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Samsung Gear 
Fit 2’yi kolumuza

taktık! 19’da

İktisatçı Stiglitz:
“Euro Bölgesi

dağılabilir” 23’te

Cumhurbaşkanlığı
Kupası'nı

Fenerbahçe kazandı

SAVUNMA Bakanı ve hükümetin
küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar Partisi
(ANEL) Başkanı Panos Kammenos, orta
ve güney Yunanistan’dan bazı birliklerin
Batı Trakya bölgesine kaydırılarak,
bölgedeki askeri varlığın takviye
edileceğini söyledi. 

Kamennos, Evros iline bağlı Büyük
Derbent köyüne geçerek, Kara Kuvvetleri
tarafından onarılan Büyük Derbent
Azınlık İlkokulu’nu da ziyaret etti.
Kammenos’un, “Silahlı kuvvetler olarak
ihtiyaç olan Trakya’da, Pomak
köylerinde elimizdeki imkanlarla hizmet
vermeye devam edeceğiz” ifadesi dikkat
çekti.  » 19

ABTTF öncülüğünde 19-22
Eylül  tarihlerinde Batı
Trakya’ya düzenlenen keşif
ziyaretine katılan Avrupa Hür
İttifakı ve Temsil Edilmeyen
Milletler ve Halklar Örgütü
temsilcileri, B. Trakya’daki
durumu endişe verici olarak
nitelendirdi. » 16

EFA ve
UNPO’dan
B. Trakya
izlenimleri

bilimsağlık

RODOP – Evros SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği ile İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kararıyla dokuz
azınlık okulunun
kapatılmasını öngören kararı
protesto etmek ve okul
kapatma kararının iptal
edilmesi için eylem yapıldı.

Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman ve Batı
Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet de kapatma
kararlarının hukuka aykırı
olduğuna dikkat çekti. 

SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği
yöneticileri, sorunları,
Eğitim Bakanı danışmanı
Andreas Notaras’a ilettiler. 

» 6, 7, 8

Batı Trakya’da azınlık eğitimdeki sorunlar katlanarak büyüyor.
Okulların kapatılmasına azınlıktan tepkiler de artıyor. 

Azınlık eğitimi
kördüğüm!

Kammenos’tan Batı Trakya’ya 
“askeri takviye” açıklaması

Para dolu
valizle
Yunanistan’a
kaçtılar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi
oldukları ileri sürülen 5 kişi, Meriç
nehrinden botla geçtikten sonra
Ferecik’te yakalandı. Bir valiz dolusu
parayla yakalanan şahıslar
Yunanistan’dan sığınma talebinde
bulundular.  »3

Dostluk Eşitlik Barış Partisi, Batı
Trakya Türkleri tehlike ve tehdit
olarak gösterilerek seçim kanununda
yapılması gereken demokratik
açılımlardan vazgeçilmesini
demokrasi ve millet iradesine
saygısızlık olarak nitelendirdi.  »2

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD), Varşova’daki AGİT İnsani
Boyut Uygulama Toplantısı’nda Batı
Trakya Türk azınlığına yönelik hak
ihlallerini gündeme taşıdılar. »4 5

Batı Trakya 
Türk Azınlığı
AGİT’te 

DEB’ten 
yeni seçim
kanununa
tepki

»12, 13
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DEB Partisi’nden 
yeni seçim kanununa tepki

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Batı Trakya Türkleri
tehlike ve tehdit olarak
gösterilerek seçim kanununda
yapılması gereken demokratik
açılımlardan vazgeçilmesini
demokrasi ve millet iradesine
saygısızlık olarak nitelendirdi. 

Partinin açıklamasında,
“Bugüne kadar demokrasi ve
hukuktan ayrılmayan Batı
Trakya Türkleri tehlike ve tehdit
olarak gösterilerek, seçim
kanununda yapılması gereken
demokratik değişikliklerden
vazgeçilmesini, demokrasi ve
millet iradesine saygısızlık
olarak değerlendirmekteyiz.”
denildi. Toplumun tüm
kesimlerinin adaletli bir şekilde
temsil edileceği, demokratik,
eşitlikçi ve adil bir seçim
yasasının oluşturulması
gerektiği vurgulandı. 

DEB Partisi’nin
açıklamasında, Demokrasi,
insan ve azınlık haklarına
saygı, ülkede yaşayan farklı
grup ve topluluklara da eksiksiz
uygulandığı takdirde anlam
taşır. Bu anlayışının ülkemiz
Yunanistan’da hakim
olamamasından dolayı
üzgünüz.” ifadeleri dikkat
çekti. 

Açıklama şu ifadelerle
devam etti: “Seçim kanunu,
bazen karşılıklı suçlama ve
ithamlara varan tartışmalar
eşliğinde değiştirildi. Ülke
siyasetinde ve özellikle de
seçim kanunu ile ilgili
tartışmalarda önemli bir yer
tutan yüzde 3’lük seçim
barajının değiştirilmemesinin
en önemli nedeninin Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı
olduğu artık şüphe götürmeyen
bir gerçektir. Zira, Başbakanın
bazı siyasi liderlerle yaptığı
görüşmelerde, ‘Batı Trakya’daki
azınlık oyları nedeniyle yüzde
3’lük barajın düşürülmesinin
mümkün olmadığı’nı dile
getirildiği açıkça hem basında,
hem de bizzat bazı siyasi
liderler tarafından
parlamentoda ifade edildi.
Siyasi partilere mecliste temsil
edilmek için uygulanan yüzde
3’lük baraj düşürülmediği gibi,
bağımsız milletvekili adaylarına
uygulanan yüzde 3’lük baraj da
kaldırılmamıştır. Bu da, ülkede
bağımsız milletvekili
seçilebilme hakkının tüm

vatandaşların elinden alındığı
ve vatandaşlara bu hakkı
kullanmalarının adeta
yasaklandığı anlamına
gelmektedir.”

DEB Partisi’nin
açıklamasında ayrıca, “DEB
Partisi olarak, kamuoyuna ve
basına yansıdığı üzere; mecliste
temsil edilen siyasi parti
liderlerinin seçim kanunuyla
ilgili konuları konuşurken, Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlık
seçmenini ülke için potansiyel
tehdit unsuru olarak
değerlendirmesini kınıyoruz.
Bu durum karşısında
şaşkınlığımızı ve hayal
kırıklığımızı vurgulamak isteriz.
Bu tür davranışlar siyasi
olgunluktan uzak olduğu gibi,
vatandaşlar arasında eşitliği
sağlamaktan, farklı grupların
bir arada uyum ve huzur içinde
yaşamalarını devam
ettirmelerine katkı yapmaktan
da çok uzaktadır. Siyasi liderler,
Batı Trakya Türk azınlığını veya
ülkedeki farklı grupları tehdit
ve tehlike unsuru olarak
göstermekten ve hedef haline
getirmekten vazgeçmelidir.”
ifadeleri yer aldı.

“DEMOKRATİK VE 
EŞİTLİKÇİ SEÇİM YASASI
OLUŞTURULMALI”
DEB Partisi’nin açıklaması şu
ifadelerle son buldu: “Tüm
toplum kesimlerinin adaletli bir
şekilde temsil edilmesinin
garantisi olacak demokratik,
eşitlikçi ve adil bir seçim
yasasının oluşturulması, bunu
yaparken geçmişteki
uygulamalardan arda kalan
tüm antidemokratik
önlemlerden kurtulmanın
ülkemiz Yunanistan ve ülkede
yaşayan tüm vatandaşlar için
bir zaruret olduğu açıktır. 

Korkularla, sanal tehdit ve
tehlike algılarından arınıp,
demokratik, insan ve azınlık
haklarına saygılı bir seçim
kanunu ihtiyacına ne yazık ki
cevap verilememiştir. Ülkemiz
siyasetçilerinin ve
yöneticilerinin bu olumsuz ve
antidemokratik durumu
değiştirmeleri için gerekli olan
siyasi cesareti ve iradeyi
kendilerinde bulacağına
inanmak istiyoruz.”

“Batı Trakya Türk azınlığı tehlike
olarak gösterilip, seçim kanununda
demokratik değişikliklerin
yapılmaması demokrasi ve millet
iradesine saygısızlıktır”

Genel Başkan Mustafa 
Ali Çavuş ifade verdi

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, geçen
Mayıs ayında gerçekleştirilen
DEB Partisi kongresinde
yaptığı konuşmada, partinin
kurucusu merhum Dr. Sadık
Ahmet’in kaza yaptığı aracın
Parti Genel Merkezi’nden
çalınması ve ölümüyle ilgili
olarak kullandığı ifadeler
nedeniyle hakkında başlatılan
yeni bir soruşturma
kapsamında 4 Ekim Salı günü
yazılı ifade verdi.

Soruşturmaya ilişkin DEB
Partisi tarafından yapılan
yazılı açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının

maruz kaldığı haksızlıkları
yüksek sesle dillendiren DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş ve dava
arkadaşlarını susturmak,
korkutmak ve yıldırmak için
başlatılan soruşturmalar
sistematik olarak devam
etmektedir.

Uluslararası Lozan Barış
Antlaşması’nın azınlığımızla
ilgili maddelerini, insan ve
azınlık hakları normlarını,
azınlığımızın haklı taleplerini
hiçe sayan ve görmezlikten
gelen ülkemiz Yunanistan bu
maddelerin içeriğini dilediği
gibi uygulamaktadır. Bu
haksızlıkları dünya
kamuoyuna duyurmaya

çalışanları da susturmak için
yıldırmaya çalışmaktadır.

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve dava
arkadaşları bu mazlum halkın
sesi olmaya ve doğru
bildiklerini haykırmaya devam
edeceklerdir. Gerekirse ezilen
ve hakları her geçen gün biraz
daha gasp edilen Batı Trakya
Müslüman Türk halkının
hakları için DEB Partisi Genel
Başkanı ve dava arkadaşları
bedel ödemeyi bir onur olarak
kabul etmektedirler. Bu
sebeple de maruz kalınan
haksızlıkları bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da
yüksek sesle dillendirmeye
devam edeceklerdir.”
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MERİÇ iline bağlı Ferecik
bölgesinde, beş Türk
vatandaşı bir valiz dolusu
parayla yakalandı. Yakalanan
şahıslar Yunanistan’dan
sığınma talebinde bulundular.
Bir çocuk, bir kadın, bir
doktor ve iki armatörden
oluşan beş kişinin Meriç
nehrini plastik botla geçtiği
belirtildi.  

Meriç nehrini plastik botla
geçen beş Türk vatandaşı
beraberlerindeki parayla
birlikte polis tarafından
Ferecik kasabası yakınlarında
yakalandı. 

Elde edilen bilgiye göre,
yakalanan şahısların
Fettullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) ile ilgileri var.
Dedeağaç Emniyet
Müdürlüğü’nde gözaltında
tutulan şahısların Dedeağaç’ta
mahkemeye sevkedilmeleri ve
ülkeye yasadışı yollarla giriş
yapmaktan dolayı
yargılanmaları bekleniyor. 

5 ASKERİN MÜLAKATI
TAMAM
Türkiye’deki FETÖ darbe
girişiminden sonra, 16
Temmuz’da askeri helikopterle
Yunanistan’a kaçan 2’si
binbaşı, 4’ü yüzbaşı 2’si de
başçavuş 8 askerle ilgili ise
yeni gelişmeler yaşandı. 

Askerlerin avukatı Stavrula
Tomara, siyasi sığınma talebi
Atina’daki İltica Komisyonu
tarafından reddedilen bir
askerin temyize
başvurduğunu söyledi. İltica

Komisyonu’yla mülakatları
yarıda kesilen ve başvuruları
kabul edilmeyerek dosyaları
arşive kaldırılan iki asker de,
mülakatlara devam edilmesi
talebinde bulundular. Geri
kalan 5 askerle ilgili olarak
İltica Komisyonu mülakatları
tamamladı. Komisyonun
kararını önümüzdeki günlerde
açıklaması bekleniyor. 

Askerler dışında
Yunanistan’a kaçan ve FETÖ
üyesi oldukları sanılan Türk
vatandaşlarının sayısının 23’e
yükseldiği belirtilmişti.

YUNANİSTAN’A KAÇMA 
HAZIRLIĞINDAKİ İKİ
DOKTOR 
EDİRNE’DE YAKALANDI
Öte yandan, meslekten ihraç
edilen iki doktor yasa dışı
yolla Yunanistan'a kaçma
hazırlığındayken Keşan'da
gözaltına alındı. Edirne'nin
Keşan ilçesinde Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) ile
bağlantıları bulunduğu
iddiasıyla meslekten ihraç
edilen 2 kadın doktor, yurt
dışına yasa dışı çıkış
hazırlığındayken yakalandı. 

Edirne Valiliği’nden yapılan
açıklamaya göre, Ankara'da
hastanede çalışırken terör
örgütü ile bağlantıları
bulunduğu iddiasıyla
meslekten ihraç edilen
doktorlar F.D ile B.E'nin yasa
dışı yolla Yunanistan'a
kaçmak amacıyla insan
kaçakçılarıyla anlaştıkları ve
Keşan'a geldikleri bilgisi

alındı. 
Keşan Emniyet Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, istihbarat üzerine F.D
ile B.E'nin kaldıkları oteli
belirlendi, şüpheliler otelden
çıktıkları sırada gözaltına
alındı. 

ÜZERLERİNDEN PARA 
VE NOT ÇIKTI
B.E'nin üst aramasında biri
iptal edilmiş 2 pasaport, kredi
kartları, sim kart, 4 bin 985
dolar, bin 750 euro, 110 lira,
çizgisiz kağıt üzerine İngilizce
'Türkiye’de 100 bin kişi işten
atıldı.Türkiye’de durum çok
karışık olduğu için güvenli bir
ülke değil' yazılı not, F.D'nin
üzerinde ise birisi iptal edilmiş
2 pasaport 3 bin euro, 35 lira,
harici bellek, sim kart ele
geçirildi. Bağlantı kurdukları
kişilerin yakalanması için
yapılan çalışmada da otele
gelerek kadınları soran M.B ve
E.B de gözaltına alındı. 

Para dolu valizle
Yunanistan’a
kaçtılar

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

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

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

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

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

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

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

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Eğitimde kördüğüm

H
ayatta herkesin geleceğe
yönelik yaptığı ya da
yapmayı hedeflediği

yatırımlar farklılık gösterir.
Kimilerine göre maddenin önemi
vardır. Ailesine en iyi ekonomik
koşulları sunmak, iyi bir gelir ve
bunun ötesinde bir servet
oluşturmak önceliğidir bu
kişilerin. Kimileri lüks bir evden,
kimileri ise son model bir arabaya
binmekten haz alır. 

Bazı kişiler için ise insana
yatırım yapmak önem taşır. İyi bir
eğitim, kişisel gelişimi teşvik
olmazsa olmazdır . Elindekini
avucundakini bu uğura yatırır, bu
alana harcar böyle düşünen
insanlar. 

Kişisel olarak hayattaki
önceliğim hep insan yatırımı
üzerine oldu. Belki de böyle bir
aile ortamında büyümem bunun
en önemli sebebiydi. Kısa süre
görev yaptığı öğretmenlikten
azledikten sonra değişik işlerle
uğraşarak hayat mücadelesi veren
babamın, herşeye rağmen
“öğretmen kimliği” hayatta hep
ön plandaydı. O dönem
Gümülcine’de eğitimine devam
edeceği bir orta eğitim kurumu
olmadığı ve ailesi kız çocuğu
olduğu için Türkiye’ye yatılı olarak
göndermediği annemin içinde de
“okumak”  bir ukde olarak
kalmıştı. Ailemizin bana ve
ablama koyduğu hedef hep eğitim
üzerineydi. Üniversite bitecek,
herkes ayaklarının üzerinde
durabilecek bir meslek sahibi
olacak, vatanına, milletine hizmet
edecekti.

İnsan üzerine yapılan yatırım,
deyim yerindeyse “en nankör”
yatırımdır. Sonucunu görmek
yılları alır. Akıntıya kürek çeker
gibi hissedersin. Ortada birşey
yok gibidir. Ama yıllar geçtikçe,
nesiller değiştikçe alınan ürün,
dünya üzerinde en kıymetli
olanıdır.

Bu nedenle de eğitim hakkı
kutsal kabul edilmiş ve koruma

altına alınmaya çalışılmıştır. Gerek
ulusalararası birçok belgede,
gerekse ülkelerin kendi iç
düzenlemelerinde eğitim hakkı,
eğitimde eşit imkan ve fırsatlar
sağlanması koruma altına
alınmıştır.

Tabii ki bu derece kutsal olan
hakkın ne kadarının insanlığa,
çocuklara sağlandığı bir tartışma
konusudur. Tabii ki nedenleri de…

Bizim azınlık olarak en
muzdarip olduğumuz konulardan
biridir eğitim. Ömürler tükendi,
nesiller değişti. Ama eğitim
problemleri azalmadı, aksine
çoğalarak bugünlere gelindi.

Eğitimsiz toplumları yönetmek,
yönlendirmek, üzerinde baskı
kurmak, sindirmek her zaman
kolaydır. Bu bilinen bir gerçek.
Siyasi iradelerin baskı ve kontrol
altında tutmak istedikleri kitleleri
eğitimden mahrum bırakma
yönünde uyguladıkları politikalara
birçok örnek mevcut.

Bizim eğitimde yaşadığımız
çıkmazın da sebebi bu. “Her
eğitim almış insan, gözü açılmış,
hakkını arayan insana
dönüşecektir” hesabı
anlayacağınız. Böyle bir hesap
yapıp yapmamak, o ülkenin
demokrasi, çağdaşlık ve uygarlık
derecesiyle doğru orantılıdır. Yani
ne kadar demokratik bir
ülkeyseniz, ne kadar çağdaş ve
uygarsanız, insana verdiğiniz
önem de o oranda artar. İnsana
yapılan yatırımların miktarı ve
kalitesi yükselir.

Bu konuda ülkemiz
yöneticilerinde iyi niyet aramak
beyhude. Azınlıkla konuşmayan,
azınlığı yok sayan bu yapı devam
ettikçe iyi niyetten de bahsetmek
mümkün değil. 

Batı Trakya’daki mevcut durum;
(yönetim açısından) sorunlara
çözüm aramak ve sorunları
çözmek değil, zaten düğüm haline
gelmiş sorunları kördüğüm haline
getirmek.

Ne acı bir durum değil mi?..

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları
ileri sürülen 5 kişi, Meriç nehrinden botla
geçtikten sonra Ferecik’te yakalandı.
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Batı Trakya 
Türk Azınlığı
AGİT’te 

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD), Varşova’daki AGİT İnsani
Boyut Uygulama Toplantısı’nda Batı
Trakya Türk azınlığına yönelik hak
ihlallerini gündeme taşıdılar.

19-30 Eylül tarihleri arasında
gerçekleşen toplantıda ABTTF’yi
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık ile Uluslararası
Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi
Volkan Hüseyin, BTAYTD’yi ise
Pervin Hayrullah, Onur Mustafa
Ahmet ve Esra İsmail temsil ettiler. 

Batı Trakya Türk azınlığının farklı
alanlarda karşılaştığı ayrımcılık, Batı
Trakya Türk azınlığının temsilcisi iki
kuruluş tarafından dile getirildi. 

AZINLIK TEMSİLCİLERİ AYRIMCI
UYGULAMALARI ELEŞTİRDİ
26 Eylül tarihindeki “ayrımcılık
yapmama ve hoşgörü” başlıklı
oturumda ABTTF Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı
Arık, Batı anadilde öğrenim hakkı
çerçevesinde 2006 yılında kabul
edilen yasa ile Batı Trakya Türk
azınlığına mensup tüm çocukların
devlet anaokullarına gitmek zorunda
bırakılmasını eleştirerek,
Yunanistan’dan iki dilli azınlık
anaokulları ve özel kreş açılmasına
izin vermesi talebinde bulundu. 

Konuşmasında Kırmacı ayrıca,
AGİT toplantılarında Rodos-İstanköy
Türklerini temsil eden Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı’nın kamu düzenine tehdit
oluşturduğu gerekçesi ile Rodos
adasında tutuklanarak
Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini
gündeme taşıdı. 

Bu oturumda konuşan BTAYTD
üyesi Pervin Hayrullah ise Batı

Trakya Türk azınlığının etnik Türk
kimliğinin reddedildiğinin altını
çizerek, AİHM kararlarına rağmen
isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklerin kapatılmasını eleştirdi. 

Bu oturumda yanıt hakkını
kullanan Yunanistan ise azınlığın
yalnızca Türklerden oluşmadığı
yönündeki resmi tezini yineledi.
Azınlık anaokullarına ilişkin olarak
ise Yunanistan, Batı Trakya’da
azınlık çocuklarının yaşadığı
bölgelerde 57 devlet anaokulunun
bulunduğunu belirtti. Son olarak
Yunanistan, ROİSDER Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kaymakçı’nın sınır dışı
edilmesinin dini, dili, etnik kimliği
ya da AGİT taahhütleri ile ilgisi
olmadığını iddia etti. 

NEFRET SÖYLEMİ YÜKSELİŞTE
Nefret suçları konulu öğleden
sonraki oturumda ise Melek Kırmacı
Arık, Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik nefret temelli saldırıların
artışa geçtiğini belirterek nefret
söyleminin siyasi alanda da etkisini
göstermesini eleştirdi. Kırmacı, 2
Mart 2016’da ABTTF’nin Avrupa
Parlamentosu’nda düzenlediği
dernek kurma özgürlüğü ile ilgili
etkinlikte neo-Nazi Altın Şafak
partisinden AP’ye seçilen iki
milletvekilinin gerçekleştirdiği sözlü
saldırıyı gündeme taşıdı. 

BTAYTD üyesi Onur Mustafa
Ahmet de 2015 ve 2016’da Batı Trakya
Türk azınlığına yönelik nefret temelli
saldırıları dile getirdi. Ahmet, Batı
Trakya Türk azınlığının lideri Dr.
Sadık Ahmet’in ölüm yıldönümü
olan 24 Temmuz 2016’da Dostluk,
Eşitlik, Barış (DEB) Partisi’nin
gerçekleştirdiği Hak Arama
Yürüyüşü’ne Altın Şafak partisinin
yaptığı saldırıyı gündeme taşıdı. 

Ku lis... Ku lis... Ku lis... 

Emine Borucu’dan “Irkçı Türkler 
bize baskı yapıyor” iddiası 

Uluslararası örgütler ve bu örgütlerin
düzenlediği toplantılar, azınlık olarak
yaşayan topluluklara sorunlarını aktarmak,
taleplerini dile getirmek ve özellikle
vatandaşı oldukları devletten benlentilerini
dünya kamuoyuna duyurmak için uygun
platformlardır. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) da böyle bir örgüttür. Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı kuruluşları yıllarda
bu ve benzeri örgütlerin düzenlediği
toplantılara katılmakta ve azınlığımızın
çözüme kavuşmayan sorunlarını anlatarak,
yapılan baskı ve haksızlıkları
aktarmaktadırlar. 

Böyle bir toplantı geçtiğimiz günlerde
AGİT bünyesinde Varşova’da yapıldı. Bu
toplantıya “İskeçe Pomakları Kültür
Derneği” ismini taşıyan kuruluşun başkanı
Emine Borucu da katılmış. 

Malum; Yunanistan Batı Trakya’da
“Türk” azınlığın varlığını kabul etmiyor.
“Azınlığın milli kimliği yok” diyor. Fakat
devletin resmi söyleminin devamında,
kendi politikasıyla çelişkili olarak “Azınlık
dini azınlıktır; fakat üç ayrı etnik kimlikten
oluşmaktadır. Türk kökenliler, Pomaklar ve
Çingeneler (Roma)” ayrımı yapılıyor. 

Yunanistan, Batı Trakya’da etnik azınlık
tanımasa da “Pomak” ve “Roma”
ifadelerinden rahatsız olmuyor, hatta bunu
teşvik de ediyor. Bu isimler altında
derneklerin kurulmasına da izin veriliyor.
Fakat isminde “Türk” kelimesini geçen eski
dernekler kapatılıyor, yenilerinin de
kurulmasına asla izin verilmiyor.

Varşova’daki toplantıya geri dönelim...
“İskeçe Pomakları Kültür Derneği”nin
başkanı olduğunu söyleyen Emine Borucu,
Varşova’daki toplantıda bir konuşma
yapmış. Konuşmasında temsil ettiğini iddia
ettiği topluluğun haklarıyla ilgili olarak
vatandaşı olduğu Yunanistan devletinden
taleplerini sıralamamış. Azınlık okulu
yerine devlet okullarına gitmek istediklerini,
anadilerini öğrenmek istediklerini söylemiş. 

Ama Emine Borucu, devlete yönelik
taleplerini sıralamaktan çok, azınlık içinde
ayrımcılık yapıldığı iddialarına ağırlık
vermiş konuşmasında. Trakya’da “ırkçı
Türkler” tarafından korkutulduklarını ve
Pomak değil de Türk olduklarını söylemeleri
için baskı gördüklerini iddia etmiş. İzole
edilmeleri ve anadillerinin unutulması için
her türlü baskının bu çevreler tarafından
yapıldığını öne sürmüş. Borucu, “ırkçı
Türklerden” baskı gördüklerini iddia
ederken isim vermemiş, kurum veya kuruluş
ismi zikretmemiş. Nasıl bir baskı gördüğü
konusuna da girmemiş. İddialarını
ispatlayacak bir kanıt sunmamış. 

Borucu bir isteğini de dile getirmiş;
Yunanistan’da Müslüman dininin, Türkçe
ile bağdaştırılmamasını istemiş. 

Batı Trakya’da yaşayan herkes, bu olayın
hangi amaca hizmet ettiğini çok iyi anlıyor.
Buna hiç şüphe yok. Sadece bir hatırlatma;
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarına rağmen resmiyeti iade
edilmeyen ve asılamayan İskeçe Türk Birliği
talebası; yine AİHM kararına rağmen resmi
olarak tanınmayan Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği... Öte yandan ise resmi
olarak tanınan “İskeçe Pomakları Kültür
Derneği”. 

Bu çifte standart Batı Trakya’da yapılan
baskı ve ayrımcılığı çok net ortaya koyuyor.

Merak edenler için... Emine Borucu’nun
AGİT’te yaptığı konuşmanın Yunanca
metni:

«Κυρίες και κύριοι, Αποτελεί
για μένα σημαντική τιμή να συμ-
μετέχω σε αυτό το συνέδριο.
Βρίσκομαι εδώ μαζί σας ως πρό-
εδρος του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Πομάκων Ξάνθης, για να
μιλήσω για την ιστορία, τη
γλώσσα και την παράδοση των
Πομάκων της Θράκης. Οι Πομά-
κοι της Θράκης αγωνίζονται για
την προστασία της μητρικής
τους γλώσσας. Δυστυχώς σήμε-
ρα στη Θράκη γίνονται διακρί-
σεις εντός της μουσουλμανικής
μειονότητας. Η μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης αποτε-
λείται από Πομάκους, Ρομά και
μουσουλμάνους Τουρκικής κατα-
γωγής. Εμείς είμαστε Έλληνες
Πομάκοι. Επιτρέψτε μου να ανα-
φερθώ σε ένα πολύ σημαντικό
ζήτημα. Σήμερα, στα πομακοχώ-
ρια της Θράκης λειτουργούν
μόνο μειονοτικά σχολεία, τα
οποία έχουν δίγλωσσο πρόγραμ-
μα στα ελληνικά και στα τουρκι-
κά, όχι πομακικά. Οι Πομάκοι της
Ελλάδας έχουν εκφράσει την
προτίμησή τους για τη δημόσια
εκπαίδευση για τα παιδιά τους.
Θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαί-
νουν στα ίδια σχολεία με αυτά
που πηγαίνουν όλοι οι άλλοι
πολίτες της Ελλάδας αλλά θα
πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να
μελετούμε τη μητρική μας γλώσ-
σα. Κυρίες και κύριοι, Tις τελευ-
ταίες δεκαετίες έγινε προσπά-
θεια των Τούρκων εθνικιστών
στη Θράκη να μας τρομοκρατή-
σουν για να μας εξαναγκάσουν
να δηλώσουμε ότι είμαστε Τούρ-
κοι και όχι Πομάκοι. Χρησιμοποί-
ησαν κάθε μέσο να μας απομο-
νώσουν και να μας κάνουν να
ξεχάσουμε τη μητρική μας γλώσ-
σα. Όμως, εμείς δε θέλουμε να
ταυτίζεται η μουσουλμανική
θρησκεία στην Ελλάδα με την
τουρκική γλώσσα. Πιστεύουμε
στην παράδοση, σεβόμαστε τους
προγόνους μας και την ιστορία
της πατρίδας μας της Ελλάδας.
Αγαπάμε την Ευρώπη. Πιστεύουμε
στο ειρηνικό μέλλον για όλους
τους κατοίκους της Θράκης, χρι-
στιανούς και μουσουλμάνους.
Σας ευχαριστώ.”
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B
u yıl da sürpriz olmadı. Yeni
eğitim – öğretim yılı
başlamadan daha eğitim

sorunları gündemimizin zirvesine
yerleşti. Uzun zaman da gündemde
kalacağa benziyor. Ağustos ayında yani
yeni eğitim yılının başlamasına günler
kala, “yetkililer” bu yıl 9 azınlık
ilkokulunun daha kapatılacağını
açıkladı. Bu yıl kapatılanlarla birlikte
son 6 yıl içinde kapatılan azınlık okulu
sayısı 57 oldu. Gerekçe; öğrenci azlığı. 

Devletin azınlık eğitimine karşı
yıllardan bu yana sürdürdüğü olumsuz
ve duyarsız tutum ve politikanın da
yarattığı “azınlık eğitimi ve azınlık
okulu bitirilmek isteniyor” duygusunun
da etkisiyle azınlık kurumları bu yıl
geçen yıllara oranla daha güçlü bir
refleksle tepki gösterdi. “Daha güçlü
refleks” derken bunun yeterli ve tam
anlamıyla doğru ve başarılı yöntemlerle
yapıldığını kastetmiyorum. Fakat “tepki
gösterme” reflekslerinin, azınlığın pek
alışık olmadığı “eylem”e kadar gittiğini
ifade etmek gerekiyor. 

Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kapatılacağını açıkladığı 9

azınlık ilkokuldan paçayı kurtaran
İskeçe’nin ova bölgesindeki Zeynelli
köyü ilkokulu oldu. Bunda bölgedeki
belediye başkanı Thomas Mihoğlu’nun
önemli bir payı var. Fakat diğer sekiz
okul, tepkilere rağmen kapanmaktan
kurtulamadı. 

Bilindiği üzere ülkede 6 yıldır
ekonomik kriz var. Tasarruf önlemleri
çerçevesinde öğrencisi belli bir sayının
altına düşen okullar kapatılıyor.
Kapanan okuldaki öğrenciler komşu
köylerdeki okullara taşınıyor. Ancak
azınlık eğitimi, hukuki statüsü gereği
farklı bir sisteme tabi. Ancak devlet
azınlık eğitiminin farklı bir statüye
sahip olmasını kabullenemediği için
bunun gereklerini de yapmak
istemiyor. Azınlık eğitimi ve azınlık
okullarının statüsü uyarınca
okullarımızın kapatılması veya açılması
temelde encümenin kararına bağlı. Bir
hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Yunanistan çok uzun yıllardan bu yana
hiç bir azınlık okulu açmamıştır. Azınlık
okulları kapatılmış ancak açılmamıştır.
Bu konudaki taleplere de bugüne kadar
olumlu yanıt verilmemiştir. Bu durum

da azınlığın kapatılan okullar konusuna
verdiği tepkinin daha iyi anlaşılması
için yeterli. Çünkü giden bir daha geri
gelmiyor. 

Kapatılan azınlık okulları için geçen
hafta Gümülcine’de eyalet eğitim
müdürülüğü önünde yapılan eylemden
sonra başta öğretmen derneklerinin
yöneticileri olmak üzere kuruluş
temsilcileri eyalet eğitim müdürü
Keramaris’in bürosuna çıkıp kendisine
yazılı bildiriyi verdikleri sırada yaşanan
diyalog çok ilginç. Keramaris’in azınlık
okullarının farklı bir statüye sahip
olduğunu kabu etti bu konuşma
sırasında. Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı kapatılacak okullar
konusunu neden yerel yönetimle
konuşmadıklarını sorunca Keramaris
“azınlık okulları için diyalog – istişare
öngörülmüyor çünkü azınlık eğitimi
farkı bir statüye sahip” dedi. Azınlık
eğitiminin farklı bir statüye sahip
olduğunu kabul etmesine sevidik ama
ondan sonraki argümanı herşeyi yerle
bir eder nitelikte. Yani özrü
kabahatinden büyük. Neymiş efendim?
Azınlık eğitiminde diyalog ve istişare
öngörülmediğinden karar verip okulları
kapatıyormuş. Bu sonuç çıkıyor. Ben
azınlık eğitimiyle ilgili mevzuatta
bugüne kadar “azınlık eğitimiyle ilgili
kararlar azınlık toplumuna sorulmadan
alınır” diye bir madde görmedim. Böyle
bir madde yok. Ama olsa bile bu
antidemokratik hatta faşizanca bir
kural olur. Ve tabii ki kabul edilemez.
Fakat sayın Keramaris’in “Azınlık
eğitiminde diyalog öngörülmüyor”
ifadesi azınlık eğitimiyle ilgili olarak
izlenen stratejiyi anlatmak açısından

çok aydınlatıcı oldu. Yani “Azınlık
eğitimiyle ilgili kararları biz istediğimiz
gibi alıyoruz. Sağa sola pek fazla da
sormuyoruz. Okul kapatmalarda
olduğu gibi kararın resmi olarak
açıklanmasından bir gün önce bazı
azınlık temsilcilerini arayıp, yarın
okulları kapatıyoruz” demenin farklı bir
versiyonu. 

Devlet, eğitim bakanlığı, eyalet
eğitim müdürlüğü ve ilgili tüm kurum
ve yetkililerin azınlık eğitiminin farklı
bir statüsü olduğunu kabul etmeleri
gerekiyor. Sadece kabul etmeleri
yetmez bunun gereğini de yapmaları
gerekiyor. Devletin azınlık eğitimi ve
azınlık okulu konusunda azınlık
toplumuyla “güç kavgası” veya “iktidar
çatışması”na girmesine hiç gerek yok.
Alt etme, üstünlük sağlama
içgüdüsüyle hareket etmemeli. 

Azınlık eğitimiyle ilgili olarak yeni
sorunlarla karşı karşıya kalacağımıza
hiç kimsenin şüphesi yok. şunu da
vurgulamak isterim. Azınlık eğitiminde
yaşanan sorunlar veya bu sorunların
istediğimiz gibi çözüme kavuşmaması,
azınlık okullarından uzaklaşmak için bir
sebep olmamalı. Azınlık kurumlarının
buna çok dikkat etmesi gerekir. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı,
en önemli sorunu olan azınlık eğitimi
konusunda çok daha ciddi, daha
örgütlü, sadece bir konuya takılıp
kalmadan eğitimin genelini kapsayacak
şekilde, encümen ve öğrenci velileriyle
sıkı bir ilişki kurarak, yapılan eksik ve
yanlışları da tekrarlamadan, etkin bir
mücadele vermek zorundadır. Mesele
iyice arapsaçına dönmeden!

Ozan AHMETOĞLU

Arapsaçına dönmeden!

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Bu oturumda yanıt hakkını kullanan
Yunanistan, 2014 ve 2015 yıllarında
kabul edilen yasalar ile ırkçılığa karşı
cezai yaptırımın güçlendirildiğini
belirterek, milletvekilleri de dahil Altın
Şafak partisine üye kişilere yönelik yargı
sürecinin devam ettiğini söyledi. Batı
Trakya Türk azınlığının bölgedeki
Hristiyan nüfus ile uyum içerisinde
yaşadığını belirterek bölgede nefret suçu
olarak tanımlanabilecek olaylar
yaşanmadığını iddia eden Yunanistan,
yaşanan iki olayın da münferit olaylar
olduğunu belirtti

MÜFTÜLER VE 240 İMAM YASASI
Batı Trakya Türkleri müftü ve “240 İmam
Yasası” sorunlarını da AGİT’te bir kez
daha gündeme getirdi.

27 Eylül Salı sabahında
gerçekleştirilen “din veya inanç
özgürlüğü konulu oturumda konuşan
BTAYTD üyesi Esra İsmail, Batı Trakya
Türk azınlığının kendi dini liderlerini
seçme hakkının elinden alınmasını
eleştirerek uzun yıllardır devam eden
müftü sorununu gündeme taşıdı. Esra
İsmail, vakıflara ilişkin devam eden
sorunları da aktardı. 

Aynı oturumda konuşan Melek
Kırmacı Arık ise müftü sorununa ek
olarak 2013 yılında kabul edilen “240
İmam Yasası” ile Batı Trakya’daki devlet
okullarına ve camilere Batı Trakya Türk
azınlığının tanımadığı atanmış
müftülere bağlı olarak “İslam dini
öğretmeni” adı altında 240 imamın
atanmasını eleştirdi. Kırmacı, azınlığın
din özerkliğine aykırı bu yasanın
kaldırılmasını istedi. 

Bu oturumda yanıt hakkını kullanan

Yunanistan, mevcut yasal düzenlemeye
saygısızlık yapılması ve provokatif
eylemlere karşın Yunanistan’ın seçilmiş
müftülerin faaliyetlerini engellemediği
söylemini tekrar etti; finansal sorunlara
rağmen vakıflara ilişkin yeni
düzenlemeler gerçekleştirdiklerini
belirtti. “240 İmam Yasası” konusunda
ise Yunanistan, imamların kendi istekleri
ile bu yasal çerçeveye dahil olduklarını
belirterek, devlet okullarında verilen
İslam din dersinin de zorunlu olmadığı
yanıtını verdi. 

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ
Medya özgürlüğünün ele alındığı
oturumda söz alan Pervin Hayrullah,
anayasa başta olmak üzere birçok
yasanın basın özgürlüğünü garanti
altına aldığını, fakat azınlık basınına
karşı devletin tutumunun çok farklı
olduğunu söyledi.

Hayrullah, Türk azınlık liderlerine
karşı çoğunluk medyasında yer alan
nefret söylemi ve küçük düşürücü
ifadelere hiç bir şekilde müdahale
edilmediğine dikkat çekti.

AGİT’TE YAN ETKİNLİK
Bu arada, Batı Trakya ve
Bulgaristan’daki vakıflar sorunu, AGİT’te
düzenlenen yan etkinlikte ele alındı

27 Eylül tarihinde BTAYTD ve
Bulgaristan Başmüftülüğü’nün ortaklaşa
düzenlediği yan etkinliğin
moderatörlüğünü Sosyal Uyum İçin
Avrupalı Müslümanlar Girişimi
(EMISCO) Genel Sekreteri Bashy
Quraishy yaptı. 

Esra İsmail, din özgürlüğü temelinde
Batı Trakya Türk azınlığının sahip

olduğu özerk statünün yasal çerçevesi ve
mevcut temel sorunlar hakkında bir
sunum yaptı. 

Onur Mustafa Ahmet ise Osmanlı
İmparatorluğu’ndan miras vakıfların
Batı Trakya Türk azınlığının ekonomik,
sosyal ve kültürel yaşantısındaki
öneminin altını çizerek, azınlığa ait vakıf
mallarına el konarak iade edilmediğini
belirtti. Devletin vakıf idare heyetlerine
atama yaparak vakıf yönetimini elinde
bulundurmasını eleştiren Ahmet,
azınlığa danışmadan kabul edilen
vakıflar yasasının da sorun çözmekten
uzak olduğunu belirtti. 

Bulgaristan Başmüftülüğü Genel
Sekreteri Celal Faik ise Bulgaristan
Müslümanlarının sahip oldukları vakıf
mallarının iade edilmesi sürecinde

yaşanan sorunları aktardı. 
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi

Başkanı Jean-Marie Heydt ise Avrupa
Konseyi Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi (FCNM) sürecinin nasıl
işlediğine dair ayrıntılı bir sunum yaptı.

PROF. ŞENAY İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Öte yandan BTAYTD temsilcileri, AGİT
Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve
Hoşgörüsüzlükle Mücadele Özel
Temsilcisi Prof. Bülent Şenay ile özel bir
görüşme gerçekleştirdi. Dernek
temsilcileri, Şenay’a Batı Trakya’daki son
durumu aktardılar ve Batı Trakya’ya bir
ziyaret gerçekleştirerek yaşanılan
haksızlıkları yerinde incelemesini
istediler.

5
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Eğitimcilerden okul 
kapatılmasına “HAYIR” eylemi

RODOP – Evros SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği ile İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
tarafından düzenlenen eylem, 28
Eylül Çarşamba günü
Gümülcine’deki Eyalet Eğitim
Müdürlüğü önünde yapıldı.
Eyleme çok sayıda öğretmen
katılırken, öğrenci velilerinin de
olduğu görüldü. Azınlık
okullarını kapatılma kararının
iptal edilmesi için gerçekleştirilen
eyleme, Rodop ili İlköğretim
Öğretmenleri Derneği, ADEDİ
Memur Sendikası Gümülcine
Şubesi’nin yanı sıra, DEB Partisi,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Azınlık
Okulları Encümenler Birliği, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, Batı Trakya İmam Hatip
Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği, bazı eyalet ve Gümülcine
belediye meclis üyeleri ile
Antarsia partisi mensupları
destek verdi. 

Dernek başkanları ve eyleme
destek veren kurum yöneticileri
basına açıklamalarda bulundu.
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’e ve basın
mensuplarına verilmek üzere
hazırlanan bildiri, Rodop – Evros
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet
tarafından okundu. Salih Ahmet,
eyleme destek veren tüm
kurumlara teşekkür ederek,
taleplerinin dikkate alınacağını
ümit ettiğini ifade etti. İskeçe İli
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı
da bir kez daha okul kapatma
kararlarına karşı olduklarını ve
bu kararların iptal edilmesi
gerektiğini söyledi. 

Rodop ili İlköğretim
Öğretmenleri Derneği Başkanı
Yota Venetopulu, okul
kapatmalarına tepki göstererek,
“Eğitimin korunmasını istiyoruz.
Okulları kapatmak çözüm
olamaz. Eğitimin genel olarak ve
bazı özelliklere sahip azınlık
eğitiminin de iyileştirilmesini
talep ediyoruz.” diye konuştu. 

SALİH AHMET: “AZINLIK OKUL
SAYIMIZ 132’YE GERİLEDİ,
MÜCADELEMİZE DEVAM
EDECEĞİZ” 
Rodop ili SÖPA Mezunu

Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet basına yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“Temmuz ayında bir duyum
aldık. Öğrenci sayısı 8’e düşen
okullarımızın kapanacağı
şeklindeki bilgiyi duyar duymaz
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü binasına
geldik. Daha sonra buradaki
yetkililere bu bilginin
doğruluğunu sorduk ve bunun
doğru olduğunu öğrendik.
Ardından gerek bakanlık
nezdinde, gerekse yerel bazda
girişimlerimizi başlattık ve bunu
her platformda dile getirmeye
çalıştık. Bugün ise mücadelemiz
farklı bir boyut aldı. Bugün
burada bir protesto gösterisi için
toplandık. Okullarımızın
kapatılmasına karşıyız, bunun
doğru olmayacağını anlatmaya
çalışıyoruz. Ancak maalesef tüm
mücadelemize rağmen 9
okulumuzun kapatılması
yönünde karar alındı. Batı Trakya
genelinde okul sayımızın 132’ye
gerilediğini büyük bir üzüntüyle
söylemek istiyorum. Biz
okullarımızın kapatılmasını
istemiyoruz. Bugüne kadar
kapatılan okullar azınlık
eğitimine bir çözüm getirmedi.
Dolayısıyla bu okul kapatma
kararlarını lüzumsuz görüyoruz.
Kapatılan okularda çocuklar az
derslikli bir okuldan, başka bir az
derslikli okula gitmek zorunda
kalıyor. Bunun da eğitime hiç bir
katkısı olmuyor. Bu noktada
çocuğun diğer okula
taşınmasında ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. Azınlık okulları farklı
bir statüye sahip. Azınlık
okullarının yerel bazda
değerlendirilmesi lazım ve buna
yerel halkın karar vermesi gerekir.
Bunun yanında encümen
heyetlerinin görüşleri alınması
gerekir. Bu düşünceler nedeniyle
okullarımızın kapatılmasına
karşıyız.” 

DEB PARTİSİ BAŞKANI 
MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ 
Azınlık okullarının kapatılmasına
karşı düzenlenen eyleme destek
veren DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş da basına
yaptığı açıklamada, yanlış
uygulamalara son verilmesini
istedi ve okulların kapatılmasını
öngören kararın iptal edilmesini

talep etti. Ali Çavuş şöyle dedi:
“Öncelikle SÖPA derneğinin
yapmış olduğu bu eylem kararını
destekliyoruz. Azınlık eğitiminin
hukuki statüsü diğer okullarla
aynı kapsamda tutulamaz.
Azınlık eğitimi özerktir. Bu bizlere
Lozan Antlaşması’ndan verilen
bir haktır. Tabii Yunanistan
yıllardan beri Lozan’ı ve azınlıkla
ilgili konuları görmezlikten
geliyor. Yunanistan devleti
maalesef hukuk dışı
davranışlarda bulunmaktadır.
DEB Partisi olarak bu eylemi
desteklemenin yanı sıra mağdur
olan köylerimizden biri olan
Durhasanlar köyünü de ziyaret
ettik. Burada halk şunu söylüyor;
Eğer sözkonusu kapatma kararı
ekonomik sebepler ise, kendi
öğretmenlerini ödeme kararı bile
düşünülmüş. Bir de okulların
kapatma kararını encümen
heyetleri ve veliler verebilir.
Burada hukuk dışı bir uygulama
ile karşı karşıyayız. Ben
inanıyorum ki, haklı çıkan yine
bizler olacağız. Yunanistan bu
hukuk dışı uygulamalardan
vazgeçmeli, azınlık okullarını
daha çok iyileştirme yoluna
gitmelidir.” 

