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Camiler azınlığa
açılmıyor!
Orta Yunanistan’da bulunan Trikala şehrindeki Osmanlı döneminden
kalan tarihi eserlerden biri olan Kurşunlu Camii’nde Cuma namazı
kılınması ve mevlit okutulması için yapılan başvuruya ret yanıtı geldi.
GÜMÜLCİNE’deki Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin, caminin bağlı
bulunduğu Kültür
Bakanlığı’na yaptığı dilekçeye
olumsuz cevap geldi.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’in onursal
başkan olduğu Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin 7 Mart 2016
tarihinde yaptığı ve
Trikala’daki tarihi Kurşunlu
Camii’nin Cuma namazı ve
mevlit için tahsis edilmesine
yönelik dilekçeye 18 Mart 2016
tarihinde yazılı cevap verildi.
Kültür Bakanlığı Kültür Mirası
ve Arkeoloji Bölümü Trikala
Müdürlüğü tarafından verilen
yanıtta, sözkonusu caminin
sergi ve kültür etkinliklerinde
kullanılmak üzere Trikala
Belediyesi’ne devrediliği
belirtildi. »6, 7

Yardım
kampanyaları
devam ediyor

“Kitabesini yerine asın”
İSKEÇE Esnaf ve
Sanatkarlar Federasyonu
Başkanı Yorgos Bacakidis,
İskeçe Saat Kulesi’nin
kitabesinin yerine
koyulmasını istedi. Bacakidis,
sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda,
“birilerini” rahatsız etse de
İskeçe Saat Kulesi’nin 1870
yılında İskeçeli Hacı Emin
Ağa tarafından inşa
ettirildiğini belirterek, saat
kulesinin kitabesinin
(tabelasının) yerine asılması
gerektiğini vurguladı. » 7

Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü ile Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin başlattığı yardım
kampanyasında toplanan
eşyaların 1 Nisan Cuma günü
yardıma muhtaç mültecilere
ulaştırılacağı bildirildi.
Mustafçova Belediyesi’nin
yardım kampanyasında
toplanan malzemelerin ikinci
bölümü de 29 Mart Salı günü
İdomeni bölgesindeki göçmen
ve mültecilere ulaştırıldı. »2,3

dünya

bilim

Sığınmacılar Sakız’da
Casio’nun akıllı
gelecekleriyle ilgili
saatini kolumuza
19’da kararı bekliyor
11’de
taktık

ekonomi

8’te

İki binin üzerinde
Türk girişimci
İstanbul’da buluştu

spor
Fatih Terim EUR0
2016 için hedefi
23’te
belirledi!

»12, 13

BAKEŞ’ten
tarih ziyafeti
BAKEŞ’in etkinliğinde İzmir Katip
Çelebi Üniversitesinden Prof. Turan
Gökçe 15. ve 16. yüzyılda Gümülcine
ve çevresindeki yerleşim düzeni ve
nüfus yapısıyla ilgili konferans verdi.
Aynı etkinlikte Özer Hatip’in “Yunan
Parlamentosu’nda Görev Yapmış Batı
Trakya Türk Milletvekilleri” kitabı
tanıtıldı. »4

Soydaşlara yağlı
güreş eğitimi
verilecek…
“Kimimiz Rumeli, kimimiz
Anadolu’dan, pirimiz, üstadımız Hz.
Hamza yolundan” adlı proje
kapsamında; Güreşe meraklı 300’e
yakın sporcuya yağlı güreş eğitimi
verilecek. »15

25 Mart
törenlerle
kutlandı
YUNANİSTAN’ın bağımsızlığının
kutlandığı 25 Mart nedeniyle ülke
genelinde törenler düzenlendi.
25 Mart Gümülcine’de düzenlenen
resmi geçit törenine yağan yağmur
nedeniyle öğrenciler katılamadı. » 18
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Ahmet Mete:
“Azınlığımız göçmenlere
yardımı vazife olarak
görmüştür”

GÜNDEMhaber

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, göçmenlere yardım
kampanyalarına katılan Batı Trakya
Türklerine teşekkür etti. Azınlık
insanının, Yunanistan’a sığınan
göçmenlere yardımı bir vazife olarak
gördüğünü vurgulayan Mete, halkı
tebrik etti.
Ahmet Mete’nin sosyal medyadan
paylaştığı mesaj şöyle: “Sevgili
kardeşlerim, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı gariban ve fakirlere yardım elini

hep uzatmış ve uzatacaktır. Gün gelmiş
Pakistan, gün gelmiş Filistin, gün gelmiş
Türkiye ve Yunanistan’daki
depremzedelere de derman olmaya
calışmıştır. Bugünlerde de Yunanistan’a
sığınan göcmenlere yardımı bir vazife
görmüş ve kurumlarımızın
kampanyalarına destek vererek çok
güzel yardımlar etmiştir. Danışma
Kurulu Başkanı olarak kurumlarımıza ve
azınlığımızın yardımsever mensuplarına
teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah
kimseyi dünyada vatansız, ahirette

18
61 Kasım
Eylül
23
Ekim 2015
Nisan
2016

Müftülük ve Din
Görevlileri Derneği’nin
topladığı yardımlar
mültecilere
ulaştırılmaya hazır
BATI Trakya Türkleri ülke genelinde
bulunan mültecilere yönelik başlattıkları
yardım kampanyalarına tüm hızıyla
destek vermeye devam ediyor.
Bu çerçevede Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü ile Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği’nin mültecilere
yönelik başlattığı yardım
kampanyasında toplanan eşyalar
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ve Din

Görevlileri Derneği’nde toplanmaya
başlandı. Toplanan yardım malzemeleri
burada görevliler tarafından ürün
çeşitlerine göre ayrılacak.
Kampanyada dayanıklı tüketim
maddeleri, giyim eşyası, çocuk bezleri ve
buna benzer ürünler toplandı. Toplanan
yardım malzemelerinin en yakın
zamanda mültecilere teslim edilmesi
bekleniyor.

Zengin mültecilere torpil!

DIŞİŞLERİ Bakan
Yardımcısı Dimitris
Mardas, zengin mülteci ve
göçmenlere farklı
muamele yapılabileceğini
söyledi. Mardas, ülkedeki
mülteci ve göçmenlerin
maddi durumlarını
inceleyeceklerini
söyleyerek, “250 bin euro
yatırım yapma gücü
olanlara, Yunanistan’da
kalabilmeleri için imtiyazlı
muamele uygulanacak.”
dedi.
Muhalefet partileri ise
Mardas’ın açıklamasına
tepki gösterdiler. Ana
muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi
milletvekili Fotini Pipili,

Dışişleri Bakan
Yardımcısı’nın sözlerine,
“Mardas geçmişte de 4-5
defa talihsiz açıklamalar
yaptı. Ama bu defa gişe
rekoru kırdı.” diye alaycı
bir ifadeyle tepki gösterdi.

SINIR AÇILACAK
SÖYLENTİSİ
Bu arada, Avrupa’ya
gidebilmeleri için
sınırların açılacağı
umuduyla haftalardır son
derece kötü yaşam şartları
altında bekleyen 11 bin
mülteci ve göçmenin
yaşadığı YunanistanMakedonya (FYROM)
sınırı yakınındaki İdomeni
kasabasında hareketli

saatler yaşandı. “Sınırlar
açılacak” söylentisi
üzerine bin 500’den fazla
mülteci, birkaç kilometre
ötede bulunan Makedonya
sınırına doğru yürümek
için toplandı. Bunun
üzerine Yunan polisi,
megafonlarla sınırın
açılmasının söz konusu
olmadığını ilan ederek
göçmenleri caydırmaya
çalıştı.
14 Mart’ta binden fazla
göçmen, tel örgü
bulunmayan bölgeden
Makedonya’ya geçmiş,
yakalanarak aynı gün
Yunanistan’a iade
edilmişti.
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Mustafçova Belediyesi’nin
yardımları mültecilere ulaştı
MUSTAFÇOVA Belediyesi
mültecilere yönelik düzenlediği
yardım kampanyasıyla
toplanan gıda ve giyecek
eşyaların son kısmını 29 Mart
Salı günü İdomeni bölgesindeki
mültecilere ulaştırdı.
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza da İdomeni’ye
giderek, yardım dağıtına katıldı.
İdomeni’deki kamplara yaklaşık
üç ton gıda ve yüzlerce koli
giyecek yardımı dağıtıldı.
Belediye tarafından yapılan
açıklamada, yaklaşık 3 haftadır
devam eden yardım
kampanyasının şimdilik sona
erdiği ve toplanan bütün
yardımların ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldığı kaydedildi.
11 Mart Cuma günü
Mustafçova Belediyesi
meclisinde oy birliğiyle alınan
karar gereği, belediyeye bağlı
bütün köylerde yardım
kampanyasının başlatıldığı
hatırlatılan açıklamada, halkın
kampanyaya yoğun ilgi
gösterdiği ve toplanan yüzlerce
koli giyecek ve eşyaların
belediye memurları, çalışanları
ve gönüllülerin desteğiyle
paketlendiği ifade edildi.

İLK YARDIM PAGGEO
BELEDİYESİ’NE
Paggeo Belediyesi’nin
Elefteroupoli ilçesindeki kapalı
spor salonunda misafir edilen,
çoğunluğunu kadın ve
çocukların oluşturduğu 250
aileye gıda yardımı yapıldı. İki
hafta önce yaklaşık 3 ton gıda
Paggeo belediyesi yetkililerine
ulaştırıldı.

İDOMENİ’YE 5 TON GIDA,
YÜZLERCE KOLİ GİYECEK
Kılkış’a bağlı İdomeni’deki
göçmen ve mültecilere
toplamda 5 ton gıda ve yüzlerce
koli giyecek dağıtıldığı
bildirildi. 29 Mart Salı günü ise
kampanya çerçevesinde
toplanan yardımların son kısmı
teslim edildi. Buradaki dağıtıma

belediye başkanı Cemil Kabza
da katıldı.

“YARDIM ELİMİZİ
BİZ DE UZATTIK”
Belediye Başkanı Cemil Kabza
yardım kampanyası ve
İdomeni’deki izlenimleriyle
ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yardıma muhtaç göçmen ve
mültecilere yönelik çeşitli
kurum ve kuruluşlar olduğu
gibi bizler de Mustafçova
Belediyesi olarak bir yardım
kampanyası düzenlemeye karar
verdik. Halkın yoğun ilgi
gösterdiği kampanya
çerçevesinde yaklaşık 8 ton gıda
ve iki büyük kamyona sığan
yüzlerce koli giyecek eşya
toplandı. Gıda ve eşyalar iki
seferde muhtaçlara ulaştırıldı.
Bu aşamada, yardım
kampanyamıza destek olan
başta belediye meclis üyelerine,
belediye memurlarına, Eve
Yardım Programı çalışanlarına,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü sayın
Ahmet Mete’ye bütün köy
imamlarına, mütevelli
heyetlerine, okul
encümenlerine, gençlik
derneklerine ve yardımsever
belediye sakinlerimize teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca
kampanyamıza gönüllü olarak
katılan ve yardımların
dağıtılmasına katkı sağlayan
herkese teşekkür etmek
istiyorum. Gerçekten yardıma
muhtaç binlerce masum, suçsuz
insanların yardım çağrılarına
sessiz kalamazdık. Onun için
yardım elimizi, imkanlar
çerçevesinde bizler de uzattık.
Gerekirse yine yapmaya
hazırız.”

“İDOMENİ
HAFIZALARINDAN KOLAY
SİLİNEMEYECEK”
Belediye Başkanı Cemil Kabza
açıklamasının son bölümünde,
“Bizzat ben de gönüllü
arkadaşlarla birlikte İdomeni’ye
gittim. Hakikaten binlerce
insanın çaresiz olarak

çadırlarda barındığı bir bölge.
Kadın ve çocukların çokluğu
hemen dikkat çekiyor.
Bulundukları yerde Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin çadırları göze
çarpıyor. Ayrıca belediyelerin ve
çeşitli sivil toplum kuruluşların
yardım çadırları bulunuyor. Çok
sayıda Avrupalı Sivil Toplum
Kuruluşu da yardım etmek için
İdomeni’de kamp kurmuş
vaziyette. Yerel, ulusal ve
özellikle uluslararası basının
büyük ilgi gösterdiğine şahit
olduk. Bu insanlar bir aydan
fazla bir zamandır orada
çadırlarda yaşıyor. Yorgunluk,
çaresizlik, umutsuzluk
gözlerinden okunuyor.
Edindiğimiz bilgilere göre 15 bin
kişiden fazla kişi orada
bulunuyor. Sınırların açılıp,
Avrupa’ya gitmelerine iznin
çıkmasını bekliyorlar. Yarının
ne getireceğini ise kimse
bilemiyor. Allah kimseye böyle
bir şey yaşatmasın. Hakikaten
çok zor durumda bu insanlar.
Biz insan olarak üzerimize
düşen görevi yerine
getirdiğimize inanıyorum. Öyle
tahmin ediyorum, İdomeni’de
geçirdikleri bu günler, kesinlikle
hafızalarından kolay kolay
silinemeyecek” ifadelerine yer
verdi.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
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BAKEŞ’ten tarih ziyafeti
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından
basılan Özer Hatip’in tez çalışması
olan “Yunan Parlamentosu’nda
Görev Yapmış Batı Trakya Türk
Milletvekilleri” isimli kitabın
tanıtımı 30 Mart Çarşamba günü
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
gerçekleşti. Tanıtıma katılan İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Turan
Gökçe’nin, 15. ve 16. yüzyılda
Gümülcine ve çevresindeki
yerleşim düzeni ve nüfus yapısıyla
ilgili verdiği konferans da ilgiyle
izlendi.
ETKİNLİĞİN açılış
konuşmasını BAKEŞ Başkanı
Galip Galip yaptı. Sendelli
köyünden olan Özer Hatip’in
yaptığı çalışmayı BAKEŞ olarak
yayınlamaktan duydukları
mutluluğu dile getiren Galip, bu
tür çalışmaların önemine vurgu
yaptı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
da, bu tür çalışmaların literatür
oluşturulma açısından önemine
değindi. Kitabı tanıtılan
öğrencisini yalnız bırakmayan
Prof. Dr. Turan Gökçe’yi tebrik
eden Akıncı, son yüzyıla ait çok
bilgi olduğuna, ancak daha eski
döneme ait bilgilerin kıt

olduğuna dikkat çekti. Akıncı,
bu nedenle Gökçe’nin 15 ve 16.
yüzyılda sosyal hayat, ekonomi,
kültür alanında vereceği
bilgilerin çok önemli
olduğunun altını çizdi.

ÖZER HATİP
BAKEŞ tarafından basılan
yüksek lisans tezini hazırlanma
aşamasında faydalandığı
kaynaklardan bahseden Özer
Hatip, bunun ilkinin Yunan
Parlamentosu’nun kayıtlarının
yer aldığı iki ciltlik bir kitap
olduğunu söyledi.
Hatip, tezi için bir başka
kaynağın da yaptığı röportajlar
olduğunu söyledi. Hayatta olan

azınlık milletvekilleriyle
söyleşiler yaptığını Hatip, vefat
edenlerin de birinci derecede
yakınlarıyla konuştuğunu
kaydetti. Batı Trakya’daki yerel
basının da çalışmasını
tamamlamada önemli bir diğer
kaynağı oluşturduğuna dikkat
çekti.
Tezinin amacının biyografiler
üzerinden bir literatür
oluşturmak olduğunu ifade
eden Hatip, bu kitabın
geliştirilmeye açık bir çalışma
olduğunu söyledi.
Özer Hatip kitabında, azınlığı
Yunan meclisinde temsil eden
41 Türk milletvekiline yer verdi.
Azınlık milletvekillerinin
daha çok vatandaşlık hakları
konusunda mücadele verdikleri
tespitini de dile getiren Hatip,
azınlığın daha güçlü bir siyasi
temsile ihtiyaç duyduğunu,
bunun da bağımsız
milletvekilleri ile olabileceğini
söyledi.
Özer Hatip, tezini hazırlarken
kendisine yardımcı olanlara da
teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

15. VE 16. YÜZYILDA
GÜMÜLCİNE
Öte yandan, Özer Hatip’in tez
çalışmasında danışman hocası
olan İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Turan Gökçe, “15. ve 16.
Yüzyıllarda Gümülcine ve
Çevresinin Yerleşim Düzeni ve

Nüfus Yapısı Üzerine Bir
Değerlendirme” konulu bir
konferans verdi. Gökçe, bölgeye
ait verdiği bilgilerle
katılımcılara tam bir tarih
ziyafeti sundu.
Öğrencisinin yanında
olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifaden eden Gökçe,
tarihin bugünü anlamamıza
yardımcı olduğunu, böylece
gelecek vizyonunun çok daha
iyi belirlenebileceğini söyledi.
Osmanlı’nın 1350’lerde
Balkanlar’a ayak bastığını
hatırlatan Gökçe, ancak bundan
önce de Türk katmanlarının
bölgede var olduğuna dikkat
çekti. Gökçe, 4. yüzyıldan
itibaren Hunların, 7. yüzyından
itibaren Uygurların, 11-12.
yüzyılda Peçenek, Kuman,
Kıpçak ve Oğuzların bölgeye
geldiğini kaydetti. Gökçe, 13.
yüzyılda ise Sarı Saltuk’un
Balkanlar’a geçtiğini hatırlattı.
Gümülcine’nin Evrenos
Bey’in fethiyle Osmanlı’ya
geçtiğini kaydeden Gökçe,
Gümülcine isminin ise çok daha
önceden Gazi Umur Bey
tarafından verildiğini söyledi.
Gazi Evrenos Bey’in
İpsala’dan Yenice Vardar’a
kadarki fetihte önemli rol
oynadığını belirten Gökçe,
fethedilen bölgelerin imar ve
iskanında da öncülük ettiğini
ifade etti.
Osmanlı’nın Balkanlar’a

gelişinde bir medeniyet
projesinin ve bir yerleşme
modeli uygulandığını söyleyen
Rektör, bunun vakıf temeline
oturtulduğuna vurgu yaptı.
Evrenos Bey’in Gümülcine’yi
fethedince ilk işinin
barınabileceği bir hane
oluşturmak olduğunu ve bu
şekilde imareti kurduğunu
söyleyen Gökçe, imaretin
etrafında bir külliye ve bunun
yanında da çarşı – pazarın
ortaya çıktığına dikkat çekti.
Gökçe, Hıristiyanların kale
içinde yaşadığını, kale dışında
da ilk Türk çekirdeğini Evrenos
Bey’in oluştuğunu belirtti.
Evrenos Bey’in şehri kale dışına
yayan kişi olarak Gümülcine’nin
kurucusu olarak kabul edilmesi
gerektiği sözlerine ekledi.
1456’da Gümülcine’nin 14
mahalleden oluştuğunu
belirten Gökçe, daha sonra bu
rakamın 18’e yükseldiğini ifade
etti.
Tahrir defterlerindeki verilere
dayanarak bölgenin nüfusu
hakkında da bilgi veren Gökçe,
yüzyıllar boyunca demografik
yapıda Müslümanların yaklaşık
yüzde 90’lık bir orana sahip
olduklarını belirtti.
Gümülcine’nin nüfusunun
1456 yılında 400 kişiden
oluştuğunu söyleyen Rektör,
demografik yapıda en hızlı
yükselişin 19. yüzyılda
yaşandığını kaydetti.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Anlayana sivri sinek saz!...

