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Şimdi de İslam
Bilimleri Bölümü...
Eğitim Bakanlığı, Selanik’te İslam Bilimleri Bölümü kuruyor.
Aristotelio Üniversitesi Teoloji Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet
gösterecek yeni bölümün önümüzdeki akademik yıldan
itibaren eğitime başlayacağı belirtildi.
EĞİTİM Bakanlığı’nın
önümüzdeki eğitim
yılından itibaren Selanik
Aristotelio Üniversitesi
Teoloji Fakültesi’ne bağlı
olarak İslam Bilimleri
Bölümü’nün (İlahiyat
Fakültesi) açılmasına yeşil
ışık yaktığı bildirildi.
Açılması planlanan
sözkonusu bölüm
sayesinde, şu anda
doldurulamayan 240 kişilik
“ierodidaskalos”
kadrosunun da
doldurulmasının
amaçlandığı ifade edildi.
Olay, Batı Trakya Türk
azınlığı içinde “azınlığın
din özgürlüğüne ve din
işlerine yeni bir müdahale”
olarak yorumlandı ve tepki
çekti. »15

29 Ocaklar
anıldı

Genel grev hayatı durdurdu!
YENİ sosyal güvenlik
yasasına karşı ülkede
neredeyse tüm sendika ve
meslek örgütlerinin
desteklediği genel grev, 4
Şubat Perşembe günü
gerçekleşti. Son yılların en
yüksek katılımlı grevinde
hayat bir günlüğüne felç
oldu.
Genel grev nedeniyle
Gümülcine ve İskeçe’de de
gösteriler yapıldı. Tüm
işyerlerinin ise kapalı
olması dikkat çekti. »9

29 Ocaklar, yurt içinde ve
yurt dışında gerçekleşen
etkinliklerle anıldı. 29 Ocak
1988 Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü ile 29
Ocak 1990’da Türk azınlık
aleyhine yapılan saldırı ve
şiddet olayları için
Gümülcine’de düzenlenen
etkinlik, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
tarafından Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde
gerçekleştirildi.
»6, 7, 8

dünya
“Cenevre'deki
Suriye görüşmeleri
19’da askıya alındı”

bilim

11’de

ekonomi
PC’nizin
ömrünü tüketen
7 ihmal!

20’de

Euro Bölgesi'nde
işsizlik
azaldı

spor

23’te

Galatasaray’da
transfere
UEFA freni!

»12-13

Ahmet Kara
yeniden başkan
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) 35. olağan genel
kurulu, 31 Ocak Pazar günü
Gümülcine’de gerçekleştirildi. Chris &
Eve Oteli’nde yapılan kongreye 240
üye katıldı. »2

Öğrencileri
çiçeklerle
uğurladı
İskeçe’nin Şahin köyündeki Karaca
Ahmet (Tekke) Camii imamı ve
Kur’an kursu öğretmeni Mehmet
Emin Aguşoğlu, İskeçe – Mustafçova
yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası
sonucu hayatını kaybetti. »3

Mustafa Mustafa
geçen bir yılı
değerlendirdi
SİRİZA Partisi Rodop Milletvekili
Mustafa Mustafa, 1 Şubat Pazartesi
günü azınlık basınıyla biraraya gelerek
SİRİZA – ANEL koalisyon hükümetinin
birinci yılını değerlendirdi. Mustafa,
azınlık milletvekillerine ve SİRİZA’ya
yönelik eleştirilerle ilgili sorulara da
yanıt verdi. »4
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BTAYTD genel kurulu gerçekleşti
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) 35. olağan genel
kurulu, 31 Ocak Pazar günü Gümülcine’de
gerçekleştirildi. Chris & Eve Oteli’nde
yapılan kongreye 240 üye katıldı.
Kongrede, eski yönetim kurulu
üyelerinden Ahmet Kara, Mehmet
Mehmet ve Yüksel Esat tekrar aday
olurken, Alev Hasan, Cemali Tahir,
Şükriye Mehmet, Hüseyin Bostancı, Süha
Mehmet ve Aytaç Yankı da dernek
yönetimine adaylık koydu.
Kongrede, Divan Başkanlığı’na,
Encümenler Birliği Başkanı avukat Ercan
Ahmet, sekreterlik görevine ise Hasan
Boşnak ve Seher Ahmet getirildi.
BTAYTD kongresinde , Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
SİRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Gümülcine Seçilmiş Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete birer
selamlama konuşması yaptılar.
Kongre, dernek başkanı Ahmet
Kara’nın 2015 yılı faaliyet raporunu
okumasıyla devam etti. Kara, kurum ve
kuruluş başkanları ile koordineli
çalıştıklarını ve çalışma kollarını faal hale
getirdiklerini söyledi. Kara, Dış İlişkiler ve
İnsan Hakları Kolu ile Tarım ve
Hayvancılık Kolu, Sağlık, Eğitim ve
Ekonomi kollarının çalışmalarını
sürdürdüğünü söyledi.

Denetim Kurulu Başkanı Yücel
Durmuş’un raporunu okumasından sonra
eleştirilere geçildi. Bu bölümde söz alan
olmayınca öneriler bölümünde üyelere
söz hakkı verildi.
Yapılan konuşmalardan sonra dernek
çalışmaları oybirliğiyle aklandı.

HÜZÜNLÜ KONGRE
Bu arada, kongreden bir gün önce İskeçe
Şahin köyü Karaca Ahmet Camii imamı
Mehmet Emin Aguşoğlu’nun trafik kazası
sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle
dernek kongresi hüzünlü geçti.
Aguşoğlu’nun cenaze töreni nedeniyle oy
verme süresi uzatılarak saat 15:00’ten,
18:00’e alındı.
Genel kurulda son olarak yönetim ve
denetim kurulu adayları belirlendi.
Adayların oy dağılımı şu şekilde oluştu.
YÖNETİM KURULU ADAYLARI
1- Ahmet Kara: 143 oy
2- Mehmet Mehmet: 121 oy
3- Alev Hasan: 118 oy
4- Yüksel Esat: 116 oy
5- Cemali Tahir: 107 oy
6- Şükriye Mehmet: 97 oy
7- Hüseyin Bostancı: 95 oy
8- Süha Mehmet: 64 oy
9- Aytaç Yankı: 34 oy
DENETİM KURULU ADAYLARI
1- Mustafa İsmail: 140 oy
2- Leyla Salihoğlu: 137 oy
3- Mümin Mümin: 130 oy

Ahmet Kara yeniden başkan

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) 35. olağan genel
kurulunda belirlenen yönetim kurulu
görev dağılımını yaptı. 31 Ocak Pazar günü
yapılan ve 240 üyenin oy kullandığı genel
kurul sonrası 2 Şubat Salı günü görev
dağılımı gerçekleştirildi. Ahmet Kara
yeniden başkan oldu.
Görev dağılımı sonrasında bir yıl
süreyle görev yapacak dernek yönetimi şu
şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Ahmet Kara
Asbaşkan: Mehmet Mehmet
Genel Sekreter: Hüseyin Bostancı
Kasadar: Yüksel Esat
Üye: Alev Hasan
Üye: Cemali Tahir
Üye: Şükriye Mehmet
DENETİM KURULU
Başkan:Mustafa İsmail
Üye: Leyla Salihoğlu
Üye: Mümin Mümin

DUYURU
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nde
görev almak üzere İngilizce ve Yunanca
dillerine hâkim kişilerin,
hazırlayacakları (CV) özgeçmişleriyle birlikte
DEB Partisi Genel Merkezi’ne müracaat etmeleri
önemle rica olunur.
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Şahin imamı
Aguşoğlu’nun
cenazesinde insan seli

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Devlete güven sorunu…
atı Trakya Türkleri,
Yunanistan sınırları
içerisinde resmi olarak
kabul edilen tek azınlık. Ancak
resmi ideoloji, azınlık tanımını
yaparken etnik değil, dini kimliği
kullanıyor ve ön plana çıkarıyor.
Bu nedenle azınlıktan
bahsederken “Müslüman
azınlık”, hatta “Müslüman
Elenler” ifadeleri sık sık karşımıza
çıkıyor.
Sade vatandaşın da yaklaşımı
genelde bu resmi ideoloji
yönünde. Yani bu konuda ciddi
bir kamuoyu ve etki alanı
oluşturabilmiş devlet politikası.
Örneğin bir Atinalı sizin Türk
olduğunuzu anlamadıysa, “Orda
Türklerle ne yapıyorsunuz?” diye
sorabiliyor. Ancak Türk
olduğunuzu anladığı andan
itibaren kimliğiniz de artık onun
nezdinde “Müslüman” olarak ani
bir değişikliğe uğruyor.
Bölgemizde birlikte
yaşadığımız birçok hemşehrimizin
de tutumu aynı doğrultuda. Sanki
herkes devletin sözcülüğüne
soyunmuşçasına “Türk” ve türevi
kelimeleri bizimle yaptıkları
sohbetlerde kullanmamaya özen
gösteriyorlar. Oysa kendi
aralarındaki sohbetlerde
“Türkler” tanımlaması çıkıverir
ağızlardan.
Devletin azınlığa yaklaşımı
sadece onun etnik kimliğini inkar
politikası üzerine oturtulmamış.
Azınlık gerçek anlamda eşit
vatandaş olarak algılanmamış,
“öteki” muamelisi görmüş ve
dışlanmıştır. Hatta sık sık “milli
tehlike” olarak görülmüş ve
gösterilmiştir.
Doğal olarak ayrıştırılan,
ötekileştirilen bu kitlenin istekleri
de hiçbir zaman ciddiye
alınmamış, görmezden
gelinmiştir.
Azınlığın ihtiyaçlarına cevap
vermek değil, azınlığın özel
statüsünden kaynaklanan
haklarını ortadan kaldıracak
şekilde politikalar üretilmiş,
önlemlere başvurulmuştur.
İstenen, azınlığın kendi bilinciyle
varlığını sürdürmesi değil,
devletin çizdiği bir azınlık
modelinin oluşmasıdır.

B

İSKEÇE’nin Şahin köyündeki
Karaca Ahmet (Tekke) Camii
imamı ve Kur’an kursu
öğretmeni Mehmet Emin
Aguşoğlu, İskeçe – Mustafçova
yolu üzerinde geçirdiği trafik
kazası sonucu hayatını kaybetti.
Aguşoğlu’nun ölümü Batı
Trakya’da ve özellikle kendi
köyü Şahin’de büyük üzüntü
yarattı. Cenaze törenine
çiçeklerle katılan Aguşoğlu’nun
öğrencileri ise herkese duygulu
anlar yaşattı.
30 Ocak Cumartesi günü öğle
saatlerinde İskeçe’den Şahin’e
hareket eden Mehmet Emin
Aguşoğlu, Mustafçova köyü
yakınlarında aracıyla uçuruma
düşerek hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Mehmet
Emin Aguşoğlu’nun ölüm
nedeninin belirlenmesi için
cenazesi otopsi yapılmak üzere
hastaneye götürüldü. Otopsi
sonucunda kaza önceki kalp
krizi geçirdiği tespit edilen
Aguşoğlu’nun aracının bu
nedenle kontrolden çıktığı ve

uçuruma yuvarlandığı tahmin
ediliyor.
Genç yaşta hayata veda eden
Mehmet Emin Aguşoğlu için 31
Ocak Pazar günü cenaze töreni
düzenlendi. İkindi namazından
sonra gerçekleşen cenaze töreni
insan seline dönüştü. Şahin,
İskeçe, Gümülcine ve civar
köylerden çok sayıda kişi
Aguşoğlu’nun cenaze törenine
katıldı.
Yıllarca Kur’an kursu
öğretmeni olarak da hizmet
veren Aguşoğlu’nu öğrencileri
çiçeklerle son yolculuğuna
uğurladı.
Aguşoğlu’nun cenaze
namazını kıldıran İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Şahin’in
ve Batı Trakya’nın değerli bir
din adamını ve çok değerli bir
insanı kaybettiğini, yerinin
doldurulmasının çok zor
olduğunu söyledi. Mehmet
Emin Aguşoğlu ile aynı
dönemde ve aynı okulda
okuduklarını hatırlatan Müftü
Mete, yakınlarına ve tüm Şahin

halkına başsağlığı diledi.
Aguşoğlu’nun cenaze
törenine katılanlar arasında
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, muavin konsoloslar
Canay Kavuncu, Osman Şahin,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu,
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, Çınar
Derneği Başkanı Cengiz Ömer,
Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu
yer aldı.
1963 yılında Şahin’de
dünyaya gelen Mehmet Emin
Aguşoğlu evil ve iki çocuk
babasıydı. Aguşoğlu, Şahin
köyündeki tarihi Karaca Ahmet
(Tekke) Camii’nde imamlık ve
Şahin Kur’an kursu hocası
olarak görev yapıyordu.
Gündem Gazetesi olarak,
Mehmet Emin Aguşoğlu’na
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
Şahin köyüne başsağlığı ve
sabırlar dileriz.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

Devlet bu modeli oturtmak için
politikalar üretir, tedbirler alır;
azınlık da özünü yok etmeye
yönelik her türlü girişime direnç
gösterir. İşte yıllardır Yunan
devleti ile Batı Trakya Türk
azınlığı arasındaki ilişki bu
temeller üzerinde devam eder.
Bunun sonucu olarak, tüm
vatandaşlarına karşı kucaklayıcı
olması gereken devlet
anlayışından mahrum bırakılan
Batı Trakya Türk insanının
ülkesine, devletine olan inancı
ciddi olarak zedelenmiştir. Azınlık
insanı devletine güvenmez… Olup
bitene hep şüpheyle yaklaşır…
Herşeyin altında bir bityeniği arar.
Haksız da değildir. İşin içinde hep
bir iş vardır neticede. Tecrübeyle
sabit…
SİRİZA hükümetinin bir yıllık
icraatı, Yunanistan’da sola olan
güveni de zedeledi. Azınlık
politikasının partiler üstü olduğu
inancını daha da kuvvetlendirdi.
Yunan siyasi hayatına karşı olan
kırgınlığa son damgayı,
SİRİZA’nın yarattığı hayal kırıklığı
vurdu.
Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, hafta içinde
azınlık basınıyla biraraya geldi.
Mustafa Mustafa bu yemekli
toplantıda SİRİZA’nın azınlık
sorunlarını unutmadığını söyledi.
Önümüzdeki dönemde uygun bir
zamanlama içinde azınlık
sorunlarına eğilecekleri ve çözüm
getirecekleri inancını dile getirdi.
Umarız söyledikleri gerçek
olur.
Azınlık insanı yılların
kırgınlıklarını, hayal kırıklıklarını,
güvensizliklerini içinde taşıyor.
Bu güvenden eksik ilişkiyi sona
erdirecek ve sağlıklı bir vatandaş
– devlet ilişkisi kurabilecek
devletin ta kendisidir.
Azınlığa el uzatmak, azınlığa
açılmak; bu kavramların içini
dolduracak kararlar alıp,
girişimlerde bulunmak, harekete
geçmek gerekiyor.
Azınlığın gönlünü alacak,
güvensizliğinin yerine güven
tohumları ekecek bir yönetim
şekli hayal ediyoruz. Hayallerin
bir gün gerçeğe dönüşmesi
dileğiyle…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Milletvekili Mustafa Mustafa
SİRİZA’nın bir yılını değerlendirdi
SİRİZA Rodop Milletvekili, azınlık
basınıyla biraraya geldi.
SİRİZA Partisi Rodop
Milletvekili Mustafa Mustafa, 1
Şubat Pazartesi günü azınlık
basınıyla biraraya gelerek
SİRİZA – ANEL koalisyon
hükümetinin birinci yılını
değerlendirdi.
Ülkenin çok zor bir
dönemden geçtiğini ifade eden
Mustafa Mustafa, toplumun
bazı kesimlerinin yaşadığı hayal
kırıklığını çok iyi anladığını,
ancak 40 yılın bedelinin
ödendiğini söyledi. Çiftçi
eylemleri konusunda, “Sorun
yaşayan, zor durumda olan
çiftçilerin yollarda olması tabii
ki doğaldır. Ancak bu süreci
diyalogla aşabileceğimize
inanıyorum. Yani diyalog şart.”
dedi.

“SOYKIRIM” ETKİNLİĞİNE
NEDEN KATILDI?
Yemek sırasında gazetecilerin
sorularını da yanıtlayan
Milletvekili Mustafa Mustafa,
meslektaşı Ayhan Karayusuf’la
birlikte “Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne
katılma sebebini da anlattı. Adı
geçen anma töreninin 1996 –
2000 yılları arasında mecliste
kabul edildiğini hatırlatan
Mustafa, “Devlet protokolüne
girmiş bir törende hiç bir
milletvekilinin olmaması gibi
bir durum olmasın diye katıldık.
Çünkü biliyorsunuz Rodop
ilindeki üç milletvekili de bu
dönemde azınlıktan seçildi.
Oturduk düşüncük ve bu
nedenle bu törene gitmeyi
tercih ettik. Biz, birleştirici
olmak istiyoruz. Karşı taraf aynı
şeyi yapıyor mu? O ayrı bir
konu. Biz birleştirici olmayı
tercih ediyoruz.” ifadelerini
kullandı. Bu konuların
tarihçilere ve bilim insanlarına
bırakılması gerektiğini ifade
eden Mustafa, “Birleşmiş
Milletler tarafından tanınan bir
tek Yahudi soykırımı var. Ben
bu konuların tarihçilere
bırakılması gerektiğini
düşünüyorum. Tarihteki
yanlışları tarihten ders
çıkartmamız için bilmemiz
gerekiyor. Komşu ülkeleri ve
halkları kötülemek ve
düşmanlıklar yaratmak için
değil. Bu konular siyasetçilerin
işi olmamalı.” dedi.

SİRİZA DEĞİŞTİ Mİ?
GÜNDEM’in,“SİRİZA’nın bir yıl
içinde değiştiği ve PASOK gibi
bir parti olduğu yönündeki
görüşe katılıyor musunuz?”

sorusunu yanıtlayan Mustafa,
bunun bir nebze doğruluk
payının olduğunu, ancak
PASOK olmak için şartların
kesinlikle olmadığını söyledi.
Milletvekili Mustafa, “PASOK,
Avrupa’dan gelen yardımları
etrafındaki destekçilere dağıtma
gibi bir alışkanlığa sahipti.
Günümüzde böyle bir şey artık
mümkün değil. O şartlarla
bügünkü şartlar çok farklı”
dedi.

BATI TRAKYA ANEL’E
TESLİM EDİLDİ Mİ?
Milletvekili Mustafa Mustafa,
gazetemizin SİRİZA’nın Batı
Trakya’yı ve azınlık konularını
ANEL Partisi’ne teslim ettiğine
ilişkin yorumlarla ilgili soruya
ise, “Bu konu çok söylendi ve
söyleniyor. ANEL ile
ortaklığımız program veya
ideolojik bir ortaklık değil. Bu
ortaklık tamamen ANEL’in
mecliste bize destek vermesiyle
ilgili bir ortaklık. Bu partinin de
devlet içinde belli bazı
noktalarda sorumluluk alması,
görev alması konusunda bir
dayatma oldu ve Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü onlara
verildi. Azınlık ortaokullarıyla
ilgli yaşanan sorunlar malum.
Kura konusunda falan
yaşananlar biliniyor. Bu süre
içinde bu partiye, yani bu
ortaklığa katlanmak durumu
sözkonusu. Oradan öteye genel
eğitim politikası tabii ki
bakanlık tarafından
belirleniyor. Hatta önümüzdeki
dönemde yaşanan sıkıntılar
yaşanmasın diye bakanlıkla
önceden diyalog halinde
olacağız. Önümüzdeki dönemde
ben bazı olumlu adımların
atılabileceğine inanıyorum.”
yanıtını verdi.

demokratikleşmesinden
yanayız.”

“AZINLIK SORUNLARINI
UNUTMADIK”
Azınlık sorunlarını gerek azınlık
milletvekilleri, gerekse SİRİZA
olarak unutmadıklarını dile
getiren Mustafa, önümüzdeki
dönemde uygun bir zamanlama
içinde azınlık sorunlarına
eğileceklerine ve çözüm
getireceklerine inandıklarını
ifade etti.

“ZORU GÖRÜP KAÇMADIK”
Yunanistan’da değişimlerin çok
hızlı yaşandığını anımsatan
Mustafa, “Geçtiğimiz dönemde
çok ciddi sorunlar yaşadık.
Ekonomik durum malum. Hala
bir krizle uğraşıyoruz. Bu
durumun vahametini bilmemize
rağmen, bizler bu zor görevi
bırakıp kaçmadık. Şu anda
yaşadığımız durumda 40 yıllık
kötü bir sürecin bedelini
ödemek zorunda kalıyoruz. 2015
yılında iktidara geldiğimizde ilk

7 ay içerisinde bizlerden pek bir
şey yapmamız beklenemezdi.
Artık bundan sonra bir şeyler
yapmaya çalışacağız.” diye
konuştu.
Son seçimlerde tarihi bir
başarıya imza attıklarını
belirten Milletvekili Mustafa,
“40 yılın getirdiği ataleti ve bu
bozuk sistemi değiştirmek çok
zordur. Dolayısıyla bazı
konularda yapılan çalışmaların
hızlı bir şekilde ürün vermesini
bekleyemeyiz.” ifadelerini
kullandı.

Batı Trakyalı arıcılar
İstanbul’daki fuara katıldı

MÜFTÜLÜK SORUNU VE
MÜFTÜLERİN YETKİLERİ
Müftülük sorununa da değinen
Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, müftülerin
yargı yetkilerinin olmaması
halinde müftülük seçiminin
mümkün olabileceğini söyledi.
Mustafa Mustafa şöyle
konuştu: “Bizim SİRİZA olarak
ve sol olarak görüşümüz öteden
beri bu çerçevedeydi. Yargı
yetkilerinin olmaması halinde
seçim olabilir. Çünkü yargıçlar
seçimle işbaşına gelemiyor. Bu
sadece burada değil her yerde
böyle. Biz sol olarak sosyal
hayatın her anlamda

GÜMÜLCİNE’deki Çevreci Arıcılar ve Arı
Sevenler Derneği’nden bir grup, 29-31 Ocak
tarihleri arasında İstanbul’da yapılan “Arıcılık
ve Arı Ürünleri Fuarı”na katıldı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen fuarda dernek
üyeleri kurdukları stantta, Batı Trakya’da
üretilen balı tanıtma fırsatı buldu. Dernek

Başkanı Halit Halil İbram, “Son yıllarda yapmış
olduğumuz çalışmalarla bölgemiz arıcılığını ve
buradan elde ettiğimiz ürünleri dış dünyaya
tanıtma imkanı buluyoruz. Bu tanıtımlar
neticesinde bölgemizdeki arıcılık sektörünün
başarı sağlamaya başladığını görebilmekteyiz.”
diye konuştu.
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ozan antlaşması ve uluslararası
hukuk Batı Trakya Türk azınlığına
dini alanda bazı haklar tanımaktadır.
Batı Trakya’da yaşayan yaklaşık 150 bin Türk,
İslam dinine mensuptur. Farklı bir dinin hakim
olduğu Yunanistan’da dini alanda azınlığa
özgürlükler vermek sadece uluslararası
anlaşmaların işi ve gereği değil, demokrasinin
ve eşit yurttaşlık ilkesinin bir gereği olmalıdır.
Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, 100
yıla yaklaşan azınlık tarihi boyunca ülkesine
ve devletine “sorun” olmayan bir topluluk
olduğunu her zaman ispatlamıştır. Ülkenin
huzurunu bozacak, soru işaretleri doğuracak
hiç bir gayret içine girmemiş ve tüm dünya için
“örnek” teşkil edecek bir davranış sergilemiş
ve sergilemektedir. Müslüman Türk azınlık,
bugüne kadar hiçbir zaman kendini köktenci
akımlara kaptırmamış, fanatik grupların
etkisine girmemiştir. Zaten karakteri ve yapısı
da buna müsait değildir. Bunun aksine Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı yaşadığı

ülkenin yapısına, karakterine, kültürüne ve
değerlerine her zaman saygı göstermiştir. Bu
bakımdan hiçbir zaman “uyumsuzluk” ve
“huzursuzluk” çıkartan bir toplum olmamıştır.
Ancak aynı hassasiyeti bağlı olduğu
devletinden görmemiş, görememiştir. Batı
Trakya Türkleri, kendi kurumlarına, örgütsel
yapısına karşı sürekli bir saldırı altındadır. Ne
yazık ki “azınlığın kurumsal yapısını tamamen
kontrol altına almak ve onu şekillendirmek”
gayreti uzun yıllardan beri eksik olmamıştır.
Nitekim bu politika ve bu politikanın sonucu
olan uygulamalar, azınlık eğitiminden
başlamış, azınlığın müftülüklerine, vakıflarına,
derneklerine gelmiştir. Son olarak da hedefte
azınlığın dini yapısı, din eğitimi ve nihai olarak
camilerine sıra gelmiştir.
Yunanistan, çıkardığı 240 İmam Yasası’yla
kısmen özgür ve azınlığın uhdesinde kalmış
olan din eğitimine ve devamında camilere “el”
atmıştır. Bu alanda kendisine “müdahale”
hakkı tanıyan 240 İmam Yasası’nı, azınlık

toplumundan ve temsilcilerinden gelen
tepkilere kulaklarını tıkayarak hayata
geçirmiştir. Tüm tepkilere rağmen sözkonusu
yasayı mecliste kabul ederek ilk adımı
atmıştır. Son 2 – 3 yıldır da İslam din
öğreticilerini (ierodidaskalos) devlet
okullarında görevlendirerek azınlık
çocuklarına Yunanca İslam din dersi
vermektedir. Uygulama, azınlığın çabuk dinen
tepkisinden de yararlanarak
sağlamlaştırılmaktadır. 2014 yılında 65
kadroyla ile başlayan “ierodidaskalos”lar
geçen yıl 90 olmuştur.
Şimdi ise aynı devlet (hükümetler değişse
de) ve aynı anlayış azınlığa din eğitimi verecek
ilahiyatçıları da kendisi yetiştirmek için eğitim
kurumu açıyor. Selanik’te açılacak İslam
Bilimleri Bölümü’nde ilahiyatçı yetiştirilecek.
Yunanistan, kendi sınırları içindeki
Müslümanlar için din adamlarını kendisi
yetiştirmek istiyor.
Azınlık buna tepki gösteriyor. Peki neden
tepki gösteriyor? Zira, ülkemiz bizim için din
adamı yetiştirecek. İslam dinine mensup din
adamları bu ülkede eğitilip bize din alanında
eğitim verecek, hizmet edecek. “Bunun neresi
kötü?” diye merak edenler olabilir. Hatta
devletin de bu şekilde argüman geliştirdiğini
söylemek gerekir. Bu açıdan bakınca azınlığın
neden bu olaya tepki gösterdiği
anlaşılamayabilir. Ne yani biz azınlık olarak
nankörmüyüz? diye düşünenler olabilir.
Azınlığın bu tepkisini, bu düşüncesini
anlatmakta zorlanabiliriz. Özellikle de Avrupa
kamuoyuna bunu anlatmak zor olabilir.
Avrupa “devlet size kendi dininizi öğretmek
için para harcıyor, daha ne istiyorsunuz?”
şeklinde düşünebilir.
İşte tüm bu noktaların çok iyi dikkatle,

irdelenmesi ve azınlığın bu sorunu çok güzel
bir şekilde anlatması ve izah etmesi şarttır. Bir
defa şurası açık ve net olarak anlatılmalıdır.
Azınlık çocuklarının din eğitimi, azınlık
insanının bir meselesidir. Bu, sadece devletin,
hükümetin “Biz böyle istiyoruz, böyle uygun
görüyoruz” tarzında yapılabilecek ve azınlık
toplumu tarafından kabul edilebilecek bir şey
değildir. Azınlık insanının dini sahadaki
yaşamı, faaliyetleri, sosyal çalışmaları,
etkinlikleri, eğitimi devlet tarafından denetime
alınacak, şekillendirilecek bir şey değildir.
Böyle yapılırsa “kontrol altına alacağım”
derken başka sorunlar ortaya çıkabilir. Bu
alanda azınlığın özgür bırakılması,
uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına
müdahale edilmemesi demokrasi ve insan
haklarının gereği olduğu gibi, mantığın da
gereğidir.
Ancak, “240 İmam Yasası” uyarınca hayata
geçirilen ve kapsamı genişletilerek devam
ettirilen “ierodidaskalos” uygulamasının daha
da sağlamlaştırılması ve kurumsallaştırılması
için şimdi de İslam Bilimleri Bölümü ile
azınlığa ilahiyaçtı yetiştirme çabalarının doğru
olmadığı ortadadır. Bu politikalar azınlığa dini
hizmet götürmek değil, azınlığı dini alanda da
“tahakküm” altına almaktır.
Bu nedenle “Siz nankörmüsünüz? Daha ne
istiyorsunuz?” şeklinde sorulacak olası
sorulara “Nankör değiliz ama azınlığın milli
kimliğini, kültürünü inkar eden, uluslararası
hukukun tanıdığı hakları elinden alan,
azınlığın gerçek siyasi temsilini ortadan
kaldırmak için binbir icat uyduran, azınlığa
ikinci sınıf vatandaş muamelesini sürdüren
zihniyetin bu yeni projeyle azınlığa dini alanda
hizmet getireceğine inanacak kadar da saf
değiliz” şeklinde yanıt vereceğiz.

Yunanistan’da Acun Ilıcalı krizi

Diş hekimi Batuhan Malkoç muayenehanesini açtı
İSKEÇE’nin genç diş hekimlerinden Batuhan
Halil Malkoç muayenehanesinde hizmet vermeye
başladı. Batuhan Malkoç, babası ve meslektaşı
Hasan Malkoç’la birlikte kullanacakları yenilenmiş
muayenehanede hastalarını kabul ediyor.
1990 yılında İskeçe’ye bağlı Koyunköy’de dünyaya
gelen Batuhan Malkoç, 2002 yılında İskeçe Merkez
Türk İlkokulu’ndan mezun oldu. İskeçe İkinci
ortaokulu ve Lisesi’nden sonra Selanik Aristotelio
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan
Batuhan Malkoç 2015 yılında buradan mezun oldu.
Aynı yıl askerlik görevini de tamamlayan Malkoç,
babasıyla birlikte muayenehaneyi yenileme
çalışmalarını başlattılar.
Diş hekimi Batuhan Halil Malkoç’un
muaynehanesi İskeçe’de Platia Emporiu 36 ile
Panagi Çaldari 109 köşesinde (Gümülcine sokağı ile
Pazar yerine çıkan sokağın köşesinde) bulunuyor.

TÜRKİYE’de gazeteci Acun
Ilıcalı’nın, Yunanistan’da
televizyon ya da frekans satın
almak istediğini ve Başbakan
Aleksis Çipras ile konuştuğunu
söylemesinin ardından ülkede
yarattığı “kriz” sürüyor. Muhalefet
partileri, Çipras’ın Ilıcalı’ya yayın
ruhsatı verip vermeyeceğini
açıklamasını istedi. Tepkiler
üzerine hükümet, İstanbul’da
Çipras ile Ilıcalı arasında neler
konuşulduğunu açıklamak
zorunda kaldı.
Ana muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi Milletvekili Nikos
Dendias, “Yunan Başbakanı,
yabancı ve özellikle Türk
vatandaşları ile Yunan
televizyonlarının yayın ruhsatı
konusunu hangi hukuki çerçevede
konuşuyor, cevaplasın.” dedi.
PASOK Partisi Milletvekili
Andreas Loverdos ise, “Bu da
olduysa, Çipras’ın tercihlerine
kimsenin şaşırmaması gerek.
Başbakan çıkıp açık konuşmalıdır.
Her gün sorunlarımızın olduğu
komşu ülkeye, bir de bizi
bilgilendirmesi için yayın ruhsatı
veremeyiz.” diye konuştu.
Potami Partisi Milletvekili Yorgos
Mavratos da, “Hükümet, ruhsatlar
için alışverişi bırakıp tüm yetkileri
Televizyon Üst Kurulu’na (ESR)
devretsin” derken, Merkez Birliği
Partisi Milletvekili Yannis Kallianos
da, “Hükümet, bir Türk’ün gelip
yayın ruhsatı alması için televizyon
kanallarını kapatmaya teşebbüs
etmesin” diye konuştu.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA
Çipras hükümeti, muhalefetin
sert eleştirilerine kayıtsız kalamadı
ve bir açıklama yapmak zorunda
kaldı. Hükümet kaynaklarının
açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Çipras, İstanbul’daki TürkiyeYunanistan milli futbol maçı
sırasında gerçekten Ilıcalı ile
konuştu. Ilıcalı, Yunanistan’da
frekans almak istediğini ve Yunan
ortaklar bulduğunu söyledi. Çipras,
ruhsatlar için tamamıyla şeffaf
ihale yapılacağını belirtti.”
Parlamento Başkanı Nikos Vuçis
ise “Hükümet, ne Yunan ne Türk
hiç kimseye karşı yükümlülük
altına girmemiştir.” dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Ulusal medya Acun Ilıcalı’ya geniş
yer ayırdı. Haber siteleri, “Türk
televizyon patronu kim?” diye
başlıklar ile Ilıcalı’nın biyografisini
yayımladı.
Acun Ilıcalı daha önce “İki
alternatifimiz var. Ya Yunanistan’da
kanal alacağız ya da bir frekans
satın alacağız. Yunanistan
Başbakanı Sayın Aleksis Çipras’la
görüştüm ve o da çok
heyecanlandı. Konuya sıcak
baktığını söyledi. Bu konuda ekim
ayı hedefimiz. İçerik olarak TV8
formatında olacak. O ses
Türkiye’nin Yunanistan haklarını
aldık. Yine Survivor’ı orada
gerçekleştirme projemiz var. Sanki
Yunanistan’da uzak ara birinci
olacakmışız gibi hissediyorum.”
açıklamasında bulunmuştu.
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Batı Trakya Türkleri için
dönüm noktası: 29 Ocak...
29 Ocaklar, Gümülcine’de anıldı. 29
Ocak 1988 Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü ile 29 Ocak 1990’da Türk
azınlık aleyhine yapılan saldırı ve şiddet
olayları için düzenlenen etkinlik, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
tarafından Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde gerçekleştirildi.
Bu yılki etkinlikte, 29 Ocak olaylarını
bizzat yaşayan Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık
ve İskeçe eskiVali Yardımcısı Musa
Vidinli konuştu.
Gümülcine’deki etkinliğe, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı, eyalet
meclis üyeleri Önder Mümin ve İsmail
Hüse Mustafa, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı
Hülya Emin, Güney Meriç Eğitim Kültür
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,
BİHLİMDER Derneği Başkanı Mehmet
Emin, diğer kuruluş temsilcileri ve
soydaşlar katıldı.
Açılış konuşmasını ev sahibi kurum
olan Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan yaptı. Hasan, 29
Ocak’ta yaşananların Batı Trakya Türk
azınlığı için tarihi olaylara sahne
olduğunu vurguladı.

AHMET METE
BTTADK Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete, 29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü’nün
anlam ve önemini belirten bir konuşma
yaptı. “Öncelikle bayramınız mübarek
olsun ve bayramımız hiç bir zaman

unutulmasın” diyen Mete sözlerine şöyle
devam etti: “29 Ocak’ta yaşanan olaylar
neticesinde herkesin hafızasında bir 29
Ocak olgusu oluştu. 29 Ocak öncesi
Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe
Türk Birliği ve Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği kurumlarında Türk
kelimesinin kullanımı yasaklanmış ve
bununla ilgili karar 4 Kasım 1987’de
çıkmıştır. Bunun üzerine bu kurumların
tabelaları indirilmiştir. Böylece Batı
Trakya Müslüman Türkleri’nin üzerinde
bir bağnazcılık ve baskıcılık yer etmeye
başlamıştır. O yıllardan başlamak üzere
bugüne kadar gelen sorunlar, Türk
azınlığın üzerinde kara bulut gibi
kalmıştır.”

“BU İNSANLAR TÜRKLÜKLERİNİ
HAYKIRMAK İÇİN MEYDANLARA
GELDİLER”
Bir toplumun ayakta kalabilmesi için
diline, dinine ve kültürüne sahip olması
gerektiğinin altını çizen Müftü Mete,
bunun bilincinde olan o dönemdeki
insanların 29 Ocak’ta Gümülcine şehrine
akın ettiğini söyledi. Mete, “İnsanlar
oluk oluk şehre akın ettiler. Bu insanlar
Türklüklerini haykırmak için meydanlara
geldiler. Ama demokrasinin beşiğinde
demokrasi boğulmuş gitmişti. Bunu
bilemediler. Demokrasinin beşiğine daha
demokrasi gelmemişti.” ifadelerini
kullandı.

“BU TOPLUMUN HİÇ
BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE
İŞİ YOKTUR”
Batı Trakya Türk azınlığının eğitim,
müftülük ve vakıf sorunlarına da
değinen Mete, yönetimin bu sorunları
unutturmak için politiklar izlediğini dile
getirdi. Açılması istenilen İlahiyat
Fakültesi ile ilgili olarak da Danışma
Kurulu Başkanı, “Bu toplum Müslüman
ve Türk olarak yaşamak istiyor. Bu bir
kabahat değildir. Bu Yunan devletinde
bir renktir, farklılık ve zenginliktir.
Azınlık da bunu istemektedir. Maalesef
eğitimde hiç bir ilerleme yokken, daha
çok gerileme vardır. Yeni çıkarılan eğitim
yasaları tamamen azınlığın aleyhindedir.
Yeni kurulacak olan İlahiyat
Fakültesi’nin Batı Trakya Türkü’ne ‘240

İmam’ın üzerine getirilen bir baskı, bir
zulüm ve yok oluştur. Kurulacak olan
İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri
Suud devletinden gelecek ve özel olarak
buraya getirilecektir. Bunlar
mezhepsizlik mezhebini insanlara
öğretmeye çalışacaklar. Fitne fesat
sokacaklar. Maalesef El Kaide o
kurumlardan yetişecektir. Bu toplumun
hiç bir terör örgütüyle işi yoktur. Ne El
Kaide’si, ne Işid’i; hiç biri lazım değildir.
Biz öyle bir uysal azınlığız ki, devletimize
saygılıyız. Dolayısıyla azınlık eğitimine
hiç bir faydası olmayan ‘240 İmam
Yasası’nın ve söz konusu fakültenin
kurulmasının yanlış olduğunu ve Batı
Trakya Türkü’ne hiç bir yarar
veremeyeceğini buradan haykırıyoruz.
Çünkü bu toplum dinini nereden ve
hangi kaynaktan öğreneceğini, aynı
şekilde milli duygularını hangi
kaynaktan alacağını gayet güzel
bilmektedir.” diye konuştu.

TÜRKİYE BAŞBAKANI
AHMET DAVUTOĞLU’NDAN
SELAM
Son olarak Danışma Kurulu Başkanı ve
Müftü Mete, kısa bir süre önce Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile bir
görüşme gerçekleştirdiğini belirtti ve
katılımcılara Başbakan Davutoğlu’nun
Batı Trakya Türk azınlığına selamını
iletti.

İSMAİL RODOPLU’NUN
MESAJI OKUNDU
Bu arada, etkinliğe rahatsızlığından
dolayı katılamayan ve 29 Ocak
olaylarının önde gelen isimlerinden olan
İsmail Rodoplu’nun gönderdiği mesaj
okundu. Rodoplu’nun mesajında, “Bu
olayların üzerinden 28 yıl geçmiş
olmasına rağmen her şey ‘aynı tas aynı
hamam’. Allah beni cennette bile azınlık
bırakmasın” ifadeleri dikkat çekti.

SADIK SADIK
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin
ardından, sözü etkinliğe konuşmacı
olarak katılan Batı Trakya Camileri Din

Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık
ve İskeçe eski Vali Yardımcısı Musa
Vidinli aldı.
Konuşmasında, Batı Trakya Türk
azınlığının 1923 yılından bugüne kadar
verdiği mücadelelerden bahseden Sadık,
“Yunan yönetimi 1980 yılından itibaren
Türk azınlığı kimliğinden uzaklaştırmak
için her türlü entrikaya başvurdu.
Yönetim 1988 yılından itibaren
tabelalarda yer alan Türk kelimesini aldı
ve burada ‘Türk yoktur’ dedi. Böylece 29
Ocak 1988’de azınlığımız yollara düştü.
Ancak polis buna izin vermedi. Ama
insan hüvviyeti için ölümü de göze alır.
1989 yılında Gümülcine Eski Camii’nde
mevlid okutuldu ve hiç bir olay olmadı.
Ancak 1990 yılına gelindiğinde o gün
Gümülcine’de bir çok dükkanın camları
kırıldı. Bütün bu olaylar Türk kimliğimizi
korumak istediğimiz için meydana geldi.
Bir milletin dünya haritasından silinmesi
için üç unsurunu kaybetmesi lazım.
Dinini, dilini, örf ve adetlerini. Bizler
bunları asla kaybetmeyeceğiz. Allah bize
bu canı emanet vermiş ve bizler bugüne
kadar yaşadık. Bu uğurda ölsek ne
olacak? Onun için mücadele etmekten
korkmamalıyız.” dedi.

MUSA VİDİNLİ
29 Ocak olayları günü İskeçe’den
Gümülcine’ye gelen Musa Vidinli de
konuşmasında, 29 Ocakların sadece
toplantılarda anılmasının yeterli
olmadığını, genç nesillere anlatılması
gerektiğinin altını çizdi. 29 Ocak
1988’deki Türklük Yürüyüşü’nün
kendiliğinden gelişmiş bir olay dizini
olmadığını söyleyen Vidinli, bu olayların
yıllardan beri birikmiş sorunların ortaya
çıkmasıyla meydana geldiğini söyledi.
Musa Vidinli konuşmasında Batı Trakya
Türkleri’nin mücadelesinden kesitler
anlattı. Vidinli, özellikle İskece Balkan
kolunda yaşanan bazı olayları ve bu
bölgede azınlık insanının verdiği
mücadeleyi anlattı.
Etkinlik sonunda Rodop ilinin
Değirmendere köyünden Mehmet Latif
isimli vatandaş da o döneme ilişkin
anılarını katılımcılarla paylaştı.
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“Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü”
Almanya’da anıldı

Türkiye’de 29 Ocak
etkinlikleri
ALMANYA’da yaşayan Batı Trakya
Türkleri, “29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü”nü
andılar. Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) üyesi dernekler,
Batı Trakya Türk azınlığının hak arama
mücadelesinde dönüm noktası olan bu
önemli günün 28. yıldönümü
nedeniyle kurulu oldukları bölgelerde
etkinlik ve programlar düzenlediler.

MESCHEDE ETKİNLİK
ABTTF’ye üye derneklerden Meschede
Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği ile Stuttgart ve
Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği, dernek lokallerinde
düzenledikleri etkinliklerle 29 Ocak’ı
andılar.
Meschede derneğinin 30 Ocak
Cumartesi günü düzenlediği anma
etkinliğine ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Başkan Yardımcıları
Sami Yusuf, Mustafa Kasap, Sebahattin
Mümin ve Mehmet Hüseyin, ABTTF
Genel Sekreteri Aydın Ahmet, ABTTF
Saymanı İsmail Rüşüt ile ABTTF’nin
üye derneklerinden Bonn ve Çevresi
Batı Trakya Türkleri Derneği, Gießen
Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma
Derneği, Halver Batı Trakya Türk
Kültür Derneği ve Troisdorf Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’nin yöneticileri katıldı.
Meschede derneğinin yönetici ve
üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği

anma etkinliğinde ilk olarak
ABTTF’nin katkılarıyla hazırlanan
“Dünden Bugüne Batı Trakya Türk
Azınlığı” isimli belgesel film izlendi.
Etkinlikte bir konuşma yapan
ABTTF Başkanı Habipoğlu, 29 Ocak
1988 ve 1990 tarihlerinin Batı Trakya
Türk azınlığının hak ve özgürlükleri
için demokratik ve barışçıl bir şekilde
on yıllardır yürüttüğü
mücadelesindeki öneminin altını
çizerek, geride kalan 28 yılda olduğu
gibi mücadelesini aynı azim ve
heyecan ile sürdüreceğini ifade etti.
29 Ocak 1988 ve 1990 olaylarına
tanıklık eden Batı Trakya Türkleri’nin
de anılarını aktardığı etkinlikte,
Meschede derneği üyesi kadınların
hazırladığı pasta ve kekler çay ve kahve
eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

STUTTGART’DA ANMA
Stuttgart derneğinin 31 Ocak Pazar
günü düzenlediği anma etkinliğinde
ABTTF’yi Başkan Yardımcısı İbrahim
Yusuf Hüseyin temsil etti. Etkinliğe
dernek yöneticileri ve üyeleri aileleri ile
birlikte katıldı.
Etkinlikte, Batı Trakya Türk
azınlığının “Türk” kimliğini korumak
için ve Yunan devletinin siyasi
baskılarına karşı tek vücut olarak
meydanlara çıkarak tepki gösterdiği,
1988 ve 1990 yıllarında sergilenen
mücadele ruhunun bugüne de ışık
tuttuğu ifade edildi.

29 Ocaklar, Türkiye’de de düzenlenen
etkinliklerle anıldı. Genel merkezi
İstanbul’da olan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin şubeleri
düzenledikleri etkinliklerle “29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü” ile “29 Ocak 1990 Olayları”nı andı.

GENEL MERKEZ’DEN
ANMA ETKİNLİĞİ
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ve dernek yöneticileri, 29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü’nün 28. yılı nedeniyle İstanbul
Taksim Meydanı’nda bir anma etkinliği
düzenledi.
Taksim Atatürk Anıtı’ndaki anma
etkinliğine eski genel başkanlar Tahsin
Salihoğlu, Erol Kaşifoğlu, Ahmet Uztetik,
Selahattin Yıldız, şube başkanları, genel
merkez ve şube yöneticileri ile Batı Trakya
Türkleri Spor Kulübü Başkanı ve çok
sayıda üye katıldı.
İlk olarak Taksim Atatürk Anıtı’na
çelenk bırakan Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, dernek adına Anıt Şeref
Defteri’ni imzaladı. Necmettin Hüseyin
daha sonra 29 Ocaklar ve Batı Trakya
Türkleri’nin durumuyla ilgili olarak basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLARI
GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”
Yunanistan’daki iktidar değişikliğinden
umutlu olduklarını belirten Hüseyin,
“Geçmişte yaşanan olayların görmezden
gelinmesi ve unutulması mümkün
değildir. Ancak çözüm arayışları
içerisinde Batı Trakya Türkleri’nin 29
Ocak olaylarında can ve mal güvenliğine
karşı yapılan saldırıların sorumlularının
bulunması ve maddi zararların
karşılanması kaydıyla, Türk azınlığın
etnik kimliğinin inkarından vazgeçecek
bir politik anlayışın ortaya konması ile
çözüm getirebileceğine inandığımızı
belirtmiştik.” ifadelerini kullandı.

“AZINLIK TÜRK’TÜR VE TÜRK
OLARAK VARLIĞINI SÜRDÜRMEYE
DEVAM EDECEKTİR”
“Bugün 28. yılını kutladığımız Milli
Direniş Günü’nde maalesef seçilmiş
yöneticilerin halen gerçek iktidar
sahipleri olamadığını görmekteyiz” diyen

Genel Başkan, “Bünyesinde hem de rekor
oranda azınlık mensubunun oyu ile
seçilmiş üç Türk milletvekilini barındıran
ve milletvekillerimizin kimliğini inkar
etmeyen iktidar partisinden onları oraya
gönderen iradenin inkarından da
vazgeçmeye çağırıyoruz. Seçilmiş vekilleri
meclise gönderen Batı Trakya Türk
azınlığının iradesinin ta kendisidir.
Azınlık Türk’tür ve Türk olarak varlığını
sürdürmeye devam edecektir. Bunun
kabulüyle peşi sıra tüm sorunların kökten
çözülebileceğine inancımız tamdır,
beklentimiz de budur. Bugün aynen 28 yıl
önce olduğu gibi biz Türk’üz diye
haykırmaya devam ediyoruz. Yasal
kazanımlarımız olan vatandaşlık ve
azınlık haklarımızı bu bağlamda talep
ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

29 OCAK
PANELİ
Aynı gün Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Zeytinburnu şubesinde, “29
Ocaklar ve Günümüze Yansımaları”
konulu panel düzenlendi. Panele
konuşmacı olarak Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği eski Genel Başkanı
Tahsin Salihoğlu ile BAKEŞ Müdürü
Pervin Hayrullah katıldı.
Tahsin Salihoğlu, 28 Ocak olaylarının
yaşandığı o günkü olayların iç yüzünü ve
anavatandaki yansımalarını aktardı.
Salihoğlu, Yunanistan Başbakanı Andrea
Papandreu ile Türkiye Başbakanı Turgut
Özal arasındaki Davos görüşmelerinin
azınlık açısından son derece önemli
olduğunun altını çizdi.
Pervin Hayrullah da 29 Ocak
olaylarından günümüze kadar
yaşananlarını anlattı. Batı Trakya
Türkleri’nin gasp edilen haklarının halen
aynı durumda olduğunu, hatta birçok
konuda gerileme yaşandığını belirten
Hayrullah, Yunan devlet politikasının
yıllardır ortaya koyduğu “Batı Trakya’da
Türk yoktur” tezinin de uluslararası bazı
platformlarda kabul gördüğünü dile
getirdi.
Zeytinburnu şubesindeki etkinliğe
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin’in yanı sıra, dernek yönetici ve
üyeleri ile eski dernek başkanları katıldı.
Devamı 8. sayfada
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BURSA’DA 29 OCAK
FOTOĞRAF SERGİSİ
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi
Gençlik Kolları, Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin
katkıları ve Bursa Göç
Müzesi’nin organizasyonu ile 29
Ocak Cuma günü “29 Ocak Milli
Kimlik ve Direniş Günü Fotoğraf
Sergisi” ve konferansı
düzenledi. Konferansta,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu eski
başkanı Cafer Alioğlu konuştu.
Bursa’da Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi içinde
yer alan Göç Müzesi sergi
alanında serginin açılışı yapıldı.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve ABTTF eski
genel başkanı Cafer Alioğlu'nun
katıldığı etkinlikte çok sayıda
Batı Trakya Türkü yer aldı.
Batı Trakya Türkleri’nin
Lozan'dan doğan haklarının
Yunan devleti tarafından gasp
edildiğini ve bu hak gaspının
aynen devam ettiğinin altını
çizen İbrahim Şerif, “Yunanlılar
olayı artık o kadar abarttı ki,
Selanik’te kurmaya çalıştıkları
yeni yüksek okul ile gelecekte
Batı Trakya'daki camilerde
görev yapacak din görevlilerini
de kendileri yetiştirmek istiyor.
Bu yetiştirdikleri din görevlileri
ile gelecekte hutbeleri dahi
Yunanca okutmayı planlıyorlar.
Bu ayak oyunlarına boyun
eğmeyeceğiz. Batı Trakya
Türktür, Türk kalacaktır” dedi.
Etkinliğe aslen Batı Trakyalı
olan Bursa Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar,
BTTDD Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, BTTDD Bursa Şube
Başkanı Şükrü Köse, BTTDD
İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur,
Batı Trakyaspor Kulübü
Osmangazi Şube Başkanı Orhan
Kayalı, Balgöç ve Kırım Türkleri
Dernekleri’ni temsilen yönetim
kurulu üyeleri, çok sayıda siyasi
parti temsilcisi ve Bursa’da
yaşayan Batı Trakyalılar katıldı.

İZMİR’DE 29 OCAK
ETKİNLİĞİ
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmir Şubesi de “29
Ocak Milli Direniş Günü”nü
andı. 29 Ocak Cuma günü
İzmir’deki şube merkezinde
gerçekleştirilen etkinlikte, şube
başkanı Mümin Durmuş,
katılımcılara 29 Ocakların ne
anlam ifade ettiğini anlattı.
İzmir’deki etkinliğe
konuşmacı olarak İzmir Barosu
Başkanı Aydın Özcan, Katip
Çelebi Üniversitesi Tarih
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Levent Kayapınar, Rodos,
İstanköy ve Oniki Adalar
Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı, Ege
Üniversitesi Uluslararı İlişkiler
Bölümü Yard. Doç. Turgay Cin
ve tarih uzmanı Özer Hatip
katıldı.

Ayrıca Lozan Mübadilleri
Derneği Kurucu Başkanı Selim
Yıldıran, BALGÖÇ Derneği İzmir
Şube Başkan Yardımcısı
Kamuran Gencer ve birçok Batı
Trakyalı etkinlikte hazır
bulundu.

5 Şubat 2016

BURSA

BTTDD İZMİT ŞUBESİ
29 Ocaklar, İzmit’te düzenlenen
etkinlikle de anıldı. Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
İzmit Şubesi “29 Ocak Direniş
Günü” nedeniyle anma etkinliği
düzenledi.
Etkinlikler kapsamında
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfi
Bodur önderliğinde yönetim
kurulu üyeleri, Kadın Kolları,
Gençlik Kolları ve dernek
üyelerinin katılımı ile İzmit
Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı.
Ardından İzmit'te bulunan
“Milli Kimlik ve Direniş Anıtı”
önünde basın açıklaması
yapılarak anıta karanfil
bırakıldı.

İZMİT

“HAKLI MÜCADELEMİZDE
DİK DURUYORUZ”
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfi
Bodur, “Batı Trakya Türkleri’nin
yasal kazanımları çerçevesinde
bugüne kadar sadece hukuki
statüde sürdürdüğü hak arama
mücadelesinin yansıması
sonucu 28 yıl önce uygulanan
ayrımcı ve baskıcı politikalar
karşısında sesini duyurmak
isteyen bir toplumun topyekün
gösterdiği birlik beraberlik ile
milli bir direnişe dönüşen 29
Ocak 1988 Cuma gününün ve iki
yıl sonraki anma yıldönümü
esnasında 29 Ocak 1990
tarihindeki provokasyonlarla
Batı Trakya Türkleri’ne yapılan
ve tarihine kara harflerle not
düşecek şekilde gerçekleştirilen
saldırıların yıl dönümünde yine
bir araya geliyor ve haklı
mücadelemizde dik
duruyoruz.’’ dedi.

SOMA

BTTDD SOMA ŞUBESİ
29 Ocaklar Soma’da da anıldı.
Soma’daki derneğin
kongresinin de yapıldığı 31
Ocak Pazar günü, 29 Ocaklar
için etkinlik düzenlendi.
Soma’daki etkinliklere BTTDD
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ve diğer yöneticiler de
katıldı.
İlk olarak Soma
Kaymakamlık meydanında
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı ve saygı duruşunda
bulunuldu. Genel Başkan
Necmettin Hüseyin burada
yaptığı konuşmada,“29 Ocak
Milli Direniş Günü” nedeniyle
Batı Trakya Haftası olarak ilan
ettikleri hafta sonunda, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Dernekleri olarak yedi farklı
şehirde dokuz etkinlik
gerçekleştirdiklerine dikkat
çekti.
Başkan Hüseyin sözlerine
şöyle devam etti: “28 yıl önce
Batı Trakya Türkleri olarak
kazanımları olan haklarının
mücadelesi ve seslerini

duyurma çabası içindeyken
Yunan Yüksek Mahkemesi
Gümülcine Türk Gençler Birliği
ve Gümülcüne Türk
Öğretmenler Birliğini
isimlerindeki Türk
kelimelerinden dolayı kapatma
kararı alması ve bu kararı
verirken karardan daha ağır
olan “çünkü Batı Trakya’da Türk
yoktur” gerekçesine dayanarak
bu kararı almasının sonucu tüm
engellemelere rağmen 20 bin
Batı Trakya Türkü Gümülcine’ye
akın etmiş ve tek vücut, tek ses
olup biz Türk’üz diye
haykırmıştır. Biz de bugün
buradan bir daha Batı Trakya
Müslüman Azınlığı Türk’tür ve
bu gerçeği kimse
değiştiremeyecektir diye
haykırıyoruz.”
Çelenk töreninin ardından

katılımcılar, geçtiğimiz yıl elim
bir kaza sonucu şehit düşen
Soma’daki 301 madenci için
oluşturulan “Madenciler
Şehitliği”ne geçerek saygı
duruşunda bulundu ve dua etti.
Ayrıca aynı bölgede bulunan
askeri ve polis şehitlikleri de
ziyaret edilerek saygı
duruşunda bulunuldu ve dualar
okundu.
BTTDD Soma şubesinin
içinde bulunduğu alanda
oluşturulan “Fuat Balkan Parkı”
açılışı da Genel Başkan
Necmettin Hüseyin ve Soma
Belediye Başkanı Hasan
Ergene’nin kurdeleyi kesmesiyle
gerçekleştirildi.

SOMA DERNEĞİ
GENEL KURULU
Öte yandan, Batı Trakya

Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Soma Şubesi 9. olağan
genel kurulunu 31 Ocak Pazar
günü gerçekleşti.
Genel Kurula BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt,
Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Hasanoğlu, Genel
Merkez Denetim Kurulu Başkanı
Seyit Saitoğlu, Genel Merkez
Disiplin Kurulu Başkanı Hasan
Yazıcı, Zeytinburnu Şube
Başkanı Besim İsmailbaşa,
İzmir Şube Başkanı Mümin
Durmuş, Bursa Batı Trakya Spor
Kulübü Osmangazi Şube
Başkanı Orhan Kayalı, eski
genel başkanlar Mustafa
Rumelili ve Erol Kaşifoğlu’nun
yanı sıra, çok sayıda Batı
Trakyalı katıldı.
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Genel grev nedeniyle hayat durdu!
YENİ sosyal sigortalar yasasına karşı
ülkede neredeyse tüm sendika ve meslek
örgütlerinin desteklediği genel grev, 4
Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Son
yılların en yüksek katılımlı grevinde
hayat bir günlüğüne felç oldu.

İŞYERLERİ AÇILMADI
Yunanistan İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (GSEE) ve en büyük
memur sendikası ADEDİ, meslek
örgütleri ve esnaf odalarının desteklediği
grev nedeniyle Atina, Selanik ve diğer
şehirlerde işylerlerinin büyük çoğunluğu
açılmadı. Ülkede benzinciler, tavernalar,
büfeler, lokantalar, giyim ve ayakkabı
mağazaları, tatlıcılar, çiçekçiler, fırınlar,
kuaförler, marketler, taksiler, toplu
ulaşım araçları çalışmadı. Genel grev
nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu.
Atina’da GSEE ve ADEDİ’nin
düzenlediği protesto gösterisine 10 bin
kişi katılırken, Yunanistan Komünist
Partisi destekli PAME’nin gösterisinde
yaklaşık 25 bin kişi yer aldı. Halk Birliği
Partisi (LAE) ve meclis dışındaki diğer sol

partiler de ayrı gösteri düzenlediler.

YÜKSEK KATILIMLI
GÖSTERİLER YAPILDI
Gümülcine ve İskeçe'de de gösteriler
yapıldı. İki şehirde de işyerleri açılmadı.
Yeni sosyal güvenlik yasasına karşı
Gümülcine’de iki gösteri gerçekleşti.
Sendika ve meslek örgütlerinin
düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi
katıldı. Gümülcine’deki eylemde Rodop
ili POTAMİ Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet de yer aldı. Şehir meydanında
sona eren yürüyüşten sonra bazı
eylemciler Makaz – Yanıköy sınırına
giderek buradaki barikata destek verdi.
PAME tarafından düzenlenen yürüyüşte
de 500 civarında kişi yer aldı.
İskeçe’de de sendika ve meslek
örgütleri ile PAME tarafından iki ayrı
protesto yürüyüşü yapıldı. İskeçe’deki
yürüyüş son 25 – 30 yılın en geniş
katılımlı eylemi olarak nitelendirildi.
Eylemciler, İskeçe’de açık olan çok
sayıda işyeri ve markete de tepki
gösterdi.

Bulgar nakliyecilerle çiftçiler
arasında eylem gerginliği

YUNANİSTAN’daki çiftçi ve hayvan
besicilerinin başlattıkları eylemler
çerçevesinde sınır kapılarında
oluşturdukları barikatlar Bulgar
nakliyecileri kızdırdı.
Hükümetin tarım sektörüne getirdiği
ek vergiler ve sosyal güvenlik alanında
yapmak istediği değişikliklere karşı
çıkan çiftçilerin protestosu,
Bulgaristan'ın tepkisine neden oldu.
Çiftçi örgütlerinin kararıyla başlatılan
eylem kapsamında
Yunanistan–Bulgaristan arasındaki
Kulata – Promahonas, İlinden – Eksohi
ve Makas – Nimfea sınır kapılarının
kapatılmasının ardından Bulgar
nakliyeciler, Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı’ndan olaya müdahale
etmesini istedi.

Çiftçiler gümrük kapılarını kapattı
ÇİFTÇİ ve hayvan besicilerinin
iki hafta önce başlattığı eylemler
genişleyerek devam ediyor.
Eylemciler son günlerde gümrük
kapılarını kapatmaya başladı.
Hükümetin üçüncü
memorandum uyarınca hayata
geçirmek istediği yeni sosyal
güvenlik yasası ve yeni vergi
yasasına tepki gösteren çiftçiler,
gümrük kapıları ve limanlardaki
eylemlerini genişletti. Bu çerçevede
bölgemizdeki sınır kapıları da
kapatıldı. Türkiye ile Yunanistan’ı

birbirine bağlayan Meriç ilindeki
Kipi – İpsala ve Kastanies –
Pazarkule sınır kapıları ile
Yunanistan ile Bulgaristan’ı
bağlayan Nimfea – Makaz sınır
kapısı da çiftçi ve hayvan besicileri
tarafından kapatıldı. Kipi ile
Kastanies gümrük kapılarında
tırlara giriş izni verilmezken, otobüs
ve özel otomobillere giriş – çıkış izni
veriliyor. Eylemlerin önümüzdeki
günlerde de devam edeceği
bildirildi.

