu odadan evin geri
kalanına yaymak için menzil
genişleticiler kullanıyoruz. TP-

Link RE450 de burada devreye
giriyor.

Her şeyden önce TP-Link
RE450’nin, çok şık yapıda
tasarlandığını söylemek gerek.
Evet, cihaz biraz irice
tasarlanmış. Bu belki cihazın
özellikleri arasında eksi haneye
yazılabilir, zira büyük yapısı
nedeniyle priz ve özellikle çoklu
prizlerde çok yer kaplayacaktır.
Ancak görünüm itibariyle göze
hoş geldiğini de belirtmeden
geçmemek gerek.

TP-Link RE450, üç antenli bir
yapıda. Bunlardan ikisine sağ
ve sol kenarında açılan kollarla
yer veren cihaz, üçüncüsünü ise
üst kısmında gizliyor. Arkadaki
bir düğme yoluyla tepedeki bu
üçüncü anteni de ortaya
çıkartabiliyorsunuz.

Ön yüzünde LED bildirim
ışıklandırmaları ve ana
fonksiyon tuşu olan RE Button’ı
bulunduran cihaz, sol kenarda
ise bir Ethernet portuna yer
veriyor. Bu port ile bir cihaza
kablolu yolla internet de
aktarabiliyorsunuz.

Başarılı performans
TP-Link RE450, gayet kolay

çalışıyor. Üzerindeki RE
Button’a bastıktan sonra
modeminizdeki WPS butonuna
basıyorsunuz ve cihaz hemen
eşleşiyor. Ağınızda TP-Link
Extender 4.5 GHz ve 5GHz gibi
iki farklı şekilde beliren RE450,
ağınıza bağlandığınız aynı şifre
üzerinden hemen
bağlanmanıza olanak tanıyor.
Elbette isterseniz bunları

yapılandırabilirsiniz.
RE450, fazlasıyla

performanslı çalışıyor. Ancak
cihazdan tam randıman
alabilmek için cihazı stratejik
bir noktaya konumlandırmanız
lazım. Yani modeminiz evinizin
bir ucunda, RE450 bir diğer
ucundaysa (uzun mesafelerden
bahsediyoruz) bu cihazdan
verim beklemeyin. Bu cihazı bir
köprü olarak görmek gerek. Bu
nedenle RE450’yi
konumlandırırken, kablosuz ağ
bağlantısının nereye varmasını
istiyorsanız, modeminizle o
hedef arasında ortada kalan
yerleri kullanmak doğru

hareket olacaktır.
Çift bant desteği gösteren

cihaz, hem 2.4 GHz hem 5GHz
bantlarda çalışıyor. İki
frekansta toplam 1750 Mbps hız
sağlayan cihaz, ayrı ayrı
olaraksa, 2.4 GHz’de 450 Mbps,
5GHz’de 1300 Mbps’lik
performans sağlıyor. Bu
nedenle bu cihazı tercih edecek
kullanıcıların, internet
bağlantısında yüksek bant
genişliğini tercih eden ve had
safhada yarar sağlamak
isteyenlerden olması mantıklı
olacak. Özellikle online oyun
oynayan, yayın yapan ve HD
video akışını oturma

odasındaki 4K televizyona
iletmek isteyen kullanıcılar, TP-
Link RE450 ile mutlu olabilirler.

TP-Link RE450, yüksek
performans gözeten bir ürün.
Gayet başarılı bir çalışma
prensibine sahip olan cihaz,
menzil genişletme işini gayet iyi
bir şekilde yerine getiriyor. Belki
üzerinde bir USB portu
bulunabilir veya Ethernet
noktaları çoklu olabilirmiş.
Ancak iş yalnızca menzil
genişletmekse ve maksimum
yarar sağlanmak isteniyorsa TP-
Link RE450 güzel bir ürün
olarak rahatlıkla tercih
edilebilir.

Sıra dışı menzil genişletici
11
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SOLDANSAĞA
1)Aynı türden öğelerin karıştırılmasıyla oluşmuş –
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki 2) Sıvı safra –
Hedefe denk getirememek 3) Üstüne öteberi koymak
için duvara ya da dolabın içine birbirine parallel
olarak tutturulmuş tahta ya da metal levha –
Kızartılmış ekmek ve et suyuyla yapılan yemek 4)
Oval – (psikoloji) Gerginlik 5) Dizlere kadar inen dar
ve kısa pantolo – İki yüzey arasındaki uzaklık 6)
Sürekli – Galyum’un simgesi 7) Fransa’da evil kadın-
lara verilen san – Dar yarış kayığı 8) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Kafiye – (halk dili) Kayın birader 9) Çağırma,
bağırma – Tutku ile sevme 10) (halk dili) İşte, burada
– Lütuf 11) (halk dili) İdare – Radyum’un simgesi 12)
Bir nota – Eli sıkı, cimri – Kırmızı 13) Karakter – Bir
tür org 14) Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan,
tikel – İran Moğallarında hükümdarın ünvanı.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir çocuk oyunu – Hatıra, yadigar 2) Kas – Mavi –
Bahçe duvarı, çit 3) Ekonomik etkinlik birimi – Geniş
ve bol karşıtı – Arsenik’in simgesi 4) Bir soru eki –
Prometyum’un simgesi – Dua okuyucu 5) Bir asker
rütbesi, gedikli – (felsefe) Tatbiki 6) İlgi eki –
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında
verilen ad – (halk dili) Ağabey 7) Postundan kürk
yapılan bir memeli – Elma, armut Kurusu – Hitit 8)
Seçkin – Duman lekesi – İmar yasalarına gore sınır-
lanmış arazi parçası 9) Damla – Bir bilim dalı –
Rodyum’un simgesi 10) Belirti – Dikenli bir bitki –
Çocuğu olan kadın 11) Kargaşa – (argo) Gösteriş,
çalım, caka – Sularını bir denize veya göle gönderen
bölge.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Aha,
Akü, Bot 2) Kantar,
Kara 3) İlah, Eza, Ta 4)
Si, Kom, Dram 5) Tb,
Katrak 6) Fauna, Rot 7)
Karni, Ego 8) Öbek,
Epe, Ak 9) Rutin, Lutr
10) En, Teke, Eda 11) Af,
Sakal 12) Glasnost Na
13) Ama, Es, Kral 14)
Malul, Kible.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Akis, Flöre, Gam 2)
Halita, Bunalma 3) Ana,
Buket, Faal 4) THK,
Nakit 5) AA, Okar,
Nesnel 6) Krema, Ne,
Kaos 7) Tripleks 8)
Kadro, Eu, Atkı 9) Ba,
Rate, Tel, Rb 10) Ortak,
Gard, Nal 11) Taam,
Kok, Adale.
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Dünyanın en uzun nehri olan
Nil, Afrika’nın en büyük gölü olan
Viktorya Gölü’nden doğar. Nehir,
Afrika’da kuzeye doğru ilerler ve
Akdeniz’e dökülür. Akdeniz’e
döküldüğü yerde de geniş bir delta
olan Nil Deltası’nı oluşturur. Nih
Nehri, denize ulaşana kadar
Tanzanya, Kenya, Kongo, Burundi,
Ruanda, Etiyopya, Uganda, Sudan ve
Mısır’dan geçer. Nil’in iki ana kolu
vardır. Beyaz Nil ve Mavi Nil.

Nil Nehri’nin bazı bölgelerinde, rüzgar
gücüyle ilerleyen faluka adı verilen
tekneler kullanılır.

Nil Nehri’nin iki kıyısındaki topraklar
çok verimlidir. Ancak, bu verimli
toprakların dışında kalan kısımlarda, nehrin doğusunda ve batısında çöller
vardır. Bu çöllerde su çok az ve iklim kuraktır. Ancak insanlar çok eski
çağlardan beri yerleşim yerlerini onlar için önemli bir su kaynağı olan Nil’in
kıyısında kurmuşlar. Eski Mısır uygarlığı da burada doğmuş. Eski Mısır’da
yaşam, neredeyse tümüyle Nil Nehri’ne bağlıymış. 

Eskidin her yıl haziran ve eylül ayları arasında Etiyopya’daki karların
erimesi nedeniyle Nil Nehri’nde taşkınlar olurmuş. Bu taşkın
sularıyla birlikte Nil kıyısına verimli topraklar
sürüklenirmiş. Eski Mısırlılar bu
verimli toprakları “Nil’in armağını”
olarak adlandırırmış. Bu topraklarda
tarım yaparlarmış. 

Aslında Nil’in Eski Mısırlılara
armağanı yalnızca bu verimli topraklar
olmamış. Nil aynı zamanda onların tatlı
su kaynağıymış. Ayrıca ulaşım için de
Nil’den yararlanmışlar. Böylece nehir
aracılığıyla ticaret de yapabilmişler. Bina,
giysi, kağıt ve daha pek çok şeyin
üretiminde kullanılan malzemeleri de hep
Nil kıyısındaki kaynarlardan elde etmişler.

Nil Nehri pek çok önemli kentten geçer.
Sudan’daki Gondokoro ve Hartum; Mısır’daki
Asvan, Luksor ve Karnak gibi. Nil’in içinden
geçtiği önemli kentlerden biri de Mısır’ın

başkenti Kahire’dir. Kahire, hem Mısır’ın hem de Afrika’nın
en büyük kentidir. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık
kentlerinden biridir ve Afrika’nın merkezi gibidir. Dünyaca
ünlü piramitler Kahire’nin yakınında, Gize adlı kenttedir.

1971 yılında Mısır’ın güneyindeki Assuan kentinde,
Assuan Yüksek Barajı açıldı. Baraj, Nil sularının kontrol
altında tutulabilmesini ve taşkınların önlenmesini sağladı.
Assuan Yüksek Barajı yapılırken bölgedeki tarihi eserler,

sular altında kalmamaları için bloklar halinde
kesilerek başka yerlere taşındı.

Ayrıca bölgede

yaşayan
insanlar da
başka yerlere
yerleştirildi.

Nil Nehri,
pek çok
hayvan ve
bitki

türüne
ev sahipliği yapar.
Burada timsah, kaplumbağa, babun,
kurbağa, varan, firavunfaresi, su aygırı ve daha pek çok
hayvan yaşar. Ayrıca kartal, aynak, kırlangıç, balıkçıl,
karabatak gibi kuş türleri de Nil kıyısının
sakinlerindendir. Eski Mısırlılarca kağıt yapımında
kullanılmış olan papirus adlı bitki, Nil kıyısında bolca
yetişir. Ayrıca nilüfer de Nil Nehri’nde yaşayan
önemli bitkilerden biridir.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim
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Bir zamanlar bir kadınla

kocasının çocukları yokmuş ve
çocuk sahibi olmayı çok
istiyorlarmış. Gel zaman git
zaman kadın sonunda bir
bebek beklediğini fark etmiş.

Bir gün pencereden komşu
evin bahçesindeki güzel
çiçekleri ve sebzeleri
seyrederken, kadının gözleri
sıra sıra ekilmiş özel bir tür
marula takılmış. O anda sanki
büyülenmiş ve o marullardan
başka şey düşünemez olmuş.

“Ya bu marullardan yerim
ya da ölürüm” demiş kendi
kendine. Yemeden içmeden
kesilmiş, zayıfladıkça
zayıflamış.

Sonunda kocası kadının bu
durumundan öylesine
endişelenmiş, öylesine
endişelenmiş ki, tüm
cesaretini toplayıp yandaki
evin bahçe duvarına
tırmanmış, bahçeye girmiş ve
bir avuç marul yaprağı
toplamış. Ancak, o bahçeye
girmek büyük cesaret
istiyormuş, çünkü orası güçlü
bir cadıya aitmiş.

Kadın kocasının getirdiği
marulları afiyetle yemiş ama
bir avuç yaprak ona
yetmemiş. Kocası ertesi günün
akşamı çaresiz tekrar bahçeye
girmiş. Fakat bu sefer cadı
pusuya yatmış, onu
bekliyormuş.

“Bahçeme girip benim
marullarımı çalmaya nasıl
cesaret edersin sen!” diye
ciyaklamış cadı. “Bunun
hesabını vereceksin!”

Kadının kocası kendisini
affetmesi için yalvarmış
cadıya. Karısının bahçedeki 

marulları nasıl canının
çektiğini, onlar yüzünden

nasıl yemeden içmeden
kesildiğini bir bir anlatmış.

“O zaman,” demiş cadı
sesini biraz daha alçaltarak,
“Alabilirsin, canı ne kadar
çekiyorsa alabilirsin. Ama bir
şartım var, bebeğiniz doğar
doğmaz onu bana
vereceksiniz.” 

Kadının kocası cadının
korkusundan bu şartı hemen
kabul etmiş.

Birkaç hafta sonra bebek
doğmuş. Daha hemen o gün
cadı gelip yeni doğan bebeği
almış. Bebeğe Rapunzel adını
vermiş. Çünkü annesinin ne
yapıp edip yemek istediği
bahçedeki marul türünün adı
da Rapunzel’miş.

Cadı küçük kıza çok iyi
bakmış. Rapunzel on iki
yaşına gelince, dünyalar
güzeli bir çocuk olmuş. Cadı
bir ormanın göbeğinde, yüksek
bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu
kulenin hiç merdiveni yokmuş,
sadece en tepesinde küçük bir
penceresi varmış.

Cadı onu ziyarete
geldiğinde, aşağıdan
“Rapunzel, Rapunzel! Uzat
altın sarısı saçlarını !” diye
seslenirmiş. Rapunzel uzun
örgülü saçlarını percereden
uzatır, cadı da onun saçlarına
tutuna tutuna yukarı
tırmanırmış.

Bu yıllarca
böyle sürüp
gitmiş. Bir
gün bir kralın
oğlu avlanmak
için ormana girmiş. Daha çok
uzaktayken güzel sesli birinin
söylediği şarkıyı duymuş.
Ormanda atını oradan oraya
sürmüş ve kuleye varmış
sonunda. Fakat sağa bakmış,
sola bakmış, ne merdiven

görmüş ne de yukarıya
çıkılacak başka bir şey.

Bu güzel sesin büyüsüne
kapılan Prens, cadının kuleye
nasıl çıktığını görüp öğrenene
kadar hergün oraya uğrar
olmuş. 

Ertesi gün
hava kararırken, alçak

bir sesle “Rapunzel,
Rapunzel! Uzat altın
sarısı saçlarını !” diye
seslenmiş. Sonra da kızın
saçlarına tutunup bir çırpıda
yukarı tırmanmış.

Rapunzel önce biraz
korkmuş, çünkü o güne kadar

cadıdan başkası gelmemiş
ziyaretine. Fakat prens onu
şarkı söylerken dinlediğini,
sesine aşık olduğunu
anlatınca korkusu 

yatışmış. Prens
Rapunzel’e evlenme teklif
etmiş, Rapunzel de kabul
etmiş yüzü hafifçe kızararak.

Ama Rapunzel’in bu yüksek

kuleden
kaçmasına
imkan
yokmuş.

Akıllı
kızın
parlak
bir
fikri

varmış.
Prens her
gelişinde
yanında bir ipek
çilesi getirirse,

Rapunzel’de
bunları birbirine

ekleyerek bir
merdiven
yapabilirmiş.

Her şey yolunda gitmiş
ve cadı olanları hiç
farketmemiş. Fakat bir

gün Rapunzel boş
bulunup da. “Anne,

Prens neden senden
daha hızlı
tırmanıyor
saçlarıma?” diye
sorunca herşey
ortaya çıkmış.

“Seni rezil kız!
Beni nasıl da
aldattın! Ben seni
dünyanın
kötülüklerinden
korumaya
çalışıyordum!” diye
bağırmaya başlamış
cadı öfkeyle. 

Rapunzel’i
tuttuğu gibi

saçlarını kesmiş
ve sonra da
onu çok

uzaklara bir çöle
göndermiş.

O gece cadı kalede kalıp
Prensi beklemiş. Prens,
“Rapunzel, Rapunzel! Uzat
altın sarısı saçlarını !” diye
seslenince, cadı Rapunzel’den
kestiği saç örgüsünü uzatmış
aşağıya. Prens başına neler
geleceğini bilmeden yukarıya
tırmanmış.

Prens kederinden kendini
pencereden atmış. Fakat yere
düşünce ölmemiş, yalnız
kulenin dibindeki dikenler
gözlerine batmış. Yıllarca
gözleri kör bir halde yitirdiği
Rapunzel’e gözyaşları dökerek
ormanda dolaşıp durmuş ve
sadece bitki kökü ve yabani
yemiş yiyerek yaşamış.

Derken bir gün Rapunzel’in
yaşadığı çöle varmış.
Uzaklardan şarkı söyleyen
tatlı bir ses gelmiş
kulaklarına.

“Rapunzel! Rapunzel!” diye
seslenmiş. Rapunzel, prensini
görünce sevinçten bir çığlık
atmış ve Rapunzel’in iki
damla mutluluk göz yaşı
Prensin gözlerine akmış. 

Birden bir mucize olmuş,
Prensin gözleri açılmış ve
Prens görmeye başlamış.

Birlikte mutlu bir şekilde
Prensin ülkesine gitmişler.
Orada halk onları sevinçle
karşılamış. Mutlulukları ömür
boyu hiç bozulmamış.

Sizin köşeniz                                    Miray Hüseyin - 5 yaş

Gümülcine

Konu: Gözlük

çizdim. Bir tane

yunus çizdim

Rapunzel

29 Ocak 2016 GÜNDEMboncuk
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KAPALI mekanlarda geçirilen
zamanın uzaması, hasta kişilerle yakın
temas gibi nedenlerle hastalıklar en sık
2-6 yaş arasındaki çocukları etkisi altına
alıyor. İşte çocuğunuzu kış
hastalıklarından korumanın yolları.

ELLERİNİ EN AZ 15 SANİYE YIKAYIN
Çocuğunuzun ellerini en az 15 saniye
sabunla ovuşturarak yıkamanız, sadece
üst solunum yolları enfeksiyonlarını
değil, her türlü bulaşıcı hastalığı
önlemede en etkili yol.

Bu nedenle sabahları rutin
uygulamanın yanı sıra, hasta kişiyle
temas ettiğinde, burnunu sildiğinde,
enfekte olduğuna inandığınız
materyalleri tuttuğunda, ellerine doğru
hapşırdığında ve sokaktan geldiğinde
ellerini mutlaka yıkayın. Ayrıca anlık
oluşabilecek bulaşma için yanınızda
antiseptic spreyler bulundurmanızda da
fayda var.

C VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
Toplumdaki yaygın inanışın aksine üst
solunum yolu enfeksiyonuna
yakalandıktan sonra alınan C vitamini
koruyu etki sağlamıyor. Yapılan
çalışmalarda, hasta olmadan önce ise
korunmada yararlı olabileceği
belirtiliyor.

Mandalina, limon, kırmızı lahana,
kuru kekis, kivi, brokoli, ıspanak ve
karnabahar gibi besinler C vitamininden
oldukça zenginler. Çocuklarda günlük
ortalama C vitamini ihtiyacı 50 mg
oluyor. Günde 1-2 mandalina veya 1
portakalın içerdiği C vitamini bu ihtiyacı
karşılamaya büyük oranda yetiyor.
Ayrıca sebze ve meyvelerle de takviye
edilince çocuğunuzun vitamin ihtiyacı
karşılanmış oluyor.

DEMİR VE MİNERALLERDEN 
ZENGİN BESLEYİN
D vitamini ile mineraller de bağışıklık

sistemini güçlendirdikleri
için kış mevsiminde çok
önemli bir yer tutuyor. Bu
yüzden çocuğunuzun
sadece C vitamini değil,
demir ve mineral
içeren tüm besinleri
düzenli tüketmesi
üst solunum
yollarından
korunması için çok
önemli. Et, sebze ve
bakliyat gibi demir
ile mineralden
zengi besinleri
sofranızdan eksik etmeyin.

KALIN GİYDİRMEYİN
Evde veye sokağa çıkarken çocuğunuzu
çok kalın giydirmeyin. Çünkü
gereğinden kalın giydirilen çocuklar
terleyip daha kolay hasta olabiliyor.
Bunun yerine ısıyı koruyan 2-3 kat orta
incelikte kıyafet yeterli gelecektir.
Böylelikle ısı durumuna gore
çocuğunuzun kıyafetini çıkartep,
terlemenin önüne geçebilirsiniz. Vücutta
ısı kaybının önüne geçmek için başını da
sıkı koruyun.

ATKI VE ELDİVENLERİNİ 
SIK SIK YIKAYIN
Hijyenik olmayan atkı ve eldivenlerde
barınan virüsler ağır ve burun yoluyla
vücuda yayılarak üst solunum yolu
enfeksiyonuna yol açabiliyorlar. Bu
yüzden hijyenik olmadığını
düşündüğünüz bir yerle temas eden
atkıyı çocuğunuzun yüzüne sarmayın.

Aynı önlemi eldivenleri içi de alın.
Çocuğunuzu üst solunum yolları
hastalıklarından koruyabilmek için bu
tür hastalıklarda eldiven atkı gibi
aksesuarlarını her gün yıkamanızda
fayda var.

HASTAYKEN ÖPMEYİN
Üst solunum yolları hastalıkları ağız,
burun salgıları ve nefes yoluyla bulaştığı
için öpücüğünüz çocuğunuzu hasta
edebiliyor. Bu nedenle hasta
olduğunuzda  çocuğunuzu öpmekten
kaçının. Tükürük  ve ağız salgınızla
temas etmemesi için hapşırırken veya
öksürürken ağzınızı kapayın. Ayrıca
evde yaşayan aile bireyi veya siz üst
solunum yolu enfeksiyonuna
yakalanmışsanız maske takmanız da çok
önemli.

EN AZ 6 AY ANNE SÜTÜ 
İLE BESLEYİN
Anne sütü çocuğun güçlü bir bağışıklık
sistemine sahip olmasında büyük bir rol
oynuyor. Örneğin bebekler en az 6 ay
anne sütü aldıklarında enfeksiyonlara
karşı dirençli oluyorlar. Grip aşısının 6
aydan önce yapılmadığı ve grip
ilaçlarının da mümkünse 1 yaşından
önce verilmediği düşünülürse, ilk 6 ay
anne sütü ile beslenmenin ne kadar
önemli olduğu ortaya çıkıyor.

ODA ISISINI 22-23 DERECE
ARASINDA TUTUN
Çocukların doğduklarından itibaren
yaşadıkları yerlerin ısısı vücutlarını bu
tür hastalıklara daha dirençli veya daha 

hassas yapabiliyor. Çocuğunuzu çok
sıcak odada yatırmayın. Çünkü sıcak
hava üst solunum yollarını kurutuyor,
mukoza bütünlüğü bozulduğu için de
virüsler mukozadan vücuda kolayca içeri
giriyor. Odanın sıcaklığının 22-23 derece
arasında olması yeterli gelecektir.

GÜNDE 8-10 SAAT UYUTUN
Güçlü bir bağışıklık sisteminde yeterli
süre uyumak da büyük rol oynuyor.
Çocuğunuz yuva ve okul çağında ise
günde ortalama 8-10 saat uyuması çok
önemli.

PARKTA OYNATIN
Kapalı mekanlarda öksürük ve hapşırık
yoluyla havaya saçılan virüslerin havada
asılı kalması, bu hastalıkların
yayılmasını kolaylaştırıyor. Açık hava ise
bu konudaki riski en aza indiriyor.
Çocuğunuzla özellikle salgın
zamanlarında kapalı yerlerde zaman
geçirmeyin, açık havayı tercih edin.

OYUNCAKLARINI SIK SIK YIKAYIN
Çocuğunuzu klavye, kapı kolu,
telefonlar, hasta birinin kişisel eşyaları
gibi elle temas eden malzemelerle
mümkün olduğunca temas ettirmeyin.
Bu tür nesneleri ve oyuncaklarını da sık
sık dezenfekte edin.

Çocuğunuzu kış
hastalıklarından 
korumanın yolları

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi

yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.

Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem  sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata

bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.b

u
rç
la
r.
..
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29 Ocaklar Tek Rumeli TV’de ele alındı
“29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş

Günü” ve 29 Ocak 1990’da azınlık aleyhine yaşanan
şiddet olayları Türkiye’de yayın yapan Tek Rumeli
televizyon kanalında ele alındı.

Tek Rumeli televizyonunda gazeteci Gökhan
Tuzladan’ın hazırlayıp sunduğu “Gündem Özel”
programına Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ve BTTDD eski genel başkanlarından
Burhanettin Hakgüder katıldı. 

Programda, “29 Ocak 1988 Toplumsal Dayanışma ve
Milli Direniş Günü” ve 29 Ocak 1990’daki şiddet olayları
ile Batı Trakya Türk azınlığının sorunları masaya
yatırıldı. Batı Trakya Türkleri’nin 29 Ocak 1988’e kadar
azınlık ve vatandaşlık haklarından nasıl mahrum
bırakıldıklarını örnekleriyle anlatan katılımcılar, 1923’te
Batı Trakya Türkleri’nin bölgede yüzde 85 toprak
sahibiyken bugün bu oranın yüzde 24 olduğuna dikkat
çektiler ve bu tablonun yaşanan baskıları çok iyi
özetlediğinin altını çizdiler.

Açık oturumda, Lozan Antlaşması’ndan doğan
eğitim ve inanç özerkliğine darbe vurulduğu, azınlığın
göçe ve asimilasyona zorlandığını, Vatandaşlık
Yasası’nın 19. maddesine dayanarak 60 bin azınlık
ferdinin keyfi uygulamalarla vatandaşlıktan atıldığı
aktarıldı. Konuşmacılar, 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü

özellikle gençlerin çok iyi irdelemesi gerektiğine dikkat
çektiler. 

DEB Partisi Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş, azınlık
üzerinde uygulanan devlet politikasının değişmediğini,
bu sebeple DEB Partisi olarak tüm sorunları içeren bir
imza kampanyası başlattıklarını ifade etti. DEB
Partisi’nin yeni genel merkez binasının açılması
aşamasında saldırıya uğradığını hatırlatan Ali Çavuş,

Dr. Sadık Ahmet’in kaza yaptığı aracın da çalındığını
anlattı.

Ali Çavuş, bugün farklı siyasi partilerdeki Türk
milletvekillerinin azınlığa uygulanan haksız
uygulamalardan rahatsızlık duymaları halinde DEB
Partisi’ne geçebileceklerini, geçmeleri durumunda
genel başkanlığı dahi kendilerine bırakabileceğini
belirtti.

BTTDD Yalova şubesi
Kamil Akıncı ile devam
kararı aldı

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Yalova şubesinin olağan genel
kurulu 24 Ocak Pazar günü
gerçekleştirildi.

Genel kurula dernek
üyelerinin yanı sıra BTTDD
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, Bursa Batı
Trakyaspor Kulübü Osmangazi
şube İkinci Başkanı Ali Mençe
ve İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü eski Başkanı
Mehmet Türkmen de katıldı.

Kongrede divan başkanlığını
İsmail Altay, sekreterlik görevini
Necati Aga ve Hasan İbram
üstlendi. 

Genel kurulda söz alan
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Yalova
şubesinin yakın geçmişte
kapatılması tartışılırken, bugün
üyelerinin kendi mekanında
toplanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Hüseyin, bunun hayata
geçmesinde katkısı bulunan

başta şube Başkanı Kamil Akıncı
ve yönetimiyle tüm üyelere
teşekkür etti. 

Ardından şube Başkanı Kamil
Akıncı, iki yıllık faaliyet
raporunu sundu. En önemli
faaliyetlerinin şubeye
Bayraktepe Parkı içinde bir
mekan kazandırılması olduğunu
belirten Akıncı, katkısı bulunan
herkese teşekkür etti.

Yapılan seçimlerde BTTDD
Yalova şube başkanlığına
yeniden Kamil Akıncı getirildi.
Yönetim kurulu üyeleri şu
isimlerden oluştu:

1- İsmail Altay
2- Necati Aga
3- Hasan İbram
4- İrfan Hasan
5- Ali Sezgin
6- Necmi Halil

YEDEK ÜYELER
1- Ali Rodoplu
2- Salih Eratlı
3- Salih Latif
4- Hasan Salih
5- Mustafa Gündaş
6- Ali Katrancı

“Demokratik hak ve
özgürlüklerimiz için mücadele
etmeye devam edeceğiz”

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu, 29 Ocak
nedeniyle yayımladığı
açıklamada, Batı Trakya Türk
azınlığının demokratik hak ve
özgürlükler için mücadele
etmeye devam edeceğini
vurguladı. 

ABTTF’nin açıklamasında,
“Batı Trakya Türk azınlığı, 29
Ocak 1988 tarihinde azınlığın
‘Türk’ kimliğini inkar eden
Yunan devletine karşı hep bir
ağızdan ‘Türk’üz!’ diye
haykırmış, uğradığı siyasi ve
sosyal baskılara karşı
dayanışma içerisinde
demokratik tepkisini
göstermişti. Yunan polisinin
müdahalesiyle çok sayıda Batı
Trakya Türk’ü yaralanmış,
Gümülcine’de Türklere ait ev
ve işyerlerine saldırılar
düzenlenmişti. 29 Ocak 1990
tarihinde iki yıl öncesinde
yaşanan olayları anmak
amacıyla yine sokaklara
dökülen Batı Trakya Türkleri
bir kez daha Yunan polisinin
sert müdahalesi ile
karşılaşmıştı. O tarihten sonra
Batı Trakya Türk azınlığı için
‘Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü’ haline gelen 29
Ocak tarihi her yıl düzenlenen
etkinliklerle anılıyor.” dendi. 

ABTTF’nin 1988 yılında
azınlığın sesini uluslararası
platforma duyurmak amacıyla
kurulduğu belirtilen
açıklamada, “29 Ocak 1988’de
vuku bulan olayların hemen
ardından Batı Trakya Türk

azınlığımızın haklı sesini
uluslararası düzeyde
duyurmak amacı ile 28 Şubat
1988 tarihinde Almanya’da
kurulan Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF),
Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü’nün 28. yılında
azınlığımızın 1923 Lozan Barış
Antlaşması ve diğer ikili
antlaşmalarla tanımlanan ve
koruma altına alınan tüm
haklarının gerçek anlamda
garanti altına alınmasını talep
etmektedir. Federasyonumuz,
Milli Direniş ve Toplumsal
Dayanışma Günü’nün bilinci
ve ruhu ile, ‘hak verilmez,
alınır’ ilkesi ile geride kalan 28
yılda mücadelesini sürdürmüş
ve önümüzdeki yıllarda da
aynı şekilde sürdürmeye
devam edecektir.” ifadelerine

yer verildi. 
29 Ocak münasebetiyle

yayımlanan açıklama şöyle
sona erdi: “ABTTF olarak
ülkemiz Yunanistan’ı Batı
Trakya Türk azınlığımıza
yönelik insan ve azınlık hakları
ihlallerine derhal son vermeye
çağırıyor, Yunan
hükümetinden azınlığımızın
Türk kimliğini tanımasını,
eğitim ve din alanlarında sahip
olduğu özerk yapıyı tahrip
edici politika ve
uygulamalarına ivedi olarak
son vermesini talep ediyoruz.
Batı Trakya Türk azınlığımızın
hak arama mücadelesinde bir
dönüm noktası olan, tek yürek
ve ses olduğu 29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü’nün 28.
yıldönümü kutlu olsun!”
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M
eyve ağaçlarında:
dal kesme, dal
eğme, dal

seyreltme, uç alma ve dalların
açılarının genişletilmesi veya
daraltılması gibi işlemlere
budama denir. 

Meyve Ağaçları Neden
Budanır? 
Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli
ve bol ürün alabilmek için
toprak işleme, sulama,
gübreleme, mücadele gibi
tedbirlerin yanında her yıl
budamanın da yapılması
zorunludur. 

Budama yapılmayan
ağaçlarda;

taç düzensiz gelişir, 
fazla verim nedeniyle dallar

kırılır, 
küçük ve kalitesiz meyve

oluşur, 
sık dallanma sonucu iç

kısımdaki dallar ışık almaz, 
kısa zamanda verim düşer 
periyodisite (ürün bir yıl var

ve bir yıl yok) görülür
Bu nedenle budama,

meyvecilikte karlılık oranını
artırmak için yapılması gereken
en önemli bakım
tedbirlerindendir.

Bu işlemler genel olarak şu
amaçlar için yapılır:

Fidan dikim esnasında kök ve
gövde arasındaki dengeyi
sağlamak. 

Ağaçlara istenilen şekli
vermek. 

Şekli oluşturulmuş ve verime
yatmış ağaçlarda verilmiş şekli
muhafaza etmek. 

Ağaçlarda meyve verimi ile
sürgün oluşumunu
dengelemek. 

Dal çıkarma ile meyve
seyreltmesi yapmak. 

Periyodisitenin (ürün bir yıl

var ve bir yıl yok) etkisini
azaltmak. 

İyi bir taçlandırma ile ağaç
tacının iç kısımlarının da
ışıklanma ve havalanmasını
sağlayarak bu kısımlardan da
meyve almak. 

Dal kırılma ve sarkmalarını
azaltmak.

Ne Zaman Budama
Yapılmalıdır?
Meyve ağaçlarında budama,
genelde kış dinlenme
döneminde havaların çok soğuk
olmadığı zamanlarda yapılır.
Kışın çok soğuk geçmediği
bölgelerde sonbaharda, ağaçlar
yapraklarını döktükten itibaren
budamaya başlanır. Kış
sonunda ağaçlar uyanıncaya
kadar devam edilebilir. Kışları
çok soğuk geçen bölgelerde ise
budama yerlerinin soğuktan
zarar görmemeleri için
budamayı soğuklar geçtikten
sonra; fakat ağaçlar uyanmadan
önce yapmalıdır. 
Meyve ağaçları kış ayları
dışında yaz başlangıcında da,
kış aylarındaki kadar sert
olmamak şartıyla budanabilir.
Bu dönemde yapılan budama,
genç ağaçlarda şekil vermek
için yapılır. Bu budama dal
eğme, açı genişletme veya
daraltma şeklinde olur. Yaz
başlangıcında yaşlı ağaçlarda
ise aşırı olmamak kaydıyla iç
kısımların ışık almasını
sağlamak için dal seyreltmesi
yapılır. Bu budamada öncelikle
ana dallardan çıkan obur dallar
ile dalların uç kısımlarında
birbirine yakın kuvvetli gelişen
dallardan bazıları çıkarılır. Ana
dalların uç kısmında ana dala
rakip olabilecek kuvvetli
dalların kalanları eğilerek
zayıflatılır. 

Ziraat Mühendisi

Salih TOPAL

Ağaçlarda budamanın 
önemi ve zamanı

Bitki Doktoru

salihtopal@hotmail.gr /www.tarim.gr

“Kültür ve
Medeniyetimizin
Anlam Kodları” 

BATI Trakya İmam Hatip
Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği (BİHLİMDER), 12 Ocak
Salı günü dernek lokalinde
“Kültür ve Medeniyetimizin
Anlam Kodları” adlı bir
konferans düzenledi. Etkinliğe
Türkiye’den gelen T.C.
Başbakanlık Atatürk Kültür Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Derya Örs konuşmacı
olarak katıldı. 

Etkinlik protokol
konuşmalarıyla başladı.
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet tarafından yapılan
açılış konuşmasından sonra,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Mustafçova
Belediye  Başkanı Cemil Kabza,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
ve Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
yaptıkları konuşmalarda, 12
Ocak Salı günü İstanbul Sultan
Ahmet Meydanı’nda gerçekleşen
patlamayı ve dünyada yapılan
tüm terör saldırılarını kınadılar. 

Prof. Dr. Derya Örs,
sunumuna Batı Trakya’da
bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
başladı. Örs konuşmasında,
medeniyetimizin ve
kültürümüzün kodlarından olan
hoşgörü, adalet ve ilim
kavramlarına değindi. Örs,
“Sevgisizlik ve merhametsizlik
bütün hastalıkların başıdır.
Halbuki dinimiz selam
kelimesinden başlamak suretiyle
insanlara bir esenlik, sevgi,
muhabbet ve bir emniyet vaat
ederek insanlığa gönderildi.
Hepimiz bu ortak inancı
paylaşıyoruz. Siz ve biz ülkeler
arasında çizgiler dışında hiçbir
farklılığa sahip değiliz. İslam
coğrafyası veya başka

coğrafyalar, eğer siyasi ve fiziki
bir takım sınırları görmezlikten
gelirseniz bütün insanlığın ortak
mülkü olan bir dünya üzerinde
yaşıyoruz. İnsanlığın bu ortak
mülkünün gerçek sahibi ise
Kur’an’da da ifade edildiği gibi
bütün alemlere malik olacak
Cenab-ı Hak’tır. Dolayısıyla
insanlığın saadeti, mutluluğu,
refahı ve hepsi bu dünya
düzenini doğru anlamak üzerine
inşa edilmiştir.” ifadelerini
kullandı.

GENÇLERİ NASIL
YETİŞTİRECEĞİZ?
Örs sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün yaşadığımız en önemli
sorunlardan birisi genç kuşakları
nasıl geliştireceğimize ilişkin
sorundur. Onlara hangi
değerleri, erdemleri, ve faziletleri
öğreteceğiz. Bu öğretimin,
bilginin kaynağını nereye
dayandıracağız. Böyle bir sorun
sadece İslam dünyasında değil
bütün dünyada mevcuttur.
Bütün insanlık bu sorunlarla
karşı karşıyadır.” 

Derya Örs konuşmasının
devamında bilginin önemine
değindi. Bilginin İslamiyet ve
insanlık için vazgeçilmez bir
husus olduğuna dikkat çekti.

