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Pavlopulos’dan
ilginç mesajlar...

»12-13

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlospulos, 14 Mayıs kutlamaları için
geldiği Gümülcine’de, “Lozan Antlaşması’nın Batı Trakya’da dini
azınlık, İstanbul’da ise etnik azınlık öngördüğünü” iddia etti.
GÜMÜLCİNE’nin Yunanistan’a
ilhakının kutlandığı etkinliklere
katılmak üzere bölgeye gelen
Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Rodop Sanayi ve Ticaret
Odası’ndaki konuşmasının büyük
bölümünü azınlığa ve Türkiye’yle
ilgili konulara ayırdı.
Pavlopulos’un açıklamaları, iki
ülke dışişleri bakanlıklarının
karşılıklı açıklamalarına neden
oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı,
Batı Trakya Türk azınlığının
mevcut durumunun, Yunan
makamlarının açıklamalarından
çok uzak bir noktada
bulunduğunu söyledi. Yunan
Dışişleri Bakanlığı da azınlığın
bütün Yunan vatandaşları gibi
eşit haklardan yararlandığını
iddia etti, Türkiye’nin
anlaşmalara uyulması gerektiğini
anlamasının şart olduğunu
kaydetti. »6, 7

ABTTF’de
tartışmalı
tüzük
kongresi

Ata toprağı Selanik’ten Ankara ve
Samsun’a ulaştırıldı
HER yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen “Atatürk’ü
Anma ve Barış Koşusu”nun
28’incisi yapıldı. Atatürk’ün
Selanik’teki evinden alınan
topraklardan biri Ankara’da
19 Mayıs törenlerinde
Anıtkabir’e teslim edilmek
üzere Atletizm Federasyonu
yetkililerine, diğeri de
Samsun Valiliği’ne teslim
edilmek üzere Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
yetkililerine verildi. » 14

ABTTF üyesi 25 dernekten
16’sının temsil edildiği genel
kurula toplam 192 delegeden
114’ü katıldı. Tüzüğün bazı
maddelerindeki değişiklik
önerileri oy çokluğu ile kabul
edildi; değişikliğe karşı çıkan
üye dernekler, ilk maddenin
oylanmasının ardından
salonu terk ettiler. »9

dünya

19’da

bilim
AK Parti Genel
Başkan adayı:
Binali Yıldırım

11’de

ekonomi
LG’nin
360 derecelik
kamerası

3’te

TAP inşaatının
resmi açılış töreni
gerçekleştirildi

spor
Beşiktaş
şampiyon!
23’te

Gümülcine’de
eczacılık
kongresi
Birinci Doğu Makedonya – Trakya
Eczacılık Kongresi 28 – 29 Mayıs
tarihlerinde yapılacak. Rodop
Eczacılar Odası’nın organizasyonunda
gerçekleşecek kongreye Türkiye ve
Bulgaristan’dan da davetliler
katılacak. »8

Kozlukebir
Belediyesi’nden
sünnet şöleni
Kozlukebir Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği organizasyonda, 15
Mayıs Pazar günü 114 çocuk sünnet
edildi. Sünnet şölenine yaklaşık 6 bin
kişi katıldı. »15

BAKEŞ’ten
“Gazi Evrenos ve
Balkanlar” konulu
konferans
İskeçe’deki Z-Palace Oteli’nde
düzenlenen konferansta Gazi Evrenos
ile ilgili sunumu, Edirne Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü öğretim görevlisi Yrd. Doç.
Dr. Ayşegül Kılıç yaptı. » 2
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BAKEŞ’ten “Gazi Evrenos ve
Balkanlar” konulu konferans
İSKEÇE’deki Z-Palace Oteli’nde
düzenlenen konferansta, Edirne
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü öğretim görevlisi Yrd. Doç.
Dr. Ayşegül Kılıç, “Gazi
Evrenos ve Balkanlar”
konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
Konferansa BAKEŞ
Başkan Yardımcısı Adnan
Gerdemeli, İskeçe
Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu, DEB
Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl
Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği Asbaşkanı İsmet
Tüccar, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Asbaşkanı
Mehmet Mehmet, Güney
Meriç Derneği Başkanı
Bekir Mustafaoğlu, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu
Ortaokul-Lisesi sahibesi
Saime Kırlıdökme ve Okul
Müdürü Erkan
İmamefendi, Seyyid Ali
Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Ahmet
Kara Hüseyin’in yanı sıra diğer
davetliler katıldı.
Konferan BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah’ın açılış
konuşmasıyla başladı. Hayrullah, Gazi
Evrenos Bey’in, Balkanlar ve Batı
Trakya’nın tarihi açısından çok önemli
olduğunu belirtti.
Ardından söz alan Yrd. Doç. Dr.
Ayşegül Kılıç, Balkanlar’ın Osmanlı
için çok önemli olduğunu, Batı
Trakya’nın da coğrafyaya giriş kapısı
rolünü oynadığını söyledi. Kılaç,
Rumeli’nin Anadolu topraklarından
daha öncelikli olduğunu, hatta Divan-ı
Hümayun’da Rumeli beylerbeyinin
Anadolu beylerbeyinin önünde
oturduğunu kaydetti.
Balkan topraklarının buralara gelen

Osmanlı’nın izlerini taşıdığını
kaydeden Kılıç konuşmasına şöyle
devam etti: “1354 yılında Gelibolu’da
büyük bir deprem oldu. O yıllarda
savaşlar, isyanlar,
saldırılar ve veba
salgını dolayısıyla Batı
Trakya’nın nüfusu çok
azalmıştı. Osmanlı
iskan metodunu
kullanarak ve
Süleyman Paşa’dan
itibaren Karesi Beyliği
topraklarından
getirdiği konar – göçer
ve yörükleri buralara
yerleştirmiştir. Bu
süreçte en önemli
isimlerden biri de Gazi
Evrenos Bey’dir.
Rumeli fetihlerinin
komutanı,
hayratlarının
sahibidir.
Osmanoğulları kadar
eski bir tarihe sahiptir.
Evrenos Bey’in
doğumu bilinmiyor.
Ölüm yılı Yenice-i
Vardar’daki türbe kitabesinde 17 Kasım
1447 Çarşamba günü olarak
belirtilmiştir. Kendisine “Gaziler
Sultanı” ünvanı verilmiştir.”
Gazi Evrenos Bey’in akınlarının
merkezi idare tarafından fermanla
yönlendirildiğini ve Osmanlı’nın
bölgeye huzuru getirdiğini vurgulayan
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kılıç, “Osmanlı
devleti uyguladığı ‘İstimalet’, yani
hoşgörü politikasıyla Müslüman ve
Hıristiyan halkların barış içinde
yaşadıkları bir ortamı oluşturmuştur.
Fetih, kılıçla değil, ısındırıcı
politikalarla yapılmıştır. Evrenos Bey,
Via Egnatia (Sol Kol) yolu etrafında
şehirler, vakıflar kurmuş, bu güzergahı
geliştirmiştir. Evrenos Bey,
Gümülcine’yi yaklaşık 10 yıl ikinci üs
merkezi olarak kullanmıştır. Kurduğu

Batı Trakya
Azınlığı
Kültür ve
Eğitim
Şirketi
(BAKEŞ),
14 Mayıs
Cumartesi
günü “Gazi
Evrenos ve
Balkanlar”
konulu bir
konferans
düzenledi.

Şahinli Hüseyin
kansere yenik düştü
İSKEÇE’nin Şahin köyünden
Hüseyin Mollaosman,
yakalandığı amansız hastalığa
yenik düşerek 48 yaşında vefat
etti.
Ailesinin geçimini
Almanya’daki tersanelerde
çalışarak sağlayan Hüseyin
Mollaosman, 8 ay önce
rahatsızlanarak köyüne
dönmüştü. Kanser tedavisi gören
Mollaosman, 14 Mayıs Cumartesi
sabahı hayata gözlerini yumdu.
Hüseyin Mollaosman, 15
Mayıs Pazar günü doğup
büyüdüğü Şahin köyünde ikindi

namazından sonra düzenlenen
cenaze töreniyle son
yolculuğuna uğurlandı.
Şahin köyünde sevilen bir kişi
olan, hoş sohbeti ve dürüstlüğü
ile tanınnan Hüseyin
Mollaosman’ın cenaze törenine
kalabalık cemaatin yanı sıra
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek de katıldı. Cenaze
namazını İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete kıldırdı.
Şahin’den Türkan Zeybek’le
evli olan Hüseyin Mollaosman
bir kız babasıydı.

vakıflar sayesinde bölge ve Balkanlar
gelişmiştir. Vakıfları müstesna vakıflar
arasındadır. Kendisi bütün ekonomik
gücünü Balkanlar’ın gelişmesine ve
kalkınmasına harcamıştır. Gümülcine’deki
bugün bilinen vakfını ev olarak
kullanmıştır. Gümülcine’nin fethi kendisine
bir fermanla bildirilmiştir. Osmanlı
kroniklerinde fetih konusunda farklı tarifler

mevcuttur. 1383 yılına kadar burada
yaşadığı ve ayrılınca da evini vakfa
dönüştürdüğü tarihi kaynaklarda
mevcuttur. Kısacası Evrenos Bey, yağma
akınlar yapan biri değildi. Askeri
başarılarını, Balkan topraklarının gelişmesi
için harcamıştır. Bölgenin sosyal ve
ekonomik kalkınmasını sağlamıştır” diye
konuştu.
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Cumhurbaşkanı Pavlopulos
ve azınlık…
u yılki 14 Mayıs
kutlamalarının onur
konuğu Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos oldu.
Pavlopulos, Gümülcine’deki 14
Mayıs törenlerine katıldı ve
bölgede yaptığı ziyaretler
çerçevesinde devletin başı sıfatıyla
mesajlar verdi. Bu mesajlar
içerisinde en ilgi çekici olanlar,
azınlıkla ve Türkiye’yle ilgili yaptığı
açıklamalar oldu.
Ülkemiz yöneticilerinin
Yunanistan’da etnik azınlık
olmadığı iddiasına alışığız. Bu tezi
savunurken, Lozan Antlaşması’nın
etnik değil, dini azınlıklardan söz
ettiği hep öne çıkarılır. Ancak
Cumhurbaşkanı Pavlopulos, bu kez
bir ilke imza attı. Lozan
Antlaşması’na göre Batı
Trakya’daki azınlığın dini,
İstanbul’daki azınlığı ise etnik
azınlık olduğunu iddia etti.
Evet, Lozan Antlaşması’nda
kullanılan terminoloji azınlıkları
dinlerine göre tanımlıyor. Lozan’ın
“Azınlıkların Korunması”na ilişkin
III. kesiminde yer alan 37-44.
maddeler Türkiye’nin
“gayrimüslim” azınlıklara karşı
sorumluluklarını tanımlarken, 45.
madde de Yunanistan’ın
müslüman azınlığa aynı hakları
tanımasını öngörüyor.
Pavlopulos iki ülkedeki
azınlıklarla ilgili, Lozan
Antlaşması’nda dayanağı olmayan
bu tezi ortaya atarken, “Bu fark iyi
bir şekilde anlaşılmalı ve buna
herkes saygı göstermelidir. Biz
buna saygıyı gösteriyoruz”
sözleriyle de adeta meydan
okuyor.
Devletin en üst temsilcisinin
Lozan gibi uluslararası bir
antlaşmada yer alan hükümler
konusunda dersini iyi çalışmamış
olacağını düşünemiyorum.
Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği
bir antlaşmada yer alan
hükümlerle ilgili bile bile
çarpıtılmış bilgi vereceğini ise asla

B

TRANS – Adriyatik Doğalgaz
Boru Hattı Projesi (TAP)
inşaatının resmi açılış
töreni, Başbakan Aleksis Çipras
ve proje ortağı ülkelerden üst
düzey yetkililerin katılımıyla
gerçekleştirildi. Törene, Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak da katıldı.
Selanik’te yapılan törende
konuşan Çipras, TAP’ın
dünyadaki en önemli
projelerden biri olduğuna işaret
etti.
TAP’ın jeostratejik anlamda bir refah ve işbirliği
köprüsü olarak hizmet edeceğini
belirten Çipras, TAP’ın
inşaatının Yunanistan’ın,
kreditörleriyle anlaşmaya yakın
olduğu bir döneme denk
geldiğine dikkati çekti.
Çipras, Yunanistan’ın artık
istikrarsızlık ve belirsizlikleri
geride bırakarak yeni bir
döneme girdiğini ifade ederek,
“Bütün
göstergeler Yunanistan’ın
2016’nın ikinci yarısında
büyümeye geçeceğine işaret
ediyor. Bugün TAP projesinin
açılışı, yeni döneme geçişin
işareti.” diye konuştu.
Çipras ayrıca, TAP projesinin
ülkede 8 bin kişilik istihdam
imkanı yaratacağı bilgisini
paylaştı.
“TAP BİR DÖNÜM NOKTASI”
Avrupa Komisyonu Enerjiden
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Maros Sefcovic de TAP ve
TANAP’ın inşasının büyük bir
çabanın ürünü olduğunu
belirterek, “Böylece, güney gaz
koridorunun hayata geçmesinin
bir dönüm noktası olacağını
söylemekten büyük bir
memnuniyet duyuyorum.”
ifadelerini kullandı.
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Projede gaz akışının 2020’de
gerçekleşmesini beklediklerini
söyleyen Sefcovic, bunun bir son
olmayacağını ve 10 milyar
metreküplük kapasitenin ileride
artırılabileceğini aktardı.
Sefcovic, enerji çeşitliliğinin,
enerji tedarik güvenliği için
önemli bir ayak olduğunu
vurgulayarak şöyle konuştu:
“Güney gaz koridorunu
genişletmeye yönelik ilgimizin
Hazar ve muhtemelen Orta Asya
bölgelerinden gelecek gazı da
içerecek şekilde olacağını
şimdiden teyit edebilirim. Geçen
yıl mayıs ayında Türkmenistan,
Azerbaycan, Gürcistan ve
Türkiye ile imzaladığımız
Aşkabat bildirisini hatırlamak
önemli.”
ABD Uluslararası Enerji
İlişkileri Özel Temsilcisi Amos
Hochstein ise TAP’ın güney gaz
koridorunun önemli bir parçası
olduğunun altını çizerek,
ABD’nin proje başlangıcından
beri süren desteğinin devam
edeceğini vurguladı.
SEMBOLİK BORU
HATTINA İMZA
Gürcistan Başbakanı Giorgi
Kvirikaşvili, Azerbaycan
Başbakan Yardımcısı Yakup
Eyyubov, Arnavutluk Başbakan
Yardımcısı Niko Peleshi ve Enerji
Bakanı Damian Gjiknuri, İtalya
Ekonomik Kalkınma Bakanı
Carlo Calenda, Bulgaristan
Başbakan Yardımcısı Tomislav
Donchev ve Enerji Bakanı
Temenuzhka Petkova ile İsviçre
Enerji Bakanı Walter Steinmann
da katıldığı törende, Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak da bir konuşma
yaptı.
Törende ayrıca, Sefcovic ve
Hochstein’ın yanı sıra TAP Genel

Müdürü Ian Bradshaw,
SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev, BP CEO’su Bob
Dudley ve diğer ortak
şirketlerin yetkilileri de
hazır bulundu.
Konuşmaların ardından
devlet yetkilileri sembolik
bir boru üzerine imza attı.
45 MİLYAR DOLARLIK
PROJENİN PARÇASI
Toplam 878 kilometre
uzunluğunda olacak TAP’ın
2020 yılına kadar
tamamlanması
planlanıyor. Yunanistan’ın
Türkiye ile sınır noktası
İpsala’dan başlayacak TAP,
Arnavutluk ve Adriyatik
Denizi’nden geçerek
İtalya’nın güneyine
ulaşacak.
BP, SOCAR, Snam,
Fluxys, Enagas ve Axpo’nun
ortaklığıyla
gerçekleştirilecek TAP,
yaklaşık 45 milyar dolar
değerindeki Güney Gaz
Koridoru projesinin Avrupa
ayağı konumunda
bulunuyor.
Projenin yapımı, Yunan
ve İtalyan şirketten oluşan
bir konsorsiyum tarafından
üstlenildi.
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aklımdan geçirmiyorum. Ama
devlet temsilcilerinin gerçekleri
kamuoyuna doğru bir şekilde
aktarması asli görevleri. Aksi
takdirde kamuoyu yanıltılmış ve
yönlendirilmiş olurlar.
Yunanistan’ın kendi sınırları
içerisinde yaşayan etnik azınlıkları
reddeden politikası, diasporada
yaşayan Yunan kökenliler için
izlediği politikayla örtüşmüyor.
Arnavutluk’taki Yunan azınlık,
İstanbul’daki Rumlar bunun en
güzel örneği. Ancak sıra kendi
bahçesine gelince durum
değişiyor. Yunanistan’ın bu
konuda demokratik davranması,
hoşgörü göstermesi alışılagelmiş
bir durum değil. Öyle ki
uluslararası hukuka saygı çağrıları
bile durum kendisi için söz konusu
ise geçerli olmuyor. İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği, Evros Azınlık
Gençleri Derneği’yle ilgili 2008
yılında AİHM’nin Yunanistan
aleyhinde aldığı kararlara meydan
okuyor, uygulamamakta diretiyor.
Lozan Barış Antlaşması,
müslüman ve müslüman
olmayanlardan bahsederken, bu
antlaşmadan kısa bir süre önce, 30
Ocak 1923 tarihinde imzalanan
“Yunan ve Türk Halklarının
Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol” Türk ve Yunanlılardan
söz ediyor. Mübadele dışı kalan
Türk ve Yunanlılar ise “etabli” yani
yerleşik kabul edilerek yüzyılın
büyük göçünün dışında
tutuluyorlar.
Lozan konferansı sırasında Türk
heyetinin sunduğu rakamlara göre
Batı Trakya’da Türklerin sayısı
129.120, Rumlar da 33.910 kişiden
oluşuyordu. Venizelos’un Müttefik
Devletlere sunduğu rakamlar da
aslında pek farklı değil. Türkler
114.810, Rumlar da 44.686. Batı
Trakya’da toprakların yüzde 84’ü
de o dönem Türklere ait idi.
Devamı 4. sayfada

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Cumhurbaşkanı Pavlopulos
ve azınlık…
3. sayfanın devamı
Batı Trakya’daki azınlığın
nüfusunun arttığını savunan
Pavlopulos’un, dış göçlere, Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın ırkçı 19.
Maddesiyle vatandaşlığı yitiren 60
bin kişiye rağmen,
Batı Trakya’nın o günden bu
güne neden nüfusunun
artmadığına açıklama getirmesi
gerekiyor. Ama Batı Trakya’daki
nüfus artışı, İstanbul’daki Rumların
sayısındaki azalmayla
ilişkilendiriliyorsa, onun da çok net
sosyolojik, ekonomik nedenleri
olduğunu sayın Cumhurbaşkanı
biliyordur. İstanbul gibi bir
metropolitte yaşayan burjuva sınıfı
Rumlar, ekonomik gücü bir avuç
toprağına ektiği ürünle sınırlı olan,
eğitim imkanı olmayan, ilk irfan
ocağına 1952 yılında ancak
kavuşan Batı Trakyalı Türkler.
Durumlar kendileri için zorlaşınca
bir tarafta toprağından
kopamayan, diğer tarafta da daha
güvenli bir yere gitmeyi tercih eden
iki farklı azınlık yapısından
bahsediyoruz.
Pavlopulos, azınlık
milletvekillerinin Anayasaya ve
Yunan hukuk sistemine saygılı
olması gerektiğinin de altını
çiziyor. Tarih, azınlığın meclisteki
temsilcilerinin bu konuda gayet
dikkatli olduklarını ve hassas
davrandıklarını gösteriyor. Ancak
siyasi partilerin, iktidarların azınlık
temsilcilerine aynı hassasiyetle

yaklaştığını söylemek doğru olur
mu bilmem. Son seçimlerde
SİRİZA’ya azınlığın verdiği
destekle, iktidar partisi ülke
genelinde rekor kırdı. Rekor
seviyedeki böylesi destekleri,
kabinede verilecek bir bakanlık, en
azından bakan yardımcılığı ile
taçlandırmak gerekmiyor mu? Bu
durumda azınlığın temsilcilerine
haksızlık yapılmış olmuyor mu?
Aynı durum, 20 yılı aşkın süre
iktidarda kalan PASOK partisi için
de geçerli.
“Bizler, farklı dine sahip olan
Yunan vatandaşlarının haklarına
olan saygımızdan dolayı gurur
duyuyoruz.” diyor
cumhurbaşkanımız.
Doğru olanın azınlık insanının,
ülkesiyle, ülke yöneticileriyle gurur
duyması değil mi? Keşke azınlık
okulları kapatılmasa, azınlık eğitim
sistemi çökertilmese, dini
liderlerimiz tanınsa, vakıf
mallarımızın yönetimi bize iade
edilse, örgütlenme özgürlüğümüz
olsa, devletin her kademesinde
eşit olduğumuzu hissedebilsek,
devlet memuru olabilsek, etnik
tehlike olarak görülmesek. Sesi
dinlenilmeyen, isteklerine kulak
verilmeyen, ötekileştirilen bir
azınlık olmak yerine, keşke
ülkesiyle, ülke yöneticileriyle gurur
duyan bir azınlık olabilsek.
Bakın, Müslüman olmayan
Londra Müslüman belediye
başkanı seçti. Gerçek hoşgörü işte
budur…
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Çipras - Erdoğan
İstanbul’da görüşecek
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, 23 Mayıs
Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayip Erdoğan’la görüşecek.
Çipras, Birleşmiş Milletler tarafından 23-24
Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Dünya
İnsani Yardım Zirvesi’ne katılmak üzere
İstanbul’u ziyaret edecek.
Basında çıkan haberlere göre Başbakan
Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Mayıs
Pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmede
sığınmacı krizi, Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında imzalanan sığınmacı geri kabul
anlaşması ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer
konuları görüşecek.

Dışişleri, Müftü Mete’nin
Samsun’daki konuşmasına
tepki gösterdi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Eftstratios Eftimiu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Balkan Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin konuk
olduğu “Batı Trakya’da Müslüman Türk Kimliği” konulu konferansta dile getirilen konuşmalara
tepki gösterdi.
Yunanlı gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevaplayan
Efthimiu, “Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Müslüman azınlığa
yönelik her türlü görevini yerine getirdiğini ve Avrupa Birliği
üyesi bir ülke olarak her türlü haktan yararlandırdığını” ifade
ederek, “vatandaşları arasında hiçbir ayırımın söz konusu
olmadığı”nı iddia etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Efthimiu şu ifadelere yer verdi:
“Huzursuzluk ve belirsizlik yaratmak için tasarlanmış kışkırtıcı
girişimler ve açıklamalar, açıkça kimseye ve özellikle de hitap
ettikleri kitleye yardımcı olmamaktadır.”
Müftü Ahmet Mete, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Balkan
Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği “Batı Trakya’da
Müslüman Türk Kimliği” konulu konferansta konuşmuş,
Yunanistan’ın Batı Trakya’daki asimilasyon politikalarını
eleştirip burada yaşayan Müslüman Türklerin bu
uygulamalara direnmeye çalıştığını belirtmişti.

İdomeni'de polis ve sığınmacılar
arasında arbede

İki tren çarpıştı, iki kişi
hayatını kaybetti
SEREZ kenti yakınlarında iki
trenin çarpışması sonucu iki kişi
yaşamını yitirdi, iki kişi de
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serez
ilindeki Hrisu bölgesinde
Yunanistan Demiryolları
İşletmesi’ne (OSE) ait tren, bölgede
ilaçlama çalışmaları yapan
işçilerin bulunduğu başka bir tren
ile çarpıştı. Polis, çarpışmanın
etkisiyle vagonlarda bulunan iki
işçinin hayatını kaybettiğini, iki
kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaza nedeniyle Serez-Selanik
arasındaki tren seferlerine 5 saat
süreyle ara verilirken, kazanın
nedeninin belirlenmesi için
inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kılkış iline bağlı İdomeni bölgesinde kalan sığınmacılar ile polis arasında arbede yaşandı.
Raylar üzerindeki boş bir vagonu polis barikatına doğru iten sığınmacılara polis göz yaşartıcı gaz ile
müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında sığınmacılar polise taş atarak karşılık verdi. Yaklaşık 300
sığınmacının karıştığı olaylarda yaralanan olmadı.
Balkan ülkelerinin sınır kapılarını kapatma kararı almasının ardından 9 binin üzerinde sığınmacı yaklaşık 3
aydır sınır yakınında derme çatma kampta zor şartlarda yaşıyor.
Zaman zaman gerginliğin arttığı kampta daha önce sığınmacıların sınırı geçme teşebbüsünün ardından
Makedonya (FYROM) polisi sığınmacılara sert müdahalede bulunmuş ve onlarca kişinin yaralanmasına
sebep olmuştu.
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Cumhurbaşkanı, devlet ve azınlık

C

umhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un Gümülcine
ziyaretinde yaptığı azınlıkla ilgili
açıklamalar uzun süre tartışılacak.
Pavlopulos, Gümülcine ve Batı Trakya’nın
Yunanistan’a ilhakı için yapılan kutlamalara
katılmak üzere geldi.
Devletin zirvesinin bölgemizi ziyaret
etmesi elbette ki önemli. Cumhurbaşkanı
Pavlopulos, bölgemize yaptığı ziyarette en
önemli ve ağırlığı olan konuşması bize göre
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
kendisine göre ise Müslüman azınlıklar ilgili
olan konuşmaydı.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın neler
söylediğine bakmaya çalışalım. Pavlopulos,
uzun bir bölümünü azınlığa ve Türkiye’ye
ayırdığı konuşmasını şehir meydanında Kılıç
anıtının karşısında bulunan Rodop Ticaret ve
Sanayi Odası’nda yapıyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili
açıklamalarına Lozan antlaşmasıyla başlıyor.
Ve “Lozan antlaşması Batı Trakya’da dini
azınlık (yani Müslüman) öngörüyor.
Türkiye’de ise etnik azınlık öngörüyor” diyor.
bunun için sayfalarca yazı yazılır hiç
kuşkusuz ama Lozan antlaşması İstanbul’da,
Batı Trakya’da da dini azınlıklar öngörüyor.
İstanbul’da gayri müslim azınlıklar, Batı
Trakya’da da Müslüman azınlık.
Yani Lozan antlaşması İstanbul’da gayri
müslim azınlıklardan bahsediyor diye
oradaki azınlıkların “milli kimlik” hakları
ortadan kalkmadığı gibi bizlerin yani Batı

Trakyalıların da “milli kimlik” hakkımız
ortadan kalkmamıştır. Ben çok küçük yaştan
beri kendimi Türk hissediyorum ve öyleyim.
Milli kimliğinin ve milli bilincinin ne
olduğunu bugüne kadar sanırım Batı
Trakya’daki azınlık (buna gerek olmamasına
rağmen) bir çok kez ortaya koymuştur. Batı
Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlığın,
bu ülke için yani Yunanistan için “kötü” bir
şey olmadığını bu ülkenin siyasetçileri,
yöneticilerinin artık anlaması ve halkını bu
“kabustan” kurtarması gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Batı
Trakya’daki azınlığın nüfusunun arttığını
söylüyor. Ne yazık ki bunun da doğru
olduğunu söyleyemeyiz. Evet, nüfus arttı
ama dünyadaki Batı Trakya Türklerinin
sayıları arttı. Batı Trakya’daki Müslüman
Türk azınlığın sayısı 1920’lerde ne kadarsa
(gerek Türk, gerekse Yunan verilerine göre)
yine üç aşağı beş yukarı o kadar. Normalde
iki veya üç katına çıkması gereken nüfus,
ekonomik, siyasi ve kültürel baskılar
nedeniyle doğduğu topraklardan göç etmek
zorunda kaldı. En iyi örnek 60 bin Batı
Trakya Türkünü vatandaşlıktan çıkartan
vatandaşlık yasasının ırkçı 19. maddesi.
Sayın Cumhurbaşkanı azınlık okulları
sayısında hızlı bir artış olduğunu iddia etti.
Şu kadarını söyleyelim. Bundan 20 yıl önce
200’ün üzerinde olan azınlık ilkokul sayısı şu
anda 130 civarında. Bunların büyük bölümü
de son 10 yıl içinde kapatıldı. Diğerlerinin de
kapatılması için “azınlık okulu kötü

okuldur” şeklinde bir propagandanın
yapıldığını, bunun yanısıra azınlık
eğitiminin iyileştirilmesi için azınlığın 20
yıldır dile getirdiği taleplere olumlu yanıt
verilmediğini yeri gelmişken söylemek
isterim.
Sayın Cumhurbaşkanı azınlığın mülkiyet
hakkına tam anlamıyla saygı duyulduğunu
söyledi. Evet, bu alanda son yıllarda
olmumlu gelişmelerin olduğunu söylemek
gerekir. Ancak 1990’ların başlarına kadar
azınlık aleyhine uygulanan idari önlemler
çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin gayri
menkul sahibi olamadığını hatırlatmak
gerekiyor. Bunun yanısıra azınlığın elinden
satın alınması için yıllarca uygulanan “milli
ödenekleri” de unutmamak lazım. azınlığa
uygulanan ekonomik baskılar nedeniyle Batı
Trakya bölgesinin Yunanistan’ın ve Avrupa
Birliği’nin hala en yoksul bölgelerinden biri
olmaya devam ettiğini hatırlatmak gerekir.
Sayın Cumhurbaşkanı azınlığın siyasi
temsil hakkına da değindi. Azınlığın son
seçimlerde 4 milletvekili seçmiş olması da bu
konuya değinmesinde etkili olmuş olabilir.
Ancak 1990’larda çıkartılan yasayla Batı
Trakya Türklerinin bir daha bağımsız
milletvekili çıkarmaması için konan engeli
de hatırlatmak gerekir. Ha bir de 1994’ten
2010 yılına kadar geçerli olan ve Rodop veya
İskeçe ilinde azınlığın, olur da bir gün azınlık
üyesi vali seçme ihtimalini ortadan
kaldırmaya yönelik “süper valilik”
formulünü de unutmamak lazım.
Sayın Cumhurbaşkanı, Batı Trakya’da dini
azınlık kabul edildiğin ancak bununla
birlikte Yunanistan’ın “kendini tanımlama
hakkı”nı tanıdığını söyledi. Fakat bu hakkın
kullanımının anayasayı ve Yunan hukuk
sistemini ihlal etmede araç olamayacağını
söyledi. Yani “Biz Lozan’a bakarız, bu
anlaşmaya göre azınlık dini azınlıktır, bu
nedenle kendi kendini tanımlama hakkı olsa
da isminde ‘Türk’ kelimesi olan dernekler
kurulamaz, azınlık eğitimiyle ilgili alınan
kararlara fazla itiraz edilemez, edilmemeli”
mi demek istiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı “Lozan antlaşması
Batı Trakya’da dini azınlık, Müslüman
azınlığı öngörüyor. Bu azınlık bu özelliğiyle

tüm haklara sahiptir. Lozan antlaşmasına
göre; Türkiye’deki azınlıklar etnik
azınlıklardır. Rum azınlığıdır. Bu fark iyi bir
şekilde anlaşılmalı ve buna herkesin saygı
göstermelidir. Kendini tanımlama hakkı,
hukuku ihlal etme aracı olamaz. Azınlık
milletvekilleri ve kamu görevi yapan tüm
azınlık mensuplarının Yunan yasalarına
saygı göstermeleri gerekir. Tüm Yunanlılar
olarak, Hıristiyan Yunanlılar olarak da,
Müslüman Yunanlılar olarak da, fakat
özellikle kamu görevi yapan Müslüman
dinine mensup azınlık mensuplarının ve
meclis içinde gerekli garantileri veren azınlık
milletvekillerinin anayasaya ve Yunan hukuk
sistemine saygılı olmaları gerekiyor.” derken
aslında Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na ve onun temsilcilerine üstü
kapalı “yasaları ve anayasayı ihlal
ediyorsunuz veya buna yelteniyorsunuz”
ithamında bulunuyor.
“Kendini tanımlama hakkı, hukuku ihlal
etme aracı olamaz” derken bir anlamda da
azınlığın ögürlüklüklerini kısıtlıyor.
Özgürlükler ve demokrasinin ön plana
çıkarılmasını beklerken, devletin güvenliği
ve devletin kanunlarına saygı ve itaat
çağrıları ön plana çıktı. Sanki demokratik
taleplerde bulunan bir azınlık değil de,
isyankar ve yasaları tanımayan bir toplum
var karşımızda.
Son 20 yıldır azınlık hakları ve
demokratik talepler anlamında pek bir
kazanım elde edemeyen azınlık toplumunun
durumu ve talepleriyle ilgili olarak devlet
yapısında ciddi bir direncin olduğu
anlaşılıyor. Topluma ve tabii ki devletin
zirvesine bilgi, görüş ve yorum aktaran
çevrelerin, Batı Trakya Türklerini “tehlike –
tehdit” unsuru olarak lanse ettiği görülüyor.
Bunun bir son bulması şart. Bu sebeple de
azınlığın seçilmişlerine ciddi görevler
düşüyor. Vatandaşı olduğumuz devletin
Cumhurbaşkanı’na azınlığı ilgilendiren
meselelerin bir “demokrasi sorunu” olduğu
çok iyi anlatılmalı. Tabii bunları anlamak
isteyen, sorunu olduğu gibi görmek isteyen,
rencide ettiği toplumla empati kapabilecek
bir devlet anlayışı gerekiyor.

Tütün Kooperatifi’nde bütçe toplantısı yapıldı
yıllık net karımız 101.646 euro
oldu. Bu akşam yapacağımız
bütçe görüşmelerinde
alacağımız kararlarla birlikte,
önümüzdeki dönemde daha iyi
adımlar atacağımıza
inanıyorum. Anonim şirketinin
daha iyi çalışması için
üyelerimize yeni öneriler
sunacağız.” diye konuştu.

“YENİ HÜKÜMETLE
BİRLİKTE İŞLERİMİZ
BİRAZ DAHA GERİ GİTTİ”

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi, 2015 – 2016 yılı
olağan bütçe görüşmeleri
toplantısını 13 Mayıs Cuma günü
gerçekleştirdi.
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen toplantıya,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat ve yönetim kurulu
üyelerinin yanı sıra 83 köy
temsilcisi katıldı. Basına kapalı
gerçekleştirilen bütçe
görüşmeleri öncesinde

Kooperatif Başkanı Hüseyin Esat
gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Kooperatifin
önümüzdeki dönemde de
çalışmalarını sürdüreceğini
belirten Esat, Trakya Basma
Anonim Şirketi’nin tütün alımı
çalışmalarına devam ettiğini
söyledi.

“2015 YILI İTİBARİYLE
YILLIK KARIMIZ
101.646 EURO”
Konuyla ilgili olarak

Basına yaptığı açıklamada her
zaman çiftçilerin yanında
olduklarını hatırlatan Hüseyin
Esat şunları kaydetti: “Çiftçilerin
herhangi bir sıkıntısı olduğunda
önümüzdeki dönemde yeniden
her zaman yanlarında olmaya
bir açıklama yapacağını
çalışıyoruz. Ancak son bir buçuk
kaydeden Esat, “Bu toplantıda
yıldan beri yeni hükümetle
bazı yeni kararlar almak
birlikte işlerimiz biraz geri gitti.
istiyoruz. Trakya Basma AŞ’nin
Yetkililere bir çok konularda
çalışmalarının şu anda ne
yazılar gönderiyoruz. ‘Olacak’
durumda olduğunu ele alacağız deniyor ve ne yazık ki sonunda
ve bu konuları ayrıntılarıyla
bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla
üyelerimize anlatacağım.
bizler kooperatif olarak
İnanıyorum ki 2015 yılı içerisinde çalışmalarımıza tüm hızıyla
kooperatif olarak daha iyi işler
devam ediyoruz. Buradan,
yaptık. 2014 yılı itibariyle
bizleri sosyal medyadan
bütçede olan miktar yaklaşık 561 eleştiren bazı çevrelere şunu
bin euro idi. 2015 yılı itibariyle

söylemek istiyorum. Bizleri
haksız yere eleştiren çevreler,
bizim dışımızdaki diğer 18
kooperatifin çalışmalarına bir
baksınlar, bir de bizim
çalışmalarımıza baksınlar. Bizler
kooperatif olarak bölge
çiftçimizle her zaman beraberiz
ve beraber olmaya devam
ediyoruz.”
Trakya Basma AŞ için
önümüzdeki dönemde daha
somut adım atacağı müjdesini
veren Esat, finansman sıkıntısını
aşmaya çalıştıklarını söyledi.
Trakya Basma AŞ’nin iş adamı
Levent Sadık Ahmet’le yaptığı
menajerlik anlaşmasıyla ilgili
olarak Kooperatif Başkanı,
Levent Sadık Ahmet’in bir çok
alanda çalışmalarda bulunan
başarılı bir iş adamı olduğunu
belirterek, kendisiyle görüş
ayrılıkları olduğunu ve bundan
dolayı anlaşmanın feshine karar
verildiğini söyledi. Bu konuda
dedikoduların yapılmaması
gerektiğini belirten Esat, Levent
Sadık Ahmet ile ilgili görüş
ayrılığının dışında hiç bir
problemin olmadığını sözlerine
ekledi.
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Gümülcine’nin Yunanistan’a ilhakının 96. yıldönümü kutlandı
GÜNDEM

GÜMÜLCİNE’nin Yunanistan’a
ilhakının 96. yıldönümü nedeniyle 14
Mayıs Cumartesi günü Gümülcine’de
resmi tören düzenlendi.Bu yılki
törenlere Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos katıldı.
Pavlopulos, sabah saatlerinde dini
ayine katıldı. Şehir merkezindeki anıta
çelenk koyan Pavlopulos, resmi geçit
törenini izledi. Pavlopulos, törenden
sonra yaptığı konuşmada,
Yunanistan’ın uluslararası hukuka
saygılı olduğunu belirterek, tüm komşu
ülkelerden ve özellikle de Türkiye’den
uluslararası hukuka saygı göstermesini
istedi.
Gümülcine’de düzenlenen resmi
geçit töreninde Cumhurbaşkanı
Pavlopulos’un yanı sıra Devlet Bakanı
Terens Kuik, Rodop SİRİZA Partisi
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, Rodop POTAMİ

Partisi milletvekili İlhan Ahmet, eski
bakan ve Rodop milletvekili Evripidis
Stilianidis, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, İskeçe Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos, Gümülcine
Metropoliti Panteleimon ve ordu
temsilcileri hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, Gümülcine’nin fahri
hemşehrisi ilan edildi. Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nde bir
konuşma yapan Pavlopulos’a fahri
doktora ünvanı verildi.
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’a Rodop Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlenen törenle vahri
hemşirelik ünvanı verildi. Pavlopulos
burada yaptığı konuşmanın büyük
bölümünü azınlık ve Türkiye ile
ilişkilere ayırdı.

20 Mayıs 2016

Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Gümülcine ziyareti sırasında ünlü
matematikçi Karatheodori’nin adını
taşıyan müzeyi de gezdi. Pavlopulos

aynı akşam İskeçe’de Dimokritos
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin
yeni bölümünün açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pavlopulos’dan
azınlıkla ilgili ilginç mesajlar...
CUMHURBAŞKANI Prokopis
Pavlospulos, “Lozan Antlaşması’nın Batı
Trakya’da dini azınlık, İstanbul’da ise
etnik azınlık öngördüğünü” iddia etti.
Gümülcine’nin 1920 yılında Bulgar
yönetiminden Yunanistan’a ilhakının
kutlandığı 14 Mayıs etkinliklerine
katılmak üzere Gümülcine’ye gelen
Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Rodop
Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı
konuşmasının büyük bölümünü Batı
Trakya Türk azınlığı ve Türkiye’yle ilgili
konulara ayırdı.
Pavlopulos’un konuşmasında Lozan
Antlaşması’nın Batı Trakya’da dini
azınlık yani Müslüman azınlık
öngörürken, Türkiye’de etnik azınlık yani
Rum azınlığı öngördüğünü iddia etmesi
dikkat çekti. Pavlopulos, “Lozan
Antlaşması Batı Trakya’da dini azınlık,
Müslüman azınlığı öngörüyor. Bu azınlık
bu özelliğiyle tüm haklara sahiptir.
Lozan Antlaşması’na göre; Türkiye’deki
azınlıklar etnik azınlıklardır. Rum
azınlığıdır. Bu fark iyi bir şekilde
anlaşılmalı ve buna herkes saygı
göstermelidir. Biz buna saygı
gösteriyoruz. En iyi ilişkilere sahip olmak
istediğimiz Türkiye tarafından da aynı
saygı gösterilmelidir.” ifadelerini
kullandı.

“KENDİNİ TANIMLAMA
HAKKI, HUKUKU İHLAL
ETME ARACI OLAMAZ”
Konuşmasında “kendini tanımlama
hakkı”na da değinen Cumhurbaşkanı,
bu hakkın Yunanistan Anayasası’nı,
uluslararası hukuku ve Lozan
Antlaşması’nı ihlal etme durumunu
doğurmasının doğru olmayacağını
vurguladı.
Cumhurbaşkanı Pavlopulos şöyle
konuştu: “Bu çerçevede kendi kendini
tanımlama hakkı da var. Yunanistan bu
hakkı 1971’den beri tanımış durumda.
Evet bu hak var ve uygulanabilir. Ancak,
her hakkın bir de sorumlulukları var.
Şunu da çok iyi bilmeliyiz ki; her hak

Kranidiotis
parti kuruyor
kendi kurumsal çerçevesinde
kullanılabilir. Dolayısıyla bu hak, Yunan
Anayasası’nın, yasaların, uluslararası
hukukun ve Lozan Antlaşması’nın
aleyhine olamaz. Daha basit sözlerle
söylemek gerekirse; kendini tanımlama
hakkı, hukuku ihlal etme aracı olamaz.”

“AZINLIK NÜFUSU ARTTI,
AZINLIK OKULLARI ARTTI”
Yunanistan’ın uluslararası hukuka saygı
gösterdiğini ve bunu her zaman ispat
ettiğini dile getiren Pavlopulos, azınlık
nüfusunun arttığını ve azınlık
okullarının çoğaldığını iddia etti.
Pavlopulos, “Yunanistan uluslararası
hukuka ve Lozan Antlaşması’na saygı
gösteriyor. Bu da zaten pratikte
görünüyor. Azınlık nüfusunun
artışından görünüyor. Azınlık okullarının
sayısının artışından görünüyor. Dini
hakların özgürce kullanımı bunu
ispatlıyor. Mülkiyet hakkına tam saygı
bunu ispatlıyor. Yunan
parlamentosundaki siyasi temsil hakkı
bunu ispatlıyor. Haber alma alanındaki

ve özellikle de elektronik haberleşme
alanındaki özgürlük bunu ispatlıyor.
Bizler, farklı dine sahip olan Yunan
vatandaşlarının haklarına olan
saygımızdan dolayı gurur duyuyoruz.”
diye konuştu.

“ÖZELLİKLE KAMU GÖREVİ
YAPANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ
ANAYASA VE YUNAN HUKUK
SİSTEMİNE SAYGI GÖSTERMELİ”
Cumhurbaşkanı Pavlopulos, azınlık
milletvekilleri ve kamu görevi yapan tüm
azınlık mensuplarının Yunan yasalarına
saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.
Pavlopulos, “Tüm Yunanlılar olarak,
Hıristiyan Yunanlılar olarak da,
Müslüman Yunanlılar olarak da, fakat
özellikle kamu görevi yapan Müslüman
dinine mensup azınlık mensuplarının ve
meclis içinde gerekli garantileri veren
azınlık milletvekillerinin anayasaya ve
Yunan hukuk sistemine saygılı olmaları
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

YENİ Demokrasi Partisi’nden (YDP)
ihraç edilen Failos Kranidiotis yeni parti
kuruyor.
Kısa bir süre önce YDP Başkanı
Kiriakos Miçotakis tarafından partiden
ihraç edilen eski Siyasi Komite üyesi
Kranidiotis, “Yeni Sağ” (Nea Deksia)
adıyla parti kurmak için Yargıtay’a
başvurdu.
Antonis Samaras’ın başbakanlığı
döneminde danışman olarak görev
yapan Kranidiotis’in partisinin
ambleminde mavi kırmızı renklerde bir
kartal bulunuyor. YDP’nin de sağında
yer alacak olan partinin kurulduğu
haberini Kranidiotis sosyal medyadan
duyurdu.
Eski LAOS Partisi başkanı Yorgos
Karacaferis ve Dimitris Baltakos’un
kurduğu “Milli Birlik Partisi”ne üye
olması için Kranidiotis ile yapılan
görüşmelerin sonuç vermemesi sonrası
adı geçen partinin kurulduğu belirtiliyor.
Kranidiotis’in gelecek hafta bir basın
toplantısı düzenleyerek partinin resmi
tanıtımını yapması bekleniyor.
Böylece “Milli Birlik Partisi”nden
sonra Yunanistan’da YDP’nin de sağında
yer alacak ikinci bir parti kurulmuş oldu.
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Türkiye Dışişleri, Pavlopulos’un
açıklamalarına tepki gösterdi
“Batı Trakya Türk azınlığının durumu
Yunan makamlarının açıklamalarından
çok uzak noktada”
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, Batı
Trakya Türk azınlığının mevcut
durumunun, Yunan makamlarının
açıklamalarından çok uzak bir noktada
bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un Gümülcine ziyareti
sırasında azınlıkla ilgili iddialarından
sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın
kendi yükümlülüklerini görmezden
gelerek, azınlığın devlete karşı
yükümlülüklerini yerine getirmesini
istediğini belirtti.
Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan
Bilgiç, Yunanistan’dan azınlığın
kimliğine saygı göstermesini ve adında
“Türk” kelimesi geçen azınlık sivil
toplum kuruluşlarıyla ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulamasını istedi.

tanıyacak düzenlemelerin ve
uygulamaların bir an evvel hayata
geçirilmesi olduğunu ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Tanju Bilgiç’in açıklaması şöyle: “Son
günlerde üst düzey Yunan yetkililer,
‘Müslüman azınlık’ olarak
nitelendirdikleri, Batı Trakya Türk
azınlığının AB üyesi olan Yunanistan’da
tüm haklardan yararlandıklarını ileri
sürmekte; hatta kendi yükümlülüklerini
görmezden gelerek, azınlığın devlete
karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerektiğini dile getirmektedirler.
Yunanistan’da azınlık haklarından
yararlanmak ve aynı zamanda eşit
vatandaş muamelesi görmek isteyen Batı
Trakya Türk azınlığının mevcut durumu,
Yunan makamların açıklamalarına
yansıyan iyimser bakış açısından çok
uzak bir noktada bulunmaktadır.

KENDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ
GÖRMEZDEN GELMEKTEDİR

AZINLIĞIN ETNİK KİMLİĞİNE
SAYGI GÖSTERİLMELİ

Bilgiç, Türkiye’nin beklentisinin gerek
ikili ve uluslararası anlaşmalar, gerek
evrensel insan hakları çerçevesinde,
azınlık mensuplarının tüm temel hak ve
özgürlüklerden yararlanmasına olanak

Bu çerçevede, Yunanistan’ın azınlığın
etnik kimliğine saygı göstermesi,
adlarında ‘Türk’ kelimesi geçtiği için
yasakladığı sivil toplum kuruluşlarıyla
ilgili sekiz yıldır uygulamadığı Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulaması; azınlık anaokulları ve diğer
seviyelerde azınlık okulları açma
taleplerini karşılaması; azınlığın seçtiği
müftüleri tanıması ve dini özgürlüklerine
yönelik müdahalelerde bulunmaması;
azınlığın vakıf idareleri ve vakıf malları
üzerinde tam söz hakkına sahip
olmalarını temin etmesi; Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş olan
19. maddesi bağlamında vatandaşlıktan
çıkartılan azınlık mensuplarını yeniden
vatandaşlığa alması, Batı Trakya Türk
azınlığının en temel beklentileri olarak
ortaya çıkmaktadır.

Yunan Dışişleri’nden Türkiye’ye yanıt:
“Azınlık eşit haklardan yararlanıyor”

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye’nin Batı
Trakya Türkleriyle ilgili açıklamalara cevap
verdi. Bakanlık Sözcüzü bir gazetecinin
sorusu üzerine yaptığı açıklamada,
azınlığın bütün Yunan vatandaşları gibi
eşit haklardan yararlandığını iddia ederek,
Türkiye’nin anlaşmalara uyulması
gerektiğini anlamasının şart olduğunu
söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün bir
gazetecinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsünün, Batı Trakya’daki azınlık
hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin verdiği

cevap şöyle: "Lozan Antlaşması'nda
belirlendiği üzere Trakya'daki Müslüman
azınlığı, anayasada garanti altına alınan
yasalar önünde eşitlik sayesinde tüm
Yunan vatandaşları gibi eşit vatandaşlık
haklarından yararlanıyor. Her ne kadar zor
olsa da Türkiye’nin anlaşmalara saygı
duyulması gerektiğini anlaması
gerekmektedir. Ne yazık ki tarihi tecrübe ve
rakamların ortaya koyduğu gerçek bunun
geçmişte mümkün olmadığını gösteriyor.
Hiç olmazsa gelecek için çaba göstersin."

AZINLIĞIN TÜM ÖZGÜRLÜKLERDEN
YARARLANMASINA OLANAK
TANIYACAK DÜZENLEMELER BİR AN
EVVEL HAYATA GEÇİRİLMELİ
Bu konuları yakından takip eden ve
Yunan makamlarıyla ele alan ülkemizin
beklentisi de, AB üyesi Yunanistan’da,
gerek ikili ve uluslararası anlaşmalar,
gerek evrensel insan hakları
çerçevesinde, azınlık mensuplarının tüm
temel hak ve özgürlüklerden
yararlanmasına olanak tanıyacak
düzenlemelerin ve uygulamaların artık
biran evvel hayata geçirilmesidir. Bunun
ikili ilişkilerimiz üzerinde olumlu etki
yapacağını değerlendirmekteyiz.”
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Gümülcine’de eczacılık kongresi
“BU KONGRE SORUNLARIMIZI
MASAYA YATIRMAK İÇİN
BİR İHTİYAÇ”
Eczacılık sektörünün son yıllarda
büyük sorunlarla karşı karşı olduğunu
ifade eden Eczacılar Odası Başkanı, “Bu
kongrenin 2011 yılında yapılması için bir
karar vardı. Ancak o dönemde ekonomik
kriz nedeniyle çok büyük sorunların
yaşandığı ve bu tür organizasyonları
yapamayacağımız bir döneme girmiştik.
Dolayısyla kongreyi de ileri bir tarihe
bıraktık. Fakat geldiğimiz noktada
sorunlarımızı ve tabii mesleğimizle ilgili
gelişmeleri konuşmak için böyle bir
kongrenin yapılması artık ihtiyaç haline
geldi.” dedi.

“İLACA YAPILAN HARCAMA
AZALDI, ECZANE SAYISI ARTTI”
ALEKSANDROS ÇAPEKOS

GÜLDEN HÜSEYİNOĞLU

BİRİNCİ Doğu Makedonya – Trakya
Eczacılık Kongresi 28 – 29 Mayıs
tarihlerinde yapılacak. Rodop Eczacılar
Odası’nın organizasyonunda
gerçekleşecek kongreye Türkiye ve
Bulgaristan’dan da davetliler katılacak.
Kongrenin iletişim sponsorları arasında
GÜNDEM gazetesi de yer alıyor.
Rodop Eczalılar Odası Başkanı
Aleksandros Çapekos ile Eczacılar Odası
Yönetim Kurulu üyesi Gülden
Hüseyinoğlu Gümülcine’de yapılacak
kongre öncesinde GÜNDEM’e konuştu.

ODA BAŞKANI ÇAPEKOS
Rodop Eczacılar Odası Başkanı
Aleksandros Çapekos, iki gün sürecek
kongrenin, Doğu Makedonya ve Trakya
bölgesindeki altı eczacılar odası ve altı
eczacı kooperatifi tarafından
kararlaştırıldığını söyledi. Sözkonusu
kongrenin dönüşümlü olarak yılda bir
veya iki yılda bir yapılacağını kaydeden
Çapekos, “Haftasonu Gümülcine’de
yapılacak kongre, bölgesel bir kongre
olması nedeniyle bir ilk olacak. İki gün
sürecek ve uluslararası bir boyutu
olacak. Çok sayıda bilimsel bildiri
sunulacak. Ayrıca yuvarlak masa
toplantıları gerçekleştirilecek. Türkiye ve
Bulgaristan’dan davetlilerimiz olacak.
EOPİİ başkanı da kongremize katılmak
üzere bölgemizde olacak. Bölge için ve
tabii ki eczacılık camiası için son derece
önemli bir etkinliğin olacağına
inanıyoruz.” diye konuştu.

Ekonomik krizle birlikte Yunanistan’da
ilaç için harcanan paranın yıllık olarak
5,6 milyar eurodan, 2 milyar euroya
gerilediğini anlatan Rodop Eczacılar
Odası Başkanı Çapekos sözlerine şöyle
devam etti: “Ekonomik krizin en çok
vurduğu sektörlerden biri bizim
sektörümüz oldu. Yunanistan’da ilaca
yılda 5 milyarın üzerinde bir miktar
harcanırken bugün bu rakam 2 milyara
geriledi. Yani vatandaş ilaca, yani
eczaneye verdiği parayı çok büyük
oranda azaltmak zorunda kaldı. Fakat
bunun aksine eczane sayısı büyük
oranda arttı. Yapılan yasa değişikliğiyle
şu anda bin vatandaşa bir ezcane
öngörülüyor. Köylerde ise 500 kişiye bir
eczane açılıyor. Daha önce 3 bin kişiye
bir eczaneydi. Sonra 1.500 oldu. Şu anda
bin vatandaşa bir eczane. Bu rakamları
dikkate aldığımızda ne kadar büyük
sorunla karşı karşıya olduğumuz
görülecektir. Yunanistan’da 12 bine yakın
eczane var. Düşünün ki Türkiye’de 22 bin
ezcane var. Ancak son dönemde
ülkemizde çok sayıda eczane kapandı
veya kapatma işlemleri başlattı. Tüm bu
sorunlar ve tabii ki eczane ile hasta ve
hastalıklarla mücadele konuları
kongremizde ele alınacak.”

GÜLDEN HÜSEYİNOĞLU
Rodop Eczacılar Odası Yönetim Kurulu
üyesi Gülden Hüseyinoğlu da
Gümülcine’de gerçekleştirilecek
kongrenin “Yunan eczanesinin ufkunu
açıyoruz” sloganıyla yapılacağını
belirterek, kongede eczacılık alanında
sorunların ve son gelişmelerin ele
alınacağını vurguladı.

“BÖLGESEL KONGRELER BUNDAN
SONRA DEVAM EDECEK”
Bilimsel ve mesleki konuşmaların
yapılacağı ve iki gün sürecek kongrenin
bölgede yapılan ilk bölgesel eczacılık
kongresi olduğuna dikkat çeken Gülden
Hüseyinoğlu, “Bu tür faaliyetler Atina’da
tabii ki yapılıyor. Ancak Atina’daki
bilimsel bir kongreye katılmanın hem
zaman açısından, hem de ekonomik
açıdan zorlukları var. Dolayısıyla böyle
bir etkinliğin yapılması bir ihtiyaçtan
doğdu. Bundan böyle bölgesel
kongrelerin yapılması kararlaştırıldı.”
dedi.

“TÜRKİYE VE BULGARİSTAN’DAN
KATILIM OLACAK”

Rodop Eczacılar
Odası Başkanı
Çapekos:
“Ekonomik krizin
en çok vurduğu
sektörlerden biri
bizim sektörümüz
oldu. Yunanistan’da
ilaca yılda
5 milyarın
üzerinde bir
miktar harcanırken
bugün bu rakam
2 milyara
geriledi”.
İki komşu ülkeden de davetlilerin
olduğunu ifade eden Hüseyinoğlu,
“Gümülcine’deki kongreye Türkiye ve

Bulgaristan’dan davetliler gelecek.
Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk
Kes, Türk Eczacılar Birliği Denetim
Kurulu Başkanı Bülent Varel ve Sofya
Eczacılar Odası Başkanı Vanelin
Sapunarov Gümülcine’deki kongreye
katılacak ve konuşma yapacaklar. Ayrıca
Yunanistan Eczacılar Odası Başkanı
Konstandinos Lurantos da davetlimiz
olarak burada olacak.” diye konuştu.
Kongrede kendisinin bir konuşma
yapacağını dile getiren eczacı Gülden
Hüseyinoğlu, “hasta tedavisinde
eczacının rolünü” ele alacağını söyledi.

“KONGREYE TÜM SAĞLIK
ÇALIŞANLARI VE
ÖĞRENCİLERİ KATILABİLİR”
Birincisi yapılan Doğu Makedonya
Trakya Eczacılık Kongresi’nin
Gümülcine’deki Arcadia Oteli’nde
gerçekleşeceğini belirten Hüseyinoğlu,
kongreye eczacıların, tüm sağlık
çalışanlarının ve üniversitede sağlık
bölümlerinde okuyan öğrencilerin
katılabileceğini ve katılımın ücretsiz
olduğunu kaydetti.
Kongre, 28 Mayıs Cumartesi sabahı
başlayacak. Kongrenin iletişim
sponsorları arasında GÜNDEM gazetesi
de yer alıyor.

İskeçe’de Türkçe
radyo sahibine
para ve hapis cezası
İSKEÇE bölgesinde Türkçe yayın
yapan özel radyo Kral FM’in sahibi
Hüseyin Karadayı, yasa dışı yayın
yaptığı gerekçesiyle 15 bin bin euro
para ve 17 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Karadayı, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, “Türkçe yayın
yaptığımız ve Türk olduğumuz için
cezalandırıldık.” dedi.
Bir süre önce Kral FM’nin,
Yunanistan Radyo-Televizyon
Kurumu (ESR) tarafından mevzuata
aykırılık iddiasıyla yayınlarının durdurulduğunu belirten Karadayı, buna rağmen
radyonun yayına devam ettiği yönünde yapılan ihbarlar üzerine bir hafta
içerisinde dört kez suçüstü mahkemesine çıkarılarak cezalandırıldığını belirtti.
Karadayı, “Diğer radyoların yaptıklarından farklı hiç bir şey yapmadık. Yasalara
aykırı hiç bir hareketimiz olmadı. Türkçe yayın yaptığımız ve Türk olduğumuz
için cezalandırıldık.” diye konuştu.
Kral FM’in, yayınlarının daha geniş alanda dinlenebilmesi için İskeçe dışında
bir ara verici istasyonu kurması üzerine 2015 yılında Yunanistan RadyoTelevizyon Kurumu (ESR) tarafından yasa dışı ilan edildiğini anlatan Karadayı,
“Radyo yayınlarının İskeçe’de Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı dağlık
bölgede izlenebilmesi için İskeçe yakınlarındaki Stavrupolis bölgesine
yerleştirdiğimiz ara vericiler ESR tarafından ikinci bir radyo istasyonu olarak
algılandı. Bu konuda yaptığımız yasal itirazlar kabul edilmedi ve radyomuz
savcılık kararıyla kapatıldı. Buna rağmen hala yayın yaptığımıza dair yalan
ihbarlar üzerine ben ve eşim tutuklanarak nezarethaneye kapatıldık. Ertesi gün
çıkarıldığımız suçüstü mahkemesinde 15’er bin euro para ve 17’şer ay hapis
cezasına mahkum edildik. Ancak hakkımızı yasal yollardan sonuna kadar
aramakta kararlıyız.” dedi.
Karadayı’nın eşi Mümine Hasanoğlu da sahibi olduğu Radyo Dee Jay’in
kapatılmasıyla ilgili, “Bize yapılan uygulama diğer Yunanca yayın yapan
radyolara yapılmıyor. Oysa yasal açıdan hepimiz aynı konumdayız. Bu haksızlık.
Nezarethanede geçirdiğim geceyi unutamam. Tüm bunların azınlık olduğumuz
ve Türkçe yayın yaptığımız için yapıldığının farkındayız. Bunun başka açıklaması
yok.” dedi.
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ABTTF’de tartışmalı
tüzük kongresi
9 Nisan’da toplanan, ancak
yeterli çoğunluğun
sağlanamaması nedeniyle
gerçekleştirilemeyen Avrupa
Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF)
tüzük değişikliği genel kurulu
14 Mayıs Cumartesi günü
Giessen’de yapıldı.
25 DERNEKTEN
16’SI TEMSİL EDİLDİ
Açılış ve yoklama ile başlayan
genel kurula ABTTF 19. dönem
yönetim kurulu üyelerinin
tamamı ile ABTTF denetim ve
disiplin kurulundan birer üye
katıldı. ABTTF üyesi 25
dernekten 16’sının temsil
edildiği genel kurula toplam 192
delegeden 114’ü katıldı.
ABTTF Genel Sekreteri Aydın
Ahmet’in başlattığı kongre,
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu’nun konuşmasıyla
devam etti. Delegeleri
selamlayan Habipoğlu, tüzük
değişikliği genel kurulunun
Batı Trakya Türkleri’ne yakışır
şekilde gerçekleşmesini ve Batı
Trakya Türkleri için hayırlı
sonuçlar doğurmasını temenni
etti. Batı Trakya’da yaşanan
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) Gümülcine’deki iki
şubesine 21 Nisan ve 10 Mayıs
tarihlerinde yapılan polis ve
savcı baskınını aktaran ABTTF
Başkanı, federasyonun son
dönemde yaptığı çalışmalara
değindi.
DİVAN BAŞKANI
NABİ İBRAHİMCİK OLDU
ABTTF Başkanı’nın açılış
konuşmasının ardından ABTTF
Genel Sekreteri Aydın Ahmet’in
yönetiminde Divan Başkanlığı
seçimi gerçekleştirildi. Divan
Başkanı olarak Giessen Batı
Trakya Türkleri Yardımlaşma
Derneği’nden Nabi İbrahimcik
ve Stuttgart ve Geniş Çevresi
Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği’nden Mesut Nuri aday
oldu. Gerçekleştirilen seçimde
Nabi İbrahimcik 79 oy alırken,
Mesut Nuri 35 oy aldı ve Nabi
İbrahimcik oy çokluğu ile Divan
Başkanı seçildi. Divan Sekreteri
olarak ise Serdar Kelekoğlu ile
Kurtuluş Engin Soyyılmaz
seçildi.
Divan Başkanı Nabi
İbrahimcik’in teşekkürlerinin
ardından salonda hazır
bulunan avukat eşliğinde
tüzüğün bazı maddelerinin
değiştirilmesine geçildi. Bu
konuda açıklama yapmak üzere
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
kürsüye çıktı. Habipoğlu,
değişikliğin temelde iki

maddeden oluştuğunu belirtti.
Habipoğlu, ilk değişikliğin
ABTTF Başkanı’nın doğrudan
genel kurul tarafından
seçilmesini öngördüğünü
belirtti. Mevcut uygulamada,
genel kurulda yönetim
kuruluna seçilen 11 kişinin
gerçekleştirdiği ilk toplantıda
başkan seçildiğini hatırlatan
Habipoğlu, yapılacak
değişiklikle üye dernekler
arasındaki bölünmenin önüne
geçerek, birlik ve beraberliği
daha da güçlendirmek
istediklerini belirtti. Habipoğlu,
başkanın genel kurul
tarafından seçilmesi
uygulamasının yeni bir yöntem
olmadığını, 1997 yılında
uygulamaya konan ancak
1999’da kaldırılan uygulamada
da başkanın doğrudan genel
kurul tarafından seçildiğini
söyledi. Habipoğlu, yaşananlar
nedeniyle bu uygulamaya
tekrar geçme ihtiyacının ortaya
çıktığını ifade etti.
YÖNETİMİN GÖREV SÜRESİ
İKİ YILDAN DÖRT YILA
ÇIKARTILIYOR
İkinci değişikliğin ise ABTTF
yönetim, disiplin ve denetim
kurulu üyelerinin görev
süresinin iki yıldan dört yıla
çıkarılması olduğunu belirten
ABTTF Başkanı, Batı Trakya
Türk azınlığının Dışişleri
Bakanlığı konumundaki
federasyonun yönetici
organlarının görevlerinin dört
yıla çıkarılmasının temel
sebebinin devamlılık esası
olduğunu belirtti. ABTTF
yönetim, denetim ve disiplin
kuruluna seçilen üyelerin,
ABTTF’nin işleyişi ve
çalışmaları bakımından
deneyim kazanmaları ve tam
anlamıyla yönetime iştirak
edebilmeleri açısından iki yılın
yeterli olmadığını söyleyen
Habipoğlu, bu noktada asıl
hedefin gençlerin bu görevlerde
yer almalarını teşvik ederek
dört yıllık süre içerisinde onlara
bilgi ve deneyim kazandırmak
olduğunu ifade etti.
Habipoğlu, gençlerin
yönetime dahil edilmesi
anlamında üçüncü değişikliğin
ise ABTTF’nin gençlik kuruluşu
olan Genç ABTTF Sözcüsü’nün
ABTTF yönetim krulu üyesi
olarak kabul edilerek oy hakkı
olmaksızın doğrudan
Federasyon’un çalışmalarına
dahil edilmesi yönündeki tüzük
değişikliği olduğunu ifade etti.
Hukuki açıdan önemli bir
değişiklik olarak Habipoğlu,
ABTTF’yi hukuken temsil etme
yetkisinin ABTTF yönetim

kuruluna üye 5 kişiye değil,
ABTTF yönetim kurulu
üyelerinin tümü, yani 11 kişiye
ait olması gerektiğini belirtti.
Tüzükteki diğer
değişikliklerin teknik ve diğer
ihtiyaçlardan doğan küçük
değişiklikler olduğunu
kaydeden ABTTF Başkanı,
tüzük değişikliği için
delegelerin desteğini istedi.
Divan başkanı, tüm
derneklerin söz hakkına sahip
olduğunu ifade ederek
konuşma yapmak isteyen
dernekleri kürsüye davet etti.
Genel kurula katılan 16
dernekten Feuchtwangen Batı
Trakya Türk Kültür Derneği
adına Hasan Hasanoğlu,
Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği
adına Fatih Ali, Stuttgart ve
Geniş Çevresi Batı Trakya
Türkleri Aile Birliği adına Mesut
Nuri, Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği adına
Aydın Ahmet tüzük değişikliği
önerilerine ilişkin lehte ve
aleyhte görüşlerini dile
getirdiler. Ayrıca ABTTF
yönetim kuruluna üye İbrahim
Yusuf Hüseyin ile Bülent Ekrem
kürsüye çıkarak aleyhte
görüşlerini açıkladılar.
SEKİZ DERNEK
KONGRENİN YAPILDIĞI
SALONU TERK ETTİ
Tüzüğün bazı maddelerindeki
değişiklik önerileri oy çokluğu
ile kabul edildi; değişikliğe
karşı çıkan üye dernekler, ilk
maddenin oylanmasının
ardından salonu terk ettiler.
Tüzük değişikliği önerileri
salonda hazır bulunan avukat
gözetiminde tek tek okunarak
oylamaya sunuldu. İlgili

değişiklik önerileri oy çokluğu
ile kabul edildi. Ancak ilk
değişiklik önerisinin
oylanmasının sonuçlanmasını
takiben Feuchtwangen Batı
Trakya Türk Kültür Derneği,
Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği,
Homburg ve Çevresi Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma Derneği,
Höchst i. Odw. Batı Trakya Türk
Kültür Merkezi, Kelsterbach
Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Schwabach ve Çevresi
Batı Trakya Türkleri Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Schweinfurt Batı
Trakya Türk Aile Birliği ile
Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı
Trakya Türkleri Aile Birliği
genel kurul salonunu terk
ederek oylamanın geri kalan
kısmına katılmadılar.
ABTTF Başkan Yardımcıları
Hasan Hasanoğlu, İbrahim
Yusuf ve Ekrem Bülent’in de
kongrenin yapıldığı salonu terk
ettikleri bildirildi. Münih,
Espelkam, Hanover, Lauf,
Fürth, Witten, Herzogenaurach,
Lipstadt ve İngiltere
derneklerinin ise toplantıya
katılmadığı öğrenildi.
Oylamanın
tamamlanmasının ardından
genel kurul, bir diğer gündem
maddesi olarak ABTTF’nin
Avrupa ülkelerindeki Türk ve
diğer demokratik kitle
örgütleriyle ortak çalışmaları
hakkında bilgilendirildi.
BTAYTD İÇİN DESTEK METNİ
ABTTF genel kurulunda tüm
gündem maddelerinin
görüşülmesinin ardından, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
Gümülcine’deki iki şubesine

yapılan polis ve savcı baskını
karşısında destek metni
oybirliği ile kabul edildi.
ABTTF, BTAYTD’ye yönelik
haksız suçlama ve eylemler
karşısında siyasi ve hukuki her
türlü desteği vermeye hazır
olduğunu ifade etti.
ABTTF’DEN AÇIKLAMA
Bu arada, genel kurul sırasında
ve sonrasında yaşanan
gelişmelere ilişkin olarak
ABTTF yönetim kurulu yazılı bir
açıklama yaparak şu görüşlere
yer verdi: “ABTTF tüzük
değişikliği genel kurulunda
tüzüğün bazı maddelerinin
değiştirilmesi konusunun
görüşülmesi ve oylanması
esnasında bazı üye derneklerin
kurulu terk etmelerini genel
kurula yapılmış bir saygısızlık
olarak görüyoruz. Demokratik
bir şekilde yapılan oylamada
çıkan sonucu kabul etmeyen bu
derneklerimiz genel kurulu terk
etmekle demokratik tepkilerini
göstermiş olsalar da yaşananlar
hepimiz için üzüntü vericidir.
Genel kurulda yaşananlar
sosyal paylaşım ağları ile bazı
azınlık haber sitelerine yanlış
şekilde duyurulmuştur. Bu
mecralarda adı geçen bazı
dernekler ABTTF üyesi
olmamalarına rağmen üye
olarak gösterilmiştir. Genel
kurulu terk eden derneklerin
kendi aralarında birleşerek
alternatif bir oluşum kurmayı
planladıkları yönündeki
açıklamalar
Federasyonumuzun birlik ve
beraberliği açısından
tehlikelidir. Ayrıca genel kurula
katılamayan üye derneklerin de
adı geçen alternatif oluşumda
yer alıyormuş gibi lanse
edilmesi yanlıştır.”
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Dişi köpeklerde kısırlaştırma...

K

öpek sahiplenmek ve onun
tüm gereksinimleriyle
ilgilenmek büyük bir
sorumluluktur, hatta bazen hayatın
doğal akışı içerisinde büyük
fedakarlıklar gerektireceğinden ağır bir
görevde olabilir. Bu nedenle çoğu
hayvan sahipleri köpeğindeki muhtemel
bir gebelik sonucunda doğacak yavru ya
da yavruların sorumluluklarını almak
istemediklerinden bu yönde tedbirler
alınması için arayış içerisine girerler.Bu
nedenle kısırlaştırma, köpek
populasyonunun kontrolünde en etkili
ve masrafı az olan bir yöntem olarak
kabul edilmektedir.
Kısırlaştırılan köpeklerin
üreyemeyeceği ve dolayısıyla doğacak
olan yavrulara bakım, beslenme, yer
bulma gibi sorunlarla karşılaşılmayacağı
gerçeğinden yolaçıkan birçok
hayvansever köpeklerin koruma altına
alınmadıkları sürece bunların
kısırlaştırılması gerektiği konusundaki
yasaları destekledikleri halde buna
karşılık bazı hayvanseverlerde
kısırlaştırılan köpeklerin üreme
kapasitelerinin ve doğal çiftleşme
arzularının tamamıyla ortadan kalktığı
gerekçesiyle bu uygulamayı hayvan
haklarına tecavüz olarak
algılamaktadırlar.
Köpekler duygusal yönden
insanlardan tamamıyla farklıdırlar.
Çünkü doğum yapmış köpekler
yavrularına uzun yıllar bakmak, eğitim
vermek zorunda değildirler ve onlardan
doğacak yavrulara hasret duymazlar.
Sadece doğanın vermiş olduğu
yetenekle türlerini devam ettirmek
amacıyla ürerler.Kısırlaştırıldıktan sonra
köpeklerin ağır duygusal bir çöküntü
yaşadıkları konusunda da henüz bir
kanıt yoktur.
Sahipsiz köpeklerin çoğalması tüm
dünya ülkelerinde karşılaşılan bir
problemdir. Bunların denetim altına
alınması ve kısırlaştırılmasının gerekli
olduğu düşüncesinin birçok haklı yönleri
vardır. Özellikle bu köpekler
sahiplendirilirken kısırlaştırılmış
olmaları çoğu hayvansever tarafından
tercih edilmektedir.
Kısırlaştırma (=ovario-histerektomi),
genel anestezi altına alınmış bir dişi
köpeğin karın boşluğuna girilerek
genital organlarından uterus ve
ovaryumların cerrahi bir yöntemle
alınması şeklinde yapılan bir
operasyondur.
Bu operasyon dişi köpeklerde belirli
avantaj ve dezavantajları da beraberinde
getirmektedir.
Kısırlaştırmanın Avantajları:
Östrüse bağlı problemleri
önler: Hayvan sahipleri tarafından hoş
karşılanmayan siklus kanaması, sık idrar
yapma nedeniyle köpeğin evi kirletmesi,
masturbasyon yapması, bu dönemde
iştahsız ve daha sinirli olmaları, evden
kaçma çabaları, kızgınlıktaki dişi köpeği
yürütürken erkek köpeklerin arzu
edilmeyen aşırı ilgisini ortadan kaldırır,
aynı zamanda bu esnada oluşabilecek
trafik kazalarını azaltır.
Planlanmamış gebelikleri
önler: Kısırlaştırma sayesinde başıboş
köpek populasyonundaki artış, doğacak

yavruların bakım, beslenme, onlara yer
bulma ve bu işler için yapılan
harcamaları ortadan kaldırır. Ayrıca
gebelik ve doğum esnasında ortaya
çıkabilecek komplikasyonları önler.
Pyometra ve diğer bazı jinekolojik
hastalıkları önler: Kısırlaştırılmayan dişi
köpekler hayatlarında bazı sağlık riskleri
taşırlar. Örneğin ovaryum kist ve
tümörleri, prolapsus vagina ve uteri,
veneral tümör, kronik endometritis keza
pyometra v.s gibi jinekolojik sorunlardır.
Köpekler ilerleyen yaşlarında
pyometraya daha çok duyarlı hale
gelirler. Bu durum öncelikle hormonal
bozukluklar daha sonra enfeksiyöz
etkenlerle ilişkili olduğundan antibiyotik
ve benzeri ilaçlar problemi çözmeye
yetmemektedir. Genellikle hayat
kurtarıcı yegane müdahale
operasyondur.
Bununla birlikte hayali (yalancı)
gebelik, meme tümörlerinin oluşumu,
hormonal nedenlere bağlı davranış
bozuklukları kısırlştırmayla önlenir.
Kısırlaştırmanın Dezavantajları:
Seksüel siklusun geriye dönüşümsüz
olarak yitirilmesi: Kısırlaştırma sırasında
uterus ve ovaryumlar total olarak
alındığı için dişi fertilitesini
yitirmektedir. Bu nedenle kısırlaştırma
yöntemi hayvan sahiplerine,”geriye
dönüşümü olmayan, kalıcı bir yöntem”
olarak tanıtılmalıdır.
Kilo artışı: Kısırlaştırmadan
kaçınmanın en yaygın nedeni operasyon
sonrası köpeğin kilo alacağı kaygısıdır.
Kısırlaştırıldıktan sonra köpeğin
yedirilen yemeklerden daha fazla
faydalanacağı gerçeği doğrudur. Ancak
genç ve yaşlı köpeklerin
kısırlaştırılmasından sonra meydana
gelen kilo artışının farklı olduğu ve yaşlı
köpeklerin bu operasyondan sonra genç
köpeklere göre daha fazla kilo aldıkları
bildirilmektedir.
İdrarı tutamama (=üriner
incontinens): Kısırlaştırma sonrası
köpekte enfeksiyöz ve nörolojik bir
sorun olmadığı halde uykuda veya
uykunun dışında iken idrarını kaçırma
sorununa sıkça rastlanılmaktadır. Bunun
nedeni ovario-histerektomi sonrası
gelişen üretral sfinkterik yetmezliktir.
Deri ve kıllarda
değişiklik: Köpeklerde doğal olarak
ilkbahar ve sonbahar aylarında olmak
üzere yılda iki kez kıl ve tüyler
kendiliğinden dökülür. Kısırlaştırılan
köpeklerden özellikle uzun tüylü ırklarda
(örneğin; cocker, collie v.s) östrojenik
hormon yetersizliğine bağlı olarak
deride kuruma, pullanma ve kahverengi
lekeler şekillenebilir. Aynı zamanda
boyun, kulaklar, perineum, kuyruk ve
ekstremite bölgelerindeki kıllarda
incelme, kolay kırılma, renklerinde
açılma, kıl dökülmesi ve tüylerin
uzamasında yavaşlama gibi belirtiler
görülebilir. Böyle olguların sağaltımında
kısa süre etkili ve düşük dozlarda
östrojen preparatları kullanılır. Vit.A,
Vit.B kompleks, çinko, kükürt
uygulamaları da faydalıdır.
Sonuç olarak kısırlaştırma,
köpeklerin aşırı populasyon artışının
kontrol altına alınmasına yardımcı olur,
sokak köpeklerinin sahiplendirilme
şansını artırır.

İSTANBUL Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan, Atina’ya
gerçekleştirdiği ziyaret
kapsamında İstanbullu
Rumların Evrensel
Federasyonu’na ait dernek
merkezinde İstanbullu
Rumlarla bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan
Demircan, “Bu havayı
solumaktan ve gerçek
Beyoğlulularla
karşılaşmaktan ayrı bir huzur
duyuyorum. Sizlere
Beyoğlu’ndan, İstiklal
Caddesi’nden, Galata’dan,
kubbelerden, martılardan,
Boğaziçi’nden selam
getirdim.” diye konuştu.
Demircan, İstanbullu
Rumların Beyoğlu için önemli
olduğuna işaret ederek,
“Beyoğlu farklılıktır, çok
renkliliktir. Yüz civarında
cami varsa bir o kadar da
kilise var. Bir şehir
merkezinden çok öte

anlamlar ifade ediyor. Eğer
Beyoğlu’nun bu renkleri
devam ediyorsa, onların
yaşamlarından bugüne
kalanlar devam ediyorsa
Beyoğlu’nu sürdürebiliyoruz
demektir.”
değerlendirmesinde bulundu.
Beyoğlu’nda 12 yıldır
belediye başkanlığı yaptığını
belirten Demircan, “İstanbul
misafirperverliği gösterilen”
Atina seyahatinin, gecikmiş
bir ziyaret olduğunu sözlerine
ekledi.
Demircan, İstanbullu
Rumlarla her anlamda
ilişkilerin sıcak tutulmasının
hedeflendiğine ve ticari
ilişkilerin de bunun bir
parçası olabileceğine dikkati
çekerek, “Yunanistan’da
yaşayan, ticari faaliyetlerde
bulunmak isteyen İstanbullu
Rumları İstanbul’daki
işadamlarıyla bir araya
getirecek bir workshop
düzenlemek isteriz.”

ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre,
Beyoğlu’nda yatırımları
bulunan şirketlerden oluşan
Beyoğlu Investors Group (BIG)
adlı oluşum ile İstanbul’da
ticari faaliyetlerde bulunmak
isteyen İstanbullu Rumlar
arasında bir çalıştayın
düzenlenmesi planlanıyor.
Öte yandan, Beyoğlu
Belediye Başkanı Demircan,
İstanbullu Rumların
yoğunlukla yaşadığı Atina
yakınlarındaki Palio Faliro
semtinin Belediye Başkanı
Dionisis Hacidakis ile de
biraraya geldi. İki başkan, iki
ülke arasında turizmin
canlanmasının faydalarına
dikkati çekti.
Hacidakis ayrıca, bölgede
İstanbullu Rumların özel bir
yeri olduğunu, çok çalışkan
ve yaratıcı bir topluluk
oluşturduklarını ifade etti.

İlhan Ahmet: “Çocuk
yardımlarının ikinci taksidi
ne zaman yatırılacak?”
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, çocuk sahiplerine yapılan devlet
yardımının SİRİZA-ANEL hükümeti
döneminde neden durduğunu sordu.
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Dayanışma Bakanı’na yönelik POTAMİ
Partisi’nden iki milletvekiliyle birlikte
sunduğu soruda milletvekili Ahmet, çocuklu
ailelere yapılan sosyal yardımın hak
sahiplerine ödenmesinde yaşanan gecikmeyi
dile getirdi.
İlhan Ahmet, çocuk sahiplerine ödenmesi
gereken tutarın yarısının en son 22 Nisan
tarihinde ödendiğini hatırlatarak, aradan bir
aya yakın süre geçmesine rağmen, kalan %
50’lik pay için bir ödeme takvimi belirlenip
belirlenmediğinin cevabını istedi.
Ülkenin içinden geçtiği ağır ekonomik
krizde özellikle çok çocuklu aileler için son
derece önemli bir destek olan sosyal yardımın,
SİRİZA-ANEL iktidarında sekteye uğramasının

kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ahmet,
ilgili bakana çocuk yardım paralarının ikinci
taksidinin ne zaman yatırılacağını sordu.
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LG’nin 360 derecelik kamerası
LG’nin 360 derecelik video
çekebilen kamerası 360 CAM’i
inceliyoruz.
Bu yıl sanal gerçeklik
teknolojisinde büyük
yeniliklere şahit olduk. Özellikle
uzun zamandır beklenen sanal
gerçeklik gözlüklerinin birer
birer hayatımıza girmesi,
üreticileri olduğu kadar
teknoloji severleri de bir hayli
heyecanlandırmış durumda. Bu
yenilikçi ürünler arasında
elbette tüketim noktasında
olduğu kadar doğal olarak
üretim için de çeşitli cihazlara
ihtiyaç doğuyor. Sanal gerçeklik
gözlüklerine içerik sağlamak
için uygun kameraların
kullanıcılar arasında
yaygınlaşması, kuşkusuz bizleri
bu sürece daha iyi adapte
edecek. Buna ilişkin ürünlerden
biri de, LG’nin yeni amirali
G5’in tanıtımında “LG G5’in
arkadaşları” arasında yer alan
360 CAM. Bu incelememizde,
LG’nin 360 derecelik görüntüler
kaydedebilen video kamerası
LG 360 CAM’i inceleyeceğiz.
360 derecelik video kaydı
LG’nin G5’le beraber tanıttığı
360 CAM, adı üstünde 360
derecelik videolar kaydedebilen
bir kamera. Fazlasıyla kompakt
yapıda olan ve gayet de kolay
bir kullanım sağlayan kamera,
çektiği görüntüleri illa ki en
basitinden Google Cardboard
gibi bir sanal gerçeklik
gözlüğüyle izlemenizi şart
koşmuyor. Cep telefonu
üzerinden ve yine YouTube
üzerinden kaydettiğiniz 360
derecelik videoları

görüntüleyebiliyorsunuz. Nasıl
yapıldığından bahsedeceğiz,
ancak önce cihazın tasarımına
bir göz atalım.
LG CAM 360, fazlasıyla
kompakt yapıda. Avucunuzun
içinde tutup havaya kaldırarak
çevrenizin 360 derecelik
videosunu rahatlıkla
çekebiliyorsunuz. Beraberinde
kutu içeriğinde gelen koruma
kılıfını cihaza ters takarak,
elinizin kadraja girmediği daha
rahat bir kullanım biçimini de
tercih edebiliyorsunuz.
Üzerinde ortada yer alan
butona basarak kaydı
başlatabiliyor ve tekrar bu yolla
durdurabiliyorsunuz. Bir kez
bastığınızda 360 derecelik
fotoğraf çeken kamera, basılı
tuttuğunuzda ise video kaydını
başlatıyor. 180 derecelik kayıt
yapabilen çift taraflı lensleriyle
360 derecelik video
kaydedebilen CAM 360,
halihazırda 4 GB dahili hafızaya
sahip olsa da, hemen alt tarafta
yer alan kapak altında microSD
kart desteğini de bizlere
getiriyor. Yine bu kapağın
yanında, kamerayı tripod veya
selfie çubuğuna
yerleştirebilmek için bir yuvaya
da yer verilmiş. Bunların
dışında cihazın üzerinde bir de
kenarında kamerayı açmak için
güç butonu bulunuyor.
CAM 360, üzerinde
halihazırda 3 adet mikrofon
bulunduruyor ve bu
mikrofonlarıyla çok başarılı ses
alabiliyor. Biz yaptığımız
çekimlerde, kayıt sırasında
sesimizin çevresel faktörlerden

olabildiğince arındığını gördük.
Elbette yine de kamera üzerinde
harici bir mikrofon girişini de
görmek iyi olabilirdi.
Nasıl kayıt yapıyor?
CAM 360, Full HD ve 2K
çözünürlüklerinde kayıt
yapabiliyor. Yine illa ki bu
kamerayla 360 derecelik video
kaydetmek zorunda değilsiniz.
İsteğe bağlı olarak 180 derecelik
kayıt da alabiliyorsunuz.
Burada seçenekler size
bırakılmış. Kamerayı kontrol
etmek içinse 360 CAM
Manager uygulamasını
telefonunuza indirmeniz
gerekiyor.
Uygulama üzerinde
ayrıca farklı modlarda
çekim olanağı
sağlandığı gibi bunlara ek
olarak çevre şartlarına uygun
olarak daha iyi bir çekim
yapmak için manüel mod
seçeneği de sunuluyor. Bu
büyük kazanç zira, bu yolla
görüntüyü daha iyi hale
çekebiliyorsunuz. Mod
seçenekleri arasında ise gece
çekimi, hareketli çekim,
manzara çekimi ve ışık altında
çekim gibi farklı otomatik
modlar yer alıyor.
Uygulamayı tanıdıktan sonra
kamerayla nasıl çekim
yapacağınıza ve yaptığınız
çekimi nasıl göreceğinize
gelelim. CAM 360 ile kayıt
yaptıktan sonra verileri
telefonunuza uygulama
üzerinden kablosuz olarak
alıyorsunuz. Wi-Fi üzerinden
yapılan aktarım sırasında aynı
zamanda videolar işlenerek

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Beraat,
Saat 2) Asal, Usulca 3)
Rn, Tantal 4) Balon,
İlam 5) Afi, Tel, Ket 6)
Rb, Boa, Ne 7) AA, Üye,
Çift 8) Kerata, Mai 9)
Lagün, Karar 10) Onma,
Net 11) Yb, Martin 12)
Leçe, Ku, Mal 13) Eti,
Kartela 14) Kiler. Alkan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Barbata, Leylek 2)
Esnaf, Aka, Beti 3) Ra,
Lir, Ego, Çil 4) Alto,
Bürünme 5) Ant,
Yanma, Kr 6) Tun, Ebet,
Arka 7) Stilo, Ak, Tura
8) Sual, Aç, Ani, Tl 9)
Allak, İmrenmek 10) Ac,
Menfaat, Ala 11) Taç,
Tetik, Elan.

SOLDANSAĞA
1) Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (Halk dili) Ağabey 2) Bir nota - Kırtasiye 3) Tavır, davranış
- Büyük ve sert taş kütlesi - Radyum’un simgesi 4) Yalan,
uydurma söz, Mücadele 5) Denizden dar bir kıyı kordunu
veya bir kanal ile ayrılmış göl - Taneli bir meyve 6) Göz Yağı alınmış yoğurt 7) Bir işi yerine getirmek için verilen
söz - Sodyum’un simgesi - Susuz içki 8) İlaçların
formüllerini gösteren resmi kitap - Lityum’un simgesi 9)
Beyaz - Rubidyum’un simgesi - Otelde özel bölüm 10)
Cehennem - Çok yorgun, aygın 11) Soğuğun etkisiyle katı
duruma gelme - Nobelyum’un simgesi 12) Donarak yağan
su buharı - Dikenli bir bitki 13) En kısa zaman - Yurt Nikel’in simgesi 14) Açık oturum - Yeni evlenmiş kadın.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bayrak - (kabaca) Kadın - Kap, Kacak 2) Ödül için
verilen nişan - Bir cins iri at 3) Aptal, bön - Kırmızı ile
mavinin karışmasından oluşan renk 4) Niyobyum’un
simgesi - Gümüş’ün simgesi - Bir kimseye göre
çocuğunun çocuğu - Bir bağlaç 5) Evlerde yük odası Desibelin simgesi - Anlam 6) (tiyatro) Antrakt - Güzel
kokulu bitki - Yara üzerine yapıştırılan şerit 7) Sulu
karşıtı - Taksimetresi olan otomobil - Gülüt 8) Öküz
arabası - Parayla bebeği besleyen kadın 9) Namus, haya
- Bir tür dans - Ortodokslarda dini içerikli resim 10) Kesin
yargı - Kardeş karıları - Apansız 11) Tutacak - Kayak İnce yapılı.

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

bütünleşik
360
derecelik
videolar
haline geliyor.
Bu şekilde ister
telefonunuzdan
isterseniz
bilgisayarınızdan
video içinde fare yoluyla veya
dokunarak 360 derece
dolaşabiliyorsunuz. Elbette
YouTube’a aktararak 360
derecelik videoları çevrenizle
paylaşmanız da mümkün. Buna
ek olarak LG’nin kendi sanal
gözlüğü 360 VR, Google
Cardboard veya Gear VR
sahipleri de bu videoları sanki
içindeymiş gibi
görüntüleyebiliyorlar.
İsteğe bağlı olarak Full HD ve
2K kayıt yapabilen kamerayla
biz de incelememiz sırasında
kuşkusuz pek çok 360 video
kaydettik. Öte yandan
çevrenizden bir hayli ilgi de
görüyorsunuz, zira elinizde
tuttuğunuz kamera, şimdilik
pek de görülmüş bir şey değil.

2

3

4

5

6

Ancak iş aktarıma geldiği
zaman çektiğiniz videoların
uzunluğuna bağlı olarak
aktarım ve işleme süresi de
uzuyor. O nedenle işin bu kısmı
biraz sıkıcı ve zahmetli.
Videoların kalitesine gelecek
olursak, elbette bahsi geçen Full
HD ve 2K çözünürlük,
bildiğimiz Full HD ve 2K demek
değil. Zira burada 360 derecelik
bir alandan bahsediyoruz. O
nedenle görüntü kalitesi bir
hayli düşüyor. Küçük
ekranlarda bu pek problem
değil, görüntüler net şekilde
görünüyor, fakat görüntü alanı
büyüdükçe pikselleri saymaya
başlıyorsunuz. Bu elbette LG
CAM 360’ın suçu değil, şu an
piyasadaki 360 derecelik
kameraların –elbette Nokia
OZO’yu burada tenzih etmek
gerekir- bütünü için bu sorun
geçerli. Zamanla bu handikap
da aşılacaktır. O zaman
sanıyoruz ki normal video kaydı
yapmanın pek bir anlamı
kalmayacak.
LG 360 CAM, fazlasıyla keyifli
bir cihaz. 360 derecelik video
kaydetmenin kolay ve
erişilebilir yolu olarak
bulduğumuzu söyleyebiliriz.
Cihazın fiyatı da uçuk değil,
160€ civarında. O nedenle
teknolojiye meraklı kullanıcılar
tarafından rahatlıkla
edinilebilir kanaatindeyiz.
Kullandığımız süre boyunca
oldukça memnun kaldık, fakat
aktarım noktasında uzun
süreler beklemek can sıkmıyor
değil doğrusu; onu da
söyleyelim.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Bir kule… Çok uzaklardan bile görülebilen güçlü
bir ışık kaynağı… İşte çok eski zamanlardan beri
denizcilerin yol göstericileri olan deniz fenerleri…
Deniz fenerlerinin en üst kısmında camla çevrili
bir bölüm bulunur. Bu bölüm içende de bir ışık
kaynağı vardır. Bu kaynaktan çıkan ışık denize
doğru yansıtılır. Işığı yansıtmak için kullanılan ilk
mercek sistemini 1822 yılında Fransız fizikçi
Augustin – Jean Fresnel geliştirmiş. Bu sistem,
lambanın verdiği ışığın daha uzak mesafelere güçlü
bir şekilde yansıtılmasını sağlamış. Günümüzde
birçok deniz feneri, güneş enerjisinden elde edilen
elektrikle çalışan lambalarla ışık yayıyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte deniz fenerleri
giderek önemini yitiriyor. Artık pek çok gemi
konumunu uydular aracılığıyla belirleyebiliyor.
Ayrıca radar sistemleri sayesinde de çevrelerindeki
kayalıkları saptayabiliyorlar. Yine de pek çok deniz
feneri gemicilerin kıyılardaki yol göstericileri
olmaya devam ediyor.
Bazı deniz fenerleri limanların girişine inşa edilir.
Bunlar limanların girişini belli ettiğinden deniz
taşıtları limana güvenli bir şekilde yanaşabilirler.
Bazılarıysa tehkileli olabilelcek yerleri, örneğin
kayalık ya da sığlıkları deniz taşıtlarına belli etmek
amacıyla yapılır. Sisli havalarda deniz fenerlerinin
ışıkları görülemeyebilir. Böyle durumlarda siren
çalarak ya da başka sesli uyarılar vererek yerleri
belli eden fenerler de vardır.
Deniz fenerlerini verdiği ışığın rengi, ne kadar
sürede bir yanıp söndükleri ve ne kadar uzaktan
görülebildikleri gibi farklı özellikleri vardır.

Dedeağaç Limanı’ndaki deniz feneri

Gemiciler deniz fenerlerini bu özelliklerinden ayırt
edebilirler. Böylece kıyı boyunca ilerleyen gemiler bir
deniz feneri gördüklerinde nerede olduklarını
anlayabilirler. Ayrıca deniz fenerinin konumundan
karaya ne kadar yaklaştıklarını da bilebilirler.
Deniz fenerleri, ışıklarının uzak mesafelerden
görülebilmesi için genellikle kıyılardaki yüksek
yerlere inşa edilir. Bazı deniz fenerleri denizin
ortasında bulunan kayalıklara inşa edilir.
İnsanlar denizlerde yolculuk etmeye başladıkları
dönemlerden beri deniz fenerleri inşa etmişler.
Bilinen en eski deniz feneri MÖ 3. yüzyılda Mısır’da
yapılmış olan İskenderiye Feneri’dir. Dünyanın yedi
harikasından biri sayılan bu fener 1375 yılında bir
deprem sırasında yıkılmış.
Eskiden deniz fenerlerinin lambalarını yakmak
için odun, kömür, gaz ve yağ gibi malzemeler
kullanıldığından fenerlerin camları ve lambaları
kısa sürede kirenirdi. Bu nedenle camların ve
lambaların çok sık temizlenmesi gerekirdi. Ayrıca
fenerlerin ışığı yansıtması amacıyla kurulmuş
sistemlerin düzgün çalışabilmesi için de düzenli
bakım yapılması zorunluydu. Bu bakım işlerini
yapan görevlilere “fener bekçisi” denirdi. Bazı
fenerlerde fener bekçisi ve ailesinin yaşadığı ek bir
bina da bulunurdu. Ancak günümüzde, pek çok deniz
fenerinde teknolojik sistemler kullanıldığından fener
bekçilerine gereksinim duyulmuyor.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

20 Mayıs 2016

İSKENDERİYE DENİZ
FENERİ

Dünya‘nın Yedi Harikası’ndan birisidir.
Mısır’daki İskenderiye Limanı’nın
karşısındaki Pharos Adası’na yapılmıştır.
Üzerinde inşaa edildiği adadan dolayı
Pharos olarak anılmış ve bu kelime bir çok
dile yerleşmiştir. İspanyolca, Fransızca ve
İtalyancada Pharos, deniz feneri anlamına
gelmektedir Denizcilere yol göstermek,
bütün limanı aydınlatması için inşa
edilmiştir. Bugün de kullandığımız fener, far
kelimeleri Pharos isminden gelmektedir.
Bugüne kadar yapılmış fenerlerin en
yükseğidir. Yüksekliği konusunda değişik
anlatılar vardır. Bazılarına göre fenerin
yüksekliği 180 metre idi ve tepesinde
İskenderiye limanına giren gemilere yol
gösteren bir ateş yanardı. Fener mermerden
yapılmış olup tepesinde bulunan tunçtan
yapılmış büyük bir ayna yetmiş kilometre
uzaklıktan görülebiliyor ve limana giren
gemilere yol gösteriyordu. Fenerin en
gizemli yanı, güneş ışığını denize yansıtan
cilalı bronz aynalarıdır. Gündüzleri güneş
ışığını alan fenerde geceleri ise, aynaların
önünde ateşler yakılarak böylece aynanın
yansıttığı ışığın, yaklaşık 50 km. uzaklıktan
görülebilmesi sağlanıyordu.
Yapıldığı yıllarda fenerin yüksekliği
yaklaşık 140 metreydi ve üç kattan
oluşuyordu. Birinci katın yüksekliği yetmiş
iki metre, ikinci katın yüksekliği otuz dört
metre ve sekizgen şeklindeydi. Asıl fener
görevini gören üçüncü kat ise silindir
şeklindeydi ve üzerini koni şeklinde bir çatı
örtmekteydi. Üst bölümde alevin olduğu bir
oda vardı. Bunun üzerinde de Zeus heykeli
bulunuyordu. Fenerin i çinde tepeye kadar
çıkan ve çok geniş olan taş bir merdiven
bulunuyordu.
Depremler ve doğal şartlar sonucunda
fener çökmüştür. Fenerin bulunduğu yerde,
günümüzde, İslami döneme ait büyük
Kayıtbay Kalesi yer almaktadır. Bu kale 15.
yüzyılda çökük fener kulesinin üzerine,
onun kalıntılarıyla inşa edilmiştir.
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Çizmeli Kedi
Bir zamanlar üç oğlu olan
bir değirmenci varmış.
Değirmenci ölünce büyük
oğluna değirmen, ortanca
oğluna eşek, küçük oğluna da
kedi miras kalmış. Küçük oğlu
bu duruma çok üzülmüş.
“Kedi ne işine yarar ki
insanın?” diye yakınmış.
“Pişirip yiyemezsin bile.” Kedi
bunu duymuş ve hemen cevap
vermiş. “Kötü bir mirasa
sahip olmadığınızı
göreceksiniz efendim. Bana
boş bir çuval ve bir çift de
çizme verirseniz, neye
yarayacağımı görürsünüz.”
Şaşkınlıktan ağzı bir karış
açık kalan çocuk, kedinin
istediklerini yapmış. Kedi
çizmeleri giyince ayna
karşısına geçmiş ve kendini
pek beğenmiş. Sonra kilerden
taze bir marulla güzel bir
havuç seçip ormanın yolunu
tutmuş. Ormanda çuvalın
ağzını açmış, marulla havucu
çuvalın içine yerleştirip bir
ağacın arkasına saklanmış.
Çok geçmeden taze sebzelerin
kokusunu alan küçük bir
tavşan çuvalın yanına gelmiş,
zıplayıp içine atlamış. Kedi
saklandığı yerden çıkıp
çuvalın ağzını sıkı sıkı
bağlamış.
Ancak Çizmeli Kedi tavşanı

efendisine götürmek yerine
doğruca saraya gidip kralla
görüşmek istediğini söylemiş.
Kralın huzuruna çıktığında
yere eğilerek, “Yüce efendimiz,
size efendim Marki’den bir
hediye getirdim,” demiş. Bu
hediye kralın çok hoşuna
gitmiş.
Üç ay boyunca Çizmeli Kedi
saraya o kadar çok hediye

yüzerken hırsızların onun
elbiselerini çaldıklarını
söylemiş. (Oysa Çizmeli Kedi,
efendisinin elbiselerini
çalıların arkasına kendisi
gizlemiş!) Kral, hiç
gecikmeden
Marki’ye bir
takım elbise
yollamış.

götürmüş ki, kral artık onun
yolunu gözler olmuş. Derken
Çizmeli Kedi’nin dört gözle
beklediği gün nihayet gelmiş
çatmış. “Bana sakın neden
diye sormayın ve bu sabah
ırmağa gidip yıkanın,” demiş
sahibine. Çizmeli Kedi, o
sabah kralın prensesle, yani
kızıyla birlikte ırmağın
kenarından geçeceğini
biliyormuş.
O sabah, kralın faytonu
ırmağın yakınından geçerken
Çizmeli Kedi telaşla yanlarına
yaklaşmış. “Yardım edin!
Yardım edin!” diye bağırmış.
“Efendim Marki boğuluyor!”
Kral hemen bir alay askerini
ırmağa yollamış.
Fakat
Çizmeli
Kedi bununla da
kalmamış. Krala,
efendisi ırmakta

Tahmin
edeceğiniz gibi
Çizmeli Kedi’nin sahibi,
kendisine Marki
denmesine
çok

Sizin köşeniz

Kerem İmam - 6 yaş
Gümülcine
Konu:
Annem ve
babamla yurt
dışına gittik
ve bu
gümrükten
geçtik

şaşırmış, ama akıllılık
edip hiç sesini çıkarmamış.
Marki güzelce
giydirildikten sonra Kral onu
gideceği yere götürmek için
faytonuna davet etmiş ve
kızıyla tanıştırmış. Prenses,
iki dirhem bir çekirdek
giyinmiş olan Marki’ye bir
bakışta aşık olmuş.
O sırada Çizmeli Kedi koşa
koşa oradan uzaklaşmış. Çok
geçmeden büyük bir tarlada
ot biçen insanlara rastlamış.
“Beni dinleyin!” diye bağırmış.
“Kral bu yöne doğru geliyor.
Size bu tarlaların kime ait
olduğunu sorarsa, ona
efendim Marki’ye ait
olduğunu söyleyeceksiniz.
Yoksa sizi dilim dilim
doğrattırırım!”
Sonra Çizmeli Kedi bir süre
daha koşmuş ve büyük bir
tarlada buğday biçen
adamlara rastlamış. Aynı şeyi
onlara da söylemiş. Sonra
tekrar koşmuş ve her rast
geldiği insana aynı şeyleri
tekrarlamış. Derken devin
şatosuna varmış.
Kral’ın faytonu Çizmeli
Kedi’nin geçtiği yerlerden
geçerken kral her rast geldiği
insana, “Bu tarlalar kime ait?”
diye soruyormuş. Her
defasında da aynı cevabı
alıyormuş. Kral, Marki’nin bu

kadar
çok
toprağa
sahip
olmasına şaşırmış.
(Çizmeli Kedi’nin sahibi
de öyle!)
O sırada Çizmeli Kedi
devin şatosunda başka
bir işler çevirmekle
meşgulmüş. “Dev,” demiş
Çizmeli Kedi, devin
nefesinin kokusundan
iğrendiğini gizlemeye
çalışarak. “Senin aynı
zamanda müthiş bir
sihirbazlık gücünün
olduğunu söylüyorlar,
doğru mu?”
“Öyle diyorlarsa,
öyledir,” demiş dev
alçakgönüllülükle.
“Örneğin, istersen
hemen bir aslana
dönüşebildiğini söylüyorlar,”
demiş Çizmeli Kedi. Bunu
söyler söylemez Dev
hemen kendini bir
aslana
dönüştürüvermiş. Çizmeli
Kedi kendini dolabın üzerine
zor atmış. Dev tekrar eski
haline dönünce dolaptan
aşağı inmiş. “Mükemmel!”
demiş Çizmeli Kedi. “Ama fare
gibi küçük bir şeye dönüşmek
senin gibi cüsseli biri için
imkansız olmalı!”
“İmkansız mı?” diye gülmüş
dev. “Benim yapamadığım şey
yoktur!” Dev bir anda fareye
dönüşmüş, Çizmeli Kedi de
onu hemen yutmuş. Derken
kral, devin şatosuna varmış.
Şatonun artık kime ait
olduğunu tahmin
etmişsinizdir herhalde!
Çizmeli Kedi kralın faytonunu
şatonun yolunda karşılamış.
“Bu taraftan gelin,” demiş.
“Sizi bir ziyafet bekliyor.”
Dev o gün birkaç
arkadaşına bir ziyafet
vermeyi planladığı için
yemeklerle donatılmış büyük
bir masa hazır bekliyormuş!
O günün sonunda Çizmeli
Kedi’nin sahibi Marki
prensesle nişanlanmış. Bir
hafta sonra da evlenmişler.
Çizmeli Kedi’ye ne mi
olmuş?
Dokuz canından dokuzunu
da sefa içinde sürmüş ve bir
daha da fare avlamasına
gerek kalmamış. Ara sıra
avlamış, o da kedi olduğunu
unutmamak için.
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Ata toprağı Ankara ve Samsun’a ulaştırıldı
Her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen “Atatürk’ü Anma ve
Barış Koşusu”nun 28’incisi yapıldı.
Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğduğu evden alınan ve 19 Mayıs
törenlerinde Samsun ve Ankara’ya
ulaştırılan toprak, İpsala gümrük
kapısında yapılan resmi törenle
yetkililere teslim edildi.
İPSALA Gümrük Sahası’nda
yapılan törene Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, İpsala
Kaymakamı Eyyup Özdemir,
BTTDD İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş, Soma Şube
Başkanı Mehmet Akın, Keşan
Şube Başkanı İsmail Beyli,
BTTDD Teşkilat Başkanı Musa
Yurt, BTTDD Genel Merkez
Denetim Kurulu üyesi Ahmet
Kereci, Batı Trakya Sağlık
Eğitim Vakfı Başkanı Selahattin
Yıldız, İpsala Jandarma
Komutanı, İpsala İlçe Emniyet
Müdürü, İpsala Gümrük
Müdürü, İpsala İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Atletizim Federasyonu
temsilcisi ve Türkiye’nin farklı
noktaları ile Batı Trakya’dan çok
sayıda soydaş katıldı.
Atatürk’ün Selanik’teki
evinden alınan topraklardan
biri Ankara’da 19 Mayıs
törenlerinde Anıtkabir’e teslim
edilmek üzere Atletizm
Federasyonu yetkililerine,
diğeri de Samsun Valiliği’ne
teslim edilmek üzere BTTDD
yetkililerine verildi.
BTTDD toprağı teslim
aldıktan sonra, bu yıl içinde
yaşanan terör olaylarında şehit
olanların ruhlarını yad etmek
adına Samsun yolunda toprağı,
Çanakkale savaşlarında şehit
düşen ve Kurtuluş savaşının
ateşini fitilleyen 252 bin şehidin
yattığı Çanakkale’deki Şehitlik
Abidesi’ne getirdi. BTTDD
burada komutanlığı ve abideyi

ziyaret etti. Ziyaret süresince
Selanik’ten gelen toprak
şehitlikte muhafaza edildi.
Törende konuşan İpsala
Kaymakamı Eyyup Özdemir,
“Bu tören ilçemiz için gerçekten
ayrıcalıklı bir tören. Biz de bu
vazifemizin bilincindeyiz. 30
yıldır devam eden bu program
gençlik haftamızın en anlamlı
töreni. Bu anlamlı toprağı
Anıtkabir’e, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebedi
istirahatgahına götürecek
sporcularımıza da kazasız
belasız bir şekilde teslim
etmelerini temenni ediyorum. 19
Mayıs vesilesiyle de son terör
olaylarında şehit olan
kardeşlerimize rahmet
diliyorum. Bu vesile ile
vatanımızın milletimizin birliği
ve bekası için hayatlarını
kaybetmiş tüm aziz şehitlerimiz
için rahmetle anıyor,
gazilerimize de hayırlı uzun
ömürler diliyoruz.” dedi.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
150 bin Batı Trakyalı Türkten
selam getirdiğini kaydederek
başladığı konuşmasında şunları
söyledi: “Sınırın en uç
noktasında al bayrağımızın
dalgalandığı bu noktada,
Balkanlar’dan gelen
soydaşlarımızın,
kardeşlerimizin,
akrabalarımızın, Avrupa’daki
gurbetçilerimizin nasıl bir
heyecan duyduğunu, nasıl
güvende hissettiklerini
yaşayarak biliyoruz. Ümidimiz,
temennimiz odur ki; Türkiye
Cumhuriyeti ebediyete kadar

güçlü, istikrarlı, barış içinde
kalsın. Bugün burada çok
anlamlı bir tören için bir araya
geldik; bir doğuştan başka bir
doğuşa, bir yükselişten bir
başkan yükselişe uzanan bir
temsili tören için bir aradayız.
Cumhuriyetimizin kurucusu ulu
önder Atatürk’ün doğduğu
evden getirilen toprağı
Cumhuriyetimizin doğduğu
Ankara’ya iletmek üzere ebedi
istirahatgahına teslim edilmek
üzere 30 yıldır uygulanan bir
tören. Bu tören çok anlamlı bir
tören. Aynı zamanda gençliği,
dinamizmi, sporu temsil eden
bir tören. Bunu yaşatmak için
gösterilen iradeye teşekkür
ediyorum.”

“BATI TRAKYA’DAKİ AZINLIK
ÖZBEÖZ TÜRKTÜR”
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin ise
konuşmasına, “Bugün tüm Türk
dünyasının ve mazlum
milletlerin kaderlerini
değiştiren ilk adımın atıldığı,
ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün Türk milletinin
makus tarihini değiştirme adına
İstanbul’dan Samsun’a hareket
ettiği gündür.” diyerek başladı.

Son dönemde Batı Trakya’da
yaşanan gelişmeleri de
değerlendiren Başkan Hüseyin,
“Diğer taraftan insan temel hak
ve özgürlüklerini ‘daha fazla
özgürlük, daha fazla hak’
sloganları ile kendi ülkeleri
dışındaki toplumlara telkin
ederek politika yapanların Türk
adına dahi tahammül
edemediklerini görüyoruz. Batı
Trakya’ya ziyarete gelip de
‘Burada Türk yoktur, Müslüman
azınlık vardır’ diyen zihniyete
sesleniyoruz. Ey tarihi
kendilerinin yazacaklarını
düşünen siyasiler. Batı
Trakya’daki azınlık özbeöz
Türktür. Türklüğünden de
Müslümanlığından da hiçbir
şüphesi yoktur. İnancı da tüm
engellemelerinize karşı yaşadığı
hoşgörü dini İslamiyettir. Siz
toplumun benliğini inkar
edenler; hatta bununla da
yetinmeyerek bu durumun
azınlık adına farklı anlamlara
sürüklenmeye çalışıp,
sonrasında demokrasiden,
insan haklarından,
özgürlüklerden bahsetmeye
hakkınız olmadığına

inanmaktayız. Batı Trakya Türk
toplumu her ne kadar azınlık
tarihi sürecinde Yunanistan
tarafından demokrasiden uzak
yaşamaya mahkum edilmiş,
özgürlükleri kısıtlanmış olsa da,
tüm haklarını elde edene kadar
hak arama mücadelesinden
asla vazgeçmeyecektir. Bundan
hiç kimse şüphe ve endişe
duymamalıdır. Tarih boyunca
hep devlet olma şeref ve onuru
ile yaşamış şanlı bir milletin
mensubu olarak bugünü bu
inançla büyük bir şeref ve
onurla yaşıyoruz. Bu inanç ve
azmimizin sonsuza kadar
süreceğini saygılarımızla Yüce
Türk milletine arz ederiz. Ne
mutlu Türküm diyene.” dedi.
Törende BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
İpsala Kaymakamı Eyyup
Özdemir’e tören anısına
derneğin plaketleri sunuldu.
Tören sonrası İpsala Devlet
Su İşleri Sosyal Tesisleri’nde
törene katılan davetlilere yemek
verildi.
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Kozlukebir Belediyesi’nden
sünnet şöleni
KOZLUKEBİR Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği organizasyonda,
15 Mayıs Pazar günü 114 çocuk
sünnet edildi.
Belediyenin sağladığı
imkanlarla gerçekleşen sünnet
töreni, aslen Kozlukebirli olan
Türkiye’nin Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nun
gönderdiği mesajın okunmasıyla
başladı. Kozlukebir köyü
meydanında düzenlenen sünnet
şölenine, sünnet edilen çocuk
aileleri başta olmak üzere
yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
Etkinlik, Edirne’den gelen
davul zurna eşliğinde çocukların
anne babalarıyla birlikte köy
meydanına gelmeleriyle başladı.
Toplu sünnet şöleni programı,
Bursa Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim
görevlisi Mahmut Şefket
Öztürk’ün okuduğu aşr ile devam
etti.
“BUGÜN BURADA OLDUĞU
GİBİ BİRLİK VE BERABERLİK
İÇİNDE OLALIM”
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet yaptığı
konuşmada, belediye olarak
bütün imkansızlıklara rağmen
hizmet vermek için canla başla
çalışmaya devam ettiklerini ve
göreve geldikleri ilk günden beri
belediyeyi yenilikler ve
güzelliklerle buluşturabilmek
için çaba sarf ettiklerini söyledi.
“Düşüncelerimizi bir bir hayata
geçirmenin gurur ve
mutluluğunu yaşıyoruz” diyen
Ahmet, “Belediyenin asli
görevlerinin yanında, yıllardan
beri eksikliğini duyduğumuz
sosyal etkinlikleri de hayata
geçiriyoruz. Bu gün 114 tane
çocuğumuzun erkekliğe ilk
adımlarını atması sebebiyle bu
toplu sünnet törenini tertip ettik.
Batı Trakya’da ilk defa böyle bir
etkinliği gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Öncelikle burada sünnet olan
yavrularımızın anne
babalarını tebrik
ediyorum. Değerli
misafirler,
bugün burada
olduğu
gibi
birlik
ve

beraberlik içinde olalım. Bu
birlikteliğimizi hiç kimsenin
bozmasına izin vermeyelim.”
ifadelerini kullandı.
“BU TOPRAKLARDA
SİZLERİN BİRER
EMANETÇİ VE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN
BİRER TEMSİLCİSİ
OLDUĞUNA İNANIYORUZ”
Kozlukebir’deki etkinliğe katılan
Edirne’ye bağlı İpsala Belediye
Başkanı Mehmet Kerman,
“Bizler, İpsala ve Kozlukebir
belediyeleri, belediye meclis
üyelerinin aldığı kararla kardeş
belediye olduk. Bu güzel
organizasyonları gerçekleştirmek
ve güzel şeyler olsun diye karar
aldık. Sizler bizim için çok
önemlisiniz. Bu topraklarda
sizlerin birer emanetçi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin birer temsilcisi
olduğuna inanıyoruz. Bundan
sonraki çalışmalarınızda birlik ve
beraberlik içerisinde olacağınıza
inanıyoruz.” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Vekili Şükrü Köse de
konuşmasında, “Biz, Bursa
Büyükşehir Belediyesi olarak
özellikle Bursa’da olan Batı
Trakyalı kardeşlerimiz adına da
burada yapılan etkinliklere
kayıtsız kalamazdık. Bizler de bu
organizasyona, belki de küçük,
ama sizlerle birlikte
olduğumuzun ifadesi olarak,
yavrularımızı biraz olsun motive
edecek türden birer adet bisiklet
hediye ettik.” ifadelerine yer
verdi.
“BU TÜR FAALİYETLERİN
SÜREKLİLİK, YAYGINLIK
KAZANMASI ÖNEMLİDİR”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Batı Trakya’da bahar aylarının
son derece canlı geçtiğini,
kendilerinin de bu coşkuyu
paylaştıklarını belirterek, “Bizim
için bütün bu faaliyetler bir
yorgunluk değil, aksine bir
tazelenmedir. Keşke
imkan olsa da
birden
çok
yerde

bulunabilsek. Sizlerle bir arada
olmanın coşkusunu her an
yaşayabilsek. Kozlukebir
belediyesi tarihi diye
niteleyebileceğimiz, örneğini ve
bu çapta daha önce
görmediğimiz bir sünnet şölenine
imza atıyor. Böyle bir şölende
emeği geçen tüm kurumlarımıza
teşekkürü bir borç biliyorum.
Bizim sadece güzel sözler
söylememiz, sadece iyi
temennilerde bulunmamız yeterli
değildir. Bizim hayatın her
yönünü doldurabilmemiz gerekir.
Çalışırken de, öğrenirken de bize
has ölçüleri, bize has değerleri
yaşatabilmemiz gerekir. Özellikle
21. yüzyılın karmaşasında buna
ne kadar çok ihtiyaç
duyduğumuzu gayet iyi biliyoruz.
Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin
süreklilik kazanması, yaygınlık
kazanması ve bize yakışır şekilde
sürdürülmesi çok önemlidir.”
dedi.
Etkinlik, din görevlisi Mehmet
Hafız Hoca tarafından salâ
okumasıyla devam etti. Ardından
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, şölenin
gerçekleşmesine katkı sağlayan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’ya,
İpsala Belediye Başkanı Mustafa

Kerman’a, Bursa Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Şükrü
Köse’ye, Kozlukebirli işadamları
Petlas şirketi sahibi Mustafa
Hasan’a, Trakya Tüp sahibi
Coşkun Üzeyir’e, Europarts sahibi
Mehmet Oruç’a plaket sundu.
Program, Kozlukebir Kur’an
kursu öğrencisi Ceyda Ahmet’in
okuduğu “Sakarya” şiiri ile
devam etti. Şölene katılanlar,
Kurcalı köyü ilahi korusundan
ilahiler dinlediler.
Daha sonra Hacıvat - Karagöz
ekibi sahneye çıkarak çocukları
doyasıya eğlendirdi. Edirne’den
gelen tasavvuf müziği ses ve saz
sanatçıları da etkinlikte yer aldı.
Günün anlamına ilişkin duayı
ise Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı.
Etkinlik, çocuklara
hediyelerinin ve katılımcılara
yemek ikramının ardından sona
erdi.
Etkinliğe katılanlar arasında
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Muavin Konsolos Osman Şahin,
İpsala Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, İpsala Kaymakamı
Eyyüp Özdemir, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Şükrü Köse, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif

ve Yardımcısı Fehim Ahmet,
Rodop milletvekilleri Ayhan
Karayusuf, Mustafa Mustafa ve
İlhan Ahmet, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediyesi Gelecek
listesi Başkanı İbrahim Şerif,
Kozlukebir Belediyesi Toplumsal
Hareket Listesi Başkanı Sadettin
Şakir Hüseyin, Kozlukebir
Belediyesi Güven Listesi Başkanı
Adnan Feyiz, Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Doğu
Makedonya-Trakya Bölge Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eyalet meclis üyeleri Önder
Mümin, Ahmet İbram, Rıdvan
Kocamümin ve Tarkan Multaza,
Güney Meriç Derneği Başkanı
Bekir Mustafaoğlu, Rodop-Meriç
illeri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, BİHLİMDER Başkanı
Ahmet Emin, Gümülcine Devlet
Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz
Kliniği Müdürü Dr. Mehmet
Eminoğlu’nun yanı sıra civar
köylerden binlerce soydaş yer
aldı.
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SERBEST KÜRSÜ

Av. Mehmet Memet

ANLAYIŞ
Bir insanı anlamak ne kadar önemlidir hiç
düşündünüz mü? Hayatımızda bulunan,
yardımımıza ve tavsiyemize muhtaç insanlar hep
var olmuştur. Aynı şekilde bizlerin de, bizden ne
istediğini, bizim onlardan ne beklediğimizi
bildiğimiz insanlar vardır. Tüm bu karşılıklı
iletişim kurgusunun yaşamımıza pozitif olarak
yansıması kaçınılmazdır. Karşımızdaki kişiyi
tanımamız ve anlamamız, tüm insani
ilişkilerimizin düzene girmesi, olası sorunların
ortadan kaldırılması için atılması gereken ilk
adımdır.
Ve dinlemek...
Anlamak için önce dinlemek gerekir. Çünkü
dinlemeden yargılamak adaletsizliği doğurur.
Adaletsizlik ise zulümdür. Adaletin ortadan
kaybolduğu toplumların haline her gün biraz
daha fazla şahit oluyoruz.
Etnik, dini, örfi açıdan birbirleriyle aralarında
farklar olan ve aynı yaşam alanını paylaşan
toplulukların da biribirine karşı saygı
çerçevesinde davranabilmesi için karşılıklı
anlayış aynı şekilde şarttır. Yine anlayışın ve
hakkaniyetli hüküm sürmenin temel şartı
diyalog kanallarının açık tutulmasıdır.
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü sn. Panayotis Keramaris’in Azınlık
okulları müdürlerine azınlık mensubu
öğretmenlerin yazışmalarında devletin resmi dili
olan Yunanca’yı kullanmaları için telkinde
bulunulması adına gönderdiği yönergenin
(Protokol No.F.8.2/2.4/2026/07-03-2016)
ardından yakın zamanda Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nde ağırladığımız
İngiltere’nin Atina Büyükelçisi sn. John
Kittmer’in yönelttiği bir soru aklımda canlandı.
“Azınlık olarak Yunan devleti ile aranızda tesis
ettiğiniz Daimi Diyalog Kurulları var mı?” diye
sormuştu. O an bir “maalesef” sözcüğüyle
yetinsem de sonradan düşündüğümde konuyu
genişleterek söylemek istediğim o kadar çok
şeyin olduğunu fark ettim ki. Uzun yıllardır
burada idare anlayışının yönetenle yönetilenin
birbirini yabancı görmesi temeline dayandığını
mı istersiniz, idarenin yönettiği toplumun kırmızı
çizgilerine, hak ve hukuk anlayışına, bazı kağıda
dökülemeyecek örfi kanunlarına tam anlamda
hakim olmadığını mı, yoksa devletimizin önce
dinleyip sonra hüküm vermek yerine önce
hüküm verip sonra dinlemeyi tercih ettiğini mi.
Yunan devletinin azınlık toplumuyla diyalog
içinde bulunmaktan sürekli olarak kaçınması
veya bunu gerçekleştirdiğinde azınlığın
ekseriyetinin ortaya çıkacak sonucu kabul ve
tasdik etmeyeceği şekilde yapmasının daha
sayabileceğimiz bir dizi nedeni olduğu
örnekleriyle birlikte ortaya çıkacaktır. Tüm bu
düşünce girdabının içinde kaybolup gitsek de
ortaya şu sonuç çıkmaktadır: Devlet azınlığı
temsil eden unsurlarla diyalog kanallarını kapalı
tuttuğu sürece bize kimi zaman dar, kimi zaman
da bol gelen hükümleri dayatıp duracaktır.
Ortaya çıkan daha fazla çözümsüzlük, daha fazla
ötekileşme ve birbirinden uzaklaşmadır.
Devletin dinlemeyi, anlamayı ve bu
doğrultuda ortak çözümler üretmeyi tehlikeli
olarak gören ve yapıcılıktan uzak tutumunun
dönem dönem kasıtlı olarak, bazen ise karşı
tarafı anlamamanın getirdiği bilinçsizlikle
azınlığın tepkisine yol açan, rencide edici
kararlara dönüştüğünü gördük. Son örnek de
bundan öteye gitmez. Bu tutum devam ettiği
sürece daha fazla örnekle karşı karşıya
kalacağımız da kesindir. Anadilimiz olan
Türkçe’nin okullarda kullanılması gibi doğal bir

hakkın kullanılmasında dahi, tabiri caizse bir
“bit yeniği” arayan anlayış, kendini
toplumumuzla hemhâl bulmaktan çok uzaktır.
Çok uzak olduğunun kanıtı da yukarıda
bahsedilen 7 Mart 2016 tarihli yönergeye karşı
doğan tepkinin ve karmaşanın üzerine 11 Nisan
2016 tarihinde yine aynı merciden okullara
gönderilen bir diğer yönergedir (Protokol
No.F.8.2/2.4/3044/11-04-2016). Yönergede
24/03/2016 tarihli yönerge (Protokol
No.F.8.2/2.4/2541) ve azınlık okul
danışmanlarının eğitim camiasında ortaya çıkan
“kafa karışıklığına” dair belgesine atıfta
bulunularak açıklayıcı, yeni bir yönerge
yayımlama ihtiyacının doğduğu belirtiliyor. Bu
yönerge ile yazışma ve duyurularda resmi dil
olan Yunanca’nın kullanılması vurgusunun
aksine (yeni yönerge ilk yönergeyi düzeltmiyor)
çift dillilik esasına vurgu yapılıyor. Ayrıca, azınlık
eğitiminin Lozan ve ilgili Eğitim Protokolleri
uyarınca çift dilli olduğu gerçeği dile getiriliyor.
Yani malumun ilanı. Çift dillilik esasına
dayanılarak Eğitim, Araştırma ve Din İşleri
Bakanlığı’nın bu konudaki sabit tezinin her iki
dilin azınlık okullarının eğitim programlarında ve
bunlarla ilgili işleyiş ve süreçlerde engelsizce
kullanılmasının esas olduğu belirtilmekte.
Bunun aksine sn. Keramaris’in 7 Mart tarihli
yönergesinde okullara gönderilecek olan ilan ve
bilgilendirme notlarının ülkenin resmi dili olan
Yunanca’da yapılması talimatı veriliyor. Buna ek
olarak, bu kez Rodop İl Eğitim Müdürü sn.
Konstandinidis Marinos’un azınlık okullarına
gönderdiği bir duyuruda (Protokol No.
F2.4/1224/01-04-2016), öğrencilere yapılacak
olan duyuruların Yunanca’da yapılması talimatı
veriliyor. Gerçekten de, tüm bu yönerge
trafiğinin ardından meydana gelen bir “kafa
karışılığı” var ama bunun kimden
kaynaklandığına bir bakalım.
Eğer son yönergede belirtildiği üzere çift
dillilik esas ise neden daha önceki yönergeleri
azınlık okullarına gönderme ihtiyacı duyuldu?
Sn. Keramaris ve İl Eğitim Müdürü sn.
Konstantinidis Lozan ve Eğitim Protokolleri’nden
haberdar değiller miydi? Tüm bu soruların
temelde iki ana cevabı olabilir. Birincisi ilk
yönergenin yayımlanmasında aranacak bir art
niyet. İkincisi ise yazımızın başından itibaren
analiz etmeye çalıştığımız anlayış “eksikliği” ve
“yapılan hatadan nasıl döneriz”in arayışı. İki
senaryo da eşit derecede üzücüdür. Eğitim gibi
hassas bir konuda art niyet güdülmesi (hangi
hedefle?) veya tepeden bakıcı anlayışla eğitim
fertlerinin -ki buna öğretmenler kadar öğrenci ve
ebeveynleri de dahiller- kendilerini rahatça ifade
edebildikleri dilin kullanımından men edilmeleri
çağımızın gereklerini yeterince idrak edemeyen
bir anlayışın ürünüdür. Yönetilen kişiyi muhatap
almayan, sorunlarını dinlemeyen, tek elden
tepeden inme kararları “Nasıl olsa uygulamak
mecburiyetinde” bakışıyla sabit gören yapı,
daha fazla adaletsizlik ve anlayışsızlık
yaratmaya, ya da diktiğim kostüm bu insana
neden uymuyor diye düşünmeye mahkumdur.
Umarız kısa zamanda bu anlayıştan geri
dönülür ve idarecilerimiz, azınlığın kendi
sorunlarının azınlığın gıyabında çözme
girişimlerinin her zaman taşa çarpan yanlış
uygulamalara sebep olacağını anlarlar.
Günümüzde azınlık toplumunun, her konuda
diyalog ve müzakere yürütebilecek insan
malzemesinden yoksun olmadığını da eklemek
gerekir.

“Harmanlık
Mahallesi’ne
azınlık okulu
mücadelemizde
kararlıyız”
GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık
mahallesine azınlık ilkokulu
yapılması için başlatılan
“Harmanlık Mahallesi’ne Azınlık
Okulu İstiyoruz” hareketinin
sözcüsü Kamil Sıcakemin okul
talebiyle ilgili son gelişmeleri
değerlendirdi.
Harmanlık mahallesinde azınlık
okulu inşaası için başlatılan
hareketin yaptığı girişimlerin elle
tutulur sonuçlar vermeye
başladığını söyleyen Kamil
Sıcakemin, okul talebiyle ilgili
çalışmalara devam ettiklerini
söyledi. Kamil Sıcakemin, “Gerek
İçişleri ve Yeniden Yapılanma
Bakanlığı, gerek Eğitim
Bakanlığı’nın, Selanik bölgesi
milletvekilleri Athanasios Vardalis
ve Yannis Delis’in ‘Gümülcine’deki
Azınlık İlkokullarının Bina
Sorunları’ başlıklı sorusuna verdiği
yazılı cevap, hükümetin ve
dolayısıyla devletin bu konu
hakkında herhangi bir itirazının
olmadığını gösteriyor. Hatta azınlık
okulu inşası için yön verircesine,
İçişleri ve Yeniden Yapılanma
Bakanlığı okul inşaasından yerel
yönetimlerin ve belediye meclisinin
sorumlu olduğunu açıkça ifade
ediyor. Eğitim Bakanı ise konuyu
daha da detaylandırarak, azınlık
okullarının kamu arazilerinde, özel
kişilere ait arazilerde ve vakıflara ait
arazilerde inşa edilmesinin
yasalarda öngörüldüğünü belirtiyor.
Kamu arazilerinde azınlık okulu
yapılabilir cümlesi, 2012 yılında
resmi gazetede yayınlanan 2931
numaralı karar ile Gümülcine şehir
planının genişletilmesi çerçevesinde
ilkokul inşası için ayrılan Harmanlık
mahallesinin girişindeki 2666 metre
karelik alanda azınlık okulu
yapılabilir manası taşımaktadır. Bu
hareketimiz için son derece olumlu
bir gelişmedir. Ancak daha yolun

başındayız ve bu yüzden
mücadelemiz devam edecektir.”
dedi.

“ARTIK GÜMÜLCİNE
BELEDİYESİ’Nİ İKNA
ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”
Harmanlık mahallesine azınlık
okulu talebiyle ilgili olarak
Atina’dan gelen yanıtın çok önemli
olduğuna inandıklarını belirten
Sıcakemin, “Kampanyamızın en
büyük hedefi talebimizin Atina’ya
iletilmesiydi, çünkü oradan gelecek
bir olumlu cevabın yerel
yönetimlerin de elini
güçlendireceğine inanıyorduk ve
nitekim öyle oldu. Olumlu cavap
geldi. Bundan sonra artık
Gümülcine Belediyesi’ni ikna etmek
için girişimlerde bulunacağız.”
ifadelerini kullandı.
Sıcakemin, “Artık girişimlerimiz
Gümülcine belediyesi iktidar ve
muhalefet meclis üyelerini ve
belediye başkanını ikna etmek için
olacaktır. Gazeteniz aracılığı ile de
bu konu için harekete geçmeleri
çağrısında bulunuyoruz.
Önümüzdeki günlerde belediye
başkanı ile görüşme talebinde
bulunacağız.” dedi.
Hareket sözcüsü Kamil
Sıcakemin, Harmanlık Mahallesi’ne
azınlık okulu talebinin hem siyasi,
hem hukuki açıdan doğru ve
mantıklı bir talep olduğunu
belirterek, “Bu mücadelede
kararlıyız. Biz amacımıza ulaşana
kadar mücadeleye devam edeceğiz.”
diye konuştu.
Girişimlerinin sonuç vermemesi
durumunda hukuki mücadeleyi
gözardı etmediklerini de belirten
Sıcakemin, “İnşaallah gerekmez;
ama hukuk mücadelesi de
başlatmayı düşünmüyor değiliz.”
dedi.
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DİN VE TOPLUM

Demirören köyünde
muhteşem hatim töreni

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan’ın habercisi
Berat Kandili
izler için ayrı bir anlam
ve önem ifade eden üç
ayların yarısına
geldiğimiz şu günlerde,
Ramazan’ın mübarek iklimine
adım adım yaklaşmaktayız. 21
Mayıs Cumartesi’yi Pazar
gününe bağlayan gece,
Ramazan ayının habercisi
mübarek Berat Kandili’dir.
Millet olarak Yüce Allah’ın
sınırsız afv, merhamet, yardım
ve bereketinden istifade etmek
üzere, bu geceye erişmenin
heyecan ve mutluluğunu
yaşıyoruz.
Kuran’la şereflenen bu
gecenin kıymetini Peygamber
Efendimiz’den dinleyelim:
“Şaban’ın ortasında bulunan
gecede ibadet ediniz,
gündüzünde ise oruç tutunuz.
Allah-u Teala, o gece güneşin
batmasıyla birlikte dünya
semasına tecelli eder ve fecir
doğuncaya (yani sabah
oluncaya kadar): “Yok mu
benden af isteyen onu
affedeyim; yok mu benden rızık
isteyen ona rızık vereyim; yok
mu benden başka bir şeyler
isteyen ona dilediğini vereyim”
der. Bu durum sabaha kadar
devam eder”.
Berat Gecesi, iman, ibadet ve
düşünce bakımından kendimizi
yenilememiz, geçmişimizi
muhasebe, geleceğimizi
planlama ve ümitlerimizi
tazelememiz için önümüze
konulan büyük bir fırsattır.
Hepimiz biliyoruz ki, fertler
arasında insani değerlerin
önemsenmemesi, yıpratılması
veya yok edilmesi toplumsal
çürümenin habercisidir. İslam,
insanın beden sağlığına önem
verdiği kadar ruh sağlığına da
önem vermektedir.
Dinimiz, insanda mevcut olan
pozitif değerleri öne çıkararak
onu geliştirmek, negatif
değerlerin etkisini azaltarak
özün bozulmasını önlemek;
insanın kendisi, çevresi ve
yaratıcısı ile ilişkilerini
düzenlemek için gönderilmiş bir
dindir.
Berat gecesini idrak eden
herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı
Kerim’deki; “De ki, ey kendi
nefisleri aleyhine haddi aşan
kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümit kesmeyin! Çünkü Allah
bütün günahları bağışlar.
Şüphesiz ki O çok bağışlayan,
çok esirgeyendir.” (Zümer-53)
müjdesinin farkına vararak

B

MERİÇ ilinin Sofulu
belediyesine bağlı Demirören
köyü, 15 Mayıs Pazar günü
hatim töreni düzenledi. Kur’an
kursu öğrenci velilerinin
katkılarıyla düzenlenen hatim
töreninde 44 öğrenci yer aldı.
Demirören’deki etkinliğe
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı

Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara, Rodop-Meriç İlleri
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet,
Güney Meriç Derneği Başkanı
Bekir Mustafaoğlu, Seyyid Ali
Sultan Dergahı Vakfı Başkanı
Ahmet Kara Hüseyin, Dimetoka
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Süleyman
Macur’un yanı sıra kalabalık bir
topluluk katıldı.

Etkinlik kapsamında Kur’an-ı
Kerim’i hatim eden çocuklar
dualar, ilahiler ve şiirler
okudular. Öğle namazı öncesi
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif cami içerisinde
yaptığı konuşmada bu tür
etkinlikleri her zaman
desteklediklerini belirterek,
çocukları ve aileleri tebrik etti.
Etkinliğin sonunda hatim
törenine katılanlara yemek
ikram edildi.

Başkonsolos Akıncı
Basırlıköy’ü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
13 Mayıs Cuma günü
Basırlıköy’ü ziyaret ederek
soydaşlarla Cuma namazını
kıldı.
Rodop ilinin Kozlukebir
belediyesine bağlı Basırlıköy’ü

ziyaretinde Başkonsolos
Akıncı’ya, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif eşlik
etti. Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına göstermiş olduğu
misafirperverlikten dolayı
teşekkür ederek, birlik ve
beraberlik mesajı verdi. Akıncı,

sosyal medya hesabından da,
“Batı Trakya’da görmeye çok
alışık olduğumuz ruhu, temiz
ve mütevekkil insanlarla
Basırlıköy’de de karşılaştık”
paylaşımında bulundu.

kendi özüne dönmeli, ümitlerini
canlandırmalı, bağışlama ve
bağışlanma duygularını
güçlendirmelidir.
Hz. Peygamber, bireysel
hayatımıza; “Kendi nefsin için
istediğini başkası içinde iste;
kendi nefsin için istemediğini
başkası için de isteme! ”, “Kim
dünyada bir mümin kardeşinin
ihtiyacını giderirse Allah da
onun ihtiyacını giderir” ve “Kim
bir müslüman kardeşinin ayıbını
örterse Allah da onun ayıbını
örter” ilkelerini getirerek,
sağlıklı bir toplumu
oluşumunda olgun kişiliklerin
önemli olduğuna dikkatlerimizi
çekmektedir.
Yüce Allah’ın ilahi emirleri ve
sevgili peygamberimizin
tavsiyeleri ışığında; ruhumuzun
gelişmesi ve olgunlaşması için
düşünce ve davranış
biçimlerimizi gözden geçirmeli,
yeni düşünce ve fikirlere açık
olmalı, birbirimizi anlamalı;
ilişkilerimizde doğruluk, adalet
ve samimiyeti esas alarak
zaman zaman ortaya çıkan
anlaşmazlıkları çatışmaya ve
inatlaşmaya dönüştürmeden
çözmeli, bilerek ya da
bilmeyerek yapılan bireysel
hataları hoş karşılamalı ve
affetmeliyiz.
Berat gecesi münasebetiyle,
içimizdeki manevi duyguların
sesine kulak vererek
günahlarımıza tevbe etmeyi,
kendimiz, ailemiz,
memleketimiz, bütün
müslümanlar ve insanlık için
Allah’a dua ve niyazda
bulunmayı ihmal etmeyelim. Bu
gecenin çağın getirdiği
sıkıntılarla bunalan ruhlara,
manevi hayatın ihmaliyle
daralan kalplere ümitsiz,
karamsar ve günleri gafletle
geçen kimselere bir kandil
olması dileğiyle bütün
kardeşlerimin Berat Kandili’ni
tebrik ediyor, insanlığın barış,
huzur ve saadetine, tüm
müminlerin de affına vesile
olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz
ediyorum. Rabbim hep birlikte
bizleri günahlardan,
kötülüklerden arınma ve
kurtuluş beratımızı alabilme
fırsatı olan Berat kandilini en iyi
bir şekilde ihya edenlerden ve
bizleri on bir ayın sultanı
Ramazanla ebedi nimetlerine
nail olan bahtiyar kullarından
eylesin.

gundem_978_Layout 1 23.05.2016 12:12 Page 18

GÜNDEMyorum

18
Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Ισλάμ και Ευρώπη μπορούν να συνυπάρχουν!
θριαμβευτική εκλογή του
Σαντίκ Καν στη δημαρχία
του Λονδίνου και η
ανακοίνωση της δημοφιλούς
μουσουλμάνας πολιτικού Ραμά Γιαντ
ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της
Γαλλίας δείχνουν ότι οι αξίες του Ισλάμ
και της Ευρώπης μπορούν να
συνυπάρχουν δημιουργικά
Και οι δύο δικηγόροι, και οι δύο συμπτωματικά - παιδιά οδηγών
λεωφορείων, μουσουλμάνων
μεταναστών.
«Όλοι μας έχουμε πολλαπλές
ταυτότητες: εγώ είμαι Λονδρέζος, είμαι
Βρετανός, είμαι Άγγλος, είμαι ασιάτης
πακιστανικής καταγωγής, είμαι πατέρας,
σύζυγος, είμαι ένας μακρόθυμος οπαδός
της Λίβερπουλ, είμαι Εργατικός και είμαι
και μουσουλμάνος» δηλώνει ο
νεοεκλεγείς δήμαρχος του Λονδίνου
Σαντίκ Καν, που ανέλαβε τα καθήκοντά
του τη Δευτέρα. Δυστυχώς, την ίδια
άνεση που έχει με τις πολλαπλές του
ταυτότητες ο 45χρονος Καν δεν την έχει
αρκετά σημαντικό μέρος του κοινού.
Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε
πριν από τις δημοτικές εκλογές έδειξε ότι
σχεδόν ο ένας στους τρεις Λονδρέζους
θα αισθανόταν «άβολα» με μουσουλμάνο
δήμαρχο.
Άλλο παράδειγμα: όταν ο Καν
ορίστηκε υπουργός Μεταφορών στην
κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν το
2008 (ήταν ο πρώτος μουσουλμάνος

H

που συμμετείχε στο Υπουργικό
Συμβούλιο), «το παλάτι μού
τηλεφώνησε και με ρώτησε "Σε τι
είδους Βίβλο θέλετε να ορκιστείτε;"
Όταν απάντησα στο Κοράνι, μου είπαν
"Δεν έχουμε κανένα". Γι' αυτό πήγα
εγώ ένα δικό μου».
Ο Καν ανατράφηκε σαν
μουσουλμάνος και δεν έκρυψε ποτέ τη
σημασία που έχει η πίστη του γι' αυτόν.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ως
βουλευτής των Εργατικών το 2005
αναφέρθηκε στον πατέρα του, που του
δίδασκε τις ρήσεις του Μωάμεθ, ιδίως
εκείνη που λέει πως «αν κάποιος βλέπει
κάτι λανθασμένο, έχει την υποχρέωση να
προσπαθήσει να το αλλάξει» - αυτό
άλλωστε τον ώθησε να γίνει πολιτικός.
Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος που
εξελέγη σε τόσο υψηλό αξίωμα στη Δύση
(τις εξουσίες του δημάρχου του
Λονδίνου που χειρίζεται έναν
προϋπολογισμό 16 δισ. λιρών - 20,2 δισ.
ευρώ - τις ξεπερνάει μόνο ο πρόεδρος
της Γαλλίας), αλλά δεν είναι ο
μοναδικός.
Το Ρότερνταμ στην Ολλανδία έχει
μουσουλμάνο δήμαρχο από το 2009. Ο
Μαροκινός Αχμέντ Αμπουταλέμπ, 47
ετών και πρώην δημοσιογράφος, είναι
γιος μουσουλμάνου ιεροκήρυκα και η
εκλογή του θεωρήθηκε απόδειξη της
επιτυχημένης ένταξης των μεταναστών
που αποτελούν το ένα από τα 16
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εκατομμύρια των Ολλανδών - όχι όμως
και τον έναν στους 16 αξιωματούχος.
Στη Βρετανία, στην κυβέρνηση του
Συντηρητικού Ντείβιντ Κάμερον,
υπουργός Επιχειρηματικότητας είναι ο
πακιστανικής καταγωγής Σατζίντ
Τζαβίντ.
«Είναι αλήθεια ότι η συχνότητα και η
σπουδαιότητα των μουσουλμάνων
πολιτικών αυξάνει στην Ευρώπη, αλλά
η Βρετανία ηγείται αυτής της τάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βρετανία
εκλέγει πολιτικούς από μειονότητες ήδη
από τη δεκαετία του 1970. Σήμερα
υπάρχουν δέκα μέλη στο Κοινοβούλιο,
πακιστανικής καταγωγής, όπως ο Καν.
Επομένως, αυτό αποδεικνύει ότι
τουλάχιστον στη Βρετανία μπορείς να
είσαι μουσουλμάνος και να έχεις μια
επιτυχημένη πολιτική καριέρα»
σχολιάζει στο «Βήμα» ο Τίμοθι Πις,
λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης στο
Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ και
συγγραφέας του βιβλίου «Muslims and
Political Participation in Britain»
(«Μουσουλμάνοι και πολιτική
συμμετοχή στη Βρετανία», εκδ.
Routledge, 2015).
Ο Καν βγήκε δυναμικά στα κοινά
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο
Λονδίνο το 2005.
«Η πλειοψηφία του βρετανικού
κοινού πιστεύει ότι ο ρυθμός και η
κλίμακα της μετανάστευσης, απ' όλες
τις γωνιές του κόσμου,
περιλαμβανομένης της ΕΕ, είναι
υπερβολικά μεγάλοι και πρέπει να
ελεγχθούν -, αλλά η πλειοψηφία δεν
είναι κατά της μετανάστευσης ούτε
κατά των μεταναστών» αναφέρει στο
«Βήμα» ο Ταρίκ Μοντούντ, καθηγητής
Κοινωνιολογίας και Πολιτικής στο
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. «Ομοίως,
η πλειοψηφία επιδεικνύει επίσης
καχυποψία και φόβο προς τον
ισλαμιστικό εξτρεμισμό αλλά η
πλειοψηφία δεν είναι κατά των
μουσουλμάνων ούτε κατά της
πολυπολιτισμικότητας» προσθέτει.

Ωστόσο, όταν ο Καν ήταν μικρός,
βίωσε έντονα τον ρατσισμό και έμαθε
μποξ για να μπορεί να αμύνεται.
Ρατσισμό, περισσότερο λεκτικό, βιώνει
σήμερα η Ραμά Γιαντ ως μαύρη,
γυναίκα και μουσουλμάνα. Η εκλογή
του Καν όμως στη δημαρχία του
Λονδίνου με 56,8%, σε πείσμα των
κεκαλυμμένων ρατσιστικών επιθέσεων
του Συντηρητικού αντιπάλου του, Ζακ
Γκόλντσμιθ, δείχνει ότι ο ρατσισμός έχει
τα όριά του στη σημερινή Ευρώπη.
Το Λονδίνο είναι μια εξαιρετικά
πολυπολιτισμική πόλη και υπάρχουν
πολλοί μουσουλμάνοι στην τοπική
κυβέρνηση. Ο Καν επίσης ήταν γνωστός
πολιτικός και στο παρελθόν είχε
διατελέσει υπουργός στη βρετανική
κυβέρνηση. Επομένως, δεν πρέπει να
μας προκαλεί έκπληξη η νίκη του, όμως
είναι σημαντική. Αποτελεί ξεκάθαρα
μια ένδειξη ότι στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες έχει γίνει πιο εύκολη η
αποδοχή της εθνικής, θρησκευτικής και
κοινωνικοοικονομικής ποικιλομορφίας»
καταλήγει ο δρ Πις.
Στην Ελλάδα, ο Σύριος γιατρός
Ναμπίλ-Ιωσήφ Μοράντ, από τη Χομς,
είναι δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης –
στον ίδιο δήμο που ανήκει η
Μανωλάδα, όπου πριν από μερικά
χρόνια οι μετανάστες που
καλλιεργούσαν τις φράουλες δέχτηκαν
πυροβολισμούς από το αφεντικό τους
όταν διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους.
Δεν είναι όμως αυτή η μοναδική
αντίφαση. Ο κ. Μοράντ, που ζει 27
χρόνια στην Ελλάδα και φιλοξενεί
σήμερα 331 πρόσφυγες στον δήμο του,
είχε δηλώσει πρόσφατα: «Βασική
προϋπόθεση είναι ότι θα δεχτούμε
Σύριους πρόσφυγες πολέμου και όχι
μετανάστες. Είναι άλλο το ένα και άλλο
το άλλο».
Όλα τα παραπάνω από ρεπορτάζ
των δημοσιογράφων Τάνιας
Μποζανίνου και Ειρήνης Ψυχάρη στο
Βήμα της Κυριακής.

Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü’nde genel kurul
TÜRKİYE’deki İstanbul Batı
Trakya Türkleri Spor Kulübü’nün
10. olağan genel kurulu, 12 Mayıs
Perşembe günü gerçekleştirildi.
Zeytinburnu’nda bulunan
Spor Kulübü tesislerinde
düzenlenen genel kurula Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, BTTDD
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa, eski
başkanlar Mehmet Türkmen,
Asım Güven, Mehmet Gençoğlu,
Osman Yılmaz, Hüseyin Dilek,
BTTDD Disiplin Kurulu üyesi
Hasan Yazıcı, BATÇEV Vakfı ve
Kur’an kursu yöneticileri ile çok
sayıda üye katıldı.
Genel kurulun açılış
konuşmasını İstanbul Batı
Trakya Türkleri Spor Kulübü
Başkanı Hakan Güler yaptı.
“Camiamıza büyük hizmetlerde
bulunmuş, hakkın rahmetine
kavuşan merhum başkanımız
Sabri Yılmaz’ı rahmet ve
minnetle anıyorum” diyen Güler
sözlerine şöyle devam etti:
“Görevde olduğumuz 4 yıl
boyunca imkan ve zamanlarını
bu kurum ve bu toplum için

harcayan başta merhum
başkanımız olmak üzere yönetim
kurulu üyelerime, eski
başkanlarıma, yöneticilik
yapmış olan tüm üyelerimize
şahsım ve camiamız adına
teşekkür ediyor, şükranlarımı
sunuyorum.”
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, “İstanbul
Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü
ilelebet var olacaktır.
Önümüzdeki günlerde
yenilenmesi düşünülen ve
yapılacak olan yeni tesisimizin
fizibilitesi de yapıldı. Yeni
tesislerimizde tekrar
futbolumuzu oynamaya devam
edeceğiz; miniklerimizle
yaşadığımız 23 Nisan’daki
şampiyonluk coşkusunu tekrar
yaşayacağız. Takımlarımızla da
Batı Trakya ismini onurla
Türkiye genelinde başarıdan
başarıya koşturacağımızdan en
ufak bir şüphem yok. Ben de
aynı zamanda spor kulübünün
bir üyesiyim, üye olarak da
bunları söylüyorum.” dedi.
“Dernek olarak mevcut
sorunlarımızı çözmek adına
gerekli girişim ve çalışmalarımız

hızla devam etmektedir” diyen
başkan Hüseyin, “Fakat
hepinizin malumu, bürokraside
işler biraz yavaş işler, bu sebeple
biraz sabır gerekiyor. Kimsenin
şüphesi olmasın, el birliği ile
tüm sorunlarımızı çözeceğiz.
Bakanımızın,
milletvekillerimizin, TBMM Batı
Trakya Destek Grubu’nun
desteğini alarak çözeceğiz, ama
çözeceğiz. Ayrıca bakın siyasette
hareketli günler yaşıyoruz; bizim
içimizden gelen Sağlık
Bakanımız Sayın Mehmet
Müezzinoğlu’nun ismi, bizi

onurlandıracak şekilde
başbakanlık için geçiyor.
Gönlümüzden geçen sayın
bakanımızın başbakanlığıdır.
Bunu bizleri ziyadesi ile mutlu
edecek, onurlandıracak bir
başarı olarak görüyoruz “ dedi.
Necmettin Hüseyin, “Ayrıca bu
yıl derneğin 70. kuruluş yılı. 70
yıldır bu camianın kurumlarını
buraya getirmiş olanlara
şükranlarımı sunuyorum. 70 yıl
önce yakılan bu alevi kimse
söndürememiş, bundan sonra
da söndüremeyecektir.”
ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU
İstanbul’daki Batı Trakya
Türkleri Spor Kulübü yönetim
kurulu şu şekilde oluştu:
Başkan: Hakan Güler
Yönetim Kurulu Üyeleri:
1- Bilal Küçükay
2- Mehmet Gençoğlu
3- Bilal Karahoca
4- Hasan Dilek
5- Sinan Güler
6- İsmail İsmailbaşa
7- Ferhat Yılmaz
8- Mustafa Özgür
9- Fatih Hacıbedel
10- Serhat Yılmaz
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AK Parti Genel
Başkan adayı
Binali Yıldırım
oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK
Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2.
Olağanüstü Büyük Kongresinde
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım'ın genel başkanlığa aday
gösterileceğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, AK Parti'nin 22
Mayıs'ta yapılacak 2.
Olağanüstü Büyük Kongresinde
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım'ın genel başkanlığa
aday gösterileceğini açıkladı.
Çelik, şöyle konuştu: "Sayın
Cumhurbaşkanımızla, zatı
devletleri ile, liderimizle,
kurucu Genel Başkanımızla AK
Parti kadroları arasında bir
milim bile mesafe yoktur, dün
olmamıştır, bundan sonra da
olmayacaktır. Çok değerli bir
arkadaşımız, büyük bir
mutabakatla İzmir
Milletvekilimiz, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım
genel başkan adayı olarak
seçilmiştir."

“ONURLARIN EN YÜKSEĞİ”
AK Parti Genel Başkan adayı
Yıldırım da yaptığı açıklamada,
"Kurucularından biri olmaktan
her zaman büyük bir onur
duyduğum AK Parti'nin genel
başkan adaylığına layık
görülmek benim için onurların
en yükseğidir, aynı zamanda da
çok büyük bir sorumluluktur."
ifadelerini kullandı.
"Şunu herkes bilmelidir, AK
Parti bir dava partisidir. AK
Parti milletin geleceğini inşa
etme partisidir. AK Parti

geçmişini koruyarak geleceğe
yürüyen partidir." diye konuşan
Yıldırım sözlerine şöyle devam
etti: "Dolayısıyla kurucu
başkanımız, liderimiz başta
olmak üzere partimizin her
kademesindeki
arkadaşlarımızla tam bir uyum
içerisinde çalışarak büyük
Türkiye hedeflerine ulaşmak
için elimizden gelen her türlü
gayreti göstereceğiz. Bundan
kimsenin şüphesi olmasın."
Binali Yıldırım, "Parti
kongreleri birer demokrasi
bayramıdır, ancak AK Parti
kongrelerini diğer partilerden
ayıran bir özellik vardır, o da AK
Parti kongreleri ayrışma nedeni
değil, kardeşliğin, bağların,
birlikteliğin daha da
kuvvetlendirilme vesilesidir. Bu
kongremizin de çok daha fazla
birbirimize kenetlenerek kutlu
yürüyüşe devam yolunda bir
kararlılık ortaya koyacağına

yürekten inanıyorum."
değerlendirmesinde bulundu.
Terör sorununa da değinen
Yıldırım, "Milletim rahat olsun,
bu terör belasını Türkiye'nin
gündeminden çıkaracağız." diye
konuştu.

MEGA PROJELERİN MİMARI
Türkiye'de en uzun süre
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı yapan
Yıldırım, yaklaşık 255 milyar
liralık yatırıma imza attı. Yüksek
hızlı tren, Marmaray, Avrasya
Tüneli, İstanbul Boğazı'na 3.
Köprü, İstanbul-İzmir Otoyolu
ve İzmit Körfez Geçişi Köprüsü
gibi mega projeleri hayata
geçiren Yıldırım'ın icraatleri, AK
Parti'nin sloganı haline gelen
"Hayaldi gerçek oldu" denilen
projelerin büyük bir bölümünü
oluşturdu.
Türkiye'yi mobil iletişimde
4,5G teknolojisiyle tanıştıran

Yıldırım'ın "yolları böldük
gönülleri birleştirdik",
"havayolunu halkın yolu
yaptık" sözleri rakamlara da
yansıdı. 24 bin 280 kilometre
bölünmüş yol hizmete girdi,
aktif havalimanı sayısı 26'dan
55'e, 34,4 milyon olan yolcu
sayısı da 182 milyona ulaştı.
Tarlada yardımcı olması için
sık sık kendisini okuldan alan
babası, Yıldırım'ın
öğretmeninin "Dursun Bey, bu
çocuk iyi okuyor. Bırak da
okusun. Dersten alma artık"
sözleri üzerine öğrenimine
devam etsin diye Yıldırım'ı
İstanbul'da yaşayan dedesinin
yanına gönderdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri
Fakültesini mezunu Yıldırım,
öğretmen Semiha Yıldırım ile
evli. Binali Yıldırım, üç çocuk
babası.

Sarancına köyü geleneği devam ettirdi
GÜMÜLCİNE’nin dağlık
bölgesindeki Sarancına’da köy
mevlidi yapıldı. Nüfusunun büyük
bölümü göç eden Sarancınalı
soydaşlar her yıl gerçekleştirdikleri
mevlidi bu yıl da tekrarladılar.
Sarancına köy halkının
düzenlediği etkinlik 15 Mayıs Pazar
günü gerçekleştirildi.
Etkinlikte Aşr-ı Şerif, Mevlid-i
Şerif ve ilahiler Bursa Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
öğretim görevlisi Mahmut Şefket
Öztürk ile Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri
Mustafa Kara Hüseyin, Emin Pişka,
Mehmet Hafız Hoca ve İsmail
Karagöz tarafından okundu.
Mevlidin duasını Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yaptı.
Günün anlam ve önemini belirten
bir konuşma yapan Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet,
geleneksel mevlidin bu yıl da
devam etmesine vesile olan
Sarancına köylülerinin tebrik etti.

MUAVİN KONSOLOS
OSMAN ŞAHİN
Sarancına halkına ve bölge

insanına teşekkür eden Türkiye’nin
Muavin Konsolosu Osman Şahin,
konuşmasında 400 yıl önce Dürri
efendi tarafından yazılan ve
Gümülcine’yi, yaylalarının
güzelliğini anlatan şiirini okudu.
Muavin Konsolos Osman Şahin
konuşmasının devamında birlik
beraberlik mesajı verdi ve
Sarancınalı soydaşları tebrik etti.
Sarancına’daki köy mevlidine
katılanlar arasında, POTAMİ Partisi
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Levent İsmail,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Hasan Hasan,
Gümülcine belediye meclis üyesi
Emre Ahmet, Harmanlık Azınlık
Eğitim Kültür ve Spor Derneği
Başkanı İdris Hasan ve Kırmahalle
Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Mehmet Emin ile çok
sayıda soydaş yer aldı.
Namazın ardından köy halkı
misafirlere yemek ikram etti.
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BİR OSMANLI AKINCI

Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem heşehrilerim;
Bu hafta sizlerle paylaştığımız
sohbet 14 Mayıs Cumartesi öğleden
sonra İskeçe’de ZİTA PALACE oteli
konferans salonunda gerçekleşen bir
tarihi kitap sunumu idi.
Bu organizasyonun sunumu
BAKEŞ’in şemsiyesi altında idi.
Bu gibi organizasyonları seven epey
İskeçelilerin katılımı ile gerçekleşen
bu etkinliği bizlere takdim eden
“EDİRNE TRAKYA
ÜNİVERSİTESİNDEN yardımcı Doç.
Dr. Sayın Ayşegül KILIÇ hanım idi
Kitabın adını ve içeriğini
sohbetimizin içeriğinde
görmektesiniz.
Kitap, “Osmanlı İmparatorluğunun
Balkanlara nasıl gelip yerleştiğini ve
olayı gerçekleştiren AKINCI GAZİ
EVRENOS BEY’in” hayat hikayesi.
Kısa, kısa verdiğimiz özetlerde de
okuduğumuz gibi.
Kitabı yazan Ayşegül hanım
kendisine has güleryüzlülüğü, geniş
kültürü onu dinlemeğe gelen
İskeçelilere sıcak yaklaşımı hakikaten
bütün dinleyenlerini ihya etti.
Biz, kitabın içeriği. Balkanları ifade
ettiği için birbuçuk günde hiç ara
vermeden A’dan Z’ye kadar okuduk.
Yazılış tarzının sadeliği akıcı
üslubu ve çok zengin “BALKAN”
havzası tarihi içeriği o kadar zevk
verici ki, “BