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Okullarımıza
sahip çıkalım!
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Batı Trakya’daki Türk azınlık eğitim kurumları başkanları, çocukların
azınlık okullarına gönderilmesi çağrısında bulundu.
GÜNDEM, ilkokullara kayıt
döneminin başlaması nedeniyle
Batı Trakya’daki üç eğitim
kurumunun başkanıyla konuştu.
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği, Rodop- Evros ve İskeçe
illerindeki SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği başkanları,
azınlık ilkokullarının önemine
vurgu yaparak, velilere çocuklarını
azınlık ilkokullarına kaydettirme
çağrısında bulundular.
Bu arada, 2 Mayıs Salı günü
başlayan ilkokula kayıt dönemi 19
Mayıs Cuma gününe kadar devam
edecek. İlkokula kayıt yaptırmak
isteyen öğrenci velilerinin bu süre
içerisinde gerekli evraklarla
azınlık ilkokullarına giderek kayıt
işlemini yaptırmaları gerekiyor.
Okula kayıt dönemi bu yıl ilk kez
Mayıs ayına alınırken, Eylül ayında
kayıt yapılıp yapılmayacağı ise
açıklanmadı. »6, 7

Tütün
Kooperatifi’nde
Hüseyin Esat’la
devam

Batı Trakya Türk azınlığının sorunları
İstanbul’daki sempozyumda ele alındı
İSTANBUL
Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen
"Balkanlar'da Türk
Kültürü: Batı
Trakya" konulu
uluslararası
sempozyuma
katılan
akademisyenler
sempozyum
sonrasında Batı
Trakya'yı ziyaret
etti. » 8, 9

Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi için 29 Nisan
Cumartesi günü yapılan
seçimlerde üç aday başkanlık
için yarıştı. Yaklaşık 4 bin tütün
üreticisi sandık başına giderek
oy kullandı. Çarşaf liste usülüyle
yapılan seçimler sonucunda
yönetim kuruluna aday
olanlardan yedi kişi seçildi.
Yapılan görev dağılımında
Hüseyin Esat yeniden başkan
seçildi. » 4, 5

dünya

19’da

bilim
Erdoğan - Putin
görüşmesi Rus
basınında

11’de

ekonomi
Samsung
Galaxy S8
inceleyelim

20’de

1 Mayıs’ta “kemer
sıkma” politikaları
protesto edildi

2 Mayıs Salı gecesi kimliği belirsiz
kişi ya da kişiler tarafından
Gümülcine Kırmahalle Camii'nin giriş
kapısı kırıldı. Olayı fark eden cami
imamı durumu polise bildirdi. »7

17 yaşındaki
Hasan
gözyaşlarıyla
uğurlandı
İskeçe'nin dağlık bölgesinde 28 Nisan
Cuma günü meydana gelen trafik
kazasında Ketenlik köyünden 17
yaşındaki Hasan Korucu hayatını
kaybetti. » 2

“İkili ilişkileri
etkiler”

spor

23’te

Kırmahalle
Camii’nin
kapısını kırdılar

Celal Bayar
başarıya
doymuyor!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, FETÖ
darbe girişiminden sonra
Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin
iade talebine ikinci ret kararına tepki
gösterdi. »10
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İskeçeli gençler Robot
Yarışması’na katılıyor

TÜRKİYE’nin Konya şehrinde
düzenlenecek 11. Uluslararası Milli
Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması’na bu
yıl Success Dershanesi önderliğinde
İskeçe'den Emre Homko ve Burak
Tahsim katılacak. Öğrencilere öğretmen
Serkan Hatip eşlik edecek.
İskeçe’deki Success Dershanesi’nden
yapılan açıklamada, “Emre ve Burak
birçok genç kardeşimiz için örnek teşkil
edecek bir çalışmanın sonucunda
düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya
hak kazandılar.” ifadelerine yer verildi.
Konya’daki Uluslararası Robot
Yarışması’na hazırlanan Emre
Homko’nun 2016 yılında Kavala'da
düzenlenen robot yarışmasına katıldığı
ve birincilik elde ettiği hatırlatıldı. Emre
Homko’nun takım arkadaşı Burak
Tahsim ve danışman öğretmeni Serkan
Hatip ile birlikte, 10 – 12 Mayıs
tarihlerinde 2.700 robotun ve yaklaşık
12.000 kişinin katılacağı uluslararası

GÜNDEMhaber

düzeydeki yarışmada derece elde etmek
için çalışmalarına devam ettikleri
kaydedildi.
Emre ve Burak, Konya’daki yarışmaya
“Akıllı El” adını verdikleri robot el ile
katılacak. Öğrencilerin geliştirdiği bu
robotik el üç farklı şekilde çalışabiliyor.
Birinci yöntemle ele giyilen bir eldiven
sayesinde elde ve parmaklarda yapılan
bütün hareketler robot ele aktarılıyor ve
aynı hareketler yapılabiliyor.
İkincisi; robotik elde bulunan
elektrodlar kollarımızda bulunan
kasların üzerine koyularak kaslarımızda
hissedilen kasılma ve gevşeme
sonucunda hareketler robot ele
aktarılıyor ve el açılıp kapanabiliyor.
Üçüncü ve en önemli yöntem ise
kişinin başına koyulan elektronik bir
sensör sayesinde düşünce gücüyle
beyinden aldığı gevşeme ve kasılma
frekanslarını bluetooth aracılığı ile robot
ele aktarıp hareket etmesi sağlanıyor.

17 yaşındaki Hasan
gözyaşlarıyla uğurlandı
İSKEÇE'nin dağlık bölgesinde 28 Nisan Cuma günü meydana gelen trafik
kazasında Ketenlik köyünden 17 yaşındaki Hasan Korucu hayatını kaybetti.
Gece yarısı İskeçe’den Ketenlik köyüne giden üç genç yolda kaza yaptı. Üç gencin
bulunduğu araba, İskeçe – Şahin yolunun 17. Kilometresinde, Mustafçova köyü
yakınlarındaki köprüden uçuruma yuvarlandı.
Aracın ön tarafından oturan ve emniyet kemeri
takan iki gencin küçük sıyrıklarla atlattığı
kazada, arka koltukta oturan ve kemer
takmadığı belirtilen 17 yaşındaki Hasan
Korucu hayatını kaybetti.
Arabada bulunan aynı köyden biri 24
(şoför) diğeri 19 yaşında iki gencin İskeçe
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve kısa süreli
tedavilerinden sonra taburcu edildiği bildirildi.
17 yaşındaki Hasan’ın ölümü tüm İskeçe’yi ve
özellikle Ketenlik köyünü yasa boğdu. Hasan
Korucu, 28 Nisan Cuma günü ikindi namazından
sonra yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı. Genci son yolculuğuna uğurlayan
kalabalık Ketenlik sokaklarına sığmadı. Hasan
Korucu’nun tabutu, arkadaşlarının omuzlarında
taşındı.
Ketenlik’teki cenaze törenine İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve belediye
meclis üyeleri, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı ve çok sayıda soydaş katıldı.

18
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Eylül
23
Ekim
13
10
5 Kasım
Mayıs
Mart 2015
2017
2016

Başbakan Çipras
13 eyalet başkanıyla
biraraya geldi

BAŞBAKAN Aleksis Çipras ülke
genelindeki 13 eyalet başkanıyla yaptığı
toplantıda, Yunanistan’ın üretim
planlanmasının yeniden
yapılandırılmasını değerlendirdi.
Atina’da Başbakanlık’ta yapılan
toplantıya, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios da katıldı.
Eyalet başkanlarının katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda ülkede hayata
geçirilecek üretimin yeninden

yapılandırılması masaya yatırıldı. Ayrıca
her bölgenin ihtiyaç ve imkanları ayrı
ayrı ele alındı. Bu çerçevede ülke
genelindeki 13 ayrı eyalette üretim ve
kalkınma projeleriyle ilgili toplantıların
yapılacağı ifade edildi.
Atina’daki toplantıya İçişleri Bakanı
Panos Skurletis, Kalkınma Bakanı
Dimitris Papadimitriu, Kalkınma Bakan
Vekili Aleksis Hariçis ve Bakan
Yardımcısı Stergios Pitsiorlas da katıldı.
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Tayinli müftülerden
Millet gazetesine
suç duyurusu
DEVLET tarafından Gümülcine ve İskeçe
müftülüklerine atanan Cemali Meço ile
Mehmet Emin Şinikoğlu, Millet gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Cengiz Ömer ve gazetenin
başyazarı ilahiyatçı Feyzullah Hasankahya
aleyhine suç duyurusunda bulundu.
Tayinli müftüler, Millet gazetesinde
Feyzullah Hasankahya’nın yayınladığı köşe
yazısında kendilerine hakaret edildiği
gerekçesiyle İskeçe savcılığı nezdinde suç
duyurusunda bulundu.
Yıllardır Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının en önemli kurumlarından olan
müftülüklerdeki sorunları ve halkın bu
konudaki rahatsızlığını yazılarına yansıtan
Feyzullah Hasankahya köşe yazısında;
“topluma dayatılarak göreve getirilen
atanmışların anlaşma ve kanunlara uygun
seçilmedikleri için milletin müftüleri
olamayacaklarını, İslam’a aykırı icraatlarıyla
da İslam’a ve Müslümanlara leke sürdükleri
için müftü sıfatını taşımaya layık
olamayacaklarını, dolayısıyla dinlerine ve
inananlara ihanet içerisinde
sayılabileceklerini» savunmuştu.
Ön soruşturma başlatan İskeçe Savcılığı’ndan
dava dosyasını alan Feyzullah Hasankahya ve
Cengiz Ömer, savunmalarını yazılı olarak
sunacak.

ÇINAR FM’E İHTARNAME
Öte yandan, azınlık kamuoyunda “240 imam
yasası”olarak bilinen ve Batı Trakya Türk
azınlığının tepki gösterdiği düzenleme
kapsamında atanan din öğreticileri, Millet
gazetesi ve Çınar
FM Genel
Sorumlusu
Cengiz Ömer’e
ihtarname
gönderdi.
Şapçı
Belediyesi’ne
bağlı

Hacımustafaköy (Amfia) camiinde görevli ve
kamuoyunda “240 İmam Derneği” olarak
bilinen, resmi adıyla “İslam’ın Kutsal
Öğreticileri Derneği” Başkanı Memet Mustafa,
Çınar FM’e ihtarname gönderdi.
Memet Mustafa, ihtarnameyi Çınar FM’deki
bir programda “240 İmam Yasası”nı ve bu
yasaya dayanarak, devlet okullarındaki azınlık
mensubu öğrencilere Yunanca İslam dini dersi
vermek üzere atanmışları eleştiren Cengiz
Ömer’e 28 Nisan Cuma günü “İslam’ın Kutsal
Öğreticileri Derneği” adına gönderdi.
Memet Mustafa, avukatı Stergios Yalaoğlu
aracılığıyla gönderdiği ihtarnamede, Cengiz
Ömer’den söz konusu programın kayıtlarını
talep etti. Mustafa, kayıtların incelenmesinden
sonra mahkemeye başvuracağını belirtti.
Cengiz Ömer, azınlığın “240 İmam”
konusundaki tepkisini ve rahatsızlığını Çınar
FM’deki “Milletin Sesi” programında dile
getirmişti. Ömer, 21 Nisan Cuma günkü
programda, anlaşmalara, insan haklarına ve
İslam’a aykırı bir biçimde atamayla dayatılan
memurların, özellikle iradesi yok sayıldığı için
azınlık tarafından kabul görmediğini
belirtmişti. Atananların içerisinde birçok
kişinin eğitim verecek yeterlilikten uzak olması
ve bazılarının İslam’a aykırı hareketlerinin
toplumda eleştiri konusu yapıldığını ifade
eden Ömer, bunun dinlerine ve inananlara
ihanet olarak değerlendirildiği için de toplum
tarafından dışlandıklarını ve “imam” sıfatını
taşımaya layık olamayacaklarını dile
getirmişti.
Memet Mustafa, Çınar FM’de yer alan
bahsekonu programda kendilerine yönelik
haksız ithamlarda bulunulduğu ve hakaretlere
maruz kalarak rencide edildikleri
iddiasıyla gönderdiği
ihtarnamede, bundan sonra
benzer yorumların
tekrarlanmamasını istedi.

26 yaşında intihar etti
GÜMÜLCİNE’de 26 yaşında
genç kendini asarak canına
kıydı.
29 Nisan Cumartesi gecesi
saat 22.00 sularında,
Gümülcine’nin merkezindeki
Speçon sokağındaki bir
apartman dairesinde genç bir
erkeğin evin balkonunda asılı
olarak bulunduğu öğrenildi.
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Gencin daha önce aynı yerde
benzer bir olaya şahit olduğu ve
bunalıma girip intihar ettiği
tahmin ediliyor.
Adli Tıp uzmamı Nikolas
Kifnidis’in hazırladığı rapora
göre, Dimitris D. isimli kişi
kendini kemerle asarak intihar
etti.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Haydi, kayıt zamanı!..
kul, bir çocuğun hayatında
belirleyici rol oynayan
kurumlardan biridir. Aile
içerisinde el bebek gül bebek
büyütülen çocuğun gerçek hayatla
ilk yüzleştiği yerdir okul. Ailesinin
yanındaki korumalı yaşantıdan
çıkıp, tek başına birey olarak
sosyalleştiği alandır.
Kendisini hayata hazırlayacak
ilk bilgileri burada öğrenir.
Okumayı, yazmayı burada çözer.
Fen ve sosyal bilimlerinde ilk
bilgilerine burada ulaşır. Ama okul
bir öğretim kurumu olmanın yanı
sıra bir eğitim kurumudur da
ayrıca. Ailenin verdiği eğitim
burada pekişir; üzerine yenileri
eklenerek çocuğun daha sağlam ve
düzgün bir birey olması amaçlanır.
Eğitim ve öğretim, okul
hayatında sürekli birlikte var olan
iki kavramdır. Eğitim olmadan
öğretim, öğretim olmadan eğitim
olmaz.
Çocuğun aile hayatından sonra
kültürünü öğrenebileceği, kendini
tanıyıp tanımlayabileceği en
önemli yerdir okul.
Bu nedenle azınlık çocukları için
azınlık okullarının önemi de çok
büyüktür. Çocuk dilini, dinini,
kimliğini geliştirebilecek donanıma
bu okullarda sahip olur.
Hepimiz ana dilimizi ilk olarak
anne babamızdan, birlikte
yaşadığımız büyüklerimizden
öğreniriz. Fakat bu dilin gelişmesi,
zenginleşmesi ancak okulda alınan
eğitimle mümkündür. Okulda
söylenen ana dildeki şarkılar,
şiirler, oynanan oyunlar, okunan
kitaplar çocuğun kültürel yapısının
temel taşları oluşturur. Bu temel
taşlardan yoksun bırakılan
çocuğun kültürünü, benliğini
tanıması ise çok zordur.
İnsan doğal olarak tanımadığı,
bilmediği herşeyden uzaklaşır.
Kültür de öyledir. Öğretmediğiniz
sürece, çocuğunuzdan kültürüne
sahip çıkmasını beklemeniz son
derece yanlıştır.
Azınlık okulları tam da bu
nedenle azınlık çocuklarının
geleceği için belirleyicidir. Dilini,
kültürünü unutmaması için
gereklidir. Lozan Antlaşması
hükümleri belirlenirken, iki ülkede
kalacak azınlıkların varlığını
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sürdürmesi amaçlandığı için bu
haklar azınlık bireylerine
sunulmuştur.
Ancak zaman içerisinde bu
amaçlardan sapmalar
başgöstermiştir. Azınlık eğitimi
devlet politikalarının hedefi haline
gelmiş ve gelmeye devam
etmektedir. Bu politikaların amacı
da, sorun yaratarak azınlık
okullarının prestijini sarsmak ve
azınlık insanın kendi eliyle bu
okullardan uzaklaşmasını
sağlamaktır.
Çocuklarımıza olduğu kadar,
toplumumuza karşı da
sorumluluğumuzdur bu okulları
yaşatmak. Azınlık okulları
yaşadıkça, azınlık çocukları da
benliklerinden uzaklaşmadan,
kültürlerini tanıyarak büyüyecekler
ve toplumlarına bu şekilde faydalı
olacaklardır.
Kök salmamış, kültürünü
bilmeyen bireylerin ne kendileri,
ne de toplumları için faydası
vardır. Bunun yanı sıra yaşadıkları
ülkede hakim kültür için de aslında
bir kazanım olamazlar. Kendi
kültürünü öğrenmeden, başka bir
kültürü öğrenmek mümkün
değildir. Köksüz ağaç nasıl serpilip
büyüyemezse, kökü olmayan
insanın da gelişmesi mümkün
değildir.
Acısıyla tatlısıyla eğitim
hayatımı azınlık okullarında
tamamladım. Birçok yaşıtımla o
dönem çok zorlu aşamalardan
geçtim, geçmek zorunda
bırakıldım… Ama hiçbir zaman
azınlık okullarında okuduğum için
pişmanlık duymadım. Tam tersine
mücadele etmeyi, direnmeyi,
hayata hazırlanmayı orada
öğrendim. Hayatın ne kadar
acımasız olabileceğini gördüm ve
bunlara karşı kalkan oluşturmaya
başladım. Ne yazık ki insanı
zorluklar, acılar olgunlaştırıyor. Bu
da hayatın cilvesi.
Kültürümüzü ayakta tutabilmek,
çocuklarımıza aktarabilmek için
okullarımızı yaşatalım, ayakta
tutalım. Bu okullarda eğitim
düzeyinin en iyi seviyede
olabilmesi için de mücadele
vermekten asla vazgeçmeyelim.
Haydi, kayıt zamanı!..

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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Tütün Üreticileri Kooperatifi’nde
Hüseyin Esat’la devam
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
için 29 Nisan Cumartesi günü yapılan
seçimlerde üç aday başkanlık için yarıştı.
Yaklaşık 4 bin tütün üreticisi sandık
başına giderek oy kullandı.
ÇARŞAF liste usülüyle yapılan
seçimler sonucunda yönetim kuruluna
aday olanlardan yedi kişi seçildi.
Yapılan görev dağılımında Hüseyin Esat
yeniden başkan seçildi.
Kooperatif başkan adayı Sinan
Ahmet yedi kişilik yönetime girmeyi
başarırken, üçüncü aday Mesut Ahmet
yönetime giremedi.
Şapçı, Yassıköy, Hemetli, Bulatköy,
Demirören köylerinde birer sandık;
Gümülcine, Büyük Sirkeli, ve
Kozlukebir köylerinde ise ikişer sandık
olmak üzere toplam 11 sandıkta oy
kullanıldı.
Tütün üreticileri oylamaya yoğun ilgi
gösterdi. Seçimler sonucunda
kooperatifte beş yıl boyunca görev
yapacak yeni yönetim şu şekilde oluştu:
TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİ
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNA
SEÇİLEN ADAYLAR
Hüseyin Esat: 1564 oy
Sinan Ahmet: 1413 oy
Mustafa Mustafa: 720 oy
Latif Latif: 700 oy
Erdinç Hüseyin: 567 oy
Muharrem Halil İbrahim: 542 oy
Ayfer Feyzullah: 528 oy
BASMA ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULUNA SEÇİLEN ADAYLAR
Vedat Salih: 1181 oy
Mustafa Halil: 727 oy
Erol Ahmet: 553 oy
Mustafa H. İ. Muhterem: 468 oy
Hüseyin Paşalı: 405 oy
PASAGES’E SEÇİLEN
TEMSİLCİ ADAYLARI
Yüksel Yüzbaşı Osman: 1045 oy
İsmail Keleş Hasan: 684 oy
Mehmet Mehmet: 660 oy

Erkan Mehmetali: 419 oy
Bilal Molla Mümin: 419 oy

GÖREV DAĞILIMI
Kooperatifin yeni yönetim kurulu
yapılan görev dağılımı sonucunda şu
şekilde oluştu:
Başkan: Hüseyin Esat
Asbaşkan: Mustafa Mustafa
Genel Sekreter: Muharrem
Halilibrahim
Kasadar: Erdinç Hüseyin
Üye: Sinan Ahmet
Üye: Latif Latif
Üye: Ayfer Feyzullah

BAŞKAN ADAYLARI
GÜNDEM’E KONUŞTU
GÜNDEM, yeniden başkan seçilen
Hüseyin Esat ve yönetim kuruluna ilk
kez giren Sinan Ahmet ile görüştü. Esat
ve Ahmet, her zaman tütün üreticisinin
yanında yer alacaklarını belirterek
önemli mesajlar verdiler.

