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Kurul sınavları
kaldırılıyor
1980’lerin başlarında uygulamaya konan ve dışarıdan gelen kurul
tarafından Yunanca olarak hazırlanan sınav uygulaması tarihe karışıyor.
1980’lerin başlarında başlayan
uygulamaya göre, Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Lisesi ile İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi’ndeki öğrenciler
sene sonunda gerek Türkçe, gerekse
Yunanca derslerden, farklı okullardan
gelen öğretmenlerin oluşturduğu kurul
tarafından hazırlanan sınava giriyor ve
sıvan kağıtları bu kurul tarafından
değerlendiriliyordu. Türkçe derslerden,
Yunanca sınava girmeyi öngören
sözkonusu uygulama, azınlık lisesine
devam eden öğrenciler için adeta
“korkulu rüya” gibiydi. Geçtiğimiz
günlerde ülke genelindeki özel
okullarda uygulanan “kurul
sınavları”nın sonlandırılmasını öngören
karar, Batı Trakya’daki iki azınlık
lisesinde de hayata geçirilecek.
Gümülcine ve İskeçe’deki azınlık lisesi
müdürleri, uygulamanın azınlık
liselerinde yeni bir çığır açacağını
belirterek, gerek öğretmenlerin gerekse
öğrencilerin bu karardan büyük
mutluluk duyduğunu söylediler. »6, 7

Mahkeme iş
sözleşmesi
feshini
geçerli saydı

“Balkanlar’da Sufilik” anlatıldı
TÜRKİYE’den Prof. Dr.
Mahmud Erol Kılıç’ın konuşmacı
olarak katıldığı, “Medeniyetimizin
İrfani Temelleri ve Balkanlar’da
Sufilik” adlı konferans 21 Nisan
Cuma akşamı GTGB gerçekleşti.
İslam Ülkeleri Parlamentolar
Birliği Genel Sekreteri de olan Prof.
Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın
konuşmacı olduğu konferans Batı
Trakyalı soydaşlardan yoğun ilgi
gördü. Kılıç’ın yaklaşık iki saat
süren sunumunu dinlemeye
gelenler GTGB lokalini sımkısı
doldurdu.
»8

İSKEÇE Asliye Hukuk
Mahkemesi, İskeçe Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nde görev
yapan ve FETÖ sempatizanı
olduğunu söyleyen matematikçi
Nihat Hoçka’nın iş
sözleşmesinin feshinin geçerli
hale geldiğine hükmetti. Okulun
avukatları, söz konusu
öğretmenin bundan sonra
derslere girebilmesinin hukuken
mümkün olmadığını ifade
ettiler. » 7

dünya
Macron'dan sistemi
reformdan
19’da geçirme sözü

bilim

11’de

ekonomi
Lenovo Moto
Z Play’i
inceleyelim

20’de

Çipras'tan
kreditörlere şartlı
uzlaşma mesajı

spor

23’te

Şehit Mustafa
Cambaz
Turnuvası

»12-13

“Kooperatifte
değişim
zamanı geldi”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkan adayı Sinan Ahmet,
kooperatifte değişim zamanının
geldiğini söyledi. »9

BAKEŞ’in
yeni başkanı
Ahmet
Hacıosman
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi’nin (BAKEŞ) yeni başkanı
Rodop ili eski milletvekili Ahmet
Hacıosman oldu. » 4

İlkokula kayıt
dönemi
erkene alındı
2011 yılında doğan çocukların
ilkokullara kayıtları 2 Mayıs Salı günü
başlayacak ve 19 Mayıs Cuma günü
sona erecek. »14
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Geleneksel Domruköy mevlidi gerçekleşti
GÜMÜLCİNE’nin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Domruköy halkının
geleneksel olarak düzenlediği köy
mevlidi, 23 Nisan Pazar günü gerçekleşti.
“Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle
düzenlenen etkinliğe Batı Trakya’nın
farklı köylerinden çok sayıda soydaş
katıldı.
Etkinlik, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerin
okuduğu Asr-ı Şerif’le başlayıp ilahiler ve
Mevlid-i Şerif'le devam etti. Mevlit
duasını Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet yaptı. Dua sonrası
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, günün anlam ve önemini belirten
bir konuşma yaptı. İbrahim Şerif
konuşmasında peygamberimiz Hz.
Muhammed’in hayatı hakkında bilgi
verdi ve İslam dini açısından birlik ve
beraberliğin önemine değindi.
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak ise yaptığı
konuşmada, Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı’nın selamlarını iletti. Ocak,
Domruköy halkını böyle bir etkinlik
düzenledikleri için kutladı ve
davetlerinden dolayı teşekkür etti.
Köy camiinde kılınan öğle namazı
sonrası, etkinliğe katılan konuklara köy
halkı tarafından öğle yemeği ikram
edildi.
Domruköy’deki geleneksel mevlide
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios ve azınlık üyesi eyalet
meclis üyeleri, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Kozlukebir Belediye
Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin, Batı
Trakya Kültür ve Eğitimi Şirketi (BAKEŞ)
Başkanı Ahmet Hacıosman, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği

Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Trakya
Tütün Üreticiler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Kozlukebir Belediyesi ana
muhalefetteki Toplumsal Hareket Listesi
Başkanı Saadettin Şakir Hüseyin,
Kozlukebir Belediyesi Gelecek Listesi
Başkanı İbrahim Şerif, Kozlukebir
Belediyesi Güven Listesi Başkanı Adnan
Salih, Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi
Rıdvan Molla İsa ve Türkiye’den Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif’in
yanı sıra civar köylerden ve
Gümülcine’den soydaşlar katıldı.

Din Görevlileri Derneği genel kurulu yapıldı
BATI Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği genel kurulu 26
Nisan Çarşamba günü gerçekleşti.
Genel kurulda Sadık Sadık yeniden
başkan seçildi.
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde yapılan olağan genel
kurul toplantısına dernek üyeleri
yoğun ilgi gösterdi. Yapılan görev
dağılımından sonra yeni yönetim
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’i ziyaret etti.
Genel kurul sonrasında yönetim
ve denetim kurulundaki adaylar
arasındaki oy dağılımı şöyle oldu:
YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Sadık Sadık: 89 oy
Erol Yoluç: 86
Hüseyin Hasan: 71 oy
Şerif Şerif: 65 oy
Ahmet Osman: 64 oy
Hasan Hüseyin Mehmetali: 58 oy
Mehmet Bölükbaşı: 48 oy
Mehmet Avcı: 44 oy
DENETİM KURULU ADAYLARI
Rıdvan Delibekir: 73 oy
Mehmet Kaşayka: 69 oy
Lütfü Karahüseyin: 54 oy
Mustafa Hacı İsmail Muhterem:

BTTDD genel kurula gidiyor
45 oy
GÖREV DAĞILIMI
Genel kurul sonrasında yönetim
ve denetim kurullarındaki görev
dağılımı şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Sadık Sadık
Asbaşkan: Mehmet Bölükbaşı
Kasadar: Hüseyin Hasan
Sekreter: Erol Yoluç

Üye: Şerif Şerif
Üye: Ahmet Osman
Üye: Hasan Hüseyin Mehmetali
Yedek Üye: Mehmet Avcı
DENETİM KURULU
Başkan: Rıdvan Deli Bekir
Üye: Mehmet Kaşayka
Üye: Lütfü Karahüseyin
Yedek Üye: Mustafa Hacı
İsmail Muhterem

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türklerinin çatı
kuruluşu Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Merkezi 55. olağan genel kurulunu
gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Genel kurul toplantısı için üyelere 7 Mayıs Pazar
günü saat 10.30’da Cağaloğlu’ndaki genel merkeze
gelmeleri çağrısı yapıldı. Çoğunluğun
sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının
çoğunluk aranmaksızın 14 Mayıs Pazar günü saat
10.30’da Bahçelievler’deki Nurettin Topçu Kültür
Merkezi konferans salonunda yapılacağı duyuruldu.
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Darbeci askerlerin
iadesi reddedildi

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Azınlık olmanın ağırlığı...
ümülcine ve İskeçe’deki azınlık
liselerinde sene sonu
sınavlarında uygulanan kurul
sisteminin kaldırıldığı haberi beni lise
yıllarıma götürdü. Yani 30 küsur yıl
öncesine…
Söz konusu uygulamanın ilk
kurbanlarından biri olarak o dönem
yaşadıklarım film şeridi gibi canlandı
gözümün önünde. İçim bir kez daha cız
etti.
Lise birinci sınıf öğrencisiydim. Sınıf
geçmek için belirleyici olan ve eğitim
yılı içerisindeki tüm müfredattan
sorumlu olduğumuz sene sonu
sınavları için geçerli olacak yeni
uygulama açıklandığında hepimiz şok
geçirmiştik. Türkçe olarak gördüğümüz
fen ağırlıklı derslerden sene sonunda
Yunanca olarak sınava girecek, bu
sınavlarda soruları ağırlıklı olarak okul
dışından gelen bir komisyon
belirleyecek ve değerlendirecekti.
Öğrencilik yıllarımız, azınlık
olmanın ayrıcalık değil, ayrımcılık
üzerine kurulduğunu bize kanıtlamıştı.
Azınlık ortaokulunda, lisesinde
okumanın bedeli vardı. Hem de ağır bir
bedel. Küçücük kafalarımızda bu
gerçekle yüzleşmiş ve yapılan
ayrımcılığa göğüs germek için bir
mücadele içine girmiştik.
Azınlık okullarında matematik, fizik,
kimya gibi dersler Türkçe olarak
yapılır. Yeni uygulama bizi bu derslerin
bilmediğimiz terminolojisiyle karşı
karşıya bırakıyordu. Bu nedenle panik
içerisinde olmamız da çok doğaldı.
Üstelik, hafızam beni yanıltmıyorsa,
söz konusu uygulama sene ortasında
açıklanmıştı. Yani yıl sonu sınavlarına
yeni yöntemle hazırlanacak hemen
hemen hiç zamanımız yoktu. Bu çok
büyük bir haksızlıktı. Dersleri boykot
ettik, bu uygulamaya tepki göstererek
sınıflarımıza girmedik. Tepkimizin
hiçbir anlamı yoktu. Karar çoktan
alınmıştı. Uygulanan devlet politikası,
azınlık okullarının kapatılması
yönündeydi. Ve böylesi “ciddi” bir
karardan geri adım atmak olası
değildi.
Kurul sınavlarının uygulamaya
konmasıyla, öğrenciler arasında deyim
yerindeyse tam bir kıyım yaşandı. Yıl
sonu sınavlarında Türkçe olarak
gördüğümüz derslerden Yunanca
sınava girmek yetmiyormuş gibi,
sorulan çoğu sorular da Yunan devlet
okullarının müfredatından geliyordu.
Yani hem terminolojiyi, hem de
sorumlu olmadığımız bir müfredatı da

G

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ)
Türkiye’deki darbe girişimi sonrası
Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden üçüne
ilişkin Türkiye’nin iade talebi reddedildi.
Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan
darbeci sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı,
Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye’nin
yeni iade talebi üzerine hakim karşısına
çıkarıldı.
Darbeci askerlerin savunmalarının
ardından söz alan savcı Urania Stathea,
Türkiye’nin sunduğu yeni delillerin inandırıcı
bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin
reddedilmesini istedi.
Darbeci üç askerin Türkiye’ye iadesinin
reddedilmesine karar veren mahkeme,
gözaltında tutulan darbecilerin serbest
bırakılmasında mahsur görülmediğini

kaydetti.
Darbeci askerlerden diğer beşine ilişkin
henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?
Darbeciler, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası askeri bir helikopterle
Yunanistan’a kaçmış ve sığınma talebinde
bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi
(Arios Pagos), Ocak ayında bu askerlere
yönelik Türkiye’nin iade talebini reddetmişti.
Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla
askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.
Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan
İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye
devam ediyor. Yunan makamları, sığınma
başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin
gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

Kammenos’dan Türkçe
küfür iddiası
MİLLİ Savunma Bakanı
Panos Kammenos’un, Türk hava
sahası içinde uçtuğu uyarısında
bulunan Türk hava kontrolörüne
Türkçe küfür ettiği iddia edildi.
Hürriyet’ten Yorgo
Kirbaki’nin, Alpha radyosu ve
televizyonunun muhabiri Dimos
Verikios’a dayandırdığı haberine
gore, Kammenos’u taşıyan
helikopter Didim’in karşısındaki
Eşek adasına (Agathonisi)
yaklaştığında Türk kontrolör
telsizden “Türk hava sahasında
uçuyorsunuz. Uçuş planı verin”
dedi. Bakan Kammenos’un
bunun üzerine Türk kontrolöre
Türkçe küfüt ettiği iddia edildi.

“YUNAN SAVUNMA
BAKANI ŞOV YAPIYOR”
Türkiye Milli Savunma Bakanı
Işık, Yunan Savunma Bakanı
Panos Kammenos’un Eşek
Adası’na gitmesine ilişkin,

“Yunan Savunma
Bakanı şov yapıyor.
Türkiye’nin
emrivakiye boyun
eğmeyeceğini, başta
Savunma Bakanı olmak
üzere hepsi çok iyi
biliyor.” dedi.
Savunma Bakanı Fikri
Işık, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin (TBMM) açılışının 97.
yıldönümü dolayısıyla TBMM
Şeref Salonu’nda resepsiyonda
basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Panos Kammenos’un
Eşek Adası’na gitmesine ilişkin
soruyu, “Yunan Savunma
Bakanı şov yapıyor. Onların
şovuna alet olacak bir tutum
içerisinde olmayacağız, ama
Türkiye’nin hiçbir şekilde
emrivakiye boyun eğmeyeceğini
de başta Yunan Savunma
Bakanı olmak üzere hepsi çok
iyi biliyor.” diyerek yanıtladı.
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öğrenmekle yükümlüydük.
Sonuçta birçok arkadaşım bu
kıyımın kurbanı oldu. Pırıl pırıl çocuklar
yoktan sebeplerle sınıfı geçemeyip,
devlet okullarına gitmek durumunda
kaldılar. Bu koşullar altında lise son
sınıfa sadece yedi kişi ulaşabildik. Bu
kadar çaba, emek sarfettiğimiz
okulumuzdan mezun olmak ise
neredeyse hiçbirimize kısmet olmadı.
Ankara’da girdiğimiz lise denklik
sınavları ile lise diploması sahibi
olarak üniversite eğitimimize devam
edebildik.
Üniversite yıllarımın yarısını, Celal
Bayar Lisesi’nden diploma alabilmek
için uğraşarak geçirdim. Üniversitedeki
derslerimi yıl sonu sınavlarında
veriyor, yaz tatilimi, Yunanca
matematik, kimya, fizik, biyoloji
çalışarak geçiriyordum. Üniversite
ikinci sınıfı bitirdiğim yazın sonunda
girdiğim lise bütünleme sınavlarında
tüm dersleri vermeyi başarabildim. Bu
inatlaşmam da, öğrenci olarak maruz
kaldıklarıma meydan okuma arzumdan
başka bir şey değildi. Hiçbir zaman
hazmedemediğim bu sisteme karşı
direnmiş ve sonuçta kazanmıştım. O
günkü mutluluğumu tarif etmem
mümkün değil.
Azınlık okulunda eğitimime devam
etme tercihime bu kadar ağır bedel
kesilmesinin bende açtığı yaraları tarif
etmem de imkansız.
Celal Bayar Lisesi’ne her adımımı
attığımda, bu acılar canlanır içimde.
Bütün o haksızlıklar.
Aradan onca yıl geçmiş olmasına
rağmen, anne – baba acısı gibi durur
içimde o yıllar. Yüreğim sızlar,
gözlerimin dolmasına engel olamam,
hıçkıra hıçkıra ağlamak isterim.
Çocukluğumu, gençliğimi deli dolu
yaşamama izin vermeyen o sistemin
acımasızlığını, vicdansızlığını hala
sorgularım.
Üniversite yıllarım çok geride kaldı.
Hayata atıldım. Meslek hayatımdan
çeyrek yüzyılı geride bıraktım.
Evlendim, çocuk sahibi oldum.
Ömrümün yarıdan fazlasını tükettim
sayılır.
Ama o yara hala orada durur.
Dokununca kanamaya hazırdır.
Azınlık öğrencisi için bir kabustan,
güzel bir rüyaya dönüşmesini
umuyorum yeni kararın. Yanlışların geç
de olsa farkedilmesi güzel. Ama geçip
giden yılların, heba olan güzelliklerin,
kırılan gönüllerin hesabını kim
verecek?

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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BAKEŞ’in yeni başkanı
Ahmet Hacıosman
ABTTF Başkanlık
Kurulu’nda görev
dağılımı yapıldı
BATI Trakya Azınlığı Kültür
ve Eğitim Şirketi’nin (BAKEŞ)
yeni başkanı Rodop ili eski
milletvekili Ahmet Hacıosman
oldu.
BAKEŞ olağan genel kurulu
19 Nisan Çarşamba günü
gerçekleştirildi. Genel kurul
sonrası 21 Nisan Cuma
yönetim kurulu üyeleri, 24
Nisan Pazartesi günü ise
denetim kurulu üyeleri
arasında görev dağılımı
yapıldı.
Buna göre BAKEŞ’in yeni
yönetimi şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Ahmet Hacıosman
Birinci Asbaşkan: Hüseyin
Bandak
İkinci Asbaşkan: Remzi
Şaban
Genel Sekreter: Mustafa
Katrancı
Kasadar: Abdürrahim Kuru
Üye: Cahit Çingur
Üye: Koray Hasan
DENETİM KURULU
Başkan: Salih Kurak
Genel Sekreter: Osman
İsmail

Üye: Hüseyin Mehmet

HACIOSMAN’IN
ANNESİ VEFAT ETTİ
Öte yandan, BAKEŞ Başkanı
ve Rodop eski milletvekili
Ahmet Hacıosman’ın annesi
geçirdiği beyin kanaması
sonucunda hayatını kaybetti.
85 yaşında hayata veda
eden Ayşe Hacıosman, 13
günden beri Gümülcine Devlet
Hastanesi’nde tedavi
görüyordu. Merhume Ayşe
Hacıosman’ın, Miraç
Kandili’nin olduğu gece 23
Nisan Pazar gecesi Yatsı ezanı
sırasında yaşamını yitirdiği
belirtildi.

Eski milletvekili Ahmet
Hacıosman, annesinin
vefatından sonra acı haberi
sosyal medya hesabından
duyurdu. Ahmet Hacıosman
fecabook sayfasından, “Canım
anneciğim, dün (Mübarek
Miraç Kandili) gecesinde yatsı
ezanı ile Rahmeti Rahman’a
kavuştu. Rabbim gani gani
rahmet eylesin ve mekanını
cennet eylesin.” paylaşımında
bulundu.
Ayşe Hacıosman, 24 Nisan
Pazartesi günü Mastanlı
Mahallesi’nde gerçekleştirilen
cenaze töreninin ardından
Mastanlı mezarlığına
defnedildi.

AVRUPA Batı
Trakya Türk
Federasyonu’nun
(ABTTF), 15 Nisan
Cumartesi tarihli
genel kurulunda
yapılan seçimler
sonucu belirlenen
20. Dönem
Başkanlık kKurulu,
24 Nisan Pazartesi
günü yaptığı ilk
olağan
toplantısında görev
dağılımını
gerçekleştirdi.
Almanya’nın
Witten şehrindeki
ABTTF genel
merkezinde yapılan toplantıda,
görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Halit Habip Oğlu
Eğitimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Nabi İbrahimcik
Mali İşlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Sami Yusuf
Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet
Spordan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Mehmet Hüseyin
Cenaze Yardımlaşma
Fonu’ndan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Mustafa Kasap
Teşkilattan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Sebahattin Mümin
Gençlikten Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Serdar Kalekoğlu
Halkla İlişkilerden Sorumlu

Halit
Habipoğlu’nun
yeniden
başkan
seçildiği
ABTTF’de
2017 yılı
sonuna kadar
yapılacak
çalışmalar
karara
bağlandı.

Başkan Yardımcısı:
Ferruh Hasan
İdari İşlerden
Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Bülent
Çolak
Kültürel
Faaliyetlerden
Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Vedat
Arap

20. DÖNEMİN
YOL
HARİTASI
GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda,
ABTTF’nin
2017’den 2021’ye
kadar dört yıllık 20. dönemde
Batı Trakya Türk toplumunun
sorunlarının çözüme
kavuşturulmasına yardımcı
olmak amacıyla uluslararası
alanda yürüttüğü faaliyetlerine
aynı hız ve azimle devam etmesi,
bunun yanı sıra Batı Trakya
dışında, başta Almanya olmak
üzere Batı Avrupa ülkelerinde
yaşayan Batı Trakya Türklerinin
anadil öğrenimi ile sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarına yönelik
çalışmalara da ağırlık verilmesi
konusunda görüş birliğine
varıldı; 2017 yılı sonuna kadar
atılacak adımlar da karara
bağlandı.

