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“Cumhurbaşkanından
selam getirdim”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu
Bilal Erdoğan, 2-3 Mayıs tarihleri arasında Batı Trakya’ya özel bir
ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, azınlık köylerini ziyaret etti ve
azınlık temsilcileriyle biraraya geldi.
BİLAL Erdoğan, Batı
Trakya ziyaretine 2 Mayıs
Cumartesi günü Rodop iliyle
başladı. Bilal Erdoğan
karayoluyla geldiği
Yunanistan’a Kipi sınır
kapısından giriş yaptı.
Erdoğan’ı, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ve diğer yetkililer
karşıladı.
Şahin’de coşkulu bir
konuşma yapan Bilal
Erdoğan da, “Sizin
gözlerinizdeki ışıltıyı görmek
ne büyük mutluluk. Ben
buraya kendi adıma geldiğimi
düşünmüyorum, bunu da
biliyorum. Buraya, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın selamlarını
getirdim. » 6, 7, 8

Tütün Üretecileri
Kooperatifi
genel kurulunu
yaptı

DEB: “Vakıflarda seçim
istiyoruz”

5 Mayıs Salı akşamı
yapılan genel kurul
toplantısında kooperatif
yönetimi yaptığı çalışmalar
ve kooperatifin mali
durumu
hakkında delegelere bilgi
verdi.
Toplantıda yeni tarım
politikası, tütün fiyatları,
tüccarlarla yapılan
sözleşmeler gibi konular
görüşüldü. »2

dünya

19’da

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Gümülcine Vakıflar
İdaresi’ne yapılan yeni atamaları kınadı. Azınlığın yıllardır dile
getirdiği talepler dikkate alınmadan “atama” yönteminin
devam ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten DEB
Partisi, Batı Trakya’daki Vakıf İdare Heyetleri için seçim ilan
edilmesini talep etti.
DEB Partisi’nin açıklamasında, “Azınlığa ait vakıf mallarını
yönetenlerin, yıllarca atama yöntemiyle göreve getirilmesi
antidemokratik ve baskıcı bir zihniyetin benimsediği
uygulamadır. 34 yıldır Avrupa Birliği üyesi olan ülkemizde,
azınlık haklarına aykırı bir biçimde sözkonusu uygulamanın devam
ediyor olması kabul edilemez.” ifadeleri dikkat çekti. »3

bilim
Klorin gazı
BM
gündeminde

11’de

ekonomi
WhatsApp’ın
sesli arama
özelliği

“Türk Akımı”
yerine
22’de “Yunan Akımı”

spor

23’te

GS dünyanın
en değerli
20. kulübü

»12-13

ABTTF, nefret
saldırılarını
AGİT’e
rapor etti
2014 Nefret Suçları Raporu’nu
hazırlayan ve bu rapora katkıda
bulunmak üzere çağrıda bulunan
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan
Hakları Ofisi (ODIHR), 2014 raporunu
Uluslararası Hoşgörü Günü olan 16
Kasım 2015’te yayınlayacak. »17

Encümen
Heyetleri
Birliği’nde
kongre
Azınlık Okulları Encümen Heyetleri
Birliği, 10 Mayıs Pazar günü kongreye
hazırlanıyor. Kongre, Gümülcine
İdadiye Azınlık İlkokulu’nda saat
17:00’de başlayacak. »8

Batı Trakya’da
Hıdırellez
BATI Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği’nin Hıdırellez
kutlamaları Hasanlar köyünde
gerçekleşti. Hıdırellez şenliklerinin
İskeçe’deki adresi bu yıl da Ilıca köyü
oldu. »14
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Tütün Üreticileri Kooperatifi genel kurulunu yaptı
GÜNDEM

8 Mayıs 2015

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
yıllık olağan genel kurulunu
gerçekleştirdi. 5 Mayıs Salı akşamı
yapılan genel kurul toplantısında
kooperatif yönetimi yaptığı çalışmalar
ve kooperatifin mali durumu
hakkında delegelere bilgi verdi.
Toplantıda yeni tarım politikası, tütün
fiyatları, tüccarlarla yapılan
sözleşmeler gibi konular görüşüldü.
TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi yıllık olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi. 5 Mayıs
Salı akşamı yapılan genel kurul
toplantısında kooperatif
yönetimi yaptığı çalışmalar ve
kooperatifin mali durumu
hakkında delegelere bilgi verdi.
Toplantıda yeni tarım politikası,
tütün fiyatları, tüccarlarla
yapılan sözleşmeler gibi konular
görüşüldü.
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nin genel kurulu
Gümülcine’deki “Filia” otelinde
gerçekleşti. Genel kurula
yaklaşık 70 delege katıldı. Genel
kurul, divan başkanı ve
sekreterin belirlenmesi ile
başladı. Divan başkanlığına
Cahit Kamber Süleyman,
sekreterliğe ise Hüseyin Paşalı
getirildi. Genel Kurul, kooperatif
başkanı Hüseyin Esat’ın
konuşması, yıllık mali denetim
raporunun okunması, eleştiriler
ve öneriler bölümleriyle devam
etti.

GENEL KURUL BASINA
KAPALI YAPILDI
Trakya Tütün Üreticileri

Kooperatifi’nde yıllık
olağan genel kurul
toplantıları bugüne kadar basına
açık yapılırken, 5 Mayıs Salı
akşamı gerçekleştirilen genel
kurul basına kapalı
yapıldı.Toplantı öncesi basın
mensuplarına fotoğraf çekme
izni veren başkan Hüseyin Esat,
delegelere faaliyet raporunu
okumak için söz aldığında basın
mensuplarından genel kurulu
terk etmelerini istedi. Başkan
Esat, kurul sonrasında
gazetecilerle bir araya geldi ve
görüşülen konular hakkında
bilgi verdi.

2015 ZOR BİR YIL OLACAK
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nin genel kurulu bu
yıl zamanında yaptığını belirten
Hüseyin Esat, “Geçen yıllarda
genel kurul tütün ekiminin
yoğun olduğu dönemde
yapıldığından bazı delegeler
katılamıyordu. Bu nedenle
yönetim bu yılki gelen kurulu
Mayıs ayında, yani yapılması
gereken zamanda yapmayı tercih
etti.” diye konuştu.
Yaptığı konuşmada delegelere

yönetim olarak neler yaptıkları
konusunda bilgi verdiğini
belirten Hüseyin Esat, yeni ortak
tarım politikasının tütün
üreticisi açısından iyi
gitmediğini ve 2015 yılının tütün
üreticileri için çok zor bir yıl
olacağı konusunda delegeleri
uyardığını ifade etti.

BAKANLIKTAN HALA
CEVAP YOK
18 tütün kooperatifinin katılımı
ile Serez’de Mart
ayında tütüncülerin sıkıntılarını
ve tütünün geleceğini
değerlendirmek için bir toplantı
yapıldığını hatırlatan Esat,
toplantıda çıkan karar metnini
Tarım Bakanlığı’na göndererek
randevu talep etttiklerini, ancak
bakanlıktan hala cevap
alamadıklarını vurguladı.
Yeni hükümet göreve
başladığı günden bu zamana
kadar Tütüncüler Üst Kurulu
olarak üç kez toplantı
yaptıklarını, her toplantı sonrası
bakandan randevu talep
edilmelerine rağmen,
bakanlıktan cevap alınamadığını
belirten başkan Esat, hükümet
yetkilileri ile ileşim kurma
sorunundan yakındı.

TÜTÜNLER 70-80 CENT
DAHA UCUZA SATILDI
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, genel kurulda ele aldıkları
konulardan birinin 2014 yılı
fiyatları olduğunu belirtti.

Kooperatif yönetimi olarak 2014
yılının Eylül ve Ekim aylarında
yaptıkları toplantılarda
tüccarların fiyatlarda 20-30
centten aşağıya düşmeyeceğini
belirtmelerine rağmen,
tütünlerin 70 ile 80 cent daha
düştük alındığını ve ortalamanın
3.65 euro olduğunu belirten
Esat, üreticilerden tütünü
pazarlama konusunda sabırlı
olmalarını ve üreticilerden
hemen tüccarlara teslim
olmamalarını istedi.

6.718 AİLE, 7 MİLYON 409
BİN KİLO TÜTÜN
Hüseyin Esat, ülkede yaşayan
ekonomik krizden en çok Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığının ve toplumun
neredeyse %70’ni oluşturan
çiftçi kesiminin etkilendiğini
söyledi. Esat, “Azınlık insanının
başlıca geçimi tütündür. Kriz
birçok aileyi yeniden tütün
ekmeye zorladı. Kriz öncesi
dönemde Rodop ve Evros
bölgesinde aktif tütün eken aile
sayısı 8 binden 5.400’e kadar
düşmüştü, ancak krizin
hissedilmeye başlandığı 2011’den
itibaren tütün eken aile
sayısında artış olduğu görüldü.”
diye konuştu.
Başkan Esat, 2014 yılında
tütün satan aile sayısının 6.718
olduğunu, bu ailelerin toplam 7
milyon 409 bin kilo tütün
ürettiğini ve tütünün ortalama
3.66 centten satıldığını belirtti.

1 YILDA 4 MİLYON
EURO KAYIP
Hüseyin Esat sözlerine şöyle
devam etti: “Doğu Makedonya Trakya eyaleti sınırını oluşturan
5 ilde de geçimini tütüncülükle
sağlayan aileleri görmek
mümkün.Tütün üreticisinin en
yoğun olduğu bölge ise azınlığın
merkezi sayılan Rodop
bölgesidir. Rodop ve Evros
bölgelerinde tütün üreticileri
için toplam 31 milyon 175 bin
euro para aktarılırken, bu yıl 27
milyon 156 bin euro aktardı. Bu
iki rakam 2014 yılında Rodop ve
Evros bölgelerinde tütün üreten
çiftçilerin tam 4 milyon euro
kayba uğradığını gösteriyor.”

6.718 ÜRETİCİDEN
SADECE 400 ÜRETİCİ
SÖZLEŞME İMZALAMADI
Trakya Türün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, 2014 yılında 6.718 kişinin
tütün sattığını belirtirken, bu yıl
sadece 400 üreticinin tüccarlarla
sözleşme yapmayarak bağımsız
kaldığını dile getirdi.
Kooperatifin son iki yılındaki
mali giderlerini de değerlendiren
Başkan Hüseyin
Esat, kooperatifin 2013 yılını 27
bin evro zararla kapadığını, 2014
yılında ise 7 bin euro kara
geçtiğini söyledi. Başkan,Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
kasasında şu anda 1 milyon 284
bin euro olduğunu kaydetti.
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DEB Partisi:
“Vakıflarda
seçim istiyoruz”

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Anneme ve tüm annelere...

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Gümülcine
Vakıflar İdaresi’ne yapılan yeni atamaları kınadı.

AZINLIĞIN yıllardır
dile getirdiği talepler
dikkate alınmadan
“atama” yönteminin devam
ettirilmesini kabul edilemez
olduğunu belirten DEB Partisi,
Batı Trakya’daki Vakıf İdare
Heyetleri için seçim ilan
edilmesini talep etti. Vakıf
seçimlerinin azınlığın hakkı
olduğunu dile getiren DEB
Partisi, bu hakkın Cunta
yönetiminden bu yana gasp
edildiğini vurguladı.

“VAKIFLARDA ATAMA
YÖNTEMİ BASKICI
BİR ZİHNİYETİN
UYGULAMASIDIR”
DEB Partisi’nden yapılan
açıklama şöyle:
“Gümülcine Vakıflar
İdaresi’nin devlet tarafından
geçtiğimiz günlerde atama
yoluyla yenilenmesini üzüntü ve
hayal kırıklığıyla
karşılamaktayız. Azınlığa ait
vakıf mallarının yönetimi,
azınlığın belirleyeceği idareciler
tarafından yapılmalıdır. Vakıf
seçimleri, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
hakkıdır. Bu hak, vakıfların
tayinle yönetildiği Cunta
döneminden bu yana gasp
edilmektedir.
Azınlığa ait vakıf mallarını

miras kalan haksız bir
uygulamayı devam ettirmesi
yönetenlerin,
büyük bir yanlıştır. Bu yanlıştan
yıllarca atama
bir an önce dönülmesi zaruret
yöntemiyle
arz etmektedir. İlgili mercileri
göreve getirilmesi
vakıflar konusundaki uzlaşmaz
antidemokratik ve baskıcı bir
tutumundan vazgeçmeye ve
zihniyetin benimsediği
azınlığın bu konudaki haklı ve
uygulamadır. 34 yıldır Avrupa
demokratik taleplerini dikkate
Birliği üyesi olan ülkemizde,
almaya davet ediyoruz.
azınlık haklarına aykırı bir
Demokratik hassasiyetlerin
biçimde sözkonusu
azınlık meseleleriyle alakaklı
uygulamanın devam ediyor
konularda da gösterilmesini
olması kabul edilemez.”
beklediğimizi vurgulamak
istiyoruz.”

“CUNTA DÖNEMİNDEN
MİRAS KALAN
UYGULAMANIN DEVAM
ETTİRİLMESİ YANIŞTIR”

DEB Partisi’nin
açıklamasında, vakıf
yönetimlerinin yeni hükümet
döneminde de atamayla
görevlendirilmesinin azınlık için
büyük haksızlık olduğu
vurgulandı. Açıklamada şöyle
denildi: “Vakıf yönetimlerinin
yeni hükümet döneminde de
atamayla görevlendirilmeye
devam etmesi, azınlık için bir
kayıp ve büyük bir haksızlıktır.
Bu antidemokratik uygulama
aynı zamanda insan ve azınlık
hakları açısından da büyük bir
kayıptır.
‘Daha fazla demokrasi’
vaadiyle göreve gelen yeni
hükümetin, Cunta döneminden

BTTDD genel kurula gidiyor
TÜRKİYE’deki Batı
Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
(BTTDD) olağan
genel kurula gidiyor.
BTTDD Genel
Merkezi Genel
Kurulu,17 Mayıs Pazar
günü saat 11.00’de
Çağaloğlu’ndaki dernek
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lokalinde toplanacak. Gerekli
çoğunluk sağlanamazsa
kongre 24 Mayıs Pazar
gününe ertelenecek.
Genel Kurul toplantısı
bu kez İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki
kongre salonunda (saat
11.00) gerçekleşecek.

“SEÇİMLERİN İLAN
EDİLMESİNİ TALEP
EDİYORUZ”
Geçtiğimiz günlerde Gümülcine
Vakıflar İdaresi’ne yapılan
atamanın iptal edilmesini
isteyen DEB Partisi, Vakıf İdare
Heyetleri seçimlerinin ilan
edilmesini talep etti. Partinin
açıklaması şöyle sona erdi: “DEB
Partisi olarak, geçtiğimiz
günlerde Gümülcine Vakıflar
İdaresi’ne yapılan atamanın
iptal edilerek, azınlığın kabul
edeceği bir yasal düzenlemenin
benimsenmesini ve bunun
sonucunda azınlığın en haklı
talepleri arasında yer alan, Batı
Trakya’daki Vakıf İdare Heyetleri
seçimlerinin ilan edilmesini
talep ediyoruz.”

nne… Annelerimiz…
Hepimizin kıymetlisi…
Vazgeçilmesi mümkün
olmayan bir sevgiyle bağlı
olduğumuz kutsal varlıklar
onlar. Yanımızda olsa da,
uzaklarda, dönülmeyen
yolculukluklara çıksa da
ayrılamadığımız onlar. Yaşımız
kaç olursa olsun, içimiz
acıdığında, üzüldüğümüzde
koşmak, sarılmak istediğimiz,
göğsüne gömülüp ağlamak
istediğimiz canlar onlar. Dizine
yatıp, saçlarımızı okşamasını
beklediğimiz, sığındığımız
liman onlar.
Her anıyla bizimle olan, en
küçük derdimizde içi titreyen,
mutluluğumuzla mutlu,
mutsuzluğumuzla mutsuz
olanımız onlar. Karşılığı
olmayan, karşılık beklemeden
bir sevgiyle sevenimiz onlar.
Onların yüreğindeki sevgiyi
tarif etmek ne mümkün…
Onlar kadar sevgi dolu, yüreği
kendinden çok çocuğu ve
sevdikleri için atan bir başka
canlı var mı şu dünyada?
Merhameti, bağışlamayı,
karşılıksız sevgiyi, sevecenliği
“ana yüreği” diyerek
tanımlamaz mıyız?
Öğrendiğimiz dil onun
dilidir. Söylediğimiz ilk heceler,
konuştuğumuz ilk kelime ve
cümleler anamızın dilidir.
Cennet bile anaların
ayağının altında değil midir?
Annem, canım annem… Her
zaman en değerlim oldu
hayatımda. Ama onun gerçek
değerini, kendi kızımı
kucağıma aldığımda anladım.
Evlat sevgisinin ne demek
olduğunu, çocuğun için
yaşamanın, onun için endişe,
kaygı duymanın ne ne anlama
geldiğini işte o zaman
farkettim.
Büyüdüm, anne oldum…
Olgunlaştım… Şimdi kızım beni
“endişeli annem” diye seviyor.
Ve muhtemelen endişelerimin
sebebini, o da anne olunca
anlayacak.

A

SAhİBİ:hüLYAEmIN

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:OzanAhmetoğlu
Adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONEŞARTLARI
Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.
Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

Annem… Tüm anneler…
Gününüz kutlu olsun. Siz bir
günün değil, her günümüzün,
tüm yaşamımızın
vazgeçilmezlerisiniz.
Büyük usta Can Yücel’in
“analık” tarifi, siz dünyanın en
güzel varlıklarına ithaf
olunur… Anneme ve tüm
annelere…

“Analık nedir Annem?”
derdim de anacığıma; “Ben ol
da bil” derdi Mevlânaca..
Ben ol da bil!
“Sen” oldum annem bak!..
“Sen” oldum ve bildim
neymiş bu işin yürekcesi..
Hani “Köpekler bile “ana”
olmasın” derdin ya hep, o
ızdıraplı yüreğinle, o engin
şefkatinle..
Anlamazdık o zaman biz
zamâneler..
“Zor kızım, çok zor analık”
derdin ardından derin bir iç
çekişle..
Zormuş anam..
Ana olmak “Hiç” ken “Hep”
olmakmış meğer..
Çoğalmakmış durmadan..
Dünyaya meydan okumak,
mazi ve istikbâli sırtlamak,
pervâsız bir gözü karalıkmış..
Zormuş Annem.. Olduk,
gördük, bildik bak..
Ana olmak meğer; Kor
ateşlerde üşümesi, kara
kışlarda buz kesmesiymiş
yüreğin..
Hep; “Ben!” derken,
Artık; “O”, “İllâ O!”
demesiymiş..
Hiç varmayacağı kapıları
çalması, hiç ederek ömrünü
adamasıymış.
Hiç kızmaması yüreğin,
almayı hiç düşünmeden hep
vermesiymiş.
Hep sarıp-sarmalaması, hiç
hesap sormadan, hep dost hep
yâr olmasıymış..
Zormuş Anam..
Meğer ölümüne bir kara
sevdaymış analık..
Olduk, gördük, bildik bak..