EYALET EĞİTİM MÜDÜRÜ
KERAMARİS’LE GÖRÜŞME
GERGİN ORTAMDA YAPILDI 
Yapılan basın açıklamasından
sonra eylemi gerçekleştiren
kurum başkan ve yöneticileri ile
eyleme destek veren kurum
yöneticilerinden oluşan bir heyet,
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’le görüşmek ve
hazırlanan bildiriyi kendisine
vermek üzere, Eyalet Eğitim
Müdürlüğü bürolarının olduğu
binaya girdi. Eyalet eğitim
müdürü Keramaris’in topntıda
olması nedeniyle kurum
temsilcileri uzun süre bekletildi.
Daha sonra eyalet eğitim müdürü
Keramaris, öğretmen
derneklerinin yöneticileri ile diğer
temsilcileri kabul etti. 

Görüşmede iki öğretmen
derneği başkanı Salih Ahmet ve
Nurettin Kıyıcı azınlık okullarının
kapatılmasını öngören kararın
iptal edilmesini istediler.
Öğrencilerin ve velilerin son
derece zor durumda olduklarını
söyleyen Ahmet ve Kıyıcı,
taleplerinin dikkate alınmasını
istediler. İki dernek başkanı
azınlık eğitimiyle ilgili olarak
daha fazla diyalog ve istişareye
gereksinim olduğunu
vurguladılar. 

Eyalet Eğitim Müdürü
Keramaris, tüm Yunanistan’da
olduğu gibi azınlık okullarının da
öğrenci sayısı belli bir sayının
altına düştüğü zaman
kapatıldığını söyledi. Keramaris,
azınlık okulları için farklı bir
uygulama olmadığını iddia etti.
Keramaris ayrıca kapatılan
okullardaki öğrencilerin ulaşımı
ve genel sorunlar için
belediyelerle diyalog halinde
olduklarını ve olumsuzlukların
kısa zamanda çözüme
kavuşturulacağını kaydetti. 

Görüşmeye katılan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
ise okul kapatmalarıyla ilgili
kendilerine görüş sorulmadığını
ve bu konuda gerekli diyaloğun
olmadığını vurguladı. 

Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı ise kendileriyle en
ufak bir diyalog yapılmadan
kararların alınmasına sert tepki
gösterdi. Bir öğrenci için okul
kapatıldığını ve bir öğrenci eksik
olduğu için de okulun altı sınıflı
yapılmamasının doğru
olmadığını vurgulayan Kadı,
“Azınlık eğitimiyle ilgili olarak
neden bu kadar sert bir tutum
içindesiniz? Çok yazık. Bu sabah
Sendelli’den geçtim sabahın
7:30’unda ilkokul çocukları
soğukta otobüs bekliyorlar.
Ulaşım sorununu bile
halletmediniz. Bu gerçekten
utanç verici bir durumdur.
Utanmalısınız.” diye konuştu. 

Eyalet Eğitim Müdürü

Keramaris’in, “Biz kanunları
uyguluyoruz. Burada da kanunlar
uygulanmak zorunda. Azınlık
eğitimiyle ilgili bir diyalog süreci
öngörülmüyor. Çünkü azınlık
eğitiminin farklı bir statüsü var.”
demesi üzerine DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, “Evet azınlık
eğitiminin farklı bir statüsü var.
Sizin de kabul ettiğiz gibi. Bu
nedenle azınlık okullarının
kapatılması encümen kararıyla
olabilir.” dedi. Bunu Eyalet
Eğitim Müdürü’nün de kabul
etmesinin önemli olduğunu
belirten Ahmetoğlu, okul
kapatmalarıyla ilgili olarak
azınlık kurumlarıyla,
belediyelerle ve encümenlerle en
ufak bir diyaloğun bile
yapılmadığını hatırlatarak,
devletin azınlık eğitimiyle ilgili
konularda vurdumduymaz
tutumuna son vermesi gerektiğini
vurguladı. Ahmetoğlu, okullar
kapatılırken ulaşım sorununun
bile çözüme kavuşturulmadığını
dile getirerek, İskeçe’de
Zümbülmahalle ve
Sadnovisa’daki öğrenci velilerinin
soruna çözüm getirebilmek için
belediyeyi işgal etmek zorunda
kaldıklarını kaydetti. Ahmetoğlu
azınlık okullarının kapatılmasına
karşı iki buçuk yıl önce açılan
davanın hala sonuçlanmadığını
ve raportörün raporunu
açıklanmasının altı kez
ertelediğini hatırlattı. 

Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet ise azınlık eğitiminin farklı
bir statüye sahip olduğunu ve bu
konuda encümenlerin söz sahibi
olması gerektiğinin altını çizdi.
Okulların kapatılmasını öngören
kararın iptal edilmesini isteyen
Ercan Ahmet, azınlık
okullarındaki Cuma saati
uygulamasına da değindi. Ahmet,
Cuma saatinde azınlık okullarının
paydos edilme uygulamasının
devam etmesini talep etti. 

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis

Keramaris’in kararıyla dokuz
azınlık okulunun kapatılmasını

öngören kararı protesto etmek ve
okul kapatma kararının iptal
edilmesi için eylem yapıldı.
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SAMİ TORAMAN:

“EYLEMSE EYLEM,
BOYKOTSA BOYKOT,
MUTLAKA BİR ŞEYLERİN
YAPILMASI GEREKİYOR”
GÜNDEM’e konuşan Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Sami
Toraman, devletin azınlığı
dikkate ve ciddiye almadığını
ifade ederek, azınlık
okullarının kazanılmış en
önemli hak olduğunu ve
azınlığın da bu haktan
vazgeçmeyeceğini söyledi. 

Mevcut sorunlara son
yıllarda neredeyse düzenli hale
getirilen okul kapanmalarının
da eklendiğini belirten
Toraman, “Devlet mevcut
sorunları çözüme kavuşturma
konusunda ne yazık ki iyi
niyetli değil. Bu tutumunu hala
sürdürüyor. Bunlara bir de
köylerimizdeki okulların
kapatılması eklendi.
Halkımızın istememesine, razı
olmamasına, encümenlerin
razı olmamasına rağmen tek
taraflı kararlarla okullarımızın
kapatılması kabul edilemez. 57
okul kapatıldı. Bir kere şunu
söylemek gerekiyor ki; azınlık
eğitimi statüsüne çok ters işler
yapılıyor. Bundan vazgeçilmesi
lazım” dedi. 

“HAK VERİLMEZ ALINIR”
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Toraman
sözlerine şöyle devam etti:
“Evet, eğitimimizde sürekli
sorunlar var. Bu eğitim yılının
başında kapatılan okullarla
ilgili problemler yaşandı. Son
yıllarda düzenli olarak belli
sayıda okulun kapatıldığına
şahit oluyoruz. Bizim
okullarımızla ilgili esaslar her
şeyden önce Lozan
Antlaşması’nda var. Lozan
Antlaşması’na saygıdan
bahseden ülkemizin Lozan
Antlaşması’nın azınlık
eğitimiyle ilgili maddelerine de
aynı saygıyı göstermesi

gerekmez mi? Eğer köylü ve
veliler okulun açık kalmasını
istiyorsa, okul açık kalmalıdır.
Gerek kapatılan okullarımız,
gerek açılması gereken
okullarımız ve gerekse diğer
çözüm bekleyen meselelerimiz
için mutlaka bir şeylerin
yapılması lazım. Bu nasıl
yapılacak? Birlik beraberlik
halinde, aynı hedefe
kilitlenerek yapılacak. Eylemse
eylem, boykotsa boykot.
Mutlaka bir şeylerin yapılması
gerekiyor. Hatırlatırım; 1993’te
bizler öğretmenler ve
öğrenciler olarak eylem
yapmıştık. Derslere
girmemiştik. O dönemde
Türkçe kitaplar için yapılmıştı
eylem. Meşhur Zenginiz’in
okullarımız için hazırladığı
kitapları istemediğimiz için
yapmıştık. Ve sonuç da
alınmıştı o dönemde. Şimdi
okullarımızda görev yapan
öğretmen kardeşlerimiz buna
hazır mı? Biz eğitimin dışında
bırakılmış öğretmenler olarak
her türlü desteği vermeye ve
gerekiyorsa öncü olmaya da
hazırız. Yıllarca söylüyoruz.
Haklarımızı bize vermeye
niyetleri yok. Kısıtlamaya
niyetleri var. Bu nedenle
diyoruz ki; hak verilmez, alınır.
Danışma Kurulu’nun bu
konuda bir an önce bir karar
vermesi gerekir. Bunu
yaparken de tabii ki halkı ve
velileri yanımıza almak
mecburiyetindeyiz.” 

ERCAN AHMET: 

“AZINLIK OKULLARININ
KAPATILMASI HUKUKEN
YANLIŞTIR”
Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, azınlık
okullarının kapatılmasının
hukuka uygun olmadığını
vurguladı. Bunu azınlık
eğitimiyle ilgili kanunlara
dayanarak savunduklarını
ifade eden Ercan Ahmet,
“Azınlık okullarının

kapatılması hukuken doğru bir
işlem değildir. Bunu açacak
olursak, azınlık eğitimi ve
azınlık okullarının farklı bir
statüsü var. Bunu zaten tüm
yetkililer kabul ediyor. Hatta
eylemin yapıldığı gün bunu
Eyalet Eğitim Müdürü bile
söyledi. Herkes şunu biliyor;
azınlık eğitimi Lozan
Antlaşması, 1951 ve 1968
yıllarında Türkiye ile
Yunanistan arasında
imzalanan eğitim – kültür
protokolleri ve Yunanistan’ın
azınlık eğitimiyle ilgili olarak
çıkardığı yasalarca belirleniyor.
Statüsü böyle. İşte bu hukuki
statüye göre azınlık okullarının
kapatılması doğru değil. Bir
defa azınlık okulu Eyalet
Eğitim Müdürü’nün kararıyla
kapatılamaz. Yani bu yapılan
yanlıştır.” dedi. 

“OKUL KAPATMALARA
KARŞI AÇILMIŞ 
OLAN DAVALAR VAR,
AÇILACAK OLAN 
DAVALAR VAR”
Azınlık okulları ve azınlık
eğitimini belirleyen hukuki
statüye göre azınlık okullarının
açılması veya kapanmasında
encümenin son derece önemli
bir role sahip olduğunu
kaydeden Ercan Ahmet,
“Devlet okulları ile azınlık
okullarının çalışması, faaliyeti
ve açılıp kapatılması konuları
birbirinden farklı. Bariz bir
şekilde farklı. Buna göre
birileri gelip de ‘okulda az
öğrenci var; diğer okulları
kapattığım gibi azınlık
okulunu da kapatıyorum’
diyemez. Bu azınlık eğitiminin
özelliğine ve hukuki statüsüne
göre yanlış olur. Ve yanlış
olmuştur da. Azınlık okulları
encümenler tarafından ve
Eyalet Başkanı tarafından
kapatılabilir. Bu konuda, yani
azınlık okullarının
kapatılmasının aleyhine açılan
ve hala sonuçlanmayan
davalar vardır. Açılmış olan
davalar olduğu gibi, yeni
açılacak olan davalar da var.

Bu yanlıştan mutlaka ve bir an
önce dönülmesi gerekiyor.
Açılan bu davalarda bizim
encümenler olarak haklı
çıkacağımıza inanıyoruz.
Dernek olarak da tabii ki bu
olayın peşinde olacağız.”
ifadelerine yer verdi. 

“ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE GENEL 
KURULDA BİRARAYA
GELECEĞİZ”
Önümüzdeki günlerde
encümenler birliği olarak,
kapatılan okullar konularını ve
diğer konuları ele almak üzere
bir genel kurul yapacaklarını
dile getiren Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, son dönemde
yaşanan olayların bu
toplantıda ele alınacağını
söyledi. Kapatılan okulların
yanı sıra bir de yeniden
açılması için yapılan
başvuruların olduğunu dile
getiren Ahmet şöyle devam
etti: “Okullar kapatılırken,
nihai olarak kapatılmıyor.
Geçici olarak faaliyeti
durduruluyor. Şu anda daha
önce kapatılan İskeçe Küçük
Öksüzlü ilkokulu ile
Dedeağaç’a bağlı Musaköy’de
öğrenci sayısı artmış durumda.
Küçük Öksüzlü okulunun
yeniden açılması için başvuru
yapıldı. Önümüzdeki birkaç
gün içinde Musaköy için de
başvuru yapılacak. Belki daha
sonra öğrenci sayısında artış
olan diğer köylerimiz de
çıkacak. Bu yıl kapatılan 8 köy
okulu için de aynı şey geçerli.
Bu nedenle köylünün ve
özellikle encümenelerle,
öğrenci velilerinin dikkatli
olması gerekiyor. Öğrenci
sayısında yaşanan artışla
birlikte kapatılan okulun
yeniden açılması için
dilekçenin sunulması lazım.
Tabii bir de şehir merkezlerine
yakın köylerdeki
insanlarımızın köylerindeki
azınlık okullarını tercih
etmeleri çok önemli.”

Azınlık okullarının kapatılması hukuka aykırı 
Batı Trakya Türk

azınlık
okullarının

kapatılması
kararında geri

adım atılmazken,
azınlık eğitimini

ilgilendiren
sorunlar da

çözüm bekliyor.
Doğu Makedonya

- Trakya Eyalet
Eğitim

Müdürü’nün
kararıyla

kapatılan sekiz
azınlık

ilkokuluyla ilgili
kararın iptal

edilmesi talebine
şu ana kadar
olumlu yanıt

verilmedi. 
Bu arada

geçtiğimiz
yıllarda

kapatılan İskeçe
Küçük Öksüzlü

azınlık
ilkokulunun

öğrenci artışı
nedeniyle

yeniden açılması
için başvuruda

bulunuldu. Meriç
iline bağlı

Musaköy azınlık
ilkokulunun da

yeniden açılması
için önümüzdeki

günlerde
dilekçenin

Eğitim
Müdürlüğü’ne

sunulacağı
belirtildi. 
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Eğitimdeki sorunları
bakan danışmanı
Notaras’a aktardılar

Azınlık eğitimi 
Tek Rumeli TV’de ele alındı

TÜRKİYE’deki Tek Rumeli
televizyonunda yayınlanan “Gündem Özel”
programında, 3 Ekim Pazartesi akşamı Batı
Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarını
ele alındı.

Semih Çalışkan’ın moderatörlüğünde
canlı olarak yayınlanan programın
konukları Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet Kara, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Ali Sami
Toraman ve Batı Trakya Azınlığı Kültür
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü
Pervin Hayrullah oldu.

Program öncesi Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Merkezi’ni
ziyaret eden katılımcıları BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin ağırladı.
Görüşmede, Batı Trakya’da yaşanan eğitim
kaosunun önüne geçmek ve gelecek
nesilleri kaybetmemek adına bundan sonra
karşılıklı olarak yürütülecek proje ve
çalışmalar ele alındı. 

Daha sonra Tek Rumeli TV’ye geçen ekip
canlı olarak yayınlanan Gündem Özel
programına katıldı.

Sami Toraman, Batı Trakya’da eğitim
sorunun geçmişten günümüze geldiği
durumu somut belgeler ve örnekler ile
detaylandırarak izleyiciler ile paylaştı. 

Pervin Hayrullah, Batı Trakya Türk
toplumu olarak eğitim konusunda
yaşadıkları sıkıntıları, BAKEŞ olarak
bunları çözmek için yürüttükleri projeleri
ve bugüne kadar karşılarına çıkarılan
engelleri ve zorlukları paylaştı.

Ahmet Kara, Batı Trakya Türk azınlığı
olarak hukuki statü ve kazanımları ile bu
kazanımlara karşı Yunan devletinin
uyguladığı hak ihlallerini ve kendilerinin
yürüttükleri hukuki mücadeleyi izleyiciler
ile paylaştı.

Necmettin Hüseyin, karşılıklılık
esaslarına dayalı olarak Lozan Antlaşması,
1951 Eğitim Protokolü ve Türkiye
Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında
imzalanan ikili antlaşmalara dikkat çekti.
Başkan Hüseyin, bugüne kadar Batı Trakya
Türk azınlığına uygulanan baskıcı
politikalar sonucu ortaya çıkan eğitim
kaosu ve insan hakları ihlallerini somut
örneklerle anlattı.

RODOP – Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği ve İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği yöneticileri,
Eğitim Bakanı Danışmanı Andreas
Notaras ile görüşerek, azınlık
eğitiminde yaşanan sıkıntıları dile
getirdiler. Dernek yöneticileri ile
Notaras arasında yapılan görüşmede
kapatılan azınlık okulları konusu dile
getirildi. Daha önceki yıllarda öğrenci
yetersizliği gerekçesiyle kapatılan
İskeçe Küçük Öksüzlü ve Meriç ili
Musaköy azınlık ilkokullarının
öğrenci sayısındaki artış nedeniyle
yeniden açılması istendi. 

Görüşmeyle ilgili olarak iki
dernekten yapılan ortak basın
açıklamasında, İskeçe ve Rodop –
Meriç illeri öğretmenler derneği
yönetiminin 1 Ekim Cumartesi günü
Eğitim Bakanı’nın azınlık eğitiminden
sorumlu danışmanı Andreas
Notaras’la görüştüğü bildirildi. 

İskeçe’de gerçekleşen görüşmeyle
ilgili olarak iki derneğin ortak
açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Yaklaşık üç saat süren toplantıda
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kararıyla Batı Trakya’da
dokuz azınlık ilkokulunun
kapatılmasını öngören kararla ilgili
endişelerimizi ve tepkilemizi dile
getirdik. SİRİZA – ANEL hükümeti
döneminde azınlık eğitimi ile ilgili
alınan kararlara karşı olduğumuzu ve
bu kararların özellikle azınlık eğitim
camiası ile hiçbir diyalog ve irtibat
kurulmadan yapıldığını belirttik.
Aynı anda 28 Eylül 2016 tarihinde
Gümülcine şehrindeki Doğu
Makedonya - Trakya (DMT) Eyaleti
Eğitim Müdürlüğü önünde İskeçe,
Rodop-Meriç İlleri Selanik Özel
Pedagoji Mezunu Öğretmenler
Dernekleri tarafından düzenlenen
eylemde DMT Eyaleti Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’e verdiğimiz
bildiriyi de kendisine ilettik.”

KÜÇÜK ÖKSÜZLÜ VE MUSAKÖY
OKULLARININ YENİDEN
AÇILMASINI İSTEDİLER
Azınlık okullarında görev yapan
öğretmenlerle, azınlık eğitiminden
sorumlu bakan danışmanı arasında
yapılan görüşmede, kapanan İskeçe
Küçük Öksüzlü ve Meriç iline bağlı
Musaköy azınlık ilkokulları
konusunun da dile getirildiği
kaydedildi. Açıklamada, “Küçük
Öksüzlü ve Musaköy azınlık
ilkokulları üç yıl önce öğrenci azlığı
bahanesiyle kapatılmıştı. Ancak 2016
– 2017 eğitim – öğretim yılında Küçük
Öksüzlü öğrenci sayısı 13’e, Musaköy
öğrenci sayısı 10’a yükselmiştir. Bu
okulların tekrar açılması için yeterli
öğrenci sayısı oluştuğu için her iki
okulun velileri ilköğretim
amirliklerine dilekçelerini
sunmuşlardır. Bu nedenle öğrenci
azlığı bahanesiyle kapanan Küçük
Öksüzlü ve Musaköy ilkokullarının bir
an önce açılmasını ve ihtiyaç olan
yerlere ek dersliklerin yapılmasını
talep ettik.” denildi. 

İki derneğin açılaması şöyle devam
etti: “Toplantıda ayrıca; kapatılan
okulların öğrencileri komşu
köylerdeki ilkokullara gidebilme
konusunda ulaşım sorunu
yaşadıklarını ve 2000 yılından
itibaren ‘Müslüman Çocukların
Eğitimi’ programı çerçevesinde
azınlık okulları için hazırlanan
Frangudaki'nin kitapları ile eğitim
gören öğrencilerimiz Yunanca'yı
yeterli seviyede öğrenemeden ilkokul
eğitimini tamamladıklarından ötürü
devlet okullarında okutulan Yunanca
ders kitaplarının getirilmesini, yedek
Türkçe öğretmenlerinin kadroya
alınması, Türkçe ders kitaplarının
zamanında okullara gelmesi için
gerekli çalışmaların yapılması ve
okullarda görev yapan azınlık
mensubu öğretmenlere yönelik
olarak, Türkçe ders kitaplarının
yazarları tarafından eğitim
seminerleri verilmesi de istendi.”

Azınlık okullarının 
kapanmasına yol açan 
uygulamanın iptali istemi,
Eğitim Bakanı’na iletildi

Rodop Potami Milletvekili İlhan Ahmet, Milli Eğitim ve
Din İşleri Bakanlığı tarafından tasarruf tedbirleri
çerçevesinde uygulamaya konulan, öğrenci yeter sayısı
bulunmayan okulların faaliyetlerinin geçici süre ile
durdurulması kapsamında azınlık ilkokullarının da
etkilenmeye devam etmesinin yarattığı rahatsızlığı
meclise taşıdı.

Kozlukebir Belediyesi Meclisi tarafından alınan ve
Milli Eğitim Bakanı’na bu uygulamayı durdurması
yönünde çağrı yapıldığı kararı, Milletvekili İlhan
Ahmet ilgili bakana iletilmek üzere meclis
başkanlığına sundu.

İlhan Ahmet ilgili bakandan, faaliyetleri
durdurulma kararı verilen azınlık okulları hakkında
da gerekçeli açıklama istedi.