Ankara’dan, Türk bayrağının yakılmasına tepki
BAŞKENT Atina’da yapılan bir
gösteride Türk bayrağı yakıldı.
1915 olaylarıyla ilgili olarak
Atina’da düzenlenen eylemde
bazı göstericiler Türk bayrağını
ateşe verdi. Olay Türkiye’nin
tepkisine neden oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı,
Atina’da Türk bayrağının
yakılmasını kınadı. Türk
Dışişleri’nden yapılan
açıklamada; “Atina’da 24 Nisan
Pazartesi günü düzenlenen 1915
olaylarının sözde yıl dönümü
etkinlikleri sırasında Türk

bayrağının yakılmasının şiddetle
kınandığı” vurgulandı.
Açıklamada, Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği tarafından Yunan
makamları nezdinde gerekli
girişimlerde bulunularak faillerin
bir an önce yakalanmasının talep
edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Türk milletinin
bağımsızlığını ve kutsal
değerlerini temsil eden
bayrağımıza karşı
gerçekleştirilen bu eylemin
faillerinin en kısa zamanda yargı
önüne çıkartılmasını istiyoruz.”
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Sorgulamak...
atı Trakya’da biri Gümülcine’de
diğer de İskeçe’de olmak üzere
iki azınlık ortaokul ve lisesi var.
Batı Trakya Türk Azınlığı, azınlığın
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yeni
azınlık ortaokul ve liselerinin
açılmasını geçmişte istese de devlet
hiç kulak asmadı. Birçok konuda
olduğu gibi.

B

Bu iki azınlık ortaokul ve lisesi, son
10 yılda her yıl üstüste öğrenci
sayısında rekor kırdı. Şu anda
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul Lisesi’de 838, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul
Lisesi’nde de 636 öğrenci eğitim
görüyor. Gümülcine ve İskeçe şehir
merkezlerinin dışında gerek Rodop,
gerekse İskeçe ilinde devlet Yunanca
eğitim veren devlet ortaokul ve liseleri
açtı. Azınlık çocuklarının buraya
gitmesi için her türlü imkanı sağladı.
Azınlık ortaokul ve lisesi açılması için
ortaya konan talepleri dikkat almadı.
Son yıllarda özellikle dağlık bölgeden

azınlık liselerine gelen çocukların
sayıca çok artması bazı kesimlerde
“rahatsızlıkları” da beraberinde
getirdi. Balkan kolundaki devlet
ortaokul ve liselerinin bu yarışta
geride kalması bir şeylerin
“sorgulanmasına” yol açtı.
Aynı vurdumduymazlık bugün
azınlık anaokulu talebi için de geçerli.
Türkçe – Yunanca eğitim yapılacak
azınlık anaokulu açmak yerine, azınlık
çocuklarının devlet anaokullarına
kanalize etmek son yıllarda devlet
politikası haline geldi.
Hafta içinde İskeçe’de yerel bir
gazetede İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul Lisesi’yle alakalı bir
manşet haber yer aldı. “İskeçe Özel
Azınlık Ortaokul – Lisesi için tüm
gerçekler” başlığını taşıyan bu haber –
yorumda, okulun statüsü
sorgulanıyor. Devletin neden böyle bir
okula kaynak aktardışı sorusu
gündeme getiriliyor. Okul binasının

eskiden valiliğe, şimdi ise eyalet
başkanlığına ait olduğu ve kullanım
izinin yenilenmediği iddia ediliyor.
Devletin öğrencilerin ulaşımı için yılda
200 bin euro harcağını öne sürülüyor.
Yunanca dersler için sözkonusu okula
toplam 13 öğretmen verildiği
hatırlatılıyor. Ve haber – yorumun
devamında “Neden özel bir okula
imtiyazlı bir şekilde davranıyor?”
sorusu soruluyor. Okulun faaliyetiyle
ilgili ortaya çıkan soru işaretlerine
yetkililerin yanıt vermesi gerektiği
ifade ediliyor.
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi,
1965 yılından bu yana faaliyette. Yani
yarım asırdan fazla bir süredir bu okul
faaliyet gösteriyor. 1960’lı yıllarda
kabul edilen yasal düzenlemeyle,
İskeçe ilindeki azınlık mensuplarına
ortaöğretim alanında hizmet veren bir
eğitim kurumu. Acaba bu dönemde,
özellikle de bugünlerde okulu
sorgulayan bir yazının çıkma sebebi
nedir?
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın en temel haklarından biri
eğitim hakkıdır. Yine klasik olacak
ama başta Lozan Antlaşması olmak
üzere, uluslararası hukuk azınlığın bu
hakkını garanti altına alıyor. Yine
şurası çok önemli bir gerçektir ki;
ülkemiz Yunanistan Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı fertlerine
azınlık eğitimini vermek zorundadır.
Bu hak, tanınmış bir haktır ve devletin
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bunu sağlaması zorunludur. Hatta
devlet, 636 öğrencili bir okulu, eski bir
binada tutarak, bu konudaki taleplere
kulak tıkayarak yanlışların en
büyüğünü yapmaktadır. Yasalarda
öngörülmemesine ve İskeçe ilinde
başka örneği olmamasına rağmen
çocuklara vardiyalı eğitim
yaptırılmaktadır. Başbakan Çipras bile
okulu ziyareti sırasında, kendisini
adeta bir arenadaymış gibi küçük
avlunun etrafındaki sınıflardan izleyen
öğrencilere “Size büyük bir okul
binası yapacağız, 636 kişi bu küçükk
okulda üstüste ders görmek zorunda
kalmayacaksınız, sizin için devlet
normal bir okul binası inşa edecek”
diyemedi. Herşey bir yana, bu
çocuklara yazık değil mi? Öğleden
sonra eğitim yapmak zorunda kalan
bu öğrencilere yazık değil mi? En zor
şartlarda çalışmak zorunda kalan
gerek Türk, gerekse Yunanlı
öğretmenlere yazık değil mi?
Bir şeylerin hıncını çıkarırcasına
azınlık okulunu ve azınlık eğitimini
sorgulamak yerine, yıllarca azınlığa
karşı ve de özellikle azınlık eğitimini
ilgilendiren konulara ve sorunlara
karşı hükümetlerin sürdürdüğü
vurdumduymazlığın sorgulanması
gerekmez mi? Yıllarca her türlü isteğe,
talebe, beklentiye kulaklarını tıkayan
ve sadece kendi ajandasını
uygulamaya çalışan sistem ne zaman
sorgulanacak?

Celal Bayar Lisesi’ndeki kan bağışına yoğun ilgi
Cebel Belediyesi’nden
DEB Partisi’ne ziyaret

GÜMÜLCİNE’deki Celal Bayar Azınlık
Lisesi son sınıf öğrencileri, 27 Nisan
Perşembe günü kan bağışı kampanyası
düzenledi. Bu yıl yedincisi düzenlenen
kampanyaya öğrencilerin yanı sıra
öğretmenler de destek verdi.
Kan bağışı kampanyası 85 lise son sınıf
öğrencisi, filoloji öğretmeni Kroku Theopula
ile fizik öğretmeni Murat Kara Hüseyin’in
organizatörlüğünde gerçekleştirildi.
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi Müdürü Tunalp Mehmet
kampanyayla ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, özverili çalışmalarından dolayı
öğrencileri tebrik etti. Lise son sınıf
öğrencilerinin düzenlediği kan bağışı
kampanyasının artık geleneksel hale
geldiğini söyleyen Müdür Mehmet, kan
vermenin insan sağlığı için çok önemli

olduğunun altını çizdi. Mehmet, “Celal
Bayar Lisesi öğrencileri bu yıl yedinci kez bu
kampanyayı düzenliyorlar. Kan her zaman
lazım olan bir ihtiyaçtır. Kampanya ile kan
bağışının önemi hakkında toplumumuzun
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Kan
bağışının önemini aktarmak adına
düzenlenen kampanyada emeği geçen
yetkililere ve bağışta bulunan
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve
velilerimize teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Okul müdürü Tunalp Mehmet sözlerini
şöyle tamamladı: “Bunun yanı sıra kan
bağışında bulunan kişilerin, kan testleri
yapıldığından dolayı eğer kişide bir hastalık
varsa bu hastalıkların bazıları teşhis
edilebiliyor. Dolayısıyla kan bağışının insan
sağlığı açısından da son derece önemli
olduğunu düşünüyorum.”

BULGARİSTAN’ın Kırcaali iline
bağlı Cebel Belediye Başkanı Bahri
Recep Ömer ve eşi Gülnur Ömer,
20 Nisan Perşembe günü Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi genel
merkezini ziyaret etti.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ile görüşen
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Bulgaristan’da yapılan son
milletvekili seçimlerini
değerlendirdi. Bulgaristan’daki
DOST Partisi’nin Merkez Yürütme
Kurulu üyesi ve kurucularından
olan Belediye Başkanı Ömer,
seçimlerde DOST Partisi’ne
yapılan baskıyı ve engellemeleri
anlattı. Baskıların seçim sonrası
da devam ettiğini anlatan Ömer,
kendileri adına kamuoyunda
aleyhte algı yaratma çalışmalarının süreklilik kazandığını belirtti.
DEB Partisi Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş da, parti aleyhinde açılan
soruşturmalar ve mahkemelerin olduğunu, kamuoyunda Batı Trakya Türk
azınlığı ve DEB Partisi hakkında olumsuz algı yaratacak haberlerin yer
aldığını anlattı. Genel Başkan Ali Çavuş, 1923’ten beri emanet alınan Batı
Trakya Türk azınlığının ülkesi Yunanistan’a hep sadık ve bağlı kaldığını ve
amaçlarının sadece Lozan Antlaşması’ndan, uluslararası anlaşmalardan,
anayasa ve yasalardan doğan haklarını talep etmek olduğunu söyledi. Ali
Çavuş, ülkeleri Yunanistan’a hizmet etmenin dışında bir gayelerinin
olmadığını sözlerine ekledi.
Görüşmede, DEB Partisi Genel Başkan Vekili Ahmet Kara, Genel Sekreter
Aydın Ahmet ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Çiğdem Asafoğlu da hazır
bulundu.
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Azınlık liselerinde uygulanan
kurul sınavları kaldırılıyor
Batı Trakya’daki
azınlık liselerinde
uygulanan kurul
sınavları tarih
oluyor. 1980’lerin
başlarında
uygulamaya konan
ve tüm dersler için
dışarıdan gelen kurul
tarafından Yunanca
olarak hazırlanan
sınav uygulaması
kaldırılıyor.
Yunanca derslerin
yanı sıra,
öğrencilerin eğitim
yılında Türkçe
gördüğü derslerden
Yunanca sınava
girdiği ve sınav
sorularının kurul
tarafından
hazırlandığı
uygulama, azınlık
lisesi öğrencilerinin
yıllarca korkulu
rüyası oldu.
YILLARCA TÜRKÇE DERSLERDEN
YUNANCA SINAVA GİRDİLER
1980’lerin başlarında başlayan
uygulamaya göre; Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Lisesi ile İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi’ndeki öğrenciler
sene sonunda gerek Türkçe, gerekse
Yunanca derslerden, farklı okullardan
gelen öğretmenlerin oluşturduğu kurul
tarafından hazırlanan sınava giriyor ve
sıvan kağıtları bu kurul tarafından
değerlendiriliyordu. Türkçe derslerden,
Yunanca sınava girmeyi öngören
sözkonusu uygulama, azınlık lisesine
devam eden öğrenciler için adeta
“korkulu rüya” gibiydi. Geçtiğimiz
günlerde ülke genelindeki özel okullarda
uygulanan “kurul sınavları”nın
sonlandırılmasını öngören karar, Batı
Trakya’daki iki azınlık lisesinde de
hayata geçirilecek.
Gümülcine ve İskeçe’deki azınlık lisesi
müdürleri, uygulamanın azınlık
liselerinde yeni bir çığır açacağını
belirterek, gerek öğretmenlerin gerekse

öğrencilerin bu karardan büyük
mutluluk duyduğunu söylediler. Azınlık
liselerindeki uygulamayla ilgili karar,
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü ve Rodop ile İskeçe İli
Ortaöğretim Müdürleri tarafından alındı.
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu Lisesi Müdürü Tunalp
Mehmet ile İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu Lisesi Müdürü Selçuk
Fehmi kararla ilgili memnuniyetlerini
dile getirdi.

İSKEÇE AZINLIK ORTAOKULU VE
LİSESİ MÜDÜRÜ SELÇUK FEHMİ
Yıl sonu sonu sınavlarında kurul
sisteminin kaldırılmasının son derece
olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Selçuk Fehmi, bu kararın
alınmasında emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Kurul sınavlarının kaldırılmasının
öğrencilere olumlu yansımasının
olacağına dikkat çeken Selçuk Fehmi,
şimdiye kadar geçerli olan uygulamayı
şöyle anlattı: “Lise kısmında yıl boyunca
dersler yapılıyor, yıl sonunda ise
bambaşka bir uygulama oluyordu.
Öğrenciler bütün derslerden dışarıdan
gelen öğretmenlerin oluşturduğu kurul
tarafından sınava tabi tutuluyordu. Fakat
en ilginç ve en garip olan tarafı da
Türkçe derslerden Yunanca sınava
giriliyordu. Yıl boyunca Türkçe yapılan
dersten çocuklar Yunanca sınava
giriyordu. Bu da doğal olarak öğrencileri
olumsuz etkiliyordu. Türkçe ders yapan
öğretmenlerle birlikte dışarıdan, yani
başka okullarda ders yapan öğretmenler
okulumuza geliyordu. Bu öğretmenler,
bizim öğretmenlerimizle birlikte
sınavları hazırlıyor ve o şekilde
yapılıyordu sınavlarımız. Bu uygulama
sadece yıl sonu sınavında yapılıyordu.
Bu sınavların bize göre en büyük
zorluğu, yıl boyunca Türkçe gördüğün
derslerden, yıl sonunda Yunanca olarak
sınava girmek zorunda kalıyordun.

Türkçe ve din dersi dışındaki bütün
dersler için geçerliydi bu uygulama. Yıl
sonunda çocuklar söz konusu derslerden
Yunanca sınava giriyor ve çocukların
sorulara verdikleri cevapları hep birlikte
değerlendiriyorduk. Biz de öğretmenler
olarak yıl boyunca Türkçe olarak ders
yapıyor, fakat yıl sonunda Yunanca soru
hazırlıyorduk. Böylece sınav kağıtlarını
değerlendirirken de bu çok zor oluyordu.
Değerlendirmeyi de sadece biz değil,
dışarıdan gelen öğretmenle birlikte
yapıyorduk. Zor ve karmaşık bir sistemdi
hiç şüphesiz.”

“KURULDA MAĞDUR OLAN
ÖĞRENCİ SAYISI ÇOK FAZLAYDI”
Kurul sınavlarının 1980’li yıllarda
başladığını anlatan müdür Selçuk
Fehmi, öğrencilerin söz konusu
uygulamaya son derece olumsuz bir
yaklaşımları olduğunu vurguladı. Selçuk
Fehmi şöyle devam etti: “Öğrenci için bu
durum çok kötüydü. Birçok öğrenci için
bu durum adeta korkulu bir rüya gibiydi.
Tabii tüm derslerde Yunanca terimler
vardı. Örneğin bir öğrenci ortaokul ve
lise yılları boyunca matematik, fizik,
kimya ve biyoloji gibi dersleri Türkçe
görüyor. Tüm terimleri öğreniyor. Fakat
lise son sınıfa geldiğinde yıl sonunda bu
derslerden Yunanca olarak kurul
sınavına girmek zorunda kalıyordu.
Geçmişte kurulda mağdur olan öğrenci
sayısı çok fazlaydı.” dedi.

“ÇOK İYİ VE DOĞRU BİR KARAR,
ANCAK GECİKMİŞ BİR KARAR”
Kurul sınavlarının kaldırılmasını, “Çok
güzel ve sevindirici bir olay” sözleriyle
değerlendiren Fehmi, “Kurulun
kaldırılması kararını, hem öğrenciler
hem de öğretmenler için sevindirici
buluyorum. Bundan sonra soruları artık
yıl boyunca sınıflara girerek ders yapan
bizler hazırlayacağız. Karar çok güzel ve
sevindirici bir karar. Alınan bu kararı
daha önceden alınması gereken,
gecikmiş bir karar olarak görüyorum. Bu
kararın yıl sonu sınavlarında

uygulanmasını bekliyoruz. Bu da bizi
mutlu ediyor.” diye konuştu.

“YENİ EĞİTİM YILINDA
ÇOCUKLARIMIZI
HEYECANLA BEKLİYORUZ”
Son olarak velilere seslenen okul
müdürü Selçuk Fehmi sözlerini şöyle
tamamladı: “Yıl sonunun yaklaşmasıyla
ne kadar çok azınlık çocuğu okulumuza
gelirse, biz o kadar çok memnun oluruz.
Bizler okulumuzda en iyi şekilde eğitim
vermeye çalışıyoruz. Burada şunu da
özellikle belirtmek istiyorum; okul
olarak eğitim kadromuz da genişledi.
Okulumuzda yeni öğretmenler, genç
arkadaşlarımız göreve başladı.
Öğrencilerimize her türlü şartlarda en iyi
eğitim hizmetini vermeye çalışıyoruz.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kaldı
ki, okulumuzun eğitim kalitesi herkes
tarafından takdirle karşılanmaktadır.
Önümüzdeki yıl fiziki şartlarda da
önemli ölçüde iyileşme olacak. Ek
binamız inşallah önümüzdeki eğitim
yılında hazır olacak. Biz de ek binanın
bir an önce faaliyete geçmesini
sabırsızlıkla bekliyoruz.”

GÜMÜLCİNE AZINLIK
ORTAOKULU VE LİSESİ
MÜDÜRÜ TUNALP MEHMET
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi Okul Müdürü Tunalp Mehmet,
lise son sınıflara uygulanan kurul sıvan
sisteminin kaldırılmasını, “Bu bizim için
bir milattır” sözleriyle değerlendirdi.
Bu uygulamanın yıllar önce
başlatıldığını anımsatan okul müdür,
artık kurul sınavlarının tarihe
karışacağını ve yıl sonu sınav sorularını
öğrencilerin eğitim aldığı öğretmenler
tarafından hazırlanacağını söyledi.
Söz konusu uygulamanın tüm dersleri
kapsadığını kaydeden Mehmet sözlerine
şöyle devam etti: “Bu uygulama
yıllardan beri devam ediyordu. 1980’li
yıllarda başlayıp günümüze kadar
devam etti.
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Bütün derslere kurul için dışarıdan öğretmen
geliyordu. Uygulama şöyleydi. Lise bir, lise iki ve
lise üçüncü sınıf öğrencileri yıl sonunda bizim
kendi öğretmenimiz ve dışarıdan gelen
öğretmenlerin oluşturduğu kurulun hazırladığı
sınava giriyordu. Öğrencilerin sınavlarını da yine bu
kurul değerlendiriyordu. Bu uygulama tüm dersler
için yapılıyordu. Öğrencilerin asıl sorun yaşadığı
olay Türkçe olarak yapılan derslerdeydi. Çünkü
Türkçe olarak yapılan derslerin sınavı Yunanca
yapılıyordu. Yani bütün yıl boyunca dersi Türkçe
yapıyoruz, yıl sonunda sınıfı geçmek için sınava
giren öğrenci Yunanca sınav veriyordu. Tahmin
edersiniz ki bu uygulama çocuklara çok büyük bir
yük getiriyordu. Türkçe ve din dersi sınavları için ise
Hayriye Medresesi’nden öğretmen geliyordu.
Böylece dışarıdan gelen bu öğretmenlerle birlikte
bir kurul oluşturuluyor ve yıl sonu sınavları
yapılıyordu. Sadece Türkçe ve din dersi sınavı
Türkçe olarak yapılıyordu. Bu uygulama 1990’lı
yıllarda lise bir ve lise ikinci sınıflarda kaldırıldı.
Lise üçüncü sınıflar için ise devam etti. Şimdi
tamamen kaldırılıyor. Artık bundan sonra okuldaki
sınavlarımız Türkçe yapılacak. Bu bizim için bir
milattır. Bundan sonra yıl sonu sınav sorularını o
dersin bizzat öğretmeni hazırlayacak. Dışarıdan
herhangi bir öğretmen gelmeyecek.”