İ

skeçe şehir meydanı bizi kısa sürede
ikinci kez meşgul ediyor. Yaz
aylarında İskeçe şehir meydanında
azınlık kuruluşları tarafından yapılmak
istenen kermese izin verilmemişti. Üstelik
de sudan bahanelerle. Gerçek sebebin
sözkonusu kermesi azınlık kuruluşlarının
yapıyor olmasıydı. Sadece azınlık
kurumları değil, tüm azınlık böyle
düşünüyor ve buna inanıyor. İskeçe
Belediyesi’nin şehir meydanını bir kültür
etkinliği için azınlığa vermemesi asla kabul
edilemez.
Şu anda İskeçe şehir meydanının
gündemimize taşınmasının nedeni
gerçekten çok ilginç. İskeçe şehri 19.
yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle
de demiryolunun İskeçe’den geçmesi ve
tütün ticaretinin artmasıyla gelişmeye ve
büyümeye başlamıştır. 1860 – 1870 yılları
arasında İskeçeli bir tüccar olan Hacı Emin
Ağa tarafından, daha sonra şehir meydanı

halini alan külliye yapılır. İkinci dünya
savaşı sırasına yakılan İskeçe Pazaryeri
Camii’nin yanına İskeçe Saat Kulesi inşa
edilir. Saat kulesi çeşitli tarihlerde tamir
edilir ve önemli ölçüde de değiştirilir.
Cunta döneminde İskeçe’den Türk izlerini
silmek isteyen zihniyet tarafından yıkılmak
istenmiş ancak buna muvaffak olamamış.
İkinci dünya savaşı sırasında şehir
meydanındaki tarihi Pazaryeri Camii
yakılmış ancak saat kulesine yapılan zarar,
kitabesinin yerinden sökülmesiyle sınırlı
kalmış. Bizden büyükler kitabeyi
hatırlasada biz İskeçe Saat Kulesi’nin
Osmanlı döneminden kalma kitabeli halini
hatırlamıyoruz. İskeçe’nin sembolü olan,
İskeçelilerin de şehrin dışından gelenlerin
de “İskeçe anısı” olarak çıktıkları
fotoğrafları süsleyen ender mimari
eserlerden biri olan İskeçe Saat Kulesi’nin
“kimliği” yok. Şehir meydanındaki saat
kulesinin kitabesi olmadığı gibi, bu eserle
ilgili bilgi veren, hatta eski fotoğrafını

gösteren bir levha da yok. Buna “gerek”
duyulmamış nedense. Hacı Emin Ağa
tarafından inşa ettirilen saat kulesinin
“kimliğini” gizlemek, yapıldığı dönemi, bu
eseri yaptıranları adeta “unutturmuş”
birilerine.
Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şey oldu.
İskeçe’nin “aktif” vatandaşlarından biri
olan İskeçe Esnaf ve Sanatkarlar
Federasyonu Başkanı Yorgos Bacakidis,
İskeçe Belediye Başakanı ve Belediye
Meclis Üyelerine açık mektupla bir çağrıda
bulundu. “İskeçe Şehir Kulesi’nin kimliğini
iade edin” diyordu Bacakidis. Bir anda
bölgenin Yunanca ve Türkçe basınında
haber oldu. “Tarihi gizlemeyin” diyordu,
“Bu eseri Hacı Emin Ağa yaptırdı” diyordu,
“Kitabeyi yerine koyun” diyordu. Bir
gazeteye verdiği demeçte bu girişimine
vesile olarak, İskeçe’deki Karnaval
etkinliklerinde bölgeye gelen turistlerin
kendisine yönelttiği soruları açıkladı.
Turistlerin şehrin sembolü olan saat
kulesiyle ilgili verilecek yanıtın olmadığını
ifade etti.
Bacakidis, açıkça olmasa da bazı kişiler
tarafından “daha dikkatli olmaya” davet
edildi. “Bu gibi önerileri yaparken dikkat
edilmesi, zira kötü niyetli kişilerin
olabileceği” ifade edildi, bu girişim
yorumlanırken. Yani bazı kimseler ve
çevreler Bacakidis’e üstü kapalı olarak
“Dikkatli ol burada azınlık var. Saat
kulesine kitabeyi asarsak bunu birileri
kötü niyetlerine alet edebilir” demeye
getiriyor.
İşte bu zihniyet yıllarca bu bölgenin
tarihini “gizlemek” , “örtmek” hatta “yok

Hamza Hamzaoğlu’na
hemşehri desteği
BURSA’da yaşayan Batı Trakyalı
Türkler tarafından oluşturulan
“Batı Trakyalı Dostlar” grubunun
dönem yöneticileri, milli maçlar
nedeniyle Türkiye Süper Ligi'ne
verilen arayı fırsat bilerek,
hemşehrileri Susurköylü Hamza
Hamzaoğlu'nu ziyaret ettiler.
Bursaspor'un Özlüce
Tesisleri'nde antreman öncesi
hemşehrilerini kabul eden
Hamzaoğlu, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Hamzaoğlu, Bursa'da da kendisini
yalnız bırakmayan Batı Trakyalılara
teşekkür etti.

“DOĞDUĞUNUZ TOPRAKLARI
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL
EDİYORSUNUZ”
Batı Trakyalı Dostlar grubu
kurucularından Hasan Ali Çavuş,
''Sizinle gurur duyuyoruz. Örnek
kişiliğiniz, spordaki başarılarınız
Batı Trakyalıların da göğsünü
kabartıyor. Doğduğunuz toprakları
en iyi şekilde temsil ediyorsunuz.
Futbolcu ve teknik direktör olarak
önemli başarılara imza attınız.
Galatasaray'a şampiyonluklar
yaşattınız. Bursaspor'un da ikinci
şampiyonluğunu sizin döneminizde
yaşayacağına inanıyoruz.'' dedi.

BATI TRAKYA’YI UNUTMUYOR
Hamza Hamzaoğlu'nun
hemşehrileri ile buluşmasında
ilginç diyaloglar yaşandı. Grup

üyesi Dr. Orhan Emin Latif'in Bursa
Kızılay Merkezi Müdürü olduğunu
söylemesi üzerine, “Kanı size mi
vereceğiz” sözleri gülüşmelere
neden oldu. Hasan Ali Çavuş'un,
“Hocam size memleketimizin
kahvesinden de getirdik” demesi
üzerine, ''Şerafettin'den mi?'' diye
sorması Hamza Hamzaoğlu'nun
Batı Trakya'yı kahvecilerin adını
unutmayacak kadar iyi bildiğini,
memleketini hiçbir zaman aklından
çıkarmadığını göstermesi açısından
da önemliydi.

HEDİYELER VERİLDİ
Batı Trakyalı Dostlar grubu üyeleri,
hemşehrileri Bursaspor Teknik
Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve
talebelerine ziyaretin sonunda
çeşitli hediyeler sundu. Batı

Trakyalı Dostlar grubu dönem
sözcüsü İsmail Hayat ve yardımcısı
Ali Emin Latif ile grubun
kurucularından Hasan Ali Çavuş,
Hamza Hamzaoğlu'na çiçek,
Gümülcine kahvesi ve çilolata verdi.
Bursasporlu futbolculara ise
baklava ikram edildi. Kızılay Kan
Merkezi Güney Marmara Bölge
Müdürü Nihat Çakır, Bursa Kızılay
Kan Merkezi Müdürü Dr. Orhan
Emin Latif, Uludağ Üniversitesi
öğretim üyesi Yard. Doç. Ahmet
Serdar, kalp cerrahı Ayhan
Müdüroğlu, muhasebeci ve mali
müşavir Gökhan Çobanoğlu, Artı
Fidancılık sahibi Nazmi Nezir ve
işadamları Hasan Kara ile Zekeriya
Osman'ın da eşlik ettiği Batı
Trakyalı Dostlar grubu yöneticileri
Bursaspor'un antremanını da izledi.

etmek”le yetinmedi, burada yaşayan Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
kimliğini ve kültürünü de “gizlemeye” ,
“örtmeye” mümkünse “değiştirmeye”
çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Azınlık
da buna direniyor. Bu direnişini de büyük
bir olgunluk içinde yapıyor. Umarım bir
gün milli açıdan “hassas” bu çevreler,
koskoca bir toplumu “yok saymanın”
kendini aldatmaktan öteye gitmediğini ve
kendi memleketlerine zarar verdiklerini
anlarlar.
Yorgos Bacakidis, son derece cesurca
bir harekette bulundu. Üstelik de son
derece zor bir bölgede ve saldırılara maruz
kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu
bir konuda bir girişimde bulundu.
kendisini İskeçeli bir Türk azınlık üyesi
olarak, gerçeğin ve doğrunun yanında
olduğu için tebrik ediyorum. İskeçe’nin
tarihini, geçmişini, özelliklerini ortaya
çıkarmak, bunları gerek İskeçelilere,
gerekse dışarıdan gelen konuklara
göstermek bölgemize zarar vermez.
Bölgemize maddi olarak katkı sağlamanın
yanısıra, İskeçe’de yaşayan nüfusun yarıya
yakınını teşkil eden azınlık insanının
aidiyet duygusunu arttırır. Azınlıkta “bu
ülkenin eşit vatandaşı olduğu” hissinin
oluşmasına katkı sağlar. Soruyorum;
bundan kim zarar görür? Hiç kimse zarar
görmez. Fakat bunun aksi durumunda,
yani azınlığı ve azınlığın kültürünü,
kimliğini, geçmişini, tarihini “gizlemek” ve
“yok etmekten” herkes zarar görür.
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana
davul zurna bile az!

KKE milletvekilleri
Kozlukebir Belediyesi’nin
sorunlarını meclise
taşıdılar
YUNANİSTAN Komünist Partisi (KKE)
milletvekilleri Sakis Vardalis ile Yannis Delis,
Rodop ilinin Kozlukebir Belediyesi sakinlerinin
karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak İçişleri, Eğitim,
Altyapı ve Ekonomi bakanlarına hitaben meclise
soru sundular.
Eğitim, kültür ve spor altyapılarının yetersiz
olduğu belirtilen soruda, Kozlukebir Belediyesi’nde
çocukların gidebileceği bir ortaokulun
bulunmadığına dikkat çekilerek, “10 yıllık zorunlu
eğitime bile ilgi ve özen gösterilmiyor. Bunun doğal
sonucu olarak da bölge sakinlerinin çoğunluğu
Yunanca dilini iyi bilmiyor” ifadelerine yer verildi.
15 bin nüfuslu belediyenin nüfusunun %50’sinin
dağlık köylerde ikamet ettiği ve temel geçim
kaynağının çiftçilik olduğu belirtilen soruda “Fakir
çiftçilerin ikamet ettiği bir elediye sözkonusu.
Ayrıca bölgedeki işsizlik de oldukça yüksek.
Belediye sakinleri günlük yaşantılarında ciddi
sorunlar yaşıyor ve yaşam şartları gittikçe
zorlaşıyor” denildi.
Bunun yanında belediyenin özellikle de yaz
aylarında 10 yerleşim biriminde yaşanan su
sorununa dikkat çekilirken, “Dağlık köylerdeki
yolların sorunlu olduğu ve yolların çoğunun
derelerden geçtiği ve geçitlerin son derece tehlikeli
olduğu” belirtildi.
Ülke çapındaki bütün belediyelerde olduğu gibi
Kozlukebir Belediyesi’nin de ekonomik darboğaza
sürüklendiği kaydedilen soruda, KKE
milletvekilleri Kozlukebir Belediyesi’ndeki
personel eksikliğini dile getirerek, belediyenin
sorunlarının çözümü için bakanların ne tür önlem
almayı planladığını sordular.
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Camiler azınlığa açılmıyor!
Orta Yunanistan’da bulunan Trikala
şehrindeki Osmanlı döneminden kalan tarihi
eserlerden biri olan Kurşunlu Camii’nde
Cuma namazı kılınması ve mevlit
okutulması için yapılan başvuruya ret yanıtı
geldi.
GÜMÜLCİNE’deki Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin, caminin bağlı
bulunduğu Kültür Bakanlığı’na
yaptığı dilekçeye olumsuz cevap
geldi. Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’in
onursal başkan olduğu Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin 7 Mart 2016
tarihinde yaptığı ve Trikala’daki
tarihi Kurşunlu Camii’nin Cuma
namazı ve mevlit için tahsis
edilmesine yönelik dilekçeye 18
Mart 2016 tarihinde yazılı cevap
verildi. Kültür Bakanlığı Kültür
Mirası ve Arkeoloji Bölümü
Trikala Müdürlüğü tarafından
verilen yanıtta, sözkonusu
caminin sergi ve kültür
etkinliklerde kullanılmak üzere
Trikala Belediyesi’ne
devredildiği belirtildi.

ON YILLIĞINA BELEDİYENİN
KULLANIMINA VERİLDİ
Yanıtta; Trikala’daki tarihi
Kurşunlu Camii’nin on yıl
süreyle Trikala Belediyesi’nin
kullanımına verildiği
kaydedildi. Caminin, sergi ve
Trikala şehrindeki kültürel
etkinliklerde kullanıldığı ifade
edildi. Camide seramik
sergisinin devam ettiği belirtilen
yazıda, daha sonra ise
arkeolojik bulguların yer alacağı
bir serginin açılacağı ifade
edildi.

CAMİ BU YIL VE GELECEK
YILLARDA SİZE TAHSİS
EDİLEMEZ
Caminin sürekli bir şekilde sergi
ve kültür amaçlı etkinliklerde
kullanılması nedeniyle bu yıl ve
gelecek yıllarda Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin isteğine yönelik
olarak tahsis edilemeyeceği
vurgulandı. 18 Mart 2016
tarihinde gönderilen cevabi
yazı, geçtiğimiz günlerde
Gümülcine’deki Din Görevlileri
Derneği’ne ulaştı.

MÜFTÜ İBRAHİM ŞERİF:
“BU DURUM ANLAŞILIR
BİR ŞEY DEĞİL”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Gümülcine Müftüsü ve
Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Onursal
Başkanı İbrahim Şerif, bir Cuma
namazı ve mevlit için caminin
tahsis edilmemesinin “anlaşılır
bir şey olmadığını” söyledi.

“BUGÜNE KADAR HİÇBİR
BAŞVURUYA OLUMLU
YANIT VERİLMEDİ”

Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği’nin son
yıllarda faaliyetlerine Batı
Trakya bölgesi dışında bulunan
ve iyi durumda olan camilerde
Cuma namazı ve mevlid-i şerif
gerçekleştirme
organizasyonunu da dahil
etmek istediğini anlatan müftü
İbrahim Şerif, “Biliyorsunuz Din
Görevlileri Derneği dini ve
sosyal alanda faaliyetler yapan,
bu alanda çalışmalar yapan bir
kuruluşumuz. Son yıllarda bu
derneğimiz Batı Trakya dışında
olan ve iyi durumdaki tarihi
camilerin bir Cuma namazı için,
bir mevlit için tahsis edilmesi
amacıyla başvurularda
bulundu. Ne yazık ki bugüne
kadar hiçbir başvuruya olumlu
yanıt verilmedi. Bir caminin
müsait olmamasını anlarız,
diğer caminin müsait olmaması
anlarız. Peki başvuru yaptığımız
bütün camiler mi müsait değil.
Tüm başvurularımıza olumsuz
yanıt verilmesi ne kadar doğru?
Buna bir anlam vermek
mümkün değil.” dedi.

“ÜÇ AYLARDA BİR CUMA
NAMAZI KILMAK VE MEVLİT
OKUTMAK İSTEDİK”
Derneğin, Trikala, Yanya, Seres
ve iyi durumda camilerin
bulunduğu şehirlerde bir Cuma
namazı kılmak veya mevlit
okutmak için resmi makamlara
yazıyla başvuruda
bulunduğunu hatırlatan
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif şöyle devam etti:
“Arkadaşlarla konuştuk ve
değerlendirdik. Trikala şehrinde
çok güzel ve tarihi bir cami var.
Kurşunlu Camii. Oldukça iyi
durumda ve ibadet
yapılabilecek vaziyette. Bu
camide üç aylar döneminde bir
Cuma namazı kılmak ve mevlidi şerif okutmak istedik. Bunun
için dernek resmi olarak
başvuruda bulundu. Bu
başvurumuza yanıt, geçtiğimiz
günlerde verildi. Ne yazık ki
yine olumsuz bir yanıt geldi.
Kurşunlu Camii’nin Trikala
Belediyesi’ne tahsis edildiğini,
burada sürekli sergilerin
yapıldığını ve bu nedenle Cuma
namazı için ve mevlit için tahsis
edilemeyeceği bize bildirildi.”

“BİZ CAMİYİ İKİ
SAATLİĞİNE İSTEDİK”
Müftü Şerif şöyle devam etti:
“Hatta gönderilen yazıda bu yıl
ve önümüzdeki yıllarda caminin
bizlere tahsis edilemeyeceği

belirtiliyor. Yani bir anlamda
bizlere ‘Bir daha istekle
bulunmayın, burasını bir
daha istemeyin, bizi
bunun için
rahatsız
etmeyin’
demek

istiyorlar.
Bir defa
şunu
belirtmek
isterim. Biz bu
tarihi camiyi bir
haftalığına, bir
günlüğüne değil, hatta
yarım günlüğüne de talep
etmedik. Bu camiyi bir
Cuma namazı kılmak ve bir
mevlit okutmak için talep
ediyoruz. Bu da en fazla iki saat
yapar. Yani biz bu camiyi topu
topu iki saatliğine istiyoruz.
Yani bir Cuma namazı kulmak
ve mevlit okutmak için istedik.
Bu talebimize olumsuz yanıt
verilmesi kesinlikle iyi niyetle
açıklanamaz. Hiç doğru bir
yaklaşım, doğru bir politika
değil. Bunu kesinlikle doğru
bulmuyoruz.”

“BUNU YASAL BİR ŞEKİLDE
VE YETKİLİ MERCİLERİN
İZNİNİ ALARAK YAPMAK
İSTEDİK”
Lozan antlaşmasıyla Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı
bu topraklarda bırakılırken,
Yunanistan’ın diğer
bölgelerinde birçok cami ve
mimari eserlerle birlikte
binlerce mezarın kaldığını
anlatan müftü Şerif, “Biz de
Müslümanlar olarak bu

bölgelerde iyi
durumda olan
camilerde bir
Cuma namazı
kılmak
istedik.
Bir

mevlit
okutmak
istedik.
Buralarda
camilerin yanısıra,
asırlardır yaşamış buralarda
vefat etmiş binlerce, onbinlerce
soydaşımızın, dindaşımızın
mezarları var. Onlara bir fatiha
okumak istedik ve istiyoruz.
Onların ruhu için bir mevlit
okutmak istedik. Bunda kötü bir
niyet yok, art niyet yok. Bu
camileri iki saatliğine
kullanmak ve burada dini bir
ibadet yapmak istedik. Nereden
ve kimden korkuluyor? Biz bu
camilere el koyacak değiliz.
Burayı gasp edecek değiliz.
Zaten bu ibadetimizi
yapabilmek için de yetkililerin
iznini alarak bunu yapmak
istiyoruz. Yoksa 50 – 100 kişi
buraya gidip seccadelerimizi
serip namazımızı da kılabilirdik.
Biz yasal bir şekilde, yetkili

mercilerin izni olsun istiyoruz”
diye konuştu.

“SON YILLARDA
TÜRKİYE’DE BU ÇOK GÜZEL
BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR,
BURADA NEDEN
YAPILMASIN?”
Türkiye’de de Hristiyan azınlığın
yaşadığı İstanbul’un dışında
birçok kilise olduğunu ve
Patriğin buralarda dini ayinler
düzenlediğini dile getiren
müftü İbrahim Şerif,
“Malumunuz; Türkiye
genelinde çok sayıda
kilise, manastır gibi
ibadethaneler
mevcut. Son
yıllarda
Patrikhane
buralarda
özgürce ve
çok rahat bir
şekilde Hristiyan
dinine göre ayinler ve
törenler yapıyor. Patrik efendi
bu etkinliklerin neredeyse
tamamına katılıyor. Hatta
bunların bir kısmına Türk
yetkililer de katılıyor. Bunların
en önemlisi sanıyorum ki
Sümela manastırındaki ayin.
Buraya tüm dünyadan Ortodoks
Hristiyanlar katılıyor. Tüm
bunlar son dönemde Türkiye’de
çok geniş çaplı yapılıyor. Çok da
iyi yapılıyor. Biz, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı olarak
Türkiye devletinin izniyle
yapılan bu etkinlikleri takdirle
ve imrenerek takip ediyoruz.
Patrikhanenin bu anlamda çok
faal ve aktif olduğunu
görüyoruz. Hatta bu sayede
inanç turizminin de geliştiğini
görüyoruz. Peki neden aynısı
bizim ülkemizde olmasın?
Neden Batı Trakyalı
Müslümanlar, ülkenin farklı
bölgelerindeki camilerde bir
tören yapamıyor? Bir Cuma
namazı kılamıyor? Bir mevlit
okutamıyor? Bu bir eksiklik
değil mi?
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Ben inanıyorum ki Trikala’da,
Yanya’da, Seres’de, Selanik’te veya
başka bölgelerde bulunan iyi
durumdaki camilerin iki saatliğine
de olsa ibadet için tahsis edilmesi
ülkemize zarar değil, fayda
getirecek. Hem de büyük fayda
getirecek. Göreceksiniz ki bu olay,
Yunanistan’daki turizmi de, ülkenin
tanıtımını da olumlu etkileyecek”
dedi.