2011’den bu yana sürdürülen uygulama ile
kapatılan azınlık ilkokulu sayısı 60’a ulaşmış,
eğitime devam eden azınlık ilkokulu sayısı ise
2016’da dokuz okulun daha kapatılacağının
açıklanmasının ardından 131’e düşmüştü.
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EFA, Batı Trakya’ya düzenlenen
keşif ziyaretini değerlendirdi

AVRUPA Parlamentosu’nda(AP) grubu
bulunan Avrupa Hür İttifakı (EFA), Batı
Trakya Türk azınlığının sorunlarına atıfta
bulundu. Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) öncülüğünde 19-22
Eylül  tarihlerinde Batı Trakya’ya düzenlenen
keşif ziyaretine, kendisine bağlı faaliyet
gösteren siyasi düşünce kuruluşu Centre
Maurits Coppieters’nin (CMC) yönetim kurulu
üyesi ve EFA Başkan Yardımcısı Miguel
Martinez Tomey aracılığıyla katılan EFA, Batı
Trakya Türk azınlığının temel insan
haklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

EFA’nın basın açıklamasında, keşif
ziyareti süresince AP Milletvekilleri Nils
Torvalds (ALDE, Finlandiya) ve Pál Csáky
(EPP, Slovakya) ile uluslararası sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir
heyetin, EFA üyesi Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin yanı sıra Batı Trakya Türk
azınlığı’nın birçok kuruluşu ve temsilcileriyle
azınlığın sorunları hakkında ayrıntılı bilgi
edinmek amacıyla toplantı ve görüşmeler
yaptığı belirtildi. 

Yunanistan’ın, isminde “Türk” kelimesi

geçen azınlık kuruluşlarını kayıt etmeyi
ısrarla reddettiğinin vurgulandığı basın
açıklamasında, azınlığın dini liderleri olan
müftülerin demokratik olarak seçimle göreve
gelmelerini teşvik etmek yerine onları tek
taraflı olarak atadığı, dil, azınlık eğitimi ve
azınlığa ait vakıflara ilişkin konulara
acımasızca müdahale ettiği ifade edildi. 

EFA Başkan Yardımcısı ve CMC yönetim
kurulu üyesi Miguel Martinez Tomey,
“Geçmişte birçok kez dile getirildi, ancak bu
durum Avrupa Birliği (AB) üyesi ve uygar bir
ülkeye yakışmıyor. Yunanistan, sınırları
içerisinde yaşayan Batı Trakya Türk
azınlığının taleplerine açık ve yapıcı bir
tavırla artık kulak vermeli ve azınlıkla
diyaloğa girmekten kaçınmayı bırakmalıdır.
Burada sadece temel insan haklarına sahip
çıkan barışçıl Yunan vatandaşlarından
bahsediyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

EFA’nın basın açıklamasında ayrıca, keşif
ziyaretinin sonuçlarına dair kaleme alınacak
raporun Yunan makamlarına ve AP’ye
sunulacağı kaydedildi.

UNPO: “Sorunlar endişe 
verici boyutta” 

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) 19-22 Eylül 2016
tarihlerinde Batı Trakya’ya düzenlediği dört
günlük keşif ziyaretine katılan Temsil
Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü
(UNPO), Batı Trakya Türk azınlığının
durumunun ve karşı karşıya bulunduğu
sorunların endişe verici olduğunu ve
uluslararası kamuoyunun acil ilgisine ihtiyaç
duyduğunu dile getirdi.

UNPO, Batı Trakya Türk azınlığının
sorunları hakkında bir basın açıklaması
yayımladı. Keşif ziyareti süresince yapılan
gözlemler ve edinilen bulgular
doğrultusunda Batı Trakya Türk azınlığının
özellikle eğitim, din ve örgütlenme
özgürlüğüne ilişkin olarak çok ciddi
sorunlarla yüz yüze olduğu belirtilen basın
açıklamasında, Yunanistan’ın, sınırları
içerisinde etnik bir Türk azınlığının varlığını
reddettiği, azınlığın etnik Türk kimliğini
tanımadığı ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) azınlık lehindeki
kararlarını uygulamadığı vurgulandı. 

UNPO, ABTTF’nin düzenlediği ve AP
Milletvekilleri Nils Torvalds (ALDE,
Finlandiya) ve Pál Csáky (EPP, Slovakya) ile
Yunan Helsinki İzleme Komitesi (GHM) ve

Centre Maurits Coppieters’den (CMC)
temsilcilerin de katıldığı keşif ziyareti
kapsamında, Batı Trakya Türk azınlığının
ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini
not ederek, bu görüşmelerde öncelikli olarak
azınlığın eğitim ve dini özerkliğine ilişkin
konular ile etnik Türk kimliğinin yasal olarak
tanınması yönündeki mücadelesinin ele
alındığını belirtti. 

UNPO’nun basın açıklamasında,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile
yapılan görüşmede, müftülerin Yunan devleri
tarafından tayin edilmesi sonucu ortaya
çıkan durum ve 240 İmam Yasası, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nde Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi ve
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ile
yapılan ortak toplantıda da eğitim özerkliği
bağlamında iki dilli azınlık anaokulları
sorununun tartışıldığı ifade edildi. 

UNPO, önümüzdeki aylarda keşif
ziyaretinin bulguları ile Yunanistan’a
tavsiyeleri içeren kapsamlı bir raporun
hazırlanarak Yunan hükümeti ve Avrupa
Birliği kurumlarına sunulacağının da altını
çizdi.

Ahmet Hraloğlu’nun
kayınpederi vefat etti

İSKEÇE Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu’nun kayınpederi Hüseyin
Hüskoğlu vefat etti. Hüskoğlu, 3 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde
geçirdiği ani kalp krizi sonucunda 82 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

İskeçe’nin Bulgaristan sınırındaki Ilıca köyünde dünyaya gelen ve
köyünde çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Hacı Hüseyin Hüskoğlu,
Nebiye Hüskoğlu ile evlenerek 10 çocuk babası oldu. Çocuklarından ikisi
küçük yaşta vefat eden Hüseyin Hüskoğlu’nun ikisi erkek, altısı kız olmak
üzere hayatta sekiz çocuğu bulunuyor. 

İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu’nun kayınpederi Hüseyin
Hüskoğlu, doğup büyüdüğü ve vefat ettiği Ilıca’da 4 Ekim Salı günü ikindi
namazından sonra düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

Merhum Hüskoğlu, Ilıca eski nahiye başkanı Hasan Nazır’ın da
kayınpederiydi. 

Hüskoğlu'nun cenaze törenine akrabaları ve köylülerin yanı sıra,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, muavin konsoloslar
Canay Kavuncu ve Osman Şahin, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Mustafçova Belediyesi muhalefet liste başkanları Mustafa Cukal ve Rıdvan
Delihüseyin, belediye meclis üyeleri ve civar köylerden soydaşlar katıldı.

GÜNDEM gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahment, Hüskoğlu ailesine
ve aynı zamanda gazetemizin yazarlarından Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu’na başsağlığı ve sabırlar dileriz. 

Ailemizin ulu çınarı, babamız Hacı Hüseyin Hüskoğlu 
3 Ekim Pazartesi günü vefat etti. 4 Ekim Salı günü doğum yeri

olan İskeçe’nin Ilıca köyünde gerçekleştirilen cenaze törenine
katılarak acımızı paylaşan başta Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, muavin konsoloslar Canay Kavuncu
ve Osman Şahin, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı

ve İskeçe Faziletli Müftümüz Ahmet Mete, Gümülcine Faziletli
Müftümüz İbrahim Şerif, Musfaçova Belediye Başkanı Cemil Kabza

ve belediye meclis üyelerine, tüm akraba, dost ve köylülerimize,
telefon ve mesajla başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza 

teşekkür ederiz. 

Ailesi adına damadı
Ahmet HRALOĞLU

VEFAT ve TEŞEKKÜR
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvanları koruma ve hayvan hakları

B
u haftaki konumuz
hayvanları koruma ve
onların hakları

hakkında olacaktır. Bilindiği
üzere, canlılar dünyası ;
insanlardan, bitkilerden, ve
hayvanlardan oluşur.
İnsanların hayvanlarla olan
ilişkileri çok eskilere dayanır.
İlk çağlarda insanlar,
hayvanlardan korkuyorlardı.
Hayvanlardan korunmak için
evlerini dağların yamaçlarına,
kayalıklara kuruyorlardı.
Önceleri hayvanları sadece
gıda ve yolculuk aracı olarak
gören insanların zamanla
bakış açıları değişmiş, onlara
şefkat göstermeye,
evcilleştirmeye ve onlarla
dostluklar kurmaya
başlamışlardır. İnsanlar daha
ilk çağda kedi, köpek, at,
koyun, sığır, keçi gibi
hayvanları evcilleştirdiler.
Evcilleşen hayvanlar,
insanların yardımcısı oldu. Bu
insanların çizdikleri duvar
resimleri bu ilişkinin kanıtıdır.

Kurulan bu sıcak ilişki
insanların, hayvanların
korunması konusunda birlikte
hareket etmeleri fikrini
doğurdu. İnsanlar arasında
hayvan sevenler gittikçe
çoğalmaya başladı. Bu
insanların amaçları
hayvanlara daha iyi
davranılmasını sağlamak,
onları korumak, daha sevecen
davranılmasına yardımcı
olmaktır. Bu düşünceye sahip
hayvan sevenler ilk kez
İngiltere’de 1822 yılında bir
araya geldiler. Hayvanları
korumak, insanların
hayvanlara iyi davranmalarını
ve hayvanların daha iyi
koşullarda beslenme ve
korunmalarını sağlamak
amacıyla Hayvanları Koruma
Birliği’ni kurdular. Bu hareket
daha sonra tüm dünyaya
yayılmaya başladı ve 4 Ekim,
“Dünya Hayvan  Hakları
Günü”ilân edildi. 15 Ekim
1978’de Paris UNESCO evinde
ilan edilen Hayvan Hakları
Evrensel Bildirisi ile de
hayvanların hakları garanti
altına alındı. Bu bildiriye
göre;

Tüm hayvanlar eşit doğar
ve eşit yaşama hakkına
sahiptirler. 
Tüm hayvanların saygı görme
hakkı vardır. Bir tür hayvan
olan insan, diğer hayvanları
yok edemez. Hayvanları kendi
çıkarı için karşılıksız
kullanamaz. 
Hiçbir hayvana kötü ve

zalimce davranılamaz. Bir
hayvanın öldürülmesi zorunlu
ise bu, bir anda ve acı
çektirilmeden yapılmalıdır. 
Vahşi hayvanlar kendi doğal
çevrelerinde yaşama ve
çoğalma hakkına sahiptir.
Eğitim amacıyla bile olsa
vahşi hayvanlar
özgürlüklerinden mahrum
bırakılamaz. 
Evcil hayvanlar, uyumlu bir
biçimde ve özgürlük içinde
yaşama hakkına sahiptir.
İnsanların kendi çıkarları için
evcil hayvanların yaşama
koşullarında yapacakları her
türlü değişiklik, haklara
aykırıdır. 
Evcil hayvanlar, doğal
yaşama sürelerine uygun
uzunlukta yaşama hakkına
sahiptir. 
Tüm çalışan hayvanlar (at,
eşek…) iş süresinin
sınırlandırılması, işin daha az
yorucu olması, güçlerini
artırıcı bir beslenme ve
dinlenme hakkına sahiptir. 
Hayvanlara fiziksel ya da
psikolojik acı çektiren deney
yapmak, hayvan haklarına
aykırıdır. 
Beslenmek için bakılan
hayvanlar barındırılmalı,
taşınmalı ve ölümleri de
korkutmadan ve acı
çektirmeden olmalıdır. 
Hayvanlar, insanlar
tarafından eğlence amaçlı
kullanılamazlar. Hayvanların
seyrettirilmesi ve hayvanlarla
gösteri yapılması, hayvan
onuruna aykırıdır. 
Zorunlu olmaksızın bir
hayvanın öldürülmesi,
yaşama karşı işlenmiş bir
suçtur. 
Çok sayıda vahşi hayvanın
öldürülmesine neden olan
safariler ve av partileri,
hayvanlara karşı yapılmış bir
soykırımdır. Doğal çevrenin
kirletilmesi, yıkılıp yok
edilmesi de soykırıma
eşdeğerde alçakça bir
davranıştır. 
Hayvanların ölüsüne de saygı
göstermek gerekir.
Hayvanların öldürüldüğü
şiddet sahneleri, sinemalarda
ve televizyonlarda
yasaklanmalıdır.Ama
hayvanlara yapılan saldırıları
kınamak amacında olan
filmlerde bu sınırlama yoktur. 
Hayvanları koruma
kuruluşları, devlet katında
temsil edilmelidir. Hayvan
hakları da insan hakları gibi
yasayla korunmalıdır.

VETERİNER BAKIŞI

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

Emekli eylemine 
polis müdahalesi! 

EMEKLİLERİN başkent Atina’da
düzenledikleri protesto gösterisinde polis
müdahalesi yaşandı. Yunan polisi, kemer sıkma
önlemleri çerçevesinde maaşlarındaki kesintileri
protesto eden emeklilere göz yaşartıcı gazla
müdahale etti.

Mali krizden etkilenen vatandaşların başında,
maaşlarındaki ciddi kesintiler sebebiyle sert
kemer sıkma politikalarından en çok etkilenen
gruplardan biri olan emekliler yer alıyor. 

Başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’na

yürüyen ve emeklilerden oluşan yaklaşık bin 500
gösterici, buradan başbakanlık binasına
yürümek isteyince polis engeliyle karşılaştı.
Göstericilerin bir polis otobüsünü devirmeye
çalışmaları üzerine polis, protestoya göz yaşartıcı
gazla müdahale etti.

Bu arada, emeklilerin protesto gösterisini
düzenledikleri gün (3 Ekim Pazartesi), emeklileri
de ilgilendiren 2017 bütçe tasarısı mecliste
görüşülmeye başladı.

Tepki büyüdü, gösterilerde 
göz yaşartıcı gaz 
kullanımı yasaklandı

ATİNA’da emeklilerin
düzenlediği protesto
gösterisinde polisin göz
yaşartıcı gaz kullanması ve
gösteriye müdahale etmesi
tepki yarattı. Muhalefet
partileri, Vatandaşı Koruma
Bakanı Nikos Toskas ve
hükümeti eleştirirken,
Başbakan Aleksis Çipras da zor
kullanan güvenlik güçlerine
tepki gösterdi.

Başbakan Çipras,
Başbakanlığın bulunduğu
Maksimu Sarayı önünde eylem
yapan emeklilere yönelik
polisin zor kullanmasına ve göz
yaşartıcı gaz atmasına tepki
gösterdi. Çipras, konuyla ilgili
polisin tutumu hakkında
bakana tepkisini iletirken,
benzer olayların bir daha
yaşanmamasını istedi. 

Bu arada, Başbakan Aleksis
Çipras ile Nikos Toskas
arasında yapılan görüşme
sonrasında Vatandaşı Koruma

Bakanlığı bir açıklama
yayımlayarak, emekli ve
çalışanların düzenleyeceği
eylemlerde göz yaşartıcı gaz
kullanımının yasaklandığını
ifade etti. 

Vatandaşı Koruma Bakanı
Nikos Toskas, emeklilere
yapılan sert müdahale ile ilgili

olarak siyasi sorumluluğu
üstlendiğini açıkladı. 

Polisin emeklilere gazlı
müdahalesinden sonra
muhalefet partileri
yayımladıkları açıklamalarla
hükümete ve bakana tepki
gösterdiler. 
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Samsung Gear Fit 2’yi kolumuza taktık!
SAMSUNG’un yeni akıllı

bilekliği Gear Fit 2’yi kolumuza
taktık. Peki, cihaz neler
sunuyor?

Akıllı saatlerle beraber son
birkaç yıldır gittikçe
popülerleşen akıllı bileklikler
ülkemizde de kullanıcılar
tarafından kabul görmeye
başladı. Bu tür ürünler üreten
markalar arasında en
bilinenlerse kuşkusuz Samsung
ve Sony. Elbette Huawei, Misfit
ve Xiaomi’nin de akıllı
bilekliklerini ülkemizde
bulabiliyoruz. Bugünse raflarda
gördüğümüz bu akıllı bileklikler
arasına henüz katılan Samsung
Gear Fit 2’yi inceleyeceğiz.

Fit 2 ile yola devam
Samsung, daha önce Gear Fit

ile çıktığı yolculuğa, Gear Fit 2
ile devam ediyor. Akıllı bilekliği
yeni modeliyle tasarımıyla ve
daha pek çok noktasıyla
yeniliğe kavuşturan şirket,
böylece kullanıcılara daha iyi
bir deneyim yaşatmayı
amaçlıyor.

Kavisli hatlara sahip olan Fit
2, farklı renk seçeneklerine
sahip. Elimizdeki model mavi
renkliyken, raflarda cihazın
pembe ve gri renkli modellerini
de bulabiliyorsunuz.

Fit 2’nin ekran boyutu 1.5 inç.
Touch Curved AMOLED
panelden oluşan ekranın
çözünürlüğü ise 216x432 piksel.
Tizen işletim sistemini kullanan
Fit 2, hemen hemen tüm
Android cep telefonlarıyla da
kullanılabilir durumda. Android
4.4 ve üzerine sahip işletim
sistemli cihazlarla uyumlu

olarak kullanılabilen Fit 2, iOS
desteği ise ne yazık ki
sunmuyor. Fakat Samsung’un
bu konuda çalışma içinde
olduğunu hepimiz biliyoruz.

Konforlu ve kullanışlı
Fit 2’nin tasarımı oldukça şık,

ayrıca konforlu. Silikon bir
kordona sahip olan Fit 2,
kolunuzdayken sizi rahatsız
etmiyor. Fazlasıyla hafif olan
cihazın iki farklı kordon boyu
var. Satın alırken buna dikkat
etmeniz önemli. Small ve Large
olarak iki farklı boyut
sunulurken, Small kordon 125 –
170 mm boyda, Large ise 155 –
210 mm boyunda.

Cihazın üzerinde yalnızca iki
buton bulunuyor. Kolunuza
temas eden yüzeyde de
sensörler yer alıyor. Bu
sensörler arasında kalp ölçer,
akselerometre, barometre, gyro
yer alıyor. Elbette cihazda dahili
GPS de yer alıyor.

Samsung’un Gear S2 akıllı
saatinde de yer alan Exynos
3250’nin yer aldığı Fit 2, 1 GHz
frekansında çalışan çift
çekirdekli işlemcisiyle gayet
akıcı çalışıyor. Yine selef
modelde yer alan 512 MB RAM
bulunan cihazda, 4 GB da dahili
depolama alanı mevcut. Bu
alana müziklerinizi
atabiliyorsunuz. Böylece bir çift
kablosuz kulaklıkla birlikte spor
yaparken müzik dinlemeniz de
mümkün.

Fit 2’nin pil kapasitesi 200
mAh seviyesinde. Bu pil
kapasitesiyle normal
kullanımlarda 3 – 4 gün idare
edebilen cihaz, bekleme

modunda 5 güne kadar bu
süreyi uzatabiliyor. Fit 2’yi şarj
etmek içinse, kutu içeriğinden
çıkan şarj istasyonunu
kullanıyorsunuz.

Her an yanınızda
Fit 2, tıpkı S7 gibi suya karşı

korumalı olarak bizlere
sunuluyor. IP68 standardında
olan akıllı bileklik, böylece ter
ve yağmur bir kenara, sualtında
da (tatlı suda) rahatlıkla
kullanılabilir yapıda. Böylece
akıllı bilekliği yüzme sporuyla
ilgiliyseniz de kullanabilirsiniz.

Fit 2’yi halihazırda çok sayıda

spor aktivitesi noktasında
kullanabiliyorsunuz. Topladığı
verileri S Health uygulamasıyla
detaylı olarak size aktarabilen
bileklik, ayrıca arayüzün
kullanılabilirliği neticesinde de
çok rahat bir kullanım imkanı
tanıyor.

Bu akıllı bilekliği fitness
uygulamalarınızda
kullanabileceğiniz gibi,
kuşkusuz günlük yaşantınızda
da saat gibi pek tabii
kullanabiliyorsunuz; bunun
bilgisini de verelim.

Akıllı saat ve akıllı bileklikler

her yeni modelle birlikte çok
daha iyi cihazlar olma yolunda
ilerliyor. Gear Fit 2 de
tasarımıyla şık, kullanımıyla
keyifli ve konforlu bir akıllı
bileklik olmuş. Keyifli
kullanımıyla oldukça
beğendiğimizi rahatlıkla
söyleyebiliriz. Eğer sporla
aranız iyiyse, bu tür bilekliklere
zaten yakın ilgi
duyuyorsunuzdur. Bu bağlamda
Fit 2’nin de ihtiyacınızı
karşılayacak bir bileklik
olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
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SOLDANSAĞA
1) Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü –

Atın ağzındaki demir araç 2) Geçimsizlik – Klakson
3) İridyum’un simgesi – Dizi, sıra – (halk dili) Ördek
4) Çok kokulu bir tür kahve – Kurtçuk 5) Tek sıra
elmastan gerdanlık – Zevke uygun düşmek 6)
Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah – (halk dili) Yetişkin 7) Bir tür sıçan – Oy 8)
Protaktinyum’un simgesi – Voleybolda bir oyun –
Sodyum’un simgesi 9) Yiyecek, içecek satan kimse
– Tanrı tanımaz kimse 10) Dünyanın uydusu –
Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya
belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum
yitimi 11) Akıl – Kuluçka 12) Görüntüyü kaydeden
cihaz – Adanılan şey, nezir 13) Göçebelerin konak
yeri – Yüce – İtici güç 14) Bir işin yapılış yöntemini
açıklama – Eski Yunan’da siyasal gücü zorla eline
geçiren kimse.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (Müzik) Canlı bir biçimde çalınmak – Çizgi, im

2) Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgar
– Hisse – Kalın, kaba kumaş 3) Bir suçu bağışlama –
Postundan kürk yapılan bir memeli – Çare 4) Bir
cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi – Derince
çanak 5) Yapma, etme – Deve sürücüsü, deveci –
Çatı, dam 6) Net olmayan görüntü – Yasa dışı,
yasaya aykırı 7) İlave – (Felsefede) Ben – Başlıca
içeceğimiz – Telli bir çalgı 8) İçbükey, mukaar,
konkav – Damla 9) Sarı, yağlı peynir – Azarlama,
paylama 10) Beden, boy bos – Cılız, zayıf – Baba, cet
11) Mavi – Bir opera parçası – Başta, başlangıçta.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Hezimet, Vat 2) Al,
Manivela 3) Mekan, Ti,
Kr 4) Aba, Tartma 5)
Marsık, Rina 6) Şem,
Ahar 7) Kıl, Olay, No 8)
İthal, Ham 9) Re, Om,
Fauna 10) Azar, Madde
11) Rubai, Eu 12) AA,
Akmantar 13) Şif, Sini,
La 14) Klasik, Trok.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Hamam, Kora, Aşk 2)
Elebaşı, Ezrail 3) Kareli,
Au, Fa 4) İma, Sm,
Torba 5) Mantı, Ohm,
Aksi 6) En, Akala,
Mimik 7) Titr, Halfa, An
8) Vitray, Adenit 9) Ve,
Mir, Hudut 10) Alkan,
Nane, Alo 11) Tar,
Aroma, Orak.
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Mem le ke tim den Man za ra lar...