HÜSEYİN ESAT
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat sözlerine, “Hafta
sonu gerçekleştirdiğimiz Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi seçimlerinde
bana ve diğer çalışma arkadaşlarıma
destek olan tüm üyelere sonsuz
teşekkür ediyorum.” diyerek başladı.
Seçim sonuçlarını değerlendiren
Esat, “Seçim sonuçlarının bu şekilde
olacağını hiç beklemezdim. Sonuçlar
beklediğim gibi olmadı. Yönetime
yanımda aday olarak yer alan en az beş
arkadaşın seçilebileceğini
düşünüyordum. Çünkü seçim öncesi
ziyaret ettiğim köylerde insanların

HÜSEYİN ESAT

bizlerin çalışma dinamizmimizden
memnun olduklarını görüyordum. Ancak
kimlerin devreye girerek insanların
oylarını başka bir yöne çevirdiklerine hala
inanamıyorum. Buna rağmen yine de
başarılı olamadılar. Bunu bizim yanımızda
yer alan arkadaşlar ve seçmenlerimiz de
çok iyi biliyor.” dedi.
2 Mayıs Salı günü itibariyle yeni
yönetim kurulu olarak ilk toplantılarını
yaptıklarını ifade eden Esat,“2 Mayıs Salı
günü yeni yönetim kurulu olarak iktidarı
ve muhalefetiyle biraraya gelerek ilk
toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu
dönem içerisinde tütün üreticisine yönelik
daha faydalı işlere imza atacağımıza
inanıyorum. Tütün üreticilerinin bizlere
vermiş oldukları görev ve sorumlulukların
bilinci içerisindeyiz ve bu doğrultuda
çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
görüşlerine yer verdi.

“TÜTÜNLE ALAKASI
OLMAYAN KİŞİLERİN BİZLERLE
UĞRAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ”
Yunanistan genelinde yer alan diğer
kooperatiflere göre Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi’nin en aktif
kooperatiflerden biri olduğunu söyleyen
Esat seçimlere ilişkin, “Birilerinin boş atıp
dolu tutmaya çalıştıkları bir ortamda bazı
adayların ve tütünle alakası olmayan
kişilerin bizlerle uğraştığını görüyoruz. Bu
çevrelerin kimler olduğunu çok iyi
biliyorum. Bu seçimlerde yeter ki ‘Biz
kazanmayalım’ düşüncesiyle insanlarımızı
istedikleri şekilde yönlendirmeye
çalıştılar. Bu çevrelerin kim olduklarını
şimdilik söylemek istemiyorum. Eğer
söylersem tütüncülerimize ve azınlığımıza
zarar yapmış oluruz. Batı Trakya
Türkünün kaz gibi yolunmasını isteyen
insanlar iki tarafta da var. İnsanların
bundan sonra bizim bu görevi daha
layıkıyla yapacağımıza inanmalarını
istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“İLK İŞİMİZ TÜTÜNÜN ÜRETİM
MALİYETİNİ DÜŞÜRMEKTİR”
Tütün konusunda tecrübe sahibi
olduğunu anımsatan Esat, “Şu andan
itibaren ilk işimiz tütünün üretim

SİNAN AHMET

maliyetini düşürmektir. Bu doğrultuda
Kozlukebir ve Yassıköy bölgelerine iki
tütün deposu inşa edilecek. Tütün
üreticisi buradan hiç bir zorlukla karşı
karşıya kalmaksızın gübre ve ilaç gibi
ihtiyaçalarını karşılayacak ve sonunda
yapılan bu masraflar ürettiği üründen
tutulacak.” diye konuştu.
Kooperatifin tütün üreticilerinden
tuttuğu paralarla ilgili iddialara da cevap
veren Başkan Hüseyin Esat, kilo başına
0,07 lepta tuttuklarını ve bunun da yüzde
24’ünün devlete vergi olarak iade
edildiğini söyledi. Esat, bunun dışında
ortaya atılan rakamların gerçek
olmadığını dile getirdi. Başkan Esat,
bundan sonra kooperatif olarak en önemli
görevlerinin tütün alım satım işlemlerine
bir an evvel başlamak olduğunu ve bunun
için gerekli krediyi temin etmek zorunda
olduklarını ifade etti.
“Batı Trakya Türk azınlığına 50 yıldan
beri bir tek kişi bir iş yaptıysa bunu çıkıp
bize de göstersinler, bir de bizim
yaptıklarımıza bir baksınlar.” diyen Esat
sözlerini şöyle tamamladı: “Azınlık
insanımız ve tütüncülerimiz hiç
korkmasınlar. Bizler her zaman olduğu
gibi bundan sonra da en iyisini yapamaya
çalışacağız. Sonuçta kazançlı olacak olan
yine biz olacağız. Bazıları araştırmadan
konuşarak, ‘Basma tütününün dünyada
20 ülkede üretildiğini’ söylüyorlar. Bu
tamamen yalandır. Basma tütün dünyada
6 ülkede üretiliyor. Bunun yanında
Yunanistan’da üretilen tütünlerden en
pahalı tütün de Rodop ilinde satılıyor.
Bizleri eleştirenlerin bu gerçeği de
bilmelerini istiyorum.”

SİNAN AHMET
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
seçimlerine ilk kez aday olan ve yönetim
kuruluna seçilen Sinan Ahmet katılımın
oldukça üst seviyede olduğunu belirterek,
“Bu seçimlerde başta yanımda yer alan
aday arkadaşlarıma, bizlere çok kıymetli
oylarıyla destek olan tütün üreticilerine ve
sandığa giden tüm seçmenlere teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
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Hıdrellez bana neler hatırlatıyor?
ocukluğum İskeçe Arenmahalle’de
geçti. Mahallemiz; dağın
eteklerinde, şehir merkezinden
nispeten uzakta, eski evleri, dar
sokaklarıyla eski bir kartpostalı
andırıyordu adeta. Sokaklarında çocuk
sesleri eksik olmazdı. Tarihi camimizin
küçük bahçesinde top koşturur, akşam
saati yaklaştığında kale basmaca oynar,
50 - 100 drahmi bulduğumuzda da
seyyar dondurmacı çolak Mustafa abiyi
beklerdik. kışları kar yağdığında
mahallemizin hemen üst tarafındaki
ormanda, çam ağaçlarının arasında
kocaman kar topları yapar, kardan
adamları yan yana sıralardık. Çocukluk
yıllarının geçirilmesi için ideal bir yerde
yaşadım diyebilirim.
Kar toplu oynadığımız, kardan adam
yaptığımız günler, haftalar ve aylar
geçince de aynı yerde Hıdrellez gününü
sabırsızlıkla beklerdik. Çocukluğumun en
canlı hatıralarındandır Hıdrellez
şenlikleri. Arenmahalle’nin şoşa’sında
(şose) her Hıdrellez adeta bir festival
havası eserdi. Günler öncesinden
mahalle kızları kapı kapı gezip para

Ç

toplarlar, mısırlar satın alınır, mahallenin
meydanı olan “Borsacık”ta tanelenir,
yıkanır, 6 Mayıs günü geldiğinde de
kazanlarda gölle pişirilirdi. Yüzlerce,
belki binlerce soydaş Hıdrellez için
Arenmahalle’ye gelirdi. Büyük bir
salıncak yapılır ve herkes sallanmak için
sıraya girerdi. Kim daha çok
“uçurulacak” yarışı yapılırdı. Sağlam bir
ağacın dalına bağlanan urgandan
salıncağın yakınına yakılan ateşin
üzerinden atlanır, bu sayede de
Hıdrellez’in en önemli “adeti” yerine
getirilmiş olurdu. Mahalledeki genç
kızların, geceden gül ağacı altına
koydukları çömlekten çektikleri dilekleri,
sabah saatlerinde söyledikleri mani ve
türküleri bugün dahi hatırlıyorum. Son
derece canlı ve heyecanlı bir etkinlikti
Hıdrellez.
Rahmetli babaannem Hıdrellez’i çok
severdi. Çiçekle, toprakla, bahçeyle
geçirdi ömrünü. Erkenden kalkar,
bahçeden çiçek, dal falan toplar, bizim
için çelenk yapardı. Adet yerini bulsun
diye.
Sonra yıllar geçti. Arenmahalle’de

Kazananıyla kaybedeniyle son derece heyecanlı bir seçim
yarışı olduğunu kaydeden Sinan Ahmet, seçimleri çok az bir
farkla kaybettiklerini söyledi. Seçimlerin demokratik bir
ortamda geçtiğini hatırlatan Ahmet, “2 Mayıs tarihinde
yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı
yapıldı. Artık bundan sonra bu işin iktidarı ya da muhalefeti
olduğunu düşünmüyorum. Bizler bir bütünüz” dedi.

5

yıllar önce yapılan Hıdrellez şenlikleri
tarihe karıştı. Ne gölle, ne salıncak, ne
üzerinden atlanan ateş. Üniversiteyi
mezun olduktan ve askerlik görevimizi
yaptıktan sonra meslek hayatım başladı.
Batı Trakya’daki Hıdrellez şenlikleri
değişti. Azınlık dernekleri farklı farklı
bölgelerde Hıdrellez şenlikleri adı altında
çeşitli etkinlikler yapıyor.
Bu Hıdrellez etkinliklerinden biri de on
yıldan fazla bir süredir devam eden
Mustafçova Belediyesi ile İskeçe Türk
Birliği’nin Ilıca köyünde gerçekleştirdiği
Hıdrellez Şenliği. Eskiden belediyenin
yerine Ilıca Nahiyesi vardı. Nahiyeler
kaldırılınca bunun yerini Mustafçova
Belediyesi aldı.
Ancak aynı zamanda İskeçe
bölgesindeki en büyük Hıdrellez etkinliği
olan Ilıca’daki Hıdrellez’in ilginç bir
geçmişi var. birçok konuda olduğu gibi
Hıdrellez de, Balkan kolunda farklı bir
propagandaya malzeme yapılmıştır
geçmişte. Hıdrellez, Türk dünyasının
asırlardır kutladığı bir halk bayramıdır.
Mevsimsel bayramlardan biridir.
Kökünün İslam öncesine dayandığını
söyleyenler de vardır. Bir görüşe göre de
Türkler'in Orta Asya'dan getirdikleri
Nevruz Bayramı’nın başkalaşmış ve
İslamlaşmış şeklidir.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın etnik
parçalara bölme politikası uyarınca
“Balkan bölgesindeki Müslümanlar Aziz
Yorgi yortusunu kutluyor” propaganda
ve algısı yaratarak, Balkan köylerindeki
soydaşlarımızın Hıdrellez Bahar
Bayramı’ndan “soğuması” amaçlandı.
2003 yılında İskeçe Türk Birliği bu
propagandaya aldırış etmeden halk
oyunları ekibiyle Ilıca’daki Hıdrellez

şenliğine katılmak istemişti. Aranızda
hatırlayanlar olacaktır. Hıdrellez
şenliklerine giden İskeçe Türk Birliği halk
oyunları ekibi ve Türk müziği orkestrasını
taşıyan otobüsün şenlik alanına girişi,
polis tarafından engellenmişti.
Otobüsü durduran polisler Bölge
Genel Sekreteri, 4. Kolordu Komutanlığı
ve İskeçe Emniyet Müdürü'nün ortak
emriyle hareket ettiğini söylemişti.
Otobüsün alana girişinin araçta bulunan
Türkçe pankartlar nedeniyle
yasaklandığını söylemişlerdi.
Peki ne yazıyordu pankartta:
“Hıdrellez Bahar Bayramınız Kutlu
Olsun” yazıyordu. Evet, bir otobüsle
Ilıca’daki şenliğe giden İTB heyeti
sözümona bu pankart nedeniyle
durdurulmuş. Belli ki birileri, İskeçe Türk
Birliği’nin Ilıca’ya gelmesinden, Hıdrellez
etkinliğine katılmasından, Türkçe şarkı
söylemesinden, halk oyunları gösterileri
sunacak olmasından ve yıllarca yapılan
propagandanın “dumura” uğramasından
korkmuş!
Ve o yıl İTB ekibi Ilıca’ya sokulmadı.
Yasak uygulandı. 2004 yılından bugüne
kadar İskeçe Türk Birliği’nin katılımıyla
Ilıca’da bir halk festivali yapılır adeta.
Şarkılar, türküler, halk oyunları
gösterileri, sergiler, seyyar satıcılar,
vesaire.
13 yıldan beri de bu Hıdrellez
şenliğinden kimse zarar görmedi. Ülke
zararlı çıkmadı. Bölge insanı zararlı
çıkmadı. Ülkenin güvenliği zaafa
uğramadı. Zaten buna en başta azınlık
kurumları ve azınlık insanı müsade
etmezdi.
Hatırlatmak istedim. Hıdrellez Bahar
Bayramınız Kutlu Olsun...

Seçek Derneği’nin yeni
başkanı Mesut Şerif oldu

“HALKIN ÇIKARLARI İÇİN
MÜCADELE VERECEĞİZ”
“Bizim tek hedefimiz bu milletin çıkarlarını sonuna kadar
korumaktır.” diyen Ahmet sözlerine şöyle devam etti: “Bu
demek değildir ki; başkanın aldığı her karara bizler de
uyacağız. Bizim maksadımızda kimseyi yargılamak gibi bir
durum asla sözkonusu olamaz. Ancak muhalefet kanadı
olarak da alınacak her türlü karara karşılık bizler de
görüşümüzü ortaya koyup bunu savunacağız. Hiç bir şey
eskisi olmayacak. Buna herkes rahatlıkla inanabilir. Bizler
sonuna kadar bu halkın çıkarları için mücadele vereceğiz.”

“AMACIMIZ; AÇIKLIĞI
VE ŞEFFAFLIĞI ÖN PLANA
ÇIKARMAK OLACAKTIR”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi’nde bundan sonra yeni
bir dönemin başlayacağının sinyallerini veren Sinan Ahmet,
“Kooperatif içerisindeki en büyük amacımız; açıklığı ve
şeffaflığı ön plana çıkarmak olacaktır. Her yönetim kurulu
toplantısı sonrasında açıklık ve şeffaflık ilkelerini göz önünde
bulundurarak alınan kararları halkımızla paylaşmak
istiyoruz. Bizler bunun için elimizden geleni yapacağız. Hiç
bir şey eskiden olduğu gibi gizli kapaklı kalmayacak.” diye
konuştu.
Geçen hafta sonu halkın değişim istediği bir seçim süreci
yaşadıklarını ve seçimlerde alınan sonuçların da bunun açık
bir göstergesi olduğunu söyleyen Ahmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Buradan bir kez daha bana ve ekibime destek
veren Batı Trakya’nın güzel halkına sonsuz teşekkür
ediyorum. Bu tertemiz insanların döktüğü alın terinin son
damlasına kadar yönetim kurulu içerisinde bizler sonuna
kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Bundan hiç kimsenin
şüphesi olmasın. Son olarak başta Başkan Hüseyin Esat’a ve
yönetim kuruluna seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar
dilerim. Hepimiz için hayırlı olsun.”

SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği, 29 Nisan
Cumartesi günü olağan genel kurulunu
gerçekleştirdi. Derneğin yeni başkanı Mesut Şerif
oldu.
Dernek üyeleri Babalar köyündeki Seçek Azınlık
Eğitim ve Kültür Derneği lokalinde bir araya geldiler.
Genel kurulda Divan Başkanlığı’na Ali Haseki,
Sekreterlik görevlerine ise Hakan Bekirusta ve Erkan
Kirdali seçildi.
Genel kurulda ilk olarak yönetim kurulunun
faaliyet raporu okundu. Devamında denetim kurulu
raporu okundu ve yönetim aklandı. Üyeler
fikirlerini, önerilerini ve eleştirilerini genel kurulda
dile getirdiler. Daha sonra yapılan seçimlerde
derneğin yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri

belirlendi.
YÖNETİM KURULU
Başkan: Mesut Şerif
1. Başkan Yardımcısı: Hasan Bekirusta
2. Başkan Yardımcısı: Dilaver Bekirusta
Genel Sekreter: Zehra Paşa
Kasadar: Rıdvan Şerif
Kasadar Yard: Hüseyin Pencal
Kültür, Tarih ve Gelenekler Araştırma danışmanı:
Semra Bekirusta
DENETİM KURULU
Başkan: Hüseyin Bekirusta
Üye: Ali Kırmıcı
Üye: Ali Küçük
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“Çocuklarımızın yeri azınlık okuludur”
Batı Trakya’daki
Türk azınlık eğitim
kurumları
başkanları,
çocukların azınlık
okullarına
gönderilmesi
çağrısında bulundu.
GÜNDEM,
ilkokullara kayıt
döneminin
başlaması nedeniyle
Batı Trakya’daki üç
eğitim kurumunun
başkanıyla konuştu.
2 Mayıs Salı günü
başlayan ilkokula
kayıt dönemi 19
Mayıs Cuma gününe
kadar devam edecek.
İlkokula kayıt
yaptırmak isteyen
öğrenci velilerinin
bu süre içerisinde
gerekli evraklarla
azınlık ilkokullarına
giderek kayıt
işlemini
yaptırmalaları
gerekiyor. Okula
kayıt dönemi bu yıl
ilk kez Mayıs ayına
alınırken, Eylül
ayında kayıt yapılıp
yapılmayacağı ise
açıklanmadı.
Gazetemizin
sorularını
yanıtlayan
öğretmen dernekleri
başkanları,
çocukların azınlık
okuluna kayıt
yaptırmalarının
önemini vurguladı.

SAMİ TORAMAN
BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER
BİRLİĞİ BAŞKANI
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, azınlık
okullarında eğitim almanın ve azınlık
okullarında iki dilli eğitimin kazanılmış
bir hak olduğunu vurguladı. Başkan
Toraman öğrenci velilerine,
“Çocuklarımızı lütfen kendi ana
dillerinde eğitim veren okullara
gönderin, bu kazanılmış bir haktır;
bunun aksini kimse düşünmemeli. Bu
okullar bizim okullarımız. ” çağrısında
bulundu.
Toraman, “Azınlık eğitimi, yani
Türkçe ve Yunanca olarak azınlık
okullarında yapılan eğitim, bizim
kazanılmış hakkımızdır. Azınlık
toplumunun bundan vazgeçmesi
düşünülemez. Diğer yandan elbette ki bu
ülkenin birer vatandaşı olarak bizlerin
de daha iyi bir eğitim almaya hakkımız
ve bu yönde talebimiz olabilir. Buradan
tüm öğrenci velilerine sesleniyorum;
azınlık eğitimi konusunda herkesi daha
hassas olmaya davet ediyorum. Azınlık
eğitimiyle ilgili taleplerimizi her ne şartta
olursa olsun, dile getirmeye devam
etmeliyiz. Bu konuda asla taviz
vermemeli, hakkımızı sonuna kadar
aramalıyız.” diye konuştu.

“BU OKULLAR BİZİM OKULUMUZ,
DOLAYISIYLA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Azınlık üyesi genç anne babalara
seslenen Toraman, “Bakın bu yıl kayıt
dönemi erkene alındı. Mayıs ayında bu iş
bitecek. Herkes bu mevzuda birbirini
uyarsın. Çevremizdeki gençlere bunu
söyleyelim, anlatalım. Bu okullar, yani
azınlık okulları bizim kendi okulumuz.
Bizim bir parçamız. Şunu da
hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim
okullarımız kötü okul değil. Bazı
sorunlar olabilir. Bütün okullarda,
bütüm ülkelerde ve tüm eğitim
sistemlerinde sorunlar var. Etrafınızda
gördüğünüz azınlık mensubu bilim
adamları; doktorlar, avukatlar,
mühendisler, ekonomistler, eczacılar,
eğitimciler, iletişimciler neredeyse tümü
azınlık ilkokullarından mezun. Bu
okullar bizim okulumuz. Kültürümüzü,
dilimizi, kimliğimizi, dinimizi öğreten,
yansıtan, yaşatan eğitim kurumları.”

dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YERİ
AZINLIK OKULUDUR”
BTTÖB Başkanı Toraman sözlerini şöyle
tamamladı: “Bizler, kendi değerlerimize
ve kurumlarımıza sahip çıkmazsak bir
gün bir başkası gelir ve bizim
değerlerimize, kurumlarımıza sahip
çıkar ve istediği gibi yönetir ve
yönlendirir. Kazanılmış haklarımızı yok
sayamayız. Toplumumuz mutlaka
sorumlu bir şekilde davranmalıdır.
Öğretmenler Birliği olarak tavsiyemizi bir
kez daha vurgulamak istiyorum; azınlık
insanımızın kendi okuluna sahip çıkmalı
ve çocuğunu buraya göndermelidir.”