“KISACA SÖYLEMEK
GEREKİRSE; İPE UN SERİLİYOR”
Trikala’daki tarihi Kurşunlu
Camii’nin yanısıra daha önceleri
Yunanistan’ın diğer bölgelerinde
bulunan camilerde Cuma namazı ve
mevlit okutulması için başvuruda
bulunulduğunu, ancak tümüne ret
yanıtı alındığını vurgulayan
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, “Neredeyse tüm
dilekçelere verilen yanıt benzer.
Camilerin başka amaçla
kullanıldığını ve sözkonusu talep
için tahsis edilmesinin mümkün
olmadığını bize bildirdiler. Kısaca
söylemek gerekirse; ipe un seriliyor.
Ne yazık ki iyi niyet yok. Neden
böyle bir politika izlendiğini ben
bilemem. Neden bu ve bunun gibi
taleplerden korkuluyor? Bu konuda
‘şunun için veya bunun için’
diyemiyorum. Bu ‘niyet okumak’
olur. Bunu yapmak istemiyorum.
Fakat bu durumun ve bu
uygulamanın çok yanlış olduğunu
söylemek isterim. Caminin veya
camilerin iki saatliğine
Müslümanların kullanımına
verilmesinin zararı nedir? Bunu
anlamak mümkün değil. Bunu
demokrasiyle, insan haklarıyla,
azınlık haklarıyla açıklamak
mümkün değil. Zaten bu karar, bu
değerlere kesinlikle ters
düşmektedir” ifadelerine yer verdi.

“BİZ BU ZİHNİYETİN
DEĞİŞECEĞİNE İNANIYORUZ”
Gümülcine Müftüsü ve Din
Görevlileri Derneği’nin onursal
başkanı İbrahim Şerif, ülkenin diğer
bölgelerinde bulunan ve iyi
durumda olan camilerde Cuma
namazı kılmak ve mevlid-i şerif
okutmak için başvuruda bulunmaya
devam edeceklerini belirterek
şunları söyledi: “Bunun, toplum
olarak, azınlık olarak hakkımız
olduğuna inanıyoruz.
Akrabalarımızın, soydaşlarımızın,
dindaşlarımızın mezarlarının
bulunduğu bölgelerdeki camilerde
ibadet etmek, iki yılda, üç yılda bir
de olsa birkaç saatliğine burada
ibadet etmek, oralarda yatanlara
fatiha okumak hakkımızdır. Biz bu
hakkımızı kullanmak istiyoruz.
Bugün bu camileri bize tahsis etmek
istemeyen anlayışın doğru
olmadığına ve değişmesi gerektiğine
hatta değişeceğine inanıyoruz.
Bugün olmazsa yarın olacak. Buna
inanıyoruz. Çünkü ‘Bu camiyi bu yıl
veya gelecek yıllarda
kullanamazsınız’ diye bir zihniyetin
doğru olduğunu iddia eden çıkamaz
diye düşünüyoruz. En sonunda
mantığın, demokrasinin ve din
özgürlüğünün galip gelmesini
istiyoruz ve bekliyoruz.”
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“İskeçe Saat Kulesi’nin
kitabesini yerine asın”
İSKEÇE Esnaf ve
Sanatkarlar
Federasyonu
Başkanı Yorgos
Bacakidis, İskeçe
Saat Kulesi’nin
kitabesinin yerine
koyulmasını istedi.
Bacakidis, sosyal
medya hesabından
yaptığı paylaşımda,
“birilerini” rahatsız
etse de İskeçe Saat
Kulesi’nin 1870
yılında İskeçeli Hacı
Emin Ağa
tarafından inşa
ettirildiğini
belirterek, saat
kulesini kitabesinin
(tabelasının) yerine
asılması gerektiğini
vurguladı.

“GÜNÜMÜZE KADAR
ULAŞAN OSMANLI
ESERLERİNDEN BİRİ”
“Artık tarihi yerine koyun”
diye seslenen İskeçe Esnaf
ve Sanatkarlar
Federasyonu Başkanı
Yorgos Bacakidis, İskeçe
Belediye Başkanı ile
belediye meclisine hitaben
yazdığı yazıda, İskeçe’nin
her yıl binlerce turist
tarafından ziyaret
edildiğini söyledi. İskeçe
şehir meydanındaki saat
kulesinin şehrin simgesi
olduğunu belirten
Bacakidis, saat kulesinin
günümüze kadar ulaşan
Osmanlı eserlerinden biri
olduğunu dile getirdi.
İskeçe Saat Kulesi’nin 50

yılı aşkın bir süredir
kitabesiz ve kimliksiz
olduğunu kaydeden
Bacakidis yazısında şu
ifadeleri kullandı: “Artık
kararını alın ve tarihi yerine
koyun. Birileri gizlemeye
çalışsa da tarih hep
önlerinde olacak. Tarih,
belediye başkanlarına ve
belediye meclislerine değil,
gelecek nesillere aittir.
Birilerini her ne kadar
rahatsız etse de, İskeçe Saat
Kulesi’ni 1870 yılında yerli
bir zengin olan aristokrat
Hacı Emin Ağa yaptırdı. Bu
kadar basit. Onun ismini
taşıyan saat kulesinin
kitabesini koyarken ve
sizden öncekilerin
eksikliğini giderirken gurur
duymalısınız.”

Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan Paskalya mesajı

Türkiye Cumhurbaskanı Recep Tayyip
Erdogan, Hıristiyanların Paskalya yortusu
nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında,
"Bizler, insanların din, dil, etnik koken
ayrımına maruz kalmamalarının, kendi
kultur, gelenek ve inanclarını ozgurce

yasayabilmelerinin, dun oldugu gibi
bugun de temel insan hakları arasında yer
aldıgına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Mesajında, dini bayramların, toplumda
kardeslik, sevgi ve saygının egemen
oldugu, birlik, beraberlik ve dayanısma
duygularının yogunlastıgı mustesna

gunler olduğunu vurgulayan Erdoğan,
Paskalya'nın da muhtelif kilise ve
gruplara mensup Hristiyan vatandasların
en onemli yortularından birini
olusturduğunu belirtti.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Tarih boyunca baska din ve kulturlere
saygıyı esas alan bir medeniyetin
mensupları olarak bizler, farklılıkları
zenginlik biciminde telakki etmenin,
toplumumuzda birligin pekistirilmesi
acısından da onemli oldugunu
dusunuyoruz. Bizler, insanların din, dil,
etnik koken ayrımına maruz
kalmamalarının, kendi kultur, gelenek ve
inanclarını ozgurce yasayabilmelerinin,
dun oldugu gibi bugun de, temel insan
hakları arasında yer aldıgına inanıyoruz.
Bu duygu ve dusuncelerle, Hıristiyan
vatandaslarımız basta olmak uzere, tum
Hıristiyanlara Paskalya yortuları
munasebetiyle tebriklerimi ve esenlik
dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi
duygularımla selamlıyorum."
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Dünya genelinden 2 binin üzerinde
Türk girişimci İstanbul’da buluştu
TÜRKİYE’deki Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) bünyesinde yer alan Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK) kapsamında
düzenlenen Dünya Türk Girişimciler
Kurultayı, 26 – 27 Mart tarihlerinde
İstanbul’da yapıldı. Kurultay, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
katıldığı görkemli bir törenle başladı. DEİK
Başkanı Ömer Cihad Vardan ile DTİK Başkanı
Nail Olpak ev sahipliğinde, “Dünya Türkleri
İstanbul’da buluşuyor” sloganıyla
düzenlenen Kurultay, 95 ülkeden 2.000’in
üzerinde Türk girişimcisini bir araya getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TÜRK
İŞADAMLARI ÇOK GENİŞ BİR
COĞRAFYAYA YAYILDI”
Kurultayın açılışında konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
büyük bir güç ve potansiyele sahip olan Türk
iş adamlarının dünyada çok geniş bir
coğrafyaya yayıldığını vurguladı. Kazancının,
ekmeğinin peşinde olan iş adamlarını Çağdaş
Alperenlere benzeten Cumhurbaşkanı,
insanların vatanlarını terkmesinin altındaki
en temel sebebin ekonomik gerekçeler
olduğunu söyledi ve Suriye ile Irak krizleri
sebebiyle Türkiye’nin üç milyonun üzerinde
sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Son 13 yılda yurtdışında Türk
müteşebbislerinin sayısının önemli oranda
arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 19’u
yoğun olmak üzere Türklerin dünyanın 167
ülkesinde var olduğunu, Türklerin milli ve
manevi değerlerinden asla vazgeçmemeleri
gerektiğine vurgu yaptı.

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan Kurultay’ın
açılışında yaptığı konuşmada DTİK’in, DEİK
bünyesinde faaliyet gösteren iş
konseylerinden biri olduğunu söyledi. Türk
diasporasının siyasi sebeplerle değil,
çalışmak için Türkiye’den ayrılan
vatandaşlarımız tarafından oluştuğuna
dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, Türk
diasporasının önceden sadece Avrupa’da
varlık gösterirken, bugün Amerika’dan
Asya’ya, Afrika’dan Pasifik ülkelerine kadar
dünyanın her yerinde olduğunu vurguladı.
Beş kıtadan iki bine yakın Türk girişimcisini
bir araya getiren kurultayda, katılımcıların
dörtte birinin 35 yaş altı genç ve dinamik
girişimcilerden oluştuğunu hatırlatan DEİK
Başkanı Vardan, Türk diasporasını dünyanın
en etkin ve en güçlü üç diasporasından biri
olmasını hedeflediklerini de söyledi.

DTİK BAŞKANI NAİL OLPAK
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail
Olpak ise, DTİK’in DEİK çatısı altında kurulan

ilk özel amaçlı konsey olduğunu hatırlatarak,
günümüz dünyasında diasporaların
dayanışma içerisinde çalıştığına ve sıkıca
kenetlendiklerine dikkat çekti. Türk
diasporasının, dünyanın en büyük 10’uncu
diasporası olduğuna değinen Olpak,
gelecekte bu imkanın daha iyi
değerlendirileceği inancını yineledi.

DTİK GENEL KURULU
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi’nin
(DTİK) Genel Kurulu, 27 Mart Pazar günü
yapıldı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile
DTİK Başkanı Nail Olpak’ın açılış
konuşmaları ile başlayan genel kurulda
yapılan seçimlerde, DTİK’in yeni Bölge
Komite Başkanları ve Komite Üyeleri
belirlendi.
Genel Kurul seçimleri sonrasında
belirlenen komite başkanları şöyle oluştu:
DTİK Avrupa Komite Başkanlığı’na Suat
Şahin;
DTİK Avrasya Komite Başkanlığı’na Ali
Galip Savaşır;
DTİK Balkanlar Komite
Başkanlığı’na Ömer Süsli;
DTİK Asya-Pasifik Komite
Başkanlığı’na Nejdet Demiryürek;
DTİK Afrika-Ortadoğu-Körfez Komite
Başkanlığı’na Abubekir Salim;
DTİK Amerika Komite Başkanlığı’na Ömer
Er seçildi.

DTİK SEÇİMLERİNDE EN ÇOK OYU İŞ
ADAMI LEVENT SADIK AHMET ALDI
Yunanistan’dan bir çok Batı Trakyalı iş
adamının da katıldığı kurultayda, bölge ve
ülke seçimleri yapıldı. Oylamada Batı
Trakyalı iş adamı Levent Sadık Ahmet, 214
seçmenin 155 oyunu alarak birinci oldu.
Levent Sadık Ahmet, Balkanlar Komite
Başkan Yardımcısı ve Yunanistan Temsilcisi
oldu.
Böylece ilk defa Batı Trakya’dan bir
girişimci, 10 ülkenin oylarını almayı
başararak, Yunanistan Temsilciği ve
Balkanlar Komite Başkan Yardımcılığı
görevlerini üstlenmiş oldu.

Dünya’nın en büyük karyokası
İskeçe’de yapıldı

DÜNYA ÜZERİNDE TÜRKLER
5,5 milyonun üzerinde Türk yurtdışında
yerleşik yaşıyor.
-Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu Batı
Avrupa ülkelerinde yerleşik yaşıyor.
-Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve
Avustralya’da 900.000 Türk yaşamakta.
-Yurtdışında 300 üzerinde Türk şirketin
yatırımı bulunuyor.
-Türkiye Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre
yurtdışında kurulu Türk dernek sayısı 4439.

ELEMAN ARANIYOR
NUTRİA HELLAS – DİM TSOLAKİS IKE, Türkiye’nin İzmir bölgesinde
faaliyet gösterecek şirketinde çalışacak veteriner, zootekni uzmanı
veya satış sorumlusu görevlendirecektir. Çalışma bölgesi ağırlıklı
olarak İzmir olacaktır. İngilizce bilenler tercih edilecektir.
Bilgi için: 210 5595503 (sayın Tsolakis) – 2591111579...
e-mail: zodia@otenet.gr

DÜNYANIN en büyük karyokası
İskeçe’de yapıldı. İskeçe’nin ünlü
cevizli çikolata tatlısı “Karyoka”nın
en büyüğü 25 tatlıcı tarafından
İskeçe’de yapıldı.
383 kiloluk karyokanın Guinness
rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası ile
İskeçe Tatlıcılar Derneği’nin ortak
girişimiyle gerçekleştirilen
dünyanın en büyük karyoka yapımı
denemesi, 30 Mart Çarşmaba günü
İskeçe’deki Amiridis Kapalı Spor
Salonu’nda yapıldı. Başlangıçta 220
kilo olarak düşünülen karyoka,
deneme sonunda 383 kilo oldu.
Rekor büyüklükteki karyokanın
yapımında İskeçeli 25 tatlıcı görev
yaptı. Dev karyokanın yapımı dört

saat sürdü. Karyokanın yapımını
öğrenci ve vatandaşlardan oluşan
750 kişilik bir kalabalık izledi.
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Stelios Moraitis, sonuçtan
memnuniyetini dile getirerek, olayın
İskeçe’nin tanıtımına katkı
yapacağına inandığını söyledi. 30
Mart – 3 Nisan tarihleri arasında
yapılan İskeçe Fuarı çerçevesinde
gerçekleştirilen etkinlikte üretilen
dev karyoka, fuarın son günü olan 3
Nisan Pazar günü karyokanın
vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.
383 kiloluk karkoyanın bir
bölümünün ise Kavala’daki Göçmen
Merkezi’ndeki göçmen ve
mültecilere dağıtılacağı ifade edildi.
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Hüseyin Zeybek:
“Azınlık bölge için
tehlike değil, zenginliktir”
“Trakya’nın kalkınmasına en
büyük darbeyi milli tehlike
anlayışı yapmıştır”
İSKEÇE ili SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, parlamentodaki eyaletler
komisyonunda söz alarak görüşlerini dile
getirdi. Eyaletteki işsizliğin rekor
boyutlara ulaştığını söyleyen Hüseyin
Zeybek, Avrupa tersanelerinin ve son
dönemde Katar’a giden genç işçilerin
özellikle İskeçe ilindeki vatandaşlar için
bir çare olduğunu belirtti. “Ancak
eyaletimiz ve ilimiz bu durumu hak
etmiyor” diyen Hüseyin Zeybek, geçmişte
kalkınma konularıyla ilgili büyük
yanlışların yapıldığını söyledi. İskeçe
ilindeki kooperatif fabrikalarının
kapatılması veya satılmasının bölgeye
büyük zarar getirdiğini kaydeden Zeybek,
turizmin iyi bir gelir kaynağı olduğunu
ancak sadece turizme dayanmanın
mümkün olmadığını dile getirdi. Avrupa

Birliği ile Türkiye arasında yapılan
anlaşma uyarınca Türk vatandaşlarına
vizenin kaldırılması halinde bölgedeki
turizmin gelişebileceğine ancak bu
sektörde altyapı çalışmalarının
hızlandırılması gerektiğini söyledi.
İskeçe’nin Ilıca bölgesinde bulunan ve
Bulgarsitan’a açılan sınır kapısının
bölgeye sorun yarattığını belirten Zeybek,
karayolunun aşırı yoğun araç trafiğini
kaldırmadığını ve bu sınır kapısıyla kaçak
ticaretin de arttığını vurguladı. Bölgede
tarımın desteklenmesinin büyük önem
arzettiğini ifade eden milletvekili Zeybek,
tütün üretiminin ayakta tutulması
gerektiğinin açıkladı. Hüseyin Zeybek,
bazı çevrelerin iddia ettiği gibi azınlığın
bölgede “tehlike” değil, zenginlik
olduğunu vurguladı.

İyon Denizi’nde 5,2
büyüklüğünde deprem
YUNANİSTAN’ın batısında bulunan İyon Denizi’nde Richter ölçeğine göre 5,2
büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, 30 Mart Çarşamba günü saat 04.05'te meydana gelen
depremin merkez üssünün başkent Atina'ya 330 kilometre uzaklıktaki Zakinthos
adasının güneydoğusunda bulunduğunu açıkladı. Yunanistan Depremden Korunma
Teşkilatı (OASP) yetkilisi Prof. Efthimios Lekkas, İyon Denizi'ndeki depremin bölgede
alışılagelen sarsıntılardan biri olduğunu ifade ederek endişe edilecek bir durum
olmadığını belirtti. Depremin can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

RODOP ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis’in de katıldığı Meclis
Eyaletler Komisyonu’nda söz alarak
görüşlerini dile getirdi.
İlhan Ahmet, Trakya’nın
kalkınmasına en büyük darbeyi bölgede
‘milli tehlike’ edebiyatı yapan ve
azınlığı tehlike olarak gören zihniyetin
olduğunu söyledi.
Eyaletin avantajlarının dezavantaja
dönüştüğünü belirten İlhan Ahmet,
Türkiye ve Bulgaristan’la sınır olmasına,
bölgede çok kültürlü bir yapıya, ayrıca
üniversite ve yakına kadar
Yunanistan’ın en iyi sanayi bölgesine
sahip olmasına rağmen bölgede
kalkınmanın olmadığını ancak 2010
yılından itibaren bu yönde bazı
çabaların dikkat çektiğini söyledi.
“Fakat bölgenin gelişimden mahrum
kalmasının gerçek nedeni, gerçek
sebebi nedir?” diye soran milletvekili
İlhan Ahmet, azınlığın varlığından
dolayı kuşku ve korku sendromları
yaratan çevrelerin kalkınmaya engel
olduğunu kaydetti. Konuşmasında
azınlığın barışçıl bir azınlık olduğunu
vurgulayan İlhan Ahmet, “Bazıları
bilinçli olarak kuşkular ve korku
sendromları geliştirmişlerdir. Bazıları
Trakya ile politika yapabileceklerine ve
vatanseverliği gaspedebileceklerine
inandılar. Nacizane fikrime göre, bu

mükemmel bölgeyi, işte bütün bunlarla,
bu noktaya getirdik. Rodop ilinde,
nüfusun tüm topluluklarının karar alma
mercilerinde eşit katılımı
bulunmaktadır. Bölgenin gelişiminde ve
bölgede barışçıl bir yaşam için azınlık
çok önemlidir” dedi.
Eğitim sorunu ile tütün üretimi
konusuna vurgu yapan İlhan Ahmet,
Yunanistan ortalamasına oranla Trakya
bölgesindeki okulu bırakma oranının
hala çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Ahmet, halkın bölgesel kalkınmayı
sağlayabilmek için çaba göstermesine
rağmen, birçok kurumun konuya
müdahil olmasıyla sorun yaşandığını ve
kalkınmanın mümkün olmadığını
belirtti.
Meclisteki toplantıya katılan Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis’e hitap eden İlhan
Ahmet şunları kaydetti: “Eğitime ve
tarım sektörüne daha fazla önem
vermenizi sizden rica ediyorum.
Örneğin, işlenen tek ürün olan tütün
hakkında düşünceleriniz neler? ‘Basma’
olarak bilinen tütün tipi mutlaka devam
etmeli. Sonuç itibariyle, bu eşşiz
ürünün üretiminin devamı için eyalet
başkanlığı ne düşünüyor, Eyaletin bu
konuda planları neler? Bölgemizin
gelişiminde bu ürünü ne şekilde ön
plana çıkarabiliriz, destekleyebiliriz ve
bölge gelişimimize katabiliriz?”