Uzmanlar saatlerce
televizyon izlemenin çocuklar
için bir tehdit oluşturduğu
konusunda hemfikir. İki yaşın
altındaki çocukların televizyon
izlememesi ve üç yaşından
sonra televizyonun bir saatle
sınırlandırılması konusunda
uzmanlar uyarıyorlar. 

Çocukların televizyon
izlemesi ebeveynlerin
kontrolünden çıktığında, bazı
çocuklarda bağımlılık haline
gelebiliyor. Peki bu konuda
anne ve babalar ne yapmalı?
Çocuğunuzun TV izlemeyi
sağlıksız bir alışkanlık haline
dönüştürmemesi için ufak,
fakat etkisi büyük adımlar
atmanız hiç de zor değil.

Çocuğunuzun televizyon
izleme alışkanlığını uzaktan
gözlemleyin.
Yapması gereken
daha önemli şeyler
yerine, TV izlemeyi
tercih ediyor ve tüm
gün TV karşısında
mı oturuyor?
Televizyonu
kapattığınızda aşırı
tepki mi veriyor?
Arkadaşlarını
televizyon söz konusu
olduğunda görmezden geliyor
ve size sürekli olarak izlemek
istediği programları mı
söylüyor? Cevabınız genellikle
evetse, çocuğunuzun televizyon
bağımlısı olma ihtimali yüksek.

Televizyon konusunda
çocuğunuza emir vermek veya
televizyonu yasaklamak yerine
çocuğunuzla konuşmayı
deneyin. Samimiyetle onu
karşınıza alın ve TV karşısında
geçirilen uzun saatlerin ne
kadar sağlıksız olduğunu
anlatın. Hatta konuşma
esnasında belirli saat
dilimlerinde TV izlemesinin
daha doğru olduğunu dile

getirin. Bazı aileleler
çocuklarının sevdikleri
programları
kaydederek hasta
sonu veya daha
uygun bir saatte
izlemelerini sağlıyor,
bu da bir alternatif.

Evde televizyonu gün boyu
açık bırakmayın ya da eve girer
girmez kumandayı elinize
almayın. Birçok insan sadece
mekanda ses olması için
televizyonu açık bırakmayı
tercih ediyor. Ailelerin bu
alışkanlığı, çocuklar için hiç
doğru bir örnek oluşturmuyor. 

Çocuğunuzun, izin verdiğiniz
saatlerde televizyonu açmasını
sağlayın ve bu konuda tutarlı

davranın.
Sürekli

söylenip durmak yerine,
çocuğunuza televizyondan
daha ilgi çekici, eğlenceli
alternatifler sunun. Ona yeni
bir kitap, oyuncak veya
eğlenceli aktivite seçenekleri
sunun ki; enerjisini farklı
alanlara kaydırabilsin. 

Hava çok soğuk değilse
dışarıda basketbol, futbol veya
herhangi bir spor aktivitesine
katılması için çocuğunuzu
teşvik edin. Sadece oyun
oynaması için değil, aynı

zamanda sosyalleşerek takımın
parçası olmayı öğrenmesi için... 

Çocuğunuz tüm çabanıza
rağmen hala elinde kumanda
koltukta uzanıyorsa,
ödüllendirme yöntemiyle
dikkatini çekme vakti geldi
demektir. Sunduğunuz yeni
öneri mutlaka yapmak
isteyeceği ve televizyondan
bağımsız bir eğlence türü
olmalı. Örneğin yeni kitaplar
almak için bir yürüyüş,
dondurma için küçük bir
kaçamak veya yeni bir oyuncak
için küçük bir para ödülü güzel
seçenekler olabilir.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Çocuğunuz
televizyon
bağımlısı mı?

Televizyon çocuğunuz için bir
bağımlılığa dönüştüyse, kontrolü
ele almanızın vakti gelmiş
demektir. 

Ona televizyon seyretmenin
sağlığa zararlarını anlatmanız,
televizyon izleme süresini kontrol
altına almanız gerekir.

Çocuğunuzun enerjisini başka
yöne çevirecek aktiviteler ve
uğraşlar bulma konusunda
yaratıcılığınızı kullanın.

Yeni eğlenceler, yeni sosyal
ortamlar oluşturarak, onu
televizyonun karşısından
uzaklaştırmayı deneyin.

Mal ze me ler:
3 adet hazır yufka
1 su bardağı sıvı yağ
1 kg rendelenmiş tatlı balk-
abağı
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1-2 su bardağı küçük  çek-
ilmiş ceviz içi

Hazırlanışı:
Böreğimizin iç harcı için
balkabaklarının kabuklarını
soyup rendeliyoruz.
Rendelenmiş balkabak-
larının üzerine toz şekerini
serpin. Kırılmış cevizlerini
de şekerin üzerine atın.
Toz tarçını da ilave edin.
Yufkayı tezgaha serip bol
yağ ile yağlayın.
üzerine hazırladığımız
balkabaklı iç harcından

bolca her yerine koyun.
Bir ucundan başlayıp
yufkamızı rulo şeklinde
sarın. Dört parmak
genişliğinde rulo böreği
kesin. Yağladığımız fırın
tepsisinin içerisine
kestiğimiz ruloları aralıklar-
la yerleştirin. Diğer yufkalar
için de aynı tarifi uygu-
layın. üzerine tekrar yağ
sürün ve 180 derece  fırın-
da 30 dakika pişirin.
üzeri kızarınca fırından
çıkarın.Börekleriniz soğu-
maya yakın üzerine pudra
şekeri dökün.

Balkabaklı Keşan Böreği

Foto: Hasan Hasan
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Eski bir tanıdığınızla karşılaştığınızda
ne kadar uğraşsanız da aklınıza
gelmeyen ismi, daha önce okuduğunuz
ya da izlediğiniz bir filmin bir türlü
çıkaramadığınız adı, hatta telefonunuza
hatırlatıcı kurarak listelediğiniz işler...
Yaşınız ilerledikçe unutkanlıklarınızın
da arttığını fark ediyorsunuz, değil mi?
Tabii yaşla birlikte modernleşen hayat
ve iş stresinin de etkisini göz ardı
edemeyiz. Ama özellikle yaşa bağlı
gerileyen hafızayı güçlendirmek aslında
bizim elimizde.

Yaşla birlikte güçsüzleşen hafızayı
zinde tutmak ve ileri yaşlarda Alzheimer
gibi rahatsızlıkları engellemek için,  bu
yazıyı mutlaka okuyun.

SOYA MUCİZESİ
Londra Guy’s Hastanesi

Psikofarmakoloji Araştırma
Bölümü’nden Prof. Sandra File’a göre
soyadaki doğal östrojen insan
beynindeki hippocampus bölümüne etki
ederek, sinirler arası bağlantıyı
güçlendiriyor. Bu etki için günlük
beslenme programına 50 mg soya sütü
eklenmesi öneriliyor.

Gittikçe daha yaygın olarak
tüketilmeye başlanan soya sütünü siz de
günlük beslenme programınıza ekleyerek
unutkanlıklarınıza meydan
okuyabilirsiniz.

DEMİR - ÇİNKO
New York Rochester Üniversitesi ve

Londra Kings Collage’ın araştırmalarına
göre, beyne oksijen sağlayan hemoglobin
seviyesinin düşmesine sebep olan demir
eksikliği, IQ seviyeleri ve kavrama
fonksiyonları üzerinde olumsuz etki
yapıyor. Ayrıca demir, beyindeki
sinyallerin aktarımında önemli bir rol
oynadığı için eksikliğine çok dikkat
etmek gerekiyor.

İstridye, kırmızı et ve yerfıstığında
bulunan çinko da demir gibi hafıza
güçlendirmede etkili. Siz de hafızanızın
giderek zayıflamasını engellemek için
günde 7-9 mg alınmaları önerilen demir
ve çinko tüketiminizi artırabilirsiniz.

KAHVE
Kahve, beyindeki uyanıklık ve

konsantrasyonu düzenleyen bölgeleri
uyarıyor. Arizona Üniversitesi’nde
yapılan araştırmalara gore, hafıza
testine girmeden önce bir fincan kahve
içen ileri yaştaki yetişkinlerin,
içmeyenlere oranla performanslarında
önemli gelişmeler kaydedildi.

Kafeinin uyarıcı ve canlandırıcı
etkisini hepimiz biliyoruz. Hatta
çoğumuz güne daha zinde başlamak için
genellikle kahveye yöneliyoruz.
Araştırmalara göre görünen o ki, kahve
sadece zihni uyandıran bir uyarıcı değil,
aynı zamanda hafızayı da güçlendirici
özelliğe sahip.

ZİHİNSEL EGZERSİZLER
Bedenimizi dinç tutmak için nasıl

spor yapıyorsak, zihnimizin canlanması
ve güçlenmesi için de birtakım
egzersizlere ihtiyacı var. Yaşlandıkça
hafızada değişiklik olması normal
elbette, ama zihni güçlendirecek
egzersizlere hayatımızda yer açmak da
bizim elimizde. Peki hafızamızı
güçlendirmek için hangi egzersizleri
yapabiliriz?

Hafızayı güçlendiren zihinsel
egzersizlerin başında kitap okumak
geliyor. Zihni aktif tutabilmek için
bulmaca, yap-boz, sosyal ve kültürel ilgi
alanlarını geliştirmek de beyinde farklı
patikalar açılmasını sağlıyor.

FİZİKSEL EGZERSİZ
North Carolina Duke Üniversitesi’nin

araştırmasına gore, haftada 3 defa en
az yarımşar saatlik egzersiz yapmak,
beyin gücünün gelişmesine katkıda
bulunuyor. Kalbin sağlıklı kan
pompalaması beynin organizasyon
yeteneği ve planlama gibi görevlerini
yerine getiren ön kısmındaki bölgelerin
daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. 

SAKIZ ÇİĞNEMEK
Sakız çiğnerken zihninizi

güçlendirebileceğiniz hiç aklınıza gelir

miydi? Eğer sakız
çiğnemekten çok
hoşlanmıyorsanız bile
yaşa bağlı hafıza
kayıflarını önlemek
için bir daha
düşünün!

Japon
araştırmacılar,
insanların sakız
çiğnerken hafıza için
önemli olan beynin
Hippocampus
bölümünü aktive
ettiğini söylüyor.
Northumbria
Üniversitesi’nden
Dr. Andrew
Scholey’e göre
bunun en basit
açıklaması; sakız
çiğnemenin kalp
atışını hızlandırıp
beyne oksijen akışını
düzenleyerek
kavrama yeteneğini
artırması.

GİNKGO BİLOBA
Ginkgo Biloba,

dünyada
300

milyon yıldır var olduğu bilinen bir ağaç
cinsi. Özellikle Doğu kültürlerinde
binlerce yıldır hafızayı güçlendirmek
için kullanılan bu özel bitki, kılcal
damarları genişletip beyne kan akışını
güçlendiriyor. Günde 120 mg Ginkgo
Biloba alarak siz de hafızanızı
güçlendirebilirsiniz.

Bazı vitamin takviyelerinin içinde de
bulunan Ginkgo Biloba yapraklarını
aktarlardan temin edip, bu özel bitkinin
hem kuru, hem de taze yapraklarından
çay yapabilirsiniz.

BALIK YAĞI
Balık yağının hafızayı güçlendirici

özelliğini bilmeyenimiz yoktur herhalde. 

Balık yağında yoğun olarak bulunan
Omega 3, aslında beyin hücre zarlarının
en önemli bileşeni. Dolayısıyla balık yağı
da hafızayı güçlendiren en önemli
besinlerden biri.

Balık yağı özellikle anne karnındaki
bebeğin gelişiminde de önem taşıyor. Siz
de hafızanızı güçlendirmek ve ileri
yaşlarda hafızaya bağlı rahatsızlıklar
yaşamamak için sardalya, somon, ringa
ve uskumru gibi Omega 3 bakımından
zengin balıkları sık sık tüketmeye çalışın.

BİBERİYE VE ADAÇAYI
Bu bitkilerden üretilen esansların

uyanıklık ve zihinsel rahatlamaya
faydası olduğu söyleniyor. Northumbria
Üniversitesi psikologlarına göre, bu
esanslar burun sinirlerini etkileyerek
dikkati artırıyor; denekler kendilerini
%15 oranında daha uyanık ve zinde
hissediyor.

Diğer bir araştırma ise, adaçayı
kapsülü içen deneklerin içmeyenlere
oranla ezberlemeleri istenen sözcükleri
%10 oranla daha iyi hatırladıklarını
ortaya koyuyor. Her an ve her yerde
kolaylıkla bulabileceğiniz biberiye ve
adaçayını beslenme programanıza dahil
ederek hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

B VİTAMİNİ
B vitamini beyne oksijen ve serbest

radikallere karşı koruma sağlıyor.
Duyuları keskinleştirip hafızayı
güçlendiriyor. Beyin gelişiminde önemli
olan Niacin veya B3, beyindeki sinirsel
etkileşimin sağlanması için gerekli olan
B6, ayrıca ruh halimizi iyileştiren
seratonin de sağlıyor.

Zihinsel sağlığımız için son derece
önemli olan B Grubu vitaminleri balık,
yumurta, ciğer, tavuk, patates, muz,
yağsız kırmızı et, kuruyemişler, tam
tahıllar, süt ve süt ürünleri, kabuklu
deniz hayvanlarından alabilirsiniz.
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Göbek yağlarının en önemli sebebi!
Yapılan çalışmalarda düzenli kahvaltı yapmayan veya

kahvaltıda yeterli miktarda doğru besinleri tüketmeyen kişilerin
daha fazla obez olduğu görüldü. 

Kahvaltı edilmemesi sonucunda öğle vaktinde daha fazla
acıkılacağının ve bunun sonucunda da bir sonraki öğünde besin
tüketiminin daha fazla olacağının unutulmaması gerekir.
Ortalama 8-9 saatlik açlık sonrası vücut, beslenmeye en çok
sabah ihtiyaç duyar bu yüzden de en önemli öğün kahvaltıdır.
Vücudun ihtiyacı olan besin öğeleri proteinleri, yağlari,
karbonhidratları, mineralleri, vitaminler ve suyu bir an evvel
karşılamak gerekir.

Kahvaltıda ihtiyacınız kadar esmer ekmek, orta yağlı peynir,
yumurta, uygun miktarda zeytin veya ceviz tercih edebilirsiniz.
Türk geleneksel kahvaltımız lezzetli olduğu kadar çok da
sağlıklıdır. Türk kahvaltısı size gerekli olan proteini, kalsiyum ve
yağı verir ve sizi uzun süre tok tutar. 

Kahvaltılık gevrek yerine Türk kahvaltısını tercih etmek en
doğrusudur. Kahvaltılık gevrekler, koşuşturmalı günlük hayatta
çabucak hazırlanabilen bir kahvaltı seçeneği olabilir. Fakat
sabahları kahvaltılık gevrek yemek, obeziteden kurtulmak için
bir çözüm olmayacaktır. Geleneksel kahvaltı ile kahvaltılık
gevrekleri yeterli ve dengeli beslenme çerçevesinde tüketmek
doğrudur. Hafta içine dengeli şekilde dağıtarak kahvaltıda
çeşitlilik de sağlanmış olur. 

Hafızanızı güçlendirecek öneriler...
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KÜÇÜK yaştaki çocukların
öğle yemeğinden sonra bir saat
uyumasının beyni güçlendirerek
öğrenmelerine yardımcı olduğu
kaydedildi.

ABD'de yapılan küçük çaplı
bir araştırma, öğle uykusunun 3-
5 yaş grubundaki çocukların okul
öncesi dersleri daha iyi
hatırlamasını sağladığını
gösterdi.

Massachusetts Amherst
Üniversitesi'nden
araştırmacıların 40 çocuk
üzerinde yaptığı çalışmanın
bulguları, Ulusal Bilimler
Akademisi Tutanakları'nda
(Proceedings of the National
Academy of Sciences)
yayımlandı.

Öğle uykusunun faydasının
aynı gün ve ertesi gün
hissedildiğini ifade eden
araştırmacılar, uykunun
hafızanın güçlenmesi ve erken
yaştaki öğrenim açısından büyük
önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara öğle yemeği sonrası
bir saat uyuma fırsatı
verildiğinde, uyumadıkları
günlere kıyasla görsel-uzamsal
beceri bakımından daha iyi
performans sergiledikleri
görüldü.

Uyku sonrasında çocukların
%10 daha fazla bilgi hatırladığı
kaydedildi.

Uyku sırasında çocukların,
beynin öğrenme ve yeni bilgi
edinmeye ilişkin bölgelerinde
faaliyet artışı gözlendi.

Baş araştırmacı Rebecca
Spencer, okul öncesi çocuklarda
öğle uykusunun önemini ilk kez
kendilerinin ortaya koyduğunu
ve çocukların uykuya teşvik
edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'deki Royal College
Pediatri ve Çocuk Sağlığı

bölümünden Dr Robert Scott-
Jupp, daha önce yetişkinler
üzerinde yapılan araştırmalarda
kanıtlanan bu olgunun çocuklar
üzerinde de kanıtlanması
sayesinde, öğle uykusu
konusunda farklı düşüncelere
sahip okul öncesi kreşlerin bu
konuya artık daha bilimsel
yaklaşabileceğini belirtti.

Dr Scott-Jupp, küçük
çocukların beyinlerine dinlenme
ve bir sonraki güne
hazırlanmasına olanak tanıma
açısından günde 11-13 saat
uykuya ihtiyaçları olduğunu ve
gün içindeki uykunun da gece
uykusu kadar önemli olduğunu
söyledi.
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Öğle uykusu çocukların öğrenmesine
yardımcı oluyor

BİR besinin kan şekerinizi ‘zıplatması’ için ağzınızda şeker
tadı bırakması gerekmiyor. Basit karbonhidrat içeren beyaz
ekmek ve undan  yapılmış gıdalarla içecekler, vücutta
parçalanarak şekere dönüşür ve kan şekerini yükseltir. 

Diyabetli olmasanız bile insülini  uyarmamak ve kan şekerinizi
‘zıplatmamak’ için aşağıdaki besinlerden uzak durmanızı
öneririz.

Beyaz pirinç: Özellikle Tip 2 diyabetliyseniz, beyaz pirinci
mönünüzden çıkarmanızı, onun yerine kepekli pirinç ya da
bulgur kullanmanızı tavsiye ederiz. Amerika’da yapılan bir
çalışmada haftada beş veya daha fazla porsiyon beyaz pirinç
tüketen bireylerde Tip 2 diyabet gelişme riskinin arttığı görüldü.
Haftada tükettikleri pirincin en az üç porsiyonunu beyaz yerine
kepekli olarak tercih edenlerdeyse diyabet riskinin yüzde 16
oranında azaldığı ortaya çıktı. Kepekli pirinç veya bulgur, beyaz
pirince oranla daha fazla lif içerir, tok tutar ve kan şekerini
dengeler.

Beyaz ekmek: Her gün tüketilen beyaz ekmeğin diyabet riskini
artırdığını biliyor musunuz? Bunun nedeni, rafine undan elde
edilen beyaz ekmeğin çabuk sindirilmesi ve bunun, kan şekerini
yükseltmesi. Çeşitli araştırmalarda, rafine ürünler yerine tam
tahıl ürünlerini tercih edenlerin vücutlarında daha az yağ
olduğu, kalp hastalıklarına ve diyabete daha az yakalandıkları
görüldü.

Şekerli-gazlı içecekler: Sadece katı yiyecekler  kan şekerini
yükseltmez, sıvı karbonhidratlar olan içeceklerde aynı etkiyi
gösterebilir. Araştırmacılar, günde  1-2 bardak şekerli-gazlı içecek
tüketen bireylerin, ayda iki veya daha az bardak tüketenlere göre,
yüzde 26 oranında daha fazla diyabet riski olduğunu ortaya
koydu. Şekerli-gazlı içecekler yerine su, maden suyu, yeşil çay,
ayran ve kefir gibi sıvıları tüketin.

Kırmızı et: Kırmızı eti kesmeniz gerekmiyor, ancak   çalışmalar
fazla miktarda kırmızı et ve şarküteri tüketimimin yüksek yağ
içerikleriyle diyabet gelişimine dolaylı olarak neden olabildiğini
gösteriyor. Geniş çaplı bir araştırmaya göre; sosis, salam, sucuk,
jambon gibi şarküteri ürünlerini her gün tüketen bireylerde
diyabet riski iki katına çıkıyor. 

Fast food: Aceleniz varsa ve çok açsanız fast food yiyecekler
oldukça cezbedicidir. Ancak birçoğu yüksek yağ, kalori ve tuz
içerdiği için diyabet riskini artırıp, kan şekerini yükseltir.
Kanada’da yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı fast food
yiyeceklerin tüketimi, diyabetli olmayan  sağlıklı bireylerde  kan
şekeri seviyesini yüzde 32 oranında zıplatıyor. 

Tam yağlı süt: Birçok çalışma, diyetin yüksek oranda doymuş
yağ içermesinin, insülin direnciyle ilişkili olduğunu gösterir. Tam
yağlılar yerine yarım yağlı veya yüzde 1 yağlı seçenekleri tercih
etmekle hem kalsiyum alımınız artar, hem de kilo kaybı hızlanır.

Kan şekerini zıplatan besinler!
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KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini

üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

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

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

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

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

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

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

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

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

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

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

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

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

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

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

u
rç
la
r.
..
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Erdoğan: “Bize 
Sevr’i gösterdiler, 
Lozan’a razı ettiler”

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Tarihte bize ne
yaptılar. 1920'de bize Sevr'i
gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi
razı ettiler. Birileri de Lozan'ı
zafer diye yutturmaya çalıştı.
Her şey ortada." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
yapılan "27. Muhtarlar
Toplantısı"nda muhtarlara
hitap etti. Erdoğan yaptığı
açıklamada, "Hem projenin
gerisindeki siluetler, hem de
darbenin başarılı olması
halinde hayata geçirilecek
niyetler itibarıyla 15 Temmuz,
1912'den 1923'e kadar geçen kısa
sürede beşte bire düşen
topraklarımızdan elimizde
kalan son parçanın işgali
teşebbüsüydü. İşte, millet o
toprakları bunlara teslim
etmedi." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bugüne kadar
şahsen görüştüğüm veya
arkadaşlarımın ziyaret ettikleri
şehit yakınlarımızın,
gazilerimizin vakur duruşları
beni ayrıca duygulandırıyor.
Şehitlerimizle ilgili öyle
hikayeler, öyle anekdotlar
işitiyoruz ki tüylerimiz diken
diken oluyor. Milletimiz bu
imanla, bu inançla, bu azimle,
bu dirayetle mücadelesini
sürdürdüğü müddetçe yedi
düvel bir olup üzerimize gelse,
Allah'ın izniyle bizi bir adım
geriletemez. Bu devletin, bu
terör organlarının
uzantılarından arındırılması
için zamana ihtiyacı var. Biz şu
anda zamanla yarışıyoruz.
Mesele öylesine derin ve
öylesine girift ki 3 aylık sürenin
yeterli olmayacağı görülüyor.
Bunun için dün yaptığımız Milli
Güvenlik Kurulu toplantısında

olağanüstü halin 3 ay daha
uzatılması hükümete tavsiye
edildi."