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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AYDIN DÜŞÜNCE

Aydın AHMET

a.amet@hotmail.com

İdaresi, irademizin dışında tutulan vakıflarımız...
akıflar, tarih boyunca hangi
amaçlarla kurulmuş olurlarsa
olsunlar, İslam ve Türk dünyasında
birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri
üstlenerek, günümüzde modern devletin
yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi
yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir.
Vakıflar, aynı zamanda, servetin zengin
kesimlerden toplumun daha fakir
kesimlerine doğru akışını önemli ölçüde
gerçekleştirerek, sosyal dengelerin
kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin
sağlanmasında, içtimaî barışın
sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının
önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin
yerinde karşılanmasında, siyasi ve
ekonomik istikrarın sağlanmasında da
merkezi yönetimlerin en büyük yardımcıları
olmuşlardır. Vakfın özünde bulunan
yardımlaşma ve dayanışma duygusu,
Türkler’in İslamiyet öncesindeki
geleneklerinde de görülen bir sosyal özellik
olduğundan, Müslüman olduktan sonraki
dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı
“Allah Rızasını” kazanma isteği ile çok daha
güçlenerek, genişlemiştir. Bu durum; vakfın
belirli toplulukları kapsamasından çok,
bütün insanları, hatta hayvanları ve doğayı
da içine alacak şekilde genişleyerek
enginleşmesine vesile olmuştur. Türklerin,
İslamiyet öncesinden gelen adet ve
gelenekleri; vakıf anlayışı ve kültürünün bir
medeniyet haline gelmesinde önemli
katkılar sağlamış, İslamiyet ile birlikte bu
altyapı, semavi değerler ve evrensel ahlaki
ilkelerle inceden inceye işlenerek daha da
geliştirilmiştir. Vakıfların hizmetlerinden
veya menfaatlerinden yararlanabilmek için
ne etnik, ne dini, ne de cinsiyet ve sosyal
statü olarak bir ön şart aranmamış, hayır
hususunda kesinlikle ayrımcılık ve
bölgecilik yapılmamıştır.
Osmanlı insanının günlük hayatında
hemen her gün karşılaştığı ve yararlandığı
cami, medrese, hastane, han, hamam,
köprü, çeşme, su tesisi, imarethane gibi
kamusal nitelikli kurumların neredeyse
tamamı, padişahlar ve diğer yönetici
zümreler ile bunların yakınlarınca hayrat
olarak yaptırılmıştır. Bunların hizmetlerinde
sürekliliği sağlamak üzere gelirlerini temin
eden kervansaray, dükkan, bağ, bahçe gibi
diğer mal ve mülkler de akar olarak
vakfedilmiştir. Böylece yalnızca Allah Rızası
için kurulan vakıflar ve vakıfların topluma
sunduğu hizmetler yıllar, hatta yüzyıllar
boyunca yaşatılabilmiştir.
Gerek sosyal gruplar arasında dostluk,
kardeşlik, yardımlaşma ve yakınlaşmanın
temininde ve gerekse kamunun belli sosyal
kriterlere göre şekillendirilmesinde devletin
elindeki en etkili kurumsal vasıta vakıflar
olmuştur. Osmanlılar, servetin belirli ellerde
yoğunlaşarak sosyal refah düzeyinde aşırı
farklılaşmalar oluşması ve dolayısıyla
içtimaî dengelerin bozulmasını önlemek
için, kişilerin kendi istekleriyle kurdukları
vakıflardan geniş ölçüde yararlanmışlardır.
İmkanı olan herkes bir hayır eseri
yaptırmıştır, buna gücü yetmeyenler bir
mektep veya camiyi, ya tamir ettirmiş ya da
tamirine madden, manen, bedenen katkıda
bulunmuş, bunu da yapamayanlar hiç
değilse bir çeşme yapımı ya da tamiri ile
ilgilenmişlerdir.
Vakıflar kanalıyla, toplumsal servetin

V

önemli bir bölümü, hukuken bir daha geri
dönmesi mümkün olmayacak şekilde
toplumun en zengin tabakalarından en alt
tabakalarına ulaşacak şekilde; bir başka
deyişle özel mülkiyete konu olmaktan
çıkartılarak toplumsal mülkiyet kategorisine
aktarılmıştır. Üstelik bu aktarımın, açık bir
zorlama olmaksızın, gönüllü bir şekilde
yapıldığı düşünüldüğünde, vakıf
konusundaki şuurun ve duyarlılığın Osmanlı
döneminde bütün medeniyetleri geride
bırakan bir çıtaya ulaştığı görülebilir.
Evliya Çelebi, XVII. yüzyıldaki Osmanlı
vakıf eserleri hakkında, “...ben elli yılda 18
padişahlık ve krallık yere seyahat ettim,
hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim”
diye yazacaktır. Osmanlı sosyoekonomik ve
kültürel hayatının neredeyse tamamını
kuşatabilecek şekilde konumlanan vakıf
sistemi, günümüzde de dünyanın dört bir
yanında hâlâ hayatın vazgeçilmez sosyal ve
siyaset kurumları arasında olduğu inkar
edilemez bir gerçek olarak karşımızda
durmaktadır.
Osmanlı’nın torunları olarak bizim de
sahip olduğumuz vakıflarımız var. Bizim,
ama idaresi bizde olmayan vakıflarımız.
Varlıklarını ve sahibi olduğumuzu bildiğimiz,
ancak istifade edemediğimiz vakıflarımız.
İrademizin dışında atamalar yapılarak idare
edilen vakıflarımız. Cunta’nın zorbalıkla
bizden yönetimini alıp, bir daha
yönetmemize ve azınlık olarak
yararlanmamıza müsaade edilmeyen
vakıflarımız. Cunta’dan sonra gelen
demokrasinin “duymadım, görmedim,
bilmiyorum” diye üç maymunu oynayarak
bir türlü gerçek sahibi olan bizlere emanet
edilmeyen vakıflarımız. 34 yıldır AB üyesi
olan ülkemizin azınlık hakları bağlamında
hiçbir adım atmayarak, Cunta kararlarına
sıkı sıkı sarılarak bizi yönetiminden uzak
tuttuğu vakıflarımız.
Daha fazla demokrasi vaadi ile gelen yeni
hükümetin, sessiz sedasız geçtiğimiz
günlerde Cunta kararlarını uygulayarak,
Gümülcine Vakıflar İdaresi’ne yeni yönetim
ataması bizlerde büyük bir hayal kırıklığına
sebep oldu. Bu anamızın ak sütü kadar helal
vakıflarımızla oynayanlar için Kanuni Sultan
Süleyman Vakfiyesi’nde şunlar ifade
edilmiştir. “Allah’a ve Ahiret gününe
inanan, güzel ve temiz olan Hazreti
Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir,
Bakan, küçük veya büyük herhangi bir
kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak,
nakletmek, eksiltmek, başka bir hale
getirmek, iptal etmek, işlemez hale
getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal
olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir
şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi
bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle
değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için
uğraşır, fesih edilmesine veya başka bir hale
dönüştürülmesine kastederse, haramı
üstlenmiş, günaha girmiş ve vasiyetleri
irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar
alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün
Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların
isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem
nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır.
Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse
onun günahı, değiştirenler üzerindedir.
Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi
etmez...”
Kalın sağlıcakla…

Büyükelçi Uras,
Kammenos’u
ziyaret etti
TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçisi
Kerim Uras, Savunma Bakanı Panos
Kammenos’u ziyaret etti. Görüşmede
ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilirken,
Büyükelçi Kerim Uras’ın Bakan
Kammenos’u Türkiye’yi ziyaret etmesi
için davet ettiği ifade edildi.

“EGE’DE İHLALLER DEVAM
EDERKEN ZİYARET YAPAMAYIZ”
Bu arada, Atina’da Yunan – Amerikan
Ticaret Odası tarafından organize edilen

3. Savunma ve Güvenlik Kongresi’nde
konuşan Savunma Bakanı ve Bağımsız
Yunanlılar Partisi (ANEL) Başkanı Panos
Kammenos’un, “Türkiye’yi ziyaret
etmek için Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Sayın Kerim Uras’tan davet aldım.
Ancak aynı zamanda Ege’de ihlaller ve
masum geçişler devam ederken
ziyaretler yapamayız. İşbirliğinden
bahsederken aynı anda tahriklere
devam edemeyiz.” dediği öğrenildi.

İskeçe İli SÖPA Derneği
Keramaris’le görüştü

İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği yönetimi,
29 Nisan Çarşamba günü, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü görevine atanan Panayotis
Keramaris'i makamında ziyaret etti.
Görüşmede, dernek yönetiminin azınlık
eğitimiyle ilgili yapılan yasal değişikler
konusundaki çekincelerini aktardığı
belirtildi.
Dernek tarafından yapılan yazılı
açıklamada, sözkonusu ziyarete dernek
Başkanı Nurettin Kıyıcı ve yönetim
kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.
İskeçe SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği’nden yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “İskeçe İli SÖPA
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı, Eyalet

Eğitim Müdürlüğü görevine atanan
Panayotis Keramaris'e yeni görevinde
başarılar diledi ve İskeçe ili SÖPA
Derneği’nin faaliyetleri hakkında kısa
bilgi verdikten sonra azınlık eğitiminin
tüm sorunlarını aktardı. Yaklaşık üç
saat süren görüşme sıcak bir ortamda
gerçekleşti. Batı Trakya azınlık eğitimi
ve sorunları hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca azınlık
eğitimindeki son kanuni değişikliklerle
ilgili çekinceler, tepkiler ve hassasiyetler
de dile getirildi.”
Ziyaret sonunda Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris’in bu
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdiği ifade edildi.
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izim gibi azınlık olan toplumların
yaşadığı ülkenin geneline sesini
duyurabilmesi, uğradığı haksızlıkları
anlatabilmesi, hakları için verdiği mücadeleyi
başarıyla sonuçlandırabilmesi ve lobi
çalışması yapabilmesi için o ülkedeki “aydın”
kesime de ihtiyacı vardır. Azınlığı
anlayabilecek, demokratik taleplerini
özümseyebilecek bir aydın kesim, toplumsal
mücadelede hayati öneme sahiptir.
Batı Trakya Türkleri, bu konuda belki de
Avrupa’nın en şanssız toplumlarından biri.
Zira, azınlığa haklı davasında destek
olabilecek, bu görüşünü açıkça dile
getirebilecek “aydın” sayısı o kadar az ki!
Aslında, azınlığı anlayabilecek, hissedebilecek
“aydın” kesim, sadece toplumun belli bir
kesimi için değil, ülke için önemli ve gerekli.
Akıntıya karşı kürek çekebilecek insanlar
yoksa o ülkede demokrasi de, hoşgörü de
gelişemez. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz
insanlar sadece azınlık çıkarları veya azınlık

mücadelesi için değil, aslında ülkenin tümü
için, ülkedeki demokratik anlayışın gelişmesi
ve sağlamlaşması için geçerli. Yoksa
“demokrasi” denen kavram salt “sendikal
haklar” değildir. Ülkemiz Yunanistan, Avrupa
Birliği’nin en eski üyelerinden biri olmasına
rağmen, azınlık hakları konusunda hiç de iyi
sayılmayacak bir sicile sahip. Oldukça başarılı
bir “demokrasi karnesine” sahip olan Yunan
aydınları da “azınlık hakları” dersinde “zayıf”
kalıyorlar. Bunu söylerken sadece hakları
uluslararası bir antlaşmayla garanti altına
alınan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı
değil, ülkedeki diğer azınlıkları da düşünerek
söylüyorum.
Peki azınlığı savunan, maruz kaldığı
haksızlıkları haykıran “aydınlar” hiç mi yok?
“Hiç yok” dersek sanırım haksızlık etmiş
oluruz. Fakat, azınlığa karşı olan önyargılar ve
saldıgran yaklaşım o kadar büyük ki, cesur bir
şekilde azınlığın görüşünü savunan çok az
sayıda aydın “koyu” bir gölgede kalıyor.
Deyim yerindeyse bir – iki elin parmaklarıyla

sayılabilecek bu aydınların sesi ne yazık ki çok
cılız kalıyor.
Öyle bir durum sözkonusu ki;
Gümülcine’deki Yenicemahalle Camii yangını
ile ilgili açıklama yapan, kundaklamayı
kınayan azınlık kuruluşları, “yaygara yapan” ,
“yoktan sorun çıkartan” ekstremistler olarak
nitelendiriliyor.
Türkçe – Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulları veya liseleri isteyen azınlık, suçlu
ilan edilip “hedef” haline getiriliyor. En son
örnek ise; Gümülcine’de yapılacak Avrupa
Ulusları Federal Birliği (FUEN) Kongresi.
Malum; FUEN, Avrupa’daki azınlıkların çatı
kuruluşu. Avrupa genelinden çok sayıda
delege Batı Trakya’ya gelecek ve kongreye
katılacak. Nedense Batı Trakya Türk
azınlığının, uluslararası arenada duyulması
büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Ve kamuoyu
bu mesajlarla bombabardıman ediliyor. Bunu
bazı çevreler bir “felaket senaryosu” gibi
görüyor! “Memleket elden gidiyor” korkusunu
salıveriyor etrafa. “Ekstremist azınlık üyeleri,
ekstremist azınlık kuruluşları bölgeyi
karıştırıyor.” Verilen mesaj bu.
FUEN kongresi bölge ve ülke kamuoyunda
“hedef” haline getirildi. Haftalarca bu
mesajlar verildi basın aracılığıyla. Nitekim bir
siyasi parti de çıkıp kongrenin iptal edilmesini
talep etti. Siz Yunansitan’ın herhangi bir
yerinde yaşayan ortalama bir Yunanlının bu
konu hakkında ne düşündüğünü hayal
edebiliyormusunuz? Bu mesaj bombardımanı
altında Batı Trakya’yı nasıl tasavvur ediyor?
Ve bu ortamda aklı başında aydın
gazeteciler, politikacılar, üniversite öğretim
üyeleri çıkıp; “Azınlığa haksızlık ediliyor”
diyemiyor. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan

demokratik açılımın olması gerektiğini
gerektiği gibi savunamıyor.
Yine son günlerde yaşadığımız bir olay.
Şahin’deki “epitafios” töreni. Meclisteki
üçüncü parti konumunda olan Potami partisi
başkanı bir televizyon programında bu törenin
yapılmasını ve bu konuda savunma bakanının
tutumunu eleştirdi. (Umarım aynı tutumunu
iktidar olunca da -eğer olursa- devam ettirir)
Parti başkanı ertesi gün büyük bir saldırıya
maruz kaldı. Neymiş; “Bu törene karşı çıkan
azınlık üyeleri ekstremist”miş. O da bu
“ekstremist” çevrelerin ekmeğine yağ sürmüş.
Zaten bu anlayışa göre; cami
kundaklamasına karşı çıkanlar, FUEN
kongresini yapanlar, azınlık eğitimi isteyenler
eğer “ekstremist” ise, varın gerisini siz
düşünün artık. İnsan gülmekten kendini
alamıyor; azınlık nerdeee, “ekstremist” olmak
nerde!
Sormak istiyorum; hiç bir şiddet olayına
karışmayan, aşırı akımlarla alakası olmayan,
fikir bazında bile aşırılığa uzak olan,
demokratik hak arama yöntemi olarak sıradan
bir gösteri yapma konusunda bile tecrübe
sahibi olmayan azınlık, nasıl oluyor da
“ekstremist” oluyor? Azınlık kurumlarının
yayınladığı yazılı açıklamalara bile tahammül
edemeyen anlayış azınlıkta “ekstremizm”
arayacağına, fobilerden, komplekslerden ve
karşı tarafta “canavar” yaratarak yaşamaktan
kurtulmaya çalışsa herşeyden önce kendisi
için iyilik yapmış olacak.
Hiç kimse meraklanmasın; Batı Trakya Türk
Azınlığı “ekstremist” falan değil! Ama
“ekstremist” sayılabilecek saldırılara maruz
kaldığı bir gerçek...

Kurcalı Derneği sağlık konferansı düzenledi

Eski bakan internetten iş arıyor
SAMARAS hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev
yapan eski gazeteci Argiris Dinopulos, 25 Ocak
seçimlerinde milletvekili olamayınca iş bulmak için
internete ilan verdi.
Dinopulos, dünya çapındaki iş arama sitesi
“devnetjobs.org”da “Argyrios Ntinopoulos” imzasıyla
yayımladığı ilanda, “politikada ve ekonomik kriz
koşullarında 13 yıl deneyimli eski bakan iş arıyor”
ifadelerini kullandı.
Uzun biyografisinde, gazetecilikten politikaya
geçmesinin nedenlerini anlatan ve Yunanistan dışında
başka ülkelerde de çalışabileceğini belirten Dinopulos,
vasıfları bölümünde kendisini “kiriz yönetimi deneyimi
olan ve anında zor kararlar alabilen kişi” olarak
tanımladı.
Çeşitli basın-yayın organlarında savaş muhabirliği
yapan ve bir dönem Vrilisia Belediye Başkanlığı
görevinde de bulunan Dinopulos, 1996’da Kilimli adası
belediye başkanı, bir din adamı ve birkaç ada sakini ile
birlikte Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı diken
gazeteci olarak biliniyor.

KURCALI Azınlık Kadınları
Eğitim ve Kültür Derneği, 29
Nisan Çarşamba günü “Ruh
Sağlığımız ve Biz” konulu bir
sağlık konferansı düzenledi.
Konferansa Türkiye’den
Trakya Üniversitesi öğretim
üyeleri Prof. Dr. Ercan Abay ve
Yrd. Doç. Mehmet Bülent
Sönmez ile Rodop İli Bağımlılığa
Karşı Önlem
Alma ve
Psikososyal
Destek Alma
Merkezi’nden
Uzman Psikolog
Şerike Şerif
konuşmacı
olarak katıldı.
Konferansta,
“İntiharları
Önlemek
Küresel Bir
Zorunluluk”
başlığı altında
intihar, “Önemli
Bir Halk Sağlığı
Sorunu: Depresyon” başlığı
altında deresyon sorunları,
“Çocuklarda ve Yetişkinlerde
Bağımlılık Türleri ve Nedenleri
Bağımlılığı Önleme ve Müdahale
Yaklaşımları” başlığı atında ise
bağımlılık konusu işlendi.
Konferansın açılış
konuşmasını Kurcalı Azınlık
Kadınları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Dilek Osman
yaptı. Bir kadın derneği olarak
toplumu toplum yapan
bireylerin ruh sağlığıyla en az
beden sağlığı kadar yakından
ilgilenilmesi ve üzerinde
konuşulması gerektiğinin altını
çizen Osman, uzmanlarca bilgi
verilmesi gereken bir konu
olduğu düşüncesi ile yola

çıkarak bu konferansı
düzenlediklerini belirtti.
İnsanların genelde
depresyon, intihar, bağımlılıklar
gibi konularda birbiriyle yüksek
sesle konuşmaya çekindiklerini,
ancak yaşanılan toplumda dile
getirilse de getirilmese de bir
gerçeklik olarak bu sağlık
sorunlarıyla pek çok kişinin
yüzyüze geldiğini
ifade eden Osman,
erken ve doğru
teşhisin, uzman
görüşünün ve
kontrolünün
tedavi sürecindeki
önemine vurgu
yaptı.
Selamlama
konuşmalarının
ardından
sunumlarını
gerçekleştiren
uzman
konuşmacılar,
karşılıklı sohbet
ortamında gerçekleşen soru
cevap kısmında ise
dinleyicilerden gelen sorulara
cevap verdiler.
Konferansa, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eyalet meclis üyeleri Önder
Mümin ve Ahmet İbram,
Gümülcine ve Kozlukebir
belediyeleri meclis üyeleri,
Rodop – Meriç illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif, Aşağıköy
Azınlık Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Ferdi Bozali, Şapçı ve
Harmanlık derneklerinin kadın
kolları ile Kurcalı’dan ve
Gümülcine’den çok sayıda kadın
katıldı.

“Ruh
Sağlığımız ve
Biz” konulu
konferansta
intihar,
depresyon ve
bağımlılık
konuları ele
alındı.
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Bilal Erdoğan Batı Trakya’da
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 2-3
Mayıs tarihleri arasında Batı Trakya’ya özel
bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, azınlık
köylerini ziyaret etti ve azınlık temsilcileriyle biraraya geldi.

GÜMÜLCİNE
Bilal Erdoğan, Batı Trakya ziyaretine 2
Mayıs Cumartesi günü Rodop iliyle
başladı.
Bilal Erdoğan karayoluyla geldiği
Yunanistan’a Kipi sınır kapısından giriş
yaptı. Erdoğan’ı, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve diğer yetkililer karşıladı.
İlk olarak Gümülcine’ye gelen Bilal
Erdoğan, Gümülcine Eski Camii’inde
Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte öğle
namazını kıldı. Namaz sonrası cemaati
selamlayan Bilal Erdoğan, “Birkaç
saatlik seyahatten sonra oğlumla birlikte
aranızdayız. Mesafe olarak yakınız
elbette, ama manevi olarak da
gönüllerimiz birlikte, kalplerimiz beraber
atıyor.” diye konuştu.

MÜFTÜLÜK ZİYARETİ
Öğle yemeğinin ardından Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’i ziyaret
eden Bilal Erdoğan, burada Rodop ve
Meriç illerinde görev yapan din
görevlileri tarafından çiçeklerle
karşılandı. Bilal Erdoğan, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’ten müftülük
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AZINLIK TEMSİLCİLERİYLE
GÖRÜŞTÜ
Bilal Erdoğan, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda, Batı Trakya Türk
azınlık temsilcileriyle görüştü.
Erdoğan’la yapılan görüşmeye Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Milletvekili
Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, Batı Trakya Azınlığı
Yüsek Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet
Kara, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan ve Batı Trakya
İmam Hatip Liseleri Mezunları ve
Mensupları Derneği Başkanı Mehmet
Emin Ahmet katıldı.

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
Gümülcine’nin Kırmahalle Camii’nde
soydaşlarla birlikte ikindi namazını kılan
Erdoğan, ardından Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni ziyaret etti. Erdoğan’ı
burada GTGB Başkanı Koray Hasan,
dernek yöneticileri ve çok sayıda soydaş
karşıladı.
Bilal Erdoğan, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde yaptığı konuşmada,
“Bizler kalpleri birlikte atan toplumlarız.
Zaten bir milletin parçalarıyız. Buraya
gelmek, sizlerle aynı havayı solumak
bizler için çok büyük mutluluk vesilesi.
Biz, Türkiye’de iyi olduğumuzda,

buradaki kardeşlerimizin de iyi olmasını
istiyoruz. Buradaki kardeşlerimizin
sıkıntısı olduğunda biz de o sıkıntıları
yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bunun komşuluk
hukukunun ötesinde, bir kardeşlik
hukuku olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’den gelerek sizlere hem bir
kardeşlik göstergesi, hem de
yakınlığımızın fiziki olarak bir göstergesi
olsun istedik. Ne zaman başınız derde
düşse, ne zaman ihtiyacınız olsa,
bileceksiniz ki, biz kardeşleriniz bir kol
mesafesindedir ve sizlere yardım
edecektir.” ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, GTGB’ne gelişinde Türk
ve Yunanlı gazetecilere açıklamalarda da
bulundu. Gazetecilerin Yunanistan’ın
durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan
Erdoğan, yeni hükümetin ekonomik
krizle mücadelede başarılı olmasını
dilediklerini belirterek, “İnşallah başarılı
olurlar. Çünkü komşumuzda ekonomik
başarının olması ve istikrarın
sağlanması, Türkiye’nin de görmeyi
arzuladığı bir konu.” diye konuştu.

DR. SADIK AHMET’İN
KABRİ ZİYARET EDİLDİ

T.C. GÜMÜLCİNE BAŞKONSOLOSLUĞU

GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ MÜFTÜLÜĞÜ

GÜMÜLCİNE TÜRK ĞENÇLER BİRLİĞİ

Bilal Erdoğan, GTGB’den sonra Rodop
bağımsız eski milletvekili ve DEB Partisi
kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet’in
Kahveci Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret
etti. Ziyarette DEB Partisi Genel Başaknı
Mustafa Ali Çavuş, DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet ve parti
yöneticileri hazır bulundu.