Kozlukebir Belediyesi’nden
“Uçurtma Şenliği”
Rodop iline bağlı Kozlukebir
Belediyesi “Uçurtma
Şenliği” düzenliyor. Şenlik,
24 Nisan Pazar günü
Kozlukebir futbol sahasında
gerçekleşecek.
Uçurtma şenliğinde şişme
oyun parkının yanı sıra
konser ve palyaço gösterileri
yer alacak. Saat 13:00’te
başlacak olan şenlik saat
24:00’a kadar süreceği
belirtildi. Hatırlanacağı
üzere Kozlukebir Belediyesi
geçen yıl da 24 Mayıs 2015
tarihinde Uçurtma Şenliği
düzenlemişti.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Evde kuş bakımı ve beslenmesi...
vde kuş bakımı belirli
kurallara uyulduğu
zaman çok kolay,
uyulmadığı zaman ise üzücü
sonuçlarla karşılaşılabileceği
için de bir o kadar da zordur.
Satın alınan bir hayvanın,
yüzlerce arkadaşının yanından
ayrıldığı düşünüldüğünde bir
kaç gün gariplik çekmesi, çok
sessiz ve sakin olması doğaldır.
Hatta bir iki gün, hiç yem
yemeyebilir. Gizli gizli su
içeceğinden, dışkısı çok sıvı
olabilir. Fakat bu durumda bile
mutlaka kuşunuzu iyi bir şekilde
inceledikten sonra aldığınız yere
hayvanın durumunu mutlaka
danışın. Çünkü, aldığınız hayvan,
hele yavruysa en ufak bir
olumsuzluk savunmasız olan
yavrunun çok kısa bir zamanda
güçsüz düşmesine, hatta 24 saat
içerisinde ölmesine neden
olabilir. Bu bakımdan erken
teşhis her zaman büyük bir
umuttur.
Canlı hayvan edinmek, her
zaman sorumluluk gerektirir.
Satın alındığından sonra
sorumluluk sizlere aittir. Bir
canlının sorumluluğunu
alamayacak hiç kimse, hayvan
bakmamalıdır. Hiçbir canlının
canını, bizler vermediğimiz gibi
sorumsuzluğumuz sonucunda
onların yaşamlarını yitirmelerine
sebep olmaya hiçbirimizin hakkı
yoktur.
İnsanlar gibi onlar da
hastalanabilir. Gerekli
zamanlarda, gerekli
müdahaleler yapılırsa onlar da
iyileşir. Bir takım mazeretlerle
geç kalındığında, tedavi için de
geç kalınmış olabilir. Burada bir
can söz konusu olduğundan,
kimin sorumluluğu altında ise bu
sorumluluk da ona aittir.
Kuş bakımında mutlaka
uyulması gereken kurallar
şunlardır:
Ömür boyu hiçbir şekilde
cereyanda kalmamalı çünkü,
cereyanda kalan kuş çok kötü
hastalanabilir, ya hasta bir kuş
olarak ömrünü sürdürür ya da

E

ölür.
Bir ay boyunca kafesten çıkarılıp
evde uçurulmamalıdır. Çünkü;
evi bilmeyen, tanımayan hayvan
bilinçsizce uçarak sağa sola
çarpabilir. Bu da bir iç kanamaya
neden olursa, sonuç ölüm
olabilir. Bir ay sonra yavaş yavaş
uçurmaya başlanılabilir.
Bir ay boyunca yeşillik asla
verilmemelidir. Çünkü bünyesi
oturmamış ve iklim değiştirmiş
bir kuşun sindirim sistemi
bozulur ve ishalden bir iki gün
içinde ölebilir. Bir ay sonra ise,
ya özel yeşillik yemi veya
haftada bir defa olmak şartı ile
çok az yeşillik veya meyva
verebilirsiniz
Yemesi Gereken Şeyler
Karışık, sterilize, tozsuz yemler
tercih edilmeli çünkü tozlu
yemler hayvanlarımızda çeşitli
hastalıklara neden olmaktadır.
Kuş kumu mutlaka verilmesi
gerekir. Çünkü bizlerdeki gibi
midesi olmayan kuşlar,
yediklerini kumlar sayesinde
öğütür, kum olmadığı zaman
sindirim bozukluğuna neden
olur.
Gaga taşı mutlaka verilmelidir.
Çünkü, doğada gagalarını
sürterek, törpüleyen kuşlar gaga
uzamalarını böylelikle
engellerler. Kafeste ise gaga taşı
bu görevi görür. Ayrıca kuşun
kalsiyum ihtiyacını da
karşılayarak kemiklerinin
gelişmesini sağlar.
Vitamin ise doğadan ayırdığımız
kafes içindeki kuşların sağlığını
korumak için, mutlaka verilmesi
gerekmektedir.
Krakerler ise hayvanın kafeste
canlı, neşeli ve dinamik olmasını
sağlayan ve zaman zaman
mutlaka verilmesi gereken ek
besinlerdir.
Kuşlarımızın sağlıklı ve neşeli
olmasını istiyorsak diğer ek
besinlerden de almak, azar azar
da olsa arada sırada vermek
şarttır. Çünkü tek yönlü
beslenme, hayvan sağlığı
açısından son derece
sakıncalıdır.

ABONELER‹M‹Z‹ND‹KKAT‹NE
Y›ll›kaboneücretleriniödemeyen
abonelerimizin,Gümülcine’deki
P.Mavromihali(İdadiyeSokağı)4-6
adresindebulunanbüromuzagelerekabone
ücretleriniödemeleriönemlericaolunur.
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BİHLİMDER’in
konferansında “Batı
Toplumunda Temsiliyet
Sorunu” ele alındı

BATI Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİHLİMDER), 26 Mart
Cumartesi günü “Batı Toplumunda Temsiliyet
Sorunu” başlığı altında bir konferans düzenledi.
Konferansın açılış konuşmasını BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet yaptı. Ardından
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
temsilen Muavin Konsolos Osman Şahin
katılımcıları selamladılar.
Konferansa Türkiye’den konuşmacı olarak
Salih Dülger katıldı. İlk olarak katılımcıları
selamlayan Dülger, Batı Trakya’da olmaktan
dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Salih Dülger, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet’e ve yönetime de teşekkür
etti.
“Batı Toplumlarda Temsiliyet Sorunu”nun ele
alındığı konferans iki saat sürdü. BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet, konferans
sonunda Salih Dülger’e teşekkür etti.
Gümülcine’deki konferansa Kozlukebir

Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif Emin, BAKEŞ Müdürü Pervin
Hayrullah, Batı Trakya’da bulunan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ve
AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

İşçi Bayramı
3 Mayıs’ta kutlanacak
PASKALYA ile aynı güne
düşen 1 Mayıs İşçi Bayramı bu
yıl 3 Mayıs Salı günü
kutlanacak.
Konuyla ilgili karar,
Çalışma Bakanı Yorgos
Katrungalos tarafından
imzalandı. Ortodoks
Hıristiyanların Paskalya
yortusu 1 ve 2 Mayıs
tarihlerine denk gelince, 3
Mayıs Salı günü de İşçi
Bayramı nedeniyle resmi tatil
ilan edildi.
Bu arada, işçi ve memur
sendikalarının her 1 Mayıs’ta
gerçekleştirdikleri miting ve
yürüyüşlerin tarihinin değişip
değişmeyeceği önümüzdeki
günlerde belli olacak.
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Casio’nun G-Shock G’MIX
saatini kolumuza taktık.
Akıllı saatlere her zaman
yakın duran Casio’nun G-Shock
G’MIX saatini kolumuza taktık.
Akıllı saatler fazlasıyla moda
ve elbette geleneksel saat
üreticileri de bu akımdan
etkileniyorlar. Kimi üreticiler bu
akıma tamamen mesafeli dursa
da, kimileri ise saatlerini akıllı
özelliklerle pekiştirerek
tüketicilere sunmayı tercih
ediyorlar. Bunlardan biri de
kuşkusuz Japon devi Casio.
Henüz akıllı saatler yokken,
yıllar öncesinden saatlerine
“akıllı” birtakım özellikler
getirerek pek çoğumuzun
gönlünü kazanan Casio,
şimdilerde akıllı saat
konseptine farklı seçenekler
sunuyor. Bugün bunun
örneklerinden olan G-Shock
G’MIX saatini
değerlendireceğiz.
Ne sunuyor?
Casio G-Shock G’MIX’in
elimizdeki modeli, GBA-400.
Aslında GBA-400, Casio’nun
nispeten eski örneklerinden
biri. Android ve iOS tabanlı
akıllı telefonlarla Bluetooth
üzerinden iletişim kuran saat,
günümüzün akıllı saatlerinin
sunduğu özelliklerinden ziyade,
müzik noktasında kontrolü
kullanıcının koluna getiriyor.
Az sonra bahsedeceğimiz
özelliklerinden ziyade
tasarımıyla dikkat çekici duran
saat, sağlamlık odaklı bir kasa
yapısına sahip. Elimizdeki

modeliyle turuncu renkli olan
saat, elbette farklı renk
seçenekleriyle de geliyor.
Sağlam kasasıyla, özellikle
doğa ve su sporlarıyla ilgilenen
kullanıcılara da hitap eden GShock G’MIX, 200 metreye
kadar suya karşı dayanıklı
yapıda tasarlanmış. Bunun
yanında elbette düşmelere ve
darbelere karşı da korumalı
olan saatin üzerinde dairesel
yapıda bir ekran bulunuyor.
Ekranın LED aydınlatması
mevcut. Fakat LED
aydınlatmayı zayıf bulduk, onu
da söyleyelim.
Büyük boyutları itibariyle
ağır görünen saat, aslında
yalnızca 66 gram ağırlığında.
Bu nedenle gösterişli yapısına
karşın oldukça hafif
bulduğumuzu söyleyebiliriz.
Üzerinde 5 adet tuş
bulunduran saatin, sol
kenarındaki tuşa basarak
Bluetooth fonksiyonunu
aktifleştirebiliyorsunuz. Böylece
telefon ile eşleşme için ilk adımı
atan saat, elbette eşleşmenin
sağlanması için cep
telefonunuza indireceğiniz bir
uygulamaya ihtiyaç duyuyor.
Nasıl kullanılıyor?
Casio G-Shock G’MIX’i
eşleştirmek ve kullanmanız için
iki uygulamaya ihtiyacınız var.
Bunlardan biri G-Shock+, bir
diğeri ise G’MIX. G-Shock+’ı
telefonunuza indirdikten ve
saatin Bluetooth bağlantısını

aktifleştirdikten sonra,
uygulama üzerinden saatin
modelini seçerek yol
alabiliyorsunuz. Ancak ilk
etapta eşleştirmenin sıkıntı
yarattığını söyleyelim. Zira biz
incelerken, bağlantı kurmak
için birden fazla kez denememiz
gerekti.
Adım sayar, uygulama
bildirimleri gibi akıllı saat
fonksiyonlarından ziyade, akıllı
özelliklerini daha çok müzik
üzerine yoğunlaştıran G-Shock
GBA-400, G’MIX uygulaması
yoluyla saat ile telefon arasında
müzik bağlantısı kurabiliyor.
Telefonunuzdan kulaklıkla
müzik dinlerken şarkılar
arasında dolaşımı saat
üzerinden gerçekleştirebiliyor
ve ötesinde müziğe ilişkin ses
ayarlarını da
düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca,
o an çalan şarkının adını ve
bilgilerini saatin LCD ekranı
üzerindeki bildirim
çubuğundan takip de
edebiliyorsunuz.
Bunun dışında tipik olarak
kronometre, alarm, zamanlayıcı
ve Dünya saati ayarları gibi
özellikler sunan G-Shock GBA400, aslında akıllı
fonksiyonlarıyla oldukça sınırlı
bir ürün. O nedenle günümüz
akıllı saatlerinden bu anlamda
ayrılıyor.
Dayanıklılığıyla tanınan
Casio G-Shock modelleri bu
sefer yarı-akıllı konseptiyle

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Megafon, Nim 2)
Emare, Üşüme 3) No,
İrs, İmar 4) Ürat,
Abrama 5) Orman, İye
6) Sitil, Ani 7) İti, Bay,
Şua 8) Stepne, Fr 9)
Katana, Sek 10) Mn,
Bindirim 11) Etki, Dane
12) İlişkin, Kat 13) Aka,
Asil, Ce 14) Kanal,
Kakım.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Menü, Silkme, Ak 2)
Emoroit, Antika 3) Ga,
Artist, Klan 4) Aritmi,
Tabii 5) Fer, Albeni, Şal
6) San, Apandis 7) Nü,
Ayn, Dakik 8) Şirin,
Esin, La 9) Nümayiş,
Erek 10) İmame, Ufki,
Acı 11) Mera, Dar,
Matem.

SOLDANSAĞA
1)Bir tür laboratuvar kabı – Kıyı, yaka, yalı 2) Pişmiş
sıcak yemek – Hastalığın yeniden ortaya çıkması,
depreşmesi 3) Gün doğmadan önceki alaca karanlık
– Dağın içinden geçen yol 4) (felsefe) Tatbiki – Bir işi
yapmaya hazır 5) Öğüt – Bir nota 6) (sinema) Stüdyo
lambası – Müzikte bir nota 7) Patent – Buyuran,
emreden 8) Baryum’un simgesi – Tanrı – Hitit 9)
Namzet – En kısa zaman 10) Eksiksiz, kesintisiz – Fin
hamamı 11) Hak, hukuk – Kalay’ın simgesi 12)
Sodyum’un simgesi – Başıboş, erkin – En kısa zaman
13) (tiyatro) Antrakt – Bir tür küçük zurna 14) Kesin
yargı – Yıkık, harap.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir cins iri at – Geviş getiren hayvanlardaki
körelmiş tırnak 2) Basamak, merhale – Yel, rüzgar –
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
3) Obje – Baba, cet – Namus, haya 4) Çıplak –
Lityum’un simgesi – Osmanlı donanmasında tuğamiral 5) Çıkarma, elde etme – Kabir 6) (ünlem) Yazıklar
olsun – Budala, bön – D. Anadolu’da çalınan bir çalgı
türü 7) Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre
seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis –
Öze, mahsus – Bir tür Afrika zebrası 8) Bayrak –
Tantal’ın simgesi – Osmanlı sarayında padişah
gözdesi kadın 9) Nikahlı eş – Diploma almış kimse –
(halk dili) Şarkı 10) Belirti – Destan – Avuç içi 11) Kir
izi – Olağandan hacimli – Olduğu gibi, değiştirmeden.

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

karşımızda. Sağlamlığı ve farklı
renk seçenekleri ile dikkat
çeken bu model, eğer günümüz
akıllı saatlerin sunduğu
fonksiyonları arıyorsanız
yakından bakıldığında pek de
ilginizi çekmeyebilir. G’MIX
uygulamasıyla telefonunuzda
dinlediğiniz müziğin
kontrolünü saate getiren GShock GBA-400, bunun dışında
bir de 200 metreye kadar suya
karşı dayanıklılığı ve 2 yıla

2

3

4

5

6

kadar uzun pil ömrüyle
konuşulabilir.
Spor tutkunları özellikle GShock GBA-400’ü tercih
edebilirler. Zira dayanıklı
tasarımı ve suya karşı ekstra
koruması sebebiyle onlar için
fazlasıyla uygun. Öte yandan
gösterişli tasarıma sahip
saatleri seven kullanıcılar da GShock GBA-400’ü yakından
inceleyebilirler.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Bahar, alerjisiyle birlikte
geldi. Alerjik bünyeli çocuklar
ve elbette anne babaları için
zor günler başladı. Alerjinin
nedenlerini ve ona karşı
alınması gereken önlemleri
bilmek, hastalığın oluşmasını
engellemeyi ya da oluşması
halinde kısa sürede iyileşmeyi
sağlar.
Çocuklarda en sık görülen
alerjiler arasında astım,
alerjik nezle, egzama, besin
alerjisi, cilt alerjileri, ilaç
alerjileri ve böcek alerjileri
vardır.
Alerjinin gelişmesine neden
olan başlıca nedenler genetik
ve çevresel faktörlerdir. En
önemli neden genetiktir.
Ailesinde herhangi bir alerjik
hastalık olan
çocuklarda alerjik
hastalık gelişme
riski yüksektir.
Alerji hastalığının
tipi değişebilir.
Ailesinde astım
olabilir, ama çocukta egzama
ortaya çıkabilir veya tam tersi
olabilir. Anne veya babada
herhangi bir alerjik hastalık
varsa çocukta alerjik hastalık
görülme olasılığı %30’dur.
Hem anne hem babada alerjik
bir hastalık varsa çocukta
alerjik hastalık gelişme
ihtimali %50’dir ve bu oran
%80’e kadar çıkabilir.
Ancak alerjik hastalıkların
gelişme nedenini sadece
genetik ile açıklamak mümkün
değildir. Çevrede bulunan
çeşitli alerjenler de alerjinin
gelişmesine neden olabilir. Ev
tozlarında bulunan akarlar
veya diğer adıyla mite’lar;
polenler; kedi, köpek gibi evcil
hayvan alerjenleri; küfler;
hamam böcekleri gibi birçok

Alerjinin gelişmesinde
genetik nedenler büyük
rol oynamaktadır. Ancak
alerjik hastalıkların

Çocuklarda alerjiye karşı
dikkat edilmesi gerekenler
alerjenlere maruz kalmak;
astım, alerjik nezle gibi alerjik
hastalıklara neden olur.
Gıda alerjilerine neden
olan en sık nedenler ise
inek sütü, yumurta,
buğday, soya, ağaç
fıstıkları (fındık, fıstık,
badem ceviz gibi), balık ve
kabuklu deniz hayvanlarıdır.
Bu alerjenlerin kimde alerji
oluşturacağı kimde
oluşturmayacağı genetik ve
çevresel faktörlere bağlıdır.
Alerjik hastalık gelişmesini
engellemek için bazı önlemler
alınabilir. En önemli koruyucu
önlem, doğumdan sonra
bebeklerin en az 6 ay sadece
anne sütüyle beslenmesidir. 6
ay sadece anne sütü alan
bebeklerde anne sütü
olmayanlara göre 10 kat daha

az

alerjik
hastalık görülür.
Gereksiz antibiyotik
kullanmak da alerjik hastalık
gelişimini artırır. Özellikle ilk
2 yaşta kullanılan
antibiyotikler alerjik hastalık
gelişmesini artırır.
Anne babalara, aşırı titiz
olmamalarını ve çocukların
mikroplarla da
karşılaşmalarını öneriyoruz.
Bu şekilde çocukların
bağışıklık sistemi daha çok
gelişecek ve alerjik
hastalıkların gelişme şansı
daha da azalacaktır.

gelişme nedenini sadece
genetikle açıklamak
mümkün değildir. Çevresel
faktörler de önemlidir.
almasının önüne geçmelisiniz.
Fazla kilolar alerjik
hastalıkların gelişmesini
artıracaktır.
Astım ve alerjik nezlesi
olan çocukların olduğu evde
parfümsüz deterjanlarla
çamaşır yıkanmalıdır.
Polen alerjisi olanların
dışarı çıkarken güneş gözlüğü
takmaları ve gözlerine polenin
temas etmesi engellenmelidir.
Akşamları eve gelince duş
alınıp polenlerden kurtulmak
gerekir. Ayrıca polen yapışmış
olan kıyafetler
değiştirilmelidir.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Çocuklarınızın fazla kilo

Mem le ketimden Man za ra lar...