“DİLİNİ KAYBETMİŞ OLAN
MÜSLÜMANLIĞINI DA
KAYBETMİŞTİR”
Örs, “Bugün dünyada dillerini
kaybetmiş olan pek çok toplum
Müslümanlığını da beraberinde
yitirmiştir. Yani kendileri,
anladıkları, konuştukları,
bildikleri dille konuşmaktan ve
onunla eğitim almaktan
mahrum kalmışlarsa veya çeşitli
kuşaklar sonrasında bu diller
yok olmuşsa, onlarla beraber,
ikinci üçüncü kuşaklardan sonra
İslam inancı da yok olmuştur
veya büyük zarara uğramıştır. Bu
bakımdan bizim bütün

coğrafyalarımızda bir
milliyetçilikten, bir şövenlikten,
bir radikallikten bahsetmiyorum,
ama milli varlığımızı, milli
kimliğimizi ve onun en önemli
araçlarından birisi olan dilimizi
muhafaza etmemiz, aynı
zamanda dini kimliğimizi
muhafaza etmemizin de birinci
derecede garantörüdür.” diye
konuştu. 

Örs konuşmasının sonunda
Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili
duygu ve düşüncelerini dile
getirdi. Derya Örs, “Batı Trakya
Müslüman Türkleri olarak
yıllardır vermekte olduğunuz
insani mücadele bunların en
güzel göstergelerinden bir
tanesidir. Yani burada kendi
haklarınızı, demokratik
duruşunuzu, dini, kültürel ve
milli haklarınızı daima en güzel
yöntemlerle, en iyi yöntemlerle
arıyor olmanız; gelenek ve
göreneklerinizi, örfümüzü,
adetimizi, inançlarımızı, hayat
tarzımızı devam ettiriyor olmanız
birbirlerinizi kucaklıyor, sahip
çıkıyor olmanız; eğitim, bilim
sanat gibi insanı insan eden
unsurlara yaklaşıyor olmanız,
bunlarla kendinizi besliyor
olmanız, şayanı takdir ve şayanı
tebrik bir duruştur. Bütün
bunları sağlayan şey, aslında
biraz önce genel hatlarını kabaca
izah ettiğim kültür ve medeniyet
anlam kodlarımızın sizin
genlerinizde, zihinlerinizde bin
yıllardır var olmasıdır” dedi.

DERYA ÖRS

gundem_963_Layout 1  01.02.2016  12:10  Page 16



GÜNDEMhaber 1729 Ocak 2016

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah’ın nimetlerine şükür, 
ebedi saadete sevk eder

B
u dünya hayatı bir
misafirhanedir. Kişinin
asıl yurdu, âhirettir. Bu

nedenle insan bu dünyada
misafirliğini bitirince asıl yurduna
gider. Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyuruyor: “Mü’min bu
dünyada kendisini garip bir yolcu
gibi hisseder.” 

Allah yolcuları karanlığa ışıkla
girerler. Onların ışığı, Hakk’a
kulluktur. Onlar korku ve çekinme
içinde olurlar. Sonlarının kötü
gelmesi ihtimali onları korkutur.
Bütün bunları düşünerek karanlığı
ibadet ışıkları ile delmeye
çalışırlar. Namazlarını, oruçlarını,
haclarını ve bütün ibadetlerini
gerektiği gibi yaparlar. Hem
dilleri, hem de kalpleri ile Hakk’ı
zikrederler. Dünyadaki hâlleri
böyle geçip gider. Sonra öbür
âlemin en güzel yeri olan cennete
giderler. Orada Hakk’ın rahmet
yüzünü görür, iyiliğini bulur, bu
hâllerine şükür ederler: “Allah’a
hamd olsun, bizden kederi
giderdi.” (el-Fâtır, 35/34) 

Üzerinde misafir olarak
yaşadığımız bu dünyanın
sahibinin Allah’u Teâlâ olduğunu
unutmamamız bizim için en başta
gelen görevimizdir. Bu da bizim
için saymakla bitiremeyeceğimiz
nimetleri bahşeden Allah’a şükür
etmekle mümkündür. 

Peki Allah’a nasıl şükrederiz?
“Hamd olsun”, “şükürler olsun”
demek yeterli midir? Tabi ki yeterli
değildir. Allah’a şükretmenin en
iyi yolu, bize bahşeylediği
azalarımızı maksadına uygun bir
tarzda kullanmaktır. Bu da
gözümüzü haramdan korumakla,
göz şükrürnü, kulağımızla haram
dinlememekle kulak şükrünü,
ellerimizle harama uzatmamakla
el şükrünü, ayaklarımızla harama
gitmemekle ayak şükrünü
gerçekleştirmiş oluruz. Kalbimizin
şükrü de Allah’ı sevmekle,
dilimizin şükrü Allah’ı zikretmekle,
aklımızın şükrü de yaratılan
herşeyin sahibinin Allah’ın
olduğunu düşünmekle olur. Ancak
o zaman misafir olarak
bulunduğumuz bu dünyadaki ev
sahipliğini yapan Yüce Rabbimizin
de hoşnutluğunu kazanmış
oluruz. Unutmayalım ki böyle bir
hoşnutluk kazanmak, gideceğimiz
asıl yurdumuzda ebedî bir
mutluluğa kavuşmak demektir.
Zaten biz bu dünyaya bir gün göç
edeceğimiz âhiretteki ebedî
mutluluğu kazanmak için
gelmemiş miyiz? 

Bir kimsenin, hiç de mecbûr
olmadığı halde, karşısındakine bir
bardak su ik râm etmesi, bir

teşekkür borcu doğurur ki, bu da
insânî ve vicdânî bir mesele kabûl
edilir. Aslında bu ölçü, bize
Cenâb-ı Hakk’ın sayısız nîmetleri
karşısında nasıl bir minnettarlık ve
şükür hissi içinde yaşamamız
gerektiğini hatırlatır. Hâl
böyleyken, bir insanın, fıtratında
bulunan cehâlet, şehvet, kibir,
gurûr, hırs, cimrilik, hased, is râf
ve öfke gibi temâyüllere, kısaca
nefse tâbî olarak ilâhî nîmetler
karşısında nan körlük etmesi,
onun sâhib olduğu fıtrî şerefe
gölge düşüren büyük bir
aldanıştır.

Bu aldanış sebebiyledir ki,
içlerdeki nefs denilen dünyâya
gâfilâne temâyül arzularının
neticesindeki günahlar, kulların,
zaman zaman insanlık şeref ve
haysiye tini küçültür. Rûhların
günâh karanlığı ile kirletilmesine
sebeb olur.

Günümüzde dünyanın birçok
yerinde vahşet yaşanıyorsa,
savunmasız insanlar
öldürülüyorsa,  zulüm işleniyorsa
canavarlaşmış olan zalimlerin
Allah’a karşı nankörlüklerinden
dolayı ruhları kirlenmiştir.

“Allah’ın sana vardiğinden
âhiret yurdunu kazanmaya bak ve
dünyadan nasibini unutma. Nasıl
ki Allah sana ihsanda bulunduysa
sen de insanlara ihsanda bulun.
Yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah
bozguncuları sevmez.” Kasas, 77

Kasas süresinin 77’nci âyetin
ve devamındaki âyetlerde Cenâb-ı
Hak biz insanlara şu mesajı
veriyor: “Ey insan, ben sana bu
kadar nimet verdim, sınırsız
iyiliklerde bulundum, o halde sen
de iyilik yap. Sakın bozgunculuk
yapma. Çünkü ben bozguncuları
sevmem. Kendisine büyük servet
verdiğim Karun gibi olma. Ona
verdiğim zenginliğe karşı
nankörlük yaptı, büyüklük tasladı
ama sonunda onu servetiyle
beraber yerin dibine geçirdim.
Unutma ki Bana inanıp iyi işler
yaparsan sana âhiret yurdunda
vereceğim mükâfat dünyadaki
mal-mülk ve servetten daha
hayırlı olacaktır.” 

Kur’an’da geçen Kârûn
kıssasında ümmete ibret olarak,
kibirlinin, şükür yerine nankörlük
edenin, hasedçinin ve âhıreti
unutup da dünyâya dalarak
aldananların fecî âkıbeti
sergilenmektedir. Onlar ebedi
saadeti kaybetmişlerdir.
Unutmayalım, ebedi saadeti
kazanmanın yolu, Allah’ın
nimetlerine şükürden geçer. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUMustafa Hacı yeniden
başmüftü seçildi

BULGARİSTAN Müslümanları Ulusal
Kongresi, 24 Ocak Pazar günü ülkenin başkenti
Sofya’da yapıldı. Ülkede yaşayan Müslümanları
temsilen 976 delegenin katıldığı kongrede
Mustafa Hacı oybirliğiyle yeniden Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü seçildi. 

Sofya Milli Kültür Sarayı’ndaki kongreye, ülke
genelinden katılım hakkı elde eden 1.223
delegeden konferansa 976 delege katıldı. 

Geçici olarak Yüksek İslam Şura Başkanı
görevinde bulunan Vedat Ahmet ise delegeler
tarafından oybirliğiyle desteklenerek, Yüksek
İslam Şura Başkanı seçildi.

Sofya’daki kongreye katılan konuklar
arasında Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, Balkan ülkelerindeki
Müslüman toplumların temsilcileri, yurt
dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
ve Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileri yer aldı.

Kongrede, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Eşbaşkanı Mustafa Karadayı, HÖH Başkan
Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı
Aliosman İmamov, HÖH Merkez Yürütme Kurulu
üyesi Ünal Lütfi, Avrupa Parlamentosu
Milletvekilleri İlhan Küçük ve Necmi Ali ve HÖH
Milletvekili Ahmet Ahmedov da hazır
bulundular. Konuklar arasında HÖH’ten ihraç
edilen eski Genel Başkan Lütfi Mestan ve onunla
birlikte partiden ayrılan milletvekilleri Hüseyin
Hafızov, Aydoğan Ali ve Şabanali Ahmet de hazır
bulundular. 

Kongrenin gündeminde yer alan konular
arasında merkez yönetim organları seçiminin
yanı sıra Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ve Yüksek
İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet’in önceki beş
yıllık döneme ilişkin faaliyet raporlarını
sunmaları, ülkedeki Müslümanlarla ilgili davalar

ve Başmüftülük kurumunun tüzüğünde
değişiklikler yapılması yer aldı. 

Kongrede yapılan selamlama konuşmalarında
küresel terör tehlikesi ve İslam’ın üzerine
düşürdüğü gölgeye değinildi. Yüksek İslam
Enstitüsü Eski Rektörü Dr. İsmail Cambazov,
“Terör örgütleri İslam dininin adına
silinmeyecek lekeler sürdüler. Radikal
İslamcıların verdiği dini mesajlarda Kur’an-ı
Kerim esas alınmamaktadır, onlar İslam
uygarlığını tahrip ediyor ve Yüce Allah’a ve
O’nun kulu ve Elçisi Hz. Muhammed’e (SAV) olan
inancı kötülüyorlar.” dedi. 

Kongrede, Romanya Müslümanları Müftüsü
Murat Yusuf da bir selamlama konuşması yaptı. 

Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Hasan Yılmaz da konuşmasında Bulgar
ulusunun ve Bulgaristan Müslümanlarının pek
çok zorluklar yaşadıklarını, fakat 1989-1990
yıllarından sonra demokrasi dönemine
geçildiğini kaydetti. Prof. Yılmaz, “Türkiye ve
Bulgaristan, tarihsel, coğrafi ve kültürel
ilişkilerle birbirine bağlı iki devlet” dedi. Türkiye
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, 1950 yılında
Türkiye’de imam hatip liseleri ve ilahiyat
fakülteleri açıldığı sırada hocaların Şumnu’dan
gelen din adamları olduklarını kaydetti. 

Başmüftü Dr. Hacı, faaliyet raporunun
başında şunları söyledi: “Ülkedeki Müslümanlar
hayatlarını dine adamakla şiddet yanlısı radikal
tutumu benimseyen sözde Müslümanların
arzuları ve İslam’ın otantik dini değerlerinin
taşıyıcıları arasında net bir ayırt edici yol çizgisi
koydular.”

Başmüftü Hacı, imam eksikliğinden dolayı
ülkede 200 civarında caminin ibadete açık
olmadığını belirtti.

BTAYTD’de Pazar günü genel
kurul toplanıyor

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) yıllık olağan genel kurul
toplantısı 31 Ocak Pazar günü yapılacak.

24 Ocak Pazar günü Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde yapılması gereken genel kurul, gerekli
çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 31 Ocak
Pazar gününe kaldı. BTAYTD’nin genel kurulu saat
11:00 ile 15:00 arasında Chris & Eve Otel’inde
yapılacak.

Genel kurulda, yeni yönetim ve denetim kurulu
üyeleri de belirlenecek.