KOZLUKEBİR ZİYARETİ
Kabir ziyaretinin ardından Rodop ilinin
Kozlukebir köyüne geçen Bilal Erdoğan,
“Çamlık” lokantasında verilen akşam
yemeğine katıldı. Yemekte Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve muavin konsoloslar, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
Eyalet Meclis Üyesi Ahmet İbram,
BİHLİMDER Derneği Başkanı Mehmet
Emin ve Rodop eski Milletvekili Ahmet
Hacıosman da hazır bulundu.
Yemek sonrası Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Bilal Erdoğan’a
bir fincan takımı, babası Recep Tayyip
Erdoğan’a ise Gümülcine kahvesi ile
bölgenin meşhur Kavala kurabiyesini
hediye etti.
Bilal Erdoğan akşam namazını
Kozlukebir Camii’nde kıldı. Namaz
sonrası köy halkına hitap eden Bilal
Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı
vererek, “Öncelikle sizlere Recep Tayyip
Erdoğan’ın kucak dolusu selamlarını
getirdim. Bu bölgeye ilk ziyaretimi
gerçekleştirdim. Bu bölgeler sıcaklağını

DR. SADIK AHMET’İN KABRİ

yüreğimizde hissettiğimiz yerler. Bu
sıcaklığın boşuna olmadığını, nereden
kaynaklandığını daha iyi anlıyoruz. Batı
Trakya’da birlik olmamız gerekiyor. Birlik
oldukça gücümüz artacak, birlik oldukça
çocuklarımıza daha iyi gelecek
sağlayacağız.” diye konuştu.
Bilal Erdoğan, Kozlukebir köyünden
olan Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun kayınpederi Hasan
Mümin’i evinde ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha
sonra Değirmendere köyüne geçti.
Burada köy halkıyla birlikte yatsı
namazını kılan Bilal Erdoğan, köyde
bulunduğu sırada babası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
telefonla aradı. Bilal Erdoğan
Değirmenderelileri, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Recep
Tayyip Erdoğan telefonda Batı Trakya
Türk halkına selamlarını iletti.
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İSKEÇE İLİ ZİYARETİ
Bilal Erdoğan, Değirmendere köyünden
İskeçe’ye geçti. Erdoğan gece yarısından
sonra geldiği Yassıören köyünde
soydaşlar tarafından çiçeklerle
karşılandı. Bilal Erdoğan ve oğlu, geceyi
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
Yassıören’deki evinde geçirdi.
Erdoğan, ertesi gün ziyaret ettiği Türk
azınlık köylerinde de büyük bir coşkuyla
karşılandı.

DİNKLER KÖYÜ
Bilal Erdoğan, Batı Trakya’daki
ziyaretinin ikinci gününe İskeçe
bölgesinde Dinkler köyünden başladı.
Dinkler köyü gençleri Erdoğan’ı
motosikletleriyler köy girişinde
karşıladılar ve hatim töreninin yapıldığı
köy camisine kadar aracına eşlik ettiler.
Aracından inen Erdoğan’ı, Kur’an
kursu öğrencileri tekbirlerle karşıladılar.
Kendilerini karşılamak üzere cami
bahçesine toplanan yüzlerce kişiyi
selamlayan Bilal Erdoğan, caminin içine
girerek hatim törenini izledi ve halka
hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Kur’an kursu öğrencilerine kitap hediye
eden Bilal Erdoğan, ardından
Mustafçova’ya hareket etti.

MUSTAFÇOVA KÖYÜ
Şahin yolu kavşağında motosikletli
Mustafçova gençleri tarafından
karşılanan Bilal Erdoğan, ilk olarak
Mustafçova Gençlik Derneği’ne geldi.
Burada Belediye Başkanı Cemil Kabza ve
dernek yönetimi tarafından karşılanan
Bilal Erdoğan, Mustafçova camisine
giderek Kur’an kursu öğrencilerinin
hatim törenini izledi. Kalabalık soydaş
topluluğu tarafından karşılanan Bilal
Erdoğan, “Sizlere Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan selam
getirdim” diyerek, Batı Trakya’da
soydaşları arasında bulunmaktan büyük
mutluluk duyduğunu söyledi.

ŞAHİN KÖYÜ
Erdoğan, daha sonra Şahin’e geçti.
Gençler burada da Bilal Erdoğan’ı köyün
girişinde motosikletlerle karşıladılar.
Bilal Erdoğan, Şahin’de düzenlenen
hatim törenini izlemek üzere camiye
gitti. Halk camiye sığmayınca izdiham
yaşandı.
Hatim törenini izleyen Erdoğan,
burada bir sürpriz yaparak Kur’an-Kerim
okudu, çocuklara Kur’an-ı Kerim ve kitap
hediye etti.
“Güzel Şahin’in güzel insanları,
sizlere Türkiye’den Sayın
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim.
Buradaki Müslüman Türk
toplumumuzun Kur’an-nı Kerim’e,
dinimize bu kadar ehemmiyet veriyor
olması, bu toprakların mayasının ne
denli kuvvetli olduğunu, ne denli köklü
ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor.”
dedi.
Erdoğan, “Allah inşallah çok daha
büyük merasimlerde, çok daha fazla
çocuğumuza Kur’an-ı öğrenmeyi nasib
etsin. Bu sene 30 çocuk değil mi? Niye 30
çocuk, çünkü bu yaş grubunda bu kadar
var. Bu yaş grubunda 40 çocuk 50 çocuk
olması neye bağlı? Cumhurbaşkanımız
ne diyor? 3 çocuk diyor değil mi?
Türkiye’de eğer 3 çocuk diyorsa,
herhalde burada 4 çocuk demek lazım.
Bizim bütün gücümüz birliğimizden
doğacak. Bizim bütün gücümüz
tarihimize, geçmişimize, dinimize,
geleneğimize bağlanmamızdan doğacak.
Şunu söylemek isterim ki biz Türkiye
olarak her zaman sizlerin yanınızdayız.
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Bizi her zaman yanınızda
hissetmelisiniz.” dedi.
Kılınan öğle namazının ardından
konuklara geleneksel etki pilav ve ayran
ikram edildi. Bilal Erdoğan ve
beraberindeki heyet camiden çıkarak
köy meydanına geçti. Erdoğan yol
boyunca Şahinli soydaşların yoğun
ilgisiyle karşılaştı. Bilal Erdoğan için
balkon konuşmasının yapılacağı yerde
tekbirler getirilerek kurban kesildi.
Şahinli soydaşlara köy meydanındailk
olarak Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza seslendi. “Büyük ustanın
muhterem evladı, Batı Trakya’ya
hoşgeldiniz” diyerek söze başlayan
Kabza, Bilal Erdoğan’a ziyaretinden
dolayı teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a selamlarını iletti.
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek de çifte bayram yaşandığını ifade
ederek, “Anavatanımızı yanımızda
hissetmek bize moral veriyor. Bizim için
güç kaynağı oluyor. Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Celal Bayar’dan sonra Batı
Trakya’yı ziyaret eden ilk Başbakandı.
Bilal bey de Batı Trakya’yı ziyaret eden
ilk Cumhurbaşkanı oğlu olarak tarihe
geçecek.” dedi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete de konuşmasında Bilal Erdoğan’a
ziyaretinden dolayı teşekkür ederek,
“Şahin niyetiyle gelindi, fakat dünden
bugüne kadar tam 20 yere gidildi. Dün o
kadar çok temaslarda bulunuldu ki, biz
yorulduk, Bilal beyin oğlu yoruldu, ama
kendisi yorulmadı. Ben bir dua ettim
dün. Bilal bey kardeşim; bu sıkıntılar
mahşerdeki sıkıntılara kefaret olsun
inşallah dedim. Kendisinden Allah razı
olsun.” diye konuştu.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı da konuşmasında,
“Değerli Şahinliler; bizim meslekte çok
toplantıya, çok törenlere katılırız. Ama
çok az insana böyle samimi ve heyecanlı
ortamda bulunmak nasip olur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal beyle iki
gündür Batı Trakya’dayız. Ve şu anda
Şahin’de çok güzel bir final yapıyoruz.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

ŞAHİN

MUSTAFÇOVA

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ

BİLAL ERDOĞAN’DAN
COŞKULU KONUŞMA
Şahin’de coşkulu bir konuşma yapan
Bilal Erdoğan da, “Sizin gözlerinizdeki
ışıltıyı görmek ne büyük mutluluk. Ben
buraya kendi adıma geldiğimi
düşünmüyorum, bunu da biliyorum.
Buraya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim.
Osmanlı bu bölgelere asırlarca huzur ve
adalet getirdi. Şu anda Balkanlar’da tüm
milletler kendi dinini ve dilini konuşuyor
ve yaşatıyor. Osmanlı kimsenin
kültürünü, kimsenin tarihini, kimsenin
gururunu incitmeden herkesi barış
içerisinde, huzur içerisinde yaşatmış, bu
topraklara bu şekilde hükmetmiş. Böyle
bir ecdadın torunlarıyız. Bizim
geçmişimize dil uzatmaya cüret edenler,
kendileri aynaya bakacaklar. Bizim
geçmişimizi lekelemeye çalışanların en
temel motivasyonu, bu topraklardaki
Müslüman Türkler’in zulme karşı dik
duruşunu haykıramaması.
Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5’ten
büyüktür’ dediği zaman, İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra o dönemin
dinamiklerine dayalı sistemin kurduğu
ve beş ülkenin tüm Birleşmiş Milletleri
tahakkümü altına alan sisteme
başkaldırmış oluyor. Bundan Batı
memnun oluyor mu? Hayır. Egemen
güçler memnun oluyor mu? Hayır. Peki
ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar.

KOZLUKEBİR

Ortadoğu’yu ayrı, Karadeniz bölgesini
ayrı, Balkanlar’ı ayrı karıştırıyorlar. Yeter
ki Türkiye bölgesinde yeni bir lider ülke
rolüne soyunmasın. Bakın geçen hafta
Bosna Hersekte’ydik. Bosna Hersek’te
burunlarının ucunda, gözlerinin
dibinde, iki yüz binin üzerinde
Müslüman katledildi. Buna dur
diyebildiler mi? Hayır. Bunu
durdurabildiler mi? Hayır. Peki Fransa’da
beş altı kişi öldü diye ne yapıyorlar?

Hepsi kıyameti koparıyor değil mi? Hiç
bir yerde insan ölmesin, ne Fransa’da
ölsün, ne Bosna’da ölsün, ne de
Ruanda’da ölsün. Osmanlı
İmparatorluğu’nun 20 milyon kilometre
kare üzerinde 600 yıl boyunca tahsis
ettiği barış düzeninin yeniden
uluslararası toplum arasında tahsis
edilmesi gerekiyor. Bunun için de bir
civanmert lidere ihtiyaç vardı. Şimdi
elimizde bir civanmert lider var. Recep
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ÇINAR DERNEĞİ VE İTB ZİYARETİ
7.sayfanındevamı
civanmert lidere ihtiyaç vardı. Şimdi
elimizde bir civanmert lider var. Recep
Tayyip Erdoğan. Türkiye’deki AK Parti
hükümetleri, çok partili demokrasilerde
rastlanmayan meşruiyete sahiptir. Daha
önce seçimlerde rastlanmayan oranlarla
bugünlere kadar geldi. Bu büyük
yürüyüş devam edecek. Ne kadar
kumbaslar kurarlarsa kursunlar, ne
kadar maşalarını ülkemizin içine,
evlerimizin içine, kurumlarımıza
uzatırlarsa uzatsınlar başarılı
olamayacaklar Allah’ın izniyle. Çünkü
bizim imanlı göğsümüz, yeniden
kabarmaya başladı; biz sinelerimizi
imanla doldurdukça karşımızda durmak
isteyenler pes etmek zorunda
kalacaklar.” ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan’ın, balkon konuşması
sık sık “Erdoğan... Erdoğan”
tezahüratları ile kesildi.
Bilal Erdoğan daha sonra Şahinspor’u
ziyaret ederek, kulüp hakkında bilgi aldı.

Bilal Erdoğan, Şahin’den kalabalık bir
soydaş topluluğu tarafından uğurlandı.
Erdoğan daha sonra İskeçe’de Çınar
Derneği ve Millet gazetesini ziyaret etti.
Erdoğan, burada Çınar Derneği Başkanı
Cengiz Ömer ve diğer yöneticiler
tarafından karşılandı. Dernek hakkında
başkan Cengiz Ömer’den bilgi alan Bilal
Erdoğan daha sonda İskeçe Türk
Birliği’ne geçti.
Erdoğan, İskeçe Türk Birliği’nde
Başkan Ahmet Kurt ve diğer yöneticiler
tarafından karşılandı. Başkan Kurt, Bilal
Erdoğan’a derneğin hukuki süreci ve
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bilal
Erdoğan da İskeçe Türk Birliği’nde
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, İTB’nin sürdürdüğü hukuk
mücadelesinin önemine değindi.
Bilal Erdoğan İTB ziyaretinden sonra
Batı Trakya’dan ayrılarak, Türkiye’ye
döndü. Batı Trakya’daki temaslarında
Bilal Erdoğan’a, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
başkonsolosluk mensupları eşlik etti.

Encümen
Heyetleri Birliği
kongreye gidiyor

DİNKLER

Azınlık Okulları Encümen Heyetleri
Birliği, 10 Mayıs Pazar günü kongreye
hazırlanıyor. Kongre, Gümülcine İdadiye
Azınlık İlkokulu’nda saat 17:00’de
başlayacak.
Olağan kongrede Azınlık Okulları
Encümen Heyetleri Birliği’nin üç yıllık
faaliyetleri ele alınacak, geçen dönem
ibra edilecek, yeni yönetim ve denetim
kurulu için seçim yapılacak. Kongrede

11. Çocuk Şenliği
Bratankova’da yapılacak

BatıTrakyaTürkÖğretmenler(BTTÖB)tarafındanorganizeedilen11.ÇocukŞenliği23
MayısCumartesigünüyapılacak.
KonuylailgiliolarakBTTÖBtarafındanyapılanaçıklamada,buyılkiÇocukŞenliği’nin
İskeçeilininMustafçovabelediyesinebağlıBratankovaköyündeyapılacağıifadeedildi.
ÇocukŞenliği23MayısCumartesigünüsaat20:30’dabaşlayacak.

belirlenecek yeni yönetim ve denetim
kurulu üç yıl boyunca görev yapacak.
Konuyla ilgili olarak Encümen
Heyetleri Birliği’nden yapılan yazılı
açıklamada, tüm üyelerin 10 Mayıs
Pazar günü Gümülcine İdadiye
İlkokulu’na gelerek kongreye katılmaları
istendi. Açıklama Encümen Heyetleri
Birliği Başkanı Sali Ali ve Genel Sekreter
Aydın Hasan imzasıyla yayımlandı.
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Altın Şafak, FUEN kongresinin
iptal edilmesini istedi
ALTIN Şafak Partisi,
Gümülcine’de yapılacak
FUEN Kongresi’nin iptal
edilmesini istedi.
Partinin Atina
Milletvekili İlias
Panayotaros, meclise
sunduğu soruyla, 13 –
17 Mayıs tarihlerinde
Batı Trakya Türk
azınlığının ev
sahipliğinde yapılacak
Avrupa Ulusları Federal
Birliği (FUEN)
Kongresi’nin iptal
edilmesini talep etti.
FUEN, Avrupa
ülkelerinde yaşayan
azınlıklara ait sivil
toplum kuruluşlarının
oluşturduğu en önemli

Altın Şafak
Partisi’nin Atina
Milletvekili İlias
Panayotaros,
Gümülcine’de
gerçekleştirilecek
FUEN
Kongresiyle ilgili
olarak İçişleri,
Adalet ve İnsan
Hakları ile
Dışişleri
bakanlarına
yönelik meclise
soru sundu.

çatı kuruluşlarından biri.
Irkçı olarak
nitelendirilen Altın Şafak
Partisi’nin Atina
Milletvekili İlias
Panayotaros,
Gümülcine’de
gerçekleştirilecek FUEN
Kongresiyle ilgili olarak
İçişleri, Adalet ve İnsan
Hakları ile Dışişleri
bakanlarına yönelik
meclise soru sundu.
Panayotaros sorusunda,
Gümülcine’deki FUEN
kongresinin iptal edilmesi
ve gelecekte benzer
kongrelerin yapılmaması
için ne tür önlemlerin
alınacağını sordu.

Dr. Selma Giroğlu
muayenehanesini açtı

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dr. Selma Giroğlu muayenehanesini açtı.
İskeçe’de dünyaya gelen Dr.Selma
Giroğlu, ilkokul eğitimini İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu’nda tamamladı.
Ortaokul ve lise öğrenimine Türkiye’de
İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nde devam
eden Giroğlu, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu.
Üniversite eğitiminin ardından
İskeçe’ye dönen Selma Giroğlu, zorunlu
hizmet görevini İskeçe’nin Sinikova
köyünde yaptı. Giroğlu, İskeçe iline bağlı
Kozluca köyünde de Eve Yardım
Programı’nda çalıştı.
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde 1 yıl

genel cerrahi uzmanlığını yapan Giroğlu,
Kadın Hastalıkları uzmanlığını İskeçe
Devlet Hastanesi ile Dedeağaç Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tamamladı. Dr.
Selma Giroğlu Dedeağaç Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde doktora eğitimine de
başladı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dr. Selma Giroğlu, geçtiğimiz günlerde
Gümülcine’de özel muayenehanesini açtı.
Dr. Selma Giroğlu’nun muayenehanesi A.
Manesi sokağı 7 numarada (Saat
kulesinden, mahkeme binasına giden yol
üzerinde) bulunuyor.
Avukat Güngör İlyas ile evli olan Dr.
Giroğlu bir çocuk annesi.

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.
GÜNDEM

Dava ikinci kez ertelendi
ALTIN Şafak üyelerinin Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı dava ikinci
kez ertelendi. Dava 12 Mayıs tarihine
kaldı.
Pire’deki Koridallos Cezaevi’nin
kadınlar bölümünde oluşturulan özel
bir salonda görülen duruşmada,
mahkeme heyeti, davadan çekilen sanık
avukatlarından birinin yerine atanan
avukatın dava dosyasını incelemesine
zaman tanımak için davaya 12 Mayıs’a
kadar ara verilmesini kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti, duruşma
savcısının, semt sakinlerinin ve sınav
dönemine giren öğrencilerin rahatsız
olmaması için duruşmaların, okulların
ve kamu kurumlarının kapalı
bulunduğu cumartesi günleri yapılması
önerisini ise konunun mahkeme
heyetinin yetkisinde bulunmadığı
gerekçesiyle reddetti.

Koridallos cezaevinde 20 Nisan’da
başlayan Altın Şafak davası,
sanıklardan birinin avukatının
duruşmaya gelmemesi nedeniyle 7
Mayıs’a ertelenmişti.

Çipras Kordon’daki tarihi
binayı restore ettirecek
TÜRKİYE’de İzmir Birinci
Kordon’daki Yunanistan
Başkonsolosluğu olarak hizmet veren
tarihi binanın restorasyonuna
başlandı. Başbakan Aleksis Çipras
hükümetinin
sağladığı maddi
kaynakla başlatılan
çalışmanın 400 gün
içinde tamamlanması
hedefleniyor.