AğlayanKek

Malzemeler
4 adet yumurta
2 yemek kaşığı süt
1,5 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı kakao
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeriiçin
1 paket krem şanti
1 paket çikolata sosu
2 su bardağı süt

FOTO: Hasan Hasan

Hazırlanışı
Yumurta ve şekeri iyice çırpın.
Hamur malzemelerini ilave
ederek kekin hamurunu hazırlayın.
Fırın kabınızı yağlayarak hamuru dökün ve pişirin.
Kek olduktan sonra üzerini kür-

dan ile delin ve sütü üzerine
ilave edin.
Kek soğuduktan sonra, krem
şanti sürün. Soğumuş olan çikolata sosu ile kekin üzerini
kaplayın.
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Emzirirken ne yemeli, ne yememeli?
Anne sütü, bebeklerin sağlığı ve
bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi
için büyük önem taşıyor. Anne sütü
ile beslenen çocuklarda başta
enfeksiyon hastalıkları olmak üzere
birçok hastalığın ve alerjilerin
görülme sıklığı azalmakla birlikte
beyin ve zeka gelişimi daha iyi oluyor.
Bu nedenle emzirme sürecinde
beslenmeyi önemsemek gerekiyor.

EMZİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Dengeli beslenmek, günde 6 öğün
beslenmek ve bu öğünleri atlamamak.
Günde yaklaşık 4 litre sıvı almak.
Çünkü sıvı tüketimi süt üretimini
artırır.
Taze meyve suyu, süt gibi besleyici
içecekler tüketmek.
Hamilelik sırasında alınmış olan
prenatal vitaminlere emzirme
sürecinde de devam etmek.
Bir emzirme rutini oluşturmaya
çalışmamak gerekir. Çünkü bebekler
zaten 6 veya 8 haftada kendi
rutinlerini oluşturuyorlar.

EMZİRİRKEN NASIL BESLENMELİ?
Bol miktarda meyve ve sebze
(Günde en az beş porsiyon
hedeflenebilir) yenmelidir.
Enerji, süt üretimi için çok
önemlidir. Bu nedenle enerji vermesi
için bol miktarda ekmek, pirinç ve
patates gibi nişastalı yiyecekler
tüketilmesi gerekir.
Bazı kadınlarda bebeğin
doğumundan sonra bağırsak ve
kabızlık sorunları görülür. Lif bu gibi
durumlarda çok gereklidir.
Kahverengi ekmek, makarna, pirinç,

bakliyat, meyve ve sebzelerde lif
bulunduğunu hatırlatalım.
Yağsız et ve tavuk, balık (biri yağlı
balık olmak üzere haftada en az iki
kez balık), yumurta ve fasulye,
mercimek türü bakliyat gibi protein
kaynaklarını almak gerekir.
Süt, peynir ve yoğurt gibi kalsiyum
içeren süt ürünleri çok önemlidir.
Kalsiyum alımı, hızlı gelişen kemikleri
beslediği için hamilelikte olduğu
kadar emzirirken de çok önemli
olduğunu unutmayın.

EMZİRME DÖNEMİNDE HANGİ YİYECEKLERDEN
UZAK DURMALI?
Haftada iki orta boy teneke kutu
ton balığından fazla yemek doğru
değildir. Çünkü bu balıklarda bulunan
cıvanın bir miktarı sütünüze karışır
ve yüksek miktarda cıva bebeklerin
sinir sisteminin gelişmesine zarar
verebilir.
Emzirdiğiniz süre içinde başka her
türlü yiyeceği normal miktarda
yiyebilirsiniz. Ancak ailenizde alerji

gibi sorunlar olmuşsa dikkat etmek
gerekir.
Katkı maddeli ürünlerden
kesinlikle uzak durulmalı.
Fazla baharat ve şarküteri
bebeklerde gaz yaptığından
sakınılması gereken besinlerdir.
Brokoli, soğan, lahana, yeşil biber
gibi gaz yapan yiyeceklerden de
sakınılması bebeğin gaz problemi
açısından çok önemli.
Genel kuralı unutmayın: sizi
etkileyen bir yiyecek, büyük olasılıkla
bebeğinizi de etkiler.

Bel ve karındaki yağları eritmenin formülü
Bel ve karın bölgemizde artan yağlanmalar, hepimizin büyük derdi.
Peki, kilo alımı ne zaman tehlike oluşturmaya başlıyor ve özellikle bu
çevredeki yağlar nasıl eritiliyor? İşte tüm bunların cevabı...
Bacak, kol ve diğer uzuvlardaki yağlanma, bel-karın bölgelerindeki
yağlanma kadar tehlikeli değildir. Karın bölgesinde biriken yağlar, bazen
organların çevresinde, bazen karnın arka bölümünde ya da cilt altında
yoğunlaşıyor.
Erkeklerde (Göbek çevresi):
En geniş bölgeden ölçülecek.
70 - 93 cm: Normal
94 - 101 cm: Risk
102 cm ve üzeri: Yüksek riskli
Kadınlarda (Bel çevresi):
En dar bölgeden ölçülecek.
60 – 79 cm: Normal
80 – 87 cm: Risk
88 cm ve üzeri: Yüksek riskli

Bu yağları nasıl eriteceğiz?
1- Alkol ve tatlı tüketimini
sınırlayın. Aşırı yağlı
yiyeceklerden sakının, bol yoğurt
tüketin. Özellikle gece
atıştırmaları ve akşam

yemeğinden sonra tüketeceğiniz tatlıların belinizde birikeceğini de
unutmayın. Biradan uzak kalın.
2- Yürüyüşlerin dışında haftada 2 ya da 3 sıklıkla 10’ar dakikadan toplam
20 veya 30 dakikalık bölgesel direnç çalışmaları ile karın bölgesinde
bulunan yağların daha hızlı yanmasını sağlarken diğer taraftan da karın
kaslarını güçlendirerek bölgenin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.
3- Egzersizi sevmiyorsanız: Her
sabah uyandığınızda camınızı
açın; temiz bir havada 30 kere
karnınızı şişirerek derin bir nefes
alın, 2-3 sn. burundan aldığınız bu
nefesi tutun, sonra yavaşça burun
ya da ağızdan, soluduğunuz
nefesi bırakın. Aynı uygulamayı
akşam yatmadan öncede 30 kere
tekrarlayın. Masa başında ofis
ortamındaysanız arkanıza
yaslanmadan karnınızı içeri
çekin, göğsünüzü öne doğru
bırakın, oturabildiğiniz kadar her
gün bu pozisyonda çalışın.
4 - Haftada 3 ya da 5 kez, 30 – 60
dakikalık tempolu yürüyüş ile
karın bölgesinde birikmiş olan
yağları yakmaya başlarsınız.
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Baharla gelen
göz alerjilerine
dikkat!
BAHAR aylarında sık görülen
göz alerjileri kabusunuz
olmasın! Gözde kızarıklık,
kaşıntı ve sulanma gibi
şikayetler alerjilerin habercisi
olabilir. Erken teşhis
edilmediğinde ise görme
kaybına kadar uzanan ciddi
sorunlara neden olabiliyor.
Uzmanlar göz
alerjilerinden
korunmak için
tozlu
ortamlardan
uzak durup,
şapka ve
gözlük takarak
dışarıya
çıkılmasını ve
göze el
temasından
mümkün
olduğunca
kaçınılması
konusunda
uyarıyor.
Bahar
mevsiminde
havada
uçuşan polen
ve tozlarla
birlikte alerjik
hastalıklar da kapımızı çalıyor.
En sık görülen alerjiler arasında
ise alerjik göz nezlesi geliyor.
Gözde sulanma, kızarıklık,
kaşıntı, ışık ve güneşe karşı aşırı
hassasiyet gibi belirtileri olan
göz nezlesinin geç teşhisi ise
göz kapaklarında düşme ve
kısılma, korneada yaralar ve
kalıcı göz bozukluklarına neden
olabilir.
Bahar mevsimi ile birlikte göz
nezlesi vakalarında

“

(konjonktivit) önemli artış
görüldüğünü belirten uzmanlar,
açık havada gözlerin korunması
gereken en önemli organ
olduğuna dikkat çekiyorlar.
Rüzgarda uçuşan polenler ve
tozlar alerjik göz nezlelerini
ortaya çıkartır. Alerjik göz
nezleleri genellikle atopik diye
adlandırılan
bünyelilerde
çocukluk
yaşlarıyla
ortaya çıkıp
yıllarca aynı
mevsimlerde
kendini
hatırlatır.
Alerjinin en
rahatsız edici
yanı göz
kaşınmaları
olduğundan,
hastalar
gözlerini
kaşımaya ve
ovuşturmaya
doyamaz. Bu
kaşımalar bazı
kimselerde
gözün
önündeki
saydam tabaka olan korneanın
yapısında bozulmalara sebep
olur ki bunların en ciddisi ise
görme kaybına yol açan
keratokonustur.

En sık
görülen göz
alerjilerinden
olan göz nezlesi,
gözde sulanma,
kızarıklık, kaşıntı,
ışık ve güneşe
karşı aşırı
hassasiyet gibi
belirtiler
gösteriyor. Kalıcı
bozukluklara
da neden
olabiliyor.

“

BULAŞICI OLABİLİR
Göz nezleleri sadece alerjik
kökenli olmuyor. Bulaşıcı,
mikrobik göz nezleleri de bahar
aylarında sık görülüyor.
Viral göz nezleleri el teması,
öpüşme, havadan, paradan,
havludan kolayca bulaşabiliyor.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar
içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu eden
gündemler var. Bugünlerde hayatın hoş
yanlarına açıksınız.

Daha çok sıcaklığın yüksek
olduğu yaz aylarında görülüyor.
Viral göz nezlelerinde hastanın
gözündeki kızarıklık, şişlik,
sulanma çok fazla olabilirken
hastanın aslında gözlerinden
fazlaca bir huzursuzluk
yakınması olamayabiliyor. Bazı
tiplerinde gözlerde kanamalar
ve kulak etrafı lenf bezlerinde
şişmeler olabiliyor.

DIŞARI GÖZLÜK VE
ŞAPKASIZ ÇIKMAYIN
Baharı göz alerjilerine
yakalanmadan da geçirmek
mümkün elbette. Göz
alerjilerinden korunmak için
tozlu ortamlardan uzak durup
şapka ve gözlük takarak
dışarıya çıkılması öneriliyor.
Ayrıca, havalandırma yerine
filtreli olduğu için klima
kullanmak da faydalı.
Gözünüzü elinizle kaşıyıp,
ovuşturmayın. Göze el
temasından mümkün
olduğunca uzak durun. Yatak
odanızda toz çekmeyen
kumaşlardan yapılmış, sık
yıkamaya müsait yatak örtüleri
ve nevresimler kullanmayı
tercih edin. Evde toz alırken
ıslak bez kullanın. Evinizi de
mutlaka günde bir kez süpürün.
Ellerinizi ve yüzünüzü sık sık
bol su ile yıkamayı da ihmal
etmeyin.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Son
dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde
derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

Kendinizi hep yorgun
mu hissediyorsunuz?
BACAKLARINIZA,
ayağınıza, ellerinize sık sık
kramp mı giriyor, ya da sürekli
gerginlik mi hissediyorsunuz?
Stres seviyeniz yüksek mi? Zihin
bulanıklığı mı yaşıyorsunuz?
Tüm bu şikayetlerinizin sebebi
magnezyum eksikliği olabilir.
Magnezyum minerali,
vücudumuzun yapısında olan
elzem minerallerden biridir.
Elzem kelimesinin anlamını;
olmazsa olmaz yaşamak için
mutlaka olmalı olarak
tanımlayabiliriz.
Magnezyum vücudumuzda
görevli olan pek çok enzimin
yapısında bulunur. Enzimler
vücudumuzda gerçekleşen
enerji protein üretimi ve kas
kasılması gibi her türlü
fonksiyonları düzenleyen
kimyasallardır.
Magnezyum kas ve sinir
sistemi hücrelerinin
devamlılığını sağlar. Böylece
kalp atışlarının düzenli
olmasında, enerjik olmamızda
ve zihin aktivitelerinde etki
gösterir.
Magnezyum kemiklerin
yapısında bulunur.
Sağlam kemikler için

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,
tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir.

en az kalsiyum ve fosfor kadar
önemlidir.
Magnezyumun en iyi
kaynakları; kurubaklagiller,
yağlı tohumlar ve tam tahıl
taneleridir. Magnezyum
eksikliği yaşamamak için,
haftada 1 ya da 2 öğün
kurufasulye, nohut veya
mercimek yemeği yememiz veya
salatalarınıza haşlanmış olarak
kurubaklagil ilave etmemiz,
aynı zamanda bitkisel protein
ve lif açısından da
beslenmemizi dengeler. Her gün
1 avuç fındık, fıstık, badem ve
ceviz karışık veya tek tek yersek,
magnezyumla birlikte omega-3
ve çinko açısından da
beslenmemizi tamamlamış
oluruz.
Ekmeği tam tahıl olarak
tüketmenin sayısız faydasının
yanında magnezyum açısından
da faydası vardır.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel
konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni
girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu
süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler
sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak.

Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya
gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak
önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç
duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni
adımlar atılabilir. Yeni haberler
gündeminizi değiştirebilir.
Ufukta yolculuk var.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında
kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.
Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı.

Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni
projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.

gundem_son972_Layout 1 04.04.2016 12:49 Page 15

15

GÜNDEMhaber

1
2016
19Nisan
Haziran
2015

Soydaşlara yağlı güreş
eğitimi verilecek…

“Kimimiz Rumeli, kimimiz
Anadolu’dan, pirimiz, üstadımız
Hz. Hamza yolundan” adlı proje
kapsamında; Kuzey Kıbrıs,
Bulgaristan, Makedonya
(FYROM) ve Yunanistan’da
güreşe meraklı 300’e yakın
sporcuya yağlı güreş eğitimi
verilecek.
Edirne Şahi Spor Kulübü
Başkanı Şamil Doğu Delen,
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
ile yürüttükleri proje
kapsamında güreşe meraklı
sporculara yağlı güreş eğitimi
vereceklerini söyledi.
Yağlı güreşin geçmişte ilgi
gördüğü ancak son zamanlarda
ilginin zayıfladığı coğrafyaları
seçtiklerini anlatan Delen, şöyle
konuştu: “O coğrafyalardaki
sporcularımız güreşiyorlar ama

minderde güreşiyorlar. Biz
atalarımızın geçmişte at
koşturduğu topraklarda ve yağlı
güreşin geçmişte zirvede olduğu
ülkelerdeki soydaşlarımıza yağlı
güreşi anlatmak, yeni neslin
ilgisini çekmek amacıyla
yaptığımız proje kabul oldu.
Eski Kırkpınar
başpehlivanlarından Abdullah
Ersoy, Kırkpınar başaltı
pehlivanlarından Soner Toto,
güreş antrenörleri Talat Çelik’le
yola çıkacağız. Proje
kapsamında eğitim ve
seminerler Temmuz ayı
sonunda bitecek. Hedef kitlemiz
300 sporcu.”
Şamil Doğu Delen, güreş
eğitimi alan soydaş
pehlivanların gelecek yıl
düzenlenecek 656. Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde
dualı çayırda kıspet

giyeceklerini kaydetti.

“YAĞLI GÜREŞ BİR
FELSEFEDİR”
Yağlı güreşin içerisinde
barındırdığı felsefe nedeniyle
soydaşlara sadece güreş eğitimi
değil bir geleneği de öğretmeye
gittiklerini belirten Delen, şu
ifadeleri kullandı: “Yağlı güreş
maneviyattır, dürüstlüktür,
yenildiğinde çırağın ustanın
elini öpmesidir, saygıdır,
ahlaktır, centilmenliktir,
mertliktir. Yağlı güreş
bilimselliktir, minder
güreşindeki insan fizyolojisine
sonraları zarar verdiği bilinen
pek çok oyun yağlı güreşte
yoktur, yasaktır. Rekabetin
yanında bir hümanizması
vardır.”

Laternacı
Dimitri’nin yolu
Gümülcine’ye
düştü...
GÜMÜLCİNE sokakları
geleneksel laterna sesleriyle
yankılandı. Ailesinin geçimini
Yunanistan’ı baştan başa
gezerek çaldığı laternasıyla
sağlayan Verialı Dimitris
Georgiu’nun yolu
Gümülcine’ye düştü. 35
yaşındaki Verialı Dimitri,
geçtiğimiz günlerde
Gümülcine’nin sokaklarında
laternasından çıkan
nağmenelerle “ekmek parası”
kazanmaya çalıştı.
“Gündelik çıkıyor mu?”
sorumuza “Zor ama çıkıyor”
diye yanıt veren Dimitris
Georgiu, ekonomik krizin
yaptığı işi de etkilediğini
söyledi. Halkın laternayı
sevdiğini ancak ekonomik kriz

nedeniyle fazla ilgi
göstermediğini belirten 35
yaşındaki Verialı Dimitri, “İlgi
gösteremiyorlar çünkü halkın
cebinde parası yok. İşler zor
ama gündeliğimizi
çıkartıyoruz. Çok şükür” diye
konuştu.
Gümülcine’ye ilk kez
geldiğini söyleyen Dimitris
Georgiu, küçük yaşta
evlendiğini ve on çocuk babası
olduğunu belirtti. Verialı
olduğunu, ancak ailesiyle
birlikte kamyonda yaşadığını
ve ülkeyi baştan başa gezdiğini
anlatan Laternacı Dimitri,
Gümülcine insanını cana yakın
ve sempatik bulduğunu, ilk
fırsatta tekrar gelmek istediğini
söyledi.

Dikiş – Nakış öğretmenleri İstanbul’a gezi düzenledi
GÜMÜLCİNE ve İskeçe’den, dikiş
– nakış öğretmenlerinden oluşan 24
kişilik grup İstanbul’a gezi düzenledi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Kadınlar Kolu Başkanı Elmas
Hüsemoğlu, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek’in eşi Şerife Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya
Akıncı’nın da bulunduğu ekip
önümüzdeki günlerde yapılacak
etkinliklerin hazırlıkları ve kültür
gezisi için gittikleri İstanbul’da, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Kadın Kolları yöneticileri
tarafından karşılandı.
Konuk öğretmenler, BTTDD Genel
Merkez Kadın Kolları Başkanı Gülşen
Kocaahmet ile yönetim kurulu
üyeleri Emine Ruşen, Nevin
İsmailbaşa, Elif Çalık Güven ve Nalan
Hacıdeli’yle yemekte biraraya geldi.
Gülşen Kocaahmet, Batı
Trakya’dan gelen öğretmen
gruplarını İstanbul’da ağırlamaktan
duydukları menuniyeti dile getirerek,
“Sizleri burada ağırlamak bizlere

mutluluk veriyor. Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği tabelasının
olduğu her yerde gönül rahatlığı ile
çalabileceğiniz bir kapınız olduğunu
hiçbir zaman unutmayın.” dedi.
Kocaahmet, BTTDD Genel Başkan
Necmettin Hüseyin’in önemli bir
toplantısı olduğu için aralarında
olamadığını ve herkese selamlarını
ilettiğini de sözlerine ekledi.
Gümülcine Başkonsolosu’nun eşi
Hülya Akıncı da böyle keyifli bir
ekiple İstanbul’a gelmekten ve
BTTDD tarafından ağırlanmaktan
duyduğu mutluluğu ifade ederek,
bundan sonra da gerek Gümülcine’de
gerekse İstanbul’da bu tür ortak
organizasyonların yapılmasının
faydalı olacağını belirtti. Hülya
Akıncı, BTTDD Genel Merkezi Kadın
Kolları’nın kendilerine gösterdikleri
misafirperverliğe teşekkür ederek,
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını iletti.
Batı Trakyalı öğretmenler
İstanbul’da Beylerbeyi Müzesi’ni de
gezdi.

Soma Derneği Kadın Kolları’nda nöbet değişimi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Soma Şubesi Kadın
Kolları seçimlerini yaptı.
Seçim sonrası BTTDD Soma Şubesi Kadın Kolları’nın yeni başkanı Beyza Akbay oldu.
BTTDD konuyla ilgili açıklamasında, “BTTDD Genel Merkezi olarak bizler de Kadın Kolları
Başkanı Beyza Akbay ve ekibine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Soma Şube Başkanı Mehmet Akın, bir önceki Soma Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ayten
Mestan’a, çalışmalarından dolayı tebrik ederek, kendisine plaket hediye etti.
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İlhan Ahmet: “Tarım
teşviklerindeki adaletsiz dağıtım
çiftçilere vergi yükü olarak döndü”
Buna göre çiftçiler için bugün %13 olan vergi
oranının ilk aşamada %20’ ye yükseltilmesi,
2017 yılı gelirleri için ise %26 olması
öngörülmektedir. Ayrıca, ENFİA, miras ve
mülkiyet transferleri gibi bir dizi vergi
muafiyetlerinin ortadan kaldırılması yahut
kısıtlanmasına katkı sağlayıcı düzenlemelere
gidilmesi planlanmaktadır.” diye konuştu.