SALİH AHMET
RODOP – EVRES İLLERİ SÖPA
MEZUNU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
Rodop – Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Dermeği Başkanı Salih
Ahmet, “Bizler azınlık dernekleri olarak
ve öğretmen derneği olarak, eğitimci
olarak çocuklarımızın azınlık okullarını
tercih etmelerini istiyoruz. Azınlık
okullarının çocuklarımız için hem
dillerini daha iyi öğrenebilmeleri, hem
de inançları açısından son derece önemli
olduğunu düşünüyorum.” dedi.
“Azınlık okullarında Yunanca
öğrenilemiyor” şeklindeki söylemlerin
son derece asılsız olduğunun altını çizen
dernek başkan Salih Ahmet, “Azınlık
okullarının diğer okullardan hiç bir farkı
yoktur. Bu okullar bizim okullarımızdır
ve bizlerin bu eğitim kurumlarına sahip
çıkması gerekir.” görüşlerine yer verdi.

“AZINLIK OKULUNDA HEM
YUNANCA, HEM TÜRKÇE VAR”
Okul kayıtlarına 2 Mayıs Salı günü
başlandığını ve 19 Mayıs Cuma günü
sona ereceğini söyleyen Ahmet, kayıt
için gerekli evrak olarak Anaokulu
Belgesi ile Sağlık Karnesi’nin yeterli
olduğunu belirtti. Kayıt sırasında eksik
evrakların olması halinde öğrencilere
her türlü desteği ve imkanı sağlamaya
hazır olduklarını ifade eden Salih Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman
dediğim gibi azınlık okullarında hem
Yunanca hem Türkçe eğitim olduğu için
bunu büyük bir avantaj olarak
görüyorum. Çünkü devlet okullarında

Türkçe eğitim yok; sadece Yunanca var.
Bizim okullarımız ise iki dilli eğitim
veriyor. İki dilliliğin ise her açıdan birçok
avantajı var. Burada eğer çocuk ana
diline çok iyi hakimse, diğer ikinci bir
dili de çok rahatlıkla öğrenebilir
kanaatindeyim. Biz bunu hergün
pratikte de, yani uygulamada da
görüyoruz. Dolayısıyla Türkçe
derslerinde başarılı olan bir çocuk,
haliyle Yunanca derslerinde de başarılı
olacaktır. Yıllardan beri görev yapan bir
öğretmen olarak bunu rahatlıkla
söyleyebilirim.”

“BU BİR KÜLTÜR MESELESİ”
Salih Ahmet, “Bu aynı zamanda bir
kültür meselesi. Bizler bu okulları ayakta
tutmak ve yaşatmak zorundayız. Son
yıllarda öğrenci azlığı gerekçe
gösterilerek birçok okulumuz kapatıldı.
Bir okul kapanınca onun tekrar açılması
çok zor. Okullar bizler için, özellikle de
azınlık toplumu ve azınlık köyü için
hayati öneme sahip. Okulun bizim için
sosyal açıdan da çok büyük önemi var.”
dedi.

“ÖĞRETMENLERE DE
GÖREV DÜŞMEKTE”
Azınlık okullarındaki öğretmenlere de
görev düştüğünü kaydeden dernek
başkanı Ahmet, “Öğretmenlere de görev
düşüyor. Yaptıkları önemli görevin
bilincinde olmaları lazım. Öğretmenler
ihtiyaçlara cevap verebilmeli. Yeni
teknolojilere ayak uydurmamız lazım.
Tabii öğrenci velilerine de düşen çok
önemli görevler var. İnanıyorum ki iyi
niyetle mevcut sorunların üstesinden
gelebiliriz.” diye konuştu.
Tüm velilere azınlık okullarını tercih
etmeleri çağrısında bulunan dernek
başkanı Salih Ahmet, kayıt işlemlerinin
son güne bırakılmaması gerektiğini
söyledi.

NURETTİN KIYICI
İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU AZINLIK
OKULLARI ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
Gazetemizin sorularını yanıtlayan
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, azınlık toplumunun en önemli
meselesinin azınlık eğitimi olduğunu
ifade etti.
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Gümülcine
Kırmahalle
Camii’nin
kapısını kırdılar
İlkokula kayıt döneminin bu yıl ilk kez
Mayıs ayına alındığını dile getiren Kıyıcı,
“Bugüne kadar kayıtlar 1 Haziran
tarihinde başlardı. Ve Eylül ayında
okullar açıldığında da devam ederdi. Bu
yıl çok farklı bir uygulama yapılıyor.
Biraz acele oldu. 2 Mayıs Pazartesi günü
ilkokula kayıtlar başladı. Özellikle bizim
insanımız bu duruma hiç alışık değil. Hiç
de hazırlıklı değil. 19 Mayıs Cuma günü
de son gün. Çocuğunu okula kayıt
ettirmesi gereken veliler lütfen acele
etsin. Biz an önce gelip kayıtlarını
yaptırsınlar. Tabii ki öğrenci velilerimize
tavsiyemiz, çağrımız çocuklarını azınlık
okuluna kayıt ettirmeleridir.” diye
konuştu.
Kıyıcı, “Bir çocuk hangi kültürde ve
hangi dilde eğitim alırsa o kültürün
insanı olur. Bizim okullarımız, yani
azınlık okulları çift dilli. Türkçe ve
Yunanca eğitim veriliyor. Azınlık
çocukları bu okullarda hem kendi dilini
ve kültürünü öğreniyor, hem de ülkenin
dilini ve kültürünü öğreniyor. Çocukları
kendi dilinden de, kendi kültüründen de,
ülkemizin resmi dilinden ve kültüründen
de mahrum bırakmamalıyız. Bu da
azınlık okulu sayesinde olur. Bu yüzden
de bir kez daha diyorum ki çocuklarımızı
azınlık okullarına göndermeliyiz. Çünkü
bu okullar bizim okullarımız, bizim
kültürümüz.”

“AZINLIK OKULUNDAN UZAKLAŞAN
ÇOCUK ZAMANLA KENDİ
KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAŞIR”
Azınlık okulundan uzaklaşan çocuğun
kendi kültüründen zamanla
uzaklaşacağını belirten Kıyıcı, “Bir okul

demek bir kültür demektir. Azınlık
okullarında bazı sorunlar yaşanıyor
olabilir. Bazı eksikler de olabilir. Ama
şunu unutmayalım ki bütün okullarda
eksikler var. Eğer bir çocuk kendi
okulundan , yani azınlık okulundan
uzaklaşırsa o zaman o çocuk zamanla
kendi kültüründen de uzaklaşacaktır.
Uzak kalacaktır. Özellikle de ilkokul için
konuşuyorum. Çocuğun ilkokul eğitimini
mutlaka azınlık okulunda alması gerekir
diye inanıyorum. Aksi halde bizim
çocuklarımız bize yabancı olacak,
kültürümüze ve kimliğimize yabancı
olacak. Aslında çocuklarımızın azınlık
okulunda okuması bir fırsattır. Çocuk
burada hem Türkçe’yi hem Yunanca’yı
aynı anda öğreniyor. Bu çok önemli.”
ifadelerini kullandı.

“AZINLIK OKULUNUN ÖNEMİNİ
TOPLUMA DAHA İYİ ANLATMALIYIZ”
Velilere azınlık okulunun öneminin
yeterince anlatılamadığına inandığını
söyleyen dernek başkanı Kıyıcı, “Azınlık
eğitiminin ve azınlık okulunun bizim
toplumumuz için önemi çok büyük.
Ancak azınlık olarak biz bunu
toplumumuza, özellikle genç anne
babalara yeterince anlatamıyoruz.
Azınlık okulunun önemi topluma çok
daha güzel anlatılmalı. Bu sadece bizim
derneğimizin işi de değil. Bu çok önemli
bir mesele ve tüm toplumun görevi.
Azınlık eğitimini ve azınlık okulunu
insanımıza, halkımıza, milletimize çok
daha iyi anlatmak zorundayız.” dedi.
Kıyıcı, konuşmasının sorunda genç
velilere çocuklarını azınlık okullarına
gönderme çağrısını tekrarladı.

GÜMÜLCİNE’de 2
Mayıs Salı gecesi kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler
tarafından Gümülcine
Kırmahalle Camii'nin
giriş kapısı kırıldı. Olayı
fark eden cami imamı
durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili olarak
Kırmahalle Cami İmamı
Hafız Hüseyin Hasan,
“Sabah namazına
geldiğimizde cami

kapısının bir cisimle
zorlanarak kırıldığını
gördük. Kapıyı açık
vaziyette bulduk.
Durumu polislere
bildirdik. Camiye gelen
polisler erken saatte bir
ön inceleme yaptıktan
sonra ilerleyen saatlerde
tekrar camiye gelip
detaylı inceleme
yapacaklarını belirttiler.
Kapıyı kıran kişi ya da

kişiler cami içerisinde
bulunan eşyalara zarar
vermemiş. Sadece
müezzinin odasında cami
için toplanan bir miktar
yardım paraları vardı
onları almışlar.”
açıklamasında bulundu.
Gümülcine Kırmahalle
Camii’nde yaşanan olayın
benzeri yaklaşık iki ay
önce Şehreküstü
Camii’nde yaşanmıştı.
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Batı Trakya Türk azınlığının sorunları
İstanbul’daki sempozyumda ele alındı
İSTANBUL Üniversitesi, Türk Ocakları
ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Balkanlar’da Türk
Kültürü: Batı Trakya” konulu
uluslararası sempozyum, 27 Nisan
Perşembe günü İstanbul Üniversitesi’nde
gerçekleştirildi.
Sempozyum, İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi
Eraslan ve İstanbul Türk Ocağı Başkanı
Dr. Cezmi Bayram’ın açılış
konuşmalarıyla başladı.

“SEMPOZYUM, İKİ DEVLET
ARASINDA DOSTANE
MÜNASEBETLERİN ÖNEMLİ BİR
UNSURU”
İstanbul Üniversitesi ile 2012 yılından bu
yana çok farklı konularda sempozyumlar
planladıklarını belirten Dr. Cezmi
Bayram, “İstanbul Üniversitesi ile
birlikte daha önce de Batı Trakya ile ilgili
bir program yapmıştık. Batı Trakya,
Türkiye’ye en yakın ve Türklerin yaşadığı
bölge olmasına rağmen orası hakkında
yeterince bilgiye sahip olmadığımızı fark
ettim. Bu sempozyumları yaparken
aslında iki devlet arasında dostane
münasebetlerin önemli bir unsuru
olarak görüyoruz. Tabi iki devlet
arasında bunun dostane bir unsur
olabilmesi için ikisinin de bulunduğu
yerde huzur içinde olması lazım. Burada
Türk kültürünü gündeme aldığımız
zaman düşündüğümüz şey milletimizin
ortaya çıkardığı değerlerin hem kendi
bölgesinde hem de dışarda yaşamasını,
diğer kültürlerle etkileşerek yaşamasını
sağlamak.” diye konuştu.

“BATI TRAKYA’DA YAŞAYAN
KARDEŞLERİMİZİN KÜLTÜREL
DEĞERLERİNİ HATIRLAMAYI VE
HATIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ”
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Cezmi Eraslan ise konuşmasında şunları
dile getirdi: “Türkiye Cumhuriyeti
devletinin sınırları dışında yaşayan
kardeşlerimizin tarihlerini, kültürlerini
araştırmak, öğrenmek ve bunları
akademik kadrolarımızla da paylaşmak,
geleceğe bu manada bir değer
bırakabilmek adına planladığımız bir
ilmi program ile karşınızdayız. Bu
toplantıda biz Batı Trakya coğrafyasında
yaşayan kardeşlerimizin kültürel
değerlerini hatırlamayı ve hatırlatmayı
hedefleyen bir çalışma yapıyoruz. Bu
çalışmanın bütün Balkan coğrafyasını
hedefleyen bir seri toplantı dizisinin ilki
ya da ikincisi olduğunu da ifade etmek
istiyorum. Bundan sonraki aşamada
soydaşlarımın bulunduğu bütün Balkan
coğrafyasını adım adım değerlendirmek,
kültür unsurlarını tespit etmek ve ilim
camiasıyla paylaşmak hedefimizdedir.
Kültürel temelli çalışmaların insani
zeminli araştırmaların insanları
birleştireceğini ve çok daha huzurlu ve
geleceğe dönük bir ortam hazırlamaya
da katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Dolayısıyla bu çalışmalarda hem bilim

insanlarımızda Balkan coğrafyasında
yaşayan soydaşlarımızdaki ilgiyi
arttırmak, hem de yayınlandıktan sonra
kamuoyunda bu konuda bir farkındalık
oluşturmak hedefliyoruz.”

“EĞİTİM VE KÜLTÜR BAŞLIĞI
ALTINDA SUNULMAYACAK
HİZMET YOK”
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak konuşmasına, İstanbul
Üniversitesi’nin akademik iddiasını ve
birikimini ortaya koymak adına bu tür
akademik toplantıların bir düzen
içerisinde olmasından duyduğu
memnuniyeti belirterek başladı. Prof. Dr.
Mahmut Ak, “Biz Rektörlük olarak tabi ki
üniversitemizin akademik yönünü ortaya
koyacak olan toplantıları desteklemek
kararlılığındayız. Öyle ki her bir
toplantıya gitme arzumuza rağmen
toplantılara yetişemez durumdayız. Bu
bizim tatlı bir şikayet ve rahatsızlık
konumuz. Bu vesileyle İstanbul
Üniversitesi’nin büyüklüğünü gösterecek
toplantıların bir tanesiyle birlikteyiz.
Üniversitemiz bildiğiniz gibi sosyal
alanın yanında sağlık alanı ve teknik
alanda da pek çok birimi ve iddiası olan
bir üniversite. Biz bu ülkenin asıl unsuru
olduğumuzu ve kendi geleneğinin,
kültürünün taşıyıcısı olduğunu hiç
unutmuyoruz. Dolayısıyla milletimize
karşı olan bu sorumluluğumuzu yerine
getirmek üzere kendi tarihimizle ve
kültürümüzle yakından ilgilenmeyi,
bunlarla ilgili meseleleri tespit edip
çözüm ve önerileri ortaya koyarak
günümüz ve belki geleceğimizi
planlayacak olan bir şeyleri ortaya
çıkarmayı, bu fikirleri ortaya çıkaracak
olan toplantıyı desteklemeyi bir görev
olarak düşünüyoruz.” dedi.
Sempozyumun çok verimli sonuçlar
doğuracağına dikkat çeken Prof. Dr.
Mahmut Ak, “Üniversitemizde
Türkiye’nin büyüklüğüne ve gelecekteki
dünyaya çok büyük hizmetler
yapacağına inanan güçlü bir kadromuz
var. Bu imarla bu konunun seçilmiş
olmasını önemsiyorum. Eğitim ve kültür
başlığı altında sunulmayacak hizmet
yok. Bu bakımdan biz Batı Trakya’daki
soydaşlarımızı ve o toprakların bekçisi

gibi olan kardeşlerimizi yürekten
kutluyoruz. Türkiye her zaman onların
yanında. En güzel argümanlar eğitimkültür alnındaki işbirlikleridir. Biz bu
işbirliklerini geliştirdiğimiz sürece
geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.”
diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
sempozyum çerçevesinde
gerçekleştirilen oturumlarda Batı
Trakya’da Vakıflar ve Müftülükler, Batı
Trakya’da Osmanlı Mirası, Batı Trakya’da
Din ve Tasavvuf, Batı Trakya’da Sosyal
Yapı, Batı Trakya’da Gelenek, Batı
Trakya’da İletişim, Batı Trakya’da

Edebiyat ve Batı Trakya’da Halk Bilim
başlıkları konuşuldu.
Sempozyum kapsamındaki
oturumların ardından sempozyumun
değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü
Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın
başkanlığında yapıldı.
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarının ele alındığı sempozyuma
katılan akademisyeler, 28 Nisan
Cumartesi günü Batı Trakya’ya geldi.
Heyet, Rodop ve İskeçe illerinde azınlık
kuruluşlarını ziyaret etti ve Kırköy Eğitim
ve Kültür Derneği’nin organize ettiği
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Türkiyeli akademisyenlerden
Batı Trakya ziyareti
İSTANBUL'da gerçekleştirilen
"Balkanlar'da Türk Kültürü: Batı Trakya"
konulu uluslararası sempozyuma katılan
akademisyenler sempozyum sonrasında
Batı Trakya'yı ziyaret etti. Heyete Batı
Trakya ziyareti boyunca BAKEŞ
yöneticileri eşlik etti.
Batı Trakya sempozyuma katılan
akademisyen ve konuşmacılar, 28 Nisan
Cuma günü Kipi gümrük kapısından
Yunanistan’a giriş yaptı. İstanbul
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi
Eraslan başkanlığındaki heyetin ilk
durağı Meriç iline bağlı Ruşenler köyü
yakınlarında bulunan tarihi Seyyid Ali
Sultan Dergahı oldu. Ekip daha sonra
Gümülcine’ye geldi.
Türkiye’de yapılan Batı Trakya
Sempozyumu’na katılan
konuşmacılardan oluşan heyet,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın verdiği akşam yemeğine
katıldı. Dinkler Hanımeli Derneği Müzik
Grubu da burada küçük bir konser verdi.
Konuk heyet 29 Nisan Cumartesi günü
ise Gümülcine ve İskeçe’de ziyaretlerde
bulundu.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i
makamında ziyaret eden heyet, müftülük
sorunu hakkında bilgi aldı.
Akademisyenlerden oluşan grup,
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni de
ziyaret etti. Heyet burada GTGB
yöneticileri tarafından karşılandı. El
sanatları sergisi ve halk oyunları gösterisi
ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
Türkiyeli konukları, DEB Partisi genel
merkezinde Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş ve parti yöneticileri karşıladı. Ali
Çavuş, heyete DEB Partisi’nin çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Yaka yolu üzerinden İskeçe’ye geçen
Türkiyeli akademisyenlerin ilk durağı
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete oldu. Heyet, burada azınlık
sorunları ve müftülük konusu hakkında
bilgi aldı.
İskeçe Türk Birliği’nde Başkan Ozan

Ahmetoğlu ve birlik yöneticileri
tarafından karşılanan akademisyenler,
İTB’nin faaliyetleri ve 30 yılı aşkın süredir
devam eden hukuk mücadelesi hakkında
bilgi edindi.
Akademisyenlerden oluşan grup
Dolaphan köyündeki Mustafçova
Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Belediye
Bşkanı Cemil Kabza ile görüştü. Konuklar
daha sonra Mustafaçova köyüne geçti.
İstanbul’da yapılan sempozyuma
katılanlardan oluşan grup, son olarak
İskeçe’ye bağlı Kırköy’ü ziyaret ederek,
Kırköy Eğitim ve Kültür Derneği
tarafından organize edilen Kültür
Gecesi’ne katıldı. Etkinlik,
katılımcılardan tam puan aldı.
Batı Trakya’yı ziyaret eden heyette,
Batı Trakyalı olan İstanbul Üniversitesi
öğretim üyesi Nilüfer Erdem ve Hacettepe
Üniversitesi öğretim üyesi Halim
Çavuşoğlu da yer aldı.

AB, Schengen sınır denetimlerini son kez uzatacak
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Avusturya,
Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi Schengen
bölgesinde yer alan ülkelerin uyguladığı geçici sınır
denetimlerinin son kez olmak üzere altı aylığına daha
uzatılmasını önerdi.
Öneriyi yayımladığı basın açıklamasıyla duyuran
AB Komisyonu, tedbir amaçlı olmak kaydıyla ve
alternatif düzenlemeler tamamlanana kadar AB
Konseyi’nden son kez sınır denetimlerinin altı
aylığına daha uzatılmasının onaylamasını talep etti.
Genel durumun düzelmesine rağmen
Yunanistan'da hala çok sayıda kaçak mülteci ve
sığınmacı bulunduğu kaydedilen açıklamada, sınır
kontrollerinin sağlanması için geçen sene ekimde
göreve başlayan Avrupa Sınır ve Sahil Koruma
Gücü'nün ise daha fazla geliştirilmesi gerektiği
belirtildi.
Komisyon denetimlerin daha önceki dönemlerde
olduğu gibi sınırlı şekilde uygulanacağını
vurgularken, Schengen bölgesi üyelerine sınır

güvenliğini sağlamak için alternatif önlemler almaları
tavsiyesinde bulundu. Üye ülkelerin kamu güvenliğini
sağlamak için sınır geçişlerinde polis denetimini ve
diğer ülkelerle iş birliğini arttırmaları önerildi.
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans
Timmerman konuyla ilgili açıklamasında, "Ortak
çabalarımız sonucu dış sınırlarımız artık çok daha
güvenli ve güçlü. Beraber çalışarak hem güvenliği
hem de serbest dolaşımı garanti altına alabiliriz. Altı
ay içinde iç sınır kontrollerinin olmadığı, tam
anlamıyla işlevsel bir Schengen bölgesi düzenine
dönüş yapabiliriz." dedi.
AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan
Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ise işlevsel bir
Schengen bölgesi düzeninin yeniden inşa edilmesinin
önemine vurgu yaparak, iç sınır kontrollerinin son kez
uzatılacağını kaydetti. Avramopulos, üye ülkelerin
sınır geçişlerinde polis denetimini arttırarak iç sınır
kontrollerinin kaldırılmasına hazırlık yapmaları
gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE - AB ANLAŞMASI
MÜLTECİ SAYISINI AZALTTI”
Öte yandan AB Komisyonu'nun açıklamasında,
Türkiye ile AB arasında anlaşmaya varılan ve geçen
sene uygulamaya konan "mülteci anlaşması"
sonrasında Yunanistan'a gelen kaçak göçmen
sayısında yüzde 97'lik bir düşüş olduğu kaydedildi.
Schengen bölgesindeki sınır kontrolleri geçen sene
mayıs ayında Yunanistan'ın dış sınır kontrolüne
ilişkin yaşadığı sorunlar ve ülkeye yönelik mülteci ve
sığınmacı akını nedeniyle başlatılmıştı.
Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya,
Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç,
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile
AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve
Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.
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daha red kararı
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Chow Chow (Çin aslanı)
u haftaki konumuz
CHOW CHOW cinsi
köpekler olacak...Bu
cinsin ırk özellikleri nelerdir?
Kısaca değinelim...
Chow Chow, dünya
üzerinde bilinen en eski
köpek ırklarından birisidir.
Irkın kökeninin ilk olarak
Moğolistan ve Kuzey Çin
olduğu, dünyaya da bu
bölgede yaşayan Moğol
kabileleri ile yayıldığı
düşünülmektedir. Köpeklerin
yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı,
Han Hanedanlığı dönemine
(MÖ 206 – MS 22) - bu
dönemden kalan çömlekler
ve boyamalara
dayandırılarak - denk
gelmektedir. O dönemden
kalan bulgularda, bir Çin
imparatorunun bu
köpeklerden yaklaşık 2500
çift beslediğini ve onları
avlanırken kullandığı
belirlenmiştir. Ayrıca bu
köpeklerin sadece av için
değil, imparatoru korumak
için de kullanılmakta olduğu
tarihte yer almaktadır.
Çin’de Chow Chow’lar
siyah dilli köpek (hei shitou), kurt köpek (lang gou),
ayı köpek (xiang gou) ve
Kanton köpeği (Guangdong
gou) olarak
adlandırılmaktadır. Orta boy
köpek ırklarına dahildirler.
Boyları 46-56 santimetre
arasında değişiklik gösterir.
Ortalama 25 kg ağrılığa
ulaşabilirler ancak 30 kg’a
ulaşabilen köpekler de
mevcuttur. Chow Chow’lar
sağlam yapılı köpeklerdir.
Kare benzeri bir yapıya,
geniş bir kafa ve küçük,
üçgen kulaklara sahiptirler.
Tüyleri diğer birçok köpek
ırkından farklı olarak çok sık,
çift katlıdır ve pürüzsüz,
yumuşak ya da sert olabilir.
Özellikle boyun bölgesinde
oldukça sık durumdadır. Bu
da aslan yelesi görümüne
neden olmaktadır. Renk kızıl,
siyah, tarçın ya da krem
rengi olabilir.
Irkın öne çıkan bir diğer
özelliği de kıvrık
kuyruklarıdır. Köpeklerin
kuyruğu, vücut üzerinde
durur ve burada bir kıvrım
yapar. Kuyruktaki tüyler
oldukça sık ve kalındır.
Ayırım sağlayan bir diğer
özellikleri de koyu mavi olan
burunlarıdır. Nadiren burnun

B

bir kısmında krem rengi
lekeler de gözlenebilir. Irkın
en dikkat çekici özelliği
siyah/mavi renkli dilleridir.
Bu koyu renk dudaklara
kadar ulaşır. Chow Chow ırkı
köpekler mavi dil ve ağız
boşluğu rengine sahip olan
tek köpek ırkıdır. Diğer
ırklardaki köpeklerde siyah
renkli lekeler gözlenebilse
de Chow Chow’larda bu renk
varyasyonu her bireyde
karakteristiktir. Yani ırka
özgü bir durumdur. Bu renk
dominant genlere bağlı
olarak ortaya çıkar. Dolayısı
ile Chow Chow melezi olan
köpeklerde de mavi-siyah
renkli dil gözlenebilir. Bazı
Chow Chow melezi
köpeklerde mavi dil yerine
mavi renkli beneklere da
rastlanmaktadır. Bu benekler
çok nadir olmakla beraber
bazı saf Chow Chow
köpeklerinde de görülür.
Chow Chow, toleranslı bir
hayvandır. Genellikle
çocuklarla arası iyidir.
Bebekliğinden itibaren diğer
kedi ve köpeklerle yetişmiş
olan Chow Chow’lar bu
hayvanlara karşı nazikliğini
korur. Ancak bu şekilde
yetişmemiş Chow Chow
köpekleri diğer hayvanlara
karşı saldırgan olabilirler.
Eğitilmeleri nispeten zordur
denilebilir. Bu sebeple
eğitimlere mutlaka
bebeklikten başlanmalı ve
hayatları boyuca devam
ettirilmelidir. Irk oldukça
dominanttır ve sağlıklı bir
köpek için mutlaka dominant
bir sahibe ihtiyaç vardır. Bu
sebeple ev içerisinde
baskınlık mutlaka sizde
kalmalıdır.
Chow Chow ırkı köpeklerin
başlıca sorunu gözlerle ilgili
yaşanmaktadır. Entropium
sıklıkla gözlenen bir
problemdir. Bu rahatsızlık
göz kapağının içe kıvrılarak
gözde enfeksiyona neden
olması şeklinde kısaca
tanımlanabilir. Genellikle
çözümü cerrahi müdahale ile
olur. Entropiumun yanında
kalça çıkığı, mide kanserleri
ve kulak enfeksiyonları
sıklıkla gözlenmekte
burunlarının kısa yapısı
nedeniyle horlama ve hırıltılı
nefes de diğer problemler
arasında sayılmaktadır.

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ)
Türkiye’deki darbe girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan darbeci askerlerden beşine ilişkin daha
Türkiye’nin yeni iade talebi reddedildi.
Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan
darbeci sekiz askerden Ahmet Güzel, Gencay
Böyük ve Bilal Kurugül, Türkiye’nin yeni iade talebi
üzerine 3 Mayıs Çarşamba günü başkent Atina’daki
temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Suçlamaları reddeden askerlerin
savunmalarından sonra söz alan savcı Evgenia
Kivelu, Türkiye’nin yeni iade talebindeki
suçlamaların öncekilerden farklı olmadığını
savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi.
Darbeci üç askerin Türkiye’ye iadesinin
reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında
tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafından da
uygun görülürse serbest bırakılmasında mahsur
görülmediğini bildirdi.
Diğer iki darbeci asker Uğur Uçan ve Mesut Fırat
da, Türkiye’nin yeni iade talebi üzerine 4 Mayıs
Perşembe günü Atina’daki Temyiz Mahkemesi’nde
hakim karşısına çıktı. Mahkeme yine red kararı
verdi.
Mahkeme, geçen haftadaki duruşmada da
Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah
Yetik’in iadesi için ret kararı vermişti.
Böylece, Yunanistan’a kaçan darbeci sekiz
askerin tamamı için Türkiye’nin iade talebi
reddedilmiş oldu.
Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan
İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam
ediyor. Yunan makamları, daha önce, sığınma
başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin
gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, FETÖ darbe
girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan sekiz
darbecinin iade talebine ikinci ret kararına tepki
gösterdi.
Yunan makamlarının hatalarını tekrar ettikleri
belirtine Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında,
"Adil ve tarafsız olmasını umduğumuz Yunan
yargısı ne yazık ki bir kez daha bizi hayal
kırıklığına uğratarak, anayasal düzenimize karşı 15
Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeci
hakkındaki ikinci iade talebimizi de reddetmiştir.
Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak
üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri
mensuplarının adalet önünde hesap vermesine
engel olan Yunan makamları, hatalarını tekrar
etmişlerdir. Sözkonusu iadenin reddi kararıyla,
demokratik düzenimizi hedef alan, güvenlik
güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce

vatandaşımızı şehit eden, binlercesini yaralayan ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden
suçluların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına
engel olunmaktadır. Mağdurların hakları
görmezden gelinmektedir.” ifadelerine yer verildi.

"BU KARAR DARBECİLERİ KORUMAKTADIR"
Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan
mahkemesinin kararının ardından yayınladığı
açıklamada, sözkonusu kararın darbecileri
koruduğunu vurguladı. Açıklamada şöyle denildi:
“Terör ve suçla mücadele konusunda bir
müttefikimizden görmemiz gereken destek ve
işbirliğini göremiyoruz. Bu karar, suçluların
yargılanmamalarına, suçun cezasız kalmasına
neden olmakta, darbecileri korumaktadır.
Suçluların yargı dışında tutulmasına neden olan
bu kararın siyasi saiklerle alındığı açıktır. Bu karar
darbecilere kucak açan bir ülke olan Yunanistan’la
ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki müşterek
çalışmalarımızı kaçınılmaz olarak etkileyecektir.”

TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİ
KOOPERATİFİ YENİ YÖNETİMİ
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Samsung Galaxy S8’i inceleyelim
SAMSUNG, Galaxy S7 ile
büyük bir başarı yakalamıştı.
Şimdi de Galaxy S8 ile bu
başarıyı katlamak istiyor.
Gözünü zirveye diken ve
yüksek fiyatı ile karşımıza
çıkan Samsung Galaxy S8 ’in
artıları ve eksilerini sizler için
derledik.
Yeni nesil akıllı telefonlara
baktığımızda bir önceki nesille
göre pek bir değişikliğinin
yaşanmadığını söyleyebiliriz.
iPhone ile başlayan akıllı
telefon furyası, bugünlerde
heyecanını kaybettiğini
görüyoruz. Son 10 yıla
baktığımızda, 16:9 boyutunda
bir dokunmatik ekranın kalın
veya ince bir çerçeveye
takıldığını ve piyasaya akıllı
telefon olarak satıldığına şahit
oluyoruz. Tüm modeller artık
birbirlerine çok benziyorlar.
Kullanıcıları ciddi
heyecanlandıran bir yeniliğinin
olmadığı bir gidişata doğru
gidiyoruz. En azından bugüne
kadar.
Samsung, Galaxy S8 ile işte
bu gidişatı kırmak istiyor. Bu
yüzden de ilk olarak 16:9
format yerine 18,5:9 formatını
kullanarak fark yaratıyor. Kasa
sisteminin kenarları inceliyor
ve Galaxy S6 Edge’den
bildiğimiz yuvarlatılmış ekran
ile neredeyse görünmez oluyor.
Ele çok daha iyi oturan bu
tasarım, uzatılmış boyut
sayesinde çok daha şık
duruyor. Bundan da önemlisi
ise 5.8 inç ekranın tek el ile
rahatlıkla kontrol edilebilmesi.

Galaxy S7 Edge ile
kıyasladığımızda genişlik
olarak da ince olduğunu
söylemek mümkün. Galaxy S8,
elbette su ve toza karşı
dayanıklılık gösteren IP68
sertifikasına sahip.
Samsung Galaxy S8, 18,5:9
formatında Infinity Display
olarak adlandırdığı bir ekrana
sahip. Bu ekran Samsung
tarafından adlandırılan
QuadHD+ yani pek alışık
olmadığımız 2960x1440 piksel
çözünürlükte çalışıyor. Bu
ekranın önemli bir avantajı 658
ppi piksel yoğunluk değeri ile
oldukça keskin ve net
görüntüler oluşturulabilmesi.
VR gözlük kullanmak isteyen
kişiler için bu çok önemli bir
avantaj. Normal kullanıcılar
içinse gereğinden fazla.
Samsung S8, bu yüzden
normal kullanıcılar için Full HD
yani 2220x1080 piksel
çözünürlüğünde kendisini
ayarlıyor. Menüde yer alan
Performans modunu aktif
ettiğinizde QuadHD+
çözünürlüğüne geçiyor.
Samsung S8’in
çözünürlüklerle oynayabilmesi
elbette önemli. Ama ondan
önemlisi parlaklık, kontrast ve
renk derinliği değerleri. 741
Candela’lık parlaklık değeri ile
S7 den daha yüksek. 9227:1’lik
kontrast ve geniş renk
derinliğinin de yüksek olması
(HDR) bu ürünü neredeyse
rakipsiz kılıyor. Bu yüzden olsa
gerek Samsung S8, daha çok
televizyonlarda bildiğimiz UHD

Premium logosunu
taşıyabiliyor.
Samsung Galaxy S8,
neredeyse çerçevesiz bir
tasarıma sahip. Durum böyle
olunca, o alıştığımız Home
tuşuna yer kalmadı. Home
tuşu, birçok Android telefonda
olduğu gibi ekranda sanal
olarak görünüyor. Daha
doğrusu Home tuşu ekranın
altında gizli. Bunun en büyük
dezavantajı, Home tuşunu
parmağınıza hissedemiyor
olmanız.
Samsung, tıpkı Apple’ın 3D
Touch teknolojisi gibi, basma
hissiyatı olan bir alanı
oluşturmuş durumda. Ama
burada kullanılan teknoloji ne
yazık ki Apple kadar başarılı
olmadığını söylemeliyiz. Bu
teknolojide aldığımız hissiyat
gerçekten çok düşük. Durum
böyle olunca Parmak izi
sensoru de yer değişti. S8’in
arka yüzeyinde olan Parmak izi
sensoru, ortada bulunan
kamera lensinin sağ tarafında
yer alıyor. Bu esasında
alışılması gereken bir durum.
Yaptığımız denemelerde,
parmağımız parmak izi sensoru
yerine hep kamera lensinin
üzerine geldi.
Samsung Galaxy S8, parmak
izi sensorunda ne yazık ki
istediğimiz etkiyi veremedi.
Buna karşın göz tarama özelliği
ile de hepimizi şaşırttı. Ön
tarafta, göz taramayı yapan
ikinci bir kamera bulunuyor.
Bu kamera parmak izi
sensorundan farklı olarak

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Kesinti,
Ala 2) El, Tombalak 3)
Kekik, İl, Tü 4) Ebe,
Tasarı 5) Çapraz, Şale
6) Şef, Irıp 7) Kin, Alem,
Pr 8) Kayış, Ala 9) Np,
Rn, Makak 10) Taam,
Beton 11) Sauna, Ir 12)
Fa, Taraftar 13) Ata,
Roze, Rb 14) Kavrak,
Tıpa.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Kekeç, Kent, Fak 2)
Elebaşı, Pasata 3)
Kepenk, AA, Av 4) İti,
Rf, Armut 5) Nokta,
Ayn, Nara 6) Tm, Azılı,
Barok 7) İbis, Reşme,
Az 8) Alaşım, Atıfet 9)
Al, Rap, Akort 10) Hatıl,
Plan, Arp 11) Akü,
Evrak, Urba.

SOLDANSAĞA
1)Büyük yolcu taşıtı – Çağrı 2) (Ünlem) Yazıklar olsun –
Yurt özlemi, yurtsama 3) Kalın, kaba baston – (halk dili)
Sinema sanatçısı – Aktinyum’nu simgesi 4) Boy, endam
– Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah 5) İşsiz, boş gezen, avare – Emme 6) Tavır,
davranış – Geçimsizlik 7) Doların yüzde biri –
Lorentiyum’un simgesi – İlkel su taşıtı 8) Küçük tepe –
Desigram’ın kısaltması 9) Beyaz – Demir’in simgesi –
Sarhoş bağırması 10) (zooloji) Büyük fare – (hukuk)
Temize çıkarma 11) Çene altı – İlaç 12) Telsi doku –
Öğütleme, yol gösterme 13) (kısaca) Avrupa Birliği –
Öğrenme isteği – Bir suçu bağışlama 14) Şans, baht –
Çok acıklı olay.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Büyük, süslü çadır – Gizler, sırlar – Makam, mevki 2)
İzin, ruhsat – Bir yerleşim merkezi 3) Bir tür ak asbest –
İçi çukur kap 4) Yabani hayvan barınağı – Oyunda kağıt
atma sırası – Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu
ateşli silah – Bir nota 5) Kavun, karpuz tarlası – Koyun,
kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses – Bunama, ihtiyarlık
yüzünden alık duruma gelme 6) Bir şeyin tepe kısmı –
Sönmemiş kireç – Gelir getiren mülk 7) Takım oyunlarının oynandığı yer – Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad – Acıma anlatan bir sözcük
8) Hoş koku – Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti
arabası 9) Klor’un simgesi – Bir tür dans – Değerli bir
bitki 10) Bir ticari kuruluşu tanıtan iş kolu – Erkek kişi –
Köpek, inek yiyeceği 11) Dileyiş, dileme, istek – Su
yosunu – Özel bir günün öncesi.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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oldukça hızlı ve etkili
çalışıyor. Gözlük
takan insanlarda da
verimli çalışan bu
kamera, ne yazık ki
güneşli ortamlarda
ciddi zorlanıyor.
Samsung Galaxy
S8, ev yapımı 10 nm
mimarisinde Exynoss
8895 işlemcisini
kullanıyor. Sekiz
çekirdekli olan bu
işlemci ilk dört
çekirdeğini 2.3 diğer
dört çekirdeğini de 1.7
GHz sistem hızında
çalıştırıyor.
Yaptığımız
denemelerde, Galaxy
S8 ile yaşanması gereken
performans artışının Galaxy
S7’den çok daha performanslı
olmadığını gördük. Hatta bazı
testlerde A10 Fusion işlemcili
iPhone 7’nin daha iyi olduğunu
söyleyebiliriz. Tek çekirdek
performansı istenilen etkiyi
vermemesine rağmen, çoklu
çekirdek performansında
Galaxy S8 tüm rakiplerini
geride bırakıyor. Bunun anlamı
çoklu çekirdek kullanan
uygulamalarda yüksek bir
performans elde
edebiliyorsunuz.
3000 mAh’lik bir pil
kullanan Samsung S8, tam yük
altında yaklaşık 9 saat’den
fazla çalışabiliyor.
Değiştirilemeyen bu pil,
kablosuz şarj teknolojisi ile
hızlı şarj olabiliyor.

2

3

4

5

6

Galaxy S8’in kamerası
değişmedi. S7 de kullanılan
kamerayı kullanan S8, 12
MP’lik sensorü ile otofokus
özelliğine sahip. Ön kamera 5
MP’den 8 MP’e yükseldi ve bu
kamera da otofokus özelliğine
kavuştu. Galaxy S8’in kamera
performansı, S7 ile
kıyaslandığında, ciddi bir artış
göstermiyor. Galaxy S8 tıpkı S7
gibi loş ortamlarda zorlanıyor.
Detayları zayıf ve sarı tonlama
ile gece çekimi yapan Galaxy
S8, ne yazık ki iPhone 7’ye
yaklaşamıyor. Gündüz
çekimlerde ise herkesle
yarışabilecek duruma geliyor.
Rakiplerinin kullandığı ve fark
yaratmayı başardıkları Dual
kamera teknolojisi ne yazık ki
Galaxy S8’de tercih edilmiyor.