KORDON’DAKİ
ÖNEMLİ
YAPILARDAN BİRİ
Yunanistan’ın krizden
çıkmak için satacağı
iddia edilen yurt dışındaki 30
gayrimenkulünden biri olan, tarihi
konsolosluk binasının restorasyonunu
üstlenen şirketin sahibi yüksek mimar
Turgay Bakır, “Binanın içinde
temelden güçlendirme, aslına uygun
restorasyon çalışmalarına başladık.
Bu bina Kordon’daki önemli

yapılardan biri.” dedi.
Birinci Kordon’da tarihi yapıların
parmakla sayılacak kadar az olduğuna
dikkat çeken Bakır, “Yunan Başbakanı
Çipras’ın değerine sahip çıkıp bu
ekonomik krizde
tarihi konsolusluk
binasına bütçe
ayırıp yeniden
kente
kazandırması çok
sevindirici.” diye
konuştu.
Bakır,
Yunanistan
Başkonsolosluğu
binasına komşu,
şu an kullanılmayan Alman
Başkonsolusluğu binasıyla diğer
tarafındaki tarihi yapının da
kurtarılmayı beklediğini vurguladı.
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BTAYTD Kadınlar Kolu
Kalenderköylü
kadınlarla buluştu

KUŞ GRİBİ
u haftaki konumuzu
yeniden gündeme
oturması nedeniyle
kuş gribi hastalığına ayırdık.
Kısaca değinelim. Avian
influenza (AI), tavuk vebası,
kuş gribi olarakta
adlandırılan hastalık; evcil ve
yabani kanatlı hayvanların
çoğunda solunum ve
sindirim sistemine ait
belirtilerle birlikte yüksek
oranda bulaşma ve ölümle
seyreden, insanlardaki grip
benzeri bir hastalıktır.
Kanatlı İnfluenza virusları,
bütün dünyada birçok evcil
(hindi, tavuk, Beç Tavuğu,
bıldırcın, sülün, kaz, ördek)
ve yabani ( kuğu, kaz, ördek,
martı, kutup martısı, bataklık
kuşları) kanatlı hayvanlarda
bulunmaktadır. Tavuk ve
hindilerde İnfluenza‘ya bağlı
ciddi hastalık problemleri
yaşanırken, göç eden su
kuşları özellikle de ördekler,
diğerlerinden daha fazla
virus saçarlar. İnfluenza
virusları ayrıca kafes
kuşlarından da tespit
edilmiştir (muhabbet kuşu,
kanarya, papağan vs). Şu
ana kadar yapılan tespitler
neticesinde A tipi; insan,
domuz, at, balina, mink, fok,
Amerikan vizonu ve
kedigillerde enfeksiyon
oluşturur.
BULAŞMA
Göçmen kuşlar influenza
virusunun ana taşıyıcısı
olarak bilinirler ve
bulaşmada önemli rol
oynamaktadırlar.
Enfekte hayvanlarla direkt
temasta
sekrasyonla, çoğunlukla
dışkıdan,
Kontamine(bulaşık) yem,
su, ekipman ve elbiselerle,
İnsanlar ve aktiviteleri,
Vertikal bulaşma yani
yumurta yolu ile anneden
civcive bulaşma ile ilgili
kesin bir kanıt
bulunmamakla beraber
enfekte hayvanlardan elde
edilen yumurtaların
kabuklarında etkenin varlığı
saptanmıştır.
Rüzgarla yayılma
muhtemelen çok yakın
kümesler arasında
olur, çünkü virusun hava
yolu ile taşınması birkaç
kilometre ile sınırlıdır.
Hastalığın Kanatlılardaki
kuluçka süresi 3-5 gündür.
Genellikle 24-36 saatte

B

hastalık kendini gösterir.
Hastalar 1-7 gün (çoğunlukla
24-48 saat) içerisinde
ölürler.
KLİNİK BELİRTİLER
Hasta hayvanlarda vücut
ısısı yükselir, tüyler kabarır,
iştahsızlık, depresyon,
şiddetli ishal vardır.
Yumurta verimi şiddetle
azalır ya da tamamen durur.
Hasta hayvanların göz
kapakları kapanabilir,
konjuktiva şişmiş ve kırmızı
renktedir. Sakal ibik ve
gözlerin çevresinde
karakteristik olarak ödem ve
siyanoz şekillenir. Ödem
boyun ve göğüs bölgesine de
yayılabilir. Solunum
güçlüğü, burun
deliklerinden grimsi kanlı bir
eksudat gelir.
Kitle halinde ani ölümler
(% 100’e varan) meydana
gelir.
Hastalanan hayvanlar 1-7
gün arasında çoğunlukla iki
gün içerisinde ölürler. Akut
dönemi atlatan hayvanlarda
sinirsel belirtiler,
inkoordinasyon,
yürüyememe ve ayakta
duramama gibi klinik
bulgular gözlenir.
Hastalık bugüne kadar
yalnızca, hasta kanatlılarla
doğrudan ve yoğun ilişkide
olan insanlara.) bulaşmıştır.
Uzakdoğu’nun bu
hastalıktan bu kadar geniş
biçimde etkilenmesinin
temel nedeni kümes
hayvanlarının canlı olarak
satılmasıdır. Bu bölgede hâlâ
her gün binlerce kanatlı
hayvan pazarlarda canlı
olarak satılmakta ve insanlar
bunları satın alıp evlerine
götürmekte, bir süre
besleyip daha sonra kesip
yemektedirler. İyi pişmemiş
et veya yumurta
mikroorganizmalar açısından
her zaman bir risk
unsurudur. Buna karşılık iyi
pişmiş tavuk eti veya
yumurtadan insana virüs
bulaşması mümkün
değildir. Çünkü merkez iç
sıcaklığın 70 °C nin
derecenin üzerindeki her
pişirme virüsü etkisiz hale
getirmektedir. Gerek üretim,
gerekse tüketim aşamasında
hijyenik kurallara azami bir
şekilde uymak, hastalığın
çıkması ve yayılma olasılığını
önemli ölçüde
düşürmektedir.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar Kolu, 6 Mayıs
Çarşamba günü Kalenderköy’ü ziyaret etti.
Köydeki kadınlara yönelik düzenlenen
bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak Ebe

Tijen Hasan katıldı. Kadın sağlığı hakkında bilgi
veren Hasan, kadınlardan gelen soruları da
yanıtladı.
Toplantı sonunda katılımcılara Türk kahvesi ve
lokumu ikram edildi.

Nermin Sütçü’den
“Benim Adım Aşk”

YILLARDIR Almanya’da yaşayan, aslen
Gümülcine’nin Küçük Doğanca köyünden olan
Nermin Sütçü’nün yazdığı “Benim Adım Aşk” adlı
kitap 4 Mayıs Pazartesi günü tanıtıldı.
Gümülcine Türk Gençler Birliği lokalinde
gerçekleştirilen kitabın tanıtım etkinliğine DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
temsilen Serdar Karapaça, BAKEŞ Başkanı Galip
Galip, GTGB Başkanı Koray Hasan, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu ve
çok sayıda soydaş katıldı.
Kitabın tanıtımında katılımcılara hitaben bir
konuşma yapan Nermin Sütçü, “Benim iki
çocuğum var. Bugün bu kitapla birlikte üçüncü
çocuğum oldu. Önce ‘aşk benim’ dedim. Şimdi de
ben aşkların kadınıyım diyorum. Hayatımda
mutlu olamadım. Acılarla yoğruldum.
Vatandaşlıktan ıskat edildim. Bunun
mücadelesini verdim. Bunların beraberinde
yaşantımda patlamalar oldu. Bu patlamaların
sonucunda ‘Benim Adım Aşk’ ortaya çıktı. Bunun

için çok emek sarf ettim. Bütün arkadaşlarıma ve
aileme çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Sütçü,
kitabın içinde şiirlerin yanısıra bir çok hikayeye
de yer verdiğini belirterek, “Ben Batı Trakya’yı çok
seviyorum. Ben gönüllerde kalmak istiyorum.
Lütfen siz de beni sevin.” dedi.
Kitabın tanıtımını yapan gazeteci Nazmi Arif,
Nermin Sütçü’nün bir zoru başardığını dile
getirdi. Arif, azınlığın çok az okuyan bir toplum
olduğuna dikkat çekerek, kitabın yazarı Nermin
Sütçü’nün çok zengin bir şiir dünyası olduğunu ve
bu çalışmasının diğer azınlık insanına örnek
olması gerektiğinin altını çizdi.
Etkinliğin diğer konuşmacısı İleri gazetesi
sahibi emekli gazeteci Halil Haki de, “Cenabı
Allah herkese bir kabiliyet vermiştir. Her konuda
gayret etmek çok önemlidir. Nermin’in ismini bu
azınlıkta ölümsüz yapacak olan bu kitaptır, bu
eserdir. Allah’tan dilerim buna benzer bir çok eser
bundan sonra da ortaya çıkar. Azınlığımızın buna
ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.
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WhatsApp’ın sesli arama özelliği
hakkında bilmemiz gerekenler
WHATSAPP, sesli arama
özelliğini sonunda iPhone’a ve
Android’li cihazlara açtı.
Popüler sohbet yazılımı,
böylece Skype, Viber ve
diğerlerinin karşısında çok
güçlü bir rakip haline geldi.
Peki WhatsApp’ın sesli
arama özelliği hakkında neler
bilmeniz gerekiyor?
Sesli arama özelliğini
kullanabilmek için öncelikle
WhatsApp’ı son sürümüne
güncellemeniz gerekiyor. Bunu
yapmadıysanız, telefonunuzun
uygulama mağazasını açarak
uygulamalarınızı güncelleme
işlemini başlatın.
WhatsApp’ın sesli arama
özelliği, internet üzerinden
çalışıyor, yani sesler, veri
bağlantınız üzerinden
iletiliyor. Bu yüzden
WhatsApp ile
yapacağınız
konuşmalar,
konuşma
dakikalarınızdan
sayılmıyor. Kısacası
WhatsApp’ın sesli arama
işlevi, aynı Skype ve benzeri
uygulamalar gibi çalışıyor.
Ancak internete 3G ile
bağlıyken yapacağınız
görüşmelerin, aylık veya
haftalık veri kotanızı
etkileyeceğini unutmayın.
WhatsApp’ın veri tüketimini
telefonunuzun ilgili
menüsünden izlemeniz
mümkün. Aramaların ne kadar
veri tükettiğini sonraki

sayfamızda ele alacağız.
WhatsApp’ın sesli arama
özelliğine sahipseniz,
uygulamanın arayüzünde
Aramalar, Sohbetler ve Kişiler
olmak üzere üç sekme
görüyorsunuz. İlk sekme olan
Aramalar’da arama geçmişiniz
görüntüleniyor.
WhatsApp, şu an sadece sesli
aramalara izin veriyor, videolu
görüşme yapma olanağınız
bulunmuyor. WhatsApp
araması yaptığınızda
aynı telefonla
konuşur gibi,
cihazınızı

İşlevi

kulağınıza
götürerek
konuşuyorsunuz.
WhatsApp’ın sesli
arama işlevine sahip
Android’li ve iOS’lu herhangi
bir kullanıcıyı aramanız
mümkün.

kullanarak
yurt dışında
yaşayan bir
arkadaşınızı
aradığınızda da
ücret
ödemeyeceksiniz (veri
ücretleri dışında), çünkü
tüm veriler, mobil veri
planınız veya Wi-Fi üzerinden
iletiliyor.
WhatsApp’ın sesli arama
özelliğini kullanarak WhatsApp

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
SoldanSa€a:1)Zarif,
Kanca2)Ate,Aman,Ak
3)Pt,Tripleks4)
Takaza,Ata5)Rap,
Tüyo6)Ram,Yılgı7)
İka,Ateş,Öç8)El,
Fışkın10)Ast,Lr,Oba
11)Akı,Maestro12)
Trampa,Ab13)
Çamuka,Fava14)Arazi,
Miyop.
Yukar›danAﬂa€›ya:
1)Zapt,Lime,Akça2)
Attar,Kalak,Ar3)Re,
Karar,Sıtma4)Tapa,
Aft,Ruz5)Farz,Mazı,
Maki6)Miat,Taşlama
7)Kap,Üye,Krep8)
Anlayışlı,Safi9)Etol,
Anot,Ay10)Caka,Gök

yüklü olmayan kişileri aramanız
mümkün olmayacaktır. Yalnızca
WhatsApp yüklü kişileri,
telefonunuzdaki WhatsApp
üzerinden arayabilirsiniz.
WhatsApp, sesli görüşme
işlevinin veri tüketimiyle ilgili
resmi herhangi bir açıklamada
bulunmadı. Ancak yapılan
testler, 1 dakikalık bir
görüşmede 280KB - 330KB
arasında veri tüketildiğini, 5
dakikadaysa 1,1MB - 1,25MB veri
tüketildiğini gösteriyor.
Aramaların 3G veya Wi-Fi
üzerinden yapılması, veri

SOLDANSAĞA
1)Ağızkısmıdemirdenbirağ–Rokerdeortayasürülen
eşitmiktardakipara2)Maçtakuraldışıhareket–
Devegillersınıfındanbirhayvan3)Yabanihayvan
yakalamaişi–(halkdili)Başörtüsü4)
Buğdaygillerdenbirbitki–Canlıbirvarlığıniçinde
bulunduğudoğalveyamaddişartlarınbütünü5)
Doğuylailgili–İnce,keskinses6)Belirti–Işın–
Beddua,ilenme7)Kendisinegüvenilmeyenkimse–
Küçükişaretbayrağı8)Radyum’unsimgesi–Anlak,
dirayet–Biryüzeydekiinceçizgi9)Mendelevyum’un
simgesi–(halkdili)Öküz,sığır10)Birağaçtürü–
Otomobiliniskeletbölümü11)Sardalyeyavrusu12)
Lanetlenmiş–Şarap–Birnota13)Göz–Kesilmiş
hayvanıniçorganlarıylabaşveayakları14)Taşveya
tuğladanyapı–Avanak.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1)Ufuklar–Büyüktrenistasyonu–(halkdili)Kaynak,
pınar2)Uzun,sadepide–Boynuuzunhayvan–Avuç
içi3)Kurçatovyum’unsimgesi–Eğilimiolan–
Sporcuyayasakolanuyarıcıilaç4)Kayıtsız,lakayıt–
(tarih)EskiMacarprensi5)Aşırısevgivebağlılık
duygusu–Ateştesusuzolarakpişirilmişet–
Stronsiyum’unsimgesi6)Kesinyargı–Birdeğer
yaratanemek–Tazesoğanvemarullapişirilmişkuzu
etiyemeği7)Viyola–Boyutlarıolağandanküçük–Kir
izi8)Kullanmaktanötürüeskiyen–Ev,mesken9)
Siyasitopluluk–Yoğurlayapılaniçecek–Tantal’ın
simgesi10)Yaylaatılançubuk–Maksimum–
Hükümdarlarınoturduğubüyükyapı11)Yemek,
yiyecek–Açıkmavirengindeolan–Hitit.

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

2

3

4

5

6

tüketiminde önemli bir
değişikliğe yol açmıyor. Yine de
bu rakamları kesin rakamlar
olarak algılamamakta fayda var.
WhatsApp’ın sesli arama
özelliği, gayet temiz bir ses
kalitesine sahip. Ancak
görüşmelerinizde bir miktar
gecikme, bunun yanında zaman
zaman yankılanmalar tecrübe
edebiliyorsunuz. Viber’daki
kadar kusursuz bir tecrübe
olmadığını söyleyebiliriz, ancak
WhatsApp’ın sesli arama
özelliği şu haliyle de oldukça
yeterli.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Kanadalılar’ın ülkeleriyle ilgili bir sloganı var: “Denizlerden denizlere”. Bu söz, Kanada’nın dünya
üzerindeki konumunu çok iyi anlatıyor. Çünkü, Kanada’nın Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a
kadar uzanan çok geniş toprakları var. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi ve
dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip. Ülke, 10 eyaletten ve Kuzey Kutup Bölgesi’ne yakın olan üç özel
bölgeden oluşuyor. Kanada’nın iki resmi dili var: İngilizce ve Fransızca. Ancak birçok yer adının kökeni,
bölgede yaşamış olan yerli halkların dillerindeki sözcüklere dayanıyor. Kanada’da dünyanın çeşitli
ülkelerinden çok sayıda göçmen yaşıyor. Bu nedenle ülkede, İngilizce ve Fransızca’dan başka diller de
konuşuluyor. Çince, İtalyanca, Almanca, Hintçe, İspanyolca ve İnuit dili gibi.
Toronto, Kanada’nın en büyük kenti. Ülkenin yerlilerinden Huronlar’ın dilinde “buluşma yeri” anlamına
geliyor. Bu kent adını gerçekten hak ediyor. Çünkü
burada çeşitli kültürlerden insanlar iç içe yaşıyor.
Toronto sokaklarında dolaşırken farklı dillerde konuşan
pek çok insana rastlamak olası. Kentin en önemli
simgelerinden biri, CN Kulesi. 553,33 metre
yüksekliğindeki bu yapı, dünyanın en yüksek
kulelerinden biri. Toronto’da çok sayıda gökdelen de
var. Bunun yanı sıra, tam 7.500 park! Ayrıca bisiklet
yollarını izleyerek tüm kenti dolaşmak da mümkün.
Labrador Denizi, Kanada’nın Atlas Okyanusu
kıyısındaki Newfoundland ve Labrador bölgesiyle Grönland
arasında. Burada kıyı boyunca bir soğuk su
akıntısı var. Bu akıntı, buzdağlarını sürükler. Bu
bölge, balıkçılık açısından dünyanın en zengin
yerlerinden biri. Bu nedenle olsa gerek, Kanada’nın
Labrador kıyılarında çok sayıda balıkçı kasabası
var. Bu kıyılarda sık sık açıktan geçen buzdağları
görülebiliyor. Bir düşünün, bir sabah uyanıp evden
dışarı çıkıyorsunuz, tam karşınızda koskocaman bir
buzdağının yüzdüğünü görüyorsunuz!
Akçaağaç, Kanada kültüründe önemli bir yere sahip. Öyle ki ülkenin bayrağında bile akçaağaç yaprağı var.
Kanada’da 10 farklı akçaağaç türü yetişiyor. Ancak en yaygın tür, ülkenin de simgesi olan şeker akçaağacı.
Şeker akçaağacının özsuyuyla yapalan akçaağaç şurubuysa çok ünlü. Kanada’nın Québec (Kebek) bölgesinde
binlerce akçaağaç şurubu üreticisi bulunuyor. Şurup üreticileri, baharın başında çalışmaya başlıyor. Çiftçiler,
ağaçların gövdesine birer delik açıyor. Bu deliklere metal borular yerleştiriyor. Ağaçların özsuyu, bu borulardan akarak kaplara biriktiriliyor. Sonra da
kaynatılarak şurup üretiliyor. Akçaağaç şurubu, genellikle hamur işleriyle tüketiliyor.
Kanadanın milli sporu denince ilk akla gelen, buz hokeyi. Ancak buz hokeyi yalnızca kışın oynanabiliyor! Bu nedenle Kanada’nın kış ayları ve yaz ayları için
ayrı birer milli sporu var. Yaz milli sporunun adı da “lakros”. Lakrosun kökeni, yerli halkların oynadığı bir takım oyununa dayanıyor. Bu oyun, kauçuktan
yapılma küçük bir topla iki takım arasında oynanıyor. Takımlar, 10’ar kişiden oluşuyor. Oyuncuların her birinin elinde, ucunda gevşekçe bir ağ bulunan lakros
sopası bulunuyor. Oyunun amacı, topu lakros sopasıyla yakalayıp öteki oyunculara pas vererek rakip takımın kalesine gol atmak.
İglo, yani kardan ev, Kanada’nın kuzeyinde yalnızca belli bölgelerde yaşayan insanların kullandığı bir tür barınak. İglo yapmanın amacı, ailece çıkılan av
yolculuklarında geçici bir barınak sağlamak. Deneyimli biri, özel kar bıçağıyla kestiği kar bloklarıyla yalnızca birkaç saatte bir iglo yapabilir. İglonun içinde
yalnızca aile bireylerinin rahatça oturmasına olanak sağlayacak büyüklükte bir alan vardır. Bu sayede iglonun içi kolayca ısınır. Oturulacak yerler taşlar ve
ağaç dallarıyla kaplanır ve üzerine postlar serilir.
Rengeyiği, Kanada’nın ulusal simgelerinden biridir. Ülkenin hemen her yerinde görülüyorlar. Ormanlarda,
dağlık bölgelerde ve tundralarda yaşıyorlar. Ne yazık ki sayıları azalıyor. Bu nedenle de rengeyikleriyle ilgili
birçok koruma çalışması yürütülüyor. Kanada’da kutup tilkisi, kutup tavşanı, fok ve kamburbalina gibi ilginç
hayvanlar da yaşıyor.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

TORONTO
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Aslan Yürek ve
Küçük Ejderha
Çok uzak bir ülkede Aslan
Yürek adında korkusuz bir
pehlivan yaşarmış. Aslan
Yürek’in Toynak isminde
kendisi gibi cesur bir atı
varmış.
Aslan Yürek ile Toynak
yardıma muhtaç olanlara
yardım ederlermiş.
Bir gün birlikte geniş bir
ovadan geçiyorlarmış.
O gün hava çok sıcakmış.
Üstelik Aslan Yürek,
üzerinde demirden bir zırh
olduğu için çok fazla
terliyormuş.

Toynak’ın
durumu da
sahibinden
farksızmış. Zavallı
hayvan dili
sıcaktan dışarı
sarkmış, halsiz
ve yorgun bir
şekilde
yürüyormuş.
Bu yüzden Aslan
Yürek ona kıyamamış.
Toynak’ın sırtından
inip yanında
yürümeye başlamış.
Biraz
yürüdükten sonra
bir nehir kenarına
varmışlar. Nehrin
öbür tarafından siyah
bir duman yükseliyormuş.
Dumanın içinde sanki bir
şey aşağı yukarı
zıplıyormuş.

Sizin köşeniz
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Aslan Yürek dikkatlice o
tarafa bakmış. Dumanın
içinde zıplayan şeyin küçük
bir ejderha olduğunu fark
etmiş.
Ejderha Odi, nefes alıp
verdikçe ağzından ateşler
çıkıyormuş. Etrafındaki
bütün küçük otlar yanmış.
Alevler neredeyse ilerideki
ağaçlara ulaşacakmış.
Küçük Odi alevler ve
dumanlar

arasında,
- Biri bana yardım etsin,
diye bağırıyormuş.
Aslan Yürek ileri atılıp,
- Sakin ol küçük ejderha!
Şimdi sana yardım
edeceğim, demiş.
Aslan Yürek, mızrağını
alevlerin içine
uzatmış.
Mızrağının
yardımıyla ejderha
Odi’yi alevlerin
arasından
çıkarıp nehrine
kenarına bırakmış.
Küçük ejderha
kurtulduğu için
sevinçle yerinde
zıplarken birden nehre
düşüvermiş.
Küçük Odi yüzme
bilmiyormuş.
- Yardım edin! Lütfen,
diye bağırmaya başlamış.
Aslan Yürek, Odi’yi
kurtarmak için bu
sefer de suya
atlamış.
Ama Aslan
Yürek suya atladığı
anda batmaya
başlamış. Çünkü
giydiği zırh
çok ağırmış.
Küçük Odi
de suyun
içinde
çırpınıyormuş.
Boğulmak
üzereymiş.
Toynak ise o
sırada yangını
söndürmeye
çalışıyormuş.
Nehrin sularını, yanan
otların üzerine arka
ayaklarıyla atarak yangını
söndürmüş. Ama yangını
söndürdüğüne sevinemeden
sahibini ve küçük Odi’yi
nehrin içinde çırpınırken
görmüş.