Sınır kapılarında bekletildiklerini
belirten Bulgar tır şoförleri, aç ve susuz
kaldıklarını ve kendilerine yardım
ulaştırılmadığını söylediler. Yüklerini
zamanında teslim edemedikleri için
büyük kayıplara uğradıklarını belirten
Bulgar nakliyeciler yetkililerden yardım
istedi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel
Mitov, Yunanistan tarafıyla görüşmelerin
sürdüğünü ifade ederek, duruma çözüm
aradıklarını ve gerekirse Avrupa
Birliği'nden duruma müdahale etmesini
isteyebileceklerini dile getirdi.
İki ülke arasındaki üç sınır kapısında
geçişleri durduran Yunan çiftçiler ile
Bulgar tır şoförleri arasında zaman
zaman gerginlikler yaşandı.
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Başkonsolos Okan,
Tarım Fuarı’nı ziyaret etti
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Av Köpeklerinde Beslenme...
u haftaki konumuzu,
bölgemizde avcılığın
yoğun olması
nedeniyle av köpeklerine
ayırdık. Daha doğrusu av
köpeği beslemenin püf
noktaları nelerdir?... Bu tür
köpekleri beslemede yapılan
hatalar nelerdir?... Kısaca
değinelim:
Av köpeklerini bir sporcuya
benzetebiliriz. Aktif, bedensel
aktiviteleri en üst düzeyde ve
ava gittiklerinde her zaman
formda olmaları gereken
sporcular... Yapılan yaygın bir
yanlış, av köpeklerinin diğer
ev-bekçi köpekleri gibi
değerlendirilip, beslenme
şekillerinin daha çok bu
yönde yapılarak sonucunda
hatalı beslenmeye bağlı
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Hepimiz biliriz. Av dönemi
geldiğinde köpeklerde bir
zayıflama söz konusudur. Bu
durum aslında, avcının
köpeğini av dönemindeki
ihtiyaçlarını göz önünde
tutmadan, normal dönemde
besler gibi beslemesinden
kaynaklanmaktadır. Buna
göre av köpeklerinin
beslenmesini iki temel
döneme ayırabiliriz.
1-Av dönemi besleme
2-Sezon dışı besleme
Bu iki dönem arasında en
belirgin fark, fiziksel aktivite
yoğunluk farkıdır. Av
sezonununda köpeğimizin,
normal gıdaları alarak
performans ihtiyaçlarını
karşılamasını beklemek
yanlıştır. Özellikle bu
sezonlarda bu tür
köpeklerinin, proteini yüksek
ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayabilecek gıdalarla
beslenmesi bizlere her zaman
pozitif bir durum olarak
yansıyacaktır. Bunun yanında,
sezon dışındaki beslemede
ise, minumum ihtiyaçları
karşılanacak şekilde
beslenme ve egzersizler ile
köpeklerin kondisyonları
korunabilmektedir. Ucuz
kuru mamalar çoğu zaman
gerekli maddeleri
içermediğinden beslenme
sorunlarının yaşanmasında
önemli bir paya sahiptirler.
Peki köpeğimize mama
seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?...
Ev yemekleri ile de
köpeklerimizi beslemek
mümkündür. Ancak burda
unutulmaması gereken, tek
yönlü beslenmenin önüne

B

geçilmesi gerekliliğidir.
Köpekler ne kadar etçil
olsalarda, bitkisel kaynaklı
gıdalara da ihtiyaç duyarlar.
Bu nedenle ticari kuru
mamalarda bu ihtiyaçlar hazır
olarak sunulmaktadır. Yani
kuru mamalar bizleri
zahmetten kurtarmak için
üretilmiş ticari ürünlerdir.
Hazır mama kullanımında
belirleyici olan etken ise
malesef fiyatlar olmaktır. Bu
son derece yanlış ve hatalı bir
durumdur. Ucuz, kalitesiz bir
mama ile köpeğinizin
midesini ve barsaklarını
doldurmak ne size ne de
köpeğinize fayda
sağlamaktadır. Peki kaliteli
mamalar illa en pahalı olanlar
mıdır? Tabiki değil... Elbette
profesyonel üst düzey
mamalar pahalıdır ancak orta
kalite mamaların fiyatları da
son derece uygundur. Peki
mamaların kalitesi nasıl
anlaşılır? Mamanın kalitesini
belirleyen en önemli faktör,
köpeğin yediği mama miktarı
ile dışkı miktarı arasındaki
farktır. Kalitesiz mama ile
beslenen köpeklerin dışkıları
genelde kötü kokuludur. Bu
mamalarla beslenen köpekler
sık dışkılarlar. Ayrıca
köpeğinizdeki tüylerinin
matlığı, tüylerin dökülmesi,
derinin matlığı ve kuruluğu,
kepeklenmesi, köpeğinize
yedirdiğiniz mamanın kalitesiz
olduğunu aklınıza
getirmelidir.
Hipermarketlerde satılan
mamalar genelde kalitesiz
olup, mama seçiminde
mutlaka veteriner hekiminizle
diyaloğa geçmenizi tavsiye
ediyorum. Av dönemlerinin
yoğunlaştığı dönemlerde
hayvanlara verilen mamanın
%26 protein %17 yağ içermesi
gerekir. Bunun altında
değerdeki mamalar
köpeğinizin ihtiyaçlarını
karşılayamaz. 12 ila 18 aylığa
kadar köpekler, yetişkinlere
oranla daha dikkatli
beslenerek, gelişim süreçleri
sağlıklı bir biçimde
tamamlanmalıdır.
Köpeklerimiz, aile
bireylerinden biri gibi
algılanmalı, nasıl ki sağlık ve
aşı durumlarıyla
ilgileniyorsak, beslenmeleri
ile de ilgilenmeliyiz. Çünkü
bizler bu sadık dostarın
vazgeçemediği ailesiyiz...
Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

TÜRKİYE’nin Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan, 29 Ocak Cuma günü Selanik’teki
AGROTICA Tarım Fuarı’nı ziyaret etti.
Başkonsolos Okan, fuara katılan işadamlarına
başarı dileklerinde bulundu. Fuara katılan Petrol
Ofisi Yunanistan distribütörü Güner Mustafa’nın
standını da ziyaret eden Başkonsolos, Batı Trakyalı
işadamını çalışmalarından dolayı tebrik ederek,
başarı dileklerinde bulundu.
Selanik’te AGROTICA Tarım Fuarı’nda, tarım

makinaları, araç ve gereçleri sergilendi. Fuar 31 Ocak
Pazar günü sona erdi.

ENSTİTÜ DE SELANİK FUARINDAYDI
Bu arada, yeni kurulan Tarım – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü, 30 Ocak Cumartesi günü
Selanik’teki Agrotica Tarım Fuarı’na katıldı. Çiftçi ve
hayvan besicilerine yönelik düzenlenen fuar
gezisine, 50 üretici ve enstitüden üç ziraat mühendisi
katıldı.

“Batı Trakya Destek Grubunu
yeniden kurun” çağrısı
Merkezi İstanbul’da bulunan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği, Batı Trakya Destek Grubu için
TBMM’ye davet mektubu gönderdi.

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
“Batı Trakya Destek Grubu”nun
yeninden oluşturulması için
girişimde bulundu. BTTDD Genel
Başkan Necmettin Hüseyin ve
Genel Sekreter Doç. Dr. Rabia
Ebrar Akıncı imzalı davet
mektubu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) milletvekillerine
gönderildi .
Konuyla ilgili olarak BTTDD
tarafından yapılan açıklamada,
“Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneğinin başlıca kuruluş amacı
olan anavatana göç etmiş Batı
Trakya Türkleri’nin buradaki
sorunlarına çözüm aramak ve

hemşehriler arası dayanışmayı
sağlamanın yanında doğdukları
topraklarda yaşayan
hemşehrilerimizin planlı
asimilasyon politikaları ile
ellerinden alınan, yasal
kazanımları olan eşit statüdeki
Yunan vatandaşları olarak
yaşama haklarının tekrar geri
kazanımı için oradaki STK’lar ve
diğer örgütlerle ortak mücadele
yürütme ve planlama stratejisi
çerçevesinde faaliyet
sürdürmektir.” ifadelerine yer
verildi.
Açıklamanın devamında şu
görüşlere yer verildi: “TBMM’de
uzun süredir oluşturulan ve bu
dönemde de tekrar eskisinden

daha güçlü oluşacağına en ufak
bir şüphemiz olmayan Batı Trakya
Destek Grubu bu açıdan bizler
için büyük önem arz etmekte ve
değer içermektedir. Yakın
zamanda hedefte olan
uluslararası Batı Trakya Kurultayı
öncesi de oluşacak destek grubu
ile yürütülecek çalışmalar büyük
önem arz etmektedir. Yakın
zamanda, oluşacak olan TBMM
Batı Trakya Destek Grubu
milletvekillerimizi TBMM’de
ziyaret ederek çalışmalar
hakkında bilgilendirmelerde
bulunacak ve desteklerini talep
edeceğiz.”
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PC’nizin ömrünü tüketen 7 ihmal!
Bilgisayarınızın ömrünün
zamanından önce tükenmemesi
sizin için önemliyse, bu 7
maddeye dikkat edin!
Çoğu cihazımız gibi
bilgisayarlarımızın da bir ömrü
var ve bunu bize yavaşlayarak,
normalden yüksek ses
çıkararak veya hata
mesajlarıyla düzenli olarak
hatırlatıyorlar.
Ancak bu sorunların çoğunu
biraz sezgilerinizle, biraz da
hazırlıkla önleyebilirsiniz.
PC’nize zarar verebilecek
faktörleri öğrendiğinizde
gelecekte yaşayabileceğiniz baş
ağrılarının önüne
geçebileceksiniz.
PC’niz ister yeni olsun, ister
birkaç senelik, henüz geç
kalmadınız. İşte PC’lerin
ömrünü hızla bitiren 7 neden ve
yapabilecekleriniz.
1. Kötü havalandırma
Tüm bilgisayarlar, çalışırken
yaydıkları ısıyı dışarıya atmaya
yönelik fan sistemlerine ve hava
deliklerine sahiptir. Ancak bu
delikler kolayca kapanabilir.
Örneğin PC’nizi masanın altına,
duvarın bitişiğine yerleştirmek
hava akışını yavaşlatabilir.
Laptop’ların hava delikleri
genellikle altlarındadır. Bu
yüzden laptop’unuzu kucağınız
veya yastık gibi yumuşak
yüzeylerde kullanıyorsanız,
hava girişini engelliyor
olabilirsiniz.
2. Toz birikmesi
Yeni PC’niz yerde duruyorsa,
toz, toprak ve saçla dolması çok

zaman almayacaktır. PC’nizin
içinde biriken bu kir yumağı,
sıcaklık üreten parçaların
soğumasını engelleyerek daha
fazla ısınmasına ve ömrünün
azalmasına neden olabilir. Bu
yüzden PC’nizin kasasını ara
sıra açıp temizlemenizde fayda
var.
3. Çıkan kablolar
Özellikle dışarıdaki kablolar
kolayca gevşeyip çıkabilirler. PC
sorunlarının önemli bir kısmı
bundan kaynaklanır.
Donanımsal sorunlar
yaşıyorsanız, kasa içerisindeki
kabloların anakarta düzgün
biçimde bağlanıp
bağlanmadığını da kontrol
edin.
4. Elektrik dalgalanmaları
Yıldırımlardan evinizdeki
elektrik canavarı cihazlara
dalgalanmaların birçok nedeni
olabilir. Bu durum bazen güç
kaynağınızın hasar görmesine,
daha kötü bir senaryoda
ise anakartınızın
yanmasına neden
olabilir. Elektrik
dalgalanmalarına
karşı dalgalanmadan
koruyan cihazlardan
(Surge Protector)
faydalanabilirsiniz.
Dalgalanmaların ethernet
kablosu ve telefon hattı
üzerinden de taşınabileceğini
unutmayın. Bazı koruyucu
cihazlar, bunlar için de destek
sunuyor.
5. Elektrik kesintileri
Ani elektrik kesintileri veri

kaybetmenize
yol açabilir. Bazı
durumlarda sabit
diskler ve SSD’ler, kesinti
yüzünden kalıcı hasar
görebilirler. Çözüm ise bir
kesintisiz güç kaynağı
kullanmaktan geçiyor. Bu

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Karma,
Kekik 2) Öd, Iskalama
3) Raf, Tirit 4) Elips,
Stres 5) Bermuda, En 6)
Baki, Ga 7) Madam,
Skif 8) AA, Uyak, İni 9)
Nida, Tapma 10) Aha,
Kayra 11) Abrama, Ra
12) La, Nekes, Al 13) Ira,
Laterna 14) Kısmi,
İlhan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Körebe, Anmalık 2)
Adale, Mai, Barı 3)
Firma, Dar, As 4) Mı,
Pm, Duahan 5)
Astsubay, Ameli 6) Ki,
Damat, Aka 7) Karsak,
Kak, Eti 8) Elit, İs,
Parsel 9) Katre, Kimya,
Rh 10) İm, Enginar, Ana
11) Kaos, Afi, Aklan.

cihazlar, birkaç dakikalık
ek güç sağlayabiliyorlar;
bu süre içinde
bilgisayarınızı
güvenle
kapatabiliyorsunuz.
6. Fiziksel hasar
PC’nize fiziksel hasar
vermenin iyi bir şey olmadığını
söylememize bile gerek yok.
Özellikle sağa sola çarptığınız
laptop’un sabit diski zarar
görebilir. Aslında mekanik diske
sahip laptop’unuzu çalışırken
taşımamak en idealidir.
Laptop’unuzun üzerine su
dökerseniz, onu hemen
kaybetmeyebilirsiniz ancak
bileşenler üzerinde yoğunlaşan

SOLDANSAĞA
1) (eski) Sadık köle – Geçici yenilik 2) En kısa zaman
– Basamak, merhale – Oyunda kağıt atma sırası 3)
Kira – Asker şapkalarına takılan işaret 4) Kalın, tok
ses – Olağandan hacimli 5) Nam, şöhret – Sterlinin
yüzde biri 6) Kedi, köpek yavrusu – Tütün dumanının
bıraktığı yağlı kir 7) (halk dili) Ağabey – Başlıca, asal
– Bizmut’un simgesi 8) İskambil kağıdı ile oynanan
bir tür kumar – D. Anadolu’da çalınan bir çalgı türü 9)
(kısaca) Avrupa Birliği – (halk dili) Haber, muştu –
Baştaki killer 10) Bir konuda ayak direme – Mavi 11)
Çıplak – Cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri
çifte sırık 12) İlgi eki – Karışık renkli – Stronsiyum’un
simgesi 13) (tıp) Kansız – (halk dili) Fal 14) Şekerli
posa – Öğrenme isteği.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Taban, duraç – Kalın, kaba kumaş – Erkek kişi 2)
Böylece, bu biçimde – Devlet büyükleri – Neon’un
simgesi 3) Aptal, bön – Bir element adı 4) Koyu gri
renk – Kalın, kaba baston – Dolaylı olarak anlatma 5)
Hayat arkadaşı – Sevgi ile söylenen sitem sözü –
Duman lekesi 6) Yarışta birbirini geçmeye çalışan
kimseler – İddia, tez – Tibet öküzü 7) Molibden’in
simgesi – Üzme, sıkıntı verme – İşler, işlemler 8)
Lokomotifi işleten kimse – Sarp ve zor geçit 9) Çok
anlayışlı ve sezgili kimse – Bir görevde temilli olan –
Namus, haya 10) Beden örtüsü – Aklama, temize
çıkarma – Boşa çıkarma, rast getirememe 11) Bir
şeyin yere bakan yanı – Kül rengi, boz – Kuyudan
kovayı çeken araç.

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

2

3

4

5

6

nem, zaman içinde paslanmaya
yol açarak yavaş bir ölüme
neden olabilir.
7. Yazılımlar
Bilgisayarınızı yazılımsal
olarak temizlemek için
harcayacağınız birkaç saat, onu
ilk günkü hızına kavuşturabilir.
Önce işletim sisteminiz için
sunulan tüm güncellemeleri
yükleyin. Ardından
kullanmadığınız eklenti ve
yazılımlardan kurtulun. Hangi
programların Windows’la
birlikte açıldığını Görev
Yöneticisi’ni kullanarak kontrol
edin ve ihtiyacınız olmayanları
kaldırın.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Çizgi filmler, çocukları
eğlendirirken hayal dünyalarını
da genişletir. Onların
dünyalarında rahatlatma kadar
öğretme rolünü de üstlenir.
Ancak tüm bu olumlu etkiler belli
konular göz önünde
bulundurulmadığı takdirde
olumsuza çevrilebilir ve çocuğu
istenilmeyen şekilde etkileyebilir.
Özellikle ebeveynlerin en
büyük kurtarıcısı olan televizyon
çocukların hayal dünyasının
gelişiminde, çevresindeki
nesneleri tanımada, diyalog
gelişimlerinde olumlu yararlar
sağlayabilir.
Çocuklar 18 aylıktan itibaren
televizyondan gelen uyarılara,
seslere ve görüntülere aşina
olurlar. 2.5 yaşından
itibaren çocuklar
gördükleri (izledikleri)
olay ve davranışları
taklit etme yetisine
de sahip olur. Bu yaş
çocuklarının ilgisini,
hızla değişen
sahnelere sahip çizgi filmler
çeker. 3-6 yaş arası çocuklarda
ise bu rolün önemi daha
da artar. Çünkü bu yaş
grubu çocuklarının
televizyon ve dolayısıyla
çizgi film izlerken artık
anlam arayışı içinde olduklarını
ortaya çıkarır.
6-11 yaş grubu çocukları içinse
izledikleri programın içeriği ve
programın onlar üstünde yaptığı
etkileri daha fazlalaşır, çünkü bu
yaş grubu çocuklarda dikkat,
odaklanma ve süreç takiplerini
sağlayan bilişsel fonksiyonlar
oluşur. Bu da izlenen çizgi film
içeriğini, o içerikle ilgili
çocukların duygu durumlarını ve
bu duyguların hayatlarına
davranış olarak aktarımının
önemini
vurgulamaktadır. Sürekli şiddet
içerikli çizgi film izleyen
çocukların diğer yaşıtlarına göre

Çizgi film deyip
geçmeyin

Hayatımızda, önemli bir eğlence
ve dinlenme aracı olan televizyon
programları yetişkinlerin olduğu
kadar çocukların da hayatında

daha fazla

kavga
ettikleri ve çok
daha gergin oldukları
gözlemlenmektedir. Bu
çocukların anne-baba ve
büyükleriyle ilişkilerinde daha
gergin, sabırsız ve asi oldukları
görülür. Şiddet içeren çizgi
filmleri izleyen çocuklar acı ve
üzüntülere daha az hassas
olurlarken, gerçek hayatta
çevrelerindeki şiddet
unsurlarından hiç rahatsız
olmadıkları gözlenebilmektedir.
Yapılan araştırmalara göre
şiddet içerikli çizgi film izleyen
çocukların çevrelerine karşı
saldırgan dolu davranışlarda
bulunmada diğerlerine göre daha
yatkın oldukları gözlenmiştir.
Günde ortalama 3-4 saat
televizyon ve dolayısıyla çizgi

Mem le ketimden Man za ra lar...

önemli rol oynuyor. Gün geçtikçe
çocukların dünyasında önem
kazanan çizgi film izleme
alışkanlığı çocuklara neler katıyor?

film izleyen çocukların diğer
çocuklara göre % 30 ile % 40
dikkat eksikliği ve hiperaktivite
oluşumuna daha yatkın olduğu
görülmektedir.
Çocukların aşırı çizgi film
izlemelerine dikkat edilmez ve
engel olunmaya çalışılmaz ise
izlenen çizgi film karakterlerinin
her geçen gün çocuğun
dünyasına yerleşmeye
başlayacaklarına ve çocuğu
gerçeklikten koparıp ciddi
adaptasyon sorunu yaşatacağına
işaret edebilmektedir. Öyle ki çok
çizgi film izleyen ve o
karakterlerle özdeşleşen
çocukların sosyal ilişki kurmada
zorlandıkları ve yalnız olmayı
seçtikleri saptanmıştır.
Özellikle 12 yaş öncesinde ve
kavrayış yetisi henüz gelişmemiş
çocuklar gerçekle "hayal ürünü"
arasındaki belirlemeyi yapmakta
zorlanırlar. Ciddi güvenlik
sorunları yaşayabilirler. Çizgi

filmlerin içeriğinde olan uçma,
kaçma davranışlarının gerçek
hayatta da olabileceğini varsayıp
bunları deneyebilir ve sağlıklarını
riske atabilirler.
Çocuğunuzun dünyasında
çizgi filmlerin olumsuz etkileri
azaltmak için; çocuklarınızın
izledikleri televizyon ve çizgi film
saatlerini kontrol altında tutun.
İzledikleri çizgi filmleri belli
aralıklarla onlarla
izleyebilirsiniz. İçerikleri
hakkında birkaç cümlelik de olsa
yorumlar yapıp tartışabilirsiniz.
Şiddet ve öfke içeren çizgi
filmlerin izlenmesini
engelleyin. Farklı hobi ve
uğraşlara yönlendirin. Böylece
televizyonun hayatının odak
noktası olmasını
engelleyebilirsiniz.

Sevgiyle kalın,
Feride...

Karnabahar Mücveri

Malzemeler
750 gr. karnabahar
(haşlanmış)
3 adet taze soğan
(ince doğranmış)
Yarım bağ maydanoz
(İnce kıyılmış)
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Sosu için malzemeler
4 yemek kaşığı süzme
yoğurt
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tutam kuru nane

FOTO: Hasan Hasan

Hazırlanışı
Bir kasede haşlanmış karnabaharları ezin; ardından tüm malzemeleri
ekleyip iyice karıştırın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine birer

kaşık olacak şekilde tüm harcı
koyun. 180 derece önceden ısıtılmış
fırında 15- 20 dakika üzeri
kızarana kadar pişirin
Sosu için de sarımsaklı yoğurdu
hazırlayıp üzerine kuru nane serpin
ve mücver ile beraber servis edin.
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Kışa özel dudak balmları
Dudak bakımı, yüz bakımının
önemli bir parçası. İster incecik, ister
etli ve dolgun dudaklara sahip olun,
aşırı soğuk veya sıcak havalardan
etkilenmeniz kaçınılmaz. Hatta
bazılarımızın dudak derisi o derece
hassas, kuru ve yıpranmaya
meyillidir ki, çatlayıp pul pul
döküldüğü zamanlar olur.
Çok sayıda kadının dudaklarına en
pahalı balmı, nemlendiriciyi sürseler
dahi bazen memnun kalmadıklarını
duyuyoruz. Oysa aktarlardan kolayca
bulabileceğiniz bitkisel esans yağlar,
balmumu, hindistan cevizi yağı ve
eczanelerde satılan E vitamini
kapsülü temel malzemeler olmak
üzere, dudaklarınızın ihtiyacına ve
zevkinize uygun kendi dudak
balmınızı kendiniz kolayca yapabilir,
sağlıklı dudaklara kavuşabilirsiniz.
Bu karışımları tek başına
nemlendirici veya dolgunlaştırıcı
olarak kullanabilirsiniz. Ruj
sürmeden önce dudaklarınızın
görünümünü düzgünleştirmek için de
tercih edebilirsiniz. Üstüne rujun
kalıcılığını artırmak için pudra veya
dudak kalemi uygulayabilirsiniz.
Dudak balmınız yoğun ve katı bir
kıvamda olsun isterseniz tariflerdeki
balmumu miktarını, daha yumuşak
bir kıvam isterseniz hindistan cevizi
yağı veya zeytinyağının miktarını
artırabilirsiniz. Karışımlar, en fazla
oda sıcaklığında muhafaza edilmeli
ve en fazla 1 ay süresince
kullanılmalıdır. Yani her ay başka bir
tarif deneyebilirsiniz.
ŞEKERLİ, HİNDİSTAN
CEVİZLİ PEELİNG
Cildin daha pürüzsüz görünmesi
için yapacağımız her işlem öncesinde
peeling yapmak gerekir. Böylece cilt,
yapılan işlemi daha çabuk kabul eder.
Örneğin: Peeling sonrasında cildimiz
nemlendiriciyi çok daha iyi emer ya;
dudaklarımız için de aynısı geçerli.
Fakat dudak derisi, yüz derisinden
bile daha hassas olduğundan peeling
daha dikkatle ve haftada en fazla 3
defa yapılmalı.
Malzemeler: Zeytinyağı veya
hindistan cevizi yağı ve şeker
Yapılışı: Evde mutfak
malzemeleriyle uygulayabileceğiniz
en basit ve etkili dudak peelingi, 1 çay
kaşığı şekere 1 çay kaşığı zeytinyağı
ekleyerek yapılabilir. Bu 2 malzeme
şeker ezilmeden iyice karıştırılır ve
nemli olmayan dudağın her bölgesini
kapsayacak şekilde parmak
yardımıyla sürülerek, hafifçe
ovalanır. Dudağınızın ihtiyacına göre
1-5 dakika arası bu işlemi yapın,
ardından suyla yıkayarak temizleyin.
Bu kadar basit!
ÇİKOLATA KOKULU BALM
Çabuk kuruyan, mat ve sağlıksız
görünen dudaklarınızı çikolata
kokulu balmla nemlendirip, sağlıklı
bir görünüme kavuşturmanız
mümkün. Üstelik çok sevdiğimiz, asla
vazgeçemediğimiz çikolata aroması
ile.
Malzemeler: Balmumu, kakao yağı,

hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı,
E vitamini kapsülü ve isteğe göre
kakao tozu, çikolata ve nane yağı
Yapılışı: İlk tarifteki miktarda
balmumunu, içine bu defa 1 tatlı
kaşığı kakao yağı ve 1 tatlı kaşığı
hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı
ile birlikte mikrodalgada veya
benmari usulü eritin. Çikolata kokusu
yoğun olsun isterseniz, yarım çay
kaşığı kakao tozunu 1 çay kaşığı
kaynar suda iyice ezip karışıma
ekleyin. Veya balmumunu diğer
malzemelerle eritirken içine en
sevdiğiniz çikolatadan küçük bir
parçayı kırarak ekleyin.
Karışım ılıdıktan sonra içine E
vitamini kapsülünü ekleyin ve tüm
yağlar birbirine iyice geçene kadar
çay kaşığı yardımıyla karıştırın.
Sürülebilir kıvama gelene kadar içine
yağ eklemeye devam edebilirsiniz.
Dilerseniz karışıma, 3 damla nane
yağı ekleyebilirsiniz.
TATLI BADEM YAĞLI
DUDAK BALMI
Malzemeler: Balmumu, hindistan
cevizi yağı veya zeytinyağı, tatlı
badem yağı, susam yağı, buğday yağı,
E vitamini kapsülü, isteğe göre
lavanta yağı.
Yapılışı: Başparmak büyüklüğünde
kestiğiniz balmumunu küçük bir cam
kaseye parçalayarak ya da
rendeleyerek koyun. İçine bir tatlı
kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da saf
zeytinyağı ekleyin. Mikrodalga
fırınınız varsa balmumu iyice eriyene
kadar yaklaşık 1 dakika boyunca
ısıtın. Yoksa benmari usulü eritin. Bu
temel malzeme hazır olduğunda içine
1 adet E vitamini kapsülünü açıp
dökün ve karıştırın. Sonra 1 çay
kaşığı tatlı badem yağı, susam yağı
ya da buğday yağı ekleyin.
BALMUMSUZ DUDAK BALMI
Balmumu bulmakta
zorlanıyor ya da bu
malzemeyi
kullanmak
istemiyorsanız,
yine de kendi
dudak
balmınızı
yapmanız
mümkün.
Bunun için
yüksek
kalite
zeytinyağını
ana
malzeme
olarak
kullanmak
yeterli
olacaktır. Çünkü
iyi zeytinyağı,
soğukta hafif katı
bir hal alır.

Malzemeler: Hindistan cevizi yağı,
zeytinyağı ve sevdiğiniz bir esans.
Yapılışı: Zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı
hindistan cevizi yağı ile birlikte bahsi
geçen herhangi bir veya birkaç esans
yağdan 5-10 damla arası katabilir,
iyice karıştırıp, buzdolabında
bekletebilirsiniz. Zeytinyağı
katılaştıkça balm kıvamına gelecektir.
Evde kendi dudak balmınızı
hazırlamanızın en kolay yöntemi
budur.
TARÇINLI BALM
Malzemeler: Balmumu, hindistan
cevizi yağı veya zeytinyağı, tarçın
yağı ve isteğe göre nane veya karanfil
yağı.
Yapılışı: Tarçın, karanfil ve nane
yağları, cilde çok çabuk etki ederek
kan akışını hızlandıran, temas ettiği
bölgede hafif bir şişkinlik yaratan
güçlü esans yağlardır. Bu özellikleri
nedeniyle dudak balmı yapımında
kullanılmaları, dudaklara dolgunluk
ve belirginlik kazandırıyor. Balmumu
ve hindistan cevizi
yağı/zeytinyağı
bileşimini, önceki
tariflerdeki gibi
eritin.
Ilıdığında
içine 10
damla
tarçın
yağı ve
isteğe
bağlı
olarak
5'er
damla
karanfil
veya
nane
yağı
ekleyin.
İyice karıştırın
ve soğumaya
bırakın.
VANİLYALI
BALM
Çoğu kadın
vanilya kokusuna
bayılır, fakat
yazın çok
ağır

kaçtığından parfüm ya da kremlerde
tercih etmesi zordur. Fakat kış için
her anlamda ideal bir kokudur.
Özellikle vanilya özleri içeren
parfümleri kullanmayı sevenler, bu
dudak balmını tercih ederek
kokularını tamamlayabilirler. Ayrıca
vanilyanın çok iyi bir nemlendirici
olması, sıklıkla kuruyan dudaklar için
yararlıdır.
Malzemeler: Balmumu, hindistan
cevizi yağı/zeytinyağı, vanilya yağı ve
isteğe göre vitamin E kapsülü veya
limon yağı.
Yapılışı: Bu tarifte de balmumu ve
Hindistan cevizi yağı veya
zeytinyağını aynı miktar ve
yöntemlerle eritiyoruz. Ilıdığında
içine 5 damla vanilya yağı ve
vanilyanın limonla dansını
sevenlerdenseniz, 3 damla limon yağı
ekleyebilirsiniz. Yoğun nemlendirme
ve besleme istiyorsanız 1 adet E
vitamini kapsülünü kırıp, içine
dökebilirsiniz. Tüm yağları iyice
birbirine geçene kadar karıştırın ve
soğumaya bırakın. Balmınız hazır.
DUDAK PARLATICISI
Önce peeling yaptık, ardından
seçtiğimiz dudak balmını kendimiz
ürettik ve sürdük. Hafif bir parıltı var
ama daha çok ve renkli renkli
parlasın istiyoruz. Bunun da evde
yapılacak bir tarifi yok mu? Elbette
var.
Malzemeler: 2 adet böğürtlen, 1015 adet nar tanesi, 1 ahududu, 1
çilek, 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya
hindistan cevizi yağı.
Y apılışı:Böğürtlen, çilek, nar
taneleri ve ahududuyu iyice ezip
karıştırın. Varsa mikrodalga fırında
yaklaşık 30 saniye bekletin ve çıkarıp
yeniden karıştırın. İçine zeytinyağını
veya hindistan cevizi yağını ekleyip
bir kere daha karıştırın ve soğumaya
bırakın. Renkli dudak parlatıcınız
hazır.
Bu karışım, taze meyveler
içerdiğinden oda sıcaklığında uzun
süre bekletilirse bozulacaktır. O
nedenle buzdolabında bekletmenizi ve
az miktarlarda yapıp, kısa sürede
tüketmenizde yarar var.
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ABTTF’den Strazburg’a çalışma ziyareti
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi (AKPM) 2016 Kış Oturumu
çerçevesinde Strazburg’a çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.
26 – 27 Ocak tarihlerinde
gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde
ABTTF Başkanı ve Avrupa Halkları
Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı
Halit Habipoğlu’na, FUEN üyesi Rodos,
İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ile
Uluslararası Ahıska Türkleri Cemiyeti
“VATAN” Başkanı Cavid Aliyev eşlik etti.
Strazburg’da üst düzey görüşmeler
gerçekleştiren heyet, Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ve AKPM
eski Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir
araya geldi. ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Kırım Tatarları lideri ve
Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu ile de görüştü.
AKPM çalışma ziyaretinde Batı Trakya
Türk azınlığı, Rodos-İstanköy Türkleri ile
Ahıska Türkleri temsilcileri AKPM üyesi
milletvekilleri ve bürokratlarla bir dizi
görüşme gerçekleştirdiler. Heyet, AKPM
Azınlık Halkları Alt Komitesi Başkanı
Viorel Riceard Badea, Azerbaycan Ulusal

Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri
Thorbjorn Jagland
ile görüşme.

Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme.

Hükümet Sözcüsü
Gerovasili: “Erken
seçim sözkonusu
değil”

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe
Karşı Avrupa Komisyonu
(ECRI) Yönetici Sekreteri
Stephanos Stavros
ile birlikte.

HÜKÜMET Sözcüsü Olga Gerovasili,
erken seçime gidilmesi ya da geniş
tabanlı bir koalisyon hükümeti
kurulmasının söz konusu olmadığını
söyledi. Gerovasili hükümetin görev
başında olduğunu ve erken seçim
ihtimalinin gündemlerinde olmadığını
dile getirdi.
Kreditörle görüşmelerin 1 Şubat
Pazartesi günü başladığını hatırlatan
Hükümet Sözcüsü Gerovasili,
hedeflerinin Mart ayı ortalarına kadar
değerlendirmenin tamamlaması
olduğunu söyledi.
Son dönemde ülke genelinde etkili
olan çiftçi eylemleriyle ilgili olarak
Gerovasili, hükümetin çiftçilere yönelik
diyalog önerilerinin geçerliliğini
koruduğunu ifade etti. Gerovasili, çiftçi
barikatlarına karışan ve çiftçileri
sabote etmeye çalışan güçlere karşı

dikkatli olunması gerektiği uyarısında
da bulundu.
Mülteci kriziyle ilgili olarak ise
Gerovasili “Başbakan Aleksis Çipras 18
Şubat’taki AB Liderler Zirvesi’nde
hesap veren değil, sözlerini yerine
getirmeyenlere karşı hesap soran taraf
olacaktır. Çünkü Yunanistan o tarihe
kadar üzerine düşen sorumlulukları
yerine getirecektir.” ifadelerini
kullandı.
Başbakan Çipras’ın İran ziyaretine
de değinen Hükümet Sözcüsü, “İki
ülke ilişkilerini seviye atlatacak” bu
önemli ziyarette Aleksis Çipras’a Nikos
Koçias, Panos Skurletis, Yorgos
Stathakis, Dimitris Mardas gibi
bakanların yanı sıra Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Yorgos Çipras’ın da
eşlik edeceğini duyurdu.

Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vusal
Huseynov, AKPM İzleme Komitesi
Gürcistan Raportörü Boriss Cilevics,
Gürcistan Ulusal Delegasyonu üyesi
Guguli Magrazde ile görüştü. Heyet
ayrıca, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı
Avrupa Komisyonu (ECRI) Yönetici
Sekreteri Stephanos Stavros, Avrupa
Konseyi Siyasi Tavsiyeler Direktörlüğü
Başkanı Alexander Guessel ile Avrupa
Konseyi İnsan Hakları Komiseri Ofisi
Direktör Vekili Nikos Sitaropulos ile
biraraya geldi.
Görüşmelerde ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Batı Trakya Türk azınlığının
dini ve eğitim özerkliğine ilişkin
sorunlarını dile getirdi, son dönemde
yaşanan ayrımcı uygulamaları gündeme
taşıdı.
Yunanistan’daki Rodos-İstanköy Türk
azınlığını temsilen ROİSDER Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da, Oniki
Adalar’ın Lozan Barış Antlaşması’nın

imzalandığı dönemde Yunanistan’a ait
olmaması gerekçesiyle Rodos-İstanköy
Türkleri’nin azınlık olarak
tanınmadıklarını ifade ederek, bugün
adalarda anadilde eğitim ve dini liderini
seçme konularındaki problemleri dile
getirdi. Ayrıca adalardaki Osmanlı
kültürel mirasına ait tarihi eser ve
yapıların durumunun oldukça kötü
olduğunu ifade etti.
Ahıska Türklerini temsilen VATAN
Başkanı Cavid Aliyev ise 1944 yılında
Stalin tarafından sürgün edilen Ahıska
Türkleri’nin ata yurdu Ahıska’ya dönüşü
konusunda Gürcistan’ın Avrupa
Konseyi’ne üye olurken üstlendiği
yükümlülüğü yerine getirmediğini ifade
ederek, Ahıska Türklerinin geri
dönüşünün sağlanamadığını belirtti.
Aliyev, Ahıska Türkleri’nin geri
dönüşünün sağlanmasına yönelik
taleplerini dile getirdi.
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Şimdi de İslam Bilimleri Bölümü...
Eğitim Bakanlığı,
Selanik’te İslam
Bilimleri Bölümü
kuruyor. Aristotelio
Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı
olarak faaliyet
gösterecek yeni bölümün önümüzdeki
akademik yıldan
itibaren eğitime
başlayacağı
belirtildi.
Yeni bölümden
mezun olacak azınlık
mensuplarının ise
Batı Trakya’da din
dersi öğretmeni
(ierodidaskalos)
olarak görev
yapacağı kaydedildi.
Olay, Batı Trakya
Türk azınlığı içinde
“azınlığın din
özgürlüğüne ve din
işlerine yeni bir
müdahale” olarak
yorumlandı ve tepki
çekti.
“İERODİDASKALOS”
KADROSUNA ELEMAN
YETİŞTİRİLECEK
Açılması planlanan sözkonusu bölüm
sayesinde, şu anda doldurulamayan 240
kişilik “ierodidaskalos” kadrosunun da
doldurulmasının amaçlandığı ifade
edildi. Batı Trakya Türk azınlığının
tepkisine rağmen uygulanan 240 İmam
Yasası çerçevesinde görev yapan
“ierodidaskalos” sayısı 2014 yılında 65
iken, 2015 yılında 90 olmuştu.
Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki
eğitim yılından itibaren Selanik
Aristotelio Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı olarak İslam Bilimleri
Bölümü’nün (İlahiyat Fakültesi)
açılmasına yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Yeni bölümün 2016 – 2017 akademik
yılından itibaren eğitime başlaması
bekleniyor. Selanik’te faaliyet gösterecek
yeni bölüme yeni eğitim yılı için 30 ila 50
öğrenci alınabileceği ifade edildi.

KARAR 2014’TE
ALINMIŞTI
Sözkonusu bölümün faaliyete geçirilmesi
kararı, Selanik Aristetelio Üniversitesi
Teoloji Fakültesi tarafından 7 Mart 2014
tarihinde alınmıştı. İki yıl sonra yetkili
iki bakanın kararı imzaladığı öğrenildi.

Bazı siyasi gruplar ve kilisenin bir
bölümü yeni bölüme karşı çıkarken,
Eğitim Bakan Vekili Sia Anagnostopulu,
“Bir Müslüman azınlığa sahip ve
Avrupa’nın İslam alemiyle sınırı olan bir
ülke olduğumuz halde İslam’la ilgili bir
eğitim kurumu olmayan bir ülkeyiz. Yani
İslam’ı akademik seviyede
incelemiyoruz.” diye konuştu. Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri
Yorgos Kalancis ise kökten dinciliğin,
bilgi ve öğrenmekle kontrol edildiğini
söyledi.
Selanik’teki İslam Bilimleri
Bölümü’nde Teoloji Fakültesi öğretim
üyelerinin yanı sıra, siyasal bilgiler,
tarih, edebiyat, hukuk ve mimarlık
fakültelerinden de öğretim görevlileri
görev yapabilecek. Bölüme her dinden,
köken ve cinsiyetten öğrencilerin bölüme
alınacağı belirtildi. Bölümü bitirenler,
ilahiyat uzmanı olarak mezun olacak.
Bunlardan azınlık üyesi olanların
bölgede İslam dini öğretmenleri
(ierodidaskalos) olarak çalışabileceği
ifade edildi. Bu kişilerin 240 İmam Yasası
çerçevesinde görev yapacak
“ierodidaskalos” kadrosunda yer alacağı
dile getirildi. İslam Bilimleri
Bölümü’nün, Müslümanlara yönelik din
eğitimi verecek din adamlarını
yetiştirmenin yanı sıra, akademik ve
bilimsellik hedefine hizmet edecek bir
okul olacağı bildirildi.

AZINLIK
TEPKİLİ
Sözkonusu gelişme Batı Trakya Türk
azınlığı arasında “azınlığın din işlerine
ve din özgürlüğüne müdahale” olarak
yorumlandı.
Batı Trakya Türkleri arasında,
Selanik’te faaliyete geçecek yeni
bölümün, azınlığın karşı çıktığı 240
İmam Yasası’nın öngördüğü
“ierodidaskalos” kadrosuna eleman
sağlamak amacıyla açıldığı kanısının
hakim olduğu dikkat çekiyor.

Dedeağaç’ta iki
IŞİD zanlısı yakalandı

IŞİD ile bağlantısı olduğu iddia
edilen 28 ve 20 yaşlarındaki İsveçli iki
kişi Dedeağaç’da yakalanarak
gözaltına alındı.
Yakalananlardan 28 yaşındaki
İsveçli’nin, terör uzmanlarınca
“tecrübeli” bir terörist olarak
değerlendirildiği belirtildi. İsveç
Dışişleri Bakanlığı, iki İsveç
vatandaşının “silah bulundurma”
suçlaması ile gözaltına alındıklarını
doğruladı.
Yunan polis kaynakları, iki
İsveçli’nin Dedeağaç kentinde yapılan
rutin kontroller sırasında
yakalandıklarını, bagajlarında yapılan
aramalarda iki uzun bıçak
bulunduğunu belirtti. Aynı kaynaklar,
aracın bagajında cep telefonları, savaş
donanımları ile çok miktarda döviz
bulunduğunu açıkladılar.

Çıkan haberlerde, iki zanlının
Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek
IŞİD’e katılmayı planladıkları belirtildi.
Zanlıların şu anda izinsiz silah
bulundurmak suçundan gözaltına
alındıkları, ancak iddianın yapılacak
soruşturma sonunda başka suçları da
kapsayacak biçimde genişletilebileceği
öğrenildi.
Yakalananlardan 28 yaşındaki
İsveçli’nin 2007 yılında Bosna’da terör
suçundan tutuklandığı, 2009 yılında
İsveç’e iade edilmesinin ardından 2011
yılında serbest bırakıldığı öğrenildi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı kaynakları ile
istihbarat örgütü SÄPO, yakalanan
İsveçliler hakkında ayrıntılı açıklama
yapmaktan kaçındı. Bir SÄPO yetkilisi
ise ülkeler arasında sıkı bilgi alışverişi
ve işbirliği bulunduğunu açıklamakla
yetindi.
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GÜNDEM ekibi
İsmail Rodoplu’yu
ziyaret etti
GÜNDEM gazetesi çalışanları, Rodop eski
bağımsız milletvekili İsmail Rodoplu’yu
ziyaret etti.
28 Ocak Perşembe günü Rodoplu’yu
Gümülcine’deki evinde ziyaret eden
GÜNDEM ekibi, kendisiyle sohbet etti.
Gazetemiz çalışanlarıyla eski hatıraları
yad eden İsmail Rodoplu, 29 Ocak
olaylarını da anlattı. Rodoplu, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Altı
yıl önce beyin kanaması geçiren eski
bağımsız milletvekili İsmail Rodoplu,
“Geçirdiğim rahatsızlıktan sonra evimden
pek çıkmıyorum. Bugün beni çok mutlu
ettiniz. Teşekkür ederim. Evimizin kapısı
sizlere ve tüm Batı Trakya Türk azınlığı
mensuplarına ardına kadar açıktır.
Hepinizin başımın üstünde yeri var.” diye
konuştu.