7

8

9
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Sevgili dostlar
Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek
dediğinizde, aklınıza gelen sadece
fiziksel sağlığı olmamalıdır.
Çocuğunuzun ruhsal sağlığı, sizin
tavırlarınızla gelişiyor. Çocuklara
iyilik yaptığınızı düşünürken,
aslında farkında olmadan yanlış
bir bilgi yüklemesi yaparak,
sağlığıyla oynuyor olabilirsiniz.
Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için
önerilerimize kulak verin.
Pek çok ebeveyn, çocuklarına
tabağa konulan tüm yemeği
bitirmesi için baskı yapar. Oysa
yapılan araştırmalar, bu
durumun iki yanlış sonucunu
ortaya çıkarabileceğini
gösteriyor. Çocukların bir tabağın
%60’ını bitirmeleri normal bir
beslenme biçimidir.
Çocuklarınıza tabağın
tamamını bitirmesi
için baskı
kurduğunuzda, çocuk
büyüyünce de doyma
duygusundan yoksun
kalıp, önüne koyulan
her şeyi yeme
içgüdüsüne
sürüklenerek obezite gibi
rahatsızlıklara
sürüklenebiliyor.
İkincisi çocuklarda bu ters
etki yaratarak yeme eyleminden
uzaklaşmalarına neden olabiliyor
veya bunu istediklerini ailesine
yaptırmak için bir çeşit şantaj
malzemesi olarak
kullanabiliyorlar.
Çocuklarda sporu sevdirmenin
yolu, onlara keyifli aktiviteler
yaratmak olacaktır. Aile içinde
geçirilen zamanın aktivitelere
dayalı olması ve birlikte
yapılması uygun olacaktır.
Yaklaşık bir saat boyunca
çocuklarınızla spor veya egzersiz
alt fikrine dayalı aktiviteler
yapın.
Çocuklarınıza televizyon
karşısında yemek yedirmeyin.
Onlara yemek yedirmenin
yöntemi, televizyonla oyalamak
değildir. Bu doygunluk

Çocuklara “tabağındakini
bitir” demeyin!
duygularının
gelişmesini engeller
ve yemek kültürlerini yok
eder.
Çocuklarınızın televizyon,
bilgisayar oyunları ve tüm
medyada geçireceği zamanı
doğru ayarlamanız gerekiyor.
Çocuklarınıza her zaman farklı
gıdalar yedirin ve onların
yiyecekleri tanımaları ve
sevmeleri için zaman tanıyın. İlk
seferinde yemeyeceğini söylemesi,
birkaç kere denediğinizde de
yemeyeceği anlamına gelmez.
Eğer brokoli bitene kadar
masadan kalkamayacağını
söylerseniz, bu çocuk için ceza
yiyecek olur. Tam tersi
acıktığında tekrar yemesi için
tabağa koyun. Onlara besinleri
eğlenceli bir şekilde sunmak da
önemli olacaktır.

Mem le ketimden Man za ra lar...

Çocuğunuzun ruhsal
sağlığı, sizin tavırlarınızla
gelişiyor. Çocuklara iyilik
yaptığınızı düşünürken,
Yatak odasından cep
telefonlarını kaldırın. Özellikle
baş ucunda telefon veya tabletle
uyumak sağlıklı değil. İyi ve
deliksiz bir uyku için telefon
alarmı yerine eski usul saat
kullanması yönünde örnek olun.
Çocuklarınızı sağlıklı
atıştırmalık yemeye alıştırmak
için size önemli görevler düşüyor.
2010 yılında yapılan bir
araştırma, 2000’li yıllarda
çocuklarda kötü beslenmenin
%70 arttığını gösteriyor.
Çocuklara gün içinde sağlıklı
besinler tüketmeleri için
özendirici olmalı ve ara
öğünlerde sağlıklı aperatifler
hazırlamalısınız.
Çocuklarınızla besinler üzerine
konuşun. Şekerin iyi olmadığını,
onun yerine tüketebilecekleri
gıdaları anlatın. Renkli sağlıklı
besinleri tanıtın ve onlar
hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlayın.

aslında farkında olmadan
yanlış bir bilgi yüklemesi
yaparak, sağlığıyla
oynuyor olabilirsiniz.
Çocuklarınıza ödül olarak
şeker ve çikolata gibi gıdalar
vermeyin. Şekerli gıdaların bir
ödül olması, onları cazip kılar.
Tatlı gıdalar ve ödül arasında
beyninde bağlantı kurmasını
engelleyin.
Akşam yemeğinin
hazırlanması tüm ailenin
katıldığı eğlenceli bir aktivite
olursa, çocuk da kendisini bunun
bir parçası olarak görürse, temel
beslenme alışkanlıklarını olumlu
yönde etkilemiş olursunuz.
Eğer siz yemek sırasında asitli
içecekler tüketiyorsanız,
çocuğunuzun yemekte su veya
taze sıkılmış meyve suyu
içmesini, süt içmesini
bekleyemezsiniz. Çocuğunuz için
istediğiniz ne varsa, önce
kendiniz yaparak örnek
olmalısınız.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Kakaolu Puding

FOTO: Hasan Hasan

Malzemeler
6 yemek kaşığı kakao
1/4 su bardağı buğday veya mısır
nişastası
1/2 su bardağı şeker
Bir çimdik tuz
2 su bardağı tam yağlı süt
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
25 g tereyağı
(ufak küpler halinde kesilmiş)
Hazırlanışı
Kakaoyu, nişastayı, şekeri ve tuzu
orta boy bir tencerede tel çırpıcı
yardımıyla karıştırın.
üzerine sütü, (eğer kullanıyorsanız)
vanilya özütünü ve tereyağını ilave
edip orta yüksek ateşin üzerine oturtun ve kuru malzemeler tamamen
çözünene kadar, yaklaşık 5 dakika
boyunca, çırpma teliyle sürekli
karıştırın. Ocağın altını biraz kısın ve
çırpma teliyle tencerenin tabanını
sıyırarak sürekli karıştırmaya devam
edin.
Yaklaşık 10 dakika sonra, karışım

iyice koyulaştığında, kıvamını kontrol
etmeye başlayın. Puding, çırpma
telinden tencereye doğru akmak yerine ufak öbekler halinde dökülüyorsa,
kıvamı tutturdunuz demektir.
Hiç bekletmeden servis bardaklarına
paylaştırın.Bardakları yarım saat
kadar oda sıcaklığında soğumaya
bırakın, ardından bir tepsiye dizip
üstlerini streç filmle kapattıktan sonra
en az 2 saat boyunca buzdolabında
soğumaya bırakın.
Hava geçirmeyecek şekilde streç filmle kaplı olarak en az 4 gün boyunca
buzdolabında saklayabilirsiniz.
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Ceviz suyu ile zayıflamayı denediniz mi?
Bitkisel zayıflama yöntemleri
kullanarak hızlı ve sağlıklı kilo
vermek isteyenler için mucizevi bir
tarifimiz var: Ceviz suyu! Sadece iki
malzemeyle hazırlanan bu sihirli
karışımla, her gün biraz daha
zayıfladığınızı görüp mutlu
olacaksınız.
Ceviz suyu içerek zayıflayanların
yorumlarını duyduğumuzda çok
heyecanlandık ve bu şahane tarifi bir
an önce size ulaştırmak istedik. Farklı
yaş gruplarından insanların ceviz
suyundan gördükleri faydalar
şöyledir:
• Karın şişkinliği ve gaz problemim
çözüldü.
• Göbek eritmeye ve kilo vermeye
başladım.
• Her hafta tartıda olumlu
sonuçlar aldım.
• Kolesterol değerlerim normale
döndü.
• Düzenli olarak büyük tuvalete
çıkmaya başladım.
• Uzun süre tok hissedip aç
kalmadan zayıfladım.
• Tatlı isteği ve aşırı iştahı yok
ettim.
• Troid değerlerimin normal
döndüğünü gördüm.
• Basenimdeki yağların eridiğine
şahit oldum.
• Yorgunluk, halsizlik ve
sinirlilikten kurtuldum.
Gördüğünüz gibi ceviz suyu içmek
sadece zayıflama değil, genel vücut
sağlığı için çok faydalıdır. İnsanların
bu mucizevi değişimleri yaşaması
aslında bilimsel otoriteler tarafından
da kabul edildi. Örneğin, Amerikan
Sağlık Bakanlığı (FDA) cevizin içerdiği
Omega-3 yağlarının hem
zayıflamada, hem beyin sisteminde
yararlı olduğunu resmen kabul etti.
CEVİZ SUYU NASIL YAPILIR?
Cevizin faydaları arasında,
vücudun yağ yakmasını hızlandıran
protein özleri içermesi vardır. Tokluk
süresini uzatarak, aşırı açlık
çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi
suyu içerisinde bekletmek, özlerinin
iyice suya geçmesini ve sizin daha
çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç
mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflamanın
mucizesini bizzat yaşarsınız.
Bu bizim yaptığımız ceviz suyu,
gerçekten çok kolay ve lezzetli!
Malzemeler:
1 adet bütün ceviz
(Sert dış kabuğu soyulmuş)
1 su bardağı oda sıcaklığında su
Hazırlanışı:
Cevizin içindeki minerallerin suya
geçmesi için, ceviz suyu geceden
hazırlanıp sabaha kadar bekletilir ve
sabah aç karna içilir. Yapmanız
gereken çok basit: 1 su bardağı suyun
içine 1 adet bütün cevizi ekleyip
sabaha kadar bekletin.
Sabah uyandığınızda aç karna,
oturarak ve en az 3 yudumda ceviz
suyunu için. Cevizi yiyin. Her
zamanki gibi diyete uygun
kahvaltınızı yapın.
Emziren anneler, troid ve
kolesterol hastaları için uygun olan
ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene

kadar her gün yapmalısınız.
Ceviz suyunu mucizevi hale getiren
özelliklerini öğrenmeye ne dersiniz?
İşte, cevizin faydaları:
• Protein içeriğiyle yağ yakmayı
hızlandırır.
• Omega 3 yağlarıyla
sinir sistemini korur.
• Ara öğünde
yenildiğinde tok tutup kilo
verdirir.
• Karaciğeri güçlendirip
hormonları dengeler.
• Detoks etkisiyle vücudu
içeriden temizler.
• Doymamış yağ içeriğiyle
kabızlığı giderir.
• Sporcuların kas
yapmasını sağlar.
• Saç ve tırnak sağlığı için
faydalıdır.
• Cildi nemlendirip yaşlanmaya
karşı korur.
• Damar tıkanıklığına karşı korur.
• Kansere karşı koruyucu ve
iyileştiricidir.
CEVİZİ NASIL YEMEK GEREKİR?
Ceviz çok faydalı bir besindir,
ancak kalori değeri yüksektir. Diyet

sürecinde, kaynağı her ne olursa
olsun fazla aldığınız
her

kalori,
vücutta yağ olarak depolanır. Bu
yüzden, ‘Ceviz nasılsa çok faydalı’
deyip her gün avuç dolusu ceviz
yemeyin.

Günde en fazla 4 adet ceviz
yemelisiniz, bu
sağlığınız için
yeterli, diyet

içinse uygundur. Örneğin,
akşamüstü 4-5 gibi ara öğün
yaparken bir fincan tarçınlı süt
içebilir ve yanında 2 adet tam ceviz
yiyebilirsiniz. Bu hem açlık ve sinir
çekmeden kilo vermenizi, hem de yağ
yakmanızı sağlar.

Bunları yaparak cildinizi mahvediyorsunuz!
Cilt bakımınızı bilmeden büyük yanlışlıklarla
mahvediyor olabilirsiniz. Sonucunu da kırışıklar,
sivilceler, donuk ve ölü hücreler dolu bir cilt olarak geri
alıyorsunuz.
Dikkat edilmesi gereken noktalara şöyle bir göz
atalım...
Güneş koruyucu krem kullanmamak
İşte cildiniz için yapabileceğiniz en büyük zararlardan
birini böyle yapıyorsunuz. Güneş ışınları kısa ve uzun
vadede, cildinize ciddi zararlar verir. Bundan korunmak
için mutlaka güneş koruyucu krem kullanın.
Sivilce sıkmak
Ne yazık ki, ergenlik geçtikten yıllar sonra bile ciltte
sivilce olmasına neden
olabilecek pek çok unsur
var. Eğer sivilcenizi
sıkıyorsanız, onun
yayılmasına ve cildinizin
zarar görmesine yol
açıyorsunuz demektir.
Sivilceleri sıkmayın!
Ağır makyaj
Çok ağır makyaj
yapıyorsanız, cildinizin
nefes almasını
engelliyorsunuz
demektir. Belirli zaman
aralıklarında yapılan
ağır makyajlar da iyi
temizlenmeli ve cildin
nefes almasına olanak
tanınmalıdır.
Nemlendirici
Doğru nemlendirici
cildinizde mucizeler
yaratabilir. Yanlış
nemlendirici ise cildinizi
bataklığa çevirebilir. Cilt
tipinize uygun
nemlendirici seçmek için
özen gösterin.

Sigara içmek
Sigara cildinizin en büyük düşmanlarından biridir.
Sigara içmek kan dolaşımını yavaşlatır, kolajen ve elastin
kırılmasına neden olur. Yaşlanmayı hızlandırır. Acilen
sigarayı bırakın.
Aşırı alkol
Her şeyin dengesi iyidir. Şarap dahil olmak üzere, aşırı
alkol tüketimi cildinizin yaşlanmasına, kırışmasına ve
kötü görünmenize neden olur.
Su içmemek
Cildinize yapacağınız en büyük yanlışlardan biri de, su
içmemektir. Günde 6-8 bardak su için. Sadece cildiniz
değil, tüm vücudunuz için
gereklidir.
Uyku
İyi bir uyku uyumak cilt
sağlığı için çok önemlidir.
Her gece 7-8 saat sağlıklı
uyku uyumanız gerekir.
Diyet
Kilo vermek uğruna tek
tip besin veya sağlıksız
diyetler uygulamak
cildinize zarar verir.
Makyajla uyumak
Cildinize yapacağınız
büyük kötülükler arasında
makyajla uyumak da yer
alıyor. Bundan
kaçınmalısınız.
Cilt temizliği
Düzenli olarak cildinizi
temizlemek, cilt bakımında
büyük önem taşır. Özellikle
mevsim geçişlerinde
profesyonel cilt bakımı
yaptırmak, hayat kurtarır.
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Beliniz ağrıyorsa
onu dinleyin!
GÜNÜMÜZDE stres hayatımızın her
alanında yer alıyor ve sağlığımıza karşı
tehdit oluşturuyor. Strese bağlı olarak
oluşan hastalıkların arasında bel ağrısı
da ilk sıralarda yer alıyor. Beyin, stresde
bel ya da boyun kaslarına aşırı sinyal
göndererek kasları kastırıyor. Bu
bölgelerde sertlikler ve bazen ele gelen
yumrular oluşuyor. Stres dışındaki
faktörlerin başında ise, günlük yaşamda
yanlış duruş pozisyonlarının
vücudumuza olan etkileri oluşturuyor.
Bel ağrısı rahatsızlığı olan hastaların
zihinsel olarak rahatlamadıkça fizik
tedavi, kas gevşetici ya da sıcak
uygulamalar ve merhemlerin pek işe
yaramadığına dikkati çeken uzmanlar,
hafif bir antidepresanın bu aşamada çok
faydalı olduğuna dikkat çekiyorlar.
Beraberinde kas gevşetici ve ağrı kesiciantienflamatuar ilaç da verilerek
tedavinin desteklenmesinde oldukça
fayda var. Ancak ne var ki antidepresan
tedavinin olumlu etkileri ancak 3.
haftadan sonra başlayacağı için çoğu
hasta ilaç yaramıyor zannederek ilacı 1.
haftasında bırakıyor. Antidepresan ilaç
gerçek anlamda 3. ayda etkili olur. Bu
defa da “nasılsa iyileştim artık
kullanmasam da olur” deyip bazı
hastalar tedaviyi keserler. Hastalık geri
döner. Bunun için en az 6 ay kullanmak
gerekir. Bazı vakalarda tedavi bir yıla
uzatılmalıdır.

başvurabiliyor. Bunların içinde süphesiz
bel çektirme en tehlikelisi oluyor.
Bilinçsizce yapıldığından sıklıkla
sakatlıklar oluşmaktadır.

OMURGANIZIN DURUMU
YAŞLANMA HIZINIZI BELİRLER
Erken yaşlanan omurga diğer organların
da hızlı yaşlanmasını adeta yönetiyor.
Omurga problemi olmayanların daha
dinç ve daha genç göründüğünü
görürsünüz. Buna yüz cildi de dahildir.
Çünkü eğik bükük omurga içinde sinir
dokusu sıkıştığında kendini yaşlı
saymaktadır. Sinir dokusu da diğer
organların metabolizmasını ayarladığı
gibi yaşlanma hızını da ayarlamaktadır.

Bel yağlanması 12 çeşit
kansere neden oluyor!

OTURUŞ BOZUKLUĞU
Diğer nedenler arasında yer alan
vücuttaki omurganın mekanik olarak
yükünün artması da bel ağrılarına zemin
hazırlıyor. Oturuş bozukluğu, ağır
kaldırma, kilo alma, uzun süre ayakta
kalma, uzun süre oturma da bel ağrısıne
neden olabiliyor. Soğuğa maruz kalma,
solunum yolu enfeksiyonları da kısa
süreli bel ağrılarının kaynağını
oluşturabiliyor.
Bazı hastalar, bel ağrısını gidermek
için beyin ve omurilik cerrahının onayını
almadan bel çektirme ya da masaj,
bardak kapatma gibi yöntemlere

Yapılan araştırmalara göre bel kısmındaki yağlanmalar
10 cm geliştiğinde 12 çeşit kanser türüne neden olabiliyor.
GIDALARI dengesiz bir şekilde tüketmek, hareketsiz
yaşam, menopoz süreçleri bel çevresinde ciddi
yağlanmalara neden oluyor. Bu yağlanmalar ilerleyen
zamanlarda 12 çeşit kanser türünü beraberinde getiriyor.
Uzmanlar hem vücut yağ oranında artış, hem de bel
çevresinde yağlanma görülen ve menopoza giren
kadınlarda 0,1 oranındaki artış, menopoza giren ve hormon
tedavisi görmeyen kadınlarda meme kanseri görülme
riskinin %11 oranında arttığını, rahim kanseri görülme
riskinin ise %21 arttığını ortaya koymuştur.
Ayrıca genel olarak vücut yağ oranın artması ve bel
bölgesinin yağlanması aşağıda sıralanan kanser çeşitlerini
de büyük ölçüde tetikliyor.
• Pankreas kanseri;
• Böbrek kanseri;
• Yumurtalık kanseri;
• Safra yolu kanseri;
• Kolon ve rektum kanseri (kalın bağırsağın makata yakın
olan ilk 12 cm olan bölümü);

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Aşkta ve yakın
beraberliklerde daha
yumuşak ve anlayışlı olmak
gereği var. Zevkler uyuşmayabilir.
Parasal konularda dikkatli olun.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Yeni bilgiler
ediniyorsunuz. Hobileriniz
üzerinden somut çalışmalar
yapacağınız olanaklar bulacaksınız.

• Mide kanseri;
• Akciğer kanseri.
Kemik iliği (multiple myelom) kanseri gibi kanser türleri
fazla hayvansal yağ tüketenlerde, obezlerde ve bel bölgesi
yağ kitle endeksi fazla olan kişilerde daha sık görülür.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Eldeki işleri
tamamlamak adına
daha fazla uğraş vermek
gerekebilir. Belki yorulacaksınız,
ama sonucu iyi olacak.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kişisel
beklentilerden çok
başkalarına yararlı olacağınız ve
destek göreceğiniz şartlar var.
Çevrenizi mutlu edeceksiniz.

Ağustos) Büyük
beklentilerden
kaçınmalısınız. Bu dönem
daha ziyade kendi kaynaklarınızla
ilerlemeniz gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Yeni
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran)
İş hayatında kazandığnız
donanımlarınız öne çıkıyor.
Bu alanda aldığınız yetkiler size
yeni sorumluluklar getirebilir. Yeni
arayışlar ve ödemelere dikkat.

desteklerle planlarınızı
ilerletmeye başladınız.
Ortaklaşa konularda son
derece akılcı beklentiler
içindesiniz. Yeni önerileri
kendi çıkarlarınızı koruyarak
hayata geçirmeye bakın.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sizin için çok önemli şartlar
beliriyor. Yeni anlaşmalar,
konuşmalardestek göreceğiniz
sonuçlar getirmekte.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Kendi
duygularınızla temas
halindesiniz. Yaratıcı bir
konunun getirdiği
değişikliklere son derece
duyarlı yaklaşıyorsunuz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Pek çok
konuda hızlı ilerlediniz. Biraz
fazladan çaba göstermek, özel
hayata yönelmek sizi
rahatlatabilir. Sağlığınıza
dikkat edin.

Para durumunuzda yaşanan
dalgalanmalara karşı önlem
almalısınız. Gelir ve giderler
arasında oluşan açık nedeni ile
tutumlu olmak gerekiyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Pek çok konuda destek
görerek somut adımlar
atmaktasınız. Bu
dönemde iş hayatınızı
bağlayan çalışmalar ve
ilişkiler ön plana geçebilir. Duygusal
hayatınızda güzel gelişmeler sizi
bekliyor.
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İş Makinaları Operatörleri
Sendikası’nın yeni başkanı
Ömer Muzafferoğlu
İSKEÇE İli İş Makinaları
Operatörleri Sendikası seçimleri
yapıldı. Sendikanın beş kişilik
yönetimi tamamen azınlık
mensuplarından oluştu.
Sendika’nın iki yıl boyunca görev
yapacak Beyköylü Başkanı Ömer
Muzafferoğlu, Topiros
Belediyesi’nde çalışıyor.
Sendikada yapılan genel kurul
sonrasında görev dağılımı
geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirildi. Buna göre İskeçe
ili İş Makinaları Operatörleri
Sendikası’nı yeni yönetimi şu
şekilde oluştu:
Başkan: Ömer Muzafferoğlu
Asbaşkan: Orhan İdrisoğlu
Sekreter: Hikmet Rahim
Kasadar: Coşkun Ahmet Halit
Üye: İsmet Zümbül

“Uydu anteni
vaadiyle 2 milyon
euro heba edildi”

Bursalı dağcılar “Yunanistan’ın
zirvesi”ne tırmandı
BURSA’lı iki dağcı,
Yunanistan’ın en yüksek
noktası olan 2 bin 917 metre
yüksekliğindeki Olimpos
Dağı’nın zirvesine tırmandı.
Yunanistan'ın kuzeyindeki
Tesalya ve Orta Makedonya
bölgeleri arasında kalan dağın
"Mitikas" zirvesine tırmanırken
zorlu kayalık, karlı ve buzlu
parkurları aşan Bursalı dağcılar,
zirve yolculuklarını vücutlarına
monte ettikleri küçük
kameralarla kaydetti.
Uludağ Dağcılık Kulübü
(ULUDAK) Başkanı İsmet
Şentürk, zirve tırmanışını
gerçekleştirmeden önce
Selanik'e giderek Atatürk'ün
evini ziyaret ettiklerini söyledi.
Şentürk, tırmanış öncesi
araçla 950 metre rakıma kadar
ilerledikten sonra yürüyerek ve
tırmanarak Olimpos Dağı'nın 2
bin metre seviyelerinde bulunan
dağ evine 4 saatte ulaştıklarını
aktardı.
Havanın soğuk ve sisli
olmasına rağmen zirveye
hareket ettiklerini anlatan
Şentürk, ''Yolda ilerledikçe her
yeri yoğun bir sis kapladı. Hiçbir
yeri göremedik. Rotayı da
şaşırıp önce yanlışlıkla başka
bir kulvara girdik. Daha sonra
fark edip geri döndük ve doğru
kulvardan devam ederek
Mitikas zirvesine zorlu ama
zevkli, güzel bir tırmanış
yaparak orada bayrağımızı
dalgalandırdık. Güzel bir
etkinlik oldu.'' diye konuştu.

"ÇOK ETKİLEYİCİ BİR
GÖRÜNTÜSÜ VAR"
Olimpos Dağı'nın, teknik
tırmanış anlamında da dağcılar
açısından çok keyifli bir bölge
olduğunu dile getiren Şentürk
sözlerine şöyle devam etti: ''Biz
de Yunan bayrağıyla birlikte iki
ülkenin dostluğu adına
bayrağımızı dalgalandırmış
olduk. Biz Türk dağcıları da
bütün komşu ülkelerle bu tür
etkinlikleri yapmayı arzu
ediyoruz. Yunanlılar ile de bu
tür faaliyetlere ortak olarak
imza atabiliriz. Bildiğimiz
kadarıyla mitolojide 12 tanrının
buluşma noktası olduğu
anlatılır. Bu hikayeleri dinledik.

Dağın da böyle bir efsanevi
havası olduğunu gördük.
Olimpos Dağı, Balkanlar’ın çok
özel ve güzel bir dağıdır. Çok
etkileyici bir görüntüsü var."
Şentürk, Olimpos Dağı'nın
topoğrafik yapısının alışkın
oldukları dağlara göre çok farklı
olduğuna işaret ederek, "Dağın
son bölümü kayalık; kar ve buz
tırmanışları gerektiren bir yapısı
var. Biz o kadar olduğunu
tahmin etmiyorduk, ama
gittiğimizde zor koşulları
görünce hem zorlu tırmanış
karşısında, hem de bunu
başarmanın verdiği mutlulukla
oradan güzel bir anıyla
döndük.'' ifadelerini kullandı.

RODOP ili PASOK
Milletvekili İlhan Ahmet, uydu
anteni vaadiyle 2 milyon
euronun heba edildiğini
kaydetti.
Dijital Politika ve İletişim
Bakanı Nikos Pappas’ın
geçtiğimiz günlerde bölgeye
gerçekleştirdiği ziyareti
değerlendiren İlhan Ahmet,
uydu anteni projesini eleştirdi.
“Başbakan Çipras’ın
bölgemize gerçekleştirdiği son
ziyaretinde tek taraflı olarak
azınlığımıza vaad ettiği uydu
anteni sözünün, bugün vaad
olmaktan öteye geçemeyerek
bütçeden ayrılan 2 milyon
euronun da bu vaadle heba
edildiğini görmekteyiz.”
ifadesini kullanan İlhan
Ahmet, Başbakan tarafından
önce tüm azınlık bireylerini
kapsayacağı açıklanan
uygulamanın daha sonra
büyük ölçüde
sınırlandırıldığını ve sadece
Balkan kolundaki bazı
yerleşim bölgelerindeki azınlık
bireylerini kapsayacağını
kaydetti.
Sözkonusu projenin azınlık
insanının yaşam kalitesini
arttırmada hiçbir katkı
sağlamayacağını ifade eden
Ahmet, “Azınlığın talebi
olmadığı halde bunu ilan eden
hükümetin, böylece sözünü
tutamadığına kısa zamanda
hep birlikte şahit olduk.
Azınlık bireylerinin birincil
derecedeki yaşamsal
ihtiyaçlarını dikkate
almaksınız, uydu anteni
ihtiyacı gibi ‘yaratılan suni
ihtiyaç’ üzerinden sözde
vaadde bulunan iktidar,
aslında bu 2 milyon euro ile
azınlığımıza nasıl gerçek fayda
sağlayacağını hiç
düşünmediğini,
önemsemediğini bir kez daha
gözler önüne sermiştir.”
Proje için ayrılan 2 milyon
euro ile çok daha faydalı işlere
imza atılabileceğini belirten
İlhan Ahmet, bu kaynakla
yapılabilecekleri şöyle
özetledi:

“1. Yunanistan Tarım
Tazminatları Kurumu’na
(ELGA) tütün üreticilerinin
ödemek zorunda olduğu yıllık
sigorta prim bedeli yarıya
indirilebilir;
2. Ülkenin en fakir bölgesi
olduğu dikkate alınarak,
bölgeye özel Ortak
Gayrimenkul Vergisi (ENFİA)
bedelinde %30 indirim
sağlanması yönünde
düzenlemeye gidilebilir;
3. Genç Çiftçi Programı’na
Rodop ilinden dahil edilecek
çiftçi sayısı arttırılabilirdi.
Azınlık bireylerinin sosyal
faydasına katkı sağlayacağı
muhakkak olan bu fırsatlar
değerlendirilmek yerine, ‘lüks’
niteliğindeki tamamen
uydurulmuş bir ihtiyaç
üzerinden kaynak israfına
gidildiği çok açıktır.”
Dijital Politika ve İletişim
Bakanı Nikos Pappas’ın
bölgeye yaptığı ziyarete de
değinen İlhan Ahmet şu
ifadeleri kullandı:
“Başbakanın ardından Dijital
Politika Bakanı Nikos
Pappas’ın Rodop iline
gerçekleştirdiği ziyarette, gerek
konuyla ilgili, gerekse azınlığın
gerçek ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik
beklentileri karşılayacak
gerçekçi bir söylem dile
getirememesi de, ne yazık ki
hükümetin azınlığa yönelik
umursamaz tutumunda
değişiklik olmadığını
göstermiştir.
Azınlıktan seçilmiş olan üç
milletvekili ile iktidarda kalan
bir hükümetin ve Başbakanın,
azınlığımıza içinde bulunduğu
bu ağır ekonomik koşullar
altında yardımcı olmayı tercih
edeceğine böyle bir tasarrufa
gitmesi halkımızda büyük
hayal kırıklığı yaratmaktadır.
Başbakanı esnafımız,
gençlerimiz ve rençperlerimiz
için Meclis'te sunduğumuz
tekliflerimizi biran önce
dikkate almaya bir kez daha
davet ediyoruz.”
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Batı Trakyalıların Bursa buluşması
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi ile
derneğin Çiftehavuzlar lokali
işbirliğinde, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Osmangazi
Belediyesi ve hayırseverlerin
destekleriyle düzenlenen “7.
Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve
Mevlid-i Şerif” etkinliği büyük
ilgi gördü. Bursa’daki Fatih –
Çiftehavuzlar kapalı pazar
alanında gerçekleştirilen
etkinlikte, binlerce Batı
Trakyalının yanı sıra Bursa
protokolü ve Batı Trakya’dan
gelen heyet hazır bulundu.
Tasavvuf Vakfı Karabaşı Veli
Dergahı Semazen Ekibi’nin
gösterisi ve ilahilerle başlayan
geleneksel organizasyon açılış
konuşmaları ile devam etti. İlk
olarak kürsüye çıkan BTTDD
Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Emin Latif, büyük katılım için
hemşehrilerine teşekkür etti.
Emin Latif, “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, efsane liderimiz Dr.
Sadık Ahmet başta olmak üzere
hakkın rahmetine kavuşan tüm
soydaşlarımıza ve şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.’’
dedi.

TÜRKİYE’DE SORUNLAR
ÇÖZÜLDÜ
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin de,
geleneksel buluşma ve
katılımdan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’de yaşayan Batı
Trakyalıların sorunlarının son
dönemde büyük oranda çözüme
kavuştuğunu anlatan Hüseyin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu başta olmak üzere
emeği geçenlere teşekkür etti.
Hüseyin, tüm dernek üyelerini
14 Mayıs’taki Genel Merkez
genel kuruluna beklediklerini
de sözlerine ekledi.
Daha sonra kürsüye çıkan
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar da, Türkiye’de
yaşayan Batı Trakyalıların
sorunlarının çözüme
kavuştuğunu vurguladı. Bunda
Bakan Müezzinoğlu’nun
düzenlediği çalıştayların büyük
payı olduğunun altını çizen
Dündar, sözü etkinliğe getirdi ve
‘’Güzel ve örnek bir etkinlik
oluyor. Emeği geçen herkesten
Allah razı olsun” diye konuştu.
Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet bu tür etkinliklerin
önemine işaret ederken, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Şükrü Köse ise birlik ve
beraberlik vurgusu yaptı.

DÜNYA BİRİNCİSİ
HAFIZLAR BÜYÜLEDİ
Açılış konuşmalarının ardından
Şehreküstü Camii İmamı M.
Lütfi Taşçı, dünya birincilikleri
bulunan ünlü hafızlar İstanbul
Fatih Camii İmamı Bünyamin
Topçuoğlu, İstanbul Eminönü
Yeni Camii İmamı Ferruh
Muştuer ve İstanbul İstoç Camii
İmamı Mustafa Kızılcaoğlu,
Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif
okudu.
İlgiyle izlenen etkinlik, dualar
ve yöresel yemek ikramı ile son
buldu. Davetlilerin, Batı
Trakya’nın yöresel kıyafetlerini
giymiş genç kızlar ve erkekler
tarafından karşılanması da
etkinliğe renk kattı.

Başkonsolos Akıncı
Yelkenciler’i ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 28 Nisan Cuma günü İskeçe ilinin
Yelkenciler köyünü ziyaret ederek, Cuma
namazını soydaşlarla kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Yelkenciler köyü
ziyareti sırasında Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete 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, “Bu cuma
küçük ve şirin bir köy olan Yelkenciler’deydik”
paylaşımında bulundu.
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DİN VE TOPLUM

İskeçe’de Misvaklı ve
Arenmahalle’de
hatim etkinlikleri

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hıdrellez bahar bayramı
lk çağlardan beri,
toplumların, değişik vesile
ve inançlarla kutladıkları
şenlikler hep olagelmiştir.
Bunlardan biri de “hıdrellez”dir.
Hıdrellez, yazın başlangıcı
sayılan 6 Mayıs günü, Türk İslam
geleneğine göre mesire yerlerine
gidilerek kutlanılan bayramın
adıdır. Bu kelime Hızır ile İlyas
isimlerinin halk arasında şekil
değiştirmesinden meydana
gelmiştir.
Yıl, Hızır ve Kasım olarak ikiye
ayrılır. Mayıs ayının altısında
Hızır ile yaz başlar. 186 gün
sürer. Kasım ayının 8�ine kadar
devâm eder ve bundan sonra kış
başlar. 179 gün (Şubat’ın 29
çektiği artık yıllarda 180 gün)
sürer.
Hıdırellez denmesinin sebebi;
Mûsâ aleyhisselâmın
ümmetinden bir velî veya
peygamber olduğu bildirilen ve
Kur’ân-ı kerîmde Kehf sûresi 65.
âyet-i kerîmesinde: “Kullarımdan
biri” ismi ile geçen Hızır’ın (Hıdır)
kurak bir yerde oturması ile o
yerin yeşerip dalgalanmaya
başladığı, hadîs-i şerîfte
(Peygamber efendimizin haber
vermesiyle) bildirilmiştir. Bu
sebeple yaz başlangıcında
ortalığın yeşermeğe başladığı
güne yeşil mânâsına gelen Hıdır
günü, yine bu günde Hıdır ile
İlyâs’ın buluştukları rivâyeti
sebebiyle de Hıdırellez
(Hıdır+İlyâs) denilmiştir.
İslâmiyet, Hızır (Hıdır) ve
hazret-i İlyâs’ın Allahü teâlânın
sevgili kullarından olduğunu
haber vermekte fakat onlar adına
mukaddes bir günün varlığını
bildirmemektedir. Hıdırellez
gününün İslâm dîninde dînî
hüviyeti ve kudsiyeti yoktur.
Bundan dolayı 6 Mayıs’ta
İslâmiyet’in beğenmediği, haram
(yasak) ettiği şeyleri yaparak
eğlenmek yasaktır.
İslam dünyasının bir
bölümünde özellikle Türk
dünyasında yaygın olarak
kutlanılan hıdrellezin İslam ile
doğrudan bir ilişkisi yoktur.
Daha ziyade İslam öncesi
dönemlerde baharın gelişi ve
doğanın canlanmasından
kaynaklanan sevincin ifadesi
olarak başlamış ve zamanla
oluşturulan efsanelerle dini bir
muhteva da kazanarak,
geleneksel bir halk şenliğine
dönüşmüştür.
Dinimize göre meşru olmak
kaydıyla eğlenmenin, yiyip
içmenin, şenliklerin bir sakıncası

İ

İSKEÇE’de seçilmiş
müftülüğe bağlı olarak faaliyet
gösteren Kur’an kurslarının
geleneksel olarak
gerçekleştirdikleri hatim
törenleri devam ediyor. 30
Nisan Pazar günü Misvaklı
köyü ile İskeçe Arenmahalle’de
hatim coşkusu yaşandı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza önce

Misvaklı hatim etkinliğinde
hazır bulundular. Protokol
heyeti Misvaklı köyünden
ayrılmadan birer selamlama
konuşması yaparak, öğrencileri
ve organizasyonların
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkesi tebrik etti.
Müftü Mete, Başkonsolos
Akıncı, Milletvekili Zeybek ve
Belediye Başkanı Kabza daha
sonra İskeçe Arenmahalle’deki
hatim törenine katıldılar.
Misvaklı köyünde hatim
duasını İskeçe Müftü

Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
Arenmahalle’de de İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı.
Her iki etkinlikte
öğrencilerin Kur’an
tilavetlerinin yanı sıra
okudukları ilahi ve şiirler
programı izleyenler tarafından
takdir edildi. Hatim programı
sonrasında kılınan öğle
namazının ardından konuklara
geleneksel etli pilav ve ayran
ikram edildi.

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

yoktur. İslam Dininde eşyada asıl
olan mubah yani helal olmaktır.
Bunun için bu ve benzer
konularda İslam Dini ayrıntılı ve
özel hüküm koymak yerine;
sebep, içerik ve amaç açısından
değerlendirerek, genel ilkeler
belirlemiştir. Bunlar da; dinin
temel inanç, amel ve ahlak
ilkelerine aykırı olmaması,
haramların işlenmesine
götürmemesi, başkalarının
haklarını ihlal etmemesi gibi
ilkelerdir. Asr Suresinde
Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Asra
yemin ederim ki; İnsan
gerçekten ziyan içindedir.
Bundan ancak iman edip iyi
ameller işleyenler, birbirlerine
hakkı tavsiye edenler ve sabrı
tavsiye edenler müstesnadır”
Ayrıca İslam Dininde herhangi
bir günün veya zamanın,
kutsallığı ya da uğursuzluğu
yoktur. Doğa, su, hava, yeşillik,
mevsimler, iklimler kendi
başlarına, müstakil güçler
değildir. Bilakis Allah’ın yarattığı
kâinatın birer parçasıdırlar ve
hepsi de neticede ilahi bir plan
ile hareket etmektedirler. Yine
inancımızda dua edilecek,
yardım istenecek, dualara,
dileklere karşılık verebilecek
olan yalnızca Allah Teala’dır.
Bunun için; ağaçlardan,
türbelerden, doğadan ve benzeri
şeylerden dileklerde bulunmak,
mal-mülk talep etmek, kısmet ve
talihin açılmasını beklemek en
hafif ifadeyle hurafedir, batıl ve
boş inançlardır.
Bir başka açıdan, hıdrellez
veya benzeri şenliklerin,
toplumsal birlik-beraberlik ve
kaynaşma açısından önemi
vardır. Bu vesileyle insanlar bir
araya gelmekte, neşelerini
paylaşmakta, beraberce yapılan
piknik gezi ve eğlencelerle hem
hayatın yorgunluğu atılmakta
hem de tatlı bir muhabbet
oluşmaktadır. Biliyoruz ki birlik
ve beraberliğe her zamankinden
daha çok ihtiyacımız vardır.
Bunun için birliğimize,
yardımlaşmaya, muhabbete
vesile olan, kardeşliğimizi
pekiştiren her meşru şeyi
önemsiyoruz. Allah birliğimizi ve
güzelliklerimizi daim eylesin.
Yazımı Mevla’nın şu güzel
sözüyle bitirmek istiyorum:
Taş yeşermez, gelmiş olsa da
ilkbahar. Toprak ol da bak, nasıl
güller açar.
Taş gibi idin, çok gönül kırdın;
yeter. Toprak ol, üstünde hoş
güller biter.
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Οι εκλογές απομακρύνονται όχι όμως
και η κρίση στα κόμματα
ετά την αναμενόμενη ψήφιση
από την Βουλή μέχρι τις 17
Μαΐου του πακέτου των
μέτρων που συμφωνήθηκαν με τους
δανειστές στο πλαίσιο της δεύτερης
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας,
το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην
Ελλάδα μέσα στο 2017 απομακρύνεται
από τον ορίζοντα. Η κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει θεωρητικά μπροστά
της χρονικό περιθώριο 18 μηνών
προκειμένου να επιδιώξει την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές με την λήξη του
τρίτου μνημονίου που τοποθετείται στον
Αύγουστο του 2018.
Παρά τις φωνές της αντιπολίτευσης
και ειδικά της Ν.Δ. που ζητά εκλογές
επιτακτικά τον τελευταίο χρόνο, δεν
φαίνεται καθόλου πιθανό αυτή την
στιγμή να σπάσει η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία των 153 βουλευτώ που
στηρίζουν την κυβέρνηση.
Συνεπώς, πολλά θα εξαρτηθούν για
τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα από την πορεία της οικονομίας
αλλά και από την διαμόρφωση του
πολιτικού σκηνικού σε Γαλλία και
Γερμανία μετά τις εκλογές που θα
διεξαχθούν στις δύο μεγαλύτερες
οικονομίες της Ε.Ε.
Στην Γαλλία την Κυριακή διεξάγεται ο
δεύτερος γύρος των προεδρικών
εκλογών και μέσα στον Ιούνιο
ακολουθούν οι κοινοβουλευτικές εκλογές
που θα διαμορφώσουν και την νέα
πολιτική πραγματικότητα στην γαλλική
εθνοσυνέλευση, ενώ το τρίτο δεκαήμερο