“BU UYGULAMANIN KALKMASIYLA
BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN DE NOT
ORTALAMASI YÜKSELECEK”
Sınavlarda kurul uygulamasının öğrencilerin
başarısını doğrudan etkilediğini kaydeden okul
müdürü Tunalp Mehmet, öğrencilerin söz konusu
uygulama neticesinde düşük not aldığını söyledi.
Bazı çocukların kurul sınavlarının Yunanca
yapılmasından dolayı, bir çok Yunanca terimleri
bilmediklerinden dolayı güçlüklerle
karşılaştıklarını hatırlatan Tunalp Mehmet, “Bu
uygulamanın kalkmasıyla birlikte öğrencilerin not
ortalamasının da yükseleceğini düşünüyorum. Bu
kurulun kaldırılması kararından öğretmenlerin ve
öğrencilerin son derece memnun ve mutlu
olduklarını görüyorum.” diye konuştu.

“EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”
Tunalp Mehmet, kurul sınavlarının kaldırılması
nedeniyle başta bölge milletvekillerine, Rodop İli
Ortaöğretim Müdürü Marigula Kosmidu, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, Eyalet Başkanlığı’na ve bunun
dışında uygulamanın kaldırılmasında emeği geçen
herkese teşekkür etti.

“OKULUMUZ ÖĞRENCİ SAYISIYLA
HER YIL REKOR KIRIYOR”
Şu anda 520 ortaokul öğrencisi ve 318 lise öğrencisi
olmak üzere toplamda 838 öğrencinin eğitim
gördüğünü hatırlatan okul müdürü Tunalp
Mehmet, önümüzdeki kayıt döneminde okulun
kapılarının herkese açık olduğunu belirtti. Okulda
şimdilik sınıf sorunu olmadığını söyleyen Mehmet,
okuldaki öğrenci sayısıyla her yıl rekor kırdıklarını,
her yıl yeni dersliklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Okulda çocukların ders gördüğü sınıf sayısının 21
olduğunu belirten Mehmet, “Bu yıl içinde iki adeta
prefabrik sınıfımız geldi. Birini hemen doldurduk.
Şu an bir prefabrik sınıfımız boş. Önümüzdeki yıl
onun da dolacağına inanıyorum. Hatta yeni sınıfa
bile ihtiyaç duyulabilir. Şurası kesin ki; tüm
imkanlar kullanılsa ve kolaylık sağlansa öğrenci
sayımız bine de yaklaşabilir.” diye konuştu.

“BİZİ GURURLANDIRAN
ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER”
Sınav tarihleriyle ilgili olarak da okul müdürü
Mehmet, “Lise 1. , 2. ve 3. sınıfların yıl sonu
sınavları 12 Mayıs’ta başlıyor. 26 Mayıs tarihine
kadar lise 3. sınıf öğrencilerinin sınavları bitiyor. 31
Mayıs tarihine kadar da lise 1. ve lise 2. sınıf
öğrencilerinin sınavları bitiyor. Biz tüm
öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Okulumuzu,
velilerimizi ve toplumumuzu başarılarıyla
gururlandıran Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi öğrencilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum.” dedi.
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Mahkeme iş sözleşmesi
feshini geçerli saydı

İSKEÇE Asliyet Hukuk
Mahkemesi, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nde görev yapan ve Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) sempatizanı
olduğunu söyleyen matematikçi
Nihat Hoçka’nın iş sözleşmesinin
feshinin geçerli hale geldiğine
hükmetti. Okulun avukatları, söz
konusu öğretmenin bundan sonra
derslere girebilmesinin hukuken
mümkün olmadığını ifade ettiler.
Hatırlanacağı üzere İskeçe Azınlık
Lisesi sahibi, FETÖ sempatizanı
olduğunu söyleyen matematikçi
Nihat Hoçka’nın süresiz iş
sözleşmesini gerekli şartları yerine
getirerek 7 Ekim 2017 tarihinde
feshetmiş, ancak söz konusu
matematikçi derslere girmeye
çalışmıştı. Fesih aleyhine dava
açılabilecek üç aylık sürenin de
dolmasıyla okul sahibi, 10 Ocak’ta
söz konusu matematikçinin okula
girmesinin engellenmesi talebini
içeren ihtiyati tedbir alınmasıyla
ilgili dilekçesini mahkemeye
sunmuştu. Dilekçe görüşülmeden
Nihat Hoçka ,20 Ocak tarihinde
anlaşmazlığın idari yargıya tabi bir

anlaşmazlık olduğu, dolayısıyla
asliye hukuk mahkemesinin yetkisiz
olduğu, yasada belirtilen üç aylık
sürenin de, burada uygulama alanı
bulamayacağı iddiası ile derslere
girmesinin engellenmesine son
verilmesini istemişti. Sözkonusu
talebi 15 Şubat tarihinde görüşen
İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi 18
Nisan Salı günü kararını yayımladı.
Okul sahibinin avukatları Adnan
Peçenek ve Ahmet Kara’nın azınlık
basınına yaptığı açıklamaya göre
mahkeme; söz konusu uyuşmazlığın
özel hukuk uyuşmazlığı niteliğinde
olup, hukuk mahkemelerinin bu
uyuşmazlığı karara bağlamaya
yetkili olduğunu bildirdi. İskeçe
Asliye Hukuk Mahkemesi,
sözleşmenin feshinin kendisine
tebliğinden itibaren üç aylık süre
içerisinde çalışanın fesihle ilgili dava
açması ve bu dava dilekçesinin
işverene tebliğ edilmesinin
gerektiğini, bunun yapılmaması
durumunda dava hakkının
kaybedilip, iş sözleşmesinin
feshinin, önceden geçersiz olsa dahi
geçerli hale geldiğini ve çalışanın
(matematikçinin) bu sürenin sona

ermesinden sonra feshin
geçersizliğini ileri süremeyeceğini
kararlaştırdı.
Avukatlar Adnan Peçenek ve
Ahmet Kara, bu kararın
yayımlanmasıyla birlikte, daha önce
alınan geçici tedbirin sona erdiğini,
dolayısıyla söz konusu
matematikçinin artık derslere
girebilmesinin hukuken mümkün
olmadığını, kendisinin böyle bir
teşebbüste bulunmasının mahkeme
kararına aykırı davranış ve
dolayısıyla suç teşkil edeceğini ve
böyle bir durumda, kendisi aleyhine
her türlü hukuki ve cezai yasal
hakkın kullanılacağını belirttiler.
Son olarak avukatlar, daha önce
toplanan 2.400 imzayla ilgili olarak
Ortaöğretim Müdürlüğü’ne sunulan
ve aynı gün reddedilen yeni ders
programının, bu karara dayanarak
yeniden ilgili kuruma iletileceğinin
ve Ortaöğretim Müdürü’nün söz
konusu yeni programı onaylamama
lüksüne sahip olmadığını, aksi
taktirde görevini kötüye kullanmış
olacağı kanaatine sahip olduklarını
vurguladılar.

SÖPA Derneği’nden
kan bağışı kampanyası
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, kan bağışı
kampanyası düzenliyor.
İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği ile Kan Derneği
‘AGAPİ’nin ortaklaşa
düzenlediği kampanya, 3 Mayıs
Çarşamba günü Saat:17:00 –
20:30 arası İskeçe 1. Azınlık
Merkez İlkokulu’nda
gerçekleştirilecek.
Kampanya ile ilgili yapılan
açıklamada, “Bu kampanyaya
tüm üyelerimizi, yakınlarını,
tanıdıklarını, eşini, dostunu,
velileri ve tüm gönüllüleri

destek vermeye davet ediyoruz.
Herkesin her an acil kana
ihtiyacı olabilir. Kazaların ve
hastalıkların ne zaman, nerede
geleceği belli olmaz. Bu yüzden
bu tür kampanyalara olabildiği
kadar destek olmamız
gerekiyor. Unutulmamalıdır ki
hiç ummadığımız bir anda
bizim de ihtiyacımız olabilir.
Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır
ve sadece insan vücudu
üretebilir, bu konuda herkesin
duyarlı olması gerekir. Ayrıca
kan vermenin sağlık yönünden
olumlu etkilerinin olduğu da
bilimsel bir gerçektir.” denildi.
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GTGB’de “Medeniyetimizin İrfani
Temelleri ve Balkanlar’da Sufilik” anlatıldı
TÜRKİYE’den Prof. Dr.
Mahmud Erol Kılıç’ın
konuşmacı olarak katıldığı,
“Medeniyetimizin İrfani
Temelleri ve Balkanlar’da
Sufilik” adlı konferans 21 Nisan
Cuma akşamı Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde (GTGB)
gerçekleşti. İslam Ülkeleri
Parlamentolar Birliği Genel
Sekreteri de olan Prof. Dr.
Mahmud Erol Kılıç’ın
konuşmacı olduğu konferans
Batı Trakyalı soydaşlardan
yoğun ilgi gördü. Kılıç’ın
yaklaşık iki saat süren
sunumunu dinlemeye gelenler
GTGB lokalini sımkısı doldurdu.
Etkinliğe, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Muavin Konsolos
Osman Şahin, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
BAKEŞ Müdürü Pervin
Hayrullah, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık’ın yanı sıra çok
sayıda soydaş katıldı.
Konferansın açılış
konuşmasını GTGB Başkanı
Necat Ahmet yaptı. Osmanlı
döneminde Terakkiperver
Müslüman Gençler Birliği
olarak hayatına başlayan ve
1923 Lozan Antlaşması’ndan
sonra 1928’de Türk Gençler
Birliği olarak yoluna devam
eden bir binanın içinde
olduklarını söyleyen Başkan
Ahmet, “Şu an içinde
bulunduğumuz bina 1955
yılında tamamlandı. 1983
yılında maalesef kapatıldı.
Mahkeme 29 Kasım 1983’te
derneğimizin kapatılmasına
karar verdi. 1 Aralık 1983 günü
görevli polisler tarafından
tabelalar indirildi. Gümülcine
Türk Gençler Birliği olarak
öğrencilerin Türkiye’deki
üniversitelere katılmalarında
rehberlik yapmaktadır; yol
göstermekte ve üniversiteler ile
temasa geçerek öğrenciler için
kontenjan talebinde
bulunmaktadır. Açık öğretim ve
uzaktan eğitim sistemini Batı
Trakya’da tanıtarak
danışmanlık yapmaktadır.” diye
konuştu.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Anadolu’da, Rumeli’de,
Horansan’da Türk milletinin
kültürünü mayalayan ana

esaslardan olan tasavvuf, irfan,
sufilik gibi değerlere vurgu
yaparak, “Bir ilim hayata tatbik
edilmeden, sadece bir
labaratuvar ve araştırma
konusu olarak bırakılmamıştır.
Ancak hayata uygulandığında,
hayatın içinde yer bulduğunda
önemlidir. Bu bilakis tasavvuf
için daha da önemlidir.” Dedi.
Etkinlikte konuşan Prof. Dr.
Mahmut Kılıç, erenlerin,
dervişlerin, alimlerin dünya
görüşlerini, İslami anlayışlarını
ve insanlara davranış
biçimlerini anlattı.
Kılıç konuşmasında şunları
aktardı: “Seyyid Ali
Derghı’ndan başlayarak ta Atina
ve Rodos’a kadar her yerde
dervişler dediğimiz insanları
görürsünüz. Nasıl bir şey
anlattılar ki binlerce insanın
hidayete gelmesine vesile
oldular. Yahya Kemal, ‘Biz
Türkler, Viyana kapılarına
kılıçla gitmedik. Biz, Türkler
Viyana kapılarına bir elimizde
Hz. Mevlâna’nın mesnevisi,
diğer elimizde Bulgur pilavı ile
gittik.’ demektedir. Bulgur pilavı
bir semboldür. Bulgur pilavı
tevazu göstergesidir.
Bu zatların derdi neydi? Her
Müslüman gibi en başta
ellerinde Kur’an-ı Kerim
okurlardı, ama biraz bizden
farklı okurlardı. Sadece okuyup
geçmezlerdi. Bir ayeti kerimede,
düşünün, tefekkür edin
emirlerini aldıklarından
ayetlerin üzerinde derin derin
düşünmeye başlıyorlardı. İlk
karşılaştıkları ayetlerden bir
tanesi, ‘Şüphesiz biz Allah’tan
geldik, yine Allah’a dönüyoruz.’
Hiç bir zaman bunu
akıllarından çıkarmadılar. Bir
başka ayette, ‘Şüphesiz ki ben
insanı en mükemmel şekilde
yarattım. Sonra ben ona kendi
ruhumu verdim.’ Bu ayet
muhteşemdir. Bu ayetten sonra
kendilerine özgüven gelirdi.
Bütün kaynakları Kur’an ve

sünnetti. Bu kişiler bir başka
ayetle daha karşılaşırlardı. ‘Ben,
sizi en mükemmel surette
yarattım.’ Sonra ‘Bütün
isimlerimi Adem’e bellettim’
diyor Allah.
Yine başka bir ayette Allah,
‘Ben sizinleyim, nerede
olursanız olun.’ Derviş bunları
kendi özünde hissetmeye
başlıyor. Kendi yaratılışı ilahi ki
Allah’ın emaneti olan bir özü
taşıyor. Bir başka ayette de
Allah, ‘Ben size şah
damarınızdan daha yakınım’
demektedir. Bu da bize Allah’la
aramızda çok yakın bir mesafe
olduğunu göstermektedir. Bunu
hissetmemiz gerekiyor.
Bütün bu ayetleri
topladığımız zaman, hadisi
şerifleri de okuduğumuz zaman
bu dervişlerin, bu yüksek
metafizikçiler insanın
kaynağının neresi olduğunu,
nereden çıktığını, hali hazırda
ne yaptığını ve nereye gitmekte
olduğunu bilen kişiler olmaları
gerekiyor. Bu çok çok önemli.
Bu arifler hangi yola bağlı
olurlarsa olsunlar, biz bu

alimleri, arifleri ihmal ettik.
Özellikle İslam dünyasının bazı
bölgelerinde, İslam’ı kafa kol
kesen vahşi bir din haline
getirdiler. Sebebi ise bu
dervişlerden ve sufilerden
uzaklaştıkları içindir.
Bizimkilerin hiç biri bize böyle
bir şey öğretmediler. Komşun
gayri Müslim bile olsa komşuna
dikkat et, komşunun hakkını
ver, dediler. Düşmanlık telkin
etmediler, barışı telkin ettiler.
Çünkü kendi içlerinde barışı
bulmuşlar ve birliği
yakalamışlardı. Bu yüzden de
etrafındakileri de birleştirirlerdi.
Tarihimizde, coğrafyamızda,
bizim insanımızın maneviyat
erenlerini hesaba katmadan
hiçbir üstünlük nazariyesi
geçerli olamaz. Bizim gerçek
üstünlüğümüz ne topta, ne
silahtadır. Gerçek üstünlük
bilgidedir, ilimdedir, bilimdedir
ki bizimkiler bunları ortaya
koydular.
Bizim erenlerimiz var. Onlara
ve eserlerine sahip çıkarsak,
İslam dinini onlardan alırsak,
dinimiz bir zevk haline gelir.

Bizim ecdadın İslam’ına sahip
çıkmamız lazım. O İslam ,
topraklara ruh veren İslam’dı.
Zannetmeyin ki Balkanlar
sadece askeri güçle Müslüman
oldu, mümkün değil.
Bütün Balkanlar’da, dağında
taşında bu erenleri görürsünüz.
Ücra köşeleri tercih etmişlerdir.
İster Müslüman, ister gayri
Müslüm olsun herkes onlara
saygı duydu. Onlar da onları
ayırmadılar ve herkese
kapılarını açtılar, her gelene
hak tebliğinde bulundular.
Biz, geleneğimizden koptuk,
yabancılaştık. Tarihlerin
anlattığı İslam bizim içimizdeki
İslam’dır. Bir gün kendimize
dönmek bu demektir. Türkün
özü bu felsefededir.”
Konuşmanın ardından
konferansa katılanlar, Prof. Dr.
Kılıç’a soru sorma imkanı da
buldu.
Etkinliğin sonunda GTGB
Başkanı Necat Ahmet, Prof.
Kılıç’a bir ebru tablosu hediye
etti.
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“Kooperatifte değişim zamanı geldi”
TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkan adayı Sinan Ahmet, kooperatifte
değişim zamanın geldiğini söyledi.
29 Nisan Cumartesi günü yapılacak
tütün üreticileri kooperatifi seçimleri
öncesinde gazetemize konuşan Sinan
Ahmet, ekip olarak çok güçlü bir şekilde
hazırlandıklarını ve binlerce tütün
üreticisi adına, görevi devralmaya hazır
olduklarını söyledi.
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
başkanlığı için adaylığını açıklamayan
ilk isim olan Sinan Ahmet, “Bir yıl
boyunca alın teri döken, çocuklarının
geçimini sağlamak için gecesini
gündüzüne katan tütüncü için daha
fazla hizmet vermek için tüm gücümüzle
çalışmaya varız. Zorluklarla mücadele
eden tütüncünün çıkarlarını korumak ve
en iyi hizmeti getirmek boynumuzun
borcudur. Biz tütüncümüzün alın terinin
hakkını vereceğiz.” dedi.

“TÜTÜNCÜNÜN HAKKINI
SAVUNMAK İÇİN YENİ BİR
PROGRAM BELİRLEYECEĞİZ”
Sinan Ahmet, tütün üreticilerinin
haklarını mevcut yasalar çerçevesinde
en iyi şekilde korumak için yeni bir
program belirleyeceklerini ve bu
çerçevede çalışacaklarını ifade ederek
şunları söyledi: “Yapılacak seçimlerde
adayız. Kooperatifin yönetimine talip
olduk. Çok iyi bir ekibimiz var.
Tütüncülüğü bilen, bu işle büyüyen
arkadaşlarımızın biraraya geldiği bir
ekip olduk. Gerçek anlamda hizmet
edebilmek için göreve gelmek istiyoruz.
Tütün üreticileri kooperatifinde artık
değişim zamanı geldi. Biz buna inanıyor
ve buna göre hareket ediyoruz.
Halkımızın ana gelir kaynağı tütün.
Köylerimizi yıllardan bu yana ayakta
tutan tütüncülüktür. Biz bunu ayakta
tutmaya ve geliştirmeye talibiz.
Halkımızın da desteğiyle bunun
başaracağız. Bunun çok güçlü
sinyallerini alıyoruz. Hangi köye gitsen
halk bir yenilik ve değişim istediğini bize
söylüyor. Tütüncünün hakkını savunmak
için mevcut yasalar çerçevesinde yeni bir
program belirleyeceğiz. Ve hakkımızı
güçlü ve dinamik bir şekilde
savunacağız.”

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ARTIK ŞART”
“Ne yazık ki kooperatif tüccarlarla
yaptığı anlaşmaları gizli yapmayı tercih
ediyor” diye konuşan Sinan Ahmet,
tüccarlarla yapılacak anlaşmaların şeffaf
olması gerektiğini söyledi. Ahmet, “Çok
kaliteli bir tütünümüz var. Yıl boyunca
uğraşıyoruz. Emek harcıyoruz.
Dolayısıyla emeğimizin karşılığını en iyi
şekilde almak istiyoruz. Bunun için de
tüccarlarla yapılacak pazarlıklar,
görüşmeler şeffaf olmalı. Biz tütüncünün
emeğini korumak ve çıkarlarını korumak
için en iyi şekilde hareket edeceğiz. Bu
açıdan kooperatifte değişimin şart
olduğunan inanıyoruz. Kooperatifte
zihniyet değişimi artık şart.” ifadelerine
yer verdi.

“GEREK TÜTÜNÜ, GEREKSE
HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEMİZ
GEREKİYOR”
Azınlık gençlerinin ekonomik kriz
nedeniyle yurt dışına göç etmek zorunda
kaldığını anlatan kooperatif başkan
adayı Sinan Ahmet, “Keşke bu

gençlerimizi burada tutabilseydik. Yeni
çiftçiler için programlar var. Gerek
tütünü, gerekse hayvancılığı
desteklememiz ve gençlerimizi buralara
yönlendirmemiz gerekiyor. Kooperatif
olarak bu tür çalışmalara yönelmeliyiz.”
dedi.

“BRÜKSEL’DE BİR
TEMSİLCİLİĞİMİZ OLMALI”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi’nin
Brüksel’de bir temsilciliği olması
gerektiğini belirten başkan adayı Sinan
Ahmet, “Tarımla ilgili yeniliklerin ve
programların bir numaralı adresi Avrupa
Birliği’nin başkenti Brüksel'dir. Üye
açısından Yunanistan’ın en büyük
kooperatifiyiz. Bu nedenle Brüksel’de
temsilciliğimizin olması lazım. Tarım ile
ilgili gelişmeler ve haberler ilk ağızdan
bizlere gelmelidir. Yabancı dil bilen
gençlerimiz var. Ziraat mühendislerimiz
var. Bu arkadaşlarımızdan
faydalanabiliriz.” dedi.