DERYA ÖRS
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Το Αντιισλαμιστικό μέτωπο 
εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Σ
ύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε
ανταπόκρισή του από το
Βερολίνο ο δημοσιογράφος

Γιώργος Παππάς για την εφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ», ολοένα και περισσότερα
ρατσιστικά, ακροδεξιά και ξενοφοβικά
κόμματα και κινήσεις στην Ευρώπη
ενώνουν τις δυνάμεις τους,
προτάσσοντας ως κοινή απειλή ενάντια
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες την ισλαμική
εξάπλωση. Και όσο οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες παρουσιάζονται αδύναμες να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το κύμα
των προσφυγικών ροών από την Μέση
Ανατολή και την βόρεια Αφρική, τόσο
εξαπλώνονται ο ρατσιστικός λόγος μέσα
στους φοβισμένους πολίτες των
ευρωπαϊκών χωρών. Μήτρα του
ισλαμοφοβικού κινήματος PEGIDA
(Ευρωπαίοι Πατριώτες κατά του
Εξισλαμισμού της Δύσης), η Δρέσδη της
Ανατολικής Γερμανίας. 

Αλλά ας δούμε τι λέει η ανταπόκριση
του δημοσιογράφου από το Βερολίνο για
τις ετοιμασίες μιας μεγάλης
συγκέντρωσης αυτού του κινήματος που
ετοιμάζεται για τις 6 Φεβρουαρίου στην
Δρέσδη. 

«Η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Το
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου θα κάνει την
πρώτη πανευρωπαϊκή εμφάνιση το
ισλαμοφοβικό ακροδεξιό, ρατσιστικό
κίνημα PEGIDA. Η κεντρική εκδήλωση

θα πραγματοποιηθεί στην Δρέσδη, την
γενέτειρα του κινήματος. Αλλά
διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε μια
σειρά από ευρωπαϊκές πόλεις: Βαρσοβία,
Ταλίν, Πράγα, Μπρατισλάβα,
Άμστερνταμ, Μπίρμπινγχαμ.

«Ένα πανευρωπαϊκό ράλι του
PEGIDA», έχουν στο νου τους οι
οργανωτές, όπως είπε στην κυριακάτικη
«Βελτ» η Τατιάνα Φέστερλνιγκ που
συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή.
«Οι διαδηλωτές από όλες τις πόλεις της
Ευρώπης θα απευθύνουν χαιρετισμούς
με ζωντανές συνδέσεις», εξήγησε η
Φέστερλινγκ. Η κινητοποίηση θα είναι
μια διαδήλωση πυγμής εναντίον της
κυρίαρχης ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ.
Και απάνω από όλα κατά της
Γερμανίδας Καγκελαρίου Μέρκελ που
στα μάτια του PEGIDA, φέρει την κύρια
ευθύνη. 

Η κινητοποίηση του Φεβρουαρίου θα
είναι η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του PEGIDA
(Ευρωπαίοι Πατριώτες κατά του
Εξισλαμισμού της Δύσης), κινήματος που
ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2014 στην
Δρέσδη. Με τις διαδηλώσεις του κάθε
Δευτέρα καθιερώθηκε ως το κατεξοχήν
αντι-ισλαμικό, ξενοφοβικό κίνημα στην
Γερμανία. Μετά την αρχική του επιτυχία,
φάνηκε να ξεφουσκώνει την περασμένη
άνοιξη. Αλλά η προσφυγική κρίση που
επισκιάζει τα πάντα από το καλοκαίρι

τροφοδότησε και το PEGIDA. Τώρα δεν
θα σώσει την Ευρώπη μόνο από το
Ισλάμ, αλλά και από την πλημμυρίδα
των προσφύγων. Στο μεταξύ υπάρχουν
παραρτήματα ομοϊδεατών, όπως το
LEGIDA στη Λειψία, σε πόλεις της
Ανατολικής Γερμανίας, εκεί δηλαδή
που το ποσοστό των ξένων είναι μικρό
και οι Γερμανοί δεν έχουν εμπειρίες
συμβίωσης με ξένους. Στη Δυτική
Γερμανία δεν κατάφερε να πατήσει
πόδι. Συνεχίζει μεν τις προσπάθειες,
αλλά οι αντιδιαδηλωτές είναι συνήθως
πολύ περισσότεροι από τους οπαδούς
του PEGIDA, που βγαίνουν στον δρόμο. 

Στα γενέθλια του PEGIDA τον
περασμένο Οκτώβριο συγκεντρώθηκαν
20.000 άτομα. Εκτός από τον ηγέτη της
κίνησης Λουτς Μπάχμαν που έχει
χοντρό ποινικό φάκελο, μίλησαν και
εκπρόσωποι από «αδελφές» κινήσεις
και κόμματα άλλων χωρών όπως η
Ιταλία, η Πολωνία και η Ολλανδία.
Ήταν η πρώτη εμφάνιση ενός
ευρωπαϊκού δικτύου που επιδιώκει να
στήσει το PEGIDA. Ο ηγέτης του
Μπάχμαν, πήρε μέρος προ ημερών στην
διαδήλωση 350 ομοϊδεατών του στην
Αμβέρσα. Παρών ήταν και ο Ολλανδός
Εντβιν Βάγκεφελντ, γνωστούς στους
Γερμανούς ως «Εντ ο Ολλανδός», που
εμφανίζεται συχνά στις συγκεντρώσεις
της Δρέσδης και στήνει στα πρότυπα
του PEGIDAαντίστοιχο κίνημα στην
Ολλανδία. 

Στο μεταξύ υιοθετείται και το
γερμανικό όνομα από τις αντίστοιχες
κινήσεις άλλων χωρών. PEGIDA
υπάρχει πια στο Βέλγιο, την Αυστρία,
την Τσεχία, την Πολωνία, την
Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη
Φιλανδία, την Εσθονία, τη Δανία, την
Ισπανία, την Ελβετία και τη Βρετανία.
Το κίνημα έχει επίσης στεμές επαφές με
τους Φλαμανδούς αυτονομιστές του
Βάαμς Μπελάνγκ, με το Εθνικό
Μέτωπο της Λεπέν, τους βρετανούς
αντιερωπαϊστές του Ukip, με την Λέγκα

του Βορρά στην Ιταλία και μια σειρά
από εθνικιστικά κόμματα χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης. 

Στην Πράγα οι διοργανωτές το
Σάββατο 23 Ιανουαρίου συζήτησαν τις
τελευταίες λεπτομέρειες της
πανευρωπαϊκής κινητοποίησης.
Σύμφωνα με την «Βελτ», στη
συνάντηση αυτή πήραν μέρος μεταξύ
άλλων ο Μάρεκ Κέρνοχ από το
ακροδεξιό κόμμα της Τσεχίας Usvit
(Αυγή) και ο Τομ Ρόμπινσον του επίσης
ακροδεξιού κόμματος EDL, ιδρυτής του
PEGIDA στην Βρετανία. Η επιλογή της
Πράγας για την συνάντηση
προετοιμασίας είναι και μια
αναγνώριση του γεγονότος ότι οι
αντιισλαμιστές του PEGIDA στην
Τσεχία έχουν καθιερωθεί στην πολιτική
σκηνή της χώρας. 

Η Τατιάνα Φέστερλινγκ, από τα
σημαντικότερα στελέχη της κίνησης,
στις δημοτικές εκλογές στην Δρέσδη
πήρε μόνη της 10% και δίνει ιδιαίτερο
βάρος στην εξάπλωση του κινήματος
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Στη Πράγα, μας θεωρούν «εθνικούς
ήρωες», λέει στην εφημερίδα «Βέλτ».
Αλλά εξίσου σημαντική είναι και η
διείσδυση της κίνησης στη Δυτική
Ευρώπη. 

Να σημειωθεί τέλος, ότι ενώ οι
πολιτικές επαφές με τα κόμματα άλλων
χωρών αποδίδουν, στη Γερμανία δεν
μπορεί να συνεργαστεί με κανένα από
τα υπάρχοντα κόμματα του ακροδεξιού
χώρου. Ούτε με τη συγγενή ιδεολογικά
«Εναλλακτική για την Γερμανία», η
οποία έχει την δική της πορεία και προς
το παρόν δεν θέλει να ταυτιστεί
ιδεολογικά με το PEGIDA. Τώρα όμως
στόχος είναι να στηθεί ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο του PEGIDA που θα
συγκεντρώνει την μέγιστη δύναμη
κρούσης στον πόλεμο κατά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Γι΄
αυτό και το ραντεβού της 6ης
Φεβρουαρίου».

Ege Denizi’nde acı bilanço
EGE’de, bu yılın başından itibaren ilk 17

gün içindeki umut yolculuklarında yaşanan
facialar, acı bilançoyu ortaya koydu. Bu
süreçte Türkiye kıyılarından Yunan
adalarına geçen kaçak sayısının 36 bin 528
olduğu, 149 kaçağın ise yaşamını yitirdiği
duyuruldu.

Yunanistan’da yayın yapan
“www.migrantreport.org” adlı site, Birleşmiş
Milletler Mülteci Ajansı’ndan (The UN
Refugee Agency-UNCHR) alıntı yaparak,
Midillli, Sakız, Sisam, Samos, Leros,
Bulamaç (Farmakonisi), Agathonisi, Kilimli
(Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adalarına
geçen kaçak rakamlarının yer aldığı bir
rapor hazırladı. Bu yılın ilk 17 gününde

Türkiye kıyılarından Yunan adalarına geçen
kaçak sayısının 36 bin 528 olduğu, 149
kaçağın ise Ege’nin soğuk sularında umut
yolculuğunda yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Lastik bot, eski balıkçı tekneleri ve sürat
tekneleriyle Yunan adalarına geçen
kaçaklardan 17 bin 537’sinin Midilli, 6 bin
817’sinin Sakız, 2 bin 155’nin Samos,
400’ünün Agathonisi, 1851’inin Leros,
1070’nin İstanköy adalarına çıktıkları
açıklandı. Geri kalan diğer kaçakların ise
diğer adalara ulaştığı belirtildi.

SURİYELİLER 1’İNCİ SIRADA
Adalara ulaşan kaçakların önemli bir
bölümünün feribotlarla, Pire ve Atina’daki

mülteci kamplarına
gönderildiği kaydedildi.
Kaçaklar arasında yüzde
56’lık oranla Suriyelilerin
birinci sırada, yüzde 25 ile
Afganların ikinci ve yüzde
10’la İranlıların üçüncü
sırada yer aldığı belirtildi.
Pakistan, Irak, Filistin,
Somali, Kenya
vatandaşlarının da kaçaklar
arasında bulunduğu
kaydedildi.

Schengen tehlikede
AVRUPA’nın 26 ülkesinde

pasaportsuz seyahat sağlayan
Schengen anlaşması, göçmen krizi
nedeniyle tehlikede.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald
Tusk, geçen hafta yaptığı bir
konuşmada, Schengen Bölgesi’nin iki
ayı kaldığını ifade ederek, Mart ayında
düzenlenecek liderler zirvesine kadar
ikna edici bir çözüm geliştirilmediği
takdirde serbest dolaşımın da
tehlikeye gireceği uyarısını yapmıştı. 

GUARDIAN GAZETESİ
İngiltere’de yayınlanan Guardian
gazetesi ise Schengen Anlaşması’na
imza atan ülkelerin, olağanüstü
durumlarda anlaşmayı iki yıllığına
askıya alma hakkının bulunduğunu
aktardı. 

Gazetenin haberinde, Hollanda Göç
Bakanı Klaas Dijkhoff’un görüşlerine
yer veriliyor. Dijkhoff, pek çok AB
üyesi ülkenin Avrupa Komisyonu’na
2015’in yaz aylarından bu yana
uygulanan sınır kontrollerinin
süresinin uzatılması için başvuru
yaptığını ifade ediyor ve Schengen
Anlaşması’nın 2 yıllığına askıya
alınması ihtimali için, “Bu tür
önlemler kaçınılmaz hale geliyor”
diyor. 

Hollanda’nın başkenti Lahey’de
temaslarda bulunan Avusturya İçişleri
Bakanı Johanna Mikl-Leitner’in
“Schengen yıkılmanın eşiğinde”
yorumuna da haberde yer veriliyor. 

YUNANİSTAN’A “KARANTİNA”
SEÇENEĞİ
Schengen Bölgesi ülkelerinde
üzerinde durulan bir diğer konu ise
göçmenlerin AB’ye giriş kapısı
konumunda bulunan Yunanistan’ın
“karantina altına” alınması. 

Avusturya, Almanya ve İsveç,
göçmen krizi kontrol altına alınana
kadar Yunanistan’ın geçici süreyle
Schengen Bölgesi’nden
çıkarılabileceği fikrini öne sürdü. 

Avusturya İçişleri Bakanı Mikl-
Leitner, Türkiye - Yunanistan sınırının
denetiminin zor olduğu iddialarına
karşı çıkarak Yunanistan’ın AB
içerisindeki en güçlü donanmalardan
birisine sahip olduğunu vurgulamış ve
“Sınırın kontrol edilemeyeceği bir
efsaneden ibaret” demişti.  