Μ

του Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι εκλογές
στην Γερμανία που θα κρίνουν σε μεγάλο
βαθμό την πορεία της Ε.Ε. και της
ευρωζώνης για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Από τις πολιτικές εξελίξεις σε
αυτές τις χώρες μπορεί να οριοθετηθούν
και οι πρωτοβουλίες της σημερινής
κυβέρνησης σχετικά με τον χρόνο
προκήρυξης των εκλογών.
Οι περισσότεροι αναλυτές πάντως
συμφωνούν ότι ο εκλογικός χρόνος για
την Ελλάδα θα αρχίσει με μετρά
αντίστροφα από το φθινόπωρο του 2018
και μετά.
Το 2019, άλλωστε, θα είναι μια χρονιά
κατά την οποία θα αρχίσουν να
ενεργοποιούνται τα πρώτα μέτρα από
την συμφωνία που θα επισφραγιστεί στο
Eurogroup στις 22 Μαΐου και άρα, η
κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πάει σε
εκλογές έχοντας μπροστά της την
υποχρέωση εφαρμογής μέτρων που
περικόπτουν συντάξεις και επιβαρύνουν
την καθημερινότητα των πολιτών με
νέους φόρους και εισφορές για τους
ασθενέστερους.
Θα είναι όμως πράγματι η επόμενη
χρονική περίοδος ανέφελη για τα
κόμματα αφού φαίνεται ότι εκ των
πραγμάτων δεν πάμε σε εκλογές; Ας
δούμε τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στο
εσωτερικό των κομμάτων προκειμένου
να καταλήξουμε σε κάποια
συμπεράσματα.
ΣΥΡΙΖΑ: Το μεγαλύτερο κόμμα της
σημερινής συγκυβέρνησης βρίσκεται σε
μια συνεχή δομική αντίθεση με τον εαυτό

του και την ιδεολογική του ταυτότητα.
Εφαρμόζει μνημόνιο και λιτότητα που
αποβαίνει σε βάρος ενός μεγάλου
κομματιού ανθρώπων που τον
ψήφισαν. Παρά τις ενέσεις αισιοδοξίας
από τον Πρωθυπουργό και τους
υπουργούς του προς τους βουλευτές
και τα κομματικά στελέχη, αυτή η
αντίφαση δεν μπορεί να κρυφτεί. Η
κοινωνία παρά το γεγονός ότι δεν
κατεβαίνει στους δρόμους και σε
μαζικές διαδηλώσεις, έχει αντιληφθεί
ότι για άλλο πράγμα ψήφισε τον
ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος εφαρμόζει μια
εντελώς αντίθετη πολιτική. Στις
δημοσκοπήσεις τα ποσοστά είναι πολύ
χαμηλά και δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια πρόβλεψης για νίκη στις
εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Μόνη ελπίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ, να
μπορέσει να βγάλει την χώρα από τα
μνημόνια και από την διαρκή κρίση. Να
πετύχει δηλαδή, εφαρμόζοντας μια
πολιτική που δεν την πιστεύει, εκεί
όπου απέτυχαν το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ…
Ν.Δ.: Το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα περίμενε κανείς ότι
θα ήταν απολύτως ευχαριστημένο με
όλα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο
κύριος Μητσοτάκης βλέπει το κόμμα
του να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
με μεγάλες διαφορές και εμφανίζεται
έτοιμος να καταλάβει την εξουσία. Όλα
θα έμοιαζαν ειδυλλιακά αν δεν
υπήρχαν οι λεπτομέρειες που κόβουν το
χαμόγελο των στελεχών της Ν.Δ.. Ποιες
είναι αυτές; Καταρχάς, οι εσωτερικές
σχέσεις και συσχετισμοί ανάμεσα στις
ομάδες που υπάρχουν στην Ν.Δ.
Μητσοτακικοί, Καραμανλικοί,
Σαμαρικοί ανταγωνίζονται για να
καταλάβουν τις καλύτερες δυνατές
θέσεις στον κομματικό μηχανισμό και
στο παρασκήνιο διεξάγεται μια διαρκής
μάχη εξουσίας ανάμεσά τους. Μετά,
είναι η διαφορά φιλοσοφίας και
ιδεολογικής ταυτότητας που υπάρχει
ανάμεσά τους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να
προσδώσει στο κόμμα μια
μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα
αλλάξει το κράτος και τις
γραφειοκρατικές δομές μέσα από τις
οποίες αναπαράγονται οι στρεβλώσεις
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της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας. Οι Καραμανλικοί εμμένουν
στις παραδόσεις της λαϊκής δεξιάς και
του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού,
ενώ την Ν.Δ. διχάζει επίσης και η σχέση
ανάμεσα σε στελέχη του Καραμανλικού
μπλοκ και της κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπάρχουν ακόμα
χιλιάδες στελέχη της Ν.Δ. σε όλη την
Ελλάδα που περιμένουν να πάρουν την
κυβέρνηση για να καταλάβουν θέσεις
στον κρατικό μηχανισμό,
αναπαράγοντας το πρόσωπο του
παλαιού πολιτικού καταστημένου που
οι ψηφοφόροι αποδοκίμασαν σε τρεις
εκλογικές αναμετρήσεις και ένα
δημοψήφισμα. Θα καταφέρει να
συμβιβάσει ο Κ. Μητσοτάκης όλες
αυτές τις αντιφάσεις μέσα στο κόμμα
του; Μένει να το δούμε.
ΠΑΣΟΚ: Το ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζει
εδώ και δύο εβδομάδες ένα σοβαρό
εσωκομματικό πρόβλημα από στελέχη
που αμφισβητούν την ηγεσία της
Φώφης Γεννηματά και ζητούν ένα
συνέδριο από το οποίο θα προκύψει μια
νέα ηγεσία με καθολική ψηφοφορία
από την βάση των στελεχών και των
μελών της παράταξης. Ζητούν την
μετεξέλιξη του Δημοκρατικής
Συμπαράταξης από μία ομοσπονδία
κομμάτων και κινήσεων που είναι
σήμερα, σε ένα νέο ενιαίο πολιτικό
φορέα που θα αφήσει πίσω του το
παρελθόν και θα εκφράσει ενωτικά το
προοδευτικό κέντρο και την
κεντροαριστερά. Η Φώφη Γεννηματά
αντιμετώπισε τα στελέχη που της
πέταξαν το γάντι μέσα στο κόμμα με
όρους εσωκομματικού πραξικοπήματος
και φαίνεται να είναι αποφασισμένη να
μην επιτρέψει άλλες διαφοροποιήσεις
ανακοινώνοντας συνέδριο
ξεκαθαρίσματος του εσωκομματικού
τοπίου για τον προσεχή Οκτώβριο.
Όλα αυτά αναδεικνύουν μια εικόνα
κρίσης του κομματικού συστήματος. Οι
εξελίξεις των επόμενων μηνών θα
δείξουν αν από αυτή την κρίση
προκύψει κάτι καινούργιο ή αν θα πάμε
στην αναπαραγωγή της παραδοσιακής
πολιτικής τάξης όπως την ξέρουμε
μέχρι σήμερα.

Soydaşlar Gerdeme köyü mevlidinde biraraya geldi
mevlide, Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin
Konsolos Davut Ocak, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Hemetli bölgesinden sorumlu Belediye

Başkan Yardımcısı İsmail Molla Ali
Mehmet, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, BTAYTD Başkanı
Ercan Ahmet ve Batı Trakya Camileri Din
Görevliler Derneği Başkanı Sadık Sadık
katıldı.

BTTÖB genel kurula hazırlanıyor

RODOP ili Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Gerdeme köyünde 29 Nisan
Cumartesi günü köy mevlidi düzenlendi.
Kutlu doğum haftası nedeniyle
düzenlenen mevlit etkinliği Yukarı
Mahalle sakinleri öncülüğünde
gerçekleştirildi. Mevlit programı
çerçevensinde Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri Aşr-ı

Şerif, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudular.
Mevlit duasını Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif yaptı. Müftü Şerif,
duanın ardından günün anlam ve
önemini belirten bir konuşma
gerçekleştirdi. Kılınan öğle namazının
ardından köy halkı tarafından etkinliğe
katılan misafirlere yemek ikram edildi.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği

BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), 3 Mayıs Çarşamba günkü
toplantıda genel kurul tarihini belirledi.
Alınan karara göre BTTÖB olağan genel kurulu, Gümülcine’deki BTTÖB genel
merkezinde 27 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00 ile 14:00 arasında yapılacak.
Genel Kurul’daki gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:
1- Kongre Başkanının ve iki yazmanın seçilmesi
2- Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı’nın faaliyet raporunu
okunması
3- Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Denetim Kurulu Başkanının
raporunun sunumu
4- Eleştiriler
5- Aklama
6- Dilekler
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
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Erdoğan - Putin görüşmesi Rus basınında
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in dün
Soçi'de yaptığı görüşme, Rus
basınında geniş yer buldu.
RUSYA'nın önde gelen
gazeteleri, Erdoğan-Putin
görüşmesine ilişkin çok sayıda
haberin yanı sıra izlenim,
makale ve köşe yazısı
yayımladı.
Soçi'deki "Boçarov Ruçey"
devlet başkanlığı rezidansında
yapılan görüşmeye basın yoğun
ilgi gösterdi. Görüşmeyi Rus ve
Türk basınının yanı sıra
Rusya'daki yabancı gazeteciler
de takip etti.

İZVESTİYA: ORTAKLIK
İŞBİRLİĞİNE GERİ
DÖNÜYORUZ
İzvestiya gazetesi görüşmeyi,
"Ortaklık işbirliğine geri
dönüyoruz" başlığıyla verdi.
Haberde, Putin ve Erdoğan'ın
ekonomideki kısıtlamaları
karşılıklı olarak kaldırma kararı
aldığına vurgu yapıldı.
Görüşmeye ilişkin detaylara
yer verilen haberde, Moskova ve
Ankara'nın Suriye'de
çatışmasızlık bölgeleri fikrine
sıcak baktığı ifade edildi.
Haberde, "Putin-Erdoğan
görüşmesi kapalı kapılar
arkasında 3 saatten fazla sürdü.
Görüşmenin ardından

düzenlenen basın toplantısında
konuşan Putin, Türk-Rus
ilişkilerinde normalleşme süreci
geride kaldı. Normal ortaklık
işbirliğine geri dönüyoruz.'
dedi." ifadelerine yer verildi.
Kommersant gazetesi,
görüşmeye ilişkin tam sayfa bir
izlenime yer verdi.
"Dere kenarında domates
çiçek açacak" başlığıyla verilen
izlenimde, Rusya'nın domates
konusunda geri adım atmadığı,
ancak diğer konularda
mutabakat sağlandığı
kaydedildi.

TASS: DOMATES
HARİÇ HER ŞEY
Tass haber ajansı da
görüşmenin hemen ardından
abonelerine sunduğu
haberinde, "Domates dışında
her şey" başlığını kullandı.
Haberde, "Putin ve Erdoğan
Soçi'de oldukça başarılı ve
verimli bir görüşme
gerçekleştirdi. Ankara ve
Moskova, domates hariç
ticaretteki tüm kısıtlamaları
kaldırma kararı aldı. Vize
konusunda da bazı kolaylıklar
sağlanacak." ifadeleri

kullanıldı.
Haberde, Putin'in
"İlişkilerimizin normalleşme
sürecini tamamladığını emin bir
şekilde söyleyebiliriz." ifadesi
alt başlık olarak verildi.
Ria-Novosti haber ajansı da
görüşmeye ilişkin çok sayıda
haber geçti.

HABER KANALLARINDA
ERDOĞAN - PUTİN
GÖRÜŞMESİ
Canlı yayın araçları sabahın
erken saatlerinden itibaren
Erdoğan-Putin görüşmenin
yapılacağı rezidansın önünde

yerini alırken, kanallar
gelişmeleri izleyicilerine canlı
yayınlarla aktardı.
Görüşme, haber kanallarında
gün boyu bir numaralı gündem
maddesi olarak yerini korudu.
Erdoğan-Putin basın
toplantısı, ülkedeki tüm haber
kanallarında canlı olarak
yayınlandı.
Rossiya-24 haber kanalı,
görüşmenin ardından
yayımladığı haberinde, "Putin
ve Erdoğan, domates hariç her
konuda anlaştı" üst başlığını
tercih etti.

UNESCO'dan “İşgalci
güç İsrail” kararı
BİRLEŞMİŞ Milletler Bilim Eğitim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) Yönetim Kurulu, İsrail'in "işgalci
güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını
oylayarak kabul etti.
UNESCO yönetim kurulunun 201. genel kurulu
Paris'te toplandı. Toplantıda
Sudan, Katar, Umman, Fas,
Lübnan, Mısır ve Cezayir
tarafından hazırlanan "İşgal
edilmiş Filistin" karar
tasarısı görüşülerek oylandı.
Kudüs’ün Müslümanlar,
Hıristiyanlar ve Museviler
için kutsal bir kent
olduğunun ifade edildiği
tasarıda, "İşgalci güç İsrail"
tarafından Kutsal şehir
Kudüs'ün yapısını ve
statüsünü değiştirmeye
yönelik alınan her türlü
önlemin, adli veya idari
uygulamanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi
istendi.
Tasarıda, Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı
olarak üst aramayı, tünel kazmayı, eski şehir başta
olmak üzere, Doğu Kudüs'te inşaat projelerini devam
ettirdiği belirtilen İsrail'in, UNESCO ve Birleşmiş
Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak sürdürdüğü
bu uygulamalara son vermesi talep edildi.

Gazze'deki ablukanın devam ettiği, okulların ve
eğitim merkezlerinin inşasında sorunlarla
karşılaşıldığı, bölgeye giriş ve çıkışlarda uygulanan
kontrollerin devam ettiği ve bunun kabul edilemez
olduğunun belirtildiği tasarıda, UNESCO Genel
Sekreteri’ne konuyla ilgili bir
toplantı düzenlemesi ve
UNESCO'nun Gazze'deki
temsilciliğinin yeniden
açılması çağrısı yapıldı.
Tasarıya ilişkin yapılan
oylamada Brezilya, Çin, Rusya
ve İsveç'in aralarında olduğu
22 ülke kabul oyu verirken,
ABD, Almanya, İngiltere,
İtalya ve Hollanda'nın da yer
aldığı 10 ülke ret oyu kullandı.
Oylamada Fransa, Japonya,
İspanya ve Arjantin'in
aralarında olduğu 23 ülke
çekimser kalırken, Sırbistan,
Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmadı.
UNESCO tarafından geçen ekim ayında kabul
edilen bir kararda da "İsrailli işgalci yetkililerin ve
iskan edilen yerlere yerleştirilen grupların, Doğu
Kudüs’teki eski şehirde, Mescid-i Aksa’nın
bulunduğu bölgedeki yasa dışı arkeolojik
çalışmalarından derin endişe duyuyoruz." ifadesine
yer verilmişti.

Haberde, Türk-Rus
ilişkilerinin genel durumuna
ilişkin uzman görüşlerine de yer
verildi.
Life-News kanalı,
"Kısıtlamalar kalkıyor" başlıklı
haberinde, "Basın toplantısında
konuşan Putin, kısıtlamaların
ekonomiye zarar verdiğini
belirtti ve karşılıklı ticaretteki
tüm kısıtlamaların kaldırılması
kararı aldıklarını söyledi. Tek
istisna domates." ifadelerine yer
verdi.

FBI Başkanı: Rusya dünyadaki
en büyük tehlikedir

ABD Federal Soruşturma
Bürosu (FBI) Başkanı James
Comey, “Rusya, eğilimlerine
ve yeteneklerine baktığımız
zaman herhangi bir ülke için
dünyadaki en büyük
tehlikedir.” dedi.
Comey, ABD Senatösü
Adalet Komitesi’nde
düzenlenen oturumda
Rusya’nın ABD seçimlerine
müdahale ettiği yönündeki
tartışmalar hakkında
senatörlerin sorularını
yanıtladı.
Rusya’nın ABD siyasetine
müdahale girişimlerinin çok
da yakın zamana
dayanmadığını savunan

Comey, Rusya’nın 2016
yılında ABD başkanlık
seçimlerine de müdahale
etmeye çalıştığını öne sürdü.
Comey, "Bu süreç
içerisinde öğrendiğimiz en
büyük ders, Rusya’nın böyle
bir girişimi tekrar yapmaya
çalışacağı oldu. Çünkü 2016
seçimlerinde yaptıkları
çalışmaların bir karşılığı
olduğunu gördüler." diye
konuştu.
Comey, Trump’ın
kazandığı başkanlık yarışı
sırasında Demokrat
Parti’nin e-postalarının ele
geçirilmesinin arkasında da
Rusların olduğunu belirtti.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

5 13
5
Haziran
Mayıs
Ocak 2017
2015

1 Mayıs’ta “kemer sıkma”
politikaları protesto edildi

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

Başkent Atina’da işçi ve memurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
kapsamında hükümetin “kemer sıkma” politikalarını protesto etti.
YUNANİSTAN İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (GSEE), Kamu
Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve
Mücadeleci İşçi Cephesi’nin (PAME)
çağrısıyla bir araya gelen farklı meslek
gruplarından çalışan ve öğrenciler, 1
Mayıs’ta Atina meydanlarını doldurdu.
On binin üzerinde göstericinin
katıldığı kutlamalarda çeşitli gruplar
meclisin bulunduğu Sintagma
Meydanı’nda bir araya geldi. Bir grup
gösterici de ABD’nin Atina
Büyükelçiliği’ne yürüdü. Yunanistan
hükümet yetkilileriyle uluslararası
kreditörlerin temsilcileri arasındaki
müzakerelerin devam ettiği Hilton
Oteli önünde de bir grup gösterici
slogan attı.
“Kurtarma paketine hayır, halka
özgürlük” sloganları atan göstericiler,
“Memorandumlar iptal olsun” yazılı
pankartlar taşıdı. Aralarında
Atina’daki Filistin Misyon Temsilcisi
Büyükelçi Marvan Toubassi’nin
bulunduğu grup da İsrail
hapishanelerinde tutulan Filistinli
mahkumlara destek için İsrail
Büyükelçiliği’ne yürüdü. Filistin
bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı
sloganlar attı.
Ayrıca, ülkedeki grevler nedeniyle
ulaşımda aksamalar yaşandı.
Başkentteki troleybüs seferleri gün
boyunca iptal edilirken, otobüs
seferleri 12 saat süresince durduruldu.
Gemicilerin grevi nedeniyle gün
boyunca ülke genelinde deniz seferleri
gerçekleştirilemedi.

Kreditörler ile ön
anlaşmaya varıldı
YUNANİSTAN ve
uluslararası
kreditörleri, üçüncü
kurtarma programı
(memorandum)
kapsamında yeni
kredi diliminin
serbest bırakılması
için gerekli kemer
sıkma önlemleri
üzerinde anlaştı.
Uluslararası Para
Fonu (IMF), AB
kurumlarının
temsilcileri ve
hükümet arasında
bir haftadır başkent
Atina’da devam eden görüşmelerde, ülkenin
kurtarma paketi anlaşmasının ikinci gözden
geçirme sürecine ilişkin ön anlaşmaya
varıldı.
Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos
gazetecilere yaptığı açıklamada,
“Müzakereler tamamlandı. Ön teknik
anlaşma sağlandı. Böylece borç hafifletme
için gereken anlaşmanın önü açılmış oldu.”
ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya göre, hükümet daha fazla

“kemer sıkma”
önlemini
uygulamaya
koyacak.
Önlemlerle,
kurtarma paketi
memorandumu
sonrası 2019’da
emeklilik
maaşlarında
kesintiler ve
2020’de gelir
vergisine ilişkin
tedbirlerle
toplam 3,6
milyar euroluk
ek tasarruf
sağlanması hedefleniyor. Anlaşmada yer
alan başlıklar arasında istihdam piyasasına
ilişkin reformlar ve enerji alanında
özelleştirmeler de bulunuyor.
Hükümet, anlaşmanın sağlanması halinde
Mayıs ayı ortasında reformların bir torba
yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını
sağlamayı planlıyor. Bu durumda, 22
Mayıs’ta Brüksel’deki Euro Grubu
toplantısında yeni kredi diliminin
onaylanması bekleniyor.
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Üstad NURİ efendi’yi
vefatının 27. yılında anarken

Muhterem hemşehrilerim;
Batı Trakta Türklerinin son 100 yılın tarihi üstad
NURİ Efendi ile başlamıştır ve onunla kapanmıştır.
Niçin böyle diyoruz. Sohbetimizde okuduğunuz 71
yıl önce yazdığı makale ve haberler onun hayatı için
en büyük örnektir. Batı Trakya Türklerinin en zor

Evet, sizlerle paylaştığımız makale 14 Kasım 1946
Pazartesi ve 292 sayılı “TRAKYA” gazetesinde üstad
NURİ efendi daha 8 aylık mebus iken YUNAN - TÜRK
dostluğunu bu uslup ile bütün dar kafalılara ve
dünya’ya namı ibret için böyle seslenmiştir.
Bugün biz mi ne diyoruz?
Cevabımız çok basit.
71 yıl önce ne idi ise, bu gün de böyle. Dar kafalı sığı
düşünceliler mevcut diyoruz.

anları ikinci dünya savaşı sonrası Yunanistan iç
savaşı sürecidir.
Örnek mi? İşte 71 yıl önce Yunanistan’ın perişan
haline rağmen, ölçülü ve dikkatli bir tavırla
hemşehrilerine cesaret vererek onların nasıl ayakta
kalabileceklerini tavsiye ederek sarsılmadan o

Üstadım;
71 yıl önce yazdığınız gibi bugünde azınlık içinde,
menfaatçılar, ikiyüzlüler ve herşeyi hazır bekleyen
zavallılar olmasa içimizde emin olunuz çok daha
huzurlu olacağız. Biz, bize bıraktığınız çizgi üzerinde
yörüyoruz ve haklı çıkacağımıza inanıyoruz.

badireyi atlatmalarına sohbetimizde okuduğunuz
örnek yazılarla başarmıştır.
Evet üstadım:
Bıraktığınız örnek yazılar bugün dahi birer örnektir
diyoruz.
Nur içinde yat büyük örnek insan.