“HÜKÜMET YEREL VE
BÖLGESEL ÜRETİMDEKİ
AZALMAYA SEYİRCİ KALIYOR”

RODOP POTAMİ Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet, mecliste tarım ve hayvancılık
sektöründe yaşanan yüksek vergilendirme ve
adaletsiz teşvik dağılımı hakkında konuştu.
Tarım sektöründe çiftçi teşvik primlerinin
dağıtımındaki adaletsizliğe dikkati çeken
milletvekili, bugüne kadar uygulanan
politikalar neticesinde şimdilerde çiftçilerin
aşırı vergilendirilme ile karşı karşıya
kaldıklarını belirtti.
İlhan Ahmet, tarım ve hayvancılık
sektörünün ciddi yapısal sorunlarına ve tarım
ürünlerindeki verim düşüklüğüne dikkati
çekerek, üretim faaliyetlerinin hareketlenmesi
için yapılması gereken acil girişimler olarak;
tarım arazilerinin büyütülmesi ve
verimliliğini arttırıcı tarımsal üretim
teknolojileri ve metodları uygulanması,
bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde
makineleşme, yoğunlaştırılmış çiftçi eğitim
programları, tarım ürünlerinin bölgesel
olarak yeniden yapılandırılması
gerekliliklerini sıraladı.

“SON 15 YILDA TARIMA AYRILAN
40 MİLYAR EURO SİYASİ
ÇEKİŞMELERLE HEBA OLDU ”
Yunanistan’ın üyesi olduğu Avrupa
Birliği’nden bugüne kadar aldığı destek
fonlarının 200 milyar euroya ulaştığını
kaydeden milletvekili, son 15 yılda sadece
tarım sektörüne 40 milyar euro aktarıldığını
belirterek, “Siyasi çekişmelerden dolayı, bu
kaynağın önemli bir kısmı ne yazık ki tarımsal
üretimi iyileştirmek için kullanılmadı. Aksine
tüketimde kullanıldı.” diye konuştu.
İlhan AHMET, tarım teşvikleri konusunda
bugüne kadar izlenen politikaların sadece
büyük çiftçilerin kollanmasına yarar
sağladığını söyledi.
Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren
milletvekili, tarım sektörünün
canlandırılması konusunda iktidarın
vaadlerinin “boş bir mektup”tan ibaret
olduğu söyledi.

“ÇİFTÇİNİN VERGİ YÜKÜNÜN % 13’ten
% 26’YA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”
Milletvekili Ahmet, “Yerel ve bölgesel
üretimin teşvik edileceğine dair iktidarın
ateşli sözlerine rağmen uygulamada,
hükümet tarafından tarım ve hayvancılık
sektörünün desteklenmesi yönünde herhangi
bir gerçekçi adım atılmamıştır. Aksine,
imzalanan yeni mutabakat zaptı (mnimonio)
ile tarım üreticilerinin ve hayvan besicilerinin
omuzlarına daha fazla yük bindirilmiştir.

Hükümetin, giderek azalan yerli üretimin
durumuna da seyirci kaldığını söyleyen
milletvekili, “Örneğin inek sütünde, bugüne
kadar ülke kotası aşıldığı için ceza
ödeniyorken, her yıl 30 - 50 bin ton arasında
azalan süt üretimi nedeniyle şimdi kota dahi
doldurulamamaktadır. Öte yandan ette ise
tüketilen miktarın %80’inin ithal et olduğu
tahmin edilmektedir. Sebzeler için de durum
farklı değildir; ülke Arjantin’den limon,
Belçika’dan domates ithal eder duruma
gelmiştir.” dedi.
Tütün üreticilerinin durumuna da değinen
İlhan Ahmet, Yunanistan’da bölgesel ürün
olarak tescilli 101 üründen biri olan Anadolu
tipi Basma tütünün önemine dile getirerek,
üreticilerin gelirine katkı sağlamak amacıyla
Ortak Tarım Politikası’nın II. ayağında
Yunanistan’a düşen 2,2 milyar eurodan tütüne
kilo başına 3 euroluk destek sağlanması
yönündeki talebini de yineledi.

“GELENEKSEL VE TESCİLLİ BİR
İHRACAT ÜRÜNÜ OLARAK TÜTÜN
DESTEKLENMELİ”
Konuyla ilgili sunduğu soru önergesini
hatırlatan milletvekili, “Tarımsal Kalkınma ve
Gıda Bakanı Yardımcısı’nın cevabında, 2015 2020 Ortak Tarım Politikası’nda, artık tütüne
bağlantılı destek verilmeyeceği açıklandı.
Ancak unutulmasın ki Rodop ilinde yaklaşık
6.800 ailenin tek geçim kaynağı olan bu
geleneksel ürünün desteklenmemesi halinde,
sadece tescilli bir ürünün yok olmakla
kalmayacak, en önemlisi toplumsal yapıda
belli bir grubun ekonomik çöküşüne yol
açılacaktır.” diye konuştu.
Avrupa Parlamentosu’nun muhalefetine
rağmen tütünün desteklenecek ürünler
listesinden keyfi bir şekilde çıkarılmasının
kaygı verici olduğunu belirten Milletvekili
Ahmet, “Özellikle Trakya’da yetiştirilen ve
önemli bir ihracat malı olan Basma tütünün
ve üreticilerinin gelecekte başka tarım
politikalarının da dışında bırakılmasından
korkulmaktadır.” dedi.

“TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİ MACERAYA
ATAN SİYASİ İRADE, ŞİMDİ
TÜTÜNÜN DEVAMLILIĞI İÇİN
MÜCADELE ETMELİDİR”
Tarım Bakan Yardımcısı Bolaris’in cevabında
dile getirdiği, “Tütün üreticilerinin daha iyi
fiyatlar elde edebilmeleri için şirketlerle daha
iyi anlaşmalar yapmaları” yönündeki
önerisine de değinen İlhan Ahmet, “Sayın
bakan hangi şirketlerden bahsediyor,
anlaşmaları yok sayan ve ödemelerini aylarca
sürüncemede bırakıp, üreticinin hayatını
iyice zorlaştıran şirketlerden mi?” diye sordu.

Ahmet, “Tütün üreticilerine
‘Tarlalalarınızı bırakın, nasıl olsa
üretmediğiniz ürün için prim
alacaksınız’ diyen kimdi, diye
düşünüyorum. O yıllarda tütün
üreticilerini büyük risklere atan,
siyasi sistem değil miydi?” diye
konuştu.
Tütün üreticilerinin durumuyla

ilgili gelinen noktada ilgili herkesi
sorumluluklarını üstlenmeye davet
eden İlhan Ahmet, “Trakya’nın yerel
ekonomisinin, geleneğinin ve
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan
Basma tütün üretiminin devamlılığı
için, hem Avrupa’da hem de
uluslararası arenada mücadele
edilmesi” çağrısında bulundu.

DEB Partisi: “Azınlığımızın
inanç ve ibadet özgürlüğüne
dokunmayın”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Batı Trakya Türk
azınlığının inanç ve ibadet
özgürlüğüyle ilglili son gelişmeleri
dikkate alarak yazılı bir açıklama
yayınladı. Selanik’te açılacak
İslam Bilimleri Bölümü’nden
mezun olacak kişilerin 240 İmam
Yasası çerçevesinde devlet
okullarında Yunanca İslam dini
dersi verecek “ierodidaskalos”
kadrosuna dahil olma kararını
eleştiren DEB Partisi, azınlık
insanının nasıl bir din eğitimi
alacağını kendi hür iradesiyle
belirleme hakkına sahip olduğunu
vurguladı.
DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle: “Devlet azınlığımızın
tepkilerine rağmen “240 İmam
Yasası”nı çıkartarak yürürlüğe
koydu. Bu yasa kapsamında
Yunan Devlet okullarında din
öğreticileri (İerodidaskalos)
Yunanca İslâm dini dersi vermeye
başladılar. Bu uygulamayı
azınlığımız asla kabul etmedi ve
etmeyecek. Devlet buna rağmen
önümüzdeki öğretim yılında
Selanik Aristotelio Üniversitesi’nin
bünyesinde İslâm Bilimleri
Bölümü açmayı ve bu bölümde
Yunanca din dersi verecek din
öğreticileri (ierodidaskalos)
yetiştirmeyi planlıyor. Alınan
duyumlara göre bölümün herkese
açık olacağı, her ırktan ve dinden
insanların bu bölüme girebileceği
ve bu bölümden mezun olanların
İslâm dini öğreticisi
(ierodidaskalos) olarak görev
yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca
selefi akımların hakim olduğu
bölgelerden hocaların getirileceği
ifade ediliyor. Bu durum
Yunanistan’da kökten dinciliğin ve
fanatizmin önünü açar. Azınlığı
dönüştürme planları yapan devleti

de çok müşkül durumda
bırakabilir ve önü alınamaz
problemlere sebebiyet verebilir.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın bugüne kadar kökten
dincilerle ve fanatizmle yakından
uzaktan bir ilişkisi olmamıştır.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nda hoşgörüye dayalı
hümanist bir İslâm anlayışı
mevcuttur. Bu anlayışın
değiştirilmek ve dönüştürülmek
istenmesi ziyadesiyle tehlikeli bir
oyundur. Azınlık insanı vatanına,
milletine ve bayrağına her daim
bağlı kalmıştır. Fakat bu yapılmak
istenen hayat bulursa, o vakit
korkulan başa gelir ve bölgemiz
bir kaosa sürüklenebilir. Fanatizm
artabilir.
Azınlık muhatap alınmadan,
azınlığa rağmen yapılacak bu tür
hamleler azınlık insanında kabul
görmeyecektir.
Azınlık insanı hür iradesiyle
nasıl bir dini eğitim alacağını
belirlemelidir. Anlaşmalardan
kaynaklı var olan bu hakkını
kimse elinden alamayacaktır.
Yunan Devleti’nin, Türkiye’de
bağımsız ve sadece Patrikhane’ye
bağlı bir Ruhban Okulu’nu arzu
ederken, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’na bunları
dayatmasını, Lozan Barış
Antlaşmasında belirlenen
mütekabiliyet ilkesi ile
bağdaştırmak mümkün olmadığı
gibi, bu mantığı da kimse
açıklayamaz.
Açılacak bu okulun doğuracağı
kaos ortamının sorumlusunun
Yunanistan Devleti olacağının da
altını çizmek isteriz. Baskı ile
insanların değiştirilemeyeceğini
ve dönüştürülemeyeceğini
saygıyla tüm kamuoyu ile
paylaşırız.”
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İtikat-Ahlak
Dersi Bilgi
Yarışması’nın
finalistleri belli oldu

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı
faaliyet gösteren Kur’an kursları arasında 26 Mart
Cumartesi günü “II. İtikat-Ahlak Dersi Bilgi
Yarışması”nın elemeleri düzenlendi.
Müftülüğe bağlı sekiz bölgede faaliyet
gösteren 90 kurs arasında yapılan ön elemelerde
finale kalacak bölgeler belirlindi. Elemeyi
başarıyla geçen ve bölgelerini temsil edecek
kurslar şunlar:
1. Bölge: Yalımlı Kur’an Kursu

2. Bölge: Omurluköy Kur’an Kursu
3. Bölge: Değirmendere Kur’an Kursu
4. Bölge: Kır Vakıf Kur’an Kursu
5. Bölge: Bıyıklıköy Kur’an Kursu
Gümülcine Merkez: Süpüren Mescidi Kur’an
Kursu
Balkan Kolu: Hacıören Kur’an Kursu
Meriç Bölgesi: Ruşenler Kur’an Kursu
Yarışmanın finali 2 Nisan Cumartesi günü
yapılacak.

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Koruköy’de kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
25 Mart Cuma günü İskeçe iline
bağlı Koruköy’ü ziyaret ederek
soydaşlarla Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya,
Koruköy ziyareti sırasında Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
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ile İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma
namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına konukseverliğinden
dolayı teşekkür etti ve köy
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Akıncı sosyal medya

hesabından bölgede mülteciler
için toplanan yardımlara
dikkat çekerek,“Bu Cuma
İskeçe Koruköy’deki
soydaşlarımızla buluştuk. Her
yer gibi bu köy de göçmenlere
yardım için seferber olmuş.”
paylaşımında bulundu.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Üç aylar ve regaip kandili
üce Allah’ın insanlara
rahmetini ve
nimetlerini çokça ihsan
ettiği belli vakitler, belli
mevsimler vardır. Haftanın
günleri arasında Cuma; kameri
aylardan olan Recep, Şaban ve
Ramazan bu türden feyiz ve
bereketi bol zaman
dilimlerindendir.
Allah’a şükürler olsun ki,
İslam dinine gönülden bağlı
Yüce milletimizin “üç aylar”
diyerek özel kıymet verdiği
Recep, Şaban ve Ramazan
aylarının başlangıcına ulaşmış
bulunuyoruz. Önümüzdeki 7
Nisan Perşembe günü üç aylar
başlayacaktır.
Kameri hesapla Recep ayının
ilk Perşembesini Cuma gününe
bağlayan gece Regaip
Kandili’dir. Bu yıl Regaip
Kandili 7/8 Nisan Perşembe’yi
Cuma’ya bağlayan gecedir.
Regaip, elde edilmesi arzu
edilen değerler demektir. Bu
mübarek gecede, Yüce Mevla
kullarına bol bol rahmet ve
hibede bulunduğu için bu adı
almıştır.
Regaip gecesinin içinde
bulunduğu Recep ayı, “Üç
Aylar” olarak anılan rahmeti,
bereketi ve mağfireti bol olan
manevi bir ticaret mevsimine
girişimizin habercisidir. Recep
ayı Kur’an’da haram aylar diye
anılan dört aydan bir tanesidir.
Regaib gecesinin böyle bir ayın
içinde yer alması, aynı
zamanda bu gecenin önemini
de ifade etmektedir. Konuya
ilişkin ayette Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır:
“Allah katında ayların sayısı
onikidir Bunlardan dördü
haram aylardır. İşte bu Allah’ın
dosdoğru kanunudur. Öyleyse o
aylarda kendinize
zulmetmeyin.” (Tevbe 9/36)
Hz. Peygamber’in yaptığı şu
dua üç aylara verdiği önemi
belirtmektedir: “Allah’ım! Recep
ve Şaban aylarını bize mübarek
eyle ve bizi Ramazan’a
kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel,
Müsned 1/259)
Bu mübarek günler ve
geceler, Kendimizi denetleme
ve değerlendirme bakımından
çok önemlidir. Bir kere daha
geçmişimizin muhasebesini
yapıp geleceğe hazırlıklı
olmanın tedbirlerini almalı ve
düşünmeliyiz.
Ey Allah’ı seviyorum diyen
insan! Kulluk vazifeni
yapabiliyor musun?
Peygamberimi seviyorum
diyen Müslüman! O’nun

Y

sünnetini, ahlakını yaşıyor
musun?
Kitabım Kur’an’dır dediğin
halde emirlerine sarılıp
yasaklarından sakınıyor
musun?
Allah’ın nimetlerini yediğin
halde, şükrünü yerine getiriyor
musun? Aç, yoksul, kimsesiz,
fakirleri koruyup, gözetiyor
musun?
Ölümün hak olduğuna şüphe
yok. Şu anda ölüme hazır
mısın? Kendi kusurlarını
düzeltip tövbe ediyor musun?.
Geçen yılın bu mübarek
gününde seninle beraber
oldukları halde şu anda
göremediğin eşin, dostun,
akraba ve arkadaşlarını
düşünüp kendine çeki-düzen
verebiliyor musun?
Evet, bütün bunları
kendimize sorup bir durum
değerlendirmesi yapmak, bu
mübarek günlerin ve gecelerin
şuuruna varmak demektir.
Bu insanî ve İslamî ölçülerle
düşünür, kötülüklerimizden,
kötü alışkanlıklarımızdan
vazgeçer, tövbe eder,
geleceğimizi daha iyi
değerlendirmeye azmeder,
karar verirsek; her günümüz
kandil geceleri gibi başarılı,
sonumuz da bayramlar kadar
sevinçli olur.
Bu geceye mahsus bir ibadet
şekli olmamakla beraber
gündüzünü oruçlu geçirmek,
muhtaçlara yardımda
bulunmak, varsa dargın
olduğumuz kişilerle barışmak,
anne ve babalarımızın,
büyüklerimizin ellerini öpüp
dualarını almak, geceyi Kur’an
okumakla, ve salat-ü selam
getirmekle, tövbe istiğfar
etmekle ihya etmemiz uygun
olur. Bu mübarek zaman
dilimini fırsat bilerek,
aramızdaki çatışma ve
kırgınlıkları, şahsi menfaat
hesaplarını bir tarafa bırakalım.
Yüce Dinimizin bizden istediği
sevgi, saygı ve hoşgörü
ortamının kurulması, birlik,
beraberlik ve kardeşliğimizin
güçlenmesi, insanî ve ahlâkî
meziyetlerin yaygınlaşması için
çaba sarf edelim.
Bu vesileyle Üç Ayları ve
Regaip Kandilinizi tebrik eder,
Yüce Mevlâ’dan, bizleri
Regaiple kendisine rağbet eden,
Miraç ile yücelen, Berat ile
kurtuluşa eren, Kadrini idrak
ederek Ramazanın sonunda
cenneti hak eden kullarından
eylemesini niyâz ederim.
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ΥΨΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΤHΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ISIS
ΤΣΙΠΡΑΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ
η στιγμή που η έξαρση της
τρομοκρατίας βαραίνει το
πολιτικό κλίμα και δημιουργεί
νέες κοινωνικές πραγματικότητες σε όλο
τον κόσμο, κατά την διάρκεια της ίδιας
μέρας, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και
της Τουρκίας, Αλέξης Τσίπρας και
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξαν να
στρέψουν τα πυρά τους κατά του ISIS,
των τζιχαντιστών, στέλνοντας μηνύματα
προς πολλές κατευθύνσεις.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός
συναντήθηκε στην Αθήνα με τη γυναίκασύμβολο, Νάντια Μουράντ Μπασέ την
οποία είχαν απαγάγει τζιχαντιστές από
το χωριό της στο Ιράκ κρατώντας την
αιχμάλωτη.
Από την άλλη πλευρά, ο Τούρκος
πρόεδρος επιτέθηκε εναντίον των
Ευρωπαίων με συνέντευξή του στο CNN,
κατηγορώντας τους, ότι «δεν έχουν
καταλάβει τι είναι ο ISIS».
«Tης εξέφρασα το θαυμασμό για τη

T

δύναμή της και τον αγώνα που διεξάγει.
Ο πόλεμος και ο θρησκευτικός
φανατισμός, καταστρέφουν τις
κοινωνικές δομές στη Συρία και ωθούν
εκατομμύρια ανθρώπους στην
προσφυγιά», τόνισε o κ. Τσίπρας
μιλώντας για την Νάντια Μουράντ
Μπασέ.
H ίδια, έγραψε λίγο αργότερα στο
Twitter: «Έγινα δεκτή από τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Συζητήσαμε για την προσφυγική κρίση
και τους νέους κανονισμούς της ΕΕ.
Είμαι ευγνώμων που οι Έλληνες και η
κυβέρνηση ανέλαβαν την ευθύνη να
ασχοληθούν με ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες μέσα σε ένα χρόνο. Ο κόσμος
και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να
στηρίξουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα,
παρέχοντας τους στέγη, τροφή και
ιατρική υποστήριξη».
Ποια είναι η Νάντια Μουράντ Μπασέ
Η 21χρονη γιαζίντι έζησε στιγμές
τρόμου στα χέρια των τζιχαντιστών. Η

“İster beğenin ister
beğenmeyin Türkiye
partner”
AB – Türkiye anlaşması Avrupa’nın
gündeminden düşmüyor. Sığınmacı
krizinde bazı AB üyelerinin tek taraflı
adımlarını eleştiren Almanya Dışişleri
Bakanı Frank-Walter Steinmeier, AB –
Türkiye anlaşmasını savundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Frank –
Walter Steinmeier, sığınmacı krizi ve
Türkiye hakkında açıklamalarda
bulundu. Steinmeier, AB üyesi bazı
ülkelerin sığınmacı akınını azaltmak için
attığı tek taraflı adımları sert sözlerle
eleştirdi.