Hemen suya atlamış.
Yüzerek suyun dibine inmiş.
Dişleriyle Aslan Yürek’i
zırhından tutmuş. Aslan
Yürek de küçük
ejderhayı

kuyruğundan
yakalamış.
Toynak, Aslan Yürek’i;
Aslan Yürek de Odi’yi
çekiyormuş.
Toynak, kıyıya çıkmayı zar
zor başarmış. Diğerleri de

Sude Mustafa - 5 yaş
GÜMÜLCİNE
Konu:
Annem, babam,
kardeşim ve ben
evimizin
bahçesindeyiz.
Ellerini yapmayı
biliyorum. Ama
ellerini
yaparsam
annem yine iş
yapmaya
başlayacak.
Annem hep
yemek ve temizlik yapıyor.

onun sayesinde
kıyıya ulaşmış.
O kadar yorulmuşlar
ki bir süre nehrin
kenarında öylece
uzanmışlar. Sonra Aslan
Yürek yerinden kalkıp Odi’ye
dönmüş,
- Anlat bakalım. Nasıl
yandı o otlar, diye sormuş.
- Ağzımdan çıkan ateşler
yüzünden… Ben onları nasıl
kullanacağımı bilmiyorum.
Tam nefesimi veriyordum ki
ağzımdan kocaman bir ateş
çıktı. Otlar da birden
tutuştu, demiş Odi.
Aslan Yürek ona yardım
etmek istiyormuş.
- Toynak ile birlikte sana
bu konuda yardımcı
olabiliriz, demiş.
Aslan Yürek ve Toynak, o
gün akşama kadar Odi’yle
ilgilenmişler. Ona ateşini
nasıl doğru kullanacağını
öğretmişler.
Sonunda Odi ne yapması
gerektiğini öğrenmiş.
Ateşini kullanmayı
öğrendiğine göre şu ocağı
yak da güzel bir çay içelim,
demiş Aslan Yürek.
Küçük ejderha derin bir
nefes alıp tüm gücüyle,
- Püüüf, demiş.
Ocak yanmış. Aslan Yürek
hemen çayı ocağa koymuş.
Toynak ve Küçük Ejderha
da eğlenceli bir oyuna
dalmışlar.
Aslan Yürek de çayını içip
onları keyifle seyretmiş.
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Batı Trakya’da Hıdırellez kutlamaları

HASANLAR
BATI Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği’nin bu yıl
onuncusunu düzenlediği Hıdırellez ve
Bahar Şenliği, 2 Mayıs Cumartesi akşamı
Meriç iline bağlı Hasanlar köyünde
gerçekleştirildi.
Etkinlik, yemek yarışması, müzik ve
halk dansları gösterileriyle başladı.
Etkinliğe; Evros SİRİZA Milletvekili
Dimitris Rizos, Edirne Rumeli Folklor
Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, Edirne
Balkan Türkleri Derneği İkinci Başkanı
Refik Şahin, Rumeli Balkan Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Yakupoğlu,
Edirne Süloğlu Belediye Meclis Üyesi
Nazan Şen, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu
çalışanlarından İsmail Dikme, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Rodop – Evros SÖPA Mezunları
Derneği Asbaşkanı’nın yanısıra kalabalık
bir halk topluluğu katıldı.
Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim
ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, etkinliği on yıl önce
başlattıklarını belirtti ve derneğin
bölgenin tek azınlık kuruluşu olduğunu
vurguladı. Mustafaoğlu, “Kültürümüzü,
örf ve adetlerimizi yaşatmak ve gelecek
kuşaklara aktarmak için faaliyetler
yapıyoruz ve bununla da gurur
duyuyoruz.” diye konuştu.
Evros milletvekili Dimitris Rizos
konuşmasında, Yunan Parlamentosu
SİRİZA milletvekili sıfatıyla ilk defa böyle
bir etkinliğe katıldığını belirtti. Rizos, “En

kalbi duygularımla iyi olmamızı ve iyi
yaşamamızı diliyorum. Bu sebeple, SİRİZA
yönetimi olarak, bütün vatandaşların
ihtiyaçlarını karşıladığımız anda bizler de
memnun olacağız.” ifadelerini kullandı.
Edirne Balkan Türkleri İkinci Başkanı
Refik Şahin, Hıdırellez’in yaşamın
tazelenmesi olduğunu, kısmet, sağlık,
bereket ve dertlinin derman bulması
anlamına geldiğini söyledi. Şahin
konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“Hıdırellez kültürümüzün önemli bir
parçasıdır. Toplumumuzu kardeşlik ve
hoşgörü potasında birleştiren diğer
değerlerimiz gibi bizi daha da
güçlendiren, bizi biz yapan
değerlerimizdendir. Sorusuz sualsiz
yardım edebilmektir. Bugünkü duaların
dünya barışını ve huzurunu getirmesi
dileğiyle emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.”
Edirne Rumeli Folklor Derneği Başkanı
Ahmet Dörtler, beş yıldır bölgeye özel bir
ilgi gösterdilerini belirterek, “Biz buraya
gelmekten çok mutluyuz. Sizlerle beraber
olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Halk
oyunları grubumuz geliyor. En büyük
düşüncemiz ve arzumuz sizlerle beraber
daha iyi, daha güzel işlere imza
atabilmektir.” diye konuştu.
Edirne Süloğlu belediyesi meclis üyesi
Nazan Şen ise, belediye olarak ikinci kez
etkinliğe katıldıklarını ifade ederek,
organizasyonda emeği geçenlere teşekkür
etti.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, Hıdırellez
Şenlikleri’nin Balkanlar’ın asırlardır
devam eden bir geleneği olduğunu
belirterek, “Bu geleneğe sahip çıkan
Güney Meriç Derneği’ne ve katkısı olan
herkese teşekkür ediyorum. Bu gelenek
bizim kültürümüz ve yaşatmamızın büyük
anlamı olduğunu söylemek istiyorum.”
ifadelerine yer verdi.
Gümülcine Başkonsolosluğu
çalışanlarından İsmail Dikme,
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını getirdiğini belirterek, etkinliğe
davet için teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından
katılımcılara Berna Mustafaoğlu’nun
hazırladığı ebru tabloları takdim edildi.
Etkinlik, Güney Meriç Derneği ve Edirne
Süloğlu Belediyesi Halk Dansları
topluluklarının gösterileriyle devam etti.
Etkinlikte Grup Mozaik bir konser sundu.
Etkinlik, jüri üyeliklerini Hasan Bekirusta,
Rıfat Yakupoğlu ve Ayfer Bakioğlu’nun
yaptıkları yemek yarışmasına katılanlara
verilen hediyelerle son buldu.

ILICA
HIDIRELLEZ şenliklerinin
İskeçe’deki adresi bu yıl da Ilıca köyü
oldu.
İskeçe Türk Birliği ile Mustafçova
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
etkinliğe bölge halkı yoğun ilgi
gösterdi.
Ilıca’daki etkinliğe Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt ve
dernek yöneticilerinin yanısıra,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Doğu Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi Hüseyin Mehmet
Usta, DEB Partisi yönetim kurulu üyesi
Ramadan Duban, diğer yerel
yöneticiler ve çok sayıda azınlık insanı

katıldı.
Sunuculuğunu İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu üyesi Çiğdem
Salihoğlu’nun yaptığı etkinlikte açılış
konuşmasını İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt gerçekleştirdi.
Etkinlikte, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu ve son
olarak Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı birer selamlama konuşması
yaptılar.
İskeçe Türk Birliği çatısı altında
faaliyet gösteren Tülin Hacıhalil ve
Hüseyin Ahmetoğlu’nun çalıştırdığı
halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile
yine İskeçe Türk Birliği çatısı altında
çalışmalarını yürüten müzik kursu
eğitmeni Süleyman Kara’nın etkinlik
boyunca sergilediği performans,
katılımcılar ve misafirler tarafından
beğeni topladı.
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“Şahin’de Epitafios
töreni tehlikelidir”
POTAMİ Partisi Başkanı Stavros Theodorakis,
İskeçe’nin Şahin köyünde yapılan Epitafios
töreninin yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. 4
Mayıs Pazartesi akşamı gazeteci Nikos
Hacinikolau’nun STAR TV’deki “Enikos”
programına katılan Theodorakis, Paskalya haftası
Şahin’de yaşanan olaya değindi.
Nüfusunun tamamı Müslüman olan bir köyde
“Epitafios” töreni yapılmasının tehlikeli
olduğunu ifade eden Theodorakis, olaydan
Savunma Bakanı ve Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
Partisi Başkanı Panos Kammenos’u sorumlu
tuttu.
Sözkonusu töreni bölgedeki bazı emekli
subayların organize ettiğini belirten Theodorakis,
Savunma Bakanı Kammenos’un talimatıyla da
askerlerden oluşan küçük bir
birliğin ve bandonun törene
katıldığını söyledi. ANEL
Partisi ile Panos
Kammenos’u “aşırı sağcı”
olarak nitelendiren
Theodorakis, Kammenos’un
Yunanistan için tehlikeli
politikaları olduğunu
savundu. Theodorakis,
Başbakan Çipras’ın da
yaptığı tercihlerden dolayı
sorumlu olduğunu ifade etti.

“BARUT DEPOSUNDA
KİBRİT YAKMAYA
ÇALIŞIYORSUN”
Theodorakis programda
şöyle konuştu: “Paskalya
haftası ‘Büyük Cuma’ günü
bir grup emekli subay ve bir
askeri birlik, Şahin’deki

kilisede ayin yaptıktan sonra, ‘Epitafios’u aldılar
ve tamamen Müslümanlar tarafından ikamet
edilen Şahin köyünde gezdirdiler. Bunun
bölgedeki dengeler açısından ne anlama geldiğini
düşünebiliyor musunuz? Bununla ne yapmaya
çalışıyorsun? Emekli subaylarla, askeri birlikle
‘Epitafios’u bir Müslüman köyünde gezdirerek
nasıl bir gösteri yapmaya çalışıyorsun? Aslında
bir barut deposunda kibrit yakmaya çalışıyorsun.
Bu durum karşısında ülkedeki sol bir cevap
borçlu.”
Savunma Bakanı Panos Kammenos’un güç
gösterisi yapmaya çalıştığını söyleyen Stavros
Theodorakis sözlerine şöyle devam etti: “Büyük
Cuma günü Müslüman köyünde bir ‘Epitafios’
töreni yaparak tabii ki Müslüman halkın inancını
değiştirmiyorsun. Kendince
bir güç gösterisi
yapıyorsun. Böyle bir
dönemde yeni bir milli
sorun yaratmamak için özel
bir çaba sarfedilirken,
Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un Kıbrıs’taki
açıklamaları tehlikelidir.
Bunları Kıbrıs’ta sayın
Anastasiadis’le de
konuştuk. Tekrar ediyorum
bu tür ırkçı politikalar çok
tehlikelidir.”
Bu arada, ANEL Partisi
Başkanı ve Savunma
Bakanı Panos Kammenos,
program sırasında twitter
aracılığıyla Şahin’deki
‘Epitafios’ töreninin
kendisiyle alakalı
olmadığını belirtti.

OKU-YORUM

Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

Tuz ruhu...

A

nlaşılan o ki denize
düşenler Çipras’a
sarıldı. Yunanistan’da
halkın mali krizle girdiği
karanlık tünelden çıkışta ışık
olarak gördüğü ve özgüveni
yüksek, prensip sahibi, kimseye
eyvallah etmeyen “tiplerin
pazarlamasına” kandırıldığı
daha net olarak ortaya çıkmaya
başlamış görünüyor.
Başbakan Çipras, bir algı
satınalması sonucu seçimlerden
“geliyorum diyen” bir zaferle
çıkmasının ardından kurduğu
koalisyonla daha birinci adımda
“algı yanılgısının” ne demek
olduğunu hatırlattı
seçmenlerine.
İdeolojik hiçbir bağı olmasa
da “dışa bağlı olmayacak” ve
“borç boyunduruğundan”
ülkeyi kurtaracak bir “havaya”
seçmen inanılmaz bir kredi açtı.
Hatta, ülkedeki bu havadan
bilistifade türeyen sözde
“bağımsızlar” ile koalisyonu
bile sindirir göründü.
Ama nafile.. Çipras’ın ufak
ufak geri adım atma ve kendi
başarısızlıklarını başkalarına
yükleme anlamına gelen
açıklamalarını gördükçe halkın
hayal kırıklığını anlamaya
başlamalı. Çipras, Avrupa
Merkez Bankası yöneticilerinin
kendilerini kandırdıklarından
başlayarak, eurodan ayrılmanın
sözkonusu olmayacağına ve
tabii “özelleştirmelere
dönülebileceğine” dair
açıklamalarıyla “beyaz bayrak”
çekerken dostlar alış verişte
görsün misali bir de referandum
resti çekmekte.
Adama sorarlar neyin
referandumu olacak bu diye.
Pazarlanan algıda satın alınan
“prensipli lider” olmak;
koalisyondan kurtulmak ve tek
başına “iktidar” olabilmek için
kuru sıkı referandum lafları
yerine adam gibi erken seçim
mertliğini seçmeli. Ama
vaatlerinin arkasında durmak
şartıyla.
Sözde “bağımsızlar”, adam
gibi ülke yönetmek endişesi bir
yana hangi ülkede
yaşadıklarının bile farkında
olmayarak hükümetin
kamburunu oluşturuyor. Panos
Kammenos’un -artık tabanı
demek zorundayızseçmenlerine pazarlama ihtiyacı
duyduğu sözde vatanperver
ifadeler bir şova dönüşmüş ve
soğuk savaş öncesinin soğuk
esprileri kabilinden karşılanır
olmuştur.
Kardak konusunda, Kıbrıs
konusunda açıklamalarıyla “ilgi

çekme” sevdasındaki
politikacının anavatanımız
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
tarafından kendisine iletilen
“nezaketen davete” bile verdiği
cevap “sığlığın dibini” bulmuş
görünüyor.
Bir de Kammenos’a
eklemlenme hevesine kapılmış
olanlar var. Bunlardan biri de
maalesef hemşehrimiz Rodop
YDP milletvekili Evripidis
Stilyanidis. Hangi akla hizmetse
Stilyanidis, Kammenos’u ziyaret
etmiş ve Şapçı bölgesine Acemi
Asker Eğitim Merkezi
kurulmasını istemiş. Körlerle
sağırlar birbirini ağırlar misali
Kammenos da bu teklifin
“yerinde” olduğunu belirtmiş.
Yani Allah akıl fikir versin
demekten başka bir şey
gelmiyor insanın aklına. Ülkenin
mali krize girmesinde önemli
payın “üretilen savunma
ihtiyaçları algısı” bağlamında
yapılan aşırı savunma
harcamaları olduğunu çocuklar
bile biliyor. Silah tüccarları
ülkenin bu borçlu ve buhranlı
döneminde bile ilave borç
karşılığı silah satmaya
kalkmadılar mı?
Hadi onlar kendi ülkelerinin
gelirini arttırmayı, istihdam
imkanlarını vatandaşları
açısından sürdürmeyi
hedefliyorlar ve bir kılıf uydurup
satış yapmak istiyorlar. Ya
Atina’dakiler ülkenin
kaynaklarını kimin çıkarlarını
korumak için silaha
aktarıyorlardı?
Seçimlerde Müslüman
hemşehrilerinden de oy isteyen
Stilyanidis’in bölgede “askeri
eğitim merkezi” kurma
ihtiyacını neden duyduğunu da
bilebilmek çok zor. Soğuk savaş
döneminde yığma askerlerin
bölgeye getirilerek “emir
komuta zinciri içerisinde” oy
kullandırıldıklarını
hatırlayanlarımız kaldı mı
bilinmez. Stilyanidis’in gelecek
seçimlerde oy ihtiyacından
mütevellid bir politika takip
ettiğini düşünmek istemiyoruz.
Bölgeden enerji boru
hatlarının geçmesiyle bir
refahın da gelmesinin
beklendiği, Bulgaristan ile kara
ulaşımının açılması ile bu refaha
ilave kaynakların yaratılmasının
beklendiği bir ortamda
Paskalya’da Müslüman
köyünde ayin yapmak, askeri
eğitim merkezi açmak istemek
hangi akla hizmettir?
Bu nasıl bir özgüvensizliktir?
Nasıl bir ruh halidir?
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Koyun doğum toplulaştırılmasında
süngerleme metodu
oyunlarda kızgınlık
genelde mevsimine
bağlıdır.Çeşitli
bölgelerde farklı zamanlarda
olmak üzere yaz ve sonbahar
döneminde koyunlar kızgınlık
gösterirler.Koyunlara kızgınlık
28-30 saat devam etmekte olup
14-19 günde bir tekrar eder.
Sürüde doğumların
toplulaştırılması
Koyunlarda kızgınlığın
toplulaştırılması, progesteron
hormonunun dışarıdan
verilmesi sonucu koç isteğinin
uyarılması çalışmasıdır.Bu
uygulama sayesinde koyunlar
aynı tarihlerde koç alma isteği
gösterirler ve gebe kalan
koyunlar aynı tarihler de
doğum yaparlar. Koyunlarda
kullanılan bu yöntemlerden en
yaygın olanı süngerleme

K

metodudur.
Süngerleme metodu
Süngerleme
metodu,dezenfekte edilmiş
plastik borunun ucuna konan
ve ucunda sentetik bir ipliği
olan,genellikle 2 cm
uzunluğunda 1 ile 5 cm
çapındaki süngerler vajina içine
10 ile 15 cm derinliğe piston
aracılığı ile yerleştirilir.Piston
çekilince progestron hormonu
emzirilmiş sünger içeride kalır
ve süngere bağlı sentetik ip
dışarıdan görülür.Bu sünger 1014 gün vajinada bırakıldıktan
sonra dışarıda kalan ip ile
süngerler çıkarılır.Sünger daha
sonra yakılarak imha
edilir.Süngerler çıkarıldıktan 34 gün sonra koyunlar kızgınlık
göstermeye başlar ve bu arada

koçlar süreye katılarak
koyunların aynı anda gebe
kalınması sağlanmış olur.
Doğum toplulaştırmanın
yararları
Aşım çok kısa bir süreye
sıkıştırılmakta ve böylece bir
yılda iki doğum iki yılda üç
doğum gibi kuzulama aralığının
daraltılmasına yönelik
uygulamalrı
kolaylaştırmaktadır.
Aşım mevsimi kısaltılarak
doğum dönemide
kısaltılmaktadır ve böylece
beslenme,bakım,işgücü
vb.diğer işlerinin verimliliğinde
artış olur.
Başarılı toplulaştırma ve
çiftleştirmeyi izleyen dönemde
sütten kesim ve besi için aynı
yaş ve canlı ağırlıkta kuzu
topluluğu oluşarak üreticiye
özellille kuzu etini topluca
pazarlama olanağı
sağlamaktadır.
Normal çiftleştirme
mevsiminde ikizlık oranının
arttırılması dışında mevsim dışı
kuzulatmayı sağlamaktadır
Aşım mevsiminin dolayısıyla
kuzulatmanın düzenlenmesiyle
yılın birkaç döneminde
pazarlanacak ürün bulunmakta
ve özellikle kuzu etinin iyi
pazarlanabildiği dönemde
üreticinin kuzu eti üretime
yönelmesine imkan
vermektedir.

2015 yılı “Balkan Primi” için
120 milyon euro ödenek

TARIM Kalkınma
Bakanlığının aldığı iki karar
neticesinde 2007-2013 yılları
için balkan primi hakeden
üreticilere 2015 yılında 120
milyon euro tutarında ödeme

yapılacağı belirtildi.
Ayrıntılı olarak, alınan
kararlardan birisi, (2015
dilekçeleri) 2007-2013
Yunanistan Kırsal Kalkınma
Programına METRO 211 destek

ödemesi, dağlık bölgelerdeki
üreticilere göre belirlenen ve 90
milyon euroyu bulan miktar
“2014 yılı Kamu Yatırım
Programı 45 milyon euro kredi
ile”
Alınmış olan bir diğer karar
ise, (2014 dilekçeleri) METRO
212 dağlık bölge dışı olan
üreticiler için ayrılmış olan
destek ödemesi. Tarım
Kalkınma 2007-2013
programının miktarı ise 30
milyon euro “2014 yılı Kamu
Yatırım Programına 15 milyon
euro kredi ile”
Sözkonusu kararın pratiğe
dönüşmesinin zamanı 15 Mayıs
2015 tarihinden 14 Mayıs 2016
tarihine kadar ve uygun
maliyetin belirlenmesinin tarihi
ise 31 Aralık 2015 tarihine kadar
olacağı belirtildi.

Meyve ve sebze ihracatında önemli artış kaydedildi
YUNANİSTAN’ın II. Dünya Savaşı sonrası
belki de en zorlu dönemi olarak görülen 2009 –
2014 yılları arasında Yunan meyve ihracatı artış
kaydetti.Son beş yılda Yunan meyvelerinin
ihracatında değer olarak %30, hacim olarak ise
%37 oranında artış kaydedildi.
Bu bilgileri 23-25 Nisan tarihleri arasında
Selanik’te düzenlenen Uluslararası Taze Meyve
ve Sebze Fuarı “Freskon”da konuşan Yeniden
Yapılandırma Bakan Yardımcısı Vaggelis
Apostolu verdi. Apostolu konuşmasında
“Meyve ve sebze sektörü ulusal üretimde
önemli bir yere sahip, Yunan ekonomisinin

temel direklerinden birini oluşturuyor” dedi.
Bakan Yardımcısı Apostolu “Yunan tarım
ürünleri kimliği olan ürünlerdir ve kökenleriyle
bağlantılı birçok avantajları bulunuyor.
Ülkemizin kültürü, gelenekleri ve değerleriyle
bağlantılı ürünlerdir. Yunan toprağının
ürünleri dediğimiz tarım ürünlerinden
bahsediyoruz. Bu yüzden de Avrupa ve
uluslararası piyasalarda da önemli yere
sahiptir. Ve hakkıyla Yunan beslenme
kültürünün temsilcileri sayılıyorlar” ifadelerini
kullandı.