"BİZATİHİ MİLLETİMİZİN
KENDİSİ HEDEF ALINDI”
Türkiye'nin son 14 yılında
maruz kaldığı ihanetler içinde
FETÖ'nün darbe girişiminin çok
farklı bir yere sahip olduğuna
işaret eden Erdoğan, "Daha
önceki ihanet girişimlerinde
hedef, genellikle doğrudan biz
oluyorduk, başında
bulunduğumuz hükümet
oluyordu, ülkemiz ve milletimiz
yaşananlardan dolaylı olarak
etkileniyordu. Bu defa bizimle
birlikte canıyla, kanıyla,
varlığıyla bizatihi milletimizin
kendisi hedef alındı, ülkemiz
hedef alındı, demokrasimiz
hedef alındı." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle
sürdürdü: "15 Temmuz Türk
Silahlı Kuvvetleri içinde
yuvalanan üniformalı bir
grubun, bir cuntanın eseri
olması dolayısıyla elbette bir
darbe girişimiydi. Darbecilerin
milletimize karşı hedef
gözetmeksizin uyguladıkları
şiddet, gerçekleştirdikleri
eylemler ve kullandıkları
yöntemler itibarıyla 15 Temmuz
aynı zamanda bir terör
saldırısıydı. Bunlar milletin
verdiği vergilerle, milletin
imkanlarıyla onlara emanet
ettikleri F-16'ları, helikopterleri,
tankları, topları, o envai çeşit
silahları zannediyorlardı ki
bunlarla birlikte biz bu işi
başarırız. Ama bunlar bir şeyi
düşünmüyorlardı. Neydi o
düşünmedikleri? 'Bu millet
şöyle ortaya çıkar, meydanlara
dökülür, havalimanlarına
dökülür eğer bedenini,
göğsünü, her şeyini siper ederse
o zaman biz ne yaparız' diye

bunu düşünmemişlerdi. 
Hem projenin gerisindeki

silüetler hem de darbenin
başarılı olması halinde hayata
geçirilecek niyetler itibarıyla 15
Temmuz, 1912'den 1923'e kadar
geçen kısa sürede, beşte bire
düşen topraklarımızdan
elimizde kalan son parçanın
işgali teşebbüsüydü. İşte millet
o toprakları bunlara teslim
etmedi. Sonuçları itibarıyla
benim milletim yüce bir millet,
çok aziz bir millet, çok kararlı
bir millet ve hani o 'çılgın
Türkler' diyorlar ya, işte o
millet. 15 Temmuz, Türk
milletinin ikinci bir Kurtuluş
Savaşı'dır. Bunu böyle bilelim."

LOZAN ANTLAŞMASI
"Tarihte bize ne yaptılar. 1920'de
bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te
Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri
de Lozan'ı 'zafer' diye
yutturmaya çalıştı. Her şey
ortada" ifadelerini kullanan
Erdoğan, sözlerine şöyle devam
etti:

"İşte şu an Ege'yi
görüyorsunuz değil mi?
Bağırsan sesinin duyulacağı
adaları biz Lozan'da verdik.
Zafer bu mu? Oralar bizimdi.
Oralarda bizim camilerimiz,
mabetlerimiz var ama şu anda
hala Ege'de kıta sahanlığı ne
olacak, havada, denizde ne
olacak bunları konuşuyoruz,
hala bunun mücadelesini
veriyoruz. Niye? İşte o
anlaşmada masaya oturanlar
sebebiyle. O masaya oturanlar, o
anlaşmanın hakkını vermediler.
Veremedikleri için şimdi onun
sıkıntısını biz yaşıyoruz. Şayet
aynen bu darbede de başarılı
olsaydı, Sevr'i dahi aratacak bir
dayatmayla karşımıza
çıkacaklardı."

GÜMÜLCİNE Belediyesi’ne
30 işçi alınacak. İşe
alınacakların çalışma süresi 8
ay olacak. Başvurular 3 Ekim
Pazartesi günü başladı.

Belediyeye alınacak 30
işçinin başvurusu Personel
Alımı Üst Kurulu ASEP
tarafından değerlendirilecek.
Başvuruda bulunacak kişilere
puan (moria) sistemine göre
öncelik verilecek.

İlgilenen kişiler
başvurularını Gümülcine

Belediyesi İnsan Kaynakları
Geliştirme Bölümü’ne (Τμήμα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού) bizzet başvurarak
veya internetten www.asep.gr
adresinden yapabilirler.

Detaylı bilgi almak isteyen
kişilerin 25313 52443 numaralı
telefonu arayabileceği ya da
belediyeye giderek Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı
Emre Ahmet’le görüşebileceği
ifade edildi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Lozan Antlaşması’nın
sorgulanmasının Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkiler
açısından tehlikeli olduğunu
söyledi. Başbakan Çipras, 30
Eylül Cuma günü yapılan
Dışişleri ve Savunma Konseyi
toplantısı sırasında, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Lozan
antlaşmasıyla ilgili
açıklamalarına değindi. 

Türk – Yunan ilişkilerini
düzenleyen Lozan
Antlaşması’nın

sorgulanmasının iki ülke
ilişkileri açısından olduğu gibi,
bölge için de tehlikeli
olduğunu kaydeden Çipras,
“Uluslararası yasallığın
sorgulanmasına yönelik
açıklamaların gerçek
nedenlerinden bağımsız
olarak, Yunanistan bu yolu
takip etmeyecektir” ifadesini
kullandı. Çipras, hükümetin
hassas bir bölgede
Yunanistan’ın barış ve istikrar
merkezi özelliğini
güçlendireceğini söyledi. 

Çipras: “Lozan’ın 
sorgulanması iki 
ülke ilişkileri 
açısından tehlikeli”

Gümülcine
Belediyesi’ne 
işçi alınacak
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BAZI devlet kurumlarının
özelleştirilmesini ve ekonomik
önlemleri içeren torba yasa tasarısı
hükümet ortakları SİRİZA ve Bağımsız
Yunanlılar Partisi’nin (ANEL) oylarıyla
meclisten geçti.

Hükümetin 152 evet oyuna karşılık
muhalefet partilerinden 141 milletvekili
yeni önlemlere hayır oyu verdi. 

Yasa tasarısının en önemli
maddelerini ise aralarında Kamu Enerji
Kurumu (DEH), Atina ve Selanik Su ve
Kanalizasyon İdarelerinin de dahil
olduğu bir çok devlet kurumunun
özelleştirme programına dahil edilerek

yeni kurulacak çatı özelleştirme
idaresine dahil edilmesi bulunuyor.

Yunanistan'ın kreditörleri tarafından
talep edilen reform paketini
tamamlamasıyla 2,8 milyar euroluk yeni
kurtarma paketinin bir sonraki
Eurogroup (Euro Bölgesi Maliye
Bakanları) toplantısında onaylanması
bekleniyor.

Mecliste görüşmeler devam ederken,
Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDİ)
önderliğinde bir grup gösterici,
hükümetin özelleştirme politikalarına
karşı gösteri düzenlemişti.

Yeni önlemler 152 
“evet”le  meclisten geçti

16

İskeçe eski milletvekili 
Salturos YDP’ye geçiyor 

PASOK Partisi eski İskeçe
Milletvekili Dimitris Salturos, Yeni
Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos
Miçotakis’in teklifini kabul ettiğini ve
bundan sonra YDP’yle birlikte hareket
edeceğini açıkladı. 

Salturos basına yaptığı açıklamada,
Mart ayında YDP lidesi Kiriakos
Miçotakis’in görüşme teklifini kabul
ettiğini belirterek, yapılan görüşmede
Yeni Demokrasi Partisi Başkanı
Miçotakis’le görüşlerinin örtüştüğünü
söyledi. Salturos, Miçotakis’in siyasi
yelpazenin merkezine doğru yaptığı
açılımı memnuniyetle karşıladığını
ifade etti. YDP ve başkanı Kiriakos
Miçotakis’in görüşleriyle hemfikir
olduğunu kaydeden Salturos, “SİRİZA
– ANEL koalisyonunun 20 aylık kötü

yönetiminin ülkeye verdiği zarardan
kurtarmak için sayın Miçotakis’le
birlikte hareket ediyor ve bunun için
seferber oluyorum. Kendisiyle diyalog
halindeyim. YDP’nin ülkemiz için en iyi
çözüm olduğunu anlatabilmek için
sayın Miçotakis’le çalışmaya hazırım.”
diye konuştu.  

Dimitris Salturos, önümüzdeki
seçimlerde YDP’den aday olması
konusunda bir kararın alınıp
alınmadığıyla ilgili soruya net bir yanıt
vermedi. Salturos, milletvekili seçildiği
PASOK Partisi yönetimi hakkında da
eleştirilerde bulundu. PASOK’ta ciddi
ve kararlı bir başkanın olmadığını dile
getiren Salturos, PASOK yönetiminin
bugüne kadar kendisiyle diyaloğa dahi
geçmediğini söyledi. 

İSKEÇE Müftüsü
Ahmet Mete ile
Gökçepınar imamı Erkan
Azizoğlu hakkında dava
açıldı. 

İskeçe Savcılığı, İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete ile Gökçepınar köyü
imamı Erkan Azizoğlu
hakkında, askerliğini
yaptığı sırada denizde
boğularak hayatını
kaybeden Ahmet
Katunlu’nun cenazesinde
yaşanan olaylarla ilgili
olarak dava açtı. 

Gökçepınar köyündeki
cenazeye devlet
tarafından İskeçe
Müftülüğü’ne tayin edilen
Mehmet Emin Şinikoğlu
da gelmiş ve cenaze
namazı kıldırmak
isteyince gerginlik
yaşanmıştı. Halkın ve

Gökçepınar imamının
tepkisi üzerine Şinikoğlu
cenaze namazını
kıldırmamış ve cenaze
namazı İskeçe Seçilmiş
Müfütüsü Ahmet Mete
tarafından kıldırılmıştı. 

Cenaze töreniyle ilgili
olarak yerel Yunan
basınında çıkan
haberlerde Müftü Mete,
köy imamı Azizoğlu ve
diğer azınlık kurum
yöneticileri olay çıkarmak
ve gerginlik yaratmakla
suçlanmışlardı. 

Gökçepınar’daki cenaze
töreniyle ilgili olarak
savcılık tarafından
yapılan soruşturmadan
sonra dava açıldığı ifade
edildi. İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, makamı
gasp suçlaması ve resmi
müftü Şinikoğlu’nun

cenazeden
uzaklaştırılmasının ve
kamu düzenini bozan
olayların azmettiricisi
olduğu iddiasıyla
yargılanacak. 

Gökçepınar köyü
imamı Erkan Azizoğlu’nun
ise halk arasında nifak ve
anlaşmazlık yaratmak, kin
ve nefret yaratmak, resmi
müftüye hakaret ederek
onun oradan
uzaklaştırılmasına neden
olmak iddialarıyla
yargılanacak. 

Basında yer alan
haberlerde, Müftü Mete ve
imam Azizoğlu’nın
gelecek Mart ayında
yargılanacağı ve davanın
Selanik veya Larisa
şehrinde yapılacağı ifade
edildi. 

Müftü Mete ile
Gökçepınar
imamına 
dava açıldı

Gümülcine’de kiraz semineri
BATI Trakyalı işadamı Levent Sadık

Ahmet’in organizatörlüğünde Yaka İKE
Kiraz İşleme Tesisi “Kiraz üretimi ve
Çeşitlilik”  başlığı altında seminer
düzenliyor.

12 Ekim Çarşamba günü 18:00 – 21:
00 saatleri arasında Gümülcine’deki
ARCADİA Oteli’nde düzenlenecek
seminere konuşmacı olarak Türkiye’den
Uludağ Yaş Meyve – Sebze İhracatçılar
Birliği Başkanı Prof. Dr. Semih Yazgan
ve GENECON Şirketi Kalite Hizmetleri
Sorumlusu Nikos Margaritopulos
katılacak. 

Kiraz üretimi ve çeşitleri hakkında
kapsamlı bilgilerin verileceği seminere
tüm Batı Trakya halkının davetli olduğu
belirtilirken, etkinliğe kiraz üretimine
yeni yatırım yapmayı düşünenlerin ilgi
göstermesi bekleniyor.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

HZ. PEYGAMBER ve HİCRETİ
İ

slâm’ın tebliğinin ilk on üç
senelik Mekke döneminde
başta Peygamber Efendimiz

(s.a.s.) olmak üzere, ilk
müslümanlar çok büyük işkenceler
gördüler ve haksızlıklara uğradılar.
Şehid olanlar oldu, bir çoğunun
mal ve mülkleri ellerinden alındı.
Peygamberimiz bu süreçte,
Medine’den ticaret maksadıyla
Mekke’ye gelen insanlarla
karşılaştı ve onlara tebliğini
ulaştırdı. Onlar Efendimize,
Mekke’de bulamadığı ortamı,
Medine’de sağlayacaklarına dair
söz verdiler ve Peygamberimizi
Medine’ye davet ettiler.

İşkence ve zulmün acımasızca
devam ettiği bu günlerde (miladi
622), Allah’tan, Peygamberimize
Medine’ye hicret etme müsaadesi
geldi. Kur’an bu buyruğu şu şekilde
ifadeye koyar: “Küfre sapanlar,
seni tutup bağlamaları yahut
öldürmeleri ya da yurdundan
çıkarmaları için sana tuzak
kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlar,
Allah da tuzak kurar. Ama Allah,
tuzak kuranların en
hayırlısıdır.” (Enfal:30)

Bu ayet nazil
olunca Peygamberimiz Mekke’den
hicret (göç) kararı aldı. Yol arkadaşı
olarak Hz. Ebu Bekir’i seçti. Hicret
planını onunla birlikte yaptı. Hicret
Medine şehrine yapılacaktı. Mekke
müşrikleri hicrete sıcak
bakmayacakları için hedef
şaşırtarak hicret edilmeliydi. Bu
amaca uygun olarak Medine
yolunun tam ters istikametinde
duran Sevr mağarasında 4 gün
saklanılacaktı. Kılavuz olarak
Abdullah b. Uraykıt seçildi.
Abdullah b. Uraykıt müşrikti, ama
güvenilir ve mert bir kişiliğe
sahipti. Hz. Ebû Bekir hicret etmek
için önceden hazırladığı iki deveyi
kılavuza verdi ve dördüncü gün
Sevr dağının eteğinde buluşmak
üzere onunla sözleşti. Hz.
Peygamber, müşriklerin
emanetlerini teslim ettikleri en
güvenilir şahsiyetti. Onların
emanetlerini peygamberimiz
muhafaza ediyordu. Bu emanetleri
yanında tutmadı. Sonradan onlara
karşı kullanırım diye düşünmedi.
Bilakis emanetleri sahiplerine
vermek üzere Hz. Ali’yi
görevlendirdi.

Mağarada kaldıkları dört gün
boyunca, Hz. Ebû Bekir’in oğlu
Abdullah geceleri gelip şehirdeki
gelişmeleri onlara haber verecekti.
Hz. Ebû Bekir’in koyunlarının
çobanlığını yapan Amir b. Füheyra
da koyun sürüsünü mağaraya
doğru sürecek, hem
peygamberimiz ve yol arkadaşı
Ebûbekir’in hem de istihbarat
görevlisi Abdullah’ın izlerini
kaybettirecekti. Aynı zamanda
onların yiyecek ve içeceklerini de
götürecekti. Peygamberimiz yol
güvenliği için alabileceği
tedbirlerini aldı ve gerisini Allah’a
havale etti. Plan aynen uygulandı.

Müşrikler her türlü imkanlarını
seferber ettiler ama onları
bulamadılar. Çünkü Allah onları
koruması altına almıştı. Hicret vuku
buldu. Peygamberimiz (s.a.s.)
Medine’ye vardı.

Hicret, insanlık tarihinin en
büyük hadiselerinden biridir.
Hicret, adaletin, huzurun, insan
haklarının, insanlık onurunun
korunduğu, insana insan olma
şerefinin yeniden hatırlatıldığı bir
tarihtir. Hicret, baskı ve dayatma ile
İslam’ın nurunun kıyamete kadar
söndürülemeyeceği gerçeğinin
ispat edildiği bir miladdır.

Peygamber Efendimiz ile birlikte
hicret eden müminler, sırf Allah’ın
rızasını kazanabilmek için hareket
etmişlerdir. Sahip oldukları herşeyi
bunun için geride bırakmış, evlerini
ve yurtlarını bunun için terk
etmişlerdir. Gösterdikleri bu özveri
ahlakı, bu kimselerin Allah’a olan
gönülden bağlılıklarının çok açık
bir delilidir. İnkar edenlerin, Allah’a
kulluk etmemeleri yönündeki
baskılarına boyun eğmemişlerdir.
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın,
dünya hayatında sahip oldukları
maddi değerlerden çok daha
önemli olduğunu bilerek hareket
etmişlerdir. O insanlar Kur’an
ahlakını gereği gibi yaşayabilmek
için, bu dünya üzerindeki her türlü
rahatlığı terk etmeye razı
olmuşlardır. Allah Kuran’da onların
bu üstün ahlakını şöyle haber
vermektedir:

“Onlar ki, inanıp hicret ettiler,
mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda
cihat ettiler; onlar ki hicret edenleri
barındırdılar, onlara yardım ettiler,
işte onlar birbirlerinin dostlarıdır.
İman edip de hicret etmeyenlere
gelince, hicret edecekleri vakte
kadar size onların yönetiminden bir
şey düşmüyor. Ama sizden dinde
yardım isterlerse, sizinle aralarında
antlaşma bulunan bir topluluk
aleyhinde olmamak üzere,
kendilerine yardım etmeniz gerekir.
Allah, yapmakta olduklarınızı iyice
görmektedir.” (Enfal 72)

Günümüz müslümanları,
Peygamberimiz’in ve onun
arkadaşlarının, Kuran ahlakını
yaşama konusunda gösterdikleri
bu kararlılıklarını kendilerine örnek
almalıdırlar. Hayatları boyunca
karşılarına çıkacak tüm olayların
kendileri için birer ‘deneme’
olduğunu bilerek hareket
etmelidirler. Her zaman tedbirli ve
tevekküllü davranmalı ve hiçbir
zorluğun kendilerini doğru yoldan
ayırmasına izin vermemelidirler.
Her zaman hicret halinde
olmalıdırlar.

Dileğim, 2 Ekim 2016  Pazar
günü kavuştuğumuz 1 Muharrem
1438. hicri yılımızın; insanlık ve
İslâm alemi için hayırlı geçmesidir.
Herkes ve hepimiz için,
kötülüklerden ve günahlardan, her
türlü arınmışlığa, kardeşliğe,
huzura, güzelliklere, birlik ve
beraberliğe hicretler diliyorum.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUBTTDD İzmir Şubesi 
5. Uluslararası Balkan
Festivali’ne katıldı

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir
Şubesi, Buca Belediyesi’nin
Hasanağa Bahçesi’nde
düzenlediği 5. Uluslararası
Balkan Festivali’ne katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını
ev sahibi Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina yaptı.
Festivale Kosova Devlet Bakanı
Rasim Demiri, CHP İzmir
Milletvekilleri Murat Bakan ve
Özcan Purçu, Bosna Hersek
Türkiye Fahri Başkonsolosu
Kemal Baysak, Ankara Kosova
Büyükelçiliği 1. Sekreteri
Melhin Mahmudi, İzmir Balkan
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Vahap Savaşan,
Türkiye Bosna Hersek Kültür
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Zekai Erşan, Dünya
Bosna Hersek Göçmenleri
Birliği Başkanı Hasan Şehoviç,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş, İzmir
Büyükşehir Belediye Meclis
Üyesi Av. Aydoğan
Hepdemirgil, siyasi parti ve
STK temsilcileri, muhtarlar ve
yüzlerce davetli katıldı.

Açılış töreni öncesi Kosova
Devlet Bakanı Rasim Demiri ve
Buca Belediye Başkanı Levent
Piriştina, göçmen federasyon
ve derneklerince açılan ve
göçmen kültüründen
örneklerin sergilendiği
stantları gezdi.

Protokolün Batı Trakya

Türkleri Dayanışma Derneği
standını ziyareti sırasında Buca
Belediye Başbakanı Levent
Priştina, Şube Başkanı Mümin
Durmuş’a, Dr. Sadık Ahmet’in
24 Temmuz’da Gümülcine’de
düzenlenen anma törenine
gelecek yıl katılmak istediği
belirtti.

Festivalin ikinci gününde
BTTDD standını Batı Trakyalı
İzmir Baro Başkanı Av. Aydın
Özcan ve Dokuz Eylül
Üniversitesi öğretim üyesi Dr.
Feyyaz Sağlam ziyaret etti. Dr.
Sağlam ziyaret anısına yazarı
olduğu üç kitabı imzalayarak
İzmir’deki Batı Trakya Türkleri
derneğine hediye etti.

YEMEK YARIŞMASI
Bu arada, Balkanlar’ın
kaybolmaya yüz tutmuş
lezzetlerinin sunulduğu yemek
yarışmasına dört kategoride

toplam 22 yarışmacı katıldı.
Balkan yemekleri yarışmasında
jüri üyeliği yapan şefler,
muhteşem lezzetler karşısında
karar vermekte zorlandı. Et
yemekleri, zeytinyağlı, hamur
işi ve tatlı kategorilerinde
yarışan yarışmacılardan Selin
Civas et yemeklerinde, Kadriye
Bay zeytinyağlılarda, Nurgül
Akkuş hamur işlerinde, Cevriye
Kul ise tatlılarda birincilik
ödülüne layık görüldü. Tatlı
kategorisinde birinci olan
yarışmacıya hediyesini Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş verdi. 

Buca Belediyesi’nin bu yıl
beşincisini düzenlediği
Uluslararası Balkan
Festivali’nin kapanışı
muhteşem bir katılımla
gerçekleşen Dino Merlin
konseri ile son buldu.

Ayşen Mustafa
eczanesini açtı

GÜMÜLCİNELİ eczacı Ayşen Mustafa,
eczanesini açtı. 

Gümülcine’de dünyaya gelen Ayşen
Mustafa, ilkokulu Türkiye’nin Bursa şehrinde
Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Orta
eğitimini Akıncı Türk İhsan Dikmen
Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’nde tamamlayan
Ayşen Mustafa, İzmir Ege Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ni kazandı.