“YUNANİSTAN’DA İNSANİ
FELAKET YAŞANIYOR”
Steinmeier özetle şu görüşleri dile getirdi:
“Orta Avrupa’ya daha az sığınmacı
geliyor, çünkü Yunanistan’a takılıp
kalıyorlar. Orada insani felaket yaşanıyor.
Kendi sorunlarınızı hallederken başka
Avrupalı partnerleri zor duruma
düşürüyorsunuz. Avrupa’da birbirimize
böyle davranmamalıyız.”
Atina’daki kriz merkezinin
tahminlerine göre halen Yunanistan’da 50
binden fazla sığınmacı yaşıyor. Bunların
11 bin 500’ü Makedonya sınırındaki
İdomeni kampında bulunuyor.

“AB-TÜRKİYE ANLAŞMASI
OLMASAYDI SAYI 100 BİN OLURDU”
“AB-Türkiye anlaşması olmasaydı Yunan
– Makedon sınırında pislik ve çamur
içinde hayatta kalma mücadelesi veren
insanların sayısı 100 bin olurdu” diyen
Steinmeier, “Bu yüzden Avrupa’nın dış
sınırlarına yoğunlaşma, Türkiye ile
imzalanan anlaşma ve Yunanistan’a
verilecek destek doğru yoldur.” sözlerini
kullandı.

“İSTER BEĞENİN İSTER
BEĞENMEYİN TÜRKİYE PARTNER”
Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı
merkezi bir partner olduğuna dikkat
çeken Steinmeier, “İster beğenin, ister
beğenmeyin; ama bu bir gerçek. Bu
gerçek, sorumlu bir siyaseti gerektiriyor.”
dedi.

Nadia κατόρθωσε να ξεφύγει, βάζοντας
ως στόχο της ζωής της να μεταφέρει
στον κόσμο τι σημαίνει ισλαμικό
κράτος, έτσι όπως η ίδια βίωσε, κατά τη
διάρκεια και μετά την επίθεση του Isis
στην πόλη της το Kocho, τον Μάρτιο
του 2014. Οι ισλαμιστές σκότωσαν
όλους τους άντρες και πούλησαν τις
γυναίκες ως σκλάβες. Η ίδια έζησε
στιγμές φρίκης στα χέρια του άντρα
που την αγόρασε, ο οποίος τη βασάνιζε
και τη βίαζε, καθημερινά.
«Το Daesh (Isis) επιτέθηκε στις 3
Μαρτίου του 2014. Σκότωσαν τους
άντρες και πήραν τα παιδιά. Tους
πήραν στα στρατόπεδά τους, στις
βάσεις τους στη Μοσούλη στην Συρία
και αλλού και μας οδήγησαν προς τους
πολεμιστές σε διάφορα σημεία. Κάθε
μέρα μας πουλούσαν σε άνδρες του
daesh είτε της Συρίας είτε του Ιράκ. Εγώ
δεν έμεινα πολύ καιρό, έμεινα τρεις
μήνες , αλλά με πήρανε πάνω από
δώδεκα αγωνιστές ή πολεμιστές,
αντάρτες του daesh. Πήρανε τα
αδέλφια μου, σκότωσαν τους
συναδέλφους μου, τους συναγωνιστές
μου και με κρατούσαν αιχμάλωτη.
Ο συνολικός πληθυσμός των Γιαζίντι
υπολογίζεται σε περίπου 700.000
ανθρώπους. Οι περισσότεροι κατοικούν
στο βόρειο Ιράκ. Αυτό που τους κάνει
να ξεχωρίζουν είναι η θρησκεία τους,
που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και
συνδυάζει στοιχεία από τις θρησκείες,
τον Ζωροαστρισμό, τον Χριστιανισμό
και το Ισλάμ. Μια θρησκεία που
κατόρθωσαν να διατηρήσουν, στο
πέρασμα των αιώνων, παρά τους
διωγμούς που έχουν υποστεί.
Ρ.Τ Ερντογάν: Ούτε η Ολλανδία,
ούτε το Βέλγιο έχουν καταλάβει τι είναι
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οι τζιχαντιστές
«Ούτε η Ολλανδία, ούτε το Βέλγιο
φαίνεται να έχουν καταλάβει τι
αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστές»,
δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
μιλώντας στο CNN.
Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος
βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην
Ουάσιγκτον για μια σύνοδο κορυφής
για την πυρηνική ασφάλεια, δήλωσε
πως οι δυτικές χώρες δεν έχουν
ανταποκριθεί στις προσδοκίες της
Τουρκίας στο θέμα της ανταλλαγής
πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών.
«Καλέσαμε να υιοθετηθεί μια κοινή
θέση εναντίον της τρομοκρατίας, και
πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έδωσαν
σε αυτή την έκκληση τη σημασία που
της αξίζει», εξήγησε ο Τούρκος ηγέτης.
«Οι δυτικές χώρες μάς αγνόησαν.
Δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες μας
στο θέμα της ανταλλαγής
πληροφοριών», πρόσθεσε.
Η Τουρκία επικρίνει ιδιαίτερα το
Βέλγιο ότι αγνόησε τις πληροφορίες
που έλαβε για το προφίλ του
«τρομοκράτη μαχητή» Ιμπραχίμ Ελ
Μπακραουί, ο οποίος ανατινάχθηκε
στις 22 Μαρτίου στο αεροδρόμιο των
Βρυξελλών και τον οποίο είχε συλλάβει
η Άγκυρα τον Ιούνιο κοντά στη μεθόριο
με τη Συρία.
Ο Ιμπραχίμ Ελ Μπακραουί
απελάθηκε στη συνέχεια στην Ολλανδία
αλλά μπόρεσε να φύγει από τη χώρα
χωρίς να υποβληθεί σε ιδιαίτερο έλεγχο
επειδή δεν ήταν γνωστός στις
ολλανδικές αρχές και δεν
περιλαμβανόταν στους καταλόγους των
υπόπτων που διέθεταν, σύμφωνα με την
ολλανδική κυβέρνηση...

25 Mart törenlerle kutlandı

YUNANİSTAN’ın bağımsızlığının
kutlandığı 25 Mart nedeniyle ülke
genelinde törenler düzenlendi.
25 Mart Gümülcine’de düzenlenen
resmi geçit törenine yağan yağmur
nedeniyle öğrenciler katılamadı. 25
Mart Cuma sabahı sabahın erken
saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı
hava geçit töreninin düzenleneceği
saatlerde etkisini arttırınca Rodop
ilinden Sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios ve Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis’in kararıyla
öğrenci geçit töreni iptal edildi.
Evaggelismos Kilisesi’nde
düzenlenen ayinle başlayan kutlamalar,
saat 11:45’te Gümülcine Kılıç
Anıtı’ndaki çelenk töreniyle devam etti.
Daha sonra öğrenciler resmi geçit töreni
için toplanmaya başlarken, son anda
törenin iptal edildiği kendilerine

bildirildi.
Diğer dernek ve kuruluşların ise
istemeleri durumunda geçit törenine
katılabilecekleri bildirilirken, 25 Mart
için düzenlenen geçit törenine kültür
dernekleri, izciler, Kızılhaç gönüllüleri
katıldı. Bu yıl ilk kez törene katılan
Gümülcine Binicilik Kulübü üyelerinin
atlarıyla töreni renklendirdiği
görülürken, her yıl olduğu gibi tören
askeri birliklerin geçidiyle tamamlandı.
Törende hükümeti Yunanistan
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri
Evaggelos Kapetanios temsil etti.
İskeçe’de de 25 Mart törenleri yağışlı
hava nedeniyle eksik yapıldı. Çelenk
töreni gerçekleştirildikten sonra, hava
muhalefeti nedeniyle sadece okulların
bayrak takımları resmi geçite katıldı.
Askeri birlikler ise geçitlerini normal bir
şekilde gerçekleştirdi.
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Sığınmacılar
Sakız’da
gelecekleriyle
ilgili kararı
bekliyor
Ege Denizi’ni aşarak Sakız Adası’na
ulaşmayı başaran çoğunluğu
Suriyeli sığınmacılar, Türkiye ile
AB arasındaki geri kabul anlaşması
kapmasında gelecekleriyle ilgili
verilecek kararı, tutuldukları kamp
alanında endişeyle bekliyor.
SAKIZ Adası, son dönemde
azalan hareketliliğe rağmen bin
200’e yakın sığınmacıyı
ağırlıyor.
Kıyıya ayak basan
sığınmacılar,
yerleşim merkezlerinde
serbestçe dolaşabildikleri eski
günlerden farklı olarak,
güvenlik yetkililerince
karşılanıp, iki farklı noktada
oluşturulan kamp alanına
naklediliyor.

Konteynerlerden oluşan,
yüksek tel bariyerlerle çevrili
kampa gelen sığınmacılar,
dışarı çıkışlarına izin
verilmeyerek, kontrol altında
tutuluyor.
Sığınmacıların yaşamlarını
kolaylaştırmaları adına Arapça
duyuruların asıldığı kampa, bu
kişilerle ilgilenen Yunan ve Türk
yetkililer ile giyecek, yiyecek
yardımı için gelen insani yardım
kuruluşlarının temsilcileri

dışında girişlere izin verilmiyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Daha iyi yaşam koşullarına
ulaşabilmek hayaliyle Ege
Denizi’nde lastik botlarla
çıktıkları tehlikeli umut
yolculuğunu AB üyesi
Yunanistan’ın adalarında
tamamlayan sığınmacılar,
gelecekleriyle ilgili kararı
endişeli şekilde bekliyor.
Yerleşim merkezinin
yanında daha düşük kapasiteli
kamp alanında kalan bir
sığınmacı, kucağındaki 2 aylık
bebeğiyle tel çitlere

Brüksel’de teröre karşı
Türk çadırı
BELÇİKA'da yaşayan Türkler,
terörün kanlı yüzünü anlatmak
için başkent Brüksel'de çadır
kurdu.
Belçika'daki Türkler, terörle
ilgili gerçekleri ortaya koymak
için Brüksel’de Madou
Meydanı’nda çadır kurdu.
Avrupa Türk Demokratlar
Birliği (UETD) Belçika Şubesi
Başkanı Basir Hamarat, yaptığı
açıklamada, tüm dünyada
teröre "dur" demek için
Avrupa’nın merkezi Brüksel’de
bu çadırı kurduklarını söyledi.
Çadırda, dünyadaki terör
kurbanlarının fotoğraflarını
sergileyeceklerini belirten
Hamarat, "Terörün ne kadar
insanlık dışı bir şey olduğunu
dünyaya göstermek istiyoruz"
dedi.
Hamarat, çadırın Türkiye
adına kurulduğuna dikkati
çekerek, "Avrupa’da kurban
gidenler ne kadar önemli ise,
Türkiye’deki şehitlerimiz de
bizim için o kadar önemlidir.
PKK olsun DAEŞ olsun diğer
terör örgütleri olsun dünyada ne
kadar terör örgütü varsa

hepsine karşıyız" diye konuştu.
Dostluk ve sevgi için var
olmak istediklerini vurgulayan
Hamarat, çadır için
Belediye'den iki günlük izin
aldıklarını, bu süreyi uzatmaya
çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Hamarat, çadırın üstünde,
terör örgütünün saldırılarında
şehit olan asker ve polislerin
fotoğraflarının yanı sıra hayatını

kaybeden sivillerin
fotoğraflarına da yer
verileceğini, Türk
vatandaşlarının yanı sıra
Belçika, Fransa ve Pakistan'daki
saldırılarda hayatını kaybeden
terör kurbanlarının da
fotoğraflarını çadıra
asacaklarını anlattı.

yaklaşarak, umut
yolculuklarının hangi şartlarda
gerçekleştiğini anlattı.
Türkiye’den Avrupa’ya
yolculuklarının amacının,
akrabalarının yanına ulaşmak
ve yaşam şartlarını iyileştirmek
olduğunu dile getiren
sığınmacı, geri gönderilmekten
endişe duyduklarını, Avrupa’ya
kabul edilmeyi beklediklerini
söyledi.
Çeşme’den lastik botla Sakız
Adası’na ulaştığını kaydeden bir
başka sığınmacı ise
yolculuklarını ölüm korkusuyla
yaptıklarını belirtti.

Geri kabule ilişkin
anlaşmanın huzursuzluklarını
artırdığını, iade edileceklerin
listesine kimsenin isim
yazdırmak istemediğini bildiren
sığınmacı, “Ülkemizden
ayrılmamızın nedeni daha iyi
yaşam şartlarına ulaşmak,
çocuklarımıza iyi bir gelecek
sağlamak. Birikimlerimizi bu
yola harcadık, herkes zor
şartlarda buraya ulaştı. Kimler
gönderilecek, kimler kalacak
belli değil. Geri gönderilmeye
herkes tepkili.” ifadelerini
kullandı.

Lahey'de aşırı milliyetçi
Sırp lidere beraat
HOLLANDA’nın Lahey
kentindeki eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nde savaş suçları
ve insanlığa karşı suç
işlemekten yargılanan aşırı
milliyetçi Sırp lider Vojislav
Seselj beraat etti.
Lahey'deki Hakimler
Konseyi 1991-1993 yılları
arasında Bosna Hersek,
Hırvatistan ve Sırbistan'da Sırp
olmayan halklara yönelik
insanlığa karşı suç ve savaş
suçu işlediği iddia edilen
Seselj'in suçsuz olduğuna
hükmetti.
Mahkeme, aşırı milliyetçi
Sırp lider Seselj'in işlenen
suçlarda bireysel bir
sorumluluğu olmadığına karar
verdi.
Aşırı milliyetçi lider Seselj'e
karşı 9 maddelik iddianamede,
"insanlığa karşı suç işlemek"
başlığı altında sürgün, sınır
dışı etmek ve insanlık dışı
eylemlerde bulunmak, "savaş
kurallarını ihlal etmek" başlığı
altında ise adam öldürmek,
işkence etmek, acımasızca
davranmak, yıkım, ibadethane

ve eğitim kurumlarına zarar
vermek, kamu ve özel mal
varlıklarını yağmalamaktan
suçlanıyordu.
Lahey'deki Hakimler
Konseyi, Seselj'in
iddianamedeki suçları
işlediğine dair yeterli delil
bulunmadığını belirtti.
Mahkemenin 2014 yılında
sağlık sorunları nedeniyle
geçici olarak serbest bıraktığı
Seselj, kararın açıklanacağı
karar duruşmasına katılmadı.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
İlki geçen hafta olmak üzere Batı Trakya
Türklerinin mühim konularından bir tanesi olan
“VAKIFLARIMIZI yönetecek CEMAAT
HEYETLERİ SEÇİMLERİ” olayı hakkında bir giriş
sohbeti sizlerle paylaştık.
Ve bu “CEMAAT HEYETLERİNİN SEÇİLMESİ
için CEMAAT SEÇİMLERİNE AİT KRAL
İRADESİNİ” de neşretmiştik.
O süreçte milletvekili olan üstad NURİ efendi
“TRAKYA” gazetesinde bu Kral iradesini en ince
noktasına kadar neşrettiği halde, bu haftaki
sohbetimizde gördüğünüz ve okuduğunuz gibi
bazı dar görüşlü politikacılar ve hükümet
mensupları utanmadan ve sıkılmadan
“CEMAAT SEÇİMLERİ” nin yapılmamasına
ellerinden gelenleri yaptıklarını görüyoruz.
Burada en üzülünecek şey “CEMAAT
SEÇİMLERİ” nin yapılmamasını isteyen o
zaman yani 1946 – 1950 hükümeti Milli Eğitim
Bakanı Gümülcine “Laikon Koma – Halk Partisi,
mebusu müteveffa eski Yunanistanlı olan
avukat “PAPADİMOS” tur.
Bakınız bu dar görüşlü Gümülcine mebusu
“PAPADİMOS” azınlık ailesi için ne diyor. “8
OCAK 1950 Pazartesi tarihli ve 420 sayılı
“TRAKYA” gazetesinde hiç utanmadan ne
diyor?
O süreçte “TÜRK” milletvekillerine ne cevap
veriyor:
“Bakan PAPADİMO” “Türklere bir hizmette
bulunamayacağını” bildiriyor devamında da “
Bu işlerin iki hükümet meselesi olduğunu,
hariciyeyi tahrik ederek iki hükümet beyininde
müzakere açılmasına Türk mebuslara cevap
vererek “ Urgana un serdiğini” ifade etmektedir
milletvekili üstat NURİ efendi.
Gümülcine’ de “TÜRK” reylerini de alarak
“Laikon koma – Halk partisinden” seçilen bu
bakanın parti şefi “ KOSTANDİNOS ÇALDARİS”
te ayni fikri savunarak hem Batı Trakya “TÜRK”
milletvekillerinin, hem de Batı Trakya Türk
halkının onurunu kırmıştır.
O zaman bu katı tutumları ile meşhur olan o
günkü hükümeti kurdukları diğer partilerin
akıllı ve mantıklı düşünen milletvekilleri buna
karşı gelmiş “Ki sohbetimizde TRAKYA
gazetesi” nin o günkü azınlığın haklarını
savunan Batı Trakyalı “TÜRK
MİLLETVEKİLLERİ” nin mücadelesini
okuyorsunuz.
Bu dört “TÜRK” milletvekilinin başını çeken
üstat NURİ efendi ve arkadaşları bu akılsızca
hareketten yılmıyorlar ve devamındaki hükümet
mensuplarına haklı isteklerini ileterek
“CEMAAT SEÇİMLERİNİ” yaptırmak için dört
“TÜRK” milletvekili bıkmadan ve usanmadan
azınlık ailesinin bu haklı davasını
sonlandırmağa çalışmışlardır ve semeresini de
almışlardır.
Ancak, o “TÜRKLERE” hiç bir iş yapmayacağı
zihniyetine sahip ruhsuz insanlar bütün azınlık
ailesinin nefretini almışlardır ve hemen bu
olayın arkasından sonra yapılan genel
milletvekili seçimlerinde “Laikon koma – Halk
partisi” de onun şefi “KOSTANDİNOS
ÇALDARİS” te siyasi arenadan silinmişlerdir.
Bütün engelliklere rağmern cemaat seçimleri
“22 OCAK 1950 PAZAR” günü yapılmıştır.
Evet, biz bu “4 TÜRK” milletvekilinin yaptığı
mücadeleden nasıl netice aldıklarını bir örnek
olarak bütün ilgili “BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ
YÖNETENLERİ” ne ithaf ederek yanda
“TRAKYA” gazetesinin o mücadele örneğini
herkesin okuması dileği ile bu haftaki
sohbetimize son veriyoruz burada efendim.

512
29
Haziran
1 Nisan
Şubat
Ocak 2016
2015

VAKIF veya CEMAAT
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HEYETLERİ SEÇİMLERİ - 2

DUR ve DİNLE
Uyan, ayağa kalk ve şahlan.
Gözünü kırpma, elden gidiyor bu vatan.
Vicdanına danış, çığlık atarak ağlayan o anneye sor.
Çünkü o melek yüzlü çocuğun acısı onun yüreğinde bir kor.
Bu vatan herkese bir çicek bahçesi olacak.
Ancak acılı ananın kalbi hep yaralı kalacak.
Dur, dinle, o kahpe düşmanın hain sesini.
Unutma, bu hain olay hep acıtacak o annenin kalbini.
ANNE, ANNE, yürü, ama dik yürü,
Asla deme benim çocuğum ölü.
Mezarına kırmızı, beyaz bir gül dik.
Gelen geçen desin, bu şehit bildik.