DEB Genel Başkanı Ayazma ve
Gebecili köylerini ziyaret etti
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 3 Şubat Çarşamba akşamı Rodop ilinin Yaka kolu
köylerinden Gebecili ve Ayazma’da halk ile biraraya geldi.
DEB Genel Başkan Ali Çavuş’a,
Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet, Halkla İlişkiler Birimi’nden
Serkan Halil, Sedat Ali ve Ali Hüseyin
eşlik etti.

GEBİCİLİ ZİYARETİ
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş
Gebecili’de köy kahvehanesinde
yaptığı konuşmada, temel azınlık
sorunlarının yıllardır çözüme
kavuşturulmadığını, hatta her geçen
gün sorunların daha da derinleştiğini
belirtti.
Ekonomi alanında azınlığın nefes
alamaz hale geldiğini, eğitimli azınlık
gençlerine kamunun kapılarının hala
kapalı olduğunu dile getiren Ali
Çavuş, en fazla tütün primlerinin
kesiltiye uğradığını vurguladı. Ali
Çavuş, bölgede üretilen kiraza yeni
pazarlar bulunması için devletin
çalışmalar yapması gerektiğinin de
altını çizdi.

AYAZMA KÖYÜ ZİYARETİ
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş Ayazma köyü kahvehanelerinde
yaptığı konuşmada, azınlık insanının
diğer kesimlere göre çok daha derin
ekonomik sıkıntı içinde olduğunu,
yaşamını idame ettirebilmesi için
bölgede acil ekonomik önlemlere
ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kesilen çiftçi primlerinden en fazla
tütüncülerin zarar gördüğünü dile
getiren Mustafa Ali Çavuş, tütüne
verilen primlerin bir an evvel
düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.
Konuşmasında kiraz üretimine de
değinen DEB Partisi Başkanı, devletin
yeni pazarlar konusunda çalışma
yapması gerektiğini vurguladı.

Çipras’ın
başdanışmanına
molotoflu
saldırı
BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın
başdanışmanı ve Devlet Bakanı
Alekos Flaburaris’in Atina şehir
merkezinde Eksarhia semtindeki
evine kimliği belirsiz kişiler
tarafından molotofkokteylli saldırı
gerçekleştirildi.
Kimliği belirsiz kişilerden oluşan
bir grup, Flaburaris’in evine 10 adet
molotofkokteyli attı. Bina dışında
park halinde bulunan Flaburaris’in
korumalarına ait aracın yakıldığı
öğrenildi.
Olayın ardından açıklama yapan
polis, evde maddi
hasarın oluştuğunu,
ancak kimsenin
yaralanmadığını
kaydetti.
Hükümet
Sözcüsü Olga
Gerovasili saldırıyı
kınadığı
açıklamasında,
“Bizi kimse
korkutamaz”
dedi.
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DİN VE TOPLUM

BİHLİMDER üyeleri
kahvaltıda buluştu

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Gafillerden olma!

G

BATI Trakya İmam Hatip
Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği (BİHLİMDER) üyeleri,
31 Ocak Pazar günü sabah
kahvaltısında buluştu.
Gümülcine’deki dernek
binasında verilen kahvaltıya,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
dernek üyelerinden Gümülcine
Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Rodop eski milletvekili
Ahmet Hacıosman başta olmak
üzere, Batı Trakya’nın farklı
bölgelerinden yaklaşık 70
kadın ve erkek üye katıldı.
Kahvaltıda ayrıca, Türkiye’de
imam hatip liselerinde eğitim
gören öğrenciler de yer aldı.
Kahvaltı sonunda

BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet ve Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
kısa bir konuşma yaparak,
duygu ve düşüncelerini dile

getirdiler.
Konuşmaların ardından
dernek yöneticileri ve üyeler
sohbet etme fırsatı buldular.

Başkonsolos Akıncı
Bulduklu köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 29 Ocak Cuma günü Bulduklu
köyünü ziyaret ederek soydaşlarla birlikte Cuma
namazını kıldı.
Gümülcine’ye bağlı Bulduklu köyü
ziyaretinde Başkonsolos Akıncı’ya muavin
konsoloslar İrfan Çetin, Canay Kavuncu ve
Osman Şahin ve Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet eşlik etti.
Cuma namazı sonrasında cemaate hitaben kısa

bir konuşma yapan Akıncı, bölge halkına
göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı
teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı
verdi. Akıncı Bulduklu köyü ziyareti sonrası
sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda
şunları dile getirdi: “Soydaş buluşmalarımızın
bugünkü mekanı Bulduklu’ydu. ‘Bulduklu’
Adana ve Amasya’da köy ismi olmuş. Oğuzların
izini sürersek belki İran ve Orta Asya’da da bu
ismi buluruz.”

aflet, Allahü teâlâyı
unutmak demektir. Her
ne şekilde olursa olsun,
Allahü teâlâyı hatırlamak ise
gafletten kurtulmak olur. Dinin
emirlerini gözeterek yapılan
bütün işler, alış verişler, yiyip
içmeler, gafletten kurtulmak ve
Allahü teâlâyı hatırlamak
demektir.
Evine, camiye rastgele sağ ayakla
giren kimse, gafletle girdiği için
sevab alamaz. Sünnet olduğunu
düşünerek sağ ayakla girerse
sevab alır. Bunun için gafleti
yenmeye çalışmalıdır! Kur’an-ı
kerimde; “Gafillerden olma”
buyuruluyor. (Araf 205)
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu
ki:
“Gaflet üzere uyuyan,
Kıyamette öyle dirilir. O hâlde
kendinizi Allahı anarak uyumaya
alıştırın!” [Deylemî]
“Gafiller arasında Allahı anan,
kuru çalılar arasındaki yeşil ağaç
gibidir.” [Ebu Nuaym]
“Gafil olduğu hâlde, gafletinden
habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye
de şaşılır ki ölüm onun peşinde
iken, o dünyanın peşinde koşar.
Rabbi kendinden hoşnut olup
olmadığını bilmeden kahkaha ile
gülene de şaşılır.” [Ebu Nuaym]
Gafletin sonu pişmanlıktır.
Gaflet, nimeti yok eder, hizmetleri
engeller. Gaflet uykusunun sonu,
sonsuz pişmanlık olabilir.
Salihlerden biri, hocasını rüyada
görüp suâl eder:
- Kıyamette en büyük
pişmanlık nedir? Hocası buyurur
ki:
- Gafletin neticesi olan
pişmanlık...
Yüce Allah, Mülk Sûresinin 2.
Âyetinde; “O, hanginizin daha
güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok
bağışlayandır” buyurduğu üzere
insanın bu dünyaya gönderiliş
gayesi imtihan olmaktır. Kim
hayırlı işlerle, güzel bir ömür
sürerse imtihanı kazanacak ve
ebedî tükenmez bir saadete
kavuşacaktır. Kim de nefis ve
şeytana uyarak gaflete dalıp şerli
işler yaparsa imtihanı kaybedecek
ve cezasını da görecektir.
Bu imtihanı kaybetmek veya
kazanmak meselesi her şeyin
üzerinde en büyük bir mesele
iken acayip olan insanların çoğu,
gaflet sebebiyle, dünyada ebedî
kalacakmış gibi yaşayarak âhiret
için hiçbir hazırlık yapmadan
buradan göçüp gitmeleridir. Böyle
bir kimsenin hâli, imtihana giren
bir öğrencinin, imtihanı
önemsemeyerek kafasını masaya
koyup uyumasına veya lüzumsuz

şeylerle uğraşarak vaktini
geçirmesine benzer. İmtihan
süresi bitip zil çaldığında uyanır.
Lâkin iş işten geçmiş olur.
Rabbimizin en büyük bir
rahmet tecellisi olan yüce dînimiz
İslâm, insanın gafletten
sıyrılmasına yardım edecek pek
çok fırsatları bizlere sunmaktadır.
Meselâ günde beş vakit namaz,
günlük meşgalelerin sebep
olduğu gafletten en güzel bir
kurtuluş vesilesidir. Haftada bir
kıldığımız Cuma namazı, büyük
bir cemaat ile kılınışı ile, vaaz ve
hutbeleriyle haftalık bir
yenilenme ve gafletten bir silkiniş
vesilesidir. Yılda bir ay farz kılınan
oruç, gaflete dalmış nefs-i
emmareye karşı bir ay süren bir
cihad neticesinde en mükemmel
bir temizlenme ve uyanışı temin
eder. Dünyada mal ve servet
tutkusundan kurtulmamıza vesile
olan fakirlere zekât vermek.
Ömürde en az bir kez edası farz
olan Hacca gitmek, gafletten
uyanışın en en temel
sebepleridir.
Hikâye edilir ki, İbrâhim b.
Edhem bir gün saltanatından ve
erdiği nimetlerden dolayı sevindi.
Sonra uyuyup rüyasında bir
kimsenin kendisine bir kitap
verdiğini gördü. Bir de ne görsün
kitapta şöyle yazılıydı:
“Fânîyi bâkiye tercih etme.
Saltanatına da aldanma. İçinde
bulunduğun yok olucu olmasa,
pek büyük bir şeydir. O halde
Allah’ın emrine koş. Çünkü
O: “Rabbinizden bir mağfirete ve
cennete koşun…” (Âl-i İmran,
133) buyuruyor.”
İbrahim b. Edhem korku içinde
uyandı ve “Bu, Allah’tan bir uyarı
ve öğüttür” dedi. Allah’a tevbe
etti, zikir ve tâatle meşgul oldu.
Ona gösterilen bu rüya gaflet
uykusundan uyanmasına ve
Kur’ân ile Allah’ın hoşnutluğuna
ermesine sebep oldu.
Kur’an-ı Kerim mesajlarıyle
bizleri gafletten uyandırmak için
uyarılarda bulunmaktadır. Bu
mesajlardan birinde Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“De ki: Hamd Allah’a
mahsustur. O âyetlerini size
gösterecek ve siz de onları
tanıyacaksınız. Rabbin
yaptıklarınızdan habersiz
değildir.” (Neml, 93)
Çok değerli okurlarım: Sağlık
sorunlarım nedeniyle bir müddet
sizden ayrı kalacağım için
üzgünüm. Rabbim izin verirse,
sağlığıma kavuşunca bu köşemde
sizinle tekrar buluşmak üzere
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
Hakkınızı helal edin, dualarınızı
beklerim.
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Τσίπρας εναντίον όλων στο
εσωτερικό και το εξωτερικό

H

ώρα της μεγάλης κοινωνικής
αναμέτρησης πλησιάζει για
την κυβέρνηση Τσίπρα και
όλα δείχνουν πως οι πολιτικές εξελίξεις
των επόμενων μηνών θα περάσουν από
τα οδοστρώματα των διαδηλώσεων και
από τους δρόμους των αγροτικών
μπλόκων.
Η σημερινή γενική απεργία και η,
οξεία πλέον, κλιμάκωση των αγροτικών
κινητοποιήσεων έρχεται την ώρα που
κορυφώνεται η μάχη της αξιολόγησης
και, μαζί, και οι απαιτήσεις των
δανειστών: Η λύση-πακέτο που αξιώνουν
οι δανειστές για ασφαλιστικό και
φορολογικό με παράλληλες περικοπές
συντάξεων (πιθανότατα επικουρικών)
και αυξήσεις φόρων, εξελίσσεται στο
μεγάλο ορόσημο για την κυβέρνηση –
ένα ορόσημο, που δύσκολα μπορεί να

ξεπεραστεί χωρίς παράπλευρες
κοινωνικές και πολιτικές απώλειες.
Η στρατηγική που επιλέγει, μέχρι
στιγμής, ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά σ’
αυτήν την πρόκληση είναι εκείνη του
«ταξικού προσήμου» και της διπλής
δύσκολης ισορροπίας: Τήρηση των
δεσμεύσεων μεν, αλλά και παράλληλη
περιφρούρηση των κόκκινων γραμμών σε
ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση
δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν επιδιώκει
τη ρήξη με τους δανειστές,
επιχειρηματολογεί υπέρ της «κοινωνικά
δίκαιης» δομής των προτάσεών της για
το ασφαλιστικό σε μικροσυνταξιούχους,
μεσαίους επαγγελματίες αλλά και
αγρότες, και επιλέγει να αντισταθμίσει το
δημοσιονομικό κενό που αφήνει το
σχέδιο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις,
αυξάνοντας τους φόρους για τους

«έχοντες».
Προκειμένου, δηλαδή, να κρατήσει
αλώβητες τις κύριες συντάξεις,
αντιπροτείνει κάλυψη των
δημοσιονομικών στόχων μέσα από την
αύξηση των συντελεστών φορολόγησης
– ακόμη και πάνω από το 50% – στα
εισοδήματα άνω των 50.000 ή 60.000
ευρώ.
Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Μαξίμου
ανιχνεύει εκ νέου τις εν δυνάμει
πολιτικές «εφεδρείες», γνωρίζοντας το
σκηνικό ασφυκτικής πίεσης που θα
διαμορφωθεί για την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία των «153» κατά την
ψήφιση του ασφαλιστικού και του
φορολογικού.
Στην αναγνωριστική αυτή τακτική
εντάσσονται και οι συναντήσεις που
είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Φώτη
Κουβέλη και την Φώφη Γεννηματά, αν
και οι οιωνοί ανταπόκρισης –σε ό,τι
αφορά τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά
κόμματα – δείχνουν άκρως
περιορισμένοι.
Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη, με τον αέρα της
δημοσκοπικής ανάκαμψης, δεν δείχνει
καμία πρόθεση και δεν έχει κανέναν
λόγο – πολιτικής τακτικής τουλάχιστον
– να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα σε μια
επώδυνη ασφαλιστική μεταρρύθμιση,
ακόμη κι εάν την έχει προσυπογράψει
και ψηφίσει μέχρι κεραίας από το
περασμένο καλοκαίρι.
Η Φώφη Γεννηματά, παρ’ ότι
καταβάλει ηχηρή προσπάθεια να
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διαχωρίσει το στίγμα του ΠΑΣΟΚ από
εκείνο της ΝΔ, δείχνει ταυτόχρονα
εξαιρετικά επιφυλακτική σε
οποιαδήποτε προσέγγιση με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
βλέπει τον αυτόνομο και διακριτό ρόλο
του κόμματος ως το μόνο όχημα για την
επιβίωσή του μέσα σε μια συμπιεζόμενη
από παντού κεντροαριστερά. Ακόμη,
δε, και η όποια άλλη σκέψη ή επιλογή
της προϋποθέτει βαθύ ξεκαθάρισμα
εσωτερικών αντιθέσεων, κυρίως με την
πτέρυγα του Ευ. Βενιζέλου.
Μακριά από κάθε προσέγγιση με τον
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται και το Ποτάμι, υπό
το βάρος της διαρκούς δημοσκοπικής
αποδυνάμωσης, της εσωτερικής
ιδεολογικής κρίσης και του πολιτικού
φλερτ των φιλελευθέρων στελεχών του
με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και, σε αυτό το κλίμα, τουλάχιστον έως
το συνέδριο, ο Σταύρος Θεοδωράκης
δεν πρόκειται – και δεν δύναται
πολιτικά – να προσφέρει το παραμικρό
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Παρά, ωστόσο, αυτό το εμφανώς
αρνητικό τοπίο, το Μέγαρο Μαξίμου θα
επιμείνει στα ανοίγματα και στις
ασκήσεις συναίνεσης. Πρόκειται, κατά
κυβερνητικούς κύκλους, για την
«μοναδική πολιτικά ρεαλιστική
τακτική», με δεδομένο τόσο το
κυβερνητικό παρελθόν της σημερινής
αντιπολίτευσης, όσο και το γεγονός ότι
τα όποια σενάρια εκλογών
απορρίπτονται ως «προϊόντα του
απόλυτου πολιτικού παραλογισμού»…

Bulgaristan Büyükelçisi’nden
Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu’na ziyaret
BULGARİSTAN’ın Ankara
Büyükelçisi Nadezhda Neynsky
ve İstanbul Başkonsolosu Angel
Angelov, 3 Şubat Çarşamba günü
Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu’nu ziyaret ederek,
federasyon yöneticileri ve
İstanbul’da faaliyet gösteren 20
civarında Bulgaristan göçmeni
Türk derneği yöneticileri ile
Ataköy’deki federasyon
merkezinde bir araya geldi.
Federasyon Başkanı Kerim
Erden, Federasyon Başkan Vekili
ve Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Federasyon Başkan
Vekili Fahri Vatansever’in,
federasyona üye dernek
başkanları Zahit Büyükbayrak ve
Necati Barlas’ında hazır
bulunduğu ve yaklaşık 2 saat
süren toplantıda öncelikli olarak
Türk – Bulgar ilişkileri
konuşuldu.
Büyükelçisi Nadezhda
Neynsky, devletler arası
yakınlaşmanın sivil toplum
kuruluşları aracılığı ile daha
güçlü ve kalıcı olacağına
inandıklarını belirterek, bu
sebeple her türlü teklife açık
olduklarını söyledi. Neynsky,
Balkanlar’dan göçen insanların
ikili ilişkilerde köprü görevi
gördüğünü belirtti.
Geçmiş dönemde Bulgaristan
Dışişleri Bakanı olarak görev

yaptığını ve rahmetli İsmail Cem
döneminde karşılıklı olarak iyi
ilişkiler geliştirdiklerini dile
getiren Neynsky, büyükelçi olarak
atanacağı dönemde Ankara’yı
özellikle istediğini ve burada çok
sıcak karşılandığını belirtti.
Bölge coğrafyasında yer alan
ve azınlıklar ile birbirine bağları
bulunan Bosna, Türkiye –
Yunanistan ve Bulgaristan’ın belli
konularda birlikte hareket
etmelerinin her bir ülke çıkarı
açısından da avantaj
sağlayacağının altını çizen
Büyükelçi, acil durumlarda
haftanın 7 günü vize verdiklerini
ifade ederek katılımcıların
sorularına cevap verdi.

“YUNANLI DİPLOMATLARDAN
BENZER TABLOYU
YARATMALARINI
BEKLİYORUZ”
Konuyla ilgili olarak BTTDD
tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği olarak bizler
de üyelerinin büyük
çoğunluğunun halen vatandaşı,
geri kalanlarının da tamamının
doğduğu topraklar olan Batı
Trakya ile bir bağı olduğu
Yunanistan devleti
diplomatlarından aynı tabloyu
yaratmalarını beklediğimizi
belirtiriz.” denildi.

Ketenlik Sabiha için gözyaşı döktü
İSKEÇE ilinin Balkan kolu
köylerinden Ketenlik’te ikamet
eden Sabiha Peçenek (33), genç
yaşta yakalandığı hastalığa
yenik düşerek hayatını kaybetti.
Sabiha Peçenek, 1 Şubat
Pazartesi günü Ketenlik köyü
camiinde kılınan öğle namazı
sonrasında toprağa verildi.
Sabiha Peçenek, Ketenlik Kur’an
Kursu hocası merhum Hasan
Peçenek’in kızı olup, Salih
Saitoğlu ile evliydi.
Genç yaşta hayata veda eden
Sabiha Peçenek’in cenazesine
kalabalık bir cemaat katıldı.
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BM Suriye Özel Temsilcisi : “Cenevre'deki
Suriye görüşmeleri askıya alındı”
BM Suriye Özel Temsilcisi
Mistura, Cenevre'deki Suriye
görüşmelerinin askıya alındığını,
bir sonraki görüşmenin 25
Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Suriye Özel Temsilcisi Staffan de
Mistura, Suriyeli muhaliflerin
oluşturduğu Müzakere Yüksek
Komitesi (MYK) ile bir araya
geldikten sonra basına
açıklamalarda bulundu.
Görüşmeler başlamadan
önce insani durum konusunda
acil adım atılması gerektiğini
belirten de Mistura, hem BM
hem de krizin taraflarınca
yapılması gereken çalışmalar
olduğunu kaydetti.
De Mistura,
başlayacak
görüşmelerin
Suriye halkının
yararına olması
gerektiğine
dikkati çekerek,
sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bu

nedenle de görüşmelere ara
verilecek ve bir sonraki
görüşmeler 25 Şubat'ta
yapılacak. Yine sonuçsuz bir
Cenevre görüşmesi yapmak için
mi buradayız, yoksa Suriye'nin
geleceğini, siyasi süreci, yeni
anayasayı, seçimleri
konuşurken ciddi miyiz? Suriye
halkı bu görüşmeleri yaparken
bir çözüm üretmemizi bekliyor.
Dürüst olmak gerekirse henüz
bunu görmedim ve görüşmelere
yeniden başlayabilmek için
bir ara verilmesi gerek."