2003 yılında Eczacılık Fakültesi’nden
mezun olan Mustafa, Yunanistan’a
döndükten sonra DOATAP’a başvurup fark
derslerini verdi. Sekiz yıl boyunca
Gümülcine’de bir eczanede mesleğini icra
eden Ayşen Mustafa, 2007 yılında Sağlık
Bakanlığı’nın eczacılık sınavlarını da
başarıyla vererek kendi işyerini açmaya hak
kazandı.

Eczacı Ayşen Mustafa, geçtiğimiz
günlerde Gümülcine’de, K. Paleologu 6 (Halk
Pazarı karşısı) adresindeki eczanesini açtı.
Ayşen Mustafa, Yalımlı köyünden gazeteci
İlbay Deli ile evli.
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7 Ekim 2016

Η Ελλάδα σε διαρκή και μόνιμη κρίση

Σ
ε τεντωμένο σχοινί κινείται η

Ελλάδα καθώς όλα τα ζητήματα,

οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά

και διεθνών σχέσεων, παραμένουν

εκκρεμή, ενόψει ενός πολύ «θερμού»

χειμώνα, ο οποίος είναι μπροστά μας. 

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει

μέτωπα έχοντας απέναντι της σχεδόν

σύσσωμη την αντιπολίτευση αλλά και μια

σκληρή διαπραγμάτευση για την δεύτερη

αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

από τους Ευρωπαίους και το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο. 

Την ίδια ώρα η κοινωνία στενάζει υπό

το βάρος της υψηλής φορολογίας, των

οικονομικών μέτρων και των περικοπών

των συντάξεων που έχουν οδηγήσει

ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού σε

μεγάλη οικονομική στενότητα. 

Το προσφυγικό ζήτημα συνεχίζει να

παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα

βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι

περισσότεροι από 60.000 πρόσφυγες, οι

οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν

εξαιτίας των πολιτικών που ασκούνται

από την Ε.Ε.. Οι κυβερνήσεις των χωρών

της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης

αρνούνται να συμβάλουν ενεργητικά

στην διαχείριση του θέματος των

προσφύγων. 

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι

θα συμβεί τους επόμενους μήνες στους

χώρους φιλοξενίας των νησιών, όπου

ήδη σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, η πίεση μεταφέρεται στις

τοπικές κοινωνίες, που αντιδρούν σε

φαινόμενα βίας και ανάρμοστων

συμπεριφορών από την πλευρά κάποιων

ομάδων μεταναστών. Αυτό το γεγονός

έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύονται

ρατσιστικές συμπεριφορές και να

εκμεταλλεύονται τα γεγονότα αυτά

κόμματα και κινήσεις πολιτών με ακραία

πολιτική ταυτότητα, ενισχύοντας την

παρέμβαση και την επιρροή τους στις

τοπικές κοινωνίες.

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και

του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

αναδεικνύεται για τους επόμενους μήνες

η διευθέτηση του ζητήματος του

ελληνικού χρέους που με τρέχει με

ιλιγγιώδεις ρυθμούς και ξεπερνάει τα 330

δις ευρώ ή το 180% του Ακαθάριστου

Εγχώριου Προϊόντος, γεγονός που το

καθιστά  μη βιώσιμο. 

Σε αυτή την καμπάνια για την

ρύθμιση του ελληνικού δημοσίου

χρέους, η κυβέρνηση έχει βρει έναν

απροσδόκητο σύμμαχο στο πρόσωπο

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο.

Όσο σκληρό εμφανίζεται του ΔΝΤ με

την Ελλάδα στην ανάγκη λήψης νέων

μέτρων για την επίτευξη των

δημοσιονομικών στόχων που έχουν

τεθεί, τόσο θετική είναι η εκτίμησή του

για την ανάγκη κουρέματος του

ελληνικού δημόσιου χρέους.

Υποστηρίζει με άλλα λόγια το ΔΝΤ, ότι

το σημερινό χρέος της Ελλάδας δεν

είναι βιώσιμο, ότι δεν μπορεί να

εξυπηρετηθεί και ότι αν δεν κουρευτεί

με έναν τρόπο, η ελληνική οικονομία

δεν θα μπορέσει να μπει σε τροχιά

ανάκαμψης.

Από την άλλη πλευρά όμως το

Βερολίνο δεν δέχεται να ακούσει

κουβέντα για το ελληνικό χρέος. Η

προπαγάνδα των τελευταίων πέντε

ετών προς την γερμανική κοινωνία, ότι

«οι Γερμανοί φορολογούμενοι

πληρώνουν τους Έλληνες με δανεικά

για να μπορέσουν να σταθούν στα

πόδια τους», δρα αποτρεπτικά στο

γερμανικό πολιτικό σύστημα ώστε να

ανοίξει στην παρούσα φάση

οποιαδήποτε συζήτηση για την

διευθέτηση του ελληνικού χρέους.           

Να μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει

εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2017 και η

κυρία Μέρκελ και το κόμμα της έχουν

υποστεί μια σειρά από πολιτικές ήττες

στο εσωτερικό της Γερμανίας σε

επίπεδο Ομόσπονδων κρατιδίων.

Παράλληλα, η αποδοκιμασία των

πολιτών για την διαχείριση του

μεταναστευτικού προβλήματος από την

Γερμανίδα Καγκελάριο, ενδυναμώνει το

ξενοφοβικό κόμμα AfD το οποίο

εμφανίζεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις

και έχει αυξήσει τα ποσοστά του μέχρι

και στο 20% σε κάποια ομόσπονδα

κρατίδια, ιδιαίτερα της πρώην

Ανατολικής Γερμανίας. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις δεν

αποτελούν και τις καλύτερες ειδήσεις

για την ελληνική κυβέρνηση, όμως ο

Αλέξης Τσίπρας υποχρεούται να δώσει

την μάχη με τους παρόντες πολιτικούς

συσχετισμούς και… όπου βγει. 

Πάντως, το πολιτικό κλίμα για την

κυβέρνηση είναι αρκετά βεβαρημένο με

την Ν.Δ. να εμφανίζεται να προηγείται

στις δημοσκοπήσεις ακόμα και με

διψήφια διαφορά.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον

Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητάει την

προκήρυξη προώρων εκλογών εδώ και

αρκετούς μήνες, υποστηρίζοντας ότι η

κυβέρνηση έχει χάσει την λαϊκή της

νομιμοποίηση και ότι είναι επείγουσα

μια πολιτική αλλαγή στην χώρα,

προκειμένου η Ελλάδα να σταθεί στα

πόδια της. 

Μόνο που οι προηγούμενες  εκλογές

έγιναν μόλις πριν από ένα χρόνο και η

Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει πάει

πέντε φορές στις κάλπες, χωρίς να

έχουν λυθεί τα προβλήματα της

οικονομίας και της κοινωνίας. 

Μπροστά σε αυτό το εκρηκτικό

μείγμα, όλα είναι ανοιχτά και πολλά θα

κριθούν από τις εξελίξεις που θα

υπάρξουν στα ανοιχτά μέτωπα μέχρι το

τέλος του 2016.                                   

Avgi gazetesinin anketinde 
YDP üstünlüğü

PUBLIC Issue araştırma
şirketinin Avgi gazetesi için
gerçekleştirdiği anket, Yeni
Demokrasi Partisi’nin
üstünlüğünü ortaya çıkardı.
Ankete katılanların yüzde
36’sı bir YDP hükümetinin
ülke için daha iyi olacağını
belirtirken, SİRİZA – ANEL
koalisyonunu
destekleyenlerin oranı ise
yüzde 14’te kaldı. 

Anketin en önemli
verilerinden biri de erken
seçim olacağına inananların
oranı oldu. Ankete katılan
seçmenlerin yüzde 51’i erken
seçime ihtiyaç olduğuna
inanırken, yüzde 46’sı buna
gerek olmadığını belirtti. 

Ankete katılanların yüzde
42’si ana muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi lider
Kiriakos Miçotakis’in ideal
başbakan olduğuna
inanırken, “En iyi başbakan
kim olur?” sorusuna “Aleksis
Çipras” cevabını verenlerin
oranı yüzde 23’te kaldı. Ankete
katılanların yüzde 32’si ise her
iki siyasetçiyi de başbakanlığa
uygun bulmadığını ifade etti. 

Ankete katılanların yüzde
90’ı hükümetin icraatlarından
memnuniyetsizliğini
belirtirken, ana muhalefetin
politikalarından memnun
olmayanların oranı da yüzde
80 olarak belirlendi. 

Öte yandan, ankete

katılanların mültecilerle ilgili
soruya verdiği cevaplar da son
derece ilginç. Ankete
katılanların yüzde 48’i
mültecilerin Yunanistan için
tehdit olduğuna inanıyor;
yüzde 45’lik bir oran da
mültecilerin ülke için tehdit
oluşturmadığı inancında. 

SİRİZA Partisi’ne
yakınlığıyla bilinen Avgi
gazetesinde yayımlanan
anketle ilgili olarak Yeni
Demokrasi Partisi’nden
yapılan açıklamada, YDP’nin
ve Kiriakos Miçotakis’in
üstünlüğünün açıkça
göründüğü belirtilerek, anket
sonuçlarının Çipras ve SİRİZA
partisinde paniğe yol açtığı
ileri sürüldü. 

HÜKÜMET: “SEÇİMLER
2019 SONBAHARINDA”

Hükümet cephesinden
yapılan açıkamada ise ana
muhalefet YDP’nin
aceleciliğinin anlaşıldığı,
ancak seçimlerin 2019
sonbaharında yapılacağı ifade
edildi. 

SİRİZA Sirkeli köyünde büro açtı

SİRİZA Partisi, 30 Eylül Cuma akşamı Rodop ilinin Sirkeli köyünde
SİRİZA Kozlukebir – Sirkeli ilçe örgütü bürosunu açtı.

Açılışa, Rodop ilindeki SİRİZA üyelerinin yanı sıra, SİRİZA Rodop
ili milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf ile SİRİZA
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Takis Haritu da katıldı. Aynı akşam
SİRİZA ilçe örgütü seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Genel Sekreter: Hüseyin Erdem
Üyeler: Yusuf Özkan (öğretmen), �rgin Mustafa (çiftçi), Halil İlker

(elektrik teknisyeni), �li Amet (öğrenci).
13 – 16 Ekim tarihleri arasında Atina’da yapılacak SİRİZA

kongresinde ilçe örgütünü temsil edecek üyeler şu şekilde belirlendi:
Yusuf Özkan (öğretmen)
Erdem Hüseyin (eczacı)
Ali Ali (öğrenci)
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SAVUNMA Bakanı ve
hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi
(ANEL) Başkanı Panos
Kammenos, orta ve güney
Yunanistan’dan bazı birliklerin
Batı Trakya bölgesine
kaydırılarak, bölgedeki askeri
varlığın takviye edileceğini
söyledi. 

Kammenos, 29 Eylül
Perşembe günü İskeçe,
Dedeağaç ve Kumçiftliği’nde
ziyaretlerde bulundu.
Kammenos’a Batı Trakya
ziyaretinde Genelkurmay
Başkanı Koramiral Evangelos
Apostolakis ve Kara Kuvvetleri
Komutanı Korgeneral Vasilis
Tallidis eşlik etti. 

Kammenos, Chinook tipi
helikopretle ilk olarak
İskeçe’deki dördüncü kolordu
komutanlığına geldi.
Kammenos’u taşıyan
helikopter üç kez denemeden
sonra piste zorlukla inebildi.
Kammenos, İskeçe’de üç askeri
birliğe bayrak verilmesi için
yapılan törene katıldı.
Kammenos yaptığı
konuşmada, Trakya ve
Makedonya bölgesindeki
silahlı kuvvetlerin
güçlendirilmesini

amaçladıklarını söyledi. 

BÜYÜK DERBENT
Savunma Bakanı Kamennos,
daha sonra Evros iline bağlı
Büyük Derbent köyüne
geçerek, Kara Kuvvetleri
tarafından onarılan Büyük
Derbent Azınlık İlkokulu’nu
ziyaret etti. Kammenos,
öğrencilere daha güzel bir okul
verebilmek için uğraştıklarını
belirterek, “Silahlı kuvvetler
olarak ihtiyaç olan Trakya’da,
Pomak köylerinde elimizdeki
imkanlarla hizmet vermeye
devam edeceğiz” ifadesine yer
verdi. 

“HEPİNİZ 
GALATALI MISINIZ?” 
Kammenos ile okul öğrencileri
arasında ise ilginç bir
diyaloğun yaşandığı dikkat
çekti. Bakan Kammenos’un bir
çocuğa “Hangi takımı
tutuyorsun?” diye sorması
üzerine “Galatasaray” cevabını
aldı. Bakan diğer çocuktan da
“Galatasaray” cevabını
altından sonra, “Hepiniz
Galatalı mısın çocuklar? Sizin
burada kendi takımınız yok
mu? Kendi takımınızı yapalım
mı? Ne dersiniz?” diye

konuştu.

KUMÇİFTLİĞİ ZİYARETİ
Bakan Kammenos ve
beraberindekiler daha sonra
Kumçiftliği’ne geçip burada 12
adet askeri lojmanın açılışına
katıldı. Kammenos, silahlı
kuvvetler mensuplarının emlak
sorunlarını çözmek amacıyla
özel bir gayret sarfettiklerini,
bunun için önümüzdeki
dönemde de çalışmaya devam
edeceklerini ifade etti. Bakan,

silahlı kuvvetler mensuplarının
yararına kullanılacak şekilde
Milli Savunma Bakanlığı’nın 34
milyar euroya ulaşan servetini
değerlendirmek için çalışma
başlattıklarını hatırlattı. 

“TRAKYA BÖLGESİNE YENİ
BİRLİKLER TAŞINACAK”
Kammenos, Trakya bölgesine,
özellikle de Evros iline yeni
birliklerin taşınacağını kaydetti.
Silahlı kuvvetlerle ilgili olarak
yeni planlama yapıldığını

anlatan Savunma Bakanı, “Bu
nedenle güney ve orta
Yunanistan’dan bazı birliklerin
kuzey sınırlarımıza doğru ve
özellikle de Trakya bölgesine
taşınması için çalışmalar
yapılıyor. Bu olay bölge
ekonomisine de katkı
sağlayacak” diye konuştu. 

Kammenos’un ziyareti
Dedeağaç’ta simülatör
merkezini ziyaretiyle sona erdi. 

Batı Trakya’ya askeri takviye

Sığınmacı çocuklar  
ders başı yapacak

ABTTF Başkanlık 
Kurulu toplandı

EĞİTİM Bakanı Nikos Filis,
"Yunanistan'da kalan sığınmacı
çocuklar 10 Ekim'den itibaren
eğitime başlayacak" dedi.

Eğitim, Araştırma ve Din
İşleri Bakanlığı yetkilileri,
başkent Atina'daki bakanlık
binasında ülkedeki sığınmacı
çocukların eğitimine ilişkin
basın toplantısı düzenledi.

Sığınmacı çocukların
eğitiminin önemine vurgu
yapan Filis, bunun Yunan
halkının misafirperverlik ve
dayanışmasını gösterdiğini
belirtti.

Filis, eğitim hakkının
Yunanistan üzerindeki
uluslararası bir sorumluluk
olduğunu anımsatarak,
"Yunanistan'da kalan sığınmacı
çocuklar 10 Ekim'den itibaren
eğitime başlayacak." ifadelerini
kullandı.

1.500 ÇOCUK 
EĞİTİM GÖRECEK
Bakanlığın Genel Sekreteri
Yannis Pantis de, toplam bin
500 sığınmacı çocuğun eğitim
göreceği bilgisini verdi.

Pantis, Atina'da iki,
Selanik'te iki, Epir'de ve Enya'da
birer kampta kurulacak eğitim
merkezlerinin yanı sıra, 20

okulun da sığınmacı çocukların
eğitimi için kullanılacağını
kaydetti.

Sığınmacı çocuklar, saat
14:00'te ders başı yapacak. 

Yunanistan'da sığınmacı
çocukların eğitimi, Selanik’e
bağlı Oreokastro'daki bir okul

aile birliğinin çocuklarını okula
göndermeme kararıyla ülke
gündemine oturmuştu. Veliler,
okulu işgal ederek kararı
protesto etmişti.

Hükümet yetkilileri,
protestoyu "kabul edilemez"
olarak nitelendirmişti.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanlık
Kurulu, yaz tatili sonrası ilk toplantısını 1 Ekim Cumartesi günü
Almanya’nın Witten şehrindeki genel merkezde gerçekleştirdi.
Toplantıda, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülen girişim
ve faaliyetler görüşülerek karara bağladı.

ABTTF, Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) çatısı altında
2013 yılında kurulan Türk Azınlıkları / Toplulukları Çalışma
Grubu’nun (TAG) 14-17 Kasım  tarihlerinde Almanya’nın başkenti
Berlin’de yapacağı üçüncü yıllık toplantısına Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) ile birlikte Batı Trakya Türk azınlığını temsilen
katılacak.

Toplantıda ayrıca, ABTTF üyesi bir derneğin ev sahipliğinde
2017 yılında düzenlenmesi öngörülen geleneksel Dr. Sadık Ahmet
Futbol Turnuvası’nın içeriği ve organizasyonuna ilişkin ayrıntılar
da görüşüldü.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Nobel ödüllü iktisatçı Stiglitz:

“Euro Bölgesi dağılabilir”
DÜNYA Bankası eski baş

ekonomisti, Nobel ödüllü
Joseph E. Stiglitz, Euro
Bölgesi’nin en iyi karar alıcılarla
yönetilse bile işlevini
yapmasının imkansıza yakın
olduğunu söyledi.

Euronews’in sorularını
cevaplayan sol eğilimli iktisatçı
Stiglitz, Avrupa Merkez
Bankası’nın Euro Bölgesi’nin
sorunlarını çözemeyeceğini,
çünkü bölgenin ekonomik
olmaktan ziyade politik
saiklerle kurulduğuna inanıyor.

Stiglitz, “Avrupa Merkez
Bankası’nın yeterince işlevsel
olduğunu düşünüyor
musunuz?” sorusuna, “Bence
Merkez Bankası’nın
yapabileceklerinin sınırlı
olduğunu görmeliyiz. Problem,
uygulanan politikalarla ilgili
değil, şu ana kadar uygulanan
yöntemler en iyisi değildi, ama
en iyi politikalar bile olsa sorun
bunlarla ilgili değil. En iyi
şartlarda bile, karar alıcı bir
dahinin varlığında bile, Euro
Bölgesi’nin işlevselliği
neredeyse imkansızdır.”
cevabını verdi.

Avrupa ekonomisinin
kırılganlığının en büyük
kaynağının 17 yıllık geçmişi
olan ortak para birimi Euro
uygulaması olduğunu söyleyen
Stiglitz, Avrupa Merkez Bankası
Başkanı’nın üye ülkelere reform
yapmalarını öneren yaklaşımını
da eleştirdi.

Joseph E. Stiglitz: “Onun bu

tespiti, suçu kurbanların
üzerine atmak gibi. Hükümetler
derken, hangi hükümetler? Eğer
Almanya, İspanya ve Portekiz
gibi, ekonomik düzenlemelerle
uğraşmak ve bunun yükünü
çekmek yerine kendi
ekonomisini enflasyonist hale
getirip, fiyatların artmasına izin
veriyorsa, bu çok yardımcı
olacaktır. Avrupa Merkez
Bankası’nın zorunluluklarını
değiştirerek başka kurumlar
oluşturmak… Ülkeler tek
başlarına bu sorunu çözemez.”

DIE WELT
Alman Die Welt gazetesine
yaptığı açıklamalarda da
Stiglitz, on yıla kadar Euro
Bölgesi’nden kopuşların
olabileceğini söyledi. Avrupa'da

alınan kararların uygulanması
konusundaki yavaşlığın
kendisini endişelendirdiğini
kaydeden Stiglitz, bankacılık
birliğinin kurulması ya da ortak
mevduat garantisi
oluşturulması gibi derin
reformlara ihtiyaç olduğunu
vurguladı.

Euro Bölgesi’nin geleceğine
ilişkin öngörüsünü paylaşan
Stiglitz, “On yıl sonra hala Euro
Bölgesi olacaktır, ancak soru
nasıl olacağı. Birliğin on yıl
sonra hala 19 üyesi olacağı pek
olası değil" dedi. On yıl sonra
kimin hala Euro Bölgesi üyesi
olarak kalmaya devam
edeceğini söylemenin zor
olduğunu kaydeden Stiglitz,
Almanya'nın Yunanistan'ın
Euro Bölgesi’nden çıkması

fikrini kabullenmiş
göründüğünü dile getirdi.

Stiglitz, Euro Bölgesi’ndeki
ekonomik durgunluğun ancak
ortak para birimi
uygulamasından vazgeçilmesi,
ya da Euro bölgesinin Kuzey ve
Güney Euro bölgesi olarak ikiye
ayrılmasıyla aşılabileceğini
söyledi.

Joseph Stiglitz, İtalya'nın
Euro bölgesinden ayrılabilecek
ülkelerden biri olabileceğini de
öne sürdü. İtalyanlarla sohbet
ettiğinde eurodan memnun
olmadıklarını gördüğünü ifade
eden Stiglitz, politikacılar ve
önde gelen bilim insanlarının
da Euro'nun İtalya'da
yürümediği görüşünde
olduklarını belirtti.

Stiglitz'den Euro Bölgesi’nin geleceğine ilişkin karamsar öngörü: "On
yıla kadar Euro Bölgesi’nden kopuşlar olabilir."

Dünyanın borcu 152 trilyon dolara çıktı
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), dünya

çapında kamu ve özel sektör borçlarının 152 trilyon
dolarla şu ana kadarki en yüksek düzeyine çıktığı
ve bu durumun küresel ekonomik büyümeyi
normalleştirmenin önünde önemli bir engel
oluşturduğu uyarısında bulundu.

IMF, dünyanın önde gelen merkez bankalarının
kolay para dağıtma politikalarının özellikle Çin ve
özel sektörde bir kredi balonu yarattığını belirtti ve
bazı düşük gelirli ülkelerde kamu borçlarını
yükselttiğini söyledi.

Bu arada yavaş ekonomik büyümenin de, hem
şirketlerin hem de ülkelerin borç yükünü
azaltmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Bu
durumun da şirketleri harcama ve yatırımlarını

azaltmaya zorlayarak ekonomik büyümeyi daha
da yavaşlattığı vurgulandı.

IMF'nin Mali Gözlem Raporu'nda, ülkelerin
borçlanma oranlarını düşürmemesi durumunda
yeni krizler ve derin durgunluklar yaşanabileceği
de belirtildi.