İsveç İçişleri Bakanı Anders
Ygeman ise Yunanistan’ı kastederek,
“Eğer bir ülke üzerine düşen
sorumlulukları yerine getiremiyorsa
Schengen Bölgesi’yle arasına mesafe
koymamız gerekir.” dedi. 
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AVRUPA Birliği (AB) dönem
başkanı Hollanda, Yunan
adaları üzerinden Avrupa'ya
giren göçmenlerin gemiye
bindirilerek Türkiye'ye geri
gönderilmesini öngören bir plan
üzerinde çalışıyor. Hollanda İşçi
Partisi lideri Diederik Samsom
tarafından ana hatlarıyla
anlatılan plana göre, AB de
buna karşılık Türkiye'deki 250
bin mülteciyi kabul edecek.

Hollanda radyosuna konuşan
sosyal demokrat lider Samsom,
"Ege Denizi toplu mezara
döndü... Geçen yıl 3 bin 700
insan öldü. Milyonlarca mülteci
buraya gelmek için hayatlarını
riske atıyor. Biz bunu
durdurmak zorundayız." dedi.

Samsom, uluslararası
yetkililerce üzerinde çalışılan
planın bahar aylarına kadar
hayata geçirilmesi gerektiğini;
böylelikle, havalar ısınınca
artan göçmen akınının önüne
geçilebileceğini söyledi.

İlk gemilerin Mart ya da
Nisan'da hareket etmesini
öngördüklerini belirten
Samsom; plan çerçevesinde,
Midilli, Sakız ve İstanköy gibi
Yunan adalarına ulaşan

göçmenlerin Türkiye'ye geri
gönderileceğini ifade etti.

AB'nin yılda 150-200 bin
mülteci kabul etmesi şartıyla,
Türkiye'nin de söz konusu
göçmenleri geri almaya sıcak
baktığını belirten Samsom,
Ankara ile bu konudaki
görüşmelerin sürdüğünü
söyledi.

BBC, Hollanda'da koalisyon
ortağı olan Samson'un (solda),
geçen aydan beri Başbakan
Mark Rutte (sağda) ile bu plan
üzerinde çalıştığını bildirdi.

2015 yılı içinde 850 binden
fazla insan kaçak yollarla
Türkiye'den Yunan adalarına
geçti. Bu yıl ise şu ana kadar 46
bin göçmen Yunanistan'a ulaştı.
Göçmenlerin çoğu; Suriye, Irak
ve Afganistan'daki
çatışmalardan kaçıyor.

TÜRKİYE'NİN İMZALADIĞI
GKA, HAZİRAN'DA 
HAYATA GEÇECEK
Aralık 2015'te Türkiye ile AB
arasında Ankara’da imzalanan
Geri Kabul Anlaşması (GKA),
Haziran ayında yürürlüğe
girecek. Ankara, Türk
vatandaşlarına AB’de vizesiz

dolaşım karşılığında, Türkiye
üzerinden kaçak yollarla
Avrupa’ya giden göçmenleri geri
almayı kabul etmişti.

İSVEÇ 80 BİN SIĞINMACIYI
SINIR DIŞI EDECEK
Öte yandan, göçmen akınıyla
karşılaşan AB ülkelerinden
İsveç, 80 bin sığınmacıyı sınır
dışı etmeye hazırlandığını
açıkladı.

Devlet televizyonu SVT'nin
haberine göre, İsveç İçişleri
Bakanı Anders Ygeman, 2015
yılında İsveç'e 163 bin kişinin
sığındığını, bunlardan 80 bine
yakınının sınır dışı edileceğini
söyledi.

Ygeman, hükümetin,
Göçmenler Ofisi'ne gerekli
belgeleri ilettiğini ve polisin de
sığınmacıları ülkelerine
göndermek için hazırlık
yaptığını belirtti. İsveçli bakan,
sınır dışı edilen sığınmacıların
birkaç yıl içinde kiralık
uçaklarla ülkelerine
gönderilmelerinin gündemde
olduğunu ifade etti.

Sınır dışı edilecek
sığınmacılar ya ülkelerine
gönderilecek ya da Dublin
Düzenlemeleri uyarınca, ilk
sığınma talebi yaptıkları AB
ülkesine teslim edilecek.

Ygeman, İsveç hükümetinin,
başta Almanya olmak üzere

diğer AB ülkeleriyle anlaşıp,
sınır dışı edilecek
sığınmacıların taşınacağı
uçuşları koordine etmeyi
amaçladıklarını söyledi. İsveç
ayrıca, Afganistan ve Fas gibi
ülkelerle de geri kabul
anlaşması imzalamayı
hedefliyor.

Komşu ülke Danimarka’da ise
hükümet bu hafta mültecilerin
değerli eşyasına el konulmasına
izin veren yasa tasarısını
onaylamıştı. Mültecilerin altın
ve diğer değerli eşyasına el
konulması, Nazilerin Yahudi
soykırımı sırasındaki
uygulamalarına benzetilmişti.

ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Sonuçları'na göre Türkiye'nin yeni nüfus sayısı
belli oldu. Türkiye nüfusu, 2015'te bir önceki yıla
göre 1 milyon 45 bin 149
kişi artarak 31 Aralık
2015 tarihi itibarıyla 78
milyon 741 bin 53 kişi
oldu. 

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), 2015
yılını ilgilendiren
Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre;
Türkiye'de ikamet eden
nüfus 2015 yılında, bir
önceki yıla göre 1
milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı
yüzde 50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın
nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 229 bin
862 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4
olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2014
yılında yüzde 13,3 iken, 2015 yılında yüzde 13,4
oldu.

İSTANBUL 15 MİLYONA DAYANDI
Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği
İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok

nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon
270 bin 575 kişi ile Ankara, 4 milyon 168 bin 415
kişi ile İzmir, 2 milyon 842 bin 547 kişi ile Bursa

ve 2 milyon 288 bin 456
kişi ile Antalya illeri
takip etti. Bayburt ili
ise 78 bin 550 kişi ile en
az nüfusa sahip il oldu. 

TÜRKİYE’DE
KİLOMETREKAREYE
DÜŞEN KİŞİ SAYISI
ARTTI
Nüfus yoğunluğu
olarak ifade edilen “bir
kilometrekareye düşen
kişi sayısı”, Türkiye
genelinde 2014 yılına

göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul,
kilometrekareye düşen 2.821 kişi ile nüfus
yoğunluğunun en yüksek il oldu. Bunu sırasıyla;
493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile
Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan
il ise bir önceki yılda olduğu gibi,
kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan
Konya’nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük
yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu
ise 275 olarak gerçekleşti.

DÜNYA Sağlık Örgütü
Güney Amerika’da ortaya çıkan
ve son günlerde Avrupa’ya da
sıçrayan Zika virüsü sebebiyle
acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Bebeklerin küçük beyinle
doğmasına neden olan
mikrosefali hastalığıyla direkt
bağlantısı olup olmadığının
kesin olarak bilinmediği
belirtilse de, “alarm seviyesinin
oldukça yüksek” olduğu
duyuruldu.

Uzmanlara göre virüsü alan
insanların birçoğu
rahatsızlanmıyor. Hafif ateş,

döküntü, kas ağrısı ve göz
kızarması gibi belirtileri olan
virüsün bu etkileri 1 haftadan
daha fazla etkilemiyor.

Şu ana kadar kesin bir
tedavisi ya da aşısı
bulunmayan virüsün periyodik
olarak salgına neden olduğu
belirtiliyor.

Orta ve Güney Amerika’da
binlerce kişiyi etkisi alan ve
özellikle hamile kadınlar için
tehdit oluşturan Zika virüsü
Danimarka ve Birleşik Krallık’a
ulaştı.

Dünya için korkutan 
'Zika' açıklaması

Hollanda'dan göçmen krizine çözüm önerisi:
Gemilerle Türkiye'ye geri gönderelim
Hollanda, Yunan adaları üzerin-
den Avrupa'ya giren göçmenlerin
gemiye bindirilerek Türkiye'ye
geri gönderilmesini öngören bir
plan üzerinde çalışıyor.

Türkiye’nin nüfusu açıklandı 
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İskeçe; Muzaffer SALİHOĞLU                     Ortaokulu - Lisesi’nin başarılı öğrencileri                   

Muhterem hemsehrilerim;
“Devletler ana kütleyi kendi milli

şuur ve vicdanlarına uygun yetiştirmek
isterken tabii olarak ekalliyetler de
kendi çocuklarını kendi milli
bünyelerine uygun bir şekilde kendi
milli vicdanları gereğince yetiştirmek
isterler. Bu sebepten dolayıdır ki
muahadelere bu okul ve eğitim
meseleleri hakkında maddeler
koyarlar; ayrı okul açmalarına
müsaade ederler ve milli varlıklarını
korumak için fırsat verirler.

Bu sebepledir ki her millet
çocuğunu kendine mahsus ilk okulda
okutur, hatta başka milletin ilk

okulunda okumasını yasak eder.
Bu noktai nazardan ötürüdür ki

bizim de devlet okullarından ayrı
okullarımız vardır. Bu sebepten
ötürüdür ki ilk okullarda
çocuklarımızın kendi kütlemize
mensup, bizim milli vicdanımızı
taşıyan öğretmenler tarafından
okutulmasını isteriz. Ve gene bu
sebepten ötürüdür ki bizim gibi
duymayan, bizim gibi düşünmeyen ve
bizim milletimize mahsus vicdana
sahip olmayan alim insanlara çocuk
teslim etmektense, daha az bilgili;
fakat muhakkak bize mahsus bulunan
eğitimle çocuğu yetiştirecek olan kendi

içimizden kimseleri tercih ediyoruz.
Bunu bizim gibi her millette böyle
yapar ve böyle yapıyor.

Bir millet kendi milli vicdanına
uygun bir şekilde yaşamak isterse o
zaman “elin şahininden kendi
yapalağımız yektir.” Demek
zorundadır. Aynı zamanda kendine ait
müesseseleri büyük bir kıskançlıkla
muhafaza etmek, onları gerektiği
şekilde geliştirmek ve daima yukardaki
izah ettiğimiz esas prensibi göz önünde
tutmak mecburiyetindedir.”

TRAKYA gazetesi: Sayı 605 
11 – 10 – 1954
Evet Üstad bize bırakılan okulları

onun için iki gözümüz gibi korumaya
çalışıyoruz.

Örnek mi?
İşte sohbetimizin içinde

gördüğümüz gibi bütün azınlık
ailesine örnek olarak şekilde azınlık
okullarında okuyan daha
çocuklarımızın notlarına bütün akıllı
ve ailesini seven insanlara ithaf ederek
Batı Trakya Türklerine
“OKULLARINIZA SAHİP ÇIKINIZ”
diyoruz.

Sevgili öğrenciler 2016 yılının
hepinize şans getirmesini dileyerek
veda ediyoruz.