“TÜTÜNCÜMÜZÜN ALIN TERİNİN
HAKKINI VERECEĞİZ”
Büyük bir ekip oluşturduklarını anlatan
kooperatif başkan adayı Sinan Ahmet,
“Her üreticiye, her çiftçiye ilk önce şunu
söylemek istiyorum. Cumartesi günü
mutlaka gitsinler ve oy kullansınlar. Bir

kooperatifimizde değişim zamanının
geldiğine inanıyorum. Kooperatif
seçimleri için birlikte hareket ettiğimiz
arkadaşlarım Yassıköy’den Latif Latif,
Sirkeli’den Sebahattin Nuri ve Orhan
Köse, Kurcalı’dan Yusuf Mehmet Sali,
Gümülcine’den Ayfer Feyzullah,
Kozlukebir’den Sinan Salih,
Bulatköy’den Salim Hüseyin ve
Gebecili’den Hüseyin Murat. Hep beraber
bu değişimi gerçekleştireceğimize ve

tütüncümüzün alın terinin hakkını
vereceğimize inanıyorum. Seçimlerin
toplumumuza hayırlı olmasını
diliyorum. Şimdiden bu yolda mücadele
eden, seçilecek veya seçilmeyecek tüm
arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz
değişimin geleceğinen inanıyoruz.
İnsanımıza güveniyoruz. Bu
mücadelemizde bize destek olan, cesaret
veren herkese de bir kez daha teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.

İTB yönetiminden DK Başkanı Mete ve
Başkonsolos Akıncı’ya ziyaret
İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB) yeni
yönetimi, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’ya nezaket ziyaretinde
bulundu.
İTB yöneticileri 22 Nisan Cumartesi
günü, BTTADK Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’yi makamında
ziyaret etti. Ziyarette İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu da hazır
bulundu.
Mete, yeni seçilen yönetimi tebrik
ederek, kurum olarak İTB’ye her zaman
destek olacaklarını ifade etti ve
yöneticilere çalışmalarında başarılar
diledi.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da,
öncelikle sıcak karşılama için ve İTB’ye
verdiği destekten dolayı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’ye teşekkür etti.
Görüşmede yapılabilecek çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKONOSLOS ALİ RIZA
AKINCI’YA ZİYARET
İTB yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
26 Nisan Çarşamba günü Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’yı makamında ziyaret ederek
görüştü.
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı, ziyaret
nedeniyle İTB yöneticilerine teşekkür
etti. Akıncı, İTB’nin Batı Trakya Türk
azınlığı açısından önemli bir kuruluş
olduğunu belirterek, yeni yönetim ve

denetim kuruluna başarılar diledi.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da, İTB
yöneticilerine gösterilen konukseverlik
nedeniyle Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı’ya teşekkür etti. İTB yöneticileri,
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’yla
İTB’nin çalışmaları, önümüzdeki
dönemde gerçekleştirmeyi planladığı

faaliyetler ve derneğin sürdürdüğü
hukuk mücadelesiyle ilgili olarak fikir
alışverişinde bulundular.
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, ziyaret anısına
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı'ya, İTB'nin
90. yılı anısına hazırlanan özel logoyu
hediye etti.
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Kedi - köpek tüyleri
ep merak edilen ve de
sıkça biz veteriner
hekimlere sorulan bir
soru var. Kedi veya köpek
tüyleri kist yapar mı?...
Yıllardır anlatıla anlatıla
bitirilememiş bir konudur,
halen daha anlaşılmamış
olması bir o kadar manidardır
maalesef.

H

Hemen söyleyelim kedi
köpek tüyü kist yapmaz.
Aslında inek tüyü de kist
yapmaz, insan tüyü de…
Yaşayan hiçbir canlının tüyü
tek başına hastalık yapmaz.
Bu durum eksik bilgiden
kaynaklı bir inanışın bazı insan
hekimlerinin de yanlış
yönlendirmesi ile uzayıp giden
koca bir muammadır.
Hayvan sahiplerinin bir
kısmı bu konuyu doğru şekilde
bilse de büyük çoğunluk bu
hurafeden kurtulabilmiş değil.
Kısaca işin özüne
değinelim; insanların
karaciğer başta olmak üzere iç
organları hatta beyninde bile
kist yapabilen hastalık bir
parazit hastalığıdır. Kedi ve
köpeklerin bağırsağında
yaşayan parazit yumurtaları
dışkıyla atılır ve insanlar bu
parazit yumurtalarını ağız
burun yoluyla alarak hastalığa
yakalanabilirler.
Tüy, parazitin yumurtasına
aracılık edebilir; yani hastalığı
yapan tüyün kendisi değil
tüyle taşınabilen parazitin
yumurtasıdır. Bahsettiğimiz
parazit Echinococcus adıyla
bilinir. Hayvan türlerine göre
farklı isimler, takılar alır. En
çok görünen Echinococcus
granulosus denilen köpek
formu dur.
Parazit, hayvanlara
hastalıklı çiğ kırmızı et ile
bulaşır daha sonra 6-8 haftalık

döngüsünü tamamlar ve
yumurtalarını saçmaya başlar.
Bu yüzden kedi ve köpeklere
çiğ kırmızı et ve et ürünlerinin
verilmemesi çok önemlidir.
Bilhassa bu tür enfekte
sakatatlar gelişigüzel ortama
bırakılmamalıdır. Bu tür
uygulamalar parazitin biyoljik
yaşam döngüsüne katkı
sağlar.
Az önce anlattığımız parazit
döngüsünü kırarak hastalıktan
korunmak çok kolay. Bu
amaçla bulunduğunuz şartlara
uygun bir aralıkta kedi ve
köpeklerinizin 3, 2 veya aylık
periotlarda parazit
ilaçlamalarını yaptırmanız
yeterli olacaktır. İlaçlama
kelimesi burada kasıtlı olarak
kullanılmıştır şu bilinmelidir ki
kist aşısı yoktur. Parazitle
ilaçlar ile mücadele edilebilir.
Belirli aralıklarla tekrarlanan
bu ilaçlama insan sağlığı
açısından riski yok edecektir.
Bunun yanında
hayvanınızın beslenme
alışkanlıkları ve yaşam şartları
mutlaka veteriner hekiminiz
tarafından bilinmeli ve
hekiminizin tavsiyeleri
doğrultusunda olmalıdır.
Hekiminizin belirleyeceği
aralıklarda yaptıracağınız
ilaçlamalar sayesinde evinizde
korkulacak hiç bir risk
kalmamış olacaktır.
Tüy dökme sağlıklı bir
fizyolojik olaydır. Patolojik
anormal tüy dökülmeleri
dermatolojik olarak ayrıca
değerlendirilir. Ancak tüy
dökmeyen hiç bir canlı olamaz
ve TÜY tek başına HASTALIK
YAPMAZ…
Can dostlarınızla hepinize
sağlık dolu bir yaşam
diliyorum…

YUNANİSTAN ve Çin dışişleri
bakanlıklarının ortaklaşa
düzenlediği “Antik Medeniyetler
Forumu”nda forumda, İran,
Irak, Mısır, Peru ve Bolivya'dan
yetkililer bir araya geldi.
Katılımcı ülkelerin bakanları
aşırıcılığa karşı barış ve diyalog
mesajı verdi.
Başkent Atina'da
gerçekleştirilen forum sonrası,
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi,
Mısır Dışişleri Bakanı Samih
Şükri, İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif, Irak Dışişleri
Bakanı İbrahim el-Caferi ve Peru
Kültür Bakanı Salvador del
Solar ortak basın toplantısı
düzenledi.
Ev sahibi Bakan Kocias,

Yunanistan'ın dış politikasında
olumlu bir politika izlemeyi
hedeflediğini belirterek, “Antik
medeniyetler arası diyalog ile
terörizm ve fanatik bağnazlığa
karşı mücadeleye devam etmek
zorundayız.” ifadelerini
kullandı.
Forumu her yıl düzenlemeyi
planladıklarını anlatan Kocias,
gelecek senelerde farklı ülkeleri
de davet edeceklerini kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang da
uluslararası alandaki belirsizlik
ve istikrarsızlığa işaret ederek,
"Dünyanın karşılaştığı sorunları
çözmek için gelenekten gelen
bilgelik ile güçlerimizi
birleştirdik. Uluslararası
sorunlar ve bölgesel çatışmalar
barış yoluyla çözülmeli." diye

konuştu.
Kadim medeniyetlerden
öğrenilecek dersler olduğunu
dile getiren İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif ise bu buluşmanın
uluslararası topluma katacağı
çok şey olduğunu söyledi.
DEAŞ'ın medeniyetin,
insanlığın ve tarihi eserlerin
düşmanı olduğunu anlatan
Iraklı Bakan el-Caferi ise terör
örgütlerine karşı ortak
mücadele çağrısı yaptı.
Peru Kültür Bakanı del Solar
da dünyanın belirsiz bir
geleceğe doğru ilerlediğine
dikkati çekerek, cehaletle
mücadele için diyalog ve
hoşgörünün önemini vurguladı.

Tren tıra çarptı
BİR yolcu treni, 23 Nisan Pazar günü
hemzemin geçitte Türk plakalı tıra çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Selanik-Atina
seferini yapan IC 59 sefer sayılı yolcu treni,
Lamia ilindeki Tithoreas kasabası
yakınlarında, açık hemzemin geçitten geçen
Türk plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 300 yolcusu
bulunan trenin lokomotifi raydan çıkarken,
kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Yunanistan Demiryolu Teşkilatı’ndan
(OSE) yapılan açıklamada, trendeki
yolcuların otobüslerle Atina'ya nakledildiği,
kaza nedeniyle raylarda meydana gelen
hasar onarılıncaya kadar Selanik – Atina
arasındaki tren seferlerinin geçici olarak
durdurulduğu bildirildi.

Selanik’te Türk Konsolosluğu önündeki
polislere molotoflu saldırı
SELANİK kentindeki Türk
Başkonsolosluğu binası önündeki
polislere molotofkokteylli saldırı
düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan
Pazar günü sabahın erken saatlerinde
meydana gelen olayda yüzleri
maskeli bir grup, başkonsolosluk
binası önünde bekleyen polislere iki

adet molotofkokteyli fırlattı.
Molotoflardan birinin patladığı
saldırıda yaralanan olmazken,
herhangi bir hasar da meydana
gelmedi.
Selanik’te daha önce de
konsolosluk binası önündeki polis
kulübesini hedef alan benzer
saldırılar olmuştu.
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Lenovo Moto Z Play’i inceleyelim
TASARIM ve modlar
Moto Z Play, Moto Z modeli ile benzer
tasarım hatlarını kullanıyor, yalnızca
elde tuttuğunuzda belirgin bir şekilde
daha kalın görünüyor. Telefonun
kalınlığı her ne kadar 7 mm seviyesinde
olsa da, kenarlara doğru kavis almaması,
bu görüntüye sebep oluyor. Telefonun
ağırlığı ise 165 gram civarında.
Telefonun 5.5 inç boyutunda bir
ekranı bulunuyor. Arka yüzde yer alan
kapağı çıkartabiliyorsunuz. Telefonu
isterseniz kapakla, isterseniz çıplak
olarak kullanmanız mümkün. Seçimin
kullanıcıya sunulması güzel. Kapağı
tutan ve diğer modların yerleştirilmesini
sağlayan manyetik pinler, telefonun
arkasında alt bölümde görülebiliyor.
Tıpkı Moto Z'de olduğu gibi Moto Z
Play'de de MotoMod'ları telefonla
kolayca bütünleştirebiliyorsunuz.
Burada kullanabileceğiniz pek çok
seçenek var. Insta-Share Projektör ile
telefonu bir projeksiyon cihazına
çevirebiliyor ve böylece videolarınızı
pratik şekilde yansıtabiliyorsunuz. Eğer
fotoğraf çekmeyi seviyorsanız,
Hasselblad True Zoom modu ile bu da
mümkün. Yine JBL SoundBoost hoparlör
ile telefonun ses performansını
arttırabilir veya offGRID Power Pack ile
pil süresini uzatabilirsiniz. Kısacası Moto
Z'lerin en büyük avantajı bu modlar
oluyor diyebiliriz.
Telefonun ön yüzünde parmak izi
sensörü yine yerli yerinde duruyor.
Parmak izi sensörünün kullanımı yine
Moto Z'deki gibi. Bir home butonu görevi
görmeyen sensör, bu işi ekrandaki sanal
tuşlara bırakıyor. Sensör olaraksa
fazlasıyla akıcı çalıştığını gördüğümüz
sensör, uzun süre bastığınızda ekranı
kapatmak için de kullanılabiliyor. Yani
bunun için güç tuşunu kullanmanıza
gerek yok.

Telefonda güç ve ses butonları hemen
sağ kenarda yer alırken, Moto Z Play'de,
Moto Z'de olmayan bir özellik de yer
alıyor: 3.5 mm'lik kulaklık girişi. Evet,
Moto Z'de bu görev USB-C portuna
verilmişti. Moto Z Play'de ise 3.5 mm'lik
kulaklık girişinin olması,
kulaklıklarınızı bu telefonda
rahatlıkla kullanmaya devam
edebileceğiniz demek. Ancak
kutu içeriğinde bir kulaklık
aramayın, yer almıyor. Bu
arada Moto Z Play de USB-C
portu kullanıyor, onu da
atlamayalım.
Son olarak ise
telefonun tek ve çift SIM
kartlı modelleri bulunduğunu ve
elimizdekinin tek SIM kartlı model
olduğunu da söyleyelim. SIM kart girişi
ise telefonun üst kısmında bir
çekmecede yer alıyor.
Ekran ve işletim sistemi
Moto Z Play, 5.5 inçlik Super AMOLED
ekrana sahip. Moto Z ve Z Force
modelleri ile aynı boyut ve teknolojiye
sahip olan ekran, buna karşın
çözünürlüğü ve piksel sayısını aşağı
çekiyor. Moto Z Play'de 2K çözünürlük
yerine inç başına 403 piksel ile 1080p
Full HD ekran yer alıyor. Yakından
baktığınızda çarpıcı görünmemekle
birlikte yine de şikayet edemeyeceğiniz
ölçüde güzel ve parlak bir ekran var
Moto Z Play'de.
Ayarlar kısmından ekran rengini ve
parlaklığını ayarlayabildiğiniz ekranın
gövdeye oranı yüzde 69 seviyesinde.
Ayrıca ekranın Gorilla Glass 3 ile
korunduğu bilgisini de verelim.
Moto Z Play'de ekran kapalıyken
telefonu hafifçe salladığınızda veya
masadan aldığınızda size hemen saati ve
gelen bildirimleri görüntüleyebiliyor.
Evet, Samsung ve LG telefonlarda

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Kamber, Moda 2) An,
Aşama, El 3) İcar,
Kokart 4) Davudi, İri 5)
Ad, Peni 6) Enik, Zifir 7)
Aka, Esas, Bi 8) Bakara,
Tar 9) Ab, Sava, Saç 10)
İnat, Mai 11) Ari,
Ayaklık 12) Ki, Ala, Sr
13) Anemik, Baki 14)
Melas, Merak.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Kaide, Aba, Adam 2)
Anca, Ekabir, Ne 3)
Avanak, Nikel 4)
Barudi, Asa, İma 5) Eş,
Kerata, İs 6) Rakip, Sav,
Yak 7) Mo, Eza, Amal 8)
Makinist, Akabe 9) Arif,
Asıl, Ar 10) Deri, İbra,
Iska 11) Alt, Gri, Çıkrık.

SOLDANSAĞA
1) Kesilen parça, kırpıntı – (halk dili) İşte, burada 2)
Oyunda kağıt atma sırası – Kısa boylu, şişman 3)
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki – Vilayet – (ünlem)
Yazıklar olsun 4) Doğum yaptıran kadın – Proje 5) Eğik
olarak birbiriyle kesişen – Uzun saçaklı çatısı olan alçak
dağ konutu 6) Yöneten kimse – (halk dili) Yalan 7) Kılıç,
bıçak kabı – Bayrak – Praseodim’in simgesi 8) Dar ve
uzun kösele dilimi – Karışık renkli 9) Neptünyum’un
simgesi – Radon’un simgesi – Kuyruklu bir maymun
türü 10) Yemek, yiyecek – Çimentonun su yardımıyla
kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert,
dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi 11) Fin hamamı –
(halk dili) Şarkı 12) Bir nota – Yan tutan, bir yanı
destekleyen kimse 13) Baba, cet – Bir tür pembe şarap,
gül şarabı – Rubidyum’un simgesi 14) (halk dili) Kuru
yaprak – Tapa.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kekeme – İl, şehir – Tuzak 2) Oyunda arkadaşlarına
baş olan çocuk – Bir kumar oyunu 3) Kapıdaki demir
kanat – (kısaca) Anadolu Ajansı – Yabani hayvan yakalama işi 4) İtici güç – Rutherfordyum’un simgesi –
Gülgillerden bir ağaç 5) Çok küçük boyutlarda işaret,
benek – Göz – Sarhoş bağırması 6) Tulyum’un simgesi –
Gözü bir şeyden yılmayan, azgın – Avrupa’da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimi. Başlangıcı ve bitişi için
kesin bir tarih verilmemekle birlikte 16 ve 18. yüzyıllar
arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir 7)
Leyleksilerden bir kuş, Mısır turnası – Hayvanın başlığı,
yuları ve gemi – Gerekenden eksik 8) Metal görünümündeki karışım – Karşılıksız sevgi 9) Kırmızı – Ayak sesi –
Çalgıyı ayarlama 10) Duvarı berkitmek için taşların
arasına yatay olarak yerleştirilen direk – Sinemada
çekim – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı 11) (kısaca)
Akümülatör – Kağıt yaprakları – Giysi, ruba.

kullanılan "her
zaman açık"
ekranlarda
olduğu gibi bir
özellik, fakat daha
iyi olan bir şey var ki,

o da uyarı
simgelerinin etkileşimli olması. Yani,
bir bildirim simgesine dokunduğunuzda,
size daha fazla bilgiyi kapalı ekranda
sunabiliyor. Simgeyi yukarı doğru
çektiğinizde de mesajı
görüntüleyebiliyor, aşağı yönde
çektiğinizde ise reddedebiliyorsunuz. Bu
küçük dokunuşlar, telefonun
işlevselliğini arttıran özellikler.
Moto Z Play, her ne kadar Android 6.0
Marshmallow ile gelse de Android 7.0'a
hemen geçiyor. Bu anlamda telefonun
herhangi bir sıkıntısı yok, bunun altını
çizelim. Öte yandan telefonda stok
Android kullanılmış. Böylece pek çok
telefonda olduğu gibi gelen uygulamalar
arasında yararsız bulduklarınızı silmeye
çalışmakla vakit kaybetmiyorsunuz.
Teknik kadro ve performans
Moto Z Play'in teknik kadrosunda yer
alan özellikler elbette Moto Z modelinde
olduğu kadar güçlü değil. Bu anlamda
elimizdeki telefon orta segmente
yerleşiyor diyebiliriz. Moto Z Play,
Snapdragon 625 işlemciyle çalışıyor, 3 GB
RAM ve 32 GB depolama kapasitesiyle
geliyor.
Gerçek kullanım senaryosuna göre ise