8 Mayıs
20
Mart 2015
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ABTTF, B. Trakya’daki
nefret saldırılarını
AGİT’e rapor etti

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇEMÜFTÜYARDIMCISI

HUŞU İLE KILINAN NAMAZ

H

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Batı
Trakya Türk azınlığına yönelik
nefret temelli saldırıları,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi’ne (ODIHR) rapor etti.
2014 Nefret Suçları
Raporu’nu hazırlayan ve bu
rapora katkıda bulunmak üzere
çağrıda bulunan ODIHR, 2014
raporunu Uluslararası Hoşgörü
Günü olan 16 Kasım 2015’te
yayınlayacak. AGİT’e üye 57
katılımcı ülkede meydana

gelen nefret suçları ve
saldırılarını her yıl hazırladığı
nefret suçları raporunda
yayınlayan AGİT,
«hatecrime.osce.org» internet
adresi üzerinden nefret suçları
ve saldırıları ile ilgili verileri ve
hükümetler ile sivil toplumun
bu saldırılar karşısındaki
tepkilerini de aktarıyor.
ABTTF, 2014 yılı ile Ocak –
Nisan 2015 döneminde Batı
Trakya Türk azınlığı üyelerine,
dini kuruluşları ve ibadet
yerlerine ve azınlık
kuruluşlarına karşı yapılan

saldırıları rapor etti.
ABTTF tarafından AGİT’e
gönderilen raporda, Gümülcine
Yenicemahalle’deki Mahmut
Ağa Camii’nin kundaklandığı,
aynı tarihte Alankuyu
Mahallesi’nde bulunan
mescide de bir saldırı
düzenlendiği belirtildi.
ABTTF, 7 Mart 2015 tarihinde
Dimetoka Müslümanları Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği’ne
kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından düzenlenen saldırıyı
da raporunda dile getirdi.

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Şahin’nde kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 1 Mayıs Cuma günü İskeçe ilinin dağ
köylerinden Şahin’i ziyaret ederek soydaşlarla
birlikte Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil kabza, meclis üyesi ve Toplumsal

Birlik ve Kalkınma Hareketi Listesi Başkanı
Ridvan Delihüseyin, DEB Partisi AP milletvekili
adayı Hüseyin Yazıcı, Kuran kursu hocaları ve
öğretmenler eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

uşu; kalbimizle,
aklımızla, bedenimizle
Allah’ın huzurunda tam
bir teslimiyet göstermektir.
Tüm ibadetlerin makbuliyeti onu eda
ederken bulunduğumuz ruh,
ihlasımıza ve huşumuza bağlıdır.
İhlasla, samimiyetle, huşu ile,
Rasûlüllah (s.a.s.)’in kıldığı şekliyle
ikame edilen namaz, Rasulullah’ın
istediği namazdır. “Muhakkak ki
mü’minler kurtuluşa erdiler. Ki onlar
namazlarında huşu içerisindedirler.”
(Mü’minun Suresi; 1-2)
Mü’minlerin özelliklerinden
bahseden bu surede kurtulan
mü’minlerin birinci özelliklerinin
namazlarındaki huşu olduğu
belirtiliyor. Kurtulmak isteyen bir
kimseye mü’min olmak yetmiyor.
Mü’min olmakla birlikte namazlı
olması da gerekiyor. Namazlı olması
da yetmiyor huşu ile namazını ikame
etmesi gerekiyor. Bu ayetteki
huşunun anlamı Allah’a gönülden
boyun eğerek onun huzurunda
bulunulması acziyet ve alçak
gönüllülük içerisinde kalbin
titremesini ve tüylerin ürpermesini
ifade eder.
Huşunun aslı kalpde fakat
belirtileri bedende olan bir eylemdir.
Kalbin huzur ve saygıyla dolması
bedenin de sakin ve hareketsiz
olmasıdır. Kalbin sadece Allah’la
meşgul olup O’nun zikriyle huzur
bulmasıdır. “Dikkat edin (uyanık
olun) kalpler ancak Allah’ın zikriyle
mutmain olur.” (Ra’d Suresi;
28) Buradaki zikirden maksat namazı
da içine alır. Çünkü namaz hakkında
Cenab-ı Allah: “Zikrim olan namazı
ikame et” buyurmaktadır. (Taha
Suresi; 14)
Kur’an, bizim namazımızda ve
hayatımızda huşu içinde olmamızı
istiyor. Namazın bize kazandırması
gereken huşûdan soruyor; “İnsanlar
için hâlâ kalplerinin titreme ve
Allah’ın zikrine (namaza) indirilen
hakka (Kur’an’a) huşu (saygı) duyma
vakti gelmedi mi? Ta ki bundan önce
kendilerine kitap verilmiş sonra
üzerlerinden uzun zaman geçmekle
kalpleri katılaşmış çoğu da yoldan
çıkmış kimseler gibi olmasınlar. ”
(Hadid Suresi; 16)
Huşu ile kılınan namaz insanın
kalbiyle Allah’a tazim, sena, itaat ve
sevgisinin ifadesidir. Kişi tevazuyla
Rabbine boyun eğerek bedenî
hareketlerle yaptıklarını kalbiyle
tasdik eder.
“Namaz, mü’minler üzerinde
vakitleri belirlenmiş bir farzdır.”
(Nisa Suresi, 103) ve insanlara
hayatları boyunca sürdürmeleri
emredilen çok önemli bir ibadettir.
Allah’ın vakit bildirerek bizleri
namaza çağırdığı özel anlar her
mümin tarafından şevkle beklenmeli
ve o özel anlarda büyük bir istekle
Allah’ın huzurunda durulmalı ve
Allah’ın emri üzerine, huşu içinde bu
ibadeti yerine getirilmelidir. İnsan
huzur istiyorsa, hayatını namaza
endeksleyecektir. Yani namaz

endeksli bir hayat yaşamalıdır.
İnsanların çoğu randevularına
karşı son derece titizdirler. En güzel
ve en temiz giysilerini giyerek tam
zamanında söylenilen yerde olmak
için ellerinden geleni yaparlar. Ancak
aynı titizliği namaz vakitlerinde
gösteremedikleri çok açıktır. Çoğu
zaman işler bahane edilir ve vakit
bulunamaz ya da işlerin arasına
sıkıştırılıp özensiz bir şekilde kılınıp
günlük koşuşturmacaya devam
edilir. Ancak; “(Öyle) Adamlar ki, ne
ticaret, ne alış-veriş onları Allah’ı
zikretmekten, dosdoğru namazı
kılmaktan ve zekatı vermekten
‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz” (Nur
Suresi, 37) ayeti, bize namazın ve
diğer ibadetlerin ne kadar önemli
olduğunu gösterir. Hiçbir iş ya da
eğlence namazdan ve Allah yolunda
yaşamaktan daha önemli değildir.
Bu tabloda göze çarpan çok
önemli bir gerçek vardır: İnsanlar
genellikle Allah rızasını gözetmek
yerine kendi nefislerine hoş gelen bir
hayatı yaşamayı ve dünyaya sımsıkı
bağlanmayı tercih ederler. Bu büyük
gafletten ancak ölüm melekleriyle
karşılaştıklarında uyanacak olan bu
insanlar, hayatta sahip olduklarını
sandıkları her şeyi geride bırakıp
gerçeklerle yüzleşeceklerdir. ‘Ateşin
üstünde durdurulduklarında onları
bir görsen; derler ki: “Keşke
(dünyaya bir daha) geri çevrilseydik
de Rabbimiz’in ayetlerini
yalanlamasaydık ve mü’minlerden
olsaydık.’ (En’am Suresi,
27) Kuşkusuz bu büyük bir pişmanlık
olacaktır. Ancak dünyaya geri dönüş
mümkün olmadığı ve son anda
yapılan tevbeler kabul edilmeyeceği
için sonsuz bir cehennem azabı
dünyada gaflet içinde yaşayan
insanlar üzerine hak olacaktır.
Şeytanın boş vaadlerle Allah’ın
yolundan alıkoyduğu bu insanlar
Allah’a kul olmak yerine nefislerinin
ve şeytanın esiri olmalarının bedelini
şüphesiz çok ağır ödeyeceklerdir.
Dünya hayatında insanlara boş
vaadler veren şeytan, O gün
geldiğinde kendisine uyan
insanlara ‘Şüphesiz ben sizden
uzağım. Çünkü ben sizin
görmediğinizi görüyorum, ben
Allah’tan da korkuyorum’ (Enfal
Suresi, 48) diyerek aslında ne kadar
büyük bir hata yaptıklarını
hatırlatacaktır.
İnsanları bu gafletten kurtaracak
tek yol Allah’ı sıkça zikretmek ve
Allah rızasını arayarak yaşamaktır.
Namaz kılmak bu yolda yapılacak en
önemli ibadetlerden biridir. Bu
yüzden namazı huşu içinde kılmak ta
son derece önemlidir. Bu özel
anlarda şeytanın fısıltılarına kulak
vermek yerine tüm kalbimizle Allah’a
yönelmek en güzel ve en doğru
hareket olacaktır.
‘(Şeytan) Onlara vaadler ediyor,
onları en olmadık kuruntulara
düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir
aldanıştan başka bir şey va’detmez.’
(Nisa Suresi, 120)
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Στην πυρά ο ιδιωτικός
τομέας της οικονομίας

Ο

ικονομικός συντάκτης δεν
είμαι και δεν φιλοδοξώ να γίνω
αναλυτής οικονομικών
μεγεθών. Μια γρήγορη όμως και
εμπεριστατωμένη ματιά στην δομή της
ελληνικής οδηγεί σε ορισμένα αβίαστα
συμπεράσματα.
Στην Ελλάδα λοιπόν σήμερα δίνονται
συνολικά 2.905.381 κύριες συντάξεις. Σε
αυτές περιλαμβάνονται οι συντάξεις
γήρατος, θανάτου, αναπηρικές,
πρόνοιας, υπερηλίκων του ΟΓΑ και
κάποιες άλλες μικρότερες κατηγορίες.
Κάθε μήνα το κράτος πληρώνει
1.931.185.078,33 ευρώ για αυτές τις
συντάξεις. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται
για ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια
τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν
ογδόντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα οχτώ
ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ!
Παράλληλα το κράτος πληρώνει άλλο
1.641.974 επικουρικές συντάξεις που
ανέρχονται κάθε μήνα σε 277 περίπου
εκατομμύρια ευρώ, για να μην σας
ζαλίζω με τα ακριβή ποσά.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα
των 11 εκατομμυρίων περίπου
κατοίκων, πληρώνει κάθε μήνα
4.547.355 συντάξεις, με συνολικό
καταβλητέο ποσό τα 2.207.700.656,41
ευρώ. (2,21 δις ευρώ περίπου)…
Βεβαίως, αν επιμεριστούν τα ποσά αυτά
αποδεικνύεται ότι η μέση σύνταξη δεν
ξεπερνά τα 700 ευρώ το μήνα και
μάλιστα το 44,8% των συνταξιούχων δεν
παίρνει περισσότερα από 665 ευρώ το

μήνα, κάτω δηλαδή από το όριο της
σταθερής φτώχειας που δίνει η Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία.
Στην Ελλάδα εκτός από τους
συνταξιούχους υπάρχουν και περίπου
700.000 δημόσιοι υπάλληλοι του στενού
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μαζί
με τους υπηρετούντες στον στρατό και
τα σώματα ασφαλείας. Υπάρχουν ακόμα
και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που είτε
παίρνουν επιδόματα ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ είτε είναι μακροχρόνια άνεργοι
είτε εμφανίζονται ως άνεργοι αλλά
βρίσκονται στην μαύρη και αδήλωτη
αγορά εργασίας, δηλαδή δεν πληρώνουν
ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία ούτε
οι ίδιοι ούτε οι εργοδότες τους. Αν
υποθέσουμε λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι
σε αυτή την χώρα είναι περίπου τρία
εκατομμύρια αφού τον Απρίλιο
πληρώθηκαν 2.905.381 κύριες συντάξεις,
οι δημόσιοι υπάλληλοι 700.000 και οι
άνεργοι 1,5 εκατομμύριο, το άθροισμα
όλων αυτών μας δίνει ένα νούμερο 5
εκατομμυρίων περίπου ανθρώπων. Αν
υπολογίσουμε ότι από τα υπόλοιπα 5
εκατομμύρια του γενικού πληθυσμού,
τουλάχιστον τα 2 εκατομμύρια είναι
κάτω των 18 χρονών και άρα υπό
κανονικές συνθήκες δεν έχουν ακόμα
βγει στην αγορά εργασίας, μάς μένουν
από 2,5 έως 2,8 εκατομμύρια πολιτών
που εργάζονται στην ελεύθερη αγορά.
Συνεπώς, το 25% του ενεργού
πληθυσμού της χώρας, πρέπει να
δουλεύει και να παράγει το Ακαθάριστο

Kocias 12 Mayıs’ta Türkiye’ye gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias,
Kıbrıs’ta tek bir Türk askeri dahi
bulunduğu sürece Kıbrıs sorununun
çözülemeyeceğini savundu. Bu arada,
Kocias’ın 12 Mayıs’ta Türkiye’ye gideceği
bildirildi.
Kocias, egemenliğin, toprak
bütünlüğünün ve bağımsızlığın
uluslararası toplum ile AB
garantörlüğüyle sağlanmaması
durumunda Kıbrıs sorunun gidişatında
bir değişiklik olmayacağını savundu.

ÇAVUŞOĞLU’NUN DAVETLİSİ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Nikos
Kocias, Türkiye’ye resmi ziyarette

bulunacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, Kocias’ın Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
davetine icabetle 12 Mayıs’ta Türkiye’ye
geleceği bildirildi.
Kocias’ın ziyaretinin Yunanistan’da
yeni hükümetin göreve başlamasının
ardından dışişleri bakanları
düzeyindeki ilk ziyareti teşkil
edeceğinin vurgulandığı açıklamada,
Çavuşoğlu ve Kocias’ın Türk-Yunan
ilişkileri konusunda görüş alışverişinde
bulunacağı, bölgesel ve uluslararası
konuları görüşeceği bildirildi.
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Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) με το οποίο θα
ζήσουν τα υπόλοιπα 8 εκατομμύρια του
πληθυσμού!
Πέστε μου τώρα εσείς που λαμβάνετε
γνώση αυτών των αριθμών, πώς είναι
δυνατόν να επιβιώσουν τα ασφαλιστικά
ταμεία όταν η αγορά είναι
εκμηδενισμένη και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι έμποροι και οι
επιχειρηματίες αδυνατούν να
πληρώσουν τον ΟΑΕΕ (παλαιό ΤΕΒΕ,
ΤΑΕ κ.λ.π), οι εισφορές στο οποίο
κυμαίνονται από 250 έως 950 ευρώ το
μήνα για τις υψηλότερες κατηγορίες ;
Και μάλιστα την ίδια στιγμή που οι
εργοδότες καλούνται εκτός από τις
προσωπικές τους ασφαλιστικές εισφορές
να πληρώσουν και το ΙΚΑ των
υπαλλήλων τους, τον Φόρο Μισθωτών
Υπηρεσιών αλλά και τον ΦΠΑ που
πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος
ακόμα και όταν δεν έχει εισπραχθεί!
Καλούνται επίσης να πληρώσουν φόρο
26% από το πρώτο ευρώ είσπραξης με
αφορολόγητο όριο που τα τελευταία
χρόνια σχεδόν εξαφανίσθηκε και
εκπίπτουσες δαπάνες από την εφορία
που πλέον οι περισσότερες αποτελούν
ένα μακρινό όνειρο;
Στην Ελλάδα, το κράτος, τον
επιχειρηματία και τον ελεύθερο
επαγγελματία τον αντιμετωπίζει ως ένα
υποψήφιο κλέφτη και γι΄ αυτό τον
αναγκάζει σε περαιώσεις φορολογικές
κάθε τρία χρόνια ώστε να πληρώνει
προκαταβολικά για να αποφύγει τον
έλεγχο υπό τον φόβο βαριών προστίμων
εάν διενεργηθεί έλεγχος! Με άλλα λόγια
το κράτος παίζει ρόλο εκβιαστή εις
βάρος του ελεύθερου επαγγελματία
στον οποίο επιπροσθέτως χρεώνει τέλος
επιτηδεύματος, φόρο αλληλεγγύης των
γενεών και προκαταβολή φόρου 40%
για το επόμενο έτος!!
Υπάρχει πιο τρελό φορολογικό
σύστημα σε όλη την Ευρώπη από αυτό;
Και μάλιστα σε μια οικονομία που
συρρικνώθηκε κατά 25% μέσα σε πέντε
χρόνια, κάτι που δεν συνέβη σε καμιά
ευρωπαϊκή χώρα μετά τον πόλεμο; Και
έρχεται η Τρόϊκα, όπως την ονομάζαμε

προ ΣΥΡΙΖΑ ή οι «ΘΕΣΜΟΙ», όπως
τους ονομάζουμε σήμερα και ζητούν νέα
μέτρα από την κυβέρνηση «για να
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας». Πρόκειται
ασφαλώς για παράκρουση, για τρέλα
οικονομικών εγκεφάλων(;) που
χαρακτηρίζονται από επικίνδυνη
ιδεοληπτική μονομέρεια.
Είναι δυνατόν μια χώρα να υπάρχει
δανειζόμενη για να πληρώνει μισθούς
και συντάξεις κάθε μήνα, χωρίς να
φορολογεί τον μεγάλο πλούτο που
εξόφθαλμα φοροδιαφεύγει στην Ελλάδα
τα τελευταία 40 χρόνια και να βγάζει
ταυτόχρονα το ζουμί των μικρών και
μεσαίων επαγγελματιών, των
χαμηλοσυνταξιούχων και των φτωχών
αγροτών;
Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει
Ελλάδα όταν δεν χρηματοδοτείται η
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, οι
θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και
όταν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις
φεύγουν σε ενδιάμεσους, στην
γραφειοκρατία και στην διαφθορά του
δημοσίου τομέα; Όταν τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ παραμένουν αναπορρόφητα είτε
από υστεροβουλία των ιθυνόντων είτε
από ανικανότητα είτε από έλλειψη
διοικητικών μηχανισμών που θα
μπορούσαν να τα προωθήσουν είτε από
την αδυναμία ή και την άρνηση του
τραπεζικού συστήματος να
χρηματοδοτήσει το επιχειρείν.
Η απάντηση, που δεν θέλει και
μεγάλη φιλοσοφία, είναι πως αν δεν
αλλάξουμε πορεία, οικονομική και
φορολογική πολιτική και νοοτροπία, αν
συνεχίσουμε να βγάζουμε 40ρηδες και
50ρηδες συνταξιούχους, αν δεν
παραιτηθούμε από το όνειρο του
βολέματος στο δημόσιο χωρίς
αξιολόγηση και εφόρου ζωής, τότε
είμαστε τελειωμένοι. Και δεν πρόκειται
να μας σώσει κανένα πακέτο στήριξης
από το εξωτερικό. Αντιθέτως, θα
βουλιάζουμε στα δάνεια και τα χρέη
χωρίς καμία μελλοντική προοπτική
ανάταξης αυτού του αδιεξόδου.

IMF ve AB’ye
Yunanistan’dan yeni çağrı

HÜKÜMET Sözcüsü
Gavriil Sakellaridis,
hükümetin emekli
maaşları ve istihdam
konularında müzakere
edilemez “kırmızı
çizgileri”ni koruyacağını
belirterek, bir anlaşmaya
varılması için AB ve
Uluslararası Para Fonu
(IMF) tarafından da bazı
ödünler verilmesini
beklediğini belirtti.
Sakellaridis, basın
toplantısında “Kurumlar

tarafında... hükümet her
şeyden taviz verecekmiş
gibi bir beklenti
olmamalı. Görüşme
yaptığınız zaman her iki
tarafın da ödün vermesi
gerekir” ifadelerini
kullandı. Sakellaridis
buna örnek olarak
Atina’nın görüşmelerde
kritik borç silme
konusunu gündeme
getirmemesini gösterdi.
“Kırmızı çizgilerimizin
sınırlarının ötesine

geçmeyeceğiz” diyen
Sakellaridis, “Emeklilik
maaşlarında kesinti
yapamayacağımız çok
net” dedi.
Ödenileceğinden
şüphe duyulan 12 Mayıs
tarihli IMF ödemesinin
sorulması üzerine
Sakellaridis,
Yunanistan’ın bütün
ödemelerini yapmayı
planladığını belirtti.
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Klorin gazı
BM gündeminde
Suriye'deki iç savaşta son dönemde giderek
artan klorin gazı kullanıldığı iddiaları ve bu
yöndeki deliller üzerine BM Güvenlik Konseyi
bu konuyu gündemine aldı.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi’nde Perşembe günü düzenlenen
kapalı toplantıda Suriye'de kimyasal
silah ve klorin gazı kullanımı gündeme
geldi ve BM Silahsızlanma İşleri Yüksek
Temsilcisi Angela Kane, Konsey
üyelerine sunum yaptı.
Suriye'de son dönemde giderek artan
klorin gazı saldırısı iddialarına ilişkin
geçen ay BM Güvenlik Konseyi'nde
Suriyeli doktorlarla kapalı toplantı
gerçekleştirilmişti.
Nisan ayında Konsey'de
gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda
Suriyeli iki doktor İdlib vilayetine bağlı
Samin kasabasında gerçekleştirilen
klorin saldırısının ardından bir, iki ve üç
yaşlarındaki üç çocuğun yaşama
döndürülmesi çabaları ve hayatlarını
kaybedişlerinin videosunu izletmişti.
Suriyeli Doktor Muhammed Tenari,
saldırı sırasında bölgede helikopter
seslerinin duyulduğunu ve çamaşır
suyuna benzer bir koku hissedildiğini
belirterek, hayatını kaybedenlerin
çoğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu
söylemişti.
Konsey'deki Batılı ülkeler,
helikopterlerin sadece Suriye
Ordusu'nda bulunduğunu vurgulayarak,
bu saldırılardan Esad rejimini sorumlu

tutuyor. Esad rejimi ve destekçisi ülkeler
ise saldırıları muhaliflerin
gerçekleştirdiğini savunuyor.
Bu konunun açıklığa kavuşturulması
gereğinin de BM Güvenlik Konseyi
toplantısında gündeme gelmesi
bekleniyor.