LİSE/1

İSİM / SOYİSİM                                                                                NOT ORTALAMASI

1 Merve KALENCİ HALİL - 19, 6
2 Büşra DELİ HASAN - 19, 5
3 Melek KARABACAK - 19, 3
4 Esra KURT HÜSEYİN - 18, 7
5 Elif AHMET - 18, 6
6 Seren HASAN ÇAVUŞ - 18, 6
7 Mehmet Fatih  HAFIZ AHMETOĞLU - 18, 5
8 Esra AHMET - 18, 3

LİSE/2

İSİM / SOYİSİM                                                                                NOT ORTALAMASI

1 Melis AHMET MEHMET - 19, 8
2 Gülcan MUSTAFA PAŞA - 19, 7
3 Gamze İBRAHİMOĞLU KAFAZ - 19, 3
4 Cansu ÜZEYİR - 18, 9
5 Eda DELİCE - 18, 6

LİSE/3

İSİM / SOYİSİM                                                                                NOT ORTALAMASI

1 Emrah HÜSEYİN - 19, 3
2 Duygu HASAN - 18, 6
3 Esra YUNUS HALİL - 18, 5
4 Ferruh MEHMET - 18, 5
5 İrem MOLLA İSA - 18, 5
6 Seher CÜCE - 18, 5
7 Seher MEHMET - 18, 4
8 Merve MEHMET HÜSEYİN - 18, 4
9 Ayşe KARABELA - 18, 3
10 Buse KAŞİF - 18, 2
11 Aynur ÇAKIR - 18, 2

GÜMÜLCİNE CELÂL BAYAR
AZINLIK ORTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA TAKDİRNAME 

ALAN ÖĞRENCİLER
ORTA /1

İSIM /SOYİSIM                                                                     NOT ORTALAMASI

1 Seray NAFİYE HAŞİM                                                                   - 19, 11
2 Hümeyra MUHTAR SALİH                                                          - 19, 10
3 Melek NURİ - 19, 10
4 Kaan ALİ ÇAVUŞ                                                                            - 19, 6
5 Orçun RAİF                                                                                      - 19, 6
6 Berkay SEMERCİ                                                                            - 19, 6
7 Emir MOLLA MUSTAFA                                                               - 19, 5
8 Dilek RASİM                                                                                    - 19
9 Ayşe KARA HÜSEYİN                                                                   - 18, 14
10 Esra BÖLÜKBAŞ                                                                             - 18, 14
11 Hamza MEHMET                                                                            - 18 ,13
12 Buse HÜSEYİN - 18, 12
13 Eren KURT HÜSEYİN                                                                    - 18, 11
14 Aslı MEHMET                                                                                  - 18, 11

ORTA/2

İSİM / SOYİSİM NOT ORTALAMASI

1 Sema AHMET - 19, 15
2 AyçIl PAŞAOĞLU - 19,  7
3 Ecem HAŞİM - 19, 6
4 Zeynep LATİF - 19, 4
5 Fatma FAZLI NAZİF - 19, 2
6 Fatih YAKUP - 18, 15
7 Hilâl MUACIR MEHMET - 18, 14
8 Filiz HACI MEHMET İBRAHİM - 18, 12
9 Meryem ŞERİF - 18, 10
10 Selda SALİH - 18, 9

ORTA/3

İSİM/ SOYİSİM                                                                    NOT ORTALAMASI

1 Hande Zühre HAŞİM - 19, 9
2 Harun KARA ÇOBAN İBRAHİM - 19, 8
3 Ayşegül FEİZ - 19, 8
4 Fatma HASAN - 19, 7
5 Mesut ALİ - 18, 9
6 Ebru AHMET - 18, 9
7 Emel UZUN - 18, 7

GÜMÜLCİNE CELÂL BAYAR
AZINLIK LİSESİ 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA TAKDİRNAME 

ALAN ÖĞRENCİLER
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Gümülcine; Celal BAYAR                             Ortaokul - Lisesi ve 
İskeçe; Muzaffer SALİHOĞLU                     Ortaokulu - Lisesi’nin başarılı öğrencileri                   

İSKEÇE  MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU 2014 - 2015 
EĞİTİM YILINDA ŞUBELERE GÖRE TAKDİRNAME ALAN ÖĞRENCİLER

ORTA A/1 
1-Olcay ARNAVUTOĞLU- 19,10
2-Fatma EMİNÇA              – 19, 6
3-Anıt VELİ                        – 18, 12
4-Dilara İSLAM                   -18, 12

ORTA A/2
1- Emre KAHYA- 19 – 2/15

ORTA A/3
1-Melek MÜMİN                    – 19,  7
2-Kevser MİHTAR KÜÇÜK  – 19, 1
3-Esra BAYRAM                    – 18, 11

ORTA A/4
1-Cemali  HACI AHMET – 19, 1

ORTA A/5 
1-Simar AHMET KAHYA – 20 
2-Zeynep KARA HOCA      -19, 10

ORTA A/6
1-Selin HİNT           – 19, 12
2-Seher ŞEHOĞLU – 19,  9
3-Selen OTUZBİR    – 19,  7

ORTA B/1
1-Zeynep YÜKSEL OĞLU    – 20
2-Fatma ALİOĞLU KÜÇÜK – 19, 10

ORTA B/2
1 – Mert MÜRSEL OĞLU
HÜSEYİN – 18 -5/16

ORTA B/3 
1 – Fatmanur UYUR – 18, 11

ORTA B/4
1-Selin HÜSEYINOĞLU – 18, 15
2-Betül HACI SALİH       – 18, 14

ORTA C/1 
1-Lokman EBLÜK           –  19, 12
2-Elif AMUÇKA                 – 19, 5
3-Yiğit YAKUPOĞLU        – 19, 1

ORTA C/2
1-Faruk KURT                 – 19, 9
2-Gürsel BURBUN         – 19, 1
3-Sema SELİN KAHYA – 18, 11

İSKEÇE  MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK
LİSESİ 2014 - 2015 EĞİTİM YILINDA
ŞUBELERE GÖRE TAKDİRNAME ALAN
ÖĞRENCİLER

LİSE 2/B
1-Elif RAHİM                        – 19,8
2-Sinem SEFER                    – 19,7
3-Ahmet MOLLA İDRİZ       - 19,1
4-Mehmet BANCA HALİL  –19
5-Sibel ŞEHOĞLU                – 18,7
6-Ramadan HACI AHMET –18,7

LİSE 2/A
1-Elif İNCE KARA                – 19,7
2-Cevat KABZA                    – 19,2
3-Süreyya İMAM EFENDİ  –18,7
4-Merve KURAK                   –18,5
5-Merve EMIN KAHYA      – 18,2
6-Şengül kahya                   – 18,2

LİSE 1/B
1-Ayşe PALAZLI - 17,5

LİSE 1/A
1-Lütfü KAHYA                    - 19,9
2-Eminhan MÜMİNOĞLU  -19,2
3-Merve İMAM                     – 19,1
4-Tuncay ELMALI               – 18,9
5-Merve KULE                      – 18,8

LİSE 3/A 
1-Nurşen KAHYA – 18,5

LİSE 3/B
1-Ramadan HALİLOĞLU – 19
2-Beyza HACI SALİH         – 18,4
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda öğrenme
yöntemleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
u haftaki yazımda anne
babalara çocuklarına
ders çalıştırırken

yardımcı olabilecek öğrenme
şekillerinden bahsetmek
istedim.

Hepimizin bildiği gibi, her
çocuk farklı bir kişiliktir.
Dolayısıyla da her çocuğun
öğrenme biçimi de farklıdır.
Çünkü bütün insanların,
algılama, düşünme ve öğrenme
yönetemlerinde farklılıklar
vardır. Kimi çocuk görerek, kimi
çocuk duyarak kimi çocuk da
dokunarak daha iyi
öğrenebilmektedir. Bunun için
de görüntülerle daha iyi
öğrenebilen beyinlere “görsel”,
seslerle daha iyi öğrenebilen
beyinlere “işitsel”, dokunma
yoluyla daha iyi öğrenebilen
beyinlere de “dokunsal” beyin
diyoruz. Öğretmenin de,
çocukların hangi tür öğrenmeye
yatkın olduğunu bilmesi, ders
anlatırken de bunu dikkate
alması gerekir. Aynı şey,
çocuğa ders çalıştıran kişiler
için de geçerlidir, anne, baba,
abla v.s. gibi.

Görsel beyinler: İnsanların %
83’ü görerek öğrenir.
Dolayısıyla da görerek
öğrenmenin en etkili öğrenme
biçimi olduğunu söyleyebiliriz.
Görsel beyinler, olay ve
varlıkların görüntüsüne önem
verirler. Ses, koku, tat onlar için
daha az önemlidir. Olayları
anlatırken, gördüklerini ön
plana çıkarırlar. Mesela birini
tarif ederken “uzun boylu, mavi
gözlü, siyah ceketli” gibi gözle
görülen yönlerini anlatırlar.
Hızlı hızlı konuşarak,
hayallerindeki görüntüyü
kaçırmadan anlatmaya
çalışırlar. Şemalar, tablolar,
grafikler, haritalar ve resimlerle
çalışmayı severler. Kitap
okurken, önemli cümlelerin
altını renkli kalemlerle çizerler.
Sık sık hayallere daldıkları için
dalgın ve dikkatsizdirler. Görsel
beyinlerin kolay öğrenebilmesi
için, not tutmak, renkli kalemler
kullanmak, şekiller çizmek,
görsel malzeme kullanmak,
onların öğrenmesine yardımcı
olacaktır.

İşitsel beyinler: Bunlar
okuyarak değil, dinleyerek
daha iyi öğrenirler. Yazıyı
okumak zorunda kaldıklarında,
yüksek sesle okurlar.
Kendilerine bir şey
anlatıldığında kendileri de
tekrar ederek, öğrenmeye

çalışırlar. Sesli düşünürler.
Konuşmaktan zevk alırlar. Şiir
okur gibi konuşurlar ve
konuşmalarının kesilmesinden
hoşlanmazlar. İnsanları tarif
ederken, “kalın sesli, iyi
konuşan, ince sesli, yavaş
konuşan” diye seslerine göre
tarif ederler. Konuşulanları
dikkatle dinlerler ve
anlatılanları yıllar sonra bile
rahatlıkla hatırlayabilirler.
Gürültüden çabuk
etkilenebildikleri için, gürültülü
ortamlarda ders çalışamazlar.
Kendilerine soru sorulduğunda,
sesli düşünerek ve konuşarak
hatırlamaya çalışırlar. Bu
çocuklar dersi en iyi şekilde,
sınıfta öğretmeni dinleyerek
öğrenirler.

Duygusal ve Dokunsal
beyinler: Bu çocuklar da
dokunarak daha iyi
öğrenebilirler. İnsanlarla
iletişim kurarken dokunma
duyularını kullanırlar ve
konuşmaktan hoşlanmazlar.
Eşyaları, dokunarak tanımaya
çalışırlar. Okumaya
başlamadan önce, kitaba
dokunarak onu tanımaya
çalışırlar. Kitap okurken de
parmaklarıyla satırları takip
ederler. Sınıfta da, evde de
oturdukları masanın yüksekliği,
sandalyenin sertliği, kitabın
ağırlığı, onlar için önemlidir.
Sesli ve hareketli ortamlarda
ders çalışmayı severler. Ders
çalışırken ellerini bir yerlere
sürerler, ayaklarını sallarlar,
kalemi parmaklarının arasında
çevirirler. Bu çocuklar, not
tutarak daha iyi öğrenirler.
Ayrıca da her şeye dokunarak
ve deneyerek öğrenirler.

Bu genel özelliklerin
yanısıra, bazen çocuklarda hem
görsel, hem işitsel, hem de
dokunsal özellikler birarada
bulunabilir. Ancak yine de
bunlardan biri ağır basabilir.
Anne-baba ve öğretmenlerin,
çocukların bu özelliklerini
bilmesi, buna göre de ders
anlatmaları gerekir. Ayrıca
öğretmenlerin, çocukların
özelliklerine göre, öğretim
metodları kullanarak
öğrenmelerine kolaylık
sağlayarak yardımcı olmaları
gerekir.

Çocuklarımızı daha iyi
tanımaya çalışarak daha ilgili
ve daha araştırmacı anne
babalar olabilmemiz ümidiyle
mutlu bir hafta dilerim.

22 29 Ocak 2016

“Sınırları Açın, 
Çitleri Yıkın” 

Mülazım şöyle konuştu: “Atina’dan göstericiler
Cuma günü trenle Selanik’e, oradan da bizim
bölgemize geldi. Biz İskeçe’den bir otobüsle
Dedeağaç’a hareket ettik. İskeçe’deki ELME ve
ADEDİ sendikaları ile İskeçe SÖPA Mezunları
Derneği de bize destek verdi. Her iki gün boyunca
eyleme katıldılar. Cumartesi günü ilk eylemi
Dedeağaç’ta yaptık. Belediyenin önünden
başlayan bir yürüyüş gerçekleşti. Bu gösteriye
yaklaşık iki bin kişi katıldı. Olayın sevindirici
yanı, Dedeağaç’taki halkın bize verdiği destekti.
İnsanlar göstericileri ya alkışladı ya da onlarla
gösteriye katıldı. Aynı gün Dedeağaç’ta bir de
panel yapıldı. Pazar günü ise sınır kapılarına
gidildi. Orada Türk tarafından gelen diğer
gösterici arkadaşlarla ortak basın açıklaması
yapıldı. Çelik çitin olduğu yere de gidildi. Oraya
bir pankart asıldı.” 

“MÜLTECİLİK BİR İNSAN HAKKIDIR”
Yapılan eylemin başarılı geçtiğini ifade eden

Cemali Mülazım, “Biz göçmen ve mülteci
sorununun çok büyük boyutlara ulaştığını
görüyoruz ve yaşıyoruz. Her gün Ege’de insanlar
ölüyor. Biz eylem yaptığımız iki gün içinde 20’nin
üzerinde kişi sularda boğularak can verdi.
Bunların çoğu çocuk. Eylemin gerçekleştirmedeki
amacımız sınırların açılması ve çitlerin
kaldırılması. İnsanların ölmesine seyirci
kalamayız. Bu insanlar kandan ve gözyaşından
kaçıyor. Savaştan kaçıyor. Mültecilik bir insan
hakkıdır. Biz bu hakkın kullanılmasını istiyoruz.
Artık bu kadar acı yeter. Lütfen sınırları açın ve bu
demir çitleri, çelik çitleri yıkın.” dedi. 

MART AYINDA 
YENİ EYLEM
Avrupa ülkelerinde mülteci hareketine insanların
sempatiyle baktığını dile getiren Mülazım,
Avrupa’nın adeta bir kale gibi kapalı hale
getirilmesine karşı olduklarını vurgulayarak 19
Mart tarihinde yeni bir eyleme hazırlandıklarını
söyledi. 

24. sayfanın devamı

Meschede derneği 
yeni yönetimini seçti

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) üye
derneklerinden Almanya’daki
Meschede Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, 23 Ocak Cumartesi
günü 26. dönem olağan genel
kurul toplantısını

gerçekleştirdi.
Genel kurulda yapılan

seçimler sonucu derneğin yeni
yönetim ve denetim kurulu
üyeleri şu şekilde oluştu:

Başkan: Tuncay Karaçoban
Mehmet

İkinci Başkan: Remzi

Hacoğlu
Sekreter: Mehmet Hüseyin

ve Turgut Müezzin
Kasadar: Bülent Çolak
Muhasip: İbrahim İbram
Dernek Sorumluları: Naim

Rüşüt ve Ahmet Mustafa
Halkla İlişkiler Sorumlusu:

İmam Mehmet
Sportif ve Sosyal Faaliyetler

Sorumlusu: Aydın Ahmet

YEDEK ÜYELER
Kazım Kazım
Mustafa Mustafa
Sami Onbaşı

DENETİM KURULU
Mümin Recep
İsmail Rüşüt
İrfan Keke
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Shakhtar Donetsk teknik
direktörü Mircea Lucescu,
Liverpool’un transfer etmek
istediği Alex Teixeira için 50
milyon euro fiyat biçerken,
genç yıldızı Di Maria ve
Robben ile kıyasladı.

Premier Lig ekiplerinden
Liverpool, Shakhtar
Donetsk’in Brezilyalı yıldızı
Alex Teixeira için 35 milyon
Euro’luk bir teklif yapmış;
ancak olumsuz yanıt almıştı.
Teixeira’yı zorla takımda
tutmak istemediklerini
söyleyen Shakhtar Teknik
Direktörü Mircea Lucescu,
bununla birlikte, 35 milyon
Euro’nun çok düşük bir teklif
olduğunu savundu. 

Lucescu, Arjen Robben ve
Angel Di Maria gibi
oyuncularla kıyasladığı
Teixeira’ya 50 milyon Euro
değer biçti. 26 yaşındaki
oyuncunun Robben ve di Maria
gibi bir takımın kaderini
değiştirme potansiyeli
olduğunu ifade eden Lucescu;
“Teixeira son derece hızlı ve
teknik. Üstelik sakatlanmıyor
ve her yıl daha da iyiye gidiyor.
Bence Teixeira, Robben ve Di
Maria seviyesinde; hatta
onlardan daha iyi bir oyuncu”
dedi.

Bu sezon Shakhtar
formasıyla 22 lig maçında 15
gol atan Teixeira için
Liverpool’un, 50 milyon
Euro’yu gözden çıkarıp
çıkarmayacağı merakla
bekleniyor.

UEFA'dan Galatasaray
açıklaması

Lucescu yüksek
uçtu: 50 milyon
euro

MALİ yapısı UEFA'nın
incelemesinde olan
Galatasaray'a kötü haber! UEFA,
sarı kırmızılıların 2015-2016
sezonu için mali gereklilikleri
yerine getiremediğini açıkladı!

UEFA, inceleme sürecinde
olan Galatasaray'ın 2015-2016
sezonu için mali gereklilikleri
yerine getiremediğini duyurdu.

Gereken adımların
atılacağını bildiren UEFA,
konunun şubat ayı sonuna
kadar değerlendireleceğini ve

buna göre bir karar verileceğini
bildirdi.

Galatasay Yönetimi,
UEFA'nın vereceği kararda en az
transfer yasağı olmak üzere
ciddi yaptırımlar ile karşı
karşıya kalabilir. Sarı kırmızılı
kulübün para cezasına
çarptırılması ihtimali de
bulunuyor. Yaşanabilecek en
kötü senaryo ise, gelecek sezon
Galatasaray'ın Avrupa
kupalarına katılamaması olarak
öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin
ilk hedefi
Doumbia

FENERBAHÇE yönetimi,
forvete yapılacak transfer
konusunda çalışmalarını iyice
hızlandırdı. Seydou Doumbia ilk
aday olsa da önümüzdeki
günlerde birkaç isimle daha
temasa geçilecek

Transfer sezonunun
kapanmasına günler kala
transfer çalışmalarında vites
yükselten Fenerbahçe yönetimi,

forvet bölgesine takviye yapmak
istiyor. Roma’da forma giyen
Seydou Doumbia’yı kiralık
olarak kadroya katmak isteyen
sarı-lacivertli yönetim, İtalyan
kulübüyle temas halinde.

Ancak işi sıkı tutmak isteyen
Fenerbahçe yönetimi, transferin
son gününe kadar Avrupa’da
başka isimlerle de görüşecek.
Yönetimin diğer isimlerdeki

Fenerbahçe, Galatasaray ve
Beşiktaş’ın tribünleri coşturan

taraftar grupları mevcuttur.
Bunlar Fenerbahçe’nin Kadıköy

grubu, Galatasaray’ın Liseliler
grubu ve Beşiktaş’ın da Çarşı
grubu mevcuttur. Bunlar her
maçta, tribünleri
coşturmaktadır.

Takım iyi gitmediği zaman
ise, idare heyetini istifaya  davet
etmektedirler. Bunlar
tribünlerde daima takımı teşri
ederler. Ayrıca yapılan genel
kurul toplarında idare heyetini
destekler ve destekleri taraf
seçimleri kazanmaktadırlar.
Herkesin bildiği gibi üç

büyüklerin kongreleri bayağı
hükümet oylamasına
benzemekte olup, haftalar önce
gazete sütunlarında devamlı
yazılmaktadır.

Bunlar çok fanatikler hiç bir
zaman maç kaçırmazlar ve
maçlara giderler. Sesleri
kısılıncaya kadar tezahüratta
bulunurlar. Kendileri çok
tecrübelidirler. Futbolu adan
zesine kadar bilirler. Sayıları
sayılamayacak kadar çoktur.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Üç büyüklerin taraftar grupları

Cim Bom erken
havlu attı

ZİRVE yarışından uzaklaşan
Galatasaray, 19 hafta sonunda
46 puanla lider konumda yer
alan Fenerbahçe’nin 13 puan
gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar,
ayrıca ezeli rakibinden 13 gol
daha fazla yedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19.
haftasında deplasmanda
karşılaştığı Osmanlıspor’a 3-2
mağlup olan sarı-kırmızılılar,
zirve yarışında büyük yara aldı.
Lider konumda yer alan ezeli
rakibi Fenerbahçe’nin 13 puan
gerisinde kalan Galatasaray,
ayrıca sarı-lacivertlilerin yediği

gol sayısından 13 gol daha fazla
yedi.

19 HAFTADA 27 GOL GÖRDÜ
Geride kalan 19 haftada 9
galibiyet, 6 beraberlik ve 4
mağlubiyet elde eden Aslan,
rakip fileleri 43 kez
havalandırırken, kalesinde ise
27 gol gördü. Ligin zirvesinde
yer alan Fenerbahçe, 19 hafta
sonunda kalesinde yalnızca 14
gol görerek ligin en az gol yiyen
takımı konumunda yer alırken,
2 maç eksiği bulunan Beşiktaş
ise rakiplerinden 18 gol yedi.

Kilo alan
futbolcuya 
para cezası

Lokomotiv Moskova, ilginç
bir ceza ile gündemde. Rus
futbol kulübü kilo alan
futbolcularına ceza verileceğini
duyurdu. Uzun Noel tatili
dönüşü futbolcuların kilo
almaması için düğmeye basan
Rus temsilcisi Lokomotiv
Moskova, yeni ceza sistemi ile
oldukça konuşulacağa
benziyor.

Futbolcuları fit kalmak
konusunda motive etmek için
böyle bir karar alındığını
duyuran kulüp yetkilileri,
formunu koruyamayan
futbolculara aldıkları kilo
başına 100 euro para cezası
verileceğini belirtti.  
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Barış Tükeniş konsere hazırlanıyor
GÜMÜLCİNELİ müzisyen Barış

Tükeniş (Barış Hasan Çavuş), Genç
Akademisyenler Topluluğu’nun
organizatörlüğünde 5
Şubat Cuma akşamı
Gümülcine’deki
İhodromiyo eğlence
merkezinde konser
verecek.

GÜNDEM’e konuşan
Barış Tükeniş, konserin
Ağustos ayında yapılan 6.
GAT Gençlik
Festivali’ndeki konserin
devamı niteliğinde
olacağını söyledi. “Bende
Kalanlar” albümünü
çıkartarak Batı Trakya’da bir
ilki gerçekleştiren sanatçı
Barış Tükeniş, bu albümle Batı
Trakya’da kültüre hizmet
ettiğini, aynı şekilde Türkiye’de
de en iyi şekilde performansını
ortaya koymaya çalıştığını ifade
etti.

5 Şubat Cuma akşamı
gerçekleşecek konserin “Bende
Kalanlar” albümü üzerine kurulu
olduğunu belirten Barış Tükeniş,
“Öncelikle GÜNDEM gazetesine
bu konsere katkılarından dolayı
sonsuz teşekkür ediyorum.
‘Bende Kalanlar’ albümü Batı
Trakya’da ilk kez yapılmış resmi
bir müzik albümüdür.
Türkiye’deki Asrın Müzik
Şirketi tarafından basılan bu
albüm, Türkiye’de Kültür
Bakanlığı’nın da onayını
almıştır. Bu albümün Batı
Trakya’da kültürümüze
hizmet ettiğini ve bunu
yansıttığını düşünüyorum.
Aynı şekilde Türkiye’de de
Batı Trakya’yı temsil
ediyoruz. Çünkü müzik
marketlerde satılan Batı
Trakya kökenli tek müzik

albümü şimdilik bu albümdür.”

dedi.
Barış Tükeniş, “Bu albüm çıkalı

yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Şu andaki
bütün çalışmalarımız, bu albümü daha
iyi tanıtmak yönünde. Fakat elimizdeki
şartlardan dolayı bu albümü tanıtmak
kolay olmuyor. Keşke toplum olarak
buna benzer konularda biraz daha
duyarlı olabilsek. 5 Şubat akşamında
vereceğimiz konserde de albümüzün
tanıtımını yapacağız.” ifadelerine yer
verdi.

Barış Tükeniş sözlerini, “İlk olarak bu
albümü gerektiği ve hak ettiği yere
getirmeyi düşünüyorum. Toplum olarak
hepimizin bu albümün arkasında
durmamız gerektiğini düşünüyorum.
Son olarak tüm müzik severleri
İhodromiyo’daki konsere bekliyoruz.”
diyerek tamamladı.

İkinci bir albüm çıkarmayı
düşündüğünü de sözlerine ekleyen
Tükeniş, ileride bunun için çalışmalara
başlayacağını kaydetti. 

“Sınırları Açın, Çitleri Yıkın”

IRKÇILIK ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi’nin (KEERFA)
koordinasyonuyla düzenlenen
gösteride, savaşlardan Avrupa
ülkelerine kaçan mülteci ve göçmenler
için sınırların açılması istendi. Eylem,
23 – 24 Ocak tarihlerinde yapıldı. 

KEERFA tarafından düzenlenen ve
sivil toplum kuruluşlarının desteklediği
eylem Dedeağaç şehri ve Kipi ile
Kastanies sınır kapılarında yapıldı.
Ayrıca Türk – Yunan sınırındaki çelik
çitin bulunduğu noktada da eylem
yapıldı. Eyleme, İskeçe SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
de destek verdi. 

Mültecilerin Avrupa’ya geçişlerinin
güvenli bir şekilde yapılabilmesi
amacıyla “Sınırları Açın, Çitleri Yıkın”
sloganıyla gerçekleştirilen gösteride
Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’den

katılımcılar yer aldı. 
Eylemler, Cumartesi günü

Dedeağaç’ta gerçekleştirilen protesto
yürüyüşü ve etkinlikle başladı.
Göstericiler daha sonra kuzey
Meriç’teki Kastanies bölgesine geçti. 

23-24 Ocak tarihlerinde
gerçekleştirilen eylemler, Yunan ve
Türk göstericilerin Yunanistan ile
Türkiye arasında bulunan Kipi sınır
kapısında yaptığı buluşma ve ortak
basın toplantısıyla sona erdi.

“BAŞARILI BİR EYLEM OLDU”
KEERFA’da yer alan Andarsia Partisi

İskeçe ili Milletvekili adayı Cemali
Mülazım, iki günlük eylemi GÜNDEM’e
değerlendirdi. 
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