İSKETELİ

Mart 2016
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EmineTabakAhmet
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Uluslararası kuruluşlar ve
azınlık eğitim sorunları
paneli tamamlandı

Çocuğumuzun ilk sözcüklerini
nasıl pekiştirebiliriz
er anne baba için en
büyük
mutluluklardan biri
de onun ilk sözcüklerini
duyabilmektir. Çocuğun ilk
kelimeleri söylemesiyle
birlikte de onlara önemli
görevler düşmektedir.
Her şeyden önemlisi
annenin bebeğiyle doğar
doğmaz konuşmaya
başlamasıdır. Bebeğiyle
diyalog kuramayan annenin
çocuğunda normal olmayan bir
sessizlik görülmektedir. Aynı
şekilde çocuğu konuşmaya
zorlayan annelerin
çocuklarında da konuşmayı
reddetme görülebilir.
Bebekle konuşmak,
öncelikle onun çıkardığı sesleri
desteklemektir. Bebeği
destekledikçe onun da
özgüveni gelişecek ve sesleri
çıkartmaya devam edecektir.
Annenin tepkisiz kaldığı
durumlarda, bebek sesleri
çıkartmaktan vazgeçebilir.
Önemli olan onu zorlamadan
destekleyebilmektir. Nasıl ki
tuvalet eğitiminde de, çocuğa
baskı yapıldığında tuvaletini
söylemekte ısrar ediyorsa,
konuşması için baskı
yapıldığında da aynı şey
görülebilir. Bunun için de
çocuğun konuşmasında
ailenin aşırı ilgisi ya da
ilgisizliği son derece
önemlidir. Çocuğun
konuşmasını aşırıya kaçmadan
desteklemek gerekir. Çocuğa
düzenli bir şekilde
konuşulmalı, cevap
alınmadığında da yorum
yapılmamalıdır. “Bu çocuk
neden konuşmuyor, bir
problem mi var yoksa?” gibi
çocuğa kaygı verebilecek
endişeli sözler çok yanlıştır.
Bazı anne babaların da
çocuğa kelimeleri doğru
söyletene kadar verdikleri
uğraş çok gereksizdir. Böyle
durumlarda çocuk daha da
inat ederek, doğru kelimeyi
söyleyebiliyor bile olsa
söylemeyi reddedecektir.
Yine bazı ebeveynler, aşırı
mükemmelliyetçi bir
yaklaşımla çocuk konuşurken,
düzgün telaffuz edemediğinde

H

sözünü keserek doğru
kelimeyi söyleyiverirler. Bu
davranış da çocukta
“kekemelik” gibi, bazı
konuşma bozukluklarına
neden olabilir. Çocuk, anne
babasını sevindirsin diye,
kendini zorlamaya çalışarak
düzgün konuşmaya uğraşır.
Dolayısıyla anne babanın acele
etmeden süreci takip
edebilmesi son derece
önemlidir. Onların görevi
sadece çocukla düzgün
kelimeler ve cümlelerle
konuşabilmektir. Bazı anne
babalar da çocukla “bebek
diliyle” konuşmaya çalışırlar.
Bu davranış şekli de hatalı
olup, çocuğun kelimeleri
yanlış öğrenmesine neden
olur. Çocuk suya “buu”
dediğinde biz de buu şekilde
telaffuz edersek, çocuk doğru
kelimeyi öğrenmekte
gecikecektir. Bunun için de
onunla düzgün ve doğru
konuşmak çok önemlidir.
Çocuğumuz yeni
konuşmaya başladığında ona
bol bol düzgün bir Türkçeyle
konuşmak, masallar anlatmak,
şarkılar söylemek, müzik ve
masallar dinletmek, çocuğun
dil gelişimini hızlandırarak,
kelime haznesini
zenginleştirecektir. Özellikle
de toplumumuzda genç anne
babaların buna dikkat etmesi
çocuklarımızın anadilinin
gelişimi için temel taşlarının
atılabilmesi anlamını
taşımaktadır. Çünkü iyi bir
kişilik ve özgüven gelişimi için
anadilin çok iyi ve doğru bir
şekilde konuşulabilmesi son
derece önemlidir. Anne
babaların gerek çocuklarına
örnek olabilmek adına,
gerekse kendileri için
okumaya önem vermeleri
gerekir. Yeni konuşmaya
başlayan çocuğa okunacak
masal kitapları da onun hem
konuşmasını destekleyecek,
hem de çocuğun kitabı tanıyıp
sevmesine ve ona alışmasına
zemin hazırlayacaktır.
Çocuklarınızla güzel ve
keyifli diyaloglar
kurabileceğiniz bir hafta
olması dilekleriyle.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) Dış İlişkiler ve İnsan
Hakları Kolu Çalışma Grubu
tarafından gerçekleştirilen
“Uluslararası Kurum, Kuruluş
ve Topluluklar” ve “Batı Trakya
Türk Azınlığının Eğitim
Sorunları” paneli tamamlandı.
İlk ayağı İskeçe’de yapılan
panelin ikinci ayağı Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde
gerçekleştirildi.
28 Mart Pazartesi günkü
panelde, Dış İlişkiler ve İnsan
Hakları Kolu Çalışma Grubu
üyeleri uluslararası kuruluşlar
hakkında bilgi verdiler. Sinan
Kavaz, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT);
Ümit Farzlı, Avrupa Birliği’ni;

Mehmet Memet Birleşmiş
Milletler’i; Leyla Salihoğlu da
Avrupa Ulusları Fedaral
Birliği’ni (FUEN) anlattı.
Ardından Çalışma Grubu
tarafından güncellenmiş 2015
yılı Eğitim Raporu ile ilgili
sunum Sevtap Hint tarafından

gerçekleştirildi. Sevtap Hint
sunumunda azınlık eğitiminin
güncel sorunlarını aktardı.
Panelin son bölümünde
katılımcılar, Dış İlişkiler ve
İnsan Hakları Kolu Çalışma
Grubu üyelerine sorular
yönelttiler.

Türk gözlemciler
Yunan adalarına geldi...

ANKARA ile Avrupa Birliği arasında mülteci
krizini hafifletmek amacıyla varılan anlaşmayı
denetlemek üzere Türkiye’den yola çıkan
gözlemciler Yunanistan’a geldi.
AB ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşması
çerçevesinde Göçmen İrtibat Görevlisi 25 Türk, 21
Mart Pazartesi günü Yunan adalarındaki beş
mülteci merkezine ulaştı. Bununla birlikte beş
Yunan Göçmen İrtibat Görevlisi ise Atina’dan
Türkiye’ye gitti.
25 Türk göçmen irtibat görevlisinin polis
olmadığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı

çalıştıkları bildirildi. Türkiyeli görevlilerden altı
kişi Sakız Adası’na, sekiz kişi Midilli Adası’na, beş
kişi Samos Adası’na, üç kişi Leros Adası’na ve
diğer üç kişi ise İstanköy Adası’na ulaştı.
Yunanistan’dan Türkiye’ye giden üç polis
memuru Dikili ve Çeşme’de görev yapacak.
Yunanistan’da göçmenlerin geri gönderilmesi
polis tarafından yapıldığı için, göçmen irtibat
görevlileri de polislerden seçiliyor. Ayrıca Türkiye
hangi limanlarda mülteci kabul edeceğini
açıklayınca, ay sonuna kadar 25 Yunan göçmen
irtibat görevlisinin Türkiye’ye gitmesi bekleniyor.
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Fatih Terim EUR0 2016 için
hedefi belirledi!
TÜRKİYE Futbol Direktörü
Terim, EURO 2016'daki
hedeflerini anlatarak, "Hesap
çok açık. Final oynamak
istiyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim, Avusturya ile
oynanacak olan özel maç öncesi
düzenlenen basın toplantısında
konuştu. EURO 2016'daki
hedeflerini anlatan Terim,
"Hesap çok açık. Final oynamak
istiyoruz" diyerek iddiasını
ortaya koydu.
Terim, "Burada teknik
direktörlük kariyerimde hiç
kaybetmedim ama her maçın
kendine ait bir öyküsü var.
Grubunu namağlup
tamamlayan bir Avusturya'dan
bahsediyoruz. Elbette
kaybetmeyi istemiyoruz ama bu
bir hazırlık maçı. Sonuçlarına
katlanabiliriz ama elimizden
geleni yapacağız. Çok ciddi ve
formda bir ekiple oynayacağız.
Ümit ediyorum ki buradan
kaybetmeden çıkar ve serimizi
sürdürebiliriz" dedi.
"Meslektaşım Marcel Koller
iyi bir takım çıkarttı ortaya"
diyen Fatih Terim, "Çok çok iyi
gidiyorlar. Kendisini tebrik
ediyorum. Rusya'nın, İsveç'in
olduğu gruptan birincilikle
çıkmak övgüye değer bir sonuç.
Avrupa Şampiyonası'nda da
kendisine şimdiden başarılar
diliyorum" şeklinde konuştu.

"FRANSA'DA OLMAMIZ
BAŞLI BAŞINA BİR
BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR"
Deneyimli teknik adam,
"Muhakkak ki geçmiş başarılar
hepimiz için çok önemli. Gerek
istatistikte, gerekse sohbetlerde
bunları kullanabiliriz ama
gerçek hayat böyle değil.
Bunlarla övünmeliyiz ama daha
yenisini daha iyisini nasıl
yapabileceğimizi düşünmeliyiz.
Bir önceki yaptığımızdan daha
iyisini nasıl yapabiliriz diye
düşünüyoruz. Anlatmaya
kalkarsak başarı öykülerimizi
anlatabiliriz ama bu bizi bir yere
götürmez. Avusturya
basınından 'Türkiye'nin devler
sahnesine geri dönüşü'
cümlesini duymak bizim için
sevindirici. Umuyorum ki Euro
2008'deki başarımızı tekrar
eder, hatta üzerine de
koyabiliriz. Türkiye'nin
Fransa'da olması başlı başına
bir başarı öyküsüdür. Bu
platformda olmak bizim için
çok önemliydi. Orada da en iyi
yerlere talibiz. Final oynamak
istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM TEMMUZ'DA
GÜZEL BİR FİNAL YAPARIZ"
İsveç maçıyla güzel bir
başlangıç yaptıklarının altını
çizen Terim, "Umarım
Temmuz'da da güzel bir final

yaparız. Sonrasında da yeni
hedeflere hep beraber devam
ederiz. Ümit ederim iyi bir
sonuçla bitiririz. Bizim de
kayıpsız geçirdiğimiz süre bir
hayli uzar böylelikle. Önce
Hırvatistan, sonra da İspanya'yı
seyrettim. Hırvatistan oyunun
kontrolünü tamamen elinde
bulundu. Bursaspor'da oynayan
Dzsudzsak frikik golüyle
durumu 1-1 yaptı ama
Hırvatistan kazanabilirdi. Onları
tarif edersek, orta sahası Real
Madrid ve Barcelona, ilerisi de
Juventus ve Inter. Tanıdığımız
bir takım. Son yıllarda sürekli

karşılaştığımız bir ülke, kardeş
bir ülke. Dikkat edilmesi
gereken çok önemli bir takım.
Çek Cumhuriyeti de Avrupa'nın
yükselen değerlerinden. O
yüzden söylüyorum ki bizim
grup çok ciddi bir grup. Gruptan
sonraki turlar bizim için çok
daha eğlenceli olacak. Mesela
Hırvatistan'ın takımına
baktığınız zaman insanın aklına
çok başka şeyler geliyor. Böyle
kaliteli bir gruptayız. Ama biz
de geliyoruz, ayak seslerimiz
duyuluyor. Neler olacağını
göreceğiz" diye konuştu.

yargıca, yaptığının yanlış
olduğunu bildiğini de söyledi.
FIFA'daki yolsuzluk
operasyonu kapsamında 27
Mayıs 2015'te, İsviçre'nin Zürih
kentinde 7 FIFA yetkisi
gözaltına alınmıştı.
FIFA tarafından 16 Mart'ta
yapılan açıklamada, ABD'nin
haklarında soruşturma

başlattığı eski yöneticiler Chuck
Blazer, Jack Warner ve Jeffrey
Webb'in de dahil olduğu 41
yetkilinin, organizasyona
verdiği zararın karşılanması
talep edilmişti. Rüşvet
nedeniyle kaybedilen ve geri
ödenmesi istenen paranın 190
milyon dolardan fazla olduğu
tahmin ediliyor.

vermeyin. Çünkü futbol
kardeşlik ve yakınlaşma içeren
bir spor dalıdır.
Şimdi örnek vermek
gerekirse, hakem maç anında
yüzde yüz bir büyük hata
yapınca taraftarlar birbirine
girmektedirler. Yahu hakem
hata yapabilir, hatta kasıtlı da
olsa taraftarın bunda suçu ne.
Geçenlerde yaşadığım bir olayı
anlatmadan geçemeyeceğim.
Televizyon maçı naklen
yayındayken iki şahıs
birbirlerine girdi. Neredeyse
iskemleler havaya uçacak
duruma gelmekten kılpayı
kurtulmuş oldu. Bir takım her

maçı ve her sene şampiyon
olacak diye bir kural yoktur. Bazı
taraftarlar yenilince küplere
binerler. Bugün için dünyanın en
büyük takımları olan Barcelona,
Real Madrid, Bayern Munıh ve
Manchester United takımları bile
hatta kendi sahalarında bile
puan durumunda son sıralarda
bulunan takımlara
yenilmektedirler.
Bu takımların taraftarları hiç
bir zaman birbirlerine
girmemektedirler. En azından
böyle bir durumu işitmedik.
Tekrar edeyim bir hiç yüzünden
küfürler edip de birbirine diş
direnmekten kaçınmalıyız.

FIFA'da rüşvet itirafı
FIFA Pazarlama ve
Televizyon Kurulu Üyesi
Honduraslı Rafael Callejas,
yayın haklarıyla ilgili rüşvet
aldığını mahkemede kabul etti.
1990'dan 1994'e kadar
Honduras Devlet Başkanı,
2002'den 2015'e kadar da
Honduras Futbol Federasyonu
Başkanı olan Callejas,
FIFA'daki yolsuzluk
soruşturması kapsamında,
ABD'nin New York kentindeki
Brooklyn Federal

Mahkemesinde hakim karşısına
çıktı.
Tehditle para elde etme ve
para transferi yoluyla
sahtekarlıkla suçlanan 72
yaşındaki Callejas, rüşvet
aldığını ve paranın bir kısmını
başkalarına dağıttığını kabul
etti. İki suçtan 40 yıl hapis
istemiyle yargılanan eski devlet
başkanı ayrıca, 650 bin doları
iade etme konusunda uzlaştı.
Bir sonraki duruşması ağustos
ayında görülecek Callejas,

Hüseyin
FINDICAKLI

Saygılı olmak şart
Değerli futbolseverler, sporun
en güzel bir dalı olan futbol
maçlarını kahvelerde
seyrederken maç anında yorum
yapmayın. Maç bittikten veya

devre arasında kritik yapın. Öyle
olaylara şahit olmaktayım ki,
adeta neredeyse küfürler ve
kavgalar olmakta. Böyle üzücü
olaylara kesinlikle meydan

Diamantidis,
Avrupa
efsaneleri
arasında

Panathinaikos'un tecrübeli
basketbolcusu Dimitris
Diamantidis, "Avrupa Ligi
efsanesi" unvanına layık
görüldü.
Avrupa Ligi'nin internet
sitesinden yapılan
açıklamaya göre Yunan
basketbolcu Diamantidis,
Panathinaikos'un 1 Nisan
Cuma günü Cedevita'yı
ağırlayacağı Top 16 turu 13.
hafta maçı öncesinde
yapılacak törenle "Avrupa
Ligi efsanesi" ilan edilecek.
Kariyerine 1999'da
İraklis'te başlayan ve 2004'te
Panathinaikos'a transfer olan
Diamantidis, 17 yıllık
basketbol yaşamı boyunca
Avrupa Ligi'nde 2007, 2009
ve 2011'de olmak üzere 3
şampiyonluk yaşadı.
Diamantidis, 2007 ve 2011
yıllarında Avrupa Ligi Dörtlü
Finali'nin en değerli
oyuncusu (MVP) oldu.
Avrupa Ligi'nde 2 sezon en
fazla asist yapan oyuncu
olmayı başaran tecrübeli
basketbolcu, 6 defa en iyi
savunmacı, 4 kez de sezonun
en iyi 5'ine seçildi.
Diamantidis, Avrupa
Ligi'nde tüm zamanların en
fazla ilk 5'te sahaya çıkma
(228), asist (bin 237), top
çalma (431) ve verimlilik
puanı (3 bin 737)
sıralamalarında zirvede yer
alıyor. Yunan oyuncu ayrıca,
Avrupa Ligi tarihinin sayı
krallığında 2 bin 450 sayıyla
6. sırada bulunuyor.
Panathinaikos ile
Yunanistan Kupası'nda 10,
Yunan liginde 9
şampiyonluğa ulaşan 35
yaşındaki basketbolcu, milli
takımda 2005 Avrupa
Şampiyonası'nda altın, 2006
FIBA Dünya Kupası'nda
gümüş madalyayı boynuna
taktı.
"Avrupa Ligi efsanesi"
unvanını, daha önce İspanyol
Juan Carlos Navarro, Yunan
Theodoros Papalukas,
Litvanyalı Ramunas
Siskauskas ve Sarunas
Jasikevicius da kazanmıştı.
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TOÇEK Çocuk Grubu
çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor...
Azınlık tiyatrosuna önemli katkılar
sağlayan TOÇEK Tiyatro
Toplulukları’nın çocuk grubu yeni
sezona üç piyesle hazırlanıyor.
YÖNETMEN Şükran Raif’in
önderliğinde Erdem Ahmet’in
çalıştırdığı 38 ilkokul öğrencisi
drama çalışmalarına son sürat
devam ediyor.
27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü nedeniyle GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan yönetmen
Şükran Raif, önümüzdeki
günlerde çocukların sahne
alacağı üç piyesin
tiyatroseverlerle buluşacağını
söyledi. Raif, “Her yıl düzenli
olarak yaptığımız çalışmalar

kapsamında bu yıl da 38 ilkokul
öğrencisiyle drama derslerine
devam ediyoruz. Bu çerçevede
yıl sonunda gösterimiz olacak.
Şu anda üç piyesin provaları
drama derslerine katılan TOÇEK
Çocuk Grubu’yla sürdürülüyor.
Bu piyesler sırasıyla; Renkler
Ülkesi, Pamuk Prenses ve
Pabucumun Kralı.” diye
konuştu.
TOÇEK Çocuk Grubu’nu 2014
yılında kurduklarını hatırlatan
Raif, çocuklarla ilk olarak
drama çalışması yaptıklarını
daha sonra da seçtikleri
piyeslerin provalarını yaparak
onları sahneye hazırladıklarını
dile getirdi.

“TÜM ÇOCUKLARIMIZ
DRAMA DERSLERİNDE
ÇOK BAŞARILI”
Şükran Raif amaçlarının,
çocuklara tiyatro aracılığıyla
kendilerini iyi ifade etmeyi
öğretmek, özgüvenlerini
kazandırmak, algılarını
geliştirmek,
paylaşmayı ve ortak
çalışmalar içinde
benliklerini
korumayı sağlamak
ve hayal
dünyalarını
genişletirken ana
dilleri Türkçe’yle
bağlarını
kuvvetlendirmek
olduğunu
söyledi.

“Çocuklarla drama
çalışmaları sırasında hiç
zorlanmadıklarını ve yapılan
çalışmaları anında
kavradıklarını kaydeden Raif,
tüm çocukların çok başarılı
olduğunu ve yaptıkları işten
zevk aldıklarını vurguladı. Bu
durumdan çocukların ve

ailelerinin çok mutlu olduğunu
anlatan Şükran Raif, drama
çalışmasını 1999 yılından bu
yana TOÇEK Tiyatro
Toplulukları üyesi ve oyuncusu
Erdem Ahmet’in
gerçekleştirdiğini belirtti.
Şükran Raif, Çocuk Grubu
tarafından sahnelenecek

piyeslerle ilgili çalışmaların
sürdüğünü, muhtemelen Mayıs
ayında gösterime hazır
olacaklarını söyledi. Raif, “Tüm
çocuklarımızı şimdiden davet
ediyoruz. Oyunumuza hepinizi
bekliyoruz.” diye konuştu.