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

2

3

4

5

şunu söyleyebiliriz: Eğer çok sayıda
uygulamayı aynı anda kullanmak
istiyorsanız, Moto Z Play size göre değil,
o noktada üst segmente bakmanız
gerekecek. Zira aynı anda birden çok
oyun ve uygulama arasında geçiş
yaparken bir miktar yavaşlama
gördüğümüzü belirtelim.
Telefonun oyun performansı ise
yabana atılmayacak cinsten. Son
dönemin popüler oyunlarını herhangi
bir kasma veya donma gibi problemle
karşılaşmadan oynayabildiğiniz gibi,
ekranın geniş ve parlak olması
sayesinde, film izlemekten de keyif
alacağınızı düşünüyoruz.
Kamera
Moto Z Play'de yer alan kameralar,
oldukça başarılı. f/2.0 diyaframı ile 16
MP arka kameraya sahip olan telefon,
Moto Z ile aynı resim kalitesini bizlere
sağlıyor. Her ne kadar Moto Z Force'un
bu konuda daha geniş yetenekleri olsa
da, o telefonu ülkemizde göremiyoruz ne
yazık ki.
Moto Z Play, lazer otofokus ve faz
algılama sistemini ortak kullanarak sıfır
çekim gecikmesini bizlere sunuyor. Fakat
telefonun düşük ışık yetenekleri
konusunda en iyi olmak gibi bir iddiası
yok, öte yandan optik imaj sabitleyici
noktasında da çok büyük beklenti içine
girmemek gerekiyor.
Moto Z Play'in video kalitesi ise
şaşırtıcı derecede sağlam. 4K'ya kadar
kayıt imkanı tanıyan telefon, 4K veya
1080p de 30 kare video çekebiliyor.
Batarya
Moto Z Play'in bataryası 3510 mAh
kapasitesinde. Telefonun ekranının
1080p olması ve mütevazı teknik
kadrosu onun pil performansını uzun
süreler götürebilmesini sağlıyor. Öte
yandan bir diğer avantajsa, kuşkusuz
hızlı şarj avantajı sunması.
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Sevgili kardeşlerim
Hindistan dünyanın yedinci büyük ülkesi. Ama nüfusu en fazla olan ikinci
ülke. Burada bir milyardan fazla insan yaşıyor. Hindistan’ın farklı
bölgelerinde hem doğa koşuları, hem de insanların yaşam biçimleri
birbirinden çok farklı. Koskocaman bir ülke olan
Hindistan, geçmiş birçok farklı uygarlığa ev
sahipliği yapmış. Bu uygarlıkların izleri ve
onlardan kalan öyküler de Hint kültürünün
zenginliğinin bir parçası olmuş. Burası
gerçekten de bir efsaneler ve masallar ülkesi…
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi. En büyük
kentiyse eskiden “Bombay” olarak bilinen
Mumbai. Mumbai’nin nüfusu yaklaşık 14
milyon. Burası dünyanın ikinci en kalabalık
kenti. Buruda dünyanın hemen her yerinden, her
kültüründen insanlar yaşıyor. Burada
birbirinden çok farklı yaşam biçimleri bir arada
görülüyor. Mumbai, Hindistan’ın önemli ekonomi merkezi. Kentin bazı
bölgelerinde çok varlıklı insanlar yaşıyor. Ama kent sakinlerinin önemli bir
bölümü yoksul insanlardan oluşuyor. Aysa kıtasındaki en büyük gecekondu
bölgesi Mumbai’de. Kent nüfusunun yüzde 60’a yakını bu bölede yaşamını
sürdürüyor.
Hindistan’da kent içi ulaşımda en çok “motorlu rikşa” olarak adlandırılan,
üç tekerlekli motorlu taşıtlar kullanılıyor. Aslında rikşa, bisikletle ya da insan
gücüyle çekilen küçük arabalara verilen genel ad. Ancak bugün trafikte çok az
rastlanıyor. Onların yerini motorlu rikşalar almış. Bu taşıtlar, taksiden ucuz
olduğu için daha çok tercih ediliyor. Örneğin, Mumbai’de 200.000’den fazla
motorlu rikşa var.
Hindistan’da çok sayıda bayram ve şenlik var. Bunların
en önemlisi ve en büyüğü “Divali”. Hindular yeni yılı Divali’yle
karşılıyor. Divali’nin kökeni Hint mitolojisindeki eski bir
öyküye dayanıyor. Bu bayramda iyiliğin
kötülüğe ve ışığın karanlığa kaşrı zaferi kutlanıyor.
Bu nedenle evlerin çevresinde kandiller yakılıyor, her
yer fenerlerle süsleniyor, havai fişek gösterileri
düzenleniyor ve maytaplar patlatılıyor.
Hindistan’da Haziran – Eylül ayları, muson mevsimi
olarak biliniyor. Muson, Hint Okyanusu’ndan
kaynaklanan büyük yağmur fırtılarına verilen
ad. Bu yağmurlar sayesinde akarsularda ve
göllerde ülkeye bütün yıl yetecek kadar su
toplanıyor. Ama muson fırtıları sellere de
yol açıyor. Bu nedenle yapılara ve tarlalara

büyük zarar verebiliyor.
Hindistan denince ilk akla gelen canlılardan biri fil.
Hindistan’da çok eski dönemlerden bu yana insanlar
filleri evcilleştirerek çeşitli işlerde kullanmak üzere
eğitmişler. Hindistan’da filleri eğitip onların bakımını yapan
kişelere “mahut” adı veriliyor. Mahutlar yaşamlarını filleriyle birlikte
geçiriyor. Bugün mahutların sayısı çok azalmış. Fillerin de! Çünkü yaşam
alanlarının yok olması nedeniyle soyları tehlike altında. Bugün Hindistan’daki
fillerin çoğu özel koruma bölgelerinde ve onlar için kurulmuş barınaklarda
yaşıyor. Asya filinin bir alt türü olan bu filler Hint fili olarak adlandırılıyor.
Tavuskuşu, Hindistan’ın ulusal kuşu olarak kabul ediliyor. Hint
mitolojisinde ve masallarında tavuskuşundan sıklıkla söz ediliyor.
Hindistan’da en çok oynanan oyun ise kriket. Bu oyun iki takımla, iki devre
halinde oynanıyor. Devrelerin her birinde bir takım vurucu, öteki takımsa
karşılayıcı oluyor. Vurucu takımın amacı, karşı takımın kalesini devirmek. Bu
oyunda kale, yere dikey olarak saplanan üç çubuktan oluşuyor. Topa vurmak
içinse özel bir sopa kullanılıyor. Vuruş yapıldıktan sonra vurucu
takımın oyuncuları iki kale arasında koşarak
gidip gelmeye ve bu sayede puan
toplamayı hedefliyor. Rakip takımın
oyuncularıysa onları engellemeye
çalışıyor.
Hindistan’da nüfusun çoğu
inanışları gereği vejetaryen, yani et
yemiyor. Bu nedenle sebze ve meyveler,
pirinç ve pide benzeri ekmekler Hint
mutfağında önemli yer tutuyor.
Baharatlı soslar, yoğurt ve süt de çok
tüketiliyor.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.
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Tembel Küçük Ayı
Patak adında tembel mi
tembel bir ayı varmış. Patak’ın
en sevdiği şey uyumakmış.
Sabahları erken uyanamaz,
okula hep geç kalırmış. Bu
yüzden Patak’ın dersleri çok
iyi değilmiş.
Bir pazar sabahı Patak’ın
annesi Pıtpıt Hanım beklemiş,
beklemiş… Patak uyanmamış.
Saat neredeyse öğle olmak
üzereymiş.
O gün Patak’ın halası onları
ziyarete gelecekmiş. Bu
yüzden Pıtpıt Hanım’ın evi
temizleyip yemek hazırlaması
gerekiyormuş.
Pıtpıt Hanım daha fazla
bekleyememiş ve Patak’ın
odasına girmiş.
- Patak! Bu kadar da
uyunmaz ki… Bak birizdan
halan gelecek. O geldiğinde de
uyumaya devam mı edeceksin,
demiş.
- Çok güzel bir rüya
görüyordum. Hem bugün tatil!
Uyuyacağım işte, diye
homurdanarak yorganı
üstüne çekmiş Patak.
Annesi daha fazla ısrar
etmemiş. Patak’ın uyanmasını
beklerken evi toparlamış. Çeşit
çeşit yemekler, lezzetli tatlılar
yapmış.
Sonra kapı çalmış. Patak’ın
halası Pofuduk Hanım gelmiş.
Pofuduk Hanım, Pıtpıt Hanım’ı
selamladıktan sonra,
- Nerede benim tatlı
Patak’ım, diye sormuş.
Annesi, Patak’ın henüz
uyanmadığını söylemiş.
Zaten Pofuduk Hanım,
Patak’ın sabahları zor
uyandığını biliyormuş.
- Sanırım ben bu durum

Sizin köşeniz
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için ne yapacağımı biliyorum,
demiş.
- Ne yapacaksın, diye
sormuş Pıtpıt Hanım.
Yarın sabah görürsün. Ben
şimdi gidip Patak’ı
uyandırayım.
Pofuduk Hanım, Patak’ın
yananı gitmiş ve ona
seslenmiş:
- Kalk bakalım uykucu!
Patak, halasının sesini
duyar duymaz yerinden
sıçramış.
- Sen mi geldin halacağım,
demiş.
Patak, halasını çok
seviyormuş. Uykudan şişmiş
gözleri ve kızarmış
yanaklarıyla bakmış halasına.
- Şeeeey, azıcık uyumuşum
da… Seni karşılayamadığım
için özür dilerim Pofuduk
hala, demiş.
- Önemli değil Patakcığım.
Haydi, şimdi gidip annenin
güzel yemeklerinden yiyelim.
Sonra sana bir sürprizim
olacak, demiş Pofuduk Hanım.
- Yaşasıın! Sürprizlere
bayılırım, diyerek zıplamaya
başlamış Patak.
Sonra hep birlikte
Pıtpıt Hanım’ın
yaptığı yemeklerden
yemişler.
Ancak Patak
süprizin ne olduğunu
öğrenmeyi çok istiyormuş.
Heyecendan yerinde
duramıyormuş.
Güneş batmış, akşam
olmuş. Pofuduk Hanım’ın eve
dönme zamanı gelmiş.
Pofuduk Hanım, Patak’ı iki
yanağından öpmüş.
Tam ayrılacakken Patak

sormuş:
- Hani benim sürprizim?
Sürprizin çok güzel bir
hediye… Ama hediyeni yarın
sabah alacaksın. Bu yüzden
sabaha kadar beklemen
gerekecek, demiş Pofuduk
Hanım.
Patak, hediye alacağı için
sevinmiş ama beklemesi
gerektiği için de üzülmüş.
Halasına teşekkür etmiş. O
gittikten sonra biraz ders
çalışmış. Sonra da uyumuş.
Ertesi sabah bir sesle
uyanmış.
- “Cik, ciiik…
Cik, ciiik…
Ciiik!

Patak, gözlerini
ovuşturarak,
- Oof! Bu ne gürültü, demiş.
Sonra bir de bakmış ki
penceresinin karşısında dalda
güzel bir kuş
duruyor.

Emir Raşit Ahmetoğlu. 5 yaş

İSKEÇE
Konu:
Hava çok
güzel bizde
araba ile
gezmeye
çıktık.

Rengarenk kanatları olan
küçük kuş yüksek sesle
ötüyormuş.
Patak hemen yatağından
kalkmış ve pencerenin yanına
gitmiş.
- Senin yüzünden tatlı
uykumdan uyandım. Neden
perceremde ötüp duruyorsun,
diye sormuş küçük kuşa.
- Beni halan gönderdi. Artık
her sabah seni ben
uyandıracağım. Tıpkı bir çalar
saat gibi, demiş küçük kuş.
- Nasıl yani? Halamın
sürpriz hediyesi sen misin?
- Evet, her gün… Hadi kalk
bakalım uykucu… Ciik ciik ciik
ciik!
Patak, halasının hediyesine
çok şaşırmış.
- Tamam kalkıyorum. Zaten
bu seste uyuyamam, demiş ve
okula gitmek için hazırlanmış.
Patak, o günden sonra
halasının bu sevimli hediyesi
sayesinde sabahları erkenden
uyanmış. Bir daha da okuluna
geç kalmamış ve hiçbir dersi
kaçırmadığı için daha başarılı
bir öğrenci olmuş.
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İlkokula kayıt dönemi
erkene alındı

BU yıl ilkokullara kayıt tarihleri
erkene alındı. Kayıtlar 2 Mayıs Salı günü
başlayacak ve 19 Mayıs Cuma günü sona
erecek.
Eğitim Bakanlığı tarafından
yayınlanan kararda, 2011 yılında doğan
çocukların ilkokullara kayıt
yaptıracakları ifade edildi. 1 Ocak 2011 ile
31 Aralık 2011 tarihleri arasında dünyaya
gelen çocukların 2017 – 2018 eğitim yılı
için ilkokula kayıt yaptırması gerekiyor.
Bakanlık açıklamasına göre ilkokula
kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli
evraklar şunlar:
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- Öğrencinin Doğum Belgesi (bu belge
okul tarafından elektronik olarak temin
ediliyor)
- Öğrencinin aşı durumunu gösteren
sağlık defteri
- Öğrencinin kişisel sağlık karnesi
- İkamet adresini gösteren fatura veya
vergi beyannamesi
- Anaokulundan verilen belge.
Çocukları 2011 yılı içinde dünyaya
gelen öğrenci velilerinin yukarıda
belirtilen evraklarla 2 – 19 Mayıs tarihleri
arasında ilkokullara giderek kayıt
işlemini yapmaları gerekiyor.

25 bin sığınmacı
Yunanistan’dan ayrıldı
GÖÇ Politikaları Bakanı Yannis Muzalas, toplam
25 bin sığınmacının ülkeden ayrıldığını söyledi.
Muzalas, meclis görüşmelerinde muhalefetten
gelen bir soru üzerine sığınmacılara ilişkin verileri
paylaştı. Yeniden yerleştirme kapsamında 12 bin
kişinin AB ülkelerine gönderildiğini belirten
Muzalas, 6 bin 500 sığınmacının da yeniden
birleştirme kapsamında Avrupa'daki ailelerine
kavuştuğunu ifade etti. Muzalas, 6 bin 500
sığınmacının ise gönüllü
olarak ülkelerine geri
döndüğü bilgisini verdi.
Bu programların son
derece değerli hizmetler
olduğunu dile getiren
Muzalas, “Toplam 25
bin kişi burada elde
edeceklerinden daha
iyi bir yaşama kavuştu.”
diye konuştu.
Muzalas ayrıca
Yunanistan’a toplam 56
bin sığınma
başvurusunun
yapıldığını
kaydetti.

Dikili – Midilli arasında
karşılıklı feribot
seferleri başladı

İZMİR’in Dikili ilçesi ile Midilli Adası
arasında karşılıklı feribot seferleri
başladı. 25 Nisan Salı sabahı başlayan
turla gelen ilk turist kafilesi, Dikili Salı
Pazarı ile Giysi Pazarı’nda alışveriş yaptı.
Dikili Belediye Başkanı Mustafa
Tosun’un girişimleri ile hayata geçirilen
ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama
Belediyesi’nin de destek verdiği proje
kapsamında her Salı, Dikili ile Midilli
limanları arasında karşılıklı deniz
seferleri 25 Nisan’da başladı. Aynı gün
sabah saatlerinde Midilli’den deniz seferi
ile gelen turistler çiçeklerle Dikili
limanında karşılandı. Karşılama
töreninin ardından Salı Pazarı ve Giysi
Pazarı’na akın eden Midillili turistler,
özellikle giyim ve ev eşyasına yönelik
alışverişlerini yaptıktan sonra
gönüllerince bir gün geçirerek, akşamki
dönüş feribotuyla Yunanistan’a döndü.

YILLAR SONRA YENİDEN
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argiro
Papulia da Dikili’den akşam saatlerinde

Yunanistan'ın Midilli Adası’na hareket
edecek deniz feribotu öncesinde Dikili
Belediyesi’ne sürpriz ziyaret
gerçekleştirerek, seferlerin
başlatılmasında gösterdiği duyarlılıktan
dolayı Dikili Belediye Başkanı Mustafa
Tosun’a teşekkür etti. Papulia’nın
gerçekleştirdiği ziyaretin ardından toplu
halde Dikili limanına geçilerek, gümrük
işlemlerinin ardından yıllar sonra Dikili
– Midilli seferlerinin yeniden
başlamasına tanıklık edildi.

HEDEF 10 BİN TURİST
Başkan Tosun, yıllardır yapılamayan
turların yeniden başladığını, sezon
boyunca 10 bin turist beklediklerini
belirterek, “Dikili Belediyemiz, Bergama
Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası’nın
katkıları ile tekrar seferler başladı. Artık
Midilli'den turist gelecek, Dikili'yi
gezecek ve alışveriş yapacak. Ege'nin iki
yakasının ticaretine, ekonomisine ve
turizmine kardeş eli uzanacak.” dedi.
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BTTDD Bursa Şubesi Batı
Trakya’da temaslarda bulundu
BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulu
üyeleri Dr. Ali Emin Latif başkanlığında
Batı Trakya’da bir dizi temaslarda
bulundu. İki ay önce yapılan kongrede
göreve gelen yeni dernek yönetimi, 21 –
22 Nisan tarihlerinde Batı Trakya’daki
Türk azınlık kuruluşlarını ziyaret etti.

BAŞKONSOLOS
AKINCI’YI ZİYARET
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa Şubesi
yönetimi, temaslarına Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu ziyaret
ederek başladı. Dernek başkanı Dr. Ali
Emin Latif başkanlığındaki yönetim
kurulu üyeleri, 21 Nisan Cuma günü
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’yı ziyaret ederek bir süre
görüştü.

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’ni
(BTTÖB) ziyaret eden konuk heyet,
BTTÖB yönetim kurulu adına Hüseyin
Ahmet ve denetim kurulu başkanı
Niyazi Hasan ile üyeler tarafından
karşılandı. Görüşmede eğitim
alanındaki problemler ele alındı.
BTTÖB yöneticileri yapılan ve yapılması
planlanan faaliyetler hakkında konuk
heyete bilgi verdi. BTTÖB yetkilileri
ayrıca, BTTDD Bursa Şubesi yönetimine
yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaret sonunda BTTDD Bursa
Şubesi ile BTTÖB yetkilileri karşılıklı
hediye takdiminde bulundu.

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
Konuk heyet aynı gün, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni (GTGB) de ziyaret etti.
BTTDD Bursa Şubesi yöneticileri,
GTGB’de başkan Necat Ahmet ve
yönetim kurulu üyeleri tarafından
karşılandı. Ziyarette son dönemde
yaşanan gelişmelerle ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu. Başkan Necat
Ahmet, GTGB’nin çalışma ve faaliyetleri
hakında bilgi vererek, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ
Bursa dernek yöneticileri, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’i de makamında
ziyaret etti. Dr. Ali Emin Latif
başkanlığındaki heyet, müftülük
sorunuyla ilgili olarak bilgi aldı.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
müftülük bünyesinde devam eden
çalışmalar hakkında da konuk heyete
bilgi verdi. Ziyaret iki tarafın birbirine
hediye vermesiyle sona erdi.

DEB PARTİSİ ZİYARETİ
Ardından DEB Partisi genel merkezini
ziyaret eden konuk heyet, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
yönetim kurulu üyeleri tarafından
karşılandı. Görüşmede Genel Başkan
Yardımcısı Refika Mehmet Adem, Genel
Sekreter Aydın Ahmet, yönetim kurulu
üyesi Yeşim Hasan, Halkla İlişkiler
Birimi Koordinatörü Çiğdem Asafoğlu,
Gençlik Kolları Başkanı Murat Ahmet ve
halkla ilişkiler birimi üyeleri Fatih

Hüseyin ile İsmail Salih de hazır
bulundular.
DEB Partisi Genel Başkan Ali Çavuş
konuk heyeti selamlayarak başladığı
konuşmasında, öncelikle BTTDD Bursa
Şube Başkanı Dr. Ali Emin Latif’i ve
yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek,
yeni görevlerinde başarılar diledi. 2010
Temmuzu’ndan başlayarak DEB
Partisi’ni yapılandırma dönemini
hayata geçirdiklerini anlatan Genel
Başkan, özellikle Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde elde ettikleri tarihi başarı
ile Avrupa’daki bazı kurumlarla daha iyi
ilişkiler kurduklarının altını çizdi.
Amaçlarının ülkeleri Yunanistan’da eşit
ve mutlu vatandaşlar olarak yaşamak
olduğunu belirten Ali Çavuş,
haklarında mesnetsiz iddialarla aleyhte
bir algı yaratılmaya çalışıldığını anlattı.
Yaratılan bu algılara dayanılarak
haklarında soruşturmalar açıldığını ve
hak arayan haklı bir siyasi partinin
yıpratılmaya çalışıldığını kaydeden Ali
Çavuş, ancak kendilerinin ülkeleri
Yunanistan’ın her alanda gelişmesini
arzuladıklarını ve bunun için de
ülkelerine hizmet etmek istediklerini
vurguladı.
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Emin Latif de kendilerini kabul eden
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’a
teşekkür ederek, dernek olarak Batı
Trakya Türk azınlığının hakları için
mücadele edeceklerini belirtti. Emin
Latif dayanışmanın önemine vurgu
yaparak, azınlık insanının daha
müreffeh bir yaşam sürmesi için birlik
ve beraberlik içinde mücadeleye hazır
olduklarını söyledi.
Görüşmenin sonunda Ali Çavuş,
Başkan Dr. Ali Emin Latif’e Dr. Sadık
Ahmet’in çerçeveli bir fotoğrafını
hediye etti. Başkan Dr. Ali Emin Latif de
Ali Çavuş’a hediye takdiminde bulundu.

beklediklerini belirtti.
BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali
Emin Latif de, hayata geçirmek istedikleri
projeleri anlattı. Dernek olarak İTB'yi ve
Batı Trakya Türk azınlığını haklı
mücadelesinde her zaman
desteklediklerini kaydeden Emin Latif,
kendilerine gösterilen ilgiden dolayı İTB
yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı
hediye sunumuyla son buldu.