“TALEPLERİMİZ
KARŞILANMAZSA
GÖRÜŞMELERE
KATILMAYACAĞIZ”
Suriyeli muhaliflerin
oluşturduğu Müzakere
Yüksek Komisyonu
Koordinatörü ve eski
Suriye Başbakanı Riyad
Hicab, Cenevre'deki Suriye
görüşmelerinin askıya
alınmasının ardından,
talepleri
karşılanmazsa 25
Şubat'ta yeniden

başlaması planlanan
görüşmelere katılmayacaklarını
söyledi.
Cenevre'de gazetecilere
açıklamalarda bulunan Hicab,
buraya Suriye halkının çektiği
acıları bitirmek için geldiklerini
ancak rejimin görüşmeleri
ciddiye almadığını kaydetti.
Hicab, Rusya ve İran'ın
saldırılarına da herkesin şahit
olduğunu ifade ederek,
Rusya'nın hava saldırılarını iki
katına çıkardığını ve TürkiyeSuriye sınırındaki mülteci
kampını hedef aldığını
hatırlattı.
Uluslararası topluma

AB'den 3 milyar euroluk
sığınmacı yardımına onay
AVRUPA Birliği (AB) üyeleri, İtalya'nın
vetosunu kaldırmasının ardından Türkiye'deki
sığınmacıları için harcanacak 3 milyar euroluk
fonu onayladı.
AB'den yapılan açıklamaya
göre, fonun bir milyar eurosu
AB Komisyonu, geri kalanı ise
üye ülkeler tarafından
karşılanacak.
En çok katkıyı 427,5 milyon
euro ile Almanya yaparken,
Fransa 309,2 milyon euro,
İtalya 224,9 milyon euro,
İspanya 152,8 milyon euro,
Hollanda 93,9 milyon euro,
İsveç 61,3 milyon euro,
Belçika 57,6 milyon euro,
Polonya 57 milyon euro ve
Avusturya 45,6 milyon euro
verecek.
Bunun yanında, Malta'nın kasasından 1,1
milyon euro, Yunanistan'ın kasasından ise 25,1
milyon euro çıkacak.

SAĞLIK, EĞİTİM VE GIDA
İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILACAK
Türkiye'deki sığınmacıların hayat şartlarının

düzeltilmesini amaçlayan fon, sağlık hizmeti,
eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılacak. Tam bir tarih verilmese de fonun
kısa bir süre sonra
kullanılmaya
başlanması
bekleniyor.
AB Dönem Başkanı
Hollanda'nın
Başbakanı Mark Rutte
konuya ilişkin
açıklamasında,
Avrupa'ya sığınmacı
akışını kesmeye
çalıştıklarını
belirterek, "Türkiye ve
AB arasındaki
anlaşmalar bunun
hayati bir parçası. Bu
anlaşmalar, insan
kaçakçılarını hedef alıyor ve mülteci
kamplarındakilere daha iyi bir gelecek umudu
vermeye yardım edecek projeleri hayata geçiriyor"
ifadesini kullandı.
Türkiye ve AB, paranın "yük paylaşımı" altında
Türk devletine değil, sığınmacılar için yapılacak
projelere harcanacağını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin (BMGK) Suriye'ye
ilişkin 2254 sayılı kararının
uygulanması için rejim ve
destekçilerine baskı yapması
çağrısında bulunan Hicab,
"BMGK'nın 2254 sayılı kararında
insani duruma ilişkin 12. ve 13.
maddeler yerine getirilmezse
görüşmelere katılmayacağız"
şeklinde konuştu.
Hicab, Cenevre'ye istekli
geldiklerini ve görüşmelerin
başarılı olmasınını istediklerini
dile getirerek, "Görüşmelere iyi
başlayabilmek için uygun bir
ortam oluşturulması gerek"
dedi.

GÖRÜŞMELERİN HEDEFİ
Cenevre görüşmelerinin
öncelikli hedefleri ise şöyle:
Suriye genelinde
uygulanacak bir ateşkes
İnsani yardımın gerekli
yerlere ulaştırılması
IŞİD tehdidini ortadan
kaldırmak
BM'nin Cenevre'de ulaşmak
itediği nihai sonuç ise Suriye'de
siyasi çözümü başlatacak bir
barış anlaşması sağlamak.
Aralık ayında kabul edilen
BM Güvenlik Konseyi kararı,
barış anlaşması ve siyasi geçiş
sürecinin sonunda ülkede genel
seçimlerin düzenlenmesini
öngörüyordu.

‘ABD'deki Müslüman karşıtı
söylem asla hoş görülemez’

ABD Başkanı Barack
Obama, ülkesindeki Müslüman
karşıtı söylemin asla hoş
görülemeyeceğini söyledi.
Ülkesinde ilk kez bir camiyi
ziyaret eden ABD Başkanı
Obama, ülkesindeki Müslüman
karşıtı söylemin asla hoş
görülemeyeceğini söyledi.
Kuruluşundan bu yana
ABD'nin bir parçası olan
Müslümanların, emniyet,
istihbarat ve orduda görev
alarak ABD'yi güvende tutmak
için çabaladığına işaret eden
Obama, Müslümanların

ülkenin özgürlüğü için
mücadele verdiğini kaydetti.
IŞİD gibi terör örgütlerinin
İslam’ı veya Müslümanları
savunmadığını belirten
Obama, terör örgütünün
öldürdüğü kişilerin
çoğunluğunun da masum
Müslüman erkek, kadın ve
çocuklar olduğunu vurguladı.
Obama, İslam’ın terörizmi
yasaklayan bir din olduğunu
belirterek, “İslam, diğerlerine
karşı saygı duyulmasını isteyen
geleneğe sahip.” dedi.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:

5 29
Haziran
5 Şubat
Ocak 2016
2015

Euro Bölgesi'nde
işsizlik azaldı

25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

Euro Bölgesi'nde işsizlik 2015 yılının aralık ayında yüzde 10,4’e gerilerken bu,
2011 yılının eylül ayından bu yana görülen en düşük işsizlik oranı oldu.
AVRUPA İstatistik Ofisi'nin
(Eurostat) Salı günü açıkladığı
verilere göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde mevsimsellikten
arındırılmış işsizlik geçen yılın
kasım ayındaki yüzde 10,5’ten
aralık ayında yüzde 10,4’e
geriledi.
Böylece, bölgede işsizlik 2011
yılının eylül ayından bu yana
belirlenen en düşük seviyeye
ulaştı. Euro Bölgesi'ndeki
işsizliğe ilişkin piyasa beklentisi
yüzde 10,5 seviyesindeydi.
28 üyeli Avrupa Birliği'nde
(AB) ise işsizlik aralık ayında
kasım ayına göre yüzde 9’la
değişiklik göstermedi. Bu da
AB'de 2009 yılının haziran
ayından beri ölçülen en düşük
işsizlik oranı oldu. Ayrıca,
AB’nin 2015 yılı kasım ayı
işsizlik verisi yüzde 9,1’den
yüzde 9’a revize edildi.
AB'de işsiz sayısı aralıkta 21
milyon 944 bin olurken, bunun
16 milyon 750 bini Euro
Bölgesi’nde yer aldı.
İşsiz sayısı, bir önceki ayla
kıyaslandığında AB’de 52 bin,
Euro Bölgesi'nde de 49 bin
azaldı. Yıllık bazda ise AB’de
işsiz sayısı 2 milyon 26 bin, Euro
Bölgesi’nde 1 milyon 501 bin
azalış kaydetti.

AB'DE İŞSİZLİK ORANI
23 ÜLKEDE AZALDI
AB’de geçen yılın aralık ayında
işsizlik oranının en düşük

olduğu ülke 4,5’le Avrupa’nın
lokomotif ülkesi Almanya ve
Çek Cumhuriyeti oldu. Bunu
yüzde yüzde 5,1’le Malta ve
İngiltere (2015 Ekim verisi)
izledi. En yüksek işsizlik ise
yüzde 24,5’le Yunanistan’da
(2015 Ekim verisi) ve yüzde
20,8’le de İspanya’da ölçüldü.
Yıllık bazda ele alındığında
aralık ayında AB’de işsizlik
oranı 23 ülkede azaldı, 4 ülkede
arttı ve Estonya’da değişmedi.
AB’de işsizlik oranında yıllık

bazda en fazla azalış görülen
ülkeler sırasıyla İspanya,
Slovakya ve Portekiz oldu. Bu
dönemde, işsizliği artan ülkeler
ise Finlandiya, Avusturya,
Letonya ve Romanya olarak
kaydedildi.

AB'DE GENÇ İŞSİZ SAYISI
4,5 MİLYON SEVİYESİNDE
AB’de aralık ayında genç işsiz
(25 yaş altı) sayısı 4 milyon 454
bin olarak belirlenirken bunun
3 milyon 57 bini Euro

Bölgesi'nde gerçekleşti. 2014
yılının aralık ayıyla
kıyaslandığında genç işsiz sayısı
AB’de 426 bin ve Euro
Bölgesi'nde de 229 bin geriledi.
Aralık ayında AB’de genç
işsizlik yüzde 19,7, Euro
Bölgesi'nde ise yüzde 22 olarak
ölçüldü. Söz konusu dönemde,
en düşük genç işsizlik yüzde 7
ile Almanya’da kaydedilirken,
en yüksek genç işsizlik ise
yüzde 48,6 ile Yunanistan'da
(2015 Ekim verisi) belirlendi.

Dünyanın en değerli şirketi
'Alphabet' oldu
GOOGLE'ın çatı şirketi Alphabet, en değerli
şirket yarışında Apple'ın birinciliğini elinden
aldı.
Alphabet'in hisseleri,
borsa kapanışından
sonra yapılan işlemlerde
yüzde 8 dolayında değer
kazanarak 570 milyar
dolara yükseldi. Apple'ın
piyasa değeri 535 milyar
dolar.
Alphabet'in
hisselerinin
tırmanmasında son çeyrek karının beklentilerin
üzerinde olduğunu açıklaması etkili oldu.
Alphabet'in 2015 ekim – aralık aylarındaki net
geliri 4,9 milyar doları buldu. Alphabet'in cirosu
ise yüzde 18'lik artışla 21,33 milyar dolara ulaştı.

Google kurucusu Larry Page, Google'ın
"Alphabet" (Alfabe) şirketinin bir parçası olarak
faaliyet göstereceğini geçen yıl
ağustos ayında duyurmuştu.
Yeni şirket yapılanmasına
göre, Google'un temelini
oluşturan arama motoru ve
internet reklamı gibi alanlar,
sürücüsüz otomobil ve uçak
gibi yeni teknolojik
faaliyetlerden ayrıldı.
Alphabet çatısı altında varlık
gösterecek olan Google şirketine YouTube,
Android, akıllı telefon uygulamaları ve bununla
ilgili faaliyetler bağlı. Google'ın yöneticiliğine
Sundar Pichai getirildi. Pichai, Page'in sağ kolu
olarak görülüyordu.
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Ölümünün 32. Yılında Andık
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İskeçe Azınlık OrtaokuluLisesi kurucusu, sahibi
Muzaffer beyi andık.
Batı Trakya Türkleri’nin
eğitim ve kültür babası
SALİHOĞLU MUZAFFER beyi
ölümünün 32. yılında 19 Ocak
2016 Salı günü andık.
14 yıl seçimle Cemaat
Başkanı, 20 yıl da İskeçe
Azınlık Ortaokulu ve lisesi
sahibi eşsiz insan MUZAFFER
ağabey 19 Ocak 1984 Perşembe
günü bütün Batı Trakya
Türklerini mateme gark eden
ölümünü her sene olduğu gibi
bu yıl da “İSKEÇE AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ”
öğrencileri, öğretmenleri ve
yöneticileri kendisine yaraşır
bir anma töreni yaptılar.
Bundan önceki yıllar
MUZAFFER beyin hayatını
oldukça geniş bir şekilde
vermiştik. Onun için bu yıl 50
yılını kutladığımızın bu
“İRFAN” ocağımızın
kurucusunun hayatını sizlere
sunduğumuz iki fotoğraf ve
aramızdan ayrıldığı gün veda
mesajını sunan okulumuzun
öğretmeni Tevfik beyin bir
kitabe gibi olan ayrılış söylemi
ile “ONA” saygımızı
tamamlayacağız.
O, “OKUL BİR ÇİÇEK
BAHÇESİ, ÇOCUKLAR DA BU
BAHÇENİN ÇİÇEKLERİ” dir.
Derdi.
Biz de bu eşsiz büyüğümüze
şöyle diyoruz.
Bize bıraktığınız emaneti iki
gözümüz gibi bakıyoruz,
koruyoruz. Onun için de 50
yılında bir rekor olan 600
öğrenci ve 40 öğretmeni ile
ruhunuzu rahatlatarak daima
“SİZİ” minnetle “ANACAĞIZ”
“NUR İÇİNDE YAT” diyoruz.

BİR ÖNDERİN ARDINDA
“Muzaffer Bey’in kederli
dostları, saygı değer
kardeşlerim.
Bu anda azınlığın, yeri
doldurulamaz önderlerinden
Salih Oğlu Muzaffer Bey’in
ebediyyen aramızdan
ayrılışının acısı içindeyiz.
Hatırasını daima saygıyla
anacağımız bu çelik iradeli
vatan evladını bugün (20 Ocak
1984 Cuma günü) ebedi
istirahatgahına yatırmak
üzereyiz. En büyük eseri olan,
şehrimiz Azınlık Lisesi’nin bir
öğretmeni olarak tabutunun
başında onun ölümünü dile
getirmek talihsizliği bana
düştü. İdarecileri,
öğretmenleri ve öğrencileriyle
ondokuz yıldan beri Muzaffer
Bey’in şahsında gülen ve
şerefli bir mazi bırakan Azınlık
Lisesi, en büyük matem
gününü yaşıyor ve göz yaşı
döküyor. Muzaffer Bey’i
tanıyıp bugünün matemine
katılmayan bir insan
düşünemiyoruz.” ve devamla,
“........ ondaki kültür
zenginliği, dostlarını hayran
bırakacak, muhaliflerini de
imrendirecek bir asalete
sahipti. Gençliğinden son
nefesine kadar fikir ve kültür
hayatımızın her sahasında
hizmet etmekten zevk almış ve
tenkit kabul etmez nitelikte
kıymetli hizmetler vermiştir.
İşte bugün uğrunda göz yaşı
döktüğümüz Muzaffer Bey
budur, bizi manen yıkan
mümtaz insan budur.
Muzaffer Bey, en layık insan
olarak bulunduğu şehrimizin
belediye meclisi üyeliğinden
başka, on dört yıl cemaat
başkanlığı ve on dokuz yıl,
kurucusu olduğu Azınlık

Lisesi’nin sahipliğini
yapmakla soydaşlarına 33 yıl
hizmet etmiştir. Bu hizmetin
eşsiz oluşu, tamamen
karşılıksız olarak yapılmış
olmasıyla ebediyyen müstesna
yerinde saygıyla anılacaktır.
Onun en büyük zevki
karşılıksız hizmet etmekti. Bu
özelliği ile Muzaffer Bey’in
ölümü, bir insanın ölümünden
ziyade bir abidenin yıkılışını
andırır. Azınlık insanı, onun
hizmet aşkını, toplumculuk
gücünü, kırılmaz cesaretini,
maarif severliğini, birlik ve

beraberliğin sihirli bir kuvvet
kaynağı sayıyordu. Toplum
varlığımızdan onun
ayrılmasına gönlümüz razı
olmuyordu. Fakat o ilahi ve
ebedi ses, “bu sizin işiniz
değil, gücünüz dışındadır”
diyor, Batı Trakya’ya bir nimet
olarak verdiği emanetini
alıyor, biz de o yüce kudretin
bu emrine itaat ediyoruz ve
susuyoruz.
Burada sayamıyacağımız
kadar müstesna taraflarını bu
cümlelerle özetledikten sonra,
Muzaffer Ağabeyimize bütün

Batı Trakya adına şöyle
sesleniyoruz. Memleketimize
verdiğin hizmeti büyüklüğünü
anlatmaya kelimeler yetmiyor,
elimizdeki sayfalar dar geliyor.
Sana karşı beslenen büyük
saygının gerçek tablosunu,
sonsuzluğa giden bu son
yolculuğunda göz yaşları ve
eğik başlarıyla seni
omuzlarında taşıyan insan
selinde görüyoruz. Senin
yalnız dindaşlarının değil,
Hristiyan vatandaşlarımızdan
bile bir çoklarının saygısını
kazandığını tam olarak bugün
anlıyoruz. Onlar da kendi
inançlarıyla, kendi dilleriyle
ve ellerinde buketleriyle
yanında bulunuyorlar,
saygıların dile getiriyorlar.
Hatıralarını, hizmetlerin,
eserlerin o kadar canlı ki,
ölümüne hala inanamıyoruz.
Aramızdasın, sesimizi,
yakınmamızı duyuyormuşsun
gibi geliyor bize.
Hayırseverliğin, cömertliğin ve
gerçekler karşısındaki metin
davranışların nesiller boyunca
örnek alınacaktır. Son
nefesinde gücünün yettiğince
söylediğin “Allah, Allah”
seslerinin yankıları
kulaklarımızda hala tazeliğini
muhafaza ediyor. Yüce
Rabbimizden, aziz ruhuna
ebediyyen rahmet etmesini
bütün samimiyetimizle niyaz
ediyoruz, geride bıraktığın
sevdiklerine sabır ile uzun
ömürler diliyoruz.
Sen müsterih uyu, nur
içinde yat!
İşte sayın Tevfik
Hüseyinoğlu, yukarıdaki
konuşmasında Muzaffer beyin
ölümünün ardından duyulan
derin üzüntüyü bu şekilde dile
getiriyor. Bu büyük insanı
bugün de aynı duygularla
anıyoruz.

MUZAFFER dede bize bıraktığın bu okulun daracık bahçesini gördüğünüz gibi sımsıkı hep dolduracağız.
“SİZ” Rahat uyuyun
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“İnsanlığımdan utandım!”

Çocuğun ilk
toplumsallaşma dönemi

Ç

ocuğumuz iki yaşından
itibaren bebeklikten
çıkıp “İlk çocukluk”
dönemine adım atmıştır. Artık
toplumsallaşmaya başlamıştır.
Bununla beraber de bağımsız
davranışlar ortaya çıkmaya
başlar. Tek başına yürüyebilir,
eşyaları tutup taşıyabilir,
kelimelerle isteklerini
anlatabilir. Akranlarıyla beraber
olmaktan zevk duymaya başlar.
Nasıl sosyal ilişkiler
kurabileceğini, ev dışındaki
insanlarla, özellikle de
yaşıtlarıyla nasıl beraber
olunacağını öğrenmeye başlar.
Uyum ve işbirliğini öğrenmiştir.
Diğer insanlarla ne kadar çok
beraber olursa, sosyal gelişimi
de o kadar çok artar. Bunun için
de anaokuluna giden çocuklar,
daha iyi bir toplumsal uyum
gösterebilmektedirler.
İkibuçuk yaş, zorlu
dönemlerdendir. “Serkeşlik
Evresi” dediğimiz bu dönemde
çocuk, dengesiz olumsuz,
kararsız ve isyankardır.
Büyüklerin sözlerini dinlemez,
hatta denilenin aksini yapar.
Hareketleri kısıtlandığında da
kızar. Her şeyi tek başına
yapmak ister. Kimseden yardım
almak istemez. Bu dönemdeki
inatçılık ve karşı gelme halleri,
genellikle anneleri
endişelendirir. Ancak çocuğun
çok fazla üstüne gitmek, ondaki
bu olumsuz durumun
yerleşmesine sebep olabilir. Bu
yüzden de mümkün olduğunca
yumuşak davranıp, onu
sakinleştirmeye çalışmak,
dikkatini başka yerlere çekmek
gerekir.

sorularını sorar. Anne baba
çocuğun sorularını ciddi bir
şekilde cevaplandırmalıdır.
Çünkü bu dönem, çocuğun en
hızlı öğrendiği dönemdir. En
çok sorulan sorulardan biri de
“ben nereden geldim”
sorusudur. Buna çocuğun
yaşına uygun bir şekilde, anne
baba cevaplandırmalıdır. Dört
yaş çocuğu istekleri anında
yerine getirilmediğinde
huysuzluk yapmamayı,
beklemeyi bilmektedir. Çünkü
kendi dışında bazı kuralların
olduğunu artık
algılayabilmektedir.
Bu dönemin en önemli yaşı 5
yaştır. Beş yaşı biz eğitimciler
“Altın Yaş Dönemi” olarak
nitelendiririz. Zira beş yaş
çocuğu artık olgun ve bilgili bir
birey olmuştur.
Çevresindekilere dostça
davranır. Dengeli ve
anlayışlıdır. Başladığı bir işi
bitirmeye çalışır. Özgüveni
artmıştır. Artık konuşması da
iyice gelişmiştir.
Altı yaş ilk toplumsallaşma
döneminin son yaşıdır. Altı yaş
çocuğu değişmekte olan bir
çocuktur. Sürekli değişik
davranışlar sergilemektedir. Bir
çok anne, çocuklarının bu
değişimlerinden şikayetçidir.
Altı yaş çocuğu tembel ve
kararsız görünür. Harfleri
yazmaya çalışır, bazılarını ters
yazar. Bazı çocuklar da bir kaç
kelime yazabilirler. Bu yaştaki
çocuk, söylenenleri dikkatle
dinler. Çünkü artık dikkat
süresi uzamıştır ve gerçek bir
eğitim alma yaşına gelmiştir.