UZMANLAR PANELİ TALEBİ
Diplomatik kaynaklar, ABD tarafından
hazırlanan ve klorin gazı saldırılarının
faillerinin belirlenmesi için bağımsız bir
BM komisyonu kurulmasını içeren karar
tasarısının da Konsey'de ele alınacağını
bildirdi.
ABD'nin teklifinde, Suriye'deki
çatışmalarda klorin saldırılarını kimlerin
düzenlediğini tespit etmek için BM Genel
Sekreteri Ban Ki-mun'un uzmanlar
paneli oluşturması isteniyor.
Bunun hayata geçirilebilmesi için ise
Rusya'nın ikna edilmesi gerekiyor. Rusya
daha önce Suriye'de savaş suçu
işleyenlerin Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilmesi yönündeki
karar tasarısını veto etmişti.
Suriye'nin kimyasal silahlarının
imhası için Konsey üyeleri 2013 yılında
fikir birliğine varmış ve bu ülkedeki
kimyasal stoklar ülke dışına çıkarılarak
imha edilmişti.

“İsrail Kudüs’te insanlık
onurunu çiğniyor”
ULUSLARARASI Adalet ve Hürriyet Derneği
(UAHDER) Başkan Yardımcısı Yüksel Kanar, İsrail'in
Kudüs'te ortaya koyduğu tablonun, insanlık onurunu
sarsıcı nitelikte olduğunu ifade ederek, hak
ihlallerinin, önceki
yıllara oranla artarak
devam ettiğini belirtti.
Kanar, düzenlediği
basın toplantısında,
İsrail'in Kudüs'te
yaşayan Müslüman
halka karşı yürüttüğü
baskı, şiddet ve
zulmün, mağdurlarla
yapılan mülakatlarla
bir kez daha
belgelenmesi, İsrail'in
uyguladığı sistematik
yıldırma
politikalarının
örnekler üzerinden
raporlanabilmesi için
bir grup hukukçu ile
kapsamlı bir Kudüs
ziyaretinin ardından hazırlanan "İşgalci İsrail'in
Kudüs halkı üzerinde uyguladığı hak ihlalleri" başlıklı
rapor hakkında bilgi verdi.
Kudüs'teki hak ihlallerinin anlatıldığı sinevizyon
sunumunun ardından konuşan Kanar, raporda yer
alan verilere bakıldığında, İsrail'in tam bir
hukuksuzlukla davrandığının açık şekilde
görüleceğini kaydetti.

Hak ihlallerinin, önceki yıllara oranla artarak
devam ettiğini belirten Kanar, "Ayrıca İsrail'in
çocuklara uyguladığı kabul edilemez şiddet ve zulüm
de ailelerle yapılan mülakatlarla bir kez daha bütün
çıplaklığıyla tespit edilmiştir.
İsrail'in Kudüs'te ortaya koyduğu
tablo, insanlık onurunu sarsıcı
niteliktedir." diye konuştu.
Yüksek Kanar, İsrail'in, işgal
yoluyla hakimiyeti altında
tuttuğu topraklarda kamu
gücünü kullanarak şiddet ve
terör uyguladığını kaydederek,
İsrail'in sistematik olarak
gasbettiği hakları şöyle sıraladı:
"Müslüman Kudüs halkının en
temel hukuki haklarını kamu
kurumlarında kullanamamaları.
İsrailli işgalci-yerleşimcilerle
Müslüman Filistin halkı
arasındaki hukukun eşitliği
ilkesinin ihlali ve buna bağlı
oluşan mağduriyetler. Mülkiyet
dokunulmazlığının ihlali. Çalışma özgürlüğünün
ihlali. Dini yaşam ve ibadet özgürlüğünün ihlali.
Sosyal haklardan mahrumiyet. Seyahat özgürlüğünün
ihlali. Kültürel hakların gasbedilmesi. Çevre ihlali."
UAHDER Başkan Yardımcısı Kanar, İsrail'in bir an
önce cezaevleri ve gözaltı odalarında alenen işlenen
hak ihlallerine karşı koruyucu politikalar oluşturması
gerektiğini söyledi.

Almanya’da camilere saldırı
planlayan aşırı sağcılara operasyon

ALMANYA'da Federal Başsavcılık, ''Oldschool Society''
adlı aşırı sağcı terör örgütüne ülke çapında operasyon
düzenledi. Aşırı sağcı terör örgütü "Oldschool Society"
cami ve mülteci yurtlarına saldırı planlıyordu.
Federal Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada,
operasyonlarda biri kadın dört şüphelinin gözaltına
alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, Kuzey Ren Vestfalya,
Bavyera, Rheiland Pfalz, Saksonya ve Mecklenburg
Vorpommern eyaletlerindeki operasyonlarda örgüte ait
olduğu iddia edilen hücre evlerinde aramalar yapıldı.
Delil niteliği taşıyan bazı malzemelere el koyan Alman
polisi, aramalarda ayrıca yüklü miktarda patlayıcı madde
ele geçirildiğini açıkladı.
Başsavcılık, terör örgütü üyelerinin camilerle mülteci
yurtlarına saldırı planladığını, ancak bu saldırıların tam
olarak ne zaman ve nasıl yapılacağı konusundaki
araştırmanın sürdüğünü belirtti.
Gözaltına alınan ve isimleri Andreas H., Markus W.,
Denise Vanessa G., ve Olaf O. olarak açıklanan dört Alman
vatandaşının terör örgütüne üye olmakla suçlandığı ifade
edildi. 2014 yılının kasım ayında kurulduğu kaydedilen
örgütte Andreas H.ve Markus W.'nin elebaşı oldukları
belirtildi.
Başsavcılık, operasyonda 250 polisin görev yaptığını
açıkladı.
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Üstad Nuri Efendiyi ölümünün
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Üstad NURİ efendiyi ÜSTAD yapan
onun derin ve geniş bir kültüre sahip
oluşudur. O, hayatında insanlara hizmet
etmekten başka bir şey düşünmemiştir.
Onun için de öldükten sonra
hayatının sonunda giydiği iki – üç ceket
ve birkaç pantolondan başka miras
olarak hiç bir şey bırakmamıştır.
Kitlesine bıraktığı en büyük miras:
YENİ ZİYA, YENİ YOL, YENİ ADIM,
İNKILAP ve TRAKYA gazeteleri
koleksiyonlarıdır.
Bütün Batı Trakyalı hemşehrilerimize
şunu hatırlatmayı bir milli vazife kabul
ederek diyoruz:
Yukarıda adlarını verdiğimiz
gazeteleri okumamış kişiler, kesinlikle
Batı Trakya’da kitlesi için söz sahibi
olamaz.
Üstad NURİ efendi ve eski gazeteler
bütün Batı Trakyalılar’ın geçmiş
IŞIĞIDIR. Hele TRAKYA gazetesi.
Niçin mi?
Çünkü, o Batı Trakya Türkleri’nin çok
zor durumda oldukları devrelerde tek
başına kitlesinin hak ve hukukunu
layıkıyla korumuştur. TRAKYA
gazetesinden ileride kısa kısa
paragraflarda okuyacağınız ateşli
yazılarında da göreceğiniz gibi, Nuri
Efendi azınlığımızın ayakta kalması,
ilerlemesi, çağdaş ve daha rahat bir
hayata kavuşması için her türlü
mücadeleyi hiç çekinmeden vermiştir.
Bir gün Batı Trakya Türkleri’nin azınlık
tarihi yazılırsa, mutlaka 1967’ye kadar
olan devresi onunla başlayacaktır ve
onunla bitecektir.
Üstad NURİ Efendi, 5 Şubat 1902
tarihinde, şimdi Bulgaristan’da kalan
Deliorman kazasının Dutlumüslim
köyünde dünyaya gelmiştir. Çok küçük
yaşta babasını kaybetmiştir. 1906 yılında
hamisi, dayısı Müderris Hacı Hafız Galip
Efendi ile Gümülcine’ye gelip
yerleşmiştir. Gümülcine’de çay
ilkokulunu bittirmiştir. 1913’te Batı
Trakya’da ve bütün dünya Türk tarihinde
ilk kurulan TÜRK Cumhuriyeti’nin
yöneticilerinden Süleyman ASKERİ
beyin teşvikiyle Edirne’de yalnız öksüz
çocukların alındığı ve Teşkilatı
Mahsusa’nın himayesinde olan “özel
öksüz çocukları okulu”na, o zamanki
adıyla “İTTİHAD TERAKKİ ŞÜHEDA
DARÜL EYTAM ”a gitmiştir.
Bu okulda öğrenciler özel eğitim
görüp, Balkanlar’da icabında çeşitli
vazifelerde yer almak üzere
yetiştiriliyorlardı. Bu okulun 99 talebesi
vardı ve NURİ Efendi hem en büyük,
hem de en çalışkan öğrencisiydi.
Hocaları Osmanlı İmparatorluğu’nun en
değerli subayları idi ve çoğu o zaman
Milli Savunma Bakanı olan Enver
Paşa’nın karşısında olanlardandı. Onun
içindir ki 1915’te Anafartalar
galibiyetinden sonra 15 gün dinlenmek
üzere izne çıkan Miralay Mustafa Kemal,
Edirne’de okul müdürünün misafiri
olmuştur. Miralay Mustafa Kemal
Edirne’ye gelirken onu karşılamak için
bütün okul Edirne’nin Ayşekadın (veya

Hacıezanlar) semtine gitmiştir. Bu
karşılama esnasında Üstad NURİ Efendi
okulun en büyüğü olduğu için okul
müdürünün yazmış olduğu bir şiiri
karşılama esnasında MUSTAFA
KEMAL’e okumuştur.
“Küçük kardeşlerime sorunuz;
Biz zabit olacağız demiyoruz.
Biz MUSTAFA KEMAL olacağız
diyoruz.
Tarihin büyük insanı, bizi kabul
ediyor musunuz?”
diyerek şiirini bitiren o zaman talebe
olan Üstad NURİ efendi belki de
ATATÜRK’e “Tarihin büyük insanı”
sözünü ilk o demiştir.
ATATÜRK’ün bu ziyaretini Üstad
NURİ Efendi şöyle anlatırdı: “MUSTAFA
KEMAL hergün okula gelirdi ve okul
müdürü ile çok uzun zaman bahçede
turlar atarak konuşurlardı. MUSTAFA
KEMAL’in miralay elbisesine ve
yürüdükçe çizmelerindeki mahmuzların
şakır şakır ses çıkarmasına biz
öğrenciler çok özenirdik. Arasıra
talebelerin arasına da gelirdi ve daima
tarihle ilgili sorular sorarak, hem bizim
bilgimizi yoklardı, hem de bize geniş
tarihi bilgileri verirdi” derdi.
***
1919’da Edirne Osmanlı
İmparatorluğu’nun elinden çıkınca
antlaşma gereği bu özel okul kapatılır ve
bütün öğrencileri İstanbul’a taşınır. Yine
bu antlaşma ile meslek okulu olan
“Muallim” mektebi faaliyetine devam
etmiştir. Üstad NURİ Efendi diğer
arkadaşlarıyla İstanbul’a gitmez ve
öğretmen okulunun son sınıfına geçerek
oradan 1920 yılında pek iyi derece ile
mezun olur. Mehmet Hilmi ve muallim
Osman SEYFİ ile bu öğretmen okulunun
son sınıfında çok sıkı arkadaş olurlar.
1920 Temmuzunda Gümülcine’ye dayısı
Müderris HACI HAFIZ GALİB’in yanına
gelir.
O zaman Batı Trakya’da batılı
düşünceye sahip pek okur- yazar yoktu.

Yabancı dil bilen olmadığından o
zamanın Gümülcine ileri gelenleri,
parasını vererek onu Selanik’e FRANSIZ
LİSESİ’ne FRANSIZCA öğrenmek için
gönderirler. Selanik’te tahsilde iken
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
mübadele antlaşmasına göre Selanik
Türkleri Türkiye’ye göç ederler. Orada
Kırmızı Tütün Amele Kulübü’nün
çıkardığı YENİ ZİYA gazetesi neşriyatı da
mübadele nedeniyle durur. Üstad NURİ
Efendi, o zaman İskeçe’de Kırmızı Tütün
Amele Kulübü’nün sekreteri Mehmet
HİLMİ’ye mektup yazar. Selanik Kırmızı
İşçi Kulübü’nün neşriyatını durdurduğu
YENİ ZİYA gazetesinin harflerini
İskeçe’ye nakli için kulüp idaresiyle
görüşüp onları ikna etmesini ister ve
gazetenin yazı ve yönetimini onun
yapmasını söyler. Öyle de olur. Üstad
NURİ Efendi, YENİ ZİYA’nın harflerini
İskeçe’ye gönderir.
Mehmet Hilmi de 1925 yılı ortalarına
kadar YENİ ZİYA’yı yanlız çıkarır. 1925
Temmuz ayında Üstad NURİ Efendi
Selanik’teki tahsilini bitirir ve İskeçe’ye
gelerek YENİ ZİYA’yı Mehmet HİLMİ ile
beraber çıkarmaya başlarlar.
1925’te gazetede fazlaca milliyetçi
yazılar çıkmaya başlayınca, Mehmet
HİLMİ ile Üstad NURİ Efendi’yi gazete ile
beraber Kırmızı Tütün Amele
Kulübü’nden uzaklaştırırlar. YENİ ZİYA
gazetesi 5 Ocak 1926 tarihli ve 104 no’lu
sayısında Üstad NURİ Efendi sorumlu
müdürü ve sahibi iken kapanmıştır. Bu
gazete sayısı Batı Trakya’da çıkan ilk
“TÜRK” gazetesi’dir.
Üstad NURİ Efendi 1925 yılının
Temmuz ayında Selanik’ten İskeçe’ye
gelince ne bir akrabası, ne de herhangi
bir tanıdığı vardı. Tek bildiği Edirne’den
sınıf arkadaşı Mehmet HİLMİ idi.
Mehmet HİLMİ İskeçe’de Aşağı
Mahalle’de İpsilandu sokağında çok
eski, basık tavanlı, iki odalı bir evde
oturuyordu. Üstad NURİ Efendi de bu
evde kalmak mecburiyetinde idi.

YukarıdakifotoğraftaozamankiadıOsmanNuri
YILMAZolanüstadNURİefendibundanöncekibir
sohbetimizdehatırlattığımızgibioözelelbiseleri
vemavzeriileMUREFTE’de.Çanakkale’de1915’te
tamamışehitdüşen57.alayınbirinciyedeği
üstadNURİefendiyigörmektesiniz.

YukarıdakifotoğraftaÜstadNURİefendiyibundanöncekisohbetimizdebahsettiğimizomeşhur
“İTTİHADTERAKKİŞÜHEDADARÜLEYTAM”okulundaöğrencilerinhamisiolanfotoğrafıntamortasındakiEdirneValisiHACIADİLbey’igörmektesiniz.İkinci
sıra:(soldansağa)AşarmemuruKAZIMbey,okulmüdürüMAHİRbey,
Ortasırada:MektupçuŞAKİRbey,öğretmenHamdiKAYALI(Atatürk’ünçokyakınarkadaşı),öğretmenALİefendi,
arkasırada:VekilharçİbrahimÇAVUŞ,GümülcinelikunduracıNEDİM,sonuncubilinmiyor.
Bufotoraf1913yılıAralıkayındaKaleiçindekibugün(İSTİKLALOKULUNDA)çekilmiştir.
ResminortasındakibuokulunhamiriValiHACIADİLbeyinsağındakibirinciöğrenciüstadNURİefendidir.
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25. yıldönümünde anıyoruz ...
Çünkü ne parası, ne de pulu vardı.
Bütün sermayesi sırtındaki bir elbisesi ve
birkaç kitabıydı. Yedikleri, içtikleri
Mehmet HİLMİ’nin Amele Kulübü’nden
aldığı maaş ve çıkardıkları YENİ ZİYA
gazetesinden kendilerine kalan harçlıktı.
Her ikisini, gazete ile beraber Kırmızı
Amele Kulübü kapıdışı edince, o zaman
eğitimin beşiği sayılan KİREÇÇİLER’deki
sınıf arkadaşları öğretmen Osman
SEYFİ’nin yanına sık sık gidip,
karınlarını doyuruyorlardı. Bu arada,
Üstad NURİ Efendi Fransızca bildiği için
gece Kireççiler gençlerine ders vermeye
başlamıştı. Kireççiler halkı o zaman çok
zengin olduğu kadar ilerici düşünceyi de
benimsediklerinden NURİ Efendi’ye
sahip çıkmışlardı. Hatta onun öğretmen
olmasını dahi istemişlerdir, ama
hükümet müsaade etmemiştir.
Üstad NURİ Efendi ve Mehmet HİLMİ
YENİ ZİYA kapatılınca, hitap ettikleri
kitleye yeni bir gazete nasıl
çıkaracaklarını düşünmeye başlarlar. İşte
o sırada, 11 Mart 1997 tarihli 36 no’lu
GÜNDEM gazetesinde tarihçesini
verdiğimiz YENİ YOL gazetesini, o
zamanın çok zengin ve devrimci
gençlerinden sayılan İbrahim DEMİR
SERDARZADE’yle (Serdarzade gazetenin
imtiyaz sahabidir) birlikte çıkarmaya
başlarlar. Ancak bu gazete de
tarihçesinde anlattığımız gibi onlara yar
olmamıştır.
YENİ ZİYA ve YENİ YOL gazetelerinin
kapatılması faslı Üstad NURİ Efendi ve
Mehmet HİLMİ’ye büyük ders olur. Bu
durum karşısında artık daha ciddi ve
kendi himayelerinde bir gazete
çıkarmanın yollarını aramaya
başlamışlardır. Üstad NURİ Efendi’nin
kısa zamanda samimi olduğu arkadaşı
Sabri Ali’nin (Hakkı dedenin Ali veya
Berber Ali olarak da bilinir) adına bir
gazete çıkarma izni almasını temin
ederler.
Ve YENİ ADIM gazetesini 30 Eylül 1926
tarihinde Üstad NURİ Efendi, Mehmet
HİLMİ ve Hıfzı ABDRURRAHMAN adında
bir arkadaşıyla beraber çıkarır. Üstad
NURİ Efendi daha küçük yaşta okuduğu
okuldan aldığı eğitim gereği, artık Batı
Trakya Türkleri’nin de teşkilatlanma ve
bir çatı altında toplanması zamanının
geldiğini düşünerek bir dernek kurma
fikrini ortaya atar. Böylece Batı Trakya’da
ilk kurulan İskeçe TÜRK GENÇLER
YURDU’nun doğmasına vesile olmuştur.
O, bu fikrini arkadaşlarına daha 1926 yılı
başlarında açmışsa da bu olay hemen
gerçekleşmemiştir. Çünkü o yıllar Batı
Trakya Türkleri’nin çok sıkıntılı yıllarıydı.
Hele arkadaşı Mehmet HİLMİ’nin bir iki
defa sudan sebeplerle sürgüne
gönderilmesi de dikkate alınacak olursa,
bu fikrin hayata geçirilmesi için fazla
acele edilmemesinin faydalı olacağını
savunmuştur. Üstad NURİ Efendi,
yetiştiği okuldan aldığı ruhla bunun
hemen kurulmamasının icab ettiğini
beyan eder. Zaten bu fikir yavaş yavaş
önce arkadaşları arasında, kahve,
meyhane ve o zaman çok olan tütün
işçileri arasında fiskos halinde yayılır.
Daha sonra o zamanın ileri gelenleri
tarafından da benimsenince, tüzüğünü
kendi el yazısıyla yazdığı İskeçe TÜRK
GENÇLER YURDU kurulur. Elbette bu
derneği Üstad NURİ Efendi kendi başına
kurmamış, onun ortaya attığı fikir
arkadaşları ve bütün ilerici ve emekçi

İskeçe halkı tarafından çok büyük bir
çoşku ile benimsenerek tesisi
sağlanmıştır.
İskeçe’deki hanedan aileler ile köy
ağaları bu derneğin kurulmasına baştan
pek sıcak bakmamışlardır. Ancak açıldığı
anda gençlerin, işçilerin ve bilhassa
devrimleri savunanların bir arada
hareket etmeleri sayesinde çok kısa
zamanda bu müessese herkesin barındığı
ve ilham aldığı bir yuva olur. Üstad NURİ
Efendi yönetimde olmadığı halde
muhasebe, iç organizasyon, spor ve
müzik kollarını hep o yönetmiştir.
O sırada Türkiye’de yapılan yeni harf
inkılabı olunca Üstad NURİ Efendi
Fransızca bildiği için geceleri birlik
binasında büyük – küçük herkese uzun
zaman yeni harfleri öğretmiştir.
1923’ten sonra Batı Trakya’da
cemaatler, müftülükler ve şehir okulları
Türkiye’den buraya gelen mültecilerin
yönetiminde idi. Onun için yeni harflerin
okullara girmesini istemiyorlardı. Üstad
NURİ Efendi 1928’de bu mültecilerin
kontrolündeki okullara alternatif olarak
Batı Trakya’da ilk yeni harflerle çalışan
“ÇOCUK YURDU” adında bir okul açtı.
Bu okulun açılmasıyla İskeçe halkı
mültecilerin idaresinde olan okullardan
çocuklarını aldılar ve bu okula yolladılar.
Bu okula halk tarafından gösterilen
rağbet yüzünden, mülteciler de işgal
ettikleri okullarda yavaş yavaş zoraki de
olsa yeni harfleri öğretmeye başladılar.
Üstad NURİ Efendi’nin bu okulu, 1930-31
yılında İskeçe merkez TÜRK okulunun
yönetimi inkılapçıların eline geçinceye
kadar devam etmiştir. İskeçe merkez
okulu tamamıyla yeni harflerle eğitime
başlayınca, bu özel okulun bütün öğrenci
ve öğretmenleri merkez okuluna
devredilmiştir.
Üstad NURİ efendi 1930’da İNKILAP,
1932’de de TRAKYA gazetelerini çıkararak
kitlesini aydınlatmağa çalışmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1944’e
kurulan ilk cemaat başkanı o olmuştur.
1946’dan 1964 kadar art arda sekiz
defa aralıksız milletvekili seçilmiştir.
Üstad NURİ Efendinin hayatı Batı
Trakya Türkleri’nin tarihine eşittir.
Gelecekte hayatından ve çıkardığı
gazetelerden ayrı ayrı bahsedeceğiz.
Onun hayatı 1967 kadar Batı Trakya
Türkleri’nin tarihi demektir.