BTTDD Bursa Şubesi'nin İTB’yi
ziyaretinde, İTB yöneticilerinin yanı sıra
eski başkanlar, BAKEŞ Asbaşkanı Hüseyin
Bandak, İskeçe İli Türk Kadınları Kültür
Derneği Başkanı Aysel Sağır, Yassıören
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sunay
İmam, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi yöneticisi Rıza Kırlıdökme de hazır
bulundu.

Batı Trakyalılar’dan
uzanan sevgi eli

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
22 Nisan Cumartesi günü İskeçe’de
temaslarda bulunan konuk heyet, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’yi makamında ziyaret etti. BTTDD
Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif ve
diğer yöneticiler, burada Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’yle Batı Trakya Türk
azınlığını ilgilendiren sorunlar ve son
dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili
görüş alışverişinde bulundu. Ahmet
Mete, İskeçe Müftülüğü’nün faaliyetleri
hakkında da konuk heyeti bilgilendirdi.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
BTTDD Bursa Şubesi yönetimi, daha
sonra İskeçe Türk Birliği’ne (İTB) geçti.
Konuk heyet burada İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve diğer yöneticiler
tarafından karşılandı. İTB'nin 90. yılını
kutladığını ifade eden Ozan Ahmetoğlu,
bölgenin ve azınlığın kültürüne, sanat
ve spor çalışmalarına önemli katkılar
yapan birliğin 30 yılı aşkın süredir
hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
İTB hakkında verdiği kararın 9 yıldır
uygulanmadığını hatırlatan Ahmetoğlu,
kararın uygulanmasını ve derneğin
resmiyetinin iade edilmesini

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi
Kadın Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında, anlamlı bir organizasyona
imza attı.
Zeynep Güler başkanlığındaki Kadın
Kolları'ndan bir grup, Bursa'daki “Sevgi
Evleri”nde kalan ve yaşları 3 ile 6 arasında
değişen 13 çocukla unutulmaz bir gün
yaşadı. Sevgi Evleri görevlilerinin de hazır
bulunduğu 23 Nisan etkinliği, Haflinger
Çifliği'nde edilen kahvaltı ile başladı.
Grup daha sonra oyun parkına geçti.
Burada palyaçoların da eşlik ettiği
çocuklar, farklı oyunlarla doyasıya
eğlendi. Ata da binen miniklere,
etkinlikteki anları yansıtan fotoğraflar
hediye edildi. Grubun ikinci durağı,
Bursa’daki Özdilek Alışveriş Merkezi oldu.
Çocuklar burada da doyasıya eğlendi.

“UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADIK”
BTTDD Kadın Kolları Başkanı Zeynep
Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Gazi Mastafa Kemal Atatürk'ün dünya
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda
minik kalplere dokunarak unutulmaz bir
gün yaşadıklarını söyledi. Çocuklarla bir
sonraki görüşmenin planlarını en yakın
zamanda yapmak üzere vedalaştıklarını
ifade eden Güler, “Daha çok çocuk ve
Kadın Kolları üyemizle birlikte çok daha
büyük bir organizasyona imza atmak
isterdik, ama yasalar bu kadarına imkan
veriyor. Bize bu fırsatı sundukları için
Bursa Valiliği'ne, Sırameşeler Çocuk
Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne, dernek
yönetimimize ve Kadın Kolları'nın fedakar
üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.
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Binlerce soydaş Yassıören’de buluştu
İSKEÇE Müftülüğü’ne
bağlı Kur’an kurslarının
hatim etkinlikleri
çerçevesinde 23 Nisan Pazar
günü Yassıören’de hatim
töreni yapıldı. Etkinliğe,
İskeçe il genelinden, Batı
Trakya’nın farklı
bölgelerinden ve Türkiye’den
binlerce soydaş katıldı.
Kur'an kursu öğrencilerinin
Kur'an tilavetinin yanı sıra
okudukları şiir ve ilahiler
dinleyicilerin beğenisi
topladı.
Yassıören köyündeki hatim
merasimine İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete'nin yanı sıra
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Batı Trakya'da bir konferans
vesilesiyle bulunan İslam
İşbirliği Teşkilatı üyesi
ülkelerin Parlamentolar
Birliği Genel Sekreteri
tasavvuf tarihçisi Prof. Dr.
Mahmud Erol Kılıç,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, DEB Partisi
Başkan Vekili Ahmet Kara,
BAKEŞ Asbaşkanı Hüseyin
Bandak, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi
yöneticisi Rıza Kırlıdökme,
Eyalet Meclis Üyesi Birol İnce
Mehmet, İskeçe İli SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı ve çok
sayıda soydaş katıldı.
Yassıören’deki hatim
duasını İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete yaptı. Daha
sonra cemaate seslenen
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
son dönemde azınlığa
yönelik baskı yöntemlerinin
arttığına vurgu yaparak, Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığının en temel insan ve
azınlık haklarından başka bir
şey istemediğini ifade etti.
Müftü Mete, azınlığın tarihi
boyunca hiçbir zaman şiddet
ve terör gibi unsurlarla
anılmadığını, bu tür
faaliyetler içerisinde
olmadığını ve bunları asla
kabul etmediğini söyledi. Batı
Trakya Türklerinin yaşadığı
ülkeye sadık vatandaşlar
olduğunun altını çizen Mete,
uluslararası anlaşmaların
öngördüğü hakların özgürce
yerine getirilmesinden başka
bir taleplerinin olmadığını
ifade etti. Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
son dönemlerde yaşanan bazı
hadiseler karşısında dik
durduğunu ifade eden Mete,
bu toplumun dini ve kültürel
değerlerine bağlı olarak,
insanca yaşamaktan başka
bir gayesi olmadığını ifade

etti.
Müftü Mete'nin ardından
konuşan Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza ve
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, öğrencileri,
velileri tebrik ederek
cemaatin Miraç Kandili’ni ve
çocukların 23 Nisan Çocuk
Bayramı’nı kutladılar.
Daha sonra konuşan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
kendilerini etkinliğe davet
eden öğrenci velilerine
teşekkür etti. Hatim yapan
öğrencileri de tebrik eden
Başkonsolos Akıncı cemaatin
Miraç Kandi’li ve çocukların
bayramını kutladı.
Son olarak söz alan Prof.
Dr. Mahmud Erol Kılıç, bu
güzel etkinlikte soydaşlarla
birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti ifade ederek,
kendisinin de anne
tarafından bu bölgeye çok
yakın olan Cebel kökenli
olduğunu vurguladı. Bu
toprakların çok değerli
alimler ve arifler yetiştirdiğini
kaydeden Prof. Kılıç,
Yanya'dan Dedeağaç hatta
daha aşağılardan bir çok
büyük alimin yetiştiğini ve bu
insanların yüzyıllar boyu bu
topraklarda gönülleri
fethettiğini ifade etti. Kılıç,
günümüzde Balkan
coğrafyasında kalan Osmanlı
bakiyesi toplulukların
İslam'ın en saf ve temiz halini
yaşadığını ifade etti. Azınlık
toplumlarının yaşadıkları
bölgelere göre farklı
sıkıntılarının olabileciğini
belirten Prof. Dr. Mahmud
Erol Kılıç aslolanın insanın
kendini bulması, kendine
gelmesi, birbirine
kenetlenmesi olduğunu ifade
ederek, bu şekilde yaşanan
bazı sıkıntıların da
üstesinden gelinebileceğini
vurguladı. Son olarak
soydaşların Miraç Kandil’ini
kutlayan Kılıç, Batı Trakya'da
soydaşlarla birlikte olmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade
etti.
Yapılan konuşmaların
ardından kılınan öğle namazı
sonrası geleneksel pilav ve
ayran ikram edildi. Daha
sonra Yassıören Eğitim Kültür
ve Spor Derneği ziyaret edildi.
Dernekte misafirlere çay
ikramı yapıldı ve yapılan
faaliyetler hakkında bilgiler
verildi.
Konuklar son olarak
Yassıören’deki Biçki, Dikiş,
Nakış ve El Sanatları
Kursu’nu ziyaret ederek,
öğretmen Ayşe Uzun’dan bilgi
aldı.

Başkonsolos Akıncı
Ircan köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 21 Nisan Cuma günü Rodop ilinin
Ircan köyünü ziyaret ederek, Cuma namazını
soydaşlarla kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Ircan köyü ziyareti
sırasında Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif eşlik etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti. Akıncı
köy ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek sosyal medya hesabından, “Cuma
buluşmalarımızın bu haftaki durağı Iracan’da hoş
sohbet vardı.” paylaşımında bulundu.
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Sirkeli köyünde
muhteşem hatim töreni

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah için sevmek
evgi ışık gibidir, sevgisizlik
karanlık. Karanlığın kaynağı
olmaz. Karanlık ışığın
yokluğu halidir. Fakat ışığın bir
kaynağı olmak zorundadır.
Kaynaksız ışık olmayacağı gibi,
kaynaksız sevgi de olmaz. Sevginin
kaynağı Allah’tır. Zira O’nun güzel
isimlerinden biri de Vedûd’tür.
Vedûd isminin özelliği, hem etken
hem edilgen olmasıdır. Bu yüzden
Vedûd ismi, hem “En çok seven”,
hem de “En çok sevilen” anlamına
gelir. Bir başka ifadeyle, hem
“sonsuzca seven”, hem de
“sevilmeyi isteyen” anlamını verir.
Vedud ismini diğer birçok isimden
ayıran fark da budur.
Rezzâk ismiyle “bol bol rızık
verir”, Gaffâr ismiyle “bağışlar”,
Rahmân ismiyle “rahmet eder”. Bu
ve bunun gibi isimler hep tek
taraflıdır. Fakat Vedûd’a gelince iş
değişir, çift taraflı bir ilişki başlar:
Hem sever, hem de sevgi ister.
“Allah Teâla Hazretleri şöyle
ferman buyurdu: "Kim benim veli
kuluma düşmanlık ederse ben de
ona harp ilan ederim. Kulumu bana
yaklaştıran şeyler arasında en çok
hoşuma gideni, ona farz kıldığım
şeyleri eda etmesidir. Kulum bana
nafile ibadetlerle yaklaşmaya
devam eder, sonunda sevgime
erer. Onu bir sevdim mi artık ben
onun işittiği kulağı, gördüğü gözü,
tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı
(aklettiği kalbi, konuştuğu dili)
olurum. Benden bir şey isteyince
onu veririm, benden sığınma talep
etti mi onu himayeme alır,
korurum. Ben yapacağım bir
şeyde, mü'min kulumun ruhunu
kabzetmedeki tereddüdüm kadar
hiç tereddüte düşmedim: O ölümü
sevmez, ben de onun sevmediği
şeyi sevmem.”(Buhârî, Rikak 38.)
İnsan sever; her devrede başka
başka şeyleri sever. Önce annebabasını sever ve paylaşmak
istemez onları başkalarıyla, hatta
kardeşleriyle bile; kıskanır. Günler
geçer kardeşlerini de sever insan
ve arkadaşlarını, insanları ve
kâinatı. Nihayet Rabbini tanır insan
ve tanıdıkça sever, O'nu sevdikçe
de daha iyi tanır. Böylece kendini
tanır insan, sevmenin ne demek
olduğunu anlar. Daha önce
şuursuzca seven insan, artık
şuurundadır neyi neden
sevdiğinin. Bazen Leyla ile Mecnun
olur, bazen Mevlâna, bazen Yunus.
“Allah için sevmek” bir
anlamda sevgiye, sevgiden başka
karşılık tanımamaktır. Bir kimseyi
Allah için sevmek demek,
sevdiğine karşılık iyilikle artmayan,
kötülükle eksilmeyen bir sevgi
duymak demektir. İşte bu
anlamdaki sevgi, imana derinlik ve
zevk katmaktadır. İnsan da imanın
tadını böylece tatmaktadır. Gerçek
inancı yakalayan insanın

S

RODOP ilinin Büyük Sirkeli
köyünde 22 Nisan Cumartesi
günü hatim töreni düzenlendi.
Büyük Sirkeli köyü camiinde
düzenlenen hatim törenine
civar köylerden çok sayıda
soydaş katıldı. Törene
katılanlar arasında Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Belediye Meclis Üyeleri, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı

Sadık Sadık, BİHLİMDER
Başkanı Ahmet Emin ve
Gümülcine Devlet Hastanesi
Kulak-Burun- Boğaz Kliniği
Müdürü Mehmet Eminoğlu yer
aldı.
Etkinlik, Kutlu Doğum
Haftası nedeniyle okunan
mevlitle başladı. Ardından bu
yıl Kur’an-ı Kerim’i hatmeden
17 çocuk dualar, ilahiler ve
şiirler okudu.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, hatim
merasimini düzenleyen
çocukların anne babalarına ve
Sirkeli halkına teşekkür etti.
Müftü Şerif, “Hepinizin
kandilini tebrik ediyorum.
Mukaddes günlerden istifade

etmek her Müslümanın
boynunun borcudur. Bugün
Kutlu Doğum münasebetiyle
camide mevlit okundu.
Geleneği devam ettiren Sirkeli
halkını ayrıca tebrik ediyorum.
Yıllardan beri, belki de
asırlardan beri, dinimizi
öğretme ve Kur’an kursu
geleneği devam etmektedir.
Bizler müftülük olarak
hocalarımıza yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Şunu çok iyi
bilmemiz gerekir. Milletlerin ve
dinin devamı, gelecek nesillere
sahip çıkmakla mümkündür.”
diye konuştu.
Etkinliğin sonunda ise
çocuklara çeşitli hediyeler
verildi.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
P. Mavromihali 4-6 Gümülcine adresinde bulunan
büromuza gelerek abone ücretlerini ödemeleri önemle
rica olunur.
GÜNDEM

vücudunun bütün hücreleri
sevgiyle dolar, bu sevgi onun
bütün konuşmalarına,
davranışlarına yansır.
Allah rızası için birbirlerini
seven, başka bir maksat
taşımayan, bir arada iken de ayrı
iken de Allah için duydukları
sevgiyi muhafaza eden iki insan.
Zira mümin müminin aynasıdır.
Onların bu birbirlerini Allah için
sevmeleri ve dostluklarını bu
çizgide birbirlerine yardımcı olarak
geçirmeleri, âhirette her ikisinin
birden ilâhi koruma altına
alınmaları ile ödüllendirilecektir. O
halde sevgimize ve sevdiklerimize
bu açıdan iyice dikkat etmeliyiz.
Ebu Hureyre’den rivayet
edildiğine göre Peygamberimiz
(s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Adamın biri, bir başka köydeki
din kardeşini ziyaret etmek için
yola çıktı. Allah Teâlâ, adamı
gözetlemek için onun yolu
üzerinde bir meleği görevlendirdi.”
Adam meleğin yanına gelince,
melek: “Nereye gidiyorsun?” diye
sordu. Adam: “Şu ileriki köyde bir
din kardeşim var, onu ziyarete
gidiyorum,” cevabını verdi. Melek:
“O adamın yanında geliştirmek
istediğin bir menfaatin mi var?”
dedi. Adam: “Yok hayır, ben onu
sırf Allah rızası için severim, onun
için ziyaretine gidiyorum,” dedi.
Bunun üzerine Melek: “Sen onu
nasıl seviyorsan Allah da seni
öylece seviyor. Ben bu müjdeyi
sana vermek için Allah Teâlâ’nın
sana gönderdiği elçiyim” dedi.
Hayat bu mücadele içinde
devam edip gider; tâ ki bir gün ecel
gelip rûhu bedenden ayırana
kadar. İşte o gün gerçek hayat
başlar. Önce kalplerdeki sevgiler
tartılır ve sonra sevgilerin amellere
yansıyan tezahürleri. Kiminin
sağından verilir kitabı, kiminin
solundan. Kimininse amelleri boşa
çıkar, çünkü o ameller sevgiden
mahrumdur, yani defoludur.
Elbette o gün defolu hiçbir amel
kabul edilmez. Nihayet insan
sevgisi kadar yükselir, yakın olur
Rabbine tâ Firdevs Cennetlerine
kadar. Sevgisini yanlış tarafa
yatıranlar ise o sevgiyle alçalır
cehennem çukurlarında.
Öyleyse gelin bir daha gözden
geçirelim sevgilerimizi,
sevdiklerimizi; tâ ki kötü amellerle
çıkmayalım Rabbimizin huzuruna.
Yeniden damıtalım sevgilerimizi;
O'nun sevdiklerini, O'nun
sevmemize izin verdiklerini yine
O'nun istediği kadar sevelim.
Göreceksiniz, dünyamız da bir
başka olacak, mizandaki
hesabımız da. O gün tam olarak
salihlerden olamasak bile
Rabbimizin lütfüyle inşallah
onlarla beraber haşrolanlardan
oluruz.
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Τι είπε στα Αρριανά ο Υπουργός
Ενημέρωσης Νίκος Παππάς
Περιοδεία στην Θράκη που ήρθε να
επικυρώσει την απόφαση της
κυβέρνησης για την εγκατάσταση
δωρεάν δορυφορικών κεραιών για την
λήψη του σήματος ελεύθερων ελληνικών
τηλεοπτικών δικτύων από τους μόνιμους
κάτοικους ορεινών οικισμών,
πραγματοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς. Ο
Υπουργός επισκέφθηκε τον Εχίνο και την
Σμύνθη στον δήμο Μύκης, όπως και την
Οργάνη και τα Αρριανά του δήμου
Αρριανών στην Ροδόπη, όπου έγινε
δεκτός από τους δημάρχους των
περιοχών αυτών Τζεμήλ Καπζά και
Αχμέτ Ριτβάν. Παρουσιάζουμε σήμερα
από την στήλη ένα σημαντικό κομμάτι
της ομιλίας που έκανε σε καφενείο των
Αρριανών ο κ. Παππάς.
«Έχω έρθει εδώ διότι παίρνουν
δορυφορικό πιάτο δωρεάν όσοι οικισμοί
δεν μπορούν να δούνε τηλεόραση. Και
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και
στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν στην Ελλάδα πολίτες δεύτερης
κατηγορίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν
διαχωρισμοί τέτοιου τύπου. Έχουν όλοι
οι έλληνες πολίτες δικαίωμα στην

ενημέρωση και αυτό πρέπει να
διασφαλίζεται. Και όταν μιλάμε για τις
υποδομές που ο ιδιωτικός τομέας δεν
κάνει την δουλειά που έπρεπε να κάνει,
πρέπει η πολιτεία να παρεμβαίνει και να
λύνει αυτά τα προβλήματα.
Η χώρα νομίζω ότι περνάει σε μια νέα
φάση και αυτό γίνεται κάθε μέρα που
περνάει και πιο αισθητό. Διότι και εμείς
και ολόκληρος ο λαός ζούσε με την
αγωνία του κλεισίματος της αξιολόγησης.
Της διαρκούς διαπραγμάτευσης και το
πότε αυτή θα τελειώσει. Τώρα, ακόμα
και αυτοί που ήταν δύσπιστοι απέναντι
στη Ελλάδα, ενδεχομένως και αυτοί που
δεν ήθελαν να μας δούνε να τα
καταφέρνουμε, δεν μπορούν υπό το
βάρος των γεγονότων, να μην
παραδεχθούν ότι τα πράγματα πήγαν
καλύτερα από ό,τι περίμεναν.
Ξέρω και καταλαβαίνω ότι
ενδεχομένως πολλές φορές να βλέπετε
στην τηλεόραση σχολιαστές να λένε ότι
καταστρεφόμαστε. Θα σας πω κάποια
νούμερα για το πώς πηγαίνει η οικονομία
συνολικά. Η κυβέρνηση Παπανδρέου
στην Ελλάδα στοίχισε μισό εκατομμύριο
θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση
Παπαδήμου 250.000 θέσεις εργασίας, η

"Türkiye-AB
müzakerelerini
durdurmak büyük
hata olur"
AVRUPA İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Katrugalos, Türkiye ve Avrupa
Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin durdurulmasının büyük bir hata
olacağını söyledi.
Katrugalos özel bir radyoya verdiği demeçte, Türkiye,
Yunanistan ve AB ilişkilerini değerlendirdi.
Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin
iki halk için de zarar anlamına geldiğini belirten
Katrugalos, "Türkiye ile Ege'de bir gerginliğin
tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak." ifadesini
kullandı.
Katrugalos, Türkiye ve AB arasında ilişkileri "bilek
güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye ile
ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yorumunda
bulundu.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin
(AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi
denetim" kararını anımsatan
Katrugalos, "Müzakerelerinin
durdurulması sadece Türkiye için
değil, iyi komşuluk ilişkileri ve
bölgedeki istikrar açısından da
büyük bir hata olur." diye konuştu.