Raporda, "Borçlanmanın önemli oranda
düşmesi için, güçlü büyüme ve düşük enflasyon
oranları gerekli" denildi.

Bunun için de hükümetlerin büyümeyi
canlandırmak adına yatırım yapması, mali ve iş
hayatı reformları yapması ve çok borçlanmış
şirketleri hedefleyen programlar yürütmesi
gerektiği söylendi.
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MUZAFFER AĞABEY
Bize bıraktığınız İRFAN
ocağının 50. yılını kutluyoruz

Yukarıdaki objede Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin 50 yılında notları ile bizleri onurlandıran sevgili öğrencimiz ZEYNEP YÜKSELOĞLU’nu
görmektesiniz. Bu büyük başarısından dolayı ZEYNEP’i ayağa kalkarak hep birlikte alkışlıyoruz.

Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

MUZAFFER AĞABEY
1 Temmuz akşamı Kadir gecesi idi

büyük himayelerinizle iyi bir yerde
olan “Sünne Mahalle” camiinde bize
kurup bıraktığınız İskeçe’nin “TEK
İRFAN OCAĞI” İskeçe “ÖZEL
GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU
AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ”nin
kutladığımız kuruluşunun 50. yılında
mevlid okutamadığım için çok büyük
bir hüzünle “SİZ”den özür diliyorum.

Bu büyük eksikliğin bütün vebalini
üzerime alıyorum. Neden mi?

Çünkü, bir asrın üç çeyreğini, kah
sizin yanınızda, kah üstad NURİ
EFENDİ’nin yanında geçiren ben,
verdiğiniz eğitim ve kültüre rağmen
ilahi güç bana o günlerde evimden
hatta koltuğumdan kalkamayacak
kadar bir hal verdi.

Bu yüzden okulumzun bu 50.
yılında çok büyük zaruretten dolayı
okutamadım mevlidi. Yoksa ilahi
gücün çimdiklemesi olmasaydı
mutlaka “İRFAN OCAĞIMIZA” uygun
bir dini tören yapardım. Ne yapalım
olmadı. Onun için de önümüzdeki
sohbetlerde okuyacağınız gibi İskeçe
azınlık ailesi benim bu büyük
zaruretten dolayı yapamamış
olduğum dini törene rağmen İskeçe
azınlık lisesini İskeçe azınlık ailesi 50.
yıla yaraşır bir rekor ile 2016-2017 ders
yılında okulu doldurdu taşırdı.

Tabii, bir çok tanıdıklar gibi “SİZ”
de niye okulun “DİN VE AHLAK”
hocaları bunu gerçekleştirmedi diye
sorabilirsiniz. Ağabey, üzülerek ben
de söyliyeyim. İki “DİN VE AHLAK”
elemanımızın buna ilgi göstermemiş
olmalarına çok hayıflandım. Ne
yapalım zorla güzellik olmaz.
Gelecekte bu hususta daha geniş bir
bilgiyi sizlerle paylaşacağız.  

Değerli MUZAFFER ağabey “SİZİ”
asla unutmadım ve şanınıza yakışır
bir anma gecesi tertip edeceğıme söz
veriyorum.

Olduğun yerde rahat olman için
sohbetimin içinde sunduğum sevgili
öğrencimizin karnesi size en büyük
hediyemizdir ve “SİZİN” en büyük
onurunuzdur diyoruz.  

Yukarıdaki fotoğrafta bütün ömrünü Batı
Trakya Türk eğitimine vakfetmiş olan

MUZAFFER beyi görmektesiniz
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Emine Tabak Ahmet

Çağdaş eğitim ve mutlu çocuklar...

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
zınlığımızın kanayan
yarası eğitim ve ondaki
aksaklıklar, eksik

öğretim metodları, kapanan
okullarımız, pırıl pırıl bir zekaya
sahip öğrenme arzusuyla dolu
çocuklarımızın, ne yazık ki
“öğrenemeden” eğitimlerini
sürdürme çabaları ve daha bir çok
olumsuzluklar toplumumuz için
çok büyük bir sorun
oluşturmakta. Bu olumsuzluklar
ve eksiklikler sonucu çocuklarımız
her çocuğun en doğal hakkı olan
doğru eğitimi alamadan, çıkmaza
girmiş bir eğitim sistemi eşliğinde
okullarına devam etmekteler, ne
acı ki!

Eğitimdeki yetersizlik ve
olumsuzluklar bir toplum için en
büyük yaradır. Zira eğitim dönemi
insan hayatının en önemli ve en
belirleyici dönemlerindendir.
Özellikle de okul öncesi ve ilkokul
dönemi, çocuğun kişiliğinin
şekillenmesi genel bilgi ve
kültürün kazanılması açısından
büyük önem taşımaktadır. Kişinin
sağlıklı toplumsal ilişkiler
kurabilmesi ve iyi bir kariyer
edinebilmesi açısından eğitim en
önemli araç ve ihtiyaçtır
kuşkusuz.

Bir toplumun gelişebilmesi için
bireylerinin iyi bir eğitim
alabilmesi büyük önem taşır.
Gerek bilimsel, gerek ekonomik,
gerekse kültürel gelişim için iyi bir
eğitim gerekir. İyi bir eğitim
sonucu öğrenebildiklerini
sorgulayabilen, özgüveni yüksek
bireyler yetişir. Böylelikle de daha
mutlu, refaha ulaşmış özgüveni
yüksek bir toplum oluşur.

Eğitim, kişilerin karakterlerini
de geliştirir. Onlara sorumluluk,
dürüstlük, gibi doğru davranışlar
kazandırır. Bu sayede de toplum,
özünü ve kültürünü koruyarak
yaşamaya devam eder. Eğitimden
yoksun olan toplumlarda, her
şeyde önce kişi kendi benliğini
kaybeder.

Eğitimsiz toplumlarda kargaşa
ve güven eksikliği oluşur. Bu da,
insanlar arasında anlaşmazlıklara,
güvensizliklere ve toplumun
huzurunun bozulmasına neden
olur. Eğitimsiz bir toplum
özgeçmişini, tarihini bilemez,

dolayısıyla da ona sahip çıkamaz.
Kişiliğin yada benliğin
kaybedilmesi de böyle bir şeydir
işte!

Eğitimin yetersiz olduğu
toplumlarda insanlar, birbirlerine
yardım etmek yerine, birbirlerine
nasıl kötülük yapabileceklerini
düşünürler. Sağlıklı bir düşünce
ve muhakeme gücü yoktur,
özgüven eksikliği vardır ve bu da
korkak iki yüzlü insan sayısını
arttırır. Eğitim yetersizliği ve
eksikliği mantıklı davranamamayı
da beraberinde getirir. Mantık
eksik olunca da kişiler iç güdüleri
ile hareket ederler ve hatalar
yaparlar. Her şeyden önemlisi de
eğitim eksikliği, bizim gibi azınlık
toplumlarında kişinin “kimliğini”
unutup, “başkalaşmasına” neden
olabilir ki, bu da çok acı bir
durumdur.

Tüm bunların yaşanmaması
için çocuklarımızın iyi bir eğitim
alabilmesinin önemine inanmamız
gerekir. Bunun için de en büyük
çabayı anne-babalar gösterecektir
elbette. İlkokullarda okuyan
çocuklarımızın daha iyi bir eğitim
ve öğretimden faydalanabilmeleri
için aileler ve okul-aile
birliklerinin, öğretmenlerin
duyarlı sağ duyulu yaklaşımları
büyük önem taşır. Çocuklarımıza
bilgi ve genel kültür vermekle
birlikte, özgüven ve kişilik
gelişimlerinde de katkı
sağlayabilecek bir eğitim
sisteminin oluşturulabilmesi için
büyük uğraş gerekmektedir.
Çocuklarımızın çaresizlik
yaşamadan, her zaman koşar
adımlarla eğitim alanında
ilerleyebilmelerini sağlayabilmek,
bütün azınlık fertleri için amaç
olmalıdır. Çünkü çocuklarımız iyi
bir eğitim alabildikleri sürece
mutlu olabileceklerdir. Eksik
eğitim sistemiyle öğrenim gören
çocuk, tatminsizlik yaşayarak,
olumsuz arayışlara girerek
mutsuz olabilir.

Eğitimimizdeki bu kördüğüm
en kısa zamanda çözülmesini ve
çocuklarımızın aydınlık yarınlara,
çağdaş bir eğitim sistemi ile
yürüyebilmelerini dilerim. Mutlu
günler...

Vergi iadeleri ve tarım kalkınma
programı hakkında açıklama

RODOP ili SİRİZA Partisi
milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve Mustafa
Mustafa, Tarım Bakanlığı’nın
çiftçileri ilgilendiren vergi
iadeleri ve tarım kalkınma
programıyla ilgili açıklamayı
duyurdu.

Milletvekilleri Mustafa ve
Karayusuf’un sosyal medya
aracılığıyla yaptıkları
açıklama şöyle:

“2013-2014 yıllarına ait FPA
(KDV) ve yakıt FİK (ÖTV )
vergi iadeleri kısa sürede
ödenecektir.

Vergi iadeleriyle ilgili
karar, bakan tarafından
imzalanmış olup, toplam 150

milyon tutarındadır ve
üreticilerin hesaplarına
yatırılacaktır.

Bakan ayrıca bu yıl içinde,
2015 ve daha önceki yıllara ait
sürüncemede olan
durumların da
sonuçlandırılacağını belirtti.
Ekim ayı sonunda, 2017 yılına
ait temel destek priminin
%70’ini, Kasım sonunda 2016
yılına ait telafi edici
(eksisotiki) primin %60’ını,
Aralık sonuna kadar da temel
destek priminin geri kalanını
ve yeşillendirme (prasinizma)
priminin ödeneceğini
açıkladı.

2014-2020 yıllarına ait

toplam 4,7 milyar tutarındaki
AB destekli Tarım Kalkınma
Programı (TKP) hakkıında
bilgi veren Bakan, bu
desteğin %37’sinin Bölgelere
(Perifereia) devredileceğini ve
ilgili kararın önümüzdeki
günlerde imzalanacığını
açıkladı.

Tarım Kalkınma Programı
çerçevesindeki desteklerin:

1) Genç çiftçilere;
2) Tarım ürünlerini

işlemeye;
3) Biyolojik tarım ve

hayvansal ürünlere;
4) İyileştirme projelerine; 
5) Genç çiftçilerin eğitimi

için verileceğini açıkladı.

Milletvekili İlhan Ahmet, 
Tarım Bakan Yardımcısı
Bolaris’le görüştü

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Tarım Bakan Yardımcısı Markos
Bolaris ile Atina’da bir araya geldi. 

Görüşmede Milletvekili İlhan Ahmet’in,
tütüne yeniden prim hakkı ve bununla ilgili
olarak yaptığı girişimler hakkında Bolaris’e
ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi. 

İlhan Ahmet görüşmeye ilişkin yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tütün
üreticisinin bekleyecek gücünün ve sabrının
kalmadığını dile getirerek, tütün primleri için
doğan fırsattan yararlanmanın önünü açacak
gerekli düzenlemeler için hükümetin biran
önce harekete geçmesi gerektiğini söyledim.
Bir dizi temasta bulunmak üzere Atina’ya

gelecek olan AB Tarım Komiseri Hogan’ın,
Perşembe günü Meclis Üretim ve Ticaret
Komisyonu ziyareti esnasında da tütün
primlerinin üreticiye yeniden verilmesiyle
ilgili sözkonusu taleplerimizi ve son
gelişmeleri tüm yetkililerin huzurunda bir kez
daha dikkatlere sunmaya hazırlandığımı ifade
ettim. İki görüşmemizde sayın Bolaris, tütün
konusunda yürüttüğüm çalışmaların ve son
dönemde AB nezdinde gerçekleşen
girişimlerimin yakından takipçisi olduğunu
dile getirdi. Bolaris, konuyla ilgili Tarım
Bakanı’nın da yakın gelecekte gerekli
açıklamaları yapacağını söyledi.” 
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Fenerbahçe, Anadolu Efes'i
77-69 mağlup ederek 32.
Erkekler Cumhurbaşkanlığı
Kupası'nın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'nda
oynanan mücadelede
Fenerbahçe ilk çeyreği 15-9 önde
tamamladı. İkinci çeyrekte farkı
açan Sarı Lacivertliler soyunma
odasına 39-27 üstünlükle gitti.
Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte
skoru eritse de Fenerbahçe
dördüncü periyoda 64-56 önde
girdi.

Fenerbahçe, farkın
azalmasına izin vermedi ve
karşılaşmayı 77-69 kazanarak,
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı
altıncı kez müzesine götürdü.
Fenerbahçeli oyuncular
ödüllerini ve kupayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

elinden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı

6. kez müzesine götüren
Fenerbahçeli basketbolcular,

kupa töreninde büyük sevinç
yaşadı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen
fubolcu Önder Turacı'nın bıçaklandığı ve
durumunun ağır olduğu belirtildi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Önder
Turacı'nın (35), eski eşinin kardeşi
tarafından bıçaklandığı öğrenildi.
Turacı'nın durumunun ciddi olduğu ifade
ediliyor.

Belçika 3. Lig takımlarından Sporting
Hasselt takımında forma giyen Turacı'nın,
eski eşinden olan çocuğuyla alakalı
yaşadığı problemden dolayı bıçaklandığı
ifade edildi.

Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile
alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları,
bu tartışmanın ardından Turacı'nın, eski
eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve
omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi.

Eski milli futbolcunun durumunun ciddi
olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade
edildi.

Eski
Fenerbahçeli
Önder Turacı
bıçaklandı!

İspanya Emre Çolak'ı
konuşuyor! 
Yaz transfer döneminde
Galatasaray'dan ayrılarak La
Liga ekibi Deportivo'ya
transfer olan Emre Çolak,
İspanya'da adından söz
ettiriyor.
Barcelona'da sezona harika
başlayan Arda Turan'ın
ardından Emre Çolak da,
'İdolüm' dediği Arda Turan'ın
ardından La Liga'da başarı
basamaklarına çıkmaya
başladı.
Deportivo'da sezonun ilk dört
maçının üçünde süre
almayan, ikinci hafta Real
Betis'e karşı 90 dakika
sahada kalan Emre Çolak, 7.
haftası geride kalan ligde
özellikle son üç haftada
gösterdiği oyunla beğenileri
topladı. Deportivo teknik
direktörü Gaizka
Garitano'nun Emre'yi sol
kanattan alıp ofansif orta
saha pozisyonuna çekmesi,
Emre Çolak'ın yeteneklerini
daha rahat sergilemesine
sebep oldu.
Deportivo teknik direktörü
Gaizka Garitano; "Emre, bize
ihtiyacımız olan pas kalitesini
veriyor." sözleriyle
futbolcusunu övdü.
Forvet arkası pozisyonda
kendisini daha rahat
hisseden 25 yaşındaki Emre,
forveti ve kanat oyuncularını
besleyen kilit paslarda
önemli bir başarıya imza attı

LA LIGA'NIN ZİRVESİNDE
Emre, Deportivo ile çıktığı 4
maçta toplam 156 kez topla
buluşan ve 124 kez başarılı
pas yapan Emre %79 oranı
sağlarken bu dört maçta 14
kilit pas yapmayı başardı.
Maç başına ortalama 3,5 kilit
pas yapan Emre Çolak, bu
alanda La Liga'nın zirvesine
oturdu.
Emre'yi takip eden isimler ise
ortalama 3,3 kilit pas
oranıyla Atletico Madrid'den
Koke, Real Madrid'den Toni
Kroos, Barcelona'dan Sergi
Roberto, Valencia'dan Nani
oldu.
Altyapısından yetiştiği
Galatasaray'da tam 7 yıl
görev yapan Emre Çolak, yaz
transfer döneminde gittiği
Deportivo'da çıktığı 4 maçta
1 de asist yapma başarısı
gösterdi.

32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı
Fenerbahçe kazandı

Podolski, Sinan Gümüş’e son vuruş dersi
vermeye başladı... Sneijder de sahada yakın
oynadığı Bruma’ya özel ilgi gösteriyor. Cim
Bom’un genç yetenekleri artık tecrübeli
yıldızların kanatları altında.

Antalyaspor maçında yaptığı iki şık
vuruşla fileleri havalandıran Podolski,
kendisi gibi sol ayaklı olan ve sağ açıkta
görev yapan Sinan Gümüş’e son vuruş dersi
vermeye başladı. İkili daha önce birlikte
yaptıkları çalışmaları idmanlarda artık
daha disiplinli ve düzenli şekilde
uygulamaya karar verdi. Poldi, Sinan’a yol
gösterirken, Wesley Sneijder’in de Bruma’ya
olan yakın ilgisi devam ediyor. Sahada

geçen sezon Yasin’e, bu sezon da Bruma’ya
yakın oynayan ve sürekli sol çizgiye kayan
Hollandalı yıldız, Florya’da birçok konuda
genç yeteneğe yardımcı oluyor.

RİEKERİNK DE GÖREV BAŞINDA
Bruma’nın psikolojik olarak
rahatlamasında etkin rol oynayan Sneijder,
genç oyuncunun sıkıntılarının çözülmesi
için de aracı olmaktan çekinmiyor. Teknik
patron Riekerink de, genç oyuncuların A
takıma kazandırılması adına çalışmalarını
sürdürüyor. Takım içindeki bu tür
yardımlaşmalar en çok da yöneticileri
memnun 

Galatasaray'da gençler
koruma altında

İngiltere Premier Lig'de forma giyenler arasında en popüler
futbolcu, 53,5 milyon takipçisiyle Arsenalli Mesut Özil oldu.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'da
yer alan futbolcuların hesaplarındaki hayran sayılarına göre,
Mesut Özil, Premier Lig'in en popüler ismi olarak dikkati çekti.

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 2 asisti bulunan Türk asıllı
Alman futbolcunun Facebook'ta 31 milyon 200 bin, Twitter'da 13
milyon 300 bin, Instagram'da ise 9 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyanın kralı Mesut Özil
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İskeçe Saat Kulesi’ne Hıristiyan dini
sembollerinin koyulmasına karşı çıkıyor

İSKEÇE Esnaf, Sanatkar ve Ticaret
Federasyonu eski Başkanı Yorgos
Bacakidis, Hıristiyan bayramlarında
İskeçe Saat Kulesi’ne Hz. İsa’nın
maketinin koyulmasına karşı çıktı. 

Geçtiğimiz günlerde Esnaf, Sanatkar
ve Ticaret Federasyonu başkanlığından
istifa eden Bacakidis, kişisel sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Şimdi hiç bir zaman olmadığı kadar
özgür hissettiğim için ‘diğer’
hemşehrilerimize karşı saygıyla ilgili bir
konuya değinmek istiyorum. Hıristiyan
bayramlarında belediye yönetiminin saat
kulesine Hz. İsa’nın maketini koyduğunu
görüyorum. Bunu anlamakta
zorlanıyorum. Fakat İskeçe Saat
Kulesi’nin dini bir eser olmadığına
inanıyorum. İskeçe Saat Kulesi, tüm
şehrimizin kültür mirasıdır. Herkesten
önce saygıdeğer Metropolitten,
Hıristiyan sembollerinin saat kulesine
konmasına karşı çıkmasını beklerdim.
Çünkü şehrin yarıya yakını
Müslümanlardan oluşuyor ve bu şekilde
onlara saygı göstermiyoruz. Belediye
yönetimi Müslümanların bayramlarında
onların sembollerini saat kulesine
koysaydı bunu nasıl karşılardınız
objektif İskeçeliler?” görüşlerine yer
verdi. 

Bacakidis sosyal medyadaki
paylaşımında farklı kültürlere saygı
gösterilmesi gerektiğini belirterek, dini
sembollerin dini mekanlarda yani cami
ve kiliselerde olması gerektiğini dile
getirdi. 

Bacakidis’in sosyal medyada Yunanca
olarak yaptığı paylaşım şöyle: 

«Και κάτι που θέλω εδώ και καιρό να
πω και δυσκολευόμουν λόγω και των
αξιωμάτων, μη πω κάτι βαρύ. Τώρα που
νιώθω λεύτερος όσο ποτέ άλλωτε, θα
ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα, που έχει
να κάνει με τον σεβασμό προς τους
“άλλους” συμπολίτες μας και εξηγώ:
Βλέπω στις Χριστιανικές γιορτές κάθε
φορά, η εκάστοτε Δημοτική αρχή, να
τοποθετεί επάνω στον πυργίσκο του
ρολογιού της κεντρικής πλατείας τον
Ιησού Χριστό. Δυσκολεύομαι να το
καταλάβω, αλλά έχω την αίσθηση πως το
Ρολόι της Ξάνθης, δεν είναι Χριστιανικό
μνημείο να βάζεις επάνω θρησκευτικά
σύμβολα, αλλά μνημείο πολιτισμικής
κληρονομιάς ολόκληρης της πόλης μας.
Και θα περίμενα από τον Σεβασμιότατο,
πρώτος, να μη το δεχτεί να
τοποθετηθούν Χριστιανικά σύμβολα,
μιας και οι μισοί σχεδόν κάτοικοι τούτης
της άμοιρης πόλης, είναι Μουσουλμάνοι
τους οποίους έτσι, σαφώς και δεν τους
σεβόμαστε. Εκτός και αν στις γιορτές του

Μπαϊραμιού, η Δημοτική αρχή
τοποθετήσει στον πύργο του Ρολογιού,
σύμβολα του ιερού Κορανίου, πως σας
φαίνεται αντικειμενικοί Ξανθιώτες?
Λοιπόν, για να μην το παίζουμε
προοδευτικοί ενώ στην κυριολεξία, ζούμε

σε μεσαίωνα που σκεπάζει δεκαετίες τη
πόλη μας αγαπητοί φίλοι, πρέπει να
μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον,
ηθικά και ειλικρινά, έτσι και τα
θρησκευτικά σύμβολα της
διαφορετικότητας που μαγικά

συνυπάρχουν σε τούτη τη πόλη. Ας
περιοριστούν στους τόπους λατρείας,
δηλαδή, στους Ναούς και στα
Τζαμιά...!!!»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cambaz’ın ailesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da
FETÖ’cülerin şehit ettiği Batı
Trakyalı gazeteci Mustafa
Cambaz’ın ailesini ziyaret etti.
FETÖ darbe girişimi sırasında
İstanbul Çengelköy Karakolu
önünde şehit olan Yeni Şafak
gazetesi foto muhabiri Mustafa
Cambaz'ın ailesine 16 Eylül
Cuma günü taziye ziyaretinde
bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ailenin bayramını
kutladı. Erdoğan, Cambaz’ın
ailesiyle görüşerek, bir kez
daha başsağlığı dilerlerinde
bulundu. 
Ziyarette şehit Mustafa
Cambaz'ın oğlu Alparslan
Cambaz babasının “Türkiye Ulu
Camileri” çalışması hakkında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a bilgi verdi.
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