Üstadım;
Bugün de iki yüzlü menfaatperezler yüzünden ve dar kafalı devlet yöneticiler müftülük
makamlarını pink - pong topu gibi oynanarak bizim hakkımızla oynanmaktadır.
Gelecek için ne mi düşünüyoruz?
Cevabımız bir adım ileri bir adım geri horon tepeceğiz.
Çözüm için de bir akıllı idareci bekliyoruz.
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BTTDD’n den
STAR TV’ye cevap

Meslek seçiminin önemi
ise son sınıf öğrencileri
için sıkıntılı ve heyecanlı
bir sürecin başlamış
olduğu bu günlerde,
kendilerinin ve ailelerinin
dikkat etmeleri gereken en
önemli husus, kendi yetenek ve
becerileri doğrultusunda bir
meslek seçimi yapılabilmesidir.
Çünkü meslek seçimi, sadece
kişinin hayatını kazanabileceği
işi belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda bireyin yaşam
biçimini de etkiler. Kişinin
başarısı, mutluluğu, hayatı
sevmesi, iyi bir ruh sağlığına
sahip olması, yaptığı işle
orantılıdır. Bunun için de
gençler, meslek seçerken bazı
özellikleri göz önünde
bulundurmalıdırlar.
Öncelikle, “hangi derslerde
iyiyim?”, “hangi alanda daha
çok başarılı olabilirim?”, “hangi
meslek beni daha fazla mutlu
eder?” gibi soruları kendilerine
sormaları gerekir. Çünkü
seçeceği meslekte, gerekli olan
yeteneklere sahip olmayan kişi,
bu işte başarılı olamaz.
Yeteneklerini kullanamayacağı
bir meslek de, kendisini tatmin
etmez, dolayısıyla da mutsuz
olur.
Matematik dersinde zayıf
olan bir çocuğun, mühendisliği
seçmesi, ona hayal kırıklığı
yaşatabilir. Okulda başarısız
olur, hatta eğitimini yarım
bırakabilir. Ya da sevmediği bir
okuldan mezun olsa bile,
sıkıntılı ve sıkıcı geçen eğitim
süreci, onun o mesleğe karşı
hevesini yok eder. Bunun için
de çocuk, kendi ilgi ve
yeteneklerini iyi
tanıyabilmelidir. Hoşlandığı ve
başarılı olduğu dersler, onun
ilgi alanlarını belirler. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta,
çocuğun ilgi duyduğu alana
yeteneğinin de uyum
sağlayabilmesidir. Çünkü
“yetenek” olmadığı zaman, tek
başına “ilgi” de işe
yaramayabilir. Mesela müziği
çok seven bir genç, yeteneği
yoksa bir müzik aleti çalmakta
başarılı olamaz. Ya da çizim
yeteneği olmayan bir genç, ne
kadar ilgi duysa da mimarlık
mesleğinde başarılı olamaz.
İlgi ve yeteneklerinin yanı
sıra, meslek seçiminde kişilik
özellikleri de önemlidir. Mesela
çekingen, içe dönük, ikna gücü

L

olmayan birisi hukuk, politika,
pazarlamacılık gibi mesleklerde
başarılı olamaz. Yine,
bankacılık, muhasebecilik gibi
mesleklerde de matematiğin
sevilmesi, dikkatli ve
sorumluluk sahibi olma
özellikleri gerekir.
Gençler kendilerine uygun
meslekleri seçerken,
bulundukları ülkede iş bulma
olanakları var mı, seçilen
mesleğin geleceği ne durumda,
meslekte ilerleme ve kariyer
yapabilme imkanı var mı, gibi
sorulara cevap aramalıdırlar.
Öğrenciler, meslekleri
tanıyabilmek için, rehber
öğretmenler, ya da sınıf
öğretmenlerine, mesleklerle
ilgili danışmalıdırlar. Eğer
bulundukları şehirde varsa,
meslek tanıtım seminerlerine
katılabilirler. Değişik
mesleklerdeki kişilerle görüşüp
bilgi alarak, o mesleklerin
uygulanış biçimlerini
gözlemleyebilirler. Mesleğe
yönlendirme ile ilgili makaleler,
broşürler, televizyon
programları ve sosyal
medyadan yararlanabilirler.
Seçmeyi düşündükleri
bölümlerin ders programlarını
inceleyerek, o bölümlerde
okuyan öğrenci ve öğretim
görevlileriyle görüşüp bilgi
alabilirler. Bunun için de lisenin
ilk yılından itibaren arayışa
girişilmelidir. En önemlisi de
çocuğun ilgi ve yeteneklerinin
her zaman ilk planda olmasıdır.
Çünkü ailenin isteği ve arzusu
üzerine meslek seçmek, ya da
arkadaşların seçtiği bölümleri,
onların etkisi altında kalarak
tercih etmek son derece
yanlıştır.
Kişi, kendisinin hangi alanda
daha başarılı ve mutlu
olabileceğini düşünerek,
kendinden emin, kararlı ve
tutarlı hareket edebilmelidir.
İlgi ve yetenekleri dışında
tercihler yapan gençler,
genellikle başarısız ve mutsuz
olurlar.
Sonuç olarak, insan
hayatının büyük bir kısmını
kapsayan mesleğin ve bunun
seçiminin önemini
gençlerimizin anlayabilmesi
son derece önemlidir.
Tüm üniversite adayları için
şanslı ve başarılı bir dönem
olmasını dilerim.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin,
Yunanistan’da ulusal yayın
yapan STAR TV’nin 25 Nisan ve
26 Nisan tarihli ana haber
bültenlerinde, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’ni
hedef gösteren yayınlarına karşı
yazılı basın açıklaması
yayımladı.
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin imzasıyla
yayımlanan açıklama şöyle:
“Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin 70 yıllık mazisinde
de, Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın bugüne
kadar yürüttüğü hak arama
mücadelesinin hiçbir
aşamasında da, Türkiye’ye göç
etmek zorunda kalan sayıları
yüzbinlerle ifade edilen kısmının
da yaşamlarının hiç bir
döneminde Yunanistan
devletine karşı yıkıcı ve bölücü
bir eylem veya söylemleri
olmamıştır, olmayacaktır. Bunun
tam aksine Batı Trakya Türkleri
asli unsuru oldukları
Yunanistan’ın toprak bütünlüğü
için canlarını vermekten geri
kalmamışlardır.
Derneğimizle ilgili STAR
TV’nin asılsız ve mesnetsiz haber
yaparak karanlık odakların
güdümünde hareket ettiğini
düşünmekteyiz. STAR TV bir an
önce ilkeli ve tarafsız haberciliğe
geri dönmeli, başlangıç olarak
da Batı Trakya Türk azınlığından
özür dilemelidir.
Bu gerçeklerin yanında STAR
TV’nin bilmesi gereken önemli
bir detayda bizleri hedef tahtası
haline getirdikleri haberlerinde
konu ettikleri bayrak, atalarımız
tarafından kurulan ve tarihte ilk
Türk Cumhuriyeti olma özelliğini
taşıyan, kurulduğunda da Yunan
devleti tarafından tanınan
devletin bayrağıdır. STAR TV’ye
mesnetsiz ithamlarda
bulunurken, bizim için en kutsal
emanetlerden biri olan Türk

kimliğimizi ve İslam dinine olan
inancımızı, eşit vatandaş olmayı
arzuladığımız çoğunluk Yunan
vatandaşlarına bizleri ayrıntılı
şekilde tanıttığı için de teşekkür
ediyoruz. Ayrıca bilinmesi gerek
bir diğer ayrıntı da tarihte
kurulan ilk Türk Cumhuriyeti
olma özelliğini taşıyan Batı
Trakya Türk Cumhuriyeti,
mevcudiyetini sürdürdüğü 3
aylık süre sonunda tarihin
sayfalarında yerini almıştır.
Biz Batı Trakya Türkleri
tarafından kurulan tarihteki ilk
Türk Cumhuriyetini hatırlayarak
sahip çıktığımız için
eleştirenlere, yorumlarında
genel başkanın etnik kimliğini
tartışmaya kalkışarak gündem
oluşturmaya çalışanlara bizim
etnik kimliğimizden şüphemiz
olmadığını, Türklüğümüzle ve
Türk dünyasının bir ferdi
olmaktan gurur duyduğumuzu
bir kez daha hatırlatırız. Haksız
ve mesnetsiz yorumlarla bizim
üstümüzden kışkırtıcı politikalar
üretip kin ve nefret tohumları
ekerek bizleri hedef tahtası
haline getirmek kimsenin hakkı
da değil, haddi de değildir.
Bizler Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği olarak 70
yıllık mazimizde, Batı Trakya
Türk Azınlığı olarak her daim,
azınlık olarak emanet
edildiğimiz Yunanistan’ın
vatandaşı olarak birer asli
unsuru olduğumuzu beyan ettik
ve tüm eylemlerimiz ile de bunu
ispatladık.
Hiçbir zaman Yunanistan’ın
toprak bütünlüğünü tartışma
konusu yapmadan toplum
olarak bu güne kadar ki tek
mücadelemiz Yunanistan’da
birinci sınıf vatandaş olarak
yaşama hakkımızı elde etmek
için olmuştur.
Her platform ve ortamda da,
Yunanistan’ın birer vatandaşı
olarak Lozan’dan doğan ve gasp
edilen azınlık haklarımızın
mücadelesini sürdürdük ve
sürdürmeye devam edeceğiz.

STAR TV’den, bizi hiçbir
şekilde gerçekle alakası olmayan
uydurma bir haberle hedef
tahtası haline getirmek yerine,
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
bugüne kadar gasp edilen
hakları olan eğitim sorunu,
müftülük sorununu,
kamulaştırılan vakıf mallarını,
eşit statüde temsil hakkını, vakıf
idareleri, sivil örgütlenme ve
ifade özgürlüğü yanında diğer
gasp edilen azınlık haklarını
gündeme taşımasını, 2017 yılı
itibarı ile azınlık kurum ve
kuruluşları ile toplumun
seçilmiş yöneticileri hakkında
Yunan derin devletinin tarih
sayfalarında kaldığını
düşündüğümüz ırkçı, kin ve
nefret içeren politikaları neticesi
açılan soruşturmaları sorgulayıp
gündeme taşımasını beklerdik.
Bir de bunların yanında
yaşadığımız bölgenin değersiz ve
sahipsiz olmadığını,
tezgahlanmak istenen bölgenin
istikrarsızlaştırılması oyununa
gelmeyeceğimizi ve buna izin
vermeyeceğimizin bilinmesini
isteriz. STAR TV yöneticileri,
ülkenizi seviyorsanız gelin
saçma fikirler peşinde
koşacağınıza gerçek oyunları
görelim ve bölgemize, birlikte
sahip çıkalım diyoruz.
Son söz olarak da, her daim
ifade ettiğimiz gibi bir kez daha
beyan etmek isterim ki; Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın bugün
tüm kurumları ile sürdürdüğü
tek bir mücadelesi vardır. O da
Lozan’dan doğan ve bugüne
kadar gasp edilen haklarının geri
kazanımına kadar yasal
çerçevede, legal yollarla
sürdüreceği hak arama
mücadelesidir. Kısacası insanca
hep birlike huzur içerisinde bir
yaşamdır.
Bunun dışındaki hiçbir ortam
veya eyleme bizler girmedik,
toplumu tahrik etmek sureti ile
kimse bizi bu illegal yollara da
çekemeyecektir.”
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Celal Bayar öğrencileri
başarıya doymuyor!
GÜMÜLCİNE
Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu voleybol
takımı, İskeçe
Nohullu Ortaokulu
ile Şapçı Ortaokulu
voleybol takımlarını
yenerek şampiyon
oldu. Öğrenciler,
atletizm dallarında
da beş birincilik, bir
ikincilik ve bir
üçüncülük aldı.
3 Mayıs Çarşamba
günü Gümülcine
Dimokritos
Üniversitesi’nin
Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü’nde
düzenlenen Doğu
Makedonya ve
Trakya Bölgesi
Öğrenci
Olimpiyatları’na
katılan Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu,
voleybol ve atletizm
dalında yeni bir
başarıya daha imza
attı.
Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu voleybol
takımı, Öğrenci
Olimpiyatları’nda
İskeçe Nohullu
(Olvio) Ortaokulu ile
Şapçı Ortaokulu
voleybol takımlarını
2-0’lık setlerle ard
arda mağlup ederek
şampiyonluğunu ilan
etti. Voleybol

takımında yer alan
sporcular şöyle:
Emir, Rıdvan, Ömer,
İsmail, Erdem,
Hamza, Enes,
Oğuzkaan, Raif,
Volkan ve Harun.
Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu atletizm
takımı da, eyalet
genelinde yapılan
Öğrenci
Olimpiyatları’nda
önemli başarılara
imza attı. Atletizm
müsabakalarında
dereceye giren
öğrenciler şöyle:
Talha Hacı: Cirit
atma birincisi (30,14
metre)
Berkay Semerci:
1000 metre koşu
birincisi (3 dk 13
saniye)
Rıdvan Kuru
Osman: Gülle atma
birincisi (11,29 metre)
Veysel Molla Ali:
Yüksek atlama
birincisi (1,53 metre)
Mert Özyiğit: 300
metre koşu birincisi
(42 saniye 15 salise)
Duygu Küçük
Amet: Cirit atma
ikincisi (15,97 metre)
Mervan Sar
Hasan: Uzun atlama
üçüncüsü (4,97
metre)

ABTTF’nin düzenlediği Dr. Sadık
Ahmet Futbol Turnuvası 13 Mayıs’ta
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu’nun
(ABTTF) himayesinde ve ABTTF üyesi Lippstadt
Batı Trakya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği’nin
ev sahipliğinde 13 Mayıs Cumartesi günü
düzenlenecek 21. Dr. Sadık Ahmet Futbol
Turnuvası için geri sayım başladı.
Batı Trakya Türk toplumunun unutulmaz lideri
merhum Dr. Sadık Ahmet’i anmak, onun
fikirlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak
amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, başta
Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Batı
Trakya Türklerini biraraya getirecek. Herkese açık
etkinlik süresince ev sahibi Lippstadt Batı Trakya
Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Batı
Trakya Türk kültürünün tanıtılması hedefleniyor.
Etkinliğin gündüz bölümünde futbol
karşılaşmalardı yer alacak. ABTTF üyesi altı
derneğin futbol takımları turnuvanın
şampiyonluğu için mücadele edecek. Maçların
sona ermesinin ardından aynı akşam
düzenlenecek Birlik Gecesi’nde de kupa töreni
gerçekleştirilecek.

Üç ülkeyi kapsayan
bisiklet turu başladı
Edirne'de startı verilen
turda 35 bisikletçi, 4 gün
boyunca yaklaşık 300
kilometre pedal çevirecek.
Türkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan topraklarında 4
gün sürecek 3 Ülke Trakya
Bisiklet Turu, Edirne'de
başladı.
Edirne Doğa Sporları Kulübü
(EDOSK) tarafından
düzenlenen organizasyona,
Edirne'nin yanı sıra
Kırklareli, Tekirdağ, Muğla,
İstanbul, İzmir ve
İngiltere'nin Manchester
kentinden toplam 35
bisikletçi katıldı. Mimar
Sinan Heykeli önünde startı
verilen turda bisikletçiler 4
gün boyunca yaklaşık 300
kilometre pedal çevirecek.
EDOSK Yönetim Kurulu
Başkanı Ergun Gözet,
gazetecilere yaptığı
açıklamada, düzenledikleri
turla bisiklet turizmine
katkı sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Güzel bir etkinliğe imza
attıklarını dile getiren
Gözet, "Türkiye'de ilk kez bir
uluslararası bisiklet turizmi
örneği olan bir turun
dördüncüsünü
gerçekleştiriyoruz. 35
arkadaşımızla Yunanistan ve
Bulgaristan'da bisiklet
sürerek 7 Mayıs Pazar günü
Edirne'ye döneceğiz.
Turizme bir katkı sunmayı
hedefliyoruz. Katılım
gösteren arkadaşlarımıza
sorunsuz bir tur
geçirmelerini diliyorum."
diye konuştu.
Edirne Belediye Başkan
Yardımcısı Ertuğrul
Tanrıkulu da bisiklet
turizminin önemini
vurgulayarak, "Edirne,
Trakya ve Balkanlar bisiklet
sporu için uygun bir alana
sahip. Bisikletin
yaygınlaşması için
çalışmalar içindeyiz."
ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından
startı verilen tur
kapsamında bisikletçiler
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan
Yunanistan'a geçiş yaptı.
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Kozlukebir’de lezzetler yarıştı
KOZLUKEBİR Kadınları
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin düzenlediği yemek
yarışması, 30 Nisan Pazar günü
Kozlukebir köyündeki eski
belediye binası bahçesinde
gerçekleşti.
Etkinliğe; Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı,
Muavin Konsoloslar Davut Ocak
ve Derya Ocak, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
BİHLİMDER Başkanı Ahmet
Emin’in yanı sıra yüzlerce kadın
katıldı.
Yarışma katılımcıların yemek
kayıtları ile başladı. Yarışmada
Batı Trakya genelinden 180
yiyecek yer aldı. Dereceye
girenlere ödüllerini Hülya
Akıncı ve Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet verdi.
Ödül töreninden önce kısa bir
konuşma yapan dernek başkanı
Nuran Mustafa, katılımcılara ve
sponsorlara teşekkür etti.
Mustafa, bu tür etkinliklerinin
gelecekte daha düzenli bir
şekilde devam edeceğini
söyledi.
Kozlukebir
Belediye
Başkanı Rıdvan
Ahmet de yaptığı
kısa selamlama
konuşmasında,
sivil toplum
örgütlerine her türlü
desteği vermeye
devam edeceklerini
belirterek dernek
yönetimini kutladı.
Etkinlik yarışmaya
katılan yemeklerin
dernek yararına satışı ile
sona erdi.
Jüri heyetinin
değerlendirmesi sonucunda
dereceye girenler ve
hazırladıkları yemekler şu
şekilde oluştu:
YÖRESEL YEMEKLER
1- Faize SARMEMET (Pilavlı
Köfte)
2- Reyhan ALİOĞLU
(Yassıören Böreği)
3- Sibel ALİ (Köy Ekmeği)
ZEYTİNYAĞLILAR
1- Fatma HASAN (Yaprak
Sarması)

2- Faize HACI MEHMET (Kuru
Fasulye)
3- Şüheda HALİL (Bakla
Yemeği)
TATLILAR
1- Fatma TAHSİN (Baklava)
2- Nurcan KOÇMAN (Kabak
Tatlısı)
3- Sümeyye DERDİMAN
(Pasta)
TURŞULAR
1- Selime MOLLA SALİH
(Karnıyarık Turşusu)
2- Havva ÇAKIR (Kiraz
Hoşafı)
3- Havva ÇAKIR (Karışık
Hoşaf)
ETLİ YEMEKLER
1- Nuray ADEM (Dana Eti)
2- Hülya GİRİTLİ (Kürdan
Kebabı)
3- Şüheda HALİL (Kremalı
Kıymalı Makarna)
HAMUR İŞLERİ
1- Hatice SARMEHMET
(Kağıda Kek)
2- Sevgi MUSTAFA (Börek)
3- Bahar YAKUP (Gelin
Çantası)

SALATALAR
1- Mübeçcel İBRAHİM
(Börülceli Salata)
2- Ayşe Hasan (Mercimek
Köftesi)
3- Pembe HACI MEHMET (Kısır)
KURABİYELER
1- Merve ÇAVUŞ HÜSEYİN
(Şeftali Kurabiyesi)
2- Yasemin İSMAİL (Kurabiye),
Hamide - Adnan Çifti (Kavala
Kurabiyesi)
3- Nuray KOCAMÜMİN (Çörek
Otlu Kurabiye)