Yukarıdaki fotoğrafta 30 Ocak 1952’de Üstad NURİ efendi’nin Ankara’yı ziyaretleri esnasında o devrin
TÜRK Başbakanı muhterem ADNAN MENDERES’le görmektesiniz

NURİ amca vefatınızın 25. yılında 28 Nisan Salı günü, sabah Gümülcine’ye giderken mezarınızın başına
geldim. Duamı yaptım ve Gümülcine’ye gittim.
Akşamüstü Gümülcine’den dönüşte yine mezarınıza uğradım, Çok da üzüldüm hemşehrilerimin adına.
Demek ki, iki dernek kurucusu, 5 gazete sahibi, 8 defa art arda 1946 - 1964 yılları arasında
milletvekilliği yapan sizlere bir tane çicek dahi hakir görülmüştür.
Ne kadar büyük ayıp değil mi?
Şundan emin olun üstadım biz sizi unutmadık. ÜSTADIM biz gereğini yaptık rahat uyu.

***
Biz, Üstad NURİ Efendi ile 25 yıl babaoğul gibi hep beraberdik.
Biz, icazetimizi ondan aldık. O, çok
sade yaşayan bir insandı.
Ölümünü müteakip tabutu başında
hayat hikayesini biz ifade ettik.
İlk cümlemiz:
“İttihat ve Terakki ekolünün en son
ferdi ve Batı Trakya Türkleri’nin temel
direği yıkıldı.” oldu.
***
Son cümlemiz ise şuydu:
“Batı Trakya Türkler’i O’nun şahsında
yeri kolay kolay doldurulamayacak bir
baş kaybetti. Tanrı rahmetine gark etsin
ve azınlığımıza sabırlar versin.”
NURİ amca, yukarıdaki fotoğrafta çok muhterem eşiniz FAZİLET teyzenin mezarının perişanlığı
görülmektedir. Bu durum iki - üç yıldan beri böyledir. Şu ana kadar, ne torunlarınız, ne damadınız, ne
de altmış yıl hizmet ettiğiniz kitleden biri cıkıp bunu onarmadı.
Şimdi biz izninizle bu ayıbı kapatmak istiyoruz. İzin veriyor musunuz ?
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Yüksek öğretimde
meslek seçiminin önemi

L

ise son sınıf
öğrencileri ve aileleri
için sıkıntılı ve
heyecanlı bir sürecin başlamış
olduğu bu dönemde, öncelikle
üniversite adaylarının ve
ailelerinin dikkat etmesi
gereken en önemli nokta kendi
yetenek ve becerileri
doğrultusunda bir seçim
yapılabilmesidir. Çünkü
meslek seçimi, sadece kişinin
hayatını kazanabileceği işi
belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda bireyin yaşam
biçimini de etkiler. Kişinin
başarısı, mutluluğu, hayatı
sevmesi, iyi bir ruh sağlığının
olması, yaptığı işle paraleldir.
Bunun için de genç, mesleğini
seçerken sağlıklı bir karar
verebilmek için bazı şeyleri
göz önünde bulundurmalıdır.
Öncelikle “hangi derslerde
iyiyim?”. “hangi alanda daha
çok başarılı olabilirim?”,
“hangi meslek beni mutlu
eder?” sorularını kendisine
sormalıdır. Çünkü seçeceği
meslekte gerekli olan
yeteneğe sahip olmayan kişi,
bu işte başarılı olamaz.
Yeteneklerini kullanmayacağı
bir meslek de kendisini tatmin
etmez, dolayısıyla da mutsuz
olur. Matematik dersinde zayıf
olan bir çocuğun mühendisliği
seçmesi, onu hayal kırıklığına
uğratabilir. Okuduğu okulda
başarısız olarak, eğitimini
yarım bırakmak zorunda bile
kalabilir. Ya da mezun olsa
bile, sıkıntılı bir eğitim almış
olması onun o mesleğe karşı
ilgisini yok edebilir. Bunun için
de çocuk, kendi ilgi ve
yeteneklerini iyi bilip
tanıyabilmelidir. Hoşlandığı ve
başarılı olduğu dersler, onun
ilgi alanlarını belirler. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta,
çocuğun ilgi duyduğu alana
yeteneğinin de uyum
sağlayabilmesidir. Çünkü
yetenek olmadığı zaman
sadece ilgi işe yaramaz.
Mesela müziği çok seven bir
genç, yeteneği yoksa bir müzik
aleti çalmayı beceremez. Ya da
çizim yeteneği olmayan bir
genç, ne kadar ilgi duysa da
mimarlıkta başarılı olamaz.
İlgi ve yeteneklerin yanısıra,
meslek seçiminde kişilik
özellikleri de önemlidir.
Mesela, çekingen, içe dönük,
ikna gücü olmayan bir gencin
hukuk, politika, pazarlamacılık
gibi meslekler seçmesi doğru
olmaz. Yine, bankacılık,

muhasebecilik gibi meslekler
seçecek birinin de matematiği
sevmesi, dikkatli ve
sorumluluk sahibi olması
gerekir.
Gençler kendilerine uygun
mesleği seçerken bulundukları
ülkede iş bulma olanakları var
mı, seçtikleri mesleğin
geleceği ne durumda,
meslekte ilerleme ve kariyer
yapabilme imkanı varmı, gibi
sorulara cevap aramalıdırlar.
Öğrenciler, meslekleri
tanıyabilmek için de rehber
öğretmenlere ya da yoksa,
sınıf öğretmenlerine merak
ettikleri mesleklerle ilgili
danışmalıdırlar. Eğer
bulundukları şehirde varsa,
meslek tanıtım seminerlerine
katılabilirler. Değişik
mesleklerdeki kişilerle
görüşüp bilgi alarak, o
mesleklerin uygulanış
biçimlerini gözlemleyebilirler.
Mesleğe yönlendirme ile ilgili
makaleler, broşürler ve
televizyon programlarından
yararlanabilirler.
Seçmeyi düşündükleri
bölümlerin ders programlarını
inceleyip, o bölümlerde
okuyan öğrenciler ve öğretim
görevlileriyle görüşüp bilgi
alabilirler. Bunun için de
lisenin ilk yılından itibaren
arayışa girilmelidir. En
önemlisi de çocuğun ilgi ve
yeteneklerinin ilk planda
olabilmesidir. Çünkü ailenin
isteği ve arzusu üzerine
meslek seçmek, ya da
arkadaşlarının seçtiği bölümü
seçmek, yaşıtlarının etkisinde
kalmak, popüler mesleklere
yönelmek, yeteneği olmadığı
sürece yapılabilecek en temel
hatalardır.
Genç, kendisinin hangi
dalda başarılı ve mutlu
olabileceğini düşünerek,
kendinden emin, kararlı ve
tutarlı hareket etmelidir.
Çünkü ilgi ve yetenekleri
dışında okullar seçen gençler,
genellikle başarısız olup, ya
eğitimlerini yarım bırakarak ya
da mezun olduktan sonra o
mesleğin kendi beklentilerine
karşılık vermediğini düşünerek
mutsuz olabilmektedirler.
Sonuç olarak insanın
hayatının büyük bir kısmını
kapsayan meslek seçiminin
önemini gençlerimizin
anlayabilmesi gerekmektedir.
Tüm üniversite adayları için
şanslı ve başarılı bir dönem
olması dilekleriyle.
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“Türk Akımı” yerine
“Yunan Akımı”
Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştıracak “Türk Akımı”nın Yunan topraklarında isim
değiştirerek, “Yunan Akımı” olması gündemde.

RUSYA’nın AB Temsilcisi Vladimir Çijov, Rus
doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştıracak Türk Akımı’nın Türkiye-Yunanistan
arasında ilişkilerin gelişmesine katkı
sağlayacağını, hattın Yunanistan’dan sonraki
isminin de Yunan Akımı olabileceğini söyledi.

BULGARİSTAN YERİNE
TÜRKİYE SEÇİLDİ
Türk Akımı ile ilgili basın mensuplarının
sorularına cevap veren Çijov, Karadeniz’in altından
geçecek hattın üçte ikisinin iptal edilen Güney
Akım’la örtüştüğünü ve sonrasında Bulgaristan
yerine Türkiye’ye yöneldiğini ifade etti.

YUNANİSTAN’DA İSİM DEĞİŞECEK
Türk Akımı’nın Yunanistan sınırına ulaştıktan
sonra isminin değişeceğini kaydeden Çijov,
“Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık
ilişkilere bakılırsa, muhtemelen ismi Yunan Akımı
olarak değişir. Boru hattı, Türkiye-Yunanistan
ilişkilerinin iyileşmesi için önemli bir teşvik de

olabilir.” dedi.

KARADENİZ’İN ALTINDAN GELİYOR
Türk Akım’ı 660 kilometre kadar Karadeniz’in
altından eski Güney Akım hattının belirlendiği
güzergahta devam edecek. Sonrasında 250
kilometre kadar Türkiye topraklarında ilerleyerek
Yunanistan’a ulaşacak.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Aralık
2014’de Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında Güney
Akım’ın iptal olduğunu, Türkiye üzerinden yeni bir
hattın inşa edileceğini açıklamıştı. Ziyaret
sırasında Gazprom ile BOTAŞ arasında ön anlaşma
da imzalanmıştı.
Başbakan Aleksis Çipras geçen ay Moskova’ya
bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Rusya Devlet Başkanı
Putin’le bir araya gelmişti. Yeni doğalgaz boru
hattına olumlu baktığını ifade eden Çipras, “Türk
Akımı” isminin Yunanistan’da kulaklara hoş
gelmediğini ifade etmişti.

Altın Şafak Partisi, gazeteci
Dede’ye dava açılmasını istedi
IRKÇI Altın Şafak Partisi Milletvekili Yannis
Lagos, Trakya’nın Sesi gazetesi sahibi
Abdülhalim Dede aleyhine dava açılmasını
istedi. Milletvekili Lagos, gazeteci Dede’nin,
Paskalya haftasında İskeçe’nin Şahin köyünde
yapılan “Epitafios” töreniyle ilgili haberlerinde
sözkonusu törene karşı çıktığını ve vatandaşlar
arasında kin ve nefret uyandıracak söylemlerde
bulunduğunu ve molotoflu saldırı yapılmasını
kışkırttığını iddia etti.
Altın Şafak Partisi Pire Milletvekili Yannis
Lagos, konuyla ilgili olarak İçişleri ve Adalet
bakanlarına yönelik meclise soru sundu. Lagos,
sözkonusu yayınların şiddete kışkırtma
olduğunu iddia ederek ilgili savcılığın neden
gazeteci Dede hakkında soruşturma
başlatmadığını sordu. Lagos ayrıca hükümetin
konu hakkındaki görüşünün ne olduğunu
sordu.
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Galatasaray dünyanın
en değerli 20. kulübü
FORBES dergisi tarafından yapılan
“dünyanın en değerli 20 futbol kulübü”
değerlendirmesine göre, piyasa değeri 294
milyon dolar olan Galatasaray, listenin 20.
sırasında yer aldı.
Ekonomi dergisi Forbes’un “dünyanın en
değerli 20 futbol kulübü”
değerlendirmesine göre, piyasa değeri 294
milyon dolar olan Galatasaray, listenin 20.
sırasında yer aldı.
Forbes, 11 yıldır yaptığı “dünyanın en
değerli 20 futbol kulübü” sıralamasıyla ilgili
son değerlendirmesini yayımladı.
Dünyadaki futbol kulüplerinin 2013-2014
sezonundaki mali durumunun
değerlendirildiği sıralamaya göre, 746
milyon dolarla en fazla yıllık gelire ulaşan
İspanyol kulübü Real Madrid, 3,26 milyar
dolarlık piyasa değeriyle “dünyanın en
değerli futbol kulübü” unvanını aldı. Real
böylece üst üste 3. kez listenin zirvesine
yerleşti.
Madrid temsilcisini, bir diğer İspanyol
kulübü Barcelona izledi. 2013-2014
sezonunda 657 milyon dolar gelir elde eden
“Barca”nın değeri, 3,2 milyardan 3,16 milyar
dolara geriledi.
Yıllık geliri 703 milyon dolar olan İngiltere
Premier Lig takımlarından Manchester
United, değerini 2,81 milyardan 3,1 milyar
dolara çıkardı ve geçen yıl olduğu gibi
listenin 3. sırasında kendisine yer buldu.

SIRALAMADAKİ TEK
TÜRK TAKIMI GALATASARAY
Geçen yıl 16. sıradan girdiği listenin bu yıl
da 20. basamağında yer alan Galatasaray, 8
İngiliz, 4 İtalyan, 3’er Alman ve 3 İspanyol
ile bir Fransız kulübünün bulunduğu
sıralamada Türkiye’yi temsil eden tek kulüp
oldu. 294 milyon dolar değer biçilen sarıkırmızılıların geliri, bir önceki sezona göre

16 milyon dolar artarak 220 milyon dolara
ulaştı.
Forbes’un değerlendirmesine göre,
“dünyanın en değerli 20 futbol kulübü”
şöyle:
1 Real Madrid - İspanya - 3,26 milyar dolar
2 Barcelona -İspanya- 3,16 milyar dolar
3 Manchester United -İngiltere- 3,1 milyar
dolar
4 Bayern Münih -Almanya - 2,35 milyar dolar
5 Manchester City- İngiltere -1,38 milyar
dolar
6 Chelsea -İngiltere -1,37 milyar dolar
7 Arsenal- İngiltere -1,31 milyar dolar
8 Liverpool - İngiltere - 982 milyon dolar
9 Juventus - İtalya -837 milyon dolar

Dünya Kupası’nda
ırkçılık korkusu

10 Milan - İtalya - 775 milyon dolar
11 Borussia Dortmund -Almanya- 700
milyon dolar
12 Paris Saint Germain- Fransa- 634 milyon
dolar
13 Tottenham- İngiltere -600 milyon dolar
14 Schalke 04 - Almanya -572 milyon dolar
15 Inter - İtalya - 439 milyon dolar
16 Atletico Madrid- İspanya -436 milyon
dolar
17 Napoli- İtalya -353 milyon dolar
18 Newcastle United- İngiltere -349 milyon
dolar
19 West Ham United -İngiltere - 309 milyon
dolar
20 Galatasaray -Türkiye- 294 milyon dolar

Fenerbahçe’de şok karar!

FENERBAHÇE Kulübü
gelecek sezonun ekonomik
planlarını yapmaya başladı.
Yönetim, döviz kurunun
beklenmedik düzeydeki
yükselişi ve gelirlerdeki azalma
sebebiyle futbolcuların yüklü
miktarlardaki maaşını
ödemekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler bu duruma
çare bulabilmek için harekete
geçti. Yeni dönemle birlikte
sözleşmesi biten futbolcuların
ücretlerinde indirime gidilmesi
planlanıyor. Ancak bu girişim
sadece mukavelesi biten
isimlerle değil, kontratı süren
oyuncuları da kapsayacak.

Bunun için de ilk adım atıldı
ve Michal Kadlec’ten yeni sezon
için indirim talep edildi. İki
sezon önce Leverkusen’den
transfer edilen Çek oyuncudan
yıllık 2,1 milyon euro ve maç
başı 10 bin euro olan ücretinde
indirim yapması istendi.
Sözleşmesi 2016’da bitecek olan

Kadlec bu sürpriz talebin
ardından kendisine gelen
teklifleri değerlendirmeye aldı.
Sarı-lacivertli yönetimin
önümüzdeki günlerde birçok
futbolcudan indirim isteyeceği
öğrenildi. Kadlec’in ardından
sözleşmeleri devam eden
Meireles ve Alves’den yıllık
ücretlerinde indirim yapmaları
talep edilecek. Ücretlerinin
azaltılmasını kabul etmezlerse
birer yıl daha sözleşmesi
bulunan Portekizli oyuncularla
yollar ayrılacak.
Satılabilirler
Bu sezon 2.5 milyon euroya
oynayan Meireles gelecek
sezondan itibaren kontratı
gereği 2 milyon euro garanti ve
maç başına 10 bin euro alacak.
Alves’e ise yıllık 2.5 milyon euro
garanti ücret ödeniyor. Meireles
ve Alves gibi talipleri olan
Emenike ve Sow’un da cazip
teklif gelmesi halinde
satılmaları gündeme gelecek.
Yabancılar gibi yüksek ücret
alan Türk oyunculardan da
indirim yapmaları istenecek.
Yönetim yerli oyuncular için
sezon sonunu bekliyor.

FIFA Asbaşkanı Jeffrey
Webb, Rusya’yı, ülkede
ırkçılığın yüksek seviyeye
uluşması gerekçesiyle uyardı.
FIFA Asbaşkanı Jeffrey
Webb, 2018 Dünya Kupası’na
evsahipliği yapmaya
hazırlanan Rusya’yı, ülkede
ırkçılığın yüksek seviyeye
uluşması gerekçesiyle
uyardı.
İngiliz basınına konuşan
Webb, Rusya’da futbol
maçlarında son dönemde
ırkçı olayların arttığını ve
2018 FIFA Dünya Kupası
öncesinde bu durumun
endişeye neden olduğunu
belirtti.
FIFA’nın ırkçı olaylar
karşısında eğitici ve
bilgilendirici programlar
düzenlemesinin görevi
olduğunu hatırlatan
Webb, “Eğitim açısından
yapmamız gereken çok şey
var. Aynı zamanda FIFA İcra
Kurulu’nda görev alan Rusya
Spor Bakanı Vitaly Mutko da
zaten ırkçılık olayını kabul
ediyor. Umut ediyorum ki
çeşitli eğitim programları ile
bu soruna çare
bulurlar” ifadelerini kulland
Aynı zamanda FIFA’nın
ırkçılık ve ayrımcılıkla
mücadele bölümünde
başkanlık görevini
sürdürdüğünü de hatırlatan
Webb, “Irkçılığa karşı
mücadele etmek için kendini
adamış bir kadromuz var.
Rusya’nın bu konuda atacağı
adımlar için işbirliği içinde
çalışıyoruz” diye konuştu.
Rusya’daki FIFA Dünya
Kupası’nın başlamasına 3 yıl
kaldığını ve kalan zamanın
sorunu çözmek için önemli bir
fırsat olduğunu dile getiren
Asbaşkan Webb, “Irkçılık
çirkin yüzünü birçok yerde
gösteriyor ama Rusya’daki
kadar başka yerlerde sık
yaşanmıyor” değerlendirmesi
nde bulundu.
Rusya’da 2012’de
Anzhi’den Christopher
Samba, CSKA Moskova ile
Manchester United arasında
2013’te oynanan UEFA
Şampiyonlar Ligi maçında
Yaya Toure, ekim ayında ise
Zenit’in yıldızı Hulk gibi
futbolcular ırkçı olaylara
maruz kalmıştı. Rus basına
göre, 2012 ile 2014’ün mayıs
ayları arasında ülkedeki spor
organizasyonlarında ırkçılıkla
ilgili 200’ün üzerinde olayın
yaşandığı belirtiliyor.
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GTGB’de Çocuk Şenliği
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB) Kadınlar Kolu’nun
düzenlediği “3. Çocuk Şenliği” 28 Nisan Perşembe günü gerçekleşti.
GTGB’nin bahçesinde düzenlenen şenlikte, Türkiye’den gelen
hayali Kenan Olpak’ın Karagöz - Hacivat gösterisi büyük alkış alırken,
Nasrettin Hoca tiplemesi ve canlandırılan fıkralar beğeniyle izlendi.
Etkinlikte ayrıca GTGB’nin folklor grupları gösteri sundu. Çocuk
Şenliği’nin en çok beğenilen gösterisini ise Kalkanca Mahallesi’nden
karate okulu öğrencileri gerçekleştirdi. Çocukların karate gösterici
izleyicilerden büyük alkış aldı.
Etkinliğe evsahipliği yapan GTGB Başkanı Koray Hasan ise
canlandırdığı “Kadı” karakteriyle tam puan aldı. Çocuk Şenliği’ne
gelen çocuklar etkinlikte yer alan eşekle hatıra fotoğrafı çektirmek
için adeta birbirleriyle yarıştı.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, etkinliğe eşi
Hülya Akıncı ve ikiz çocuklarıyla katıldı.

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖZÜM NOKTANIZ
ESKİ
BİNALARINIZI
BİR AN ÖNCE
YENİLEYİN!
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