Çocuk üç yaşına geldiğinde,
daha dengeli ve daha uyumlu
davranmaya başlar. Üç-dört
yaşlarında grup oyunlarına
katılmaya ve arkadaşlarını
seçmeye başlar. Sayı saymaya,
şarkı, şiir öğrenmeye ve
çevresindeki şeylerle ilgili daha
çok sorular sormaya başlar.

Anne babaların çocuklarının
her dönemindeki gelişimini
takip ederek, ona göre
davranmaları ve çocuğu
eğitmeleri gerekir. Çünkü
çocuğun geçirdiği dönemleri
bilerek ona yaklaşabilmek
onun psikososyal gelişimi için
son derece önemlidir.

Dört yaş çocuğunda iki
yaşlarında başlayan “sorgu
çağı” dönemi, daha da
fazlalaşır. Bu dönemde çocuk,
sürekli, “nasıl” ve “niçin”

Çocuklarınızı eğitirken size
destek olabilecek yazıları
okuyabileceğiniz ve
araştırabileceğiniz mutlu
günler dilerim.

24. sayfanın devamı
Çok zor durumda olan anne babalar gördüm.
Yardım için yalvaran insanlar vardı. Eve dönünce
kendi çocuklarıma sarıldım. Ağlamamak için
kendimi zorladım ama başaramadım. Bu insanlar
bir dram yaşıyor. Bu dram yıllarca devam ediyor.
Bu dramı bizim toplumumuz şimdi görmeye
başladı. Bu insanların yaşadıklarından ben de
sorumluyum diye düşündüm. Ben de bu insanlar
için bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Bir
şeyler yapmakta geç kaldığımı düşündüm. Buraya
gitmeme vesile olan arkadaşa teşekkür ettim.”
diye konuştu.

“GAZETEYE MEKTUP YAZDIM, SAĞLIK
KURULUŞLARINDAN YARDIM İSTEDİM”
İdomeni’den döndükten sonra gördüklerini
özetleyen bir mektup yazdığını ve “Efimerida ton
Sindakton” gazetesine gönderdiğini söyleyen Dr.
Hüseyin Baltacı, “Burada yaşananları görüp de
bir harekette bulunmamak zaten imkansız bir şey.
Ancak o dönemde İdomeni’deki durum pek
bilinmiyordu. Buradaki ihtiyaçları liste halinde
hazırladık. Oturdum ve gazeteye mektup yazdım.
‘Efimerida ton Sindakton’ gazetesine. Mektubum
yayınlandı. İngiltere’de yaşayan ve insan hakları
kuruluşunda görev yapan bir bayan bu yazı
üzerine İdomeni’yi ziyaret ettiğini bana iletti.
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Selanik’teki
elemanlarına yazdım. Durumu onlara anlatmaya
çalıştım. Diğer arkadaşlarla birlikte Selanik’teki
ve Kılkış’daki sosyal eczaneden ilaç topladık.
Ondan sonra, arkadaşlarla birlikte en az 4 – 5 kez
İdomeni’ye gidip mültecilere yardım ettik. Onlara
sağlık hizmeyi vermeye çalıştık. Tabii ilerleyen
aylarda İdomeni kampı Yunanistan gündemine
iyice oturdu ve yardımlar da arttı.” dedi.

“BU İNSANLAR CEHENNEMDEN KAÇIYOR”
Ziyaretleri sırasında mültecileri yakından
gördüğünü, onlarla konuştuğunu ve gözlerindeki
korkuyu ve aynı zamanda kararlılığı gördüğünü
belirten Hüseyin Baltacı, bu insanların adeta
cehennemden kaçtığını söyledi. Baltacı şöyle
konuştu: “Bu insanlar savaştan ve iç savaştan
kaçıyor. Yaşadıkları ülkeden Avrupa’nın kuzeyine
yürüyerek gitmeyi bile göze almış. Şunu
anlamamız şart. Bu insanlar çok kararlı. Ölümü
bile göze alıp varacağı yere varmak istiyor. Gitmek
istedikleri ülkeler; Almanya, Norveç, İsveç başta
olmak üzere kuzey ve batı Avrupa ülkeleri. Hem
kendi ülkelerinde yaşadıkları, hem de varmak
istedikleri ülkeye kadar yaptıkları yolculuk
boyunca bir insanlık dramı yaşanıyor.”

“BU İNSANLAR ÇOK ZOR DURUMDA”
Batı Trakya Türkleri’nin de mültecilere yardım
etme konusunda bir gayret içinde olduğunu
belirten Hüseyin Baltacı şu ifadelere yer verdi:
“Bu insanlar çok zor durumda. Yardıma muhtaç.
Tabii azınlık toplumumuz da özellikle
İdomeni’deki mültecilere yardım göndermek için
bir gayret içine girdi. Aslında uzaktan yardım
göndermekten çok keşke yakından o insanlarla
ilgilenebilsek. Onlar cehennemden kaçıp
kendilerince Avrupa cennetine gitmeye
çalışıyorlar. Ne pahasına olursa olsun bunu
başarmak istiyorlar. Bizim yapacağımız şeyler
tabii ki var. En azından bu insanların karınlarını
doyurmak, ihtiyaçları varsa üstlerini giydirmek,
hasta olanlara yardım etmek en basit
yapılabilecek şeyler. Biz belki şahıslar olarak
savaşı durduramayız, siyasi çözüm getiremeyiz.
Ancak büyük bir acı yaşayan bu kişilere insani
olarak yardım edebiliriz. Tamamen insani olarak
soruna yaklaşabiliriz. Bunu da elimizden
geldiğince yapmalıyız, yapabilmeliyiz.”
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Galatasaray’da
transfere UEFA freni!
GALATASARAY, ara
transferde iki oyuncuyu
kadrosuna kattı. Ryan Donk ve
Martİn Linnes, sarı-kırmızılı
ekibin yeni transferleri oldu.
Mali kriterler nedeniyle
Avrupa’dan men cezası alma
tehdidiyle karşı karşıya kalan
Sarı-Kırmızılılar’da transfer
bütçesi daha fazla zorlanmadı.
Galatasaray devre arası
transfer döneminde 2 oyuncuyu
kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar
ön libero ve sağ bek bölgesini
Ryan Donk ve Martin Linnes ile
güçlendirdi.
Galatasaray’da lisansı
geciktiği için forma giyemeyen
Kevin Grosskreutz Stuttgart’a
transfer olurken, Jem Paul
Karacan Bursaspor’a ve Lucas
Ontivero Montreal Impact’e
kiralık olarak gönderildi.
Yönetim, kadroyu güçlendirmek
için çalışmalarına devam
ederken UEFA’dan gelen haber
transferi doğrudan etkiledi.
Teknik direktörlüğe Mustafa
Denizli’yi getirdikten sonra
devre arası takımda bir takım
değişikliklerin olması
bekleniyordu. Tecrübeli
çalıştırıcı, önceliği sağ bek ve ön
libero transferlerine ayırdı.

Yönetime verilen listeye göre
Kasımpaşa’dan Ryan Donk ve
Molde’den Martin Linnes
kadroya katıldı. Galatasaray,
Donk için Kasımpaşa kulübüne
2.5 milyon euro bonservis bedeli
ödedi. Linnes için ise kulübün
kasasından 2 milyon euro
bonservis bedeli çıktı.

UEFA TRANSFERİ FRENLEDİ
Yönetim, kanat ve forvet
konusunda da bazı temaslarda
bulundu ancak çalışmaların
sürdüğü sırada UEFA’dan gelen
1+1 yıllık men cezası talebi,
yönetimin transferde
duraklamasına neden oldu. Sarı

Emenike’nin yeni
takımı belli oldu
FENERBAHÇE, Emmanuel
Emenike’yi sezon sonuna kadar
West Ham United’a kiraladı.
Sezonun ilk yarısını Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Al Ain
kulübünde geçiren Emmanuel
Emenike, ikinci yarıda İngiltere
Premier Lig’de top koşturacak.
Fenerbahçe, Nijeryalı
futbolcuyu teknik direktör
Slaven Bilic’in çalıştırdığı West
Ham United kulübüne verdi.
İngiliz kulübü Emenike için 1
milyon Euro kiralama bedeli
ödeyecek.

Nijeryalı futbolcunun 10
Premier Lig maçında forma
giymesi halinde West Ham’ın 11
milyon Euro bedelle Emenike’yi
transfer etme zorunluluğu
doğacak.

Hüseyin
FINDICAKLI

Aslan kükremez oldu
Türk futbolunun üç
büyüklerine mensup temel
taçlarından biridir. Bu gün için
bir Galatasaraylı ‘Ben

Galatasarlı’yım’ diyemiyor.
Çünkü her gidip gelene puanlar
dağıtıyor. Hangi takım kümeden
düşme mücadelesi veya

kırmızılılar, şubat ayı sonlarına
doğru UEFA’da yapılacak
toplantı öncesi transfere bütçe
ayırmamaya karar verdi.
Galatasaray bu dönemde
Arjantin’de Martin Benitez ile
görüşmeler yaptı.
Danimarka’dan Emre Mor ve
Andreas Cornelius gibi genç
isimlere yönelen sarı
kırmızılılar, transferleri
sonuçlandıramadı.

TEKLİFLERE SICAK
BAKILMADI
Galatasaraylı bazı oyunculara
da transfer teklifleri yapıldı.
West Ham United, menajerler

“Ölüm tehditleri
aldım”

aracılığı ile Burak Yılmaz’ı
sezon sonuna kadar kiralamak
istedi. Ancak sarı kırmızılı
kulüp bu teklife sıcak bakmadı.
Ayrıca Emre Çolak için
Antalyaspor, Koray Günter için
de transferin son günü
Bursaspor ile görüşüldü. Ancak
bu transferlerde de imzalar
atılmadı.
Sarı kırmızılılar devre arası
transfer döneminde toplamda
4.5 milyon euro bonservis bedeli
ödedi. Oyuncu satışı ve
kiralama bedellerinden ise 2
milyon 400 bin euro gelir elde
edildi.

Colin Kazım
İskoçya’da
Celtic’e
transfer oldu
BİR dönem Türkiye’de
Galatasaray ve Fenerbahçe’de
de forma giyen Colin KazımRichards, İskocya’nın Celtic
kulübüne transfer oldu.
İskoçya’nın Celtic kulübü
Hollanda’nın Feyenoord
takımında forma giyen Colin
Kazım-Richards’ı transfer etti.
Celtic kulübü, internet
sitesinden yapılan açıklamada
şampiyon olması için
Galatasaray’ın kapısına
dayansın.
Bütün bu dezavantajlara
rağmen kısa bir zaman sonra
Galatasaray yine eski günlerine
döneceğinden hiç kimsenin
şüphesi olmasın. Ülkesinde en
şampiyonluklar kazanmış,
Avrupa’da iki kupa görmüş, bu
gün için tekerlenmektedir. Bu
negatif şeklidir. Büyük
Galatasaray camiası içine
düştüğü bu krizden
kurtulmasının büyük bir mesele
olmadığını hepimiz göreceğiz.
Bu ise negatif şeklidir.

Colin Kazım-Richards ile 2.5
yıllık sözleşme imzalandığı
belirtildi. 29 yaşındaki Colin
Kazım 40’a yakın maça Türk
milli formasıyla çıkmıştı.
Colin Kazım, Hollandalı bir
gazeteciyi tehdit ettiği
gerekçesiyle 18 Ocak tarihinde
Feyenoord kulübü tarafından
kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray şampiyonluklara
ulaşmış bir camiadır. Bu gün için
Galatasaray’ın düştüğü
Avrupa’nın da bir çok takımı da
düşmüştür.
Aslan’a
Kükreyen aslanı çevirdiniz
kediye
O da her gelene puanlar
dağıtıyor hediye
Böyle giderse bu işin sonu ne
olacak
Gün gelecek tribünler boş
kalacak

FIFA Başkanlığı’na aday
olan UEFA Genel Sekreteri
Gianni Infantino, UEFA’nın
şikeye karşı mücadelesinden
dolayı kendisinin ve ailesinin
ölüm tehditleri aldığını
söyledi.
UEFA Genel Sekreterliği
görevini yürüten İsviçreli
futbol adamı, Wembley
Stadı’nda basın toplantısı
düzenledi.
Toplantıyı Jose Mourinho,
Fabio Capello, Roberto Carlos
ve Clarence Seedorf, Fernando
Hierro, Francesco Toldo ve eski
FIFA başkan adaylarından Luis
Figo’nun da aralarında yer
aldığı çok sayıda spor adamı
ve basın mensubu takip etti.
Adaylığı nedeniyle büyük
bir sorumluluk hissettiğini
belirten 45 yaşındaki
Infantino, “FIFA’nın imajı ve
saygınlığı şu anda iyi değil ve
tekrar iyi hale getirilmeli.
Bugün burada bulunan efsane
isimler, futbola duyulan aşkın
göstergesidir. FIFA
yönetiminin kapılarını açalım.
FIFA’da genel sekreterlik
görevini Avrupalıların yapması
zorunlu değil. Mesela neden
Afrikalı olmasın? Afrika’da bu
işi yapabilecek birçok kişi var.
FIFA’nın kapılarını dünyadaki
tüm erkek ve kadınlara
açmalıyız” diye konuştu.
Infantino, futboldaki şike
iddialarıyla ilgili bir soru
üzerine, “UEFA şikeye karşı
hareket ettiği için bana ve
aileme yönelik ölüm tehditleri
aldım. UEFA’nın şikeye karşı
yaptığı eylemlerden dolayı,
çocuklarıma polis eskortu
sağlamak zorunda kaldım”
yanıtını verdi.
FIFA Dünya Kupası’nın 1 ya
da 2 ülkenin ortaklaşa
düzenlenmesine karşı
olduğunu ifade eden Infantino,
organizasyonun kıta geneline
yayılması halinde birçok
ülkenin turnuvaya ev sahipliği
yapma ayrıcalığına sahip
olacağını yineledi.
FIFA’ya üye 209 futbol
federasyonunun her birine 4
yıllık süreçte verilen katkı
payının artırılacağını dile
getiren İtalyan asıllı İsviçreli
spor adamı, EURO 2016 ve
Şampiyonlar Ligi’nde gelecek
sezondan itibaren kullanılması
planlanan gol çizgisi
teknolojisine de destek
verdiğini kaydetti.
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“İnsanlığımdan utandım!”
İskeçeli doktor Hüseyin Baltacı,
mülteci sorunu ve İdomeni
bölgesindeki göçmen kampıyla
ilgili olarak GÜNDEM’e konuştu.
Mülteci probleminin tüm
Avrupa’yı etkisi altına aldığını ve
Avrupa ülkelerinin günlük
yaşamını etkilediğini dile getiren
Dr. Hüseyin Baltacı, “Bu sorun
artık bir insanlık dramına
dönüştü” diye konuştu.
İSKEÇELİ doktor Hüseyin
Baltacı, Kılkış’taki İdomeni
göçmen kampında yaşadıklarını
gazetemize anlattı. İdomeni’nin
2015 yılında ülke gündeminin
bir parçası haline geldiğini
kaydeden Dr. Hüseyin Baltacı
kendisinin İdomeni’yle 2014
yılında tanıştığını söyledi.
Baltacı şöyle konuştu:
“Selanik’te uzmanlığımın son
döneminde bir arkadaşımızın
önerisi ve teşvikiyle Kılkış’daki
göçmen kampına gittim.
Kendisi de o bölgeden olan ve
Selanik’te yaşayan, televizyon
programcılığı yapan, insan
hakları ve göçmen konularına
özel bir ilgi duyan bu arkadaşım
bir gün bana İdomeni’deki
durumu anlattı. Göçmenlerin
bu bölgede toplandığını ve
sınırı aşarak Avrupa’ya
ulaşmaya çalışırken yaşadıkları

çileyi anlattı. Bu insanlara
yardım etmek istediğini, ancak
buraya gidecek doktor
bulamadığını söyledi. ‘Gel hiç
olmazsa buradaki ihtiyaçları
gör, bir liste haline getir; ben
yardım toplamaya çalışacağım’
dedi. Durumun çok kötü
olduğunu, bölgedeki çiftçilerin
göçmenlerin cesetlerini
tarlalarda, dere kenarlarında
bulduğunu anlattı. İnsan
bunları duyunca gerçekten
inanamıyor. Kendisiyle
konuştuk ve İdomeni’ye
gitmeye karar verdik. 2014 yılı
Kasım ayında dört kişi
İdomeni’ye gittik.”

“DAHA ÖNCE İDOMENİ’YE
DOKTOR GİTMEMİŞ”
İdomeni’ye giden ilk doktorun
büyük ihtimalle kendisi
olduğunu vurgulayan Hüseyin

Baltacı, “Biz ilk etapta dört kişi
gitti. Benimle birlikte bir de
eczacı arkadaş vardı. Yanımıza
az miktadar ilaç ve sağlık
malzemesi almıştık. İdomeni’ye
giden ilk doktor belki de
bendim. Kasım ayında
gittiğimizde hava oldukça
soğuktu. Göçmenler karşımıza
çıkmakta çekingendiler.
Korkuyorlardı. Bir süre sonra
birileri yanımıza geldi. Yavaş
yavaş toplandılar. Neredeyse
tümü Ortadoğu ülkelerindeki
savaşlardan kaçan insanlardan
oluşuyordu. O gün yaklaşık 60
kişiyi muayene ettik. Tabii buna
sağlıklı ve gerekli koşullarda
muayene demek mümkün değil.

Elimizdeki ilaçları yardıma
muhtaç insanlara verdik.” diye
konuştu.

“ÖLMEK ÜZERE OLAN
BEBEĞİ SELANİK’E GETİRİP
YOĞUN BAKIMA YATIRDIM”
İdomeni’ye gerçekleştirdiği
ziyarette kendisini şok eden bir
olay yaşadığını belirten Dr.
Hüseyin Baltacı olayı şöyle
özetledi: “İlk ziyaretimizde
yanımıza bir Afgan çift geldi. Bir
yaşındaki bebekleri hastaydı.
Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu
geçiriyordu. Çocuk nefes
almakta çok zorlanıyordu.
Mosmor olmuştu. Bu bebeği
alıp Selanik’e Genimatas
hastanesine yatırdık. Biz
gitmeseydik ve çocuğu
hastaneye yatırmasaydık çocuk
belki de ölecekti. Bu olay beni
şoke etti. Anne babanın
görüntüsü gözümden hiç
gitmiyor. Yakalanmaya, hapse
girmeye bile razıydılar. Yeter ki
çocuğumuzu kurtar diye
yalvarıyorlardı. Çok şükür ki
çocuk kurtulabildi.”

“KAOTİK BİR
ORTAM HAKİM”
İdomeni’de düzenli bir göçmen
kampından bahsedilemeceğini
anlatan Baltacı, “İdomeni,
Kılkış’ta sınır bölgesinde bir
kasaba. 2014’te ilk gittiğimizde
çok fazla kalabalık yoktu.
Sonradan buradaki göçmen
sayısı artmaya başladı.
Suriyeliler geldikçe sayı da

tırmanmaya başladı.
İdomeni’ye ilk gittiğimizde
kaotik bir ortam vardı. Düzen
yok, sağlık koşulları yok,
hijyenik ortamdan bahsetmek
imkansız, bir hizmetten
bahsetmek mümkün değil.
Rastgele bölgede bekleşen
insanlar vardı. Sınırları aşmaya
çalışan ve Avrupa ülkelerine
gitmeye çalışan insanlar vardı.
40 derece ateşle adeta kavrulan
hastalar, hasta hamile kadınlar,
ayağı kangren olmuş ve ‘ne olur
ayağımı kes, ben devam etmek
istiyorum’ diye yalvaran
insanlar gördük.” ifadelerine
yer verdi.

“EVE DÖNÜNCE
ÇOCUKLARIMA
SARILDIM
VE AĞLADIM”
İdomeni’de yaşadıklarından
sonra bir süre geceleri kabul
gördüğünü kaydeden Hüseyin
Baltacı, “Hayatımdaki dönüm
noktalarından biri oldu
diyebilirim. 2014 yılı Kasım
ayında yaşadıklarımı herhalde
ölünceye kadar hatırlayacağım.
Bu ziyaretlerimizi daha sonra da
devam ettirdim.
Yaşadıklarımdan ve
gördüklerimden dolayı
utandım. İnsanlığımdan
utandım. Kabus gördüm. Benim
çocuklarımın yaşında çocuklar
vardı ve ağlıyorlardı. Yardım
etmemiz için bize sarılıyorlardı.
Devamı 22. sayfada