κυβέρνηση Σαμαρά, 200.000 θέσεις
εργασίας. Με την κυβέρνηση Τσίπρα
όμως έχουμε πάνω από 150.000 νέες
θέσεις εργασίας. Δεν είναι για να
πανηγυρίζουμε, δεν μπορούμε όμως να
μην βλέπουμε ότι οι δυνατότητες της
ανάκαμψης της χώρας μας έχουν ήδη
αρχίσει και φαίνονται.
Το 2016 οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 10%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν
κατά 12%. Και βέβαια αυτή η
κυβέρνηση δεν χαρίστηκε σε όσους
κατάφερναν να βγάζουν τα λεφτά τους
εκτός της χώρας και να μην πληρώνουν
τους φόρους τους και δεν χαρίστηκε σε
εκείνους που είχαν χοντρά συμβόλαια
με το δημόσιο και κατάφερναν να
πληρώνονται πολύ παραπάνω από όσο
θα έπρεπε. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός
εγκαινίασε τους βασικούς οδικούς
άξονες. Μιλάμε για έργα που
ταλαιπώρησαν την Ελλάδα για πολλά
χρόνια. Το ξέρετε ότι στοίχισαν αυτοί οι
ίδιοι οδικοί άξονες 750 εκατομμύρια
λιγότερο από ό,τι είχαν συμφωνήσει οι
προηγούμενοι να δώσουν για την
ολοκλήρωσή τους; Κάποιοι δεν ήθελαν
να αγγίξουν αυτά τα μεγάλα
συμφέροντα στην Ελλάδα.
750 εκατομμύρια θα κοστίσει και όλο
το πρόγραμμα Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Το
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ήταν
μέρος της συμφωνίας με τους
Ευρωπαίους από το 2010 και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το
έκαναν ποτέ. Η άλλη παρέμβαση που
είναι επίσης σημαντική είναι η
πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όσους δεν έχουν
ασφάλιση. Αυτή είναι μία τομή για την
δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη
στην υγεία.
Δεν θα ακούσετε κανέναν από την
κυβέρνηση που κλείνει τα μάτια
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μπροστά στις δυσκολίες ή να κάνει πώς
δεν βλέπει ότι υπάρχουν και κοινωνικά
στρώματα τα οποία δοκιμάζονται.
Όμως, σκεφθείτε πώς ήταν η κατάσταση
πριν λίγο καιρό. Οι δανειστές μας
ζητούσαν να περικόψουμε από
κοινωνικές δαπάνες ακόμα 5,5 δις
ευρώ. Και η αντιπολίτευση μάς ζητούσε
τότε να υπογράψουμε αυτές τις
περικοπές! Η αντιπολίτευση δεν ήθελε
τελικά τα θετικά μέτρα που εμείς
καταφέραμε. Θα πάμε στην Βουλή και
θα τα ψηφίσουμε μόνοι μας.
Εμείς θα συνεχίσουμε και θα
προσπαθήσουμε ακόμα και μέσα σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες να
λαμβάνουμε μέτρα που ανακουφίζουν
τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, τους
ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου
εισόδημα. Θυμάστε την κριτική που είχε
γίνει στην κυβέρνηση για τις
καινούργιες ασφαλιστικές εισφορές των
επαγγελματιών που όμως είναι
σημαντικά χαμηλότερες. Εκτός αυτού,
φέραμε τις 100 δόσεις,
αποποινικοποιήσαμε τος οφειλές προς
το δημόσιο και ρίξαμε τον φορολογικό
συντελεστή για εισοδήματα μέχρι 30.000
ευρώ στο 22%. Για να αναπτυχθούν οι
επιχειρήσεις μας χρειάζεται να πάει
καλύτερα η οικονομία, να αρχίσει ο
κόσμος να ξοδεύει, να αποκτήσει
εμπιστοσύνη, να ανέβει ο τζίρος, αλλά
στην πορεία προς αυτό το στόχο, πρέπει
να βεβαιωθούμε ότι δεν πεθαίνει η
οικονομία μας.
Η δική μας λογική λέει ότι δεν
υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας
σε αυτή την χώρα. Γι’ αυτό και είμαστε
εδώ, για να δείξουμε ότι υποχρέωση της
οργανωμένης πολιτείας είναι να
διασφαλίζουμε τα βασικά δικαιώματα
σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από
το που μένουν και ποιο θρήσκευμα
έχουν -και αυτό είναι που θα κάνει και
την Ελλάδα ισχυρή».
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Macron'dan, sistemi reformdan geçirme sözü
İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve
Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci
turda yarışacak.
FRANSA Anayasa Konseyi,
cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları
ile ilgili İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı
verileri doğrulayarak resmi sonuçları
açıkladı.
Anayasa Konseyinin açıklamasına göre,
Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron
yüzde 24,01 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı
Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le
Pen yüzde 21,3'le ikinci oldu. Böylece,
Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı
seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.
Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler
Partisi’nin adayı François Fillon yüzde
20,01 ile üçüncülüğü alırken, aşırı solcu
aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin
yüzde 19,58'i destek verdi. İktidardaki
Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon'un
oy oranı ise yüzde 6,36'da kaldı.
İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron
ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci
turda yarışacak.
Anayasa Konseyi’nin sonuçlarına göre,
toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin
bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin
oranı yüzde 22,23 oldu. Konsey, ayrıca
geçersiz oyların sayısının 659 bin 997
olduğunu açıkladı.
Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı
oylar ile oranları (yüzde) şöyle:
- Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01
- Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30
- François Fillon - 7.212.995 - 20,01
- Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19.58
- Benoit Hamon 2.291.288 - 6,36
- Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 4,70
- Jean Lassalle - 435.301 - 1,21
- Philippe Poutou - 394.505 - 1,09
- François Asselineau - 332.547 - 0,92
- Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

- Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18
İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a
kadar Cumhurbaşkanı François
Hollande'dan görevi devralacak.Fransa’da
En Marche (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri
Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı
seçimini kazanması halinde sorunların
çözümü önünde engel olan sistemi
reformdan geçirme sözü verdi.
Paris'te seçmenlerine hitap eden
Macron, "Eğer iki hafta sonra seçimi
kazanırsam, 30 yıldır sorunların çözümü
önünde engel olan sistemi reformdan
geçireceğim." dedi.
"Siyaset yaşamında yeni bir sayfa
açmanın zamanı geldi." diyen Macron,
"Yapılması gereken çok iş var, ancak sizin
de vereceğiniz destekle ben bu göreve
hazırım." ifadesini kullandı.
Fransa'da ilk defa merkez sağ ve merkez
sol parti adaylarının ilk tur sonucunda
birlikte elendiklerini kaydeden Macron,
Fransız seçmenin, bu seçimde büyük bir
değişime imza atarak, ülkede artık köklü
bir değişiklik istediğini gösterdiğini
söyledi.
Seçilirse bütün Fransızların
cumhurbaşkanı olacağını kaydeden
Macron, "Bütün Fransızları birleştirmek
benim en büyük ödevim olacak." dedi.
Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin
yeniden inşasının da önceliği olacağı
mesajını verdi.

MACRON’A DESTEK
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk
turu sandık çıkış anketlerine göre
Emmanuel Macron'un ikinci tura
kaldığının açıklanmasının ardından
Başbakan Bernard Cazeneuve başta olmak

üzere birçok siyasetçi, ikinci tura kaldığı
bildirilen ikinci aday aşırı sağcı Ulusal
Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'e karşı
seçmenleri Macron'a oy vermeye çağırdı.
Başbakan Cazeneuve, seçimin ardından
yaptığı konuşmada, Ulusal Cephe
Partisi'nin neden olduğu 2002'deki şokun
ardından bugün de ikinci tura kalmasının
cumhuriyetçileri açık ve güçlü bir duruşa
davet ettiğini belirterek, "Ulusal Cephe'nin
Fransa'yı geriye götürecek feci projesine
son vermek için cumhuriyetçileri ciddiyetle
Emmanuel Macron'a oy vermeye
çağırıyorum." dedi.
Ayrault, sosyal medya üzerinden yaptığı
açıklamada, "Açık bir seçim: Bütün sol ve
bütün cumhuriyetçilerin Fransa,
Cumhuriyet ve Avrupa için Emmanuel
Macron'a oy verme noktasında seferber
olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı için ilk turda yarışan
Fillon, konuşmasında, Le Pen'in Avrupa
Birliği'nden (AB) çıkma ve ortak para

Kennedy'nin günlüğü
718 bin dolara alıcı
ABD'nin 35. Başkanı
John F. Kennedy'nin İkinci
Dünya Savaşı sonlarına
doğru tuttuğu günlük açık
artırmada 718 bin 750
dolara alıcı buldu.
Müzayedeyi düzenleyen
RR Auction'ın internet
sitesinde yer alan
açıklamaya göre, 1945'te
Hearst gazetesi için çalışan
28 yaşındaki John F.
Kennedy, görevi sırasında
61 sayfalık bir günlük tuttu.
Açık artırma başlangıç
fiyatı 200 bin dolar olarak
belirlenen günlük 718 bin
750 dolara satıldı.
12 sayfası el yazısıyla
kaleme alınan günlüğün, 49 sayfası
daktiloyla yazıldı.
Günlüğü yazdığı yılın mayıs ayında
Birleşmiş Milletler'in San Francisco'daki
açılışını izleyen Kennedy, haziran ayında
geçtiği Avrupa'da İngiltere Başbakanı
Winston Churchill'in seçim kampanyasını

takip etti, ardından da
İrlanda, Fransa'da
bulundu.
Zamanın Donanma
Bakanı ile ağustos ayında
Almanya'ya gidişinde
Hitler'in evini ve sığınağını
ziyaret eden Kennedy'nin
burada defterine Hitler ile
ilgili yazdığı cümleler
dikkati çekti.
Kennedy günlüğünde,
Hitler için "Bu yerleri
ziyaret edince, Hitler'in
etrafındaki nefretten
sıyrılarak birkaç yıl içinde
nasıl yaşamış en önemli
şahsiyetlerden biri olarak
çıktığını anlayabilirsiniz...
Hitler'in ülkesine olan sınırsız tutkusu, onu
dünya barışı için tehdit haline getirdi,
ancak yaşam şekli ve nasıl öldüğü bir
gizem, kendisinden sonra da yaşayacak ve
büyüyecek bir gizemdi. Hamurunda,
efsaneleri oluşturan şeyleri
bulunduruyordu." ifadelerini kullandı.

biriminden ayrılma konusundaki
söylemleri ile daha kapalı bir Fransa'yı
içeren programına vurgu yaptı ve
taraftarlarına Macron'a oy verme çağrısı
yaptı.
Sosyalist Parti'nin adayı Hamon,
konuşmasında, solun ölmediğini
kaydederek, seçmenlerine "Sizi Emmanuel
Macron'a oy vererek Ulusal Cephe'yi ve
aşırı sağı en güçlü şekilde yenmeye davet
ediyorum." diye konuştu.
Paris Belediye Başkanı Hidalgo ve eski
Başbakan Valls de aşırı sağa karşı
Macron'u destekleme çağrısında bulundu.
İlk sonuçların açıklanmasıyla tüm
adaylar sonuçlara dair açıklama yaparken,
Melenchon geç saatlerde kameraların
karşısına geçerek, Macron ve Le Pen'in
Fransa'daki mevcut kurumsal ve çevresel
sorunlara yanıt veremeyeceğini savundu.
Fransız basınına göre, Melenchon,
taraftarlarına belli bir adayı destekleme
çağrısı yapmayacak.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

528
13
Haziran
Nisan
Ocak 2017
2015

Çipras'tan kreditörlere
şartlı uzlaşma mesajı

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

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

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

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

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

"Bu önlemleri, borç hafifletmeye ilişkin bir anlaşmayı elde etmek için
yasalaştıracağız. Eğer borç konusunda bir çözüme varamazsak, bu
önlemler uygulanmayacak."
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
ülkenin kreditörlere olan
borcunun hafifletilmemesi
halinde kurtarma paketi
reformlarının
uygulanmayacağını söyledi.
Çipras, özel bir televizyon
kanalına yaptığı açıklamada,
Yunanistan ve kreditörleri
arasında aylardır devam eden
kurtarma paketi müzakerelerini
değerlendirdi.
Yunanistan'ın hedeflenenin
çok üzerinde gelen faiz dışı
bütçe fazlasının önemine
değinen Çipras, "Eğer bu
rakamı tutturamasaydık şu an
(IMF Direktörü) Lagarde ile
(Alman Maliye Bakanı)
Schauble arasında ping-pong
topuna dönecektik." ifadelerini
kullandı.
Çipras, müzakerelerde
aylardır devam eden
gecikmenin ise kreditörler
arasındaki fikir ayrılıklarından
kaynaklandığını savunarak,
hükümetin elinden gelen çabayı
gösterdiğini kaydetti.
Kreditörler ile üzerinde
uzlaşılan kemer sıkma
önlemlerinin hükümet
tarafından meclisten
geçirileceğini bildiren Çipras,
"Bu önlemleri, borç
hafifletmeye ilişkin bir

anlaşmayı elde etmek için
yasalaştıracağız. Eğer borç
konusunda bir çözüme
varamazsak, bu önlemler
uygulanmayacak." ifadelerini
kullandı.
Çipras, hükümet tarafından
kabul edilen kemer sıkma
önlemlerinin sevindirici
olmadığına işaret ederek,
Yunan halkının şimdiye kadarki
fedakarlıklarının boşa
gitmemesi için çabaladıklarını
vurguladı.
Euro Grubu'nun 22 Mayıs'taki
toplantısına kadar borç
hafifletme konusunda
anlaşmaya varılması umudunu
dile getiren Çipras, "Amaç,
kurtarma paketi müzakerelerini
bir an önce tamamlamak ve
ülkeyi yeniden daimi bir şekilde
mali piyasalara geri
döndürmek." diye konuştu.
Euro Grubu'nun 7 Nisan'daki
toplantısında, taraflar uzun
süren görüşmeler sonunda
çerçeve anlaşma sağlamıştı.
Buna göre, Yunanistan 2019 ve
2020'de emeklilik maaşları ve
vergi muafiyeti tavan sınırını
düşürerek ek kemer sıkma
önlemleri almayı kabul etmişti.
Yunan tarafının talep ettiği
orta vadede ülkenin 315 milyar
euroyu bulan kamu borcunun

hafifletilmesi konusunda ise bir
anlaşma sağlanabilmiş değil.
Bu konuda, özellikle IMF ve
Almanya arasında fikir ayrılığı
mevcut.

Yunanistan'ın temmuz
ayında kreditörlere 7 milyar
euroluk geri ödemesi
bulunuyor.

Deutsche Bank: Brexit
yüzünden 4 bin
çalışanımızın işi tehlikede
ALMANYA'nın en büyük
bankası olan ve merkezi
Frankfurt'ta bulunan
Deutsche Bank'ın Yönetim
Kurulu Üyesi Sylvie Matherat,
İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) (Brexit)
çıkma kararı yüzünden
Londra'daki 4 bin çalışanının
işinin tehlikede olduğunu
açıkladı.
Banka'nın uyumluluk ve
mevzuatlarla ilgili
operasyonlarından sorumlu
olan Matherat, "Eğer AB'den
bir müşteri ile ilgilenmek
zorunda olan bir ön ofis
çalışanıysanız AB'de olmanız
gerek. Bu bütün ön ofis
çalışanlarını Almanya'ya
taşımam mı anlamına gelir? 2

bin kişiden bahsediyoruz."
dedi.
Frankfurt'taki bir konferans
sırasında konuşan Matherat,
risk yönetimi ile bağlantılı 2
bin işin daha tehlikede
olduğunu aktardı.
Deutsche Bank'ın 7 bini
Londra'da olmak üzere,
İngiltere'de toplam 9 bin
çalışanı var.
Matherat, son kararın
henüz verilmediğini, bunun
için Brexit sürecinin
netleşmesi gerektiğini söyledi.
Brexit sürecinin getirdiği
belirsizlik bankaların
operasyonlarını İngiltere'den
taşımayı gözden geçirmelerine
yol açıyor.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bundan 27 yıl önce aynen bugünkü
gibi 28 Nisan 1990 yılında büyük insan,
eşsiz insan üstad NURİ Efendi
aramızdan ayrılmıştı.
Üstad NURİ Efendi’nin hayatından
çok kısa olarak bahsetmeden o gün
tabutunun huzurunda yaptığımız
konuşmamızın ilk ve son paragrafı
şöyle:
İlk paragraf: “İttihat ve Terakki
Ekolü’nün en son ferdi ve Batı Trakya
Türkleri’nin temel direği yıkıldı.”
Son paragraf: “Batı Trakya Türkleri
O’nun şahsında yeri kolay kolay
doldurulamayacak bir baş kaybetti.
Tanrı rahmetine gark etsin ve
Azınlığımıza sabırlar versin.” demiştim.
29 Ekim 1990 Pazar günü üstad NURİ
Efendi’yi son yolculuğuna uğurlarken
yaptığımız konuşma böyleydi.
Muhterem hemşehrilerim;
Bizim sohbetlerimizi takip edip de
okuyanlar bilirler. Biz, Batı Trakya
Türkleri’nin bir asrı aşkın azınlık
hayatından bir çok eski örnekler
veriyoruz ve bildiğiniz gibi bu örnekleri
ekseriyetle üstad NURİ Efendi’nin
yazdığı ve bize bıraktığı anılar ve
olaylardır.
O zaman üstad NURİ Efendi’nin kim
olduğunu çok kısa paragraflarla hep
beraber 27’nci ölüm yıldönümünde
tekrar analım mı?
NURİ Fettahoğlu
Osman NURİ
NURİ Yılmaz
Son zamanda üstad NURİ Efendi
olarak anımsattığımız hep O’nun
isimleridir. Bunları niye yazıyoruz.
Çünkü, O’nu araştıracak olanlar
üstadın adını böyle görebilirler. Bunları
tarihe bir not olarak bütün genç yazar
ve araştırmacıların bu isimleri görünce
yadırgamamalarını düşünerek sizlerle
bugün bu sohbetimizde paylaşıyoruz.
Üstad NURİ Efendi 5 Şubat 1902’de
şimdi Bulgaristan’da kalan Deli Orman
kazasının Dutlu Müslim kazasında
dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşta
babadan öksüz kalmıştır. 1906 yılında
dayısı Müderris Hacı Hafız Galip efendi
ile Gümülcine’ye gelmiştir. İlkokulu
Gümülcine’de bitirmiştir.
1913 yılında İttihat ve Terakki’nin
kurduğu ve Teşkilatı Mahsusa’nın
himayesinde olan özel öksüz
çocukların okuduğu okula girmiştir. O
zaman bu okulun adı “ŞÜHEDA DARÜL
EYTAM” deniliyordu. Bu okulda
okuyan çocuklara o zamanın
koşullarına göre özel askeri eğitimi
veriliyordu.
Bu eğitimi veren hocalar da yine o
devre Milli Savunma Bakanı olan
ENVER Paşa’nın karşıtı idi. Bu sebepten
dolayı 1915 Anafartalar galip komutanı
Miralay Mustafa KEMAL ve bu özel
okuldaki asker hocalara misafir
olmuştur.
Miralay Mustafa KEMAL doktoru ve
iki arkadaşı ile atla Edirne’ye
gelmişlerdir. O galip komutanı
karşılamak için bu okulun asker
hocaları ve öğrencileri karşılama
törenini Ayşe Kadın semtinde
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27 YIL SONRA BİR DAHA ANALIM
ÜSTAD NURİ EFENDİ’Yİ
GÜNDEMtarih

yapmışlardır.
Üstad NURİ Efendi bu okulun en
çalışkan ve en büyük öğrencisi olduğu
için okul müdürü şu şiiri yazarak
Miralay Mustafa KEMAL’e okumuştur.
Şiir şöyle:
Küçük kardeşlerimize sorunuz:
Biz zabit olacağız demiyoruz. Biz
MUSTAFA KEMAL olacağız diyoruz.
Tarihin büyük insanı, bizi kabul ediyor
musunuz?
Diyerek şiirini bitiren o zaman
öğrenci üstad NURİ Efendi belki de
ATATÜRK’e “Tarihin büyük insanı” ilk
o demiş olabilir. Malumunuz olduğu
vechile 1920’de Edirne Osmanlı
imparatorluğunun himayesinden
çıkınca anlaşma gereği bu okulun
bütün öğrencileri Edirne Öğretmen
Okulu’nun son sınıfını geçerler.
Üstad NURİ Efendi o sene öğretmen
okulunu bitirmiş ve Gümülcine’ye
gelmiştir. Gümülcine ileri gelenleri
görülen lüzum üzere üstad “Selanik’e
Fransızca öğrenmek için oradaki
Fransız okuluna gönderirler.”
Üstad NURİ Efendi bu tahsil süreci

esnasında 1921’ yılında Selanik’te Türk
tütün amelesinin çıkardığı ve
mübadele vesilesiyle kapanan YENİ
ZİYA gazetesinin harflerini o zaman
İskeçe kırmızı kulübün sekreteri olan
Mehmet HİLMİ’ye gönderir.
Böylece Batı Trakya Türkleri de bir
gazeteye kavuşurlar.
Üstad NURİ Efendi Selanik’teki
Fransız okulunu bitirdikten sonra
İskeçe’ye Mehmet HİLMİ’nin yanına
gelir ve gazeteyi beraber çıkarırlar. Bu
gazetenin yayını durdurulunca yine
arkadaşlarıyla “YENİ YOL” gazetesini,
akabinde “YENİ ADIM” daha sonra
“İNKILAP” gazetesini ve 1932’de
meşhur “TRAKYA” gazetesini çıkararak
azınlık ailesine bırakmıştır.
Ayrıca 14 Nisan 1927’de Batı
Trakya’da ilk kurulan Türk külübü
“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”
daha sonra “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
adını alan bu kulübe de büyük katkısı
olmuştur.
1946’dan 1964’e kadar 8 defa hiç ara
vermeden milletvekili seçilmiştir.
1952’de Sofokli VENİZELOS ile

Türkiye’yi ziyaret ederek, Türkiye’nin
bütün meşhur siyasilerini de tanımış ve
TÜRK-YUNAN ilişkilerine büyük katkısı
olmuştur.
İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
ORTAOKUL ve LİSESİ” de O’nun büyük
gayreti ile kurulmuştur. 1965’de
milletvekilliğinden emekli olunca ilk
emekli maaşını çok emek vererek
kurulan bu İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL
AZINLIK ORTAOKUL ve LİSESİ’ne”
bağışlamıştır.
Üstad NURİ Efendi dibi görünmeyen
bir küp gibi derin bilgiye ve tecrübeye
sahipti. O’nu böyle bir kaç satırla
anlatmak mümkün değildir. Biz, 23 yıl
beraber yaşadık, biz ondan çok şey
öğrendik.
O’nu tanımak ve anlamak için O’nun
çıkardığı gazeteleri bilhassa “TRAKYA”
gazetesini okursanız ancak O’nu
tanımış olursunuz diyoruz.
NURİ ağabey, nur içinde yat. SİZİ,
asla unutmayacağız. İnsanlığa
bakışınızı daima örnek alacağız. Rahat
uyu.

ÜSTAD NURİ Efendi
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

28 Nisan2017

İletişim Bakanı’ndan
“çanak anten” ziyareti

Çocuklarda davranış bozuklukları
nne baba olarak hemen
hemen hepimiz,
çocuklarımızda bazı
davranış bozukluklarına tanık
olmuşuzdur. Bunlar, çocuğun
gerek kendisi gerekse çevresi için
rahatsız edici, sıkıntılı
durumlardır. Yaşa bağlı olarak
gelip geçici de olabilir, bazen de
yerleşerek önemli bir sorun
haline gelebilir. Örneğin, parmak
emme, tırnak yeme gibi olumsuz
davranışlar yıllarca sürdüğünde
bunun bir duygusal bozukluğun
belirtisi ve göstergesi olduğunu
bilmek gerekir.
Bebeklik döneminde rahat ve
huzurlu bir ortam çok önemlidir.
Anne ile bebeğin arasında doğru
bir ilişkinin kurulamaması,
özellikle annedeki ruhsal
gerginlikler, ev içi geçimsizliklerin
neden olduğu sinirlilik hali,
ağlama nöbetleri, huzursuzluk,
uyku bozuklukları gibi
olumsuzluklar, bebeği de
doğrudan etkileyebilir. Hatta
bebekte kusma, karın ağrıları gibi
psikolojik, olumsuz durumlar
ortaya çıkabilir.
Bebeklikten ergenliğe kadar
çocuğumuzda bir çok uyum
sorunları ve buna bağlı olarak da
davranış bozukluklarına
rastlayabiliriz. Mesela, parmak
emme bir yaşından sonra da
devam ederse, çocukta güven
duygusunun gelişmemiş
olduğunun bir göstergesidir. Bu
gibi durumlarda, özellikle
çocuğun yatma saatinden önce,
annenin ona yakınlık göstermesi,
masal anlatması, kucağına alarak
güven duymasını sağlaması,
çocuğu rahatlatacaktır. Aynı
şekilde çocuğa yemek yedirirken
de sevgi gösterecek yedirmesi
çok önemlidir.
Çocuğa baskı yaparak
uyutmaya çalışmak, yemek
yedirmeye çalışmak, çocukta
gerginlik ve huzursuzluk yaratır.
“Tırnak yeme” de daha çok
sıkıntılı, heyecanlı, kızgınlığını
dışa vuramayan, sıkıntılarını
içinde yaşayan çocuklarda
görülür. Ailesinden ya da
öğretmenlerinden,
arkadaşlarından baskı gören
çocuklarda daha sık rastlanır. 810 yaşlar, en sık görüldüğü
yaşlardır.
“Saç koparma” da yine
çocukta bir duygusal bozukluğun
belirtisidir. Daha çok da anne –
çocuk arasındaki duygusal bağın
yetersiz olduğu zamanlarda
ortaya çıkabilir.
Diğer bir davranış bozukluğu
da “yalan” söylemedir. 5 yaşına

A

kadar yalan söylemenin üstünde
durulması gerekmez. Çünkü bu
yaşa kadar çocuk doğru ile yalanı
ayırt edemediği için yalan söyler.
Hayal ile gerçeği de ayırdedemez.
Dolayısıyla da buna yalan
diyemeyiz. Fakat 7-8 yaşından
sonra söylenen yalanlar ciddiye
alınmalıdır. Anne babanın çocuğa
iyi örnek olabilmesi için de
kendilerinin ona asla yalan
söylememesi gerekir. Çünkü
çocuk yalanı yakın çevresinden ve
ailesinden öğrenir. Çoğu zaman
da dikkat çekmek için yalan
söylemektedir.
“Çalma” da bir başka davranış
bozukluğu şeklidir. Çocuk, 7-8
yaşına kadar başkalarına ait bir
eşyanın alınmasının doğru
olmadığını pek algılayamaz. Hatta
eksik olan sevgi ve ilgiyi elde
edebilmek için anne babasının
eşyalarını alıp saklayabilir. Böyle
durumlarda çocuğun verdiği
mesaj anlaşılıp ciddiye alınarak,
eksik olan sevgi ihtiyacı
karşılanmalıdır. Fakat 7-8
yaşından sonra çocukların
başkalarına ait eşyaları almaları
bilinçli olarak yapıldığı için çalma
sayılır. Çocuğa ceza vermeden
önce, yaptığının yanlış olduğu
anlatılarak, ona yardımcı
olunmalıdır. Neden çaldığı
araştırılmalı ve önlem alınmalıdır.
Diğer bir davranış bozukluğu
da çocuğun kendine dönük ya da
başkalarına karşı olan “saldırgan
davranışlarıdır.” Çocuk, ailesi,
öğretmenleri veya arkadaşlarıyla
sorunlar yaşadığında, bunu
kendisine ya da başkalarına zarar
vererek gösterebilir. Kendine
zarar verme şekli, başını duvara
vurmak, bir yerlerini ısırmak veya
çimdiklemek, en kötüsü de intihar
girişimleridir.
Diğer insanlara zarar verme de
arkadaşlarına ya da kendisinden
küçük çocuklara şiddet uygulama
veya onların eşyalarına zarar
verme şeklinde görülebilir.
Saldırgan çocukların ailelerine
verilebilecek en iyi tavsiye, bu tür
çocukları spora veya müziğe
yönlendirmeleridir. Bu çocuklar
için en iyi spor judo ve karatedir.
Çocuk bunlarla enerjisini boşaltıp
rahatlayabilecektir.
Gördüğümüz bütün bu
davranış bozukluklarının altında
çocuğun ailesiyle yaşadığı
tatminsiz ilişkiler yatmaktadır.
Bunun için çocuğa ailenin her
zaman sevgiyle ve anlayışla
yaklaşımı çok önemlidir.
Çocuklarınızla güzel duygular
yaşayabileceğiniz bir hafta
dilekleriyle.

DİJİTAL Politika,
Telekominikasyon ve İletişim
Bakanı Nikos Pappas, 26 Nisan
Çarşamba günü Batı Trakya’yı
ziyaret ederek Gümülcine ve
İskeçe’de temaslarda bulundu.
Pappas, daha önce hükümet
tarafından açıklanan Yunan
televizyonlarının izlenemediği
bölgelerdeki vatandaşlara
yönelik ücretsiz çanak anten
uygulamasının startını yaptı.
İlk uygulama bakanın
Stavrupoli’yi ziyareti sırasında
başlatıldı.

RODOP İLİ
Rodop ilindeki temasları
sırasında Bakan Papas,
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Hemetli ve Kozlukebir
köylerini ziyaret etti. Hemetli
köyündeki köy
kahvehanesinde bir süre bölge
halkıyla sohbet eden Pappas,
halkın sorunlarını yakından
dinleme fırsatı buldu. Köy
ziyaretleri sırasında Bakan
Pappas’ın yanında Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan

Ahmet de yer aldı.

“UYGULAMA MİLLİ AÇIDAN
KRİTİK ÖNEME SAHİP”
Nikos Pappas, Yunan
televizyonlarının Trakya’da
izlenebilmesinin ekonomik,
sosyal ve milli açıdan kritik
öneme sahip olduğunu
söyledi. Pappas, yeni
uygulamanın Trakya genelinde
60 bin vatandaşa ulaşacağını
ifade etti.
Son olarak Bakan Nikos
Pappas, Gümülcine Rodop
SİRİZA İl Örgütü’nün yaptığı
toplantıya katıldı. Rodop
ilindeki temasları boyunca
Bakan Pappas’a, Rodop
Milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve Mustafa Mustafa
eşlik ettiler.

İSKEÇE İLİ
Dijital Politika,
Telekominikasyon ve İletişim
Bakanı Nikos Pappas İskeçe
ilindeki temasları sırasında
Mustafçova Belediyesi’ni,
Şahin ve Stavrupoli’yi ziyaret

etti.
Şahin’de köy meydanındaki
kahvehanede kendisini
bekleyen vatandaşlarla sohbet
eden Pappas, bölgenin
sorunlarını dinledi.
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza ve meclis
üyeleri tarafından belediye
binası önünde karşılandı.
Pappas, belediye
yönetimiyle görüştü.
Görüşmeyle ilgili olarak Kabza,
“Sayın bakana belediyemizin
ve bölgemizin sorunlarını
aktardık ve çözümleri
hakkında fikir alışverişinde
bulunduk. Ardından Şahin
kasabasını ziyaret ettik. Sayın
bakan ve beraberindeki heyete
ilgilerinden dolayı teşekkür
ederiz.” açıklamasında
bulundu.
İskeçe ilindeki temasları
boyunca bakan Nikos
Pappas’a, İskeçe milletvekilleri
Hüseyin Zeybek, Stathis
Yannakidis ve Grigoris
Stoyyanidis eşlik ettiler.
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Şehit Mustafa Cambaz
Futbol Turnuvası’nın
şampiyonu Beşiktaş
İSTANBUL Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Zeytinburnu Şubesi’nin
ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Futbol
Turnuvası bu yıl, 15 Temmuz FETÖ darbe
girişiminde şehit olan gazeteci Mustafa
Cambaz’ın adına düzenlendi.
22 - 24 Nisan tarihleri arasında
düzenlenen turnuvanın yüksek katılımla
gerçekleştiği belirtildi. Turnuvaya
profesyonel takımlardan Beşiktaş,
Galatasaray, Medipol Başakşehir’in yanı
sıra Zeytinburnu ilçe takımlarından Batı
Trakya Spor ile birlikte Damla Spor , Eroğlu
Spor, Merkezefendi, Irmak Spor ve Y. Doğan
Güneş katıldı. Ayrıca İstanbul’un diğer ilçe
takımlarından Sultangazi, Beşyüzevler ve
Haznedar da katılan diğer takımlar oldu.
Turnuva 22 Nisan Cumartesi günü Batı
Trakya – Sultangazi maçı ile başladı.
Muhteşem mücadalelere sahne olan grup
maçları, çeyrek final ve yari final maçlarının
ardından finale Beşiktaş ve Damla Spor
takımları kaldı. Final maçı müthiş bir
heyecana sahne oldu. Maçın normal süresi
3-3 sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonunda Beşiktaş, Damla
Spor’u 4-2 mağlup etmeyi başardı ve
“Mustafa Cambaz 23 Nisan Futbol

Turnuvası”nın şampiyonu oldu.
Turnuvayı Damla Spor ikinci, üçüncülük
- dördüncülük maçında Sultangazi’yi
mağlup eden Galatasaray takımı ise üçüncü
bitirdi.
Galatasaray ve Sultangazi takımlarına
kupalarını BTTDD Genel Merkez Disiplin

Kurulu Başkanı Hasan Yazıcı ve Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu
Şube Başkanı Fatih Hacıbedel verirken,
ikincilik kupasını Spor Kulübü Başkanı
Hakan Güler sundu. Şampiyon olan
Beşiktaş takımı kupasını, BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin’den aldı.

Fenerbahçe’ye yenilince uçak
biletlerini iptal etti!
THY Euroleague Play-Off serisinde
Fenrbahçe'ye 3-0 ile elenen
Panathinaikos'ta Başkan Dimitris
Yannakopulos, takımın uçak biletlerini iptal
etti. Panathinaikos basketbol oyuncuları,
İstanbul’dan Atina'ya otobüsle 1095

kilometre yol yaptı.
Başkan Yannakopoulos, galibiyet
almadan elendikleri tura çok sinirlenerek,
şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan’a
uçak biletlerini iptal eden Yannakopulos,
basketbolcuların Atina'ya otobüsle

23

Bahis işi pahalıya
patladı! 18 ay
futboldan men...
İngiliz ekibi Burnley'de
oynayan orta saha oyuncusu
Joey Barton, 1260 maçta
bahis oynadığı iddiasıyla 18
ay futboldan men edildi.
İngiltere Premier Lig
takımlarından Burnley'de
oynayan orta saha oyuncusu
Joey Barton, bahis olayına
karıştığı gerekçesiyle 18 ay
men cezası aldı.
İngiltere Futbol
Federasyonu'ndan (FA)
yapılan açıklamada, 34
yaşındaki İngiliz oyuncunun
bahis olaylarına karıştığı
için 18 ay süreyle tüm futbol
faaliyetlerinden men edildiği
ve 30 bin sterlinpara
cezasına çarptırıldığı
bildirildi.
1260 MAÇTA BAHİS İDDİASI
Barton'ın, 26 Mart 2006-13
Mayıs 2016 tarihlerinde
oynanan futbol
karşılaşmalarında 1260 kez
bahis olaylarına karıştığı
öne sürülüyordu.
Kariyerinde Manchester
City, Newcastle United,
Marsilya ve Rangers gibi
ekiplerde de forma giyen
Barton, Burnley ile bu sezon
18 maça çıkıp bir gole imza
attı.

dönmesine karar verdi.
Başkanın aldığı karara göre,
Panathinaikos, İstanbul’dan uçakla 1 saatte
gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle
yaklaşık 12 saatte gidecek.

Tudor Riekerink'in
gerisinde kaldı
Galatasaray yönetiminin
Riekerink'ten memnun
kalmayarak takımın başına
getirdiği Tudor'un Hollandalı
meslektaşının gerisinde
kalması kesinleşti. Igor
Tudor yönetimindeki
Galatasaray, ligde oynadığı 8
maçta 3 galibiyet, 1
beraberlik ve 4 yenilgi
alarak 10 puan topladı. Sarıkırmızılı ekip, Hırvat teknik
adamla ligde kalan 6 maçı
kazansa bile 14 maçta 28
puan toplamış olacak.
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Müezzinoğlu Batı Trakyalı
çocuklara bisiklet hediye etti
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’nin
(BTTDD) Zeytinburnu Şubesi ile
İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü, Şehit Mustafa
Cambaz Futbol Turnuvası ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Şenliği
düzenledi. Etkinlikte, Türkiye
Çalışma Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu Batı Trakyalı
çocuklara bisiklet hediye etti.
Etkinliğe, BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
aslen Batı Trakyalı olan Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun Danışmanı Dr.
Hüsem Hatipoğlu, Zeytinburnu
Şube Başkanı Fatih Hacıbedel,
İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü Başkanı Hakan
Güler, BTTDD Genel Merkez
Disiplin Kurulu Başkanı Hasan
Yazıcı, BTTDD Üsküdar Şube
Başkanı Hasan Küçük,
Zeytinburnu şubesi eski
başkanları Besim İsmailbaşa ve
Sinan Türkmen, Spor Kulübü
eski başkanı Mehmet Türkmen
ile çok sayıda dernek üyesi
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile
başlayan etkinlikte, çeşitli
yörelere ait folklor gösterileri

yapıldı, çocuklar tarafından
günün anlam ve önemini
anlatan şiirler okundu. Daha
sonra ip çekme, çuval yarışı,
dans ederek sandalye kapmaca
ve penaltı atma turnuvası
düzenlenerek, çocukların hoş
vakit geçirmeleri sağlandı.
Etkinlikte bir konuşma yapan
Bakan Mehmet
Müezzinoğlu’nun danışmanı
Hüsem Hatipoğlu, yaklaşık bir
ay önce derneğe gerçekleştirilen
bir ziyaret sırasında çocukların
Bakan Müezzinoğlu’ndan
bisiklet istediğini, kendisinin de
bunu kabul ederek 23 Nisan’da
bisikletlerin gönderileceğini
dile getirdiğini söyledi. Bugün
bu bisikletlerin dağıtımının
gerçekleştirildiğini anlatan
Hatipoğlu sözlerine şöyle
devam etti: “Bakanımız, sağlıklı
yaşam kültürünü çocuk ve
gençlerimiz olmak üzere, tüm
topluma yerleştirmek için
büyük bir gayret
göstermektedir. Obezite ve
hareketsiz yaşam küresel
boyutta, önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Dünyada obezite her
geçen gün artmaktadır. Bu tabii
ki çocuklarda da oldukça
yaygındır. Çocuklarda
obezitenin biyolojik
hastalıkların yanı sıra,
psikolojik sorunlara
da neden olduğunu
bilmekteyiz.
Günümüzde kalp,
şeker, kronik
hastalıklarda artış
gözlenmektedir.
Bunun altında
obezite ve hareketsiz
yaşam büyük yer
tutmaktadır. Birlikte
bu problemi
aşabilmek için
özellikle hareketli
yaşama ebeveynler
olarak destek
vermek zorundayız.
Bisiklet kullanımı
kasları
güçlendirmektedir.
Sağlıklı birey,
sağlıklı aile ve
toplum demektir.”
Batı Trakya
Türkleri Dayanışma

Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin de Bakan
Müezzinoğlu’nun 100’ün
üzerinde çocuğu sevindirmek
adına bisiklet hediye ettiğini,
etkinlik vesilesiyle de
bisikletlerin dağıtımının
gerçekleştirildiğini belirtti.
Hüseyin, spor kulüpleri ve
derneklerince 14 yıldır bir futbol
turnuvası düzenlendiğini, bu
yılki etkinliğin de 15 Temmuz

şehidi gazeteci Mustafa Cambaz
anısına gerçekleştirildiğini
anlatarak şunları ifade etti:
“Turnuvayı bu sene üç güne
dağıttık, ikinci gününe de 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla
çocuk şenlikleri koyduk. Çok
güzel etkinliklerle çocuklarımız
bugün burada bir araya geldi. 97
yıldır gerçekten havalar soğuk
olsa da insanın içini ısıtan

etkinliklerde çocuklarımızla
buluşmak bizi mutlu ediyor. Bu
sene derneğimizin 70. yılı.
Gördük ki derneğimizin bir 70
yılı daha garantide. Bu
çocuklarımızla hepimiz gurur
duyuyoruz.”
Etkinlik sonunda Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nca hediye edilen
bisikletler çocuklara dağıtıldı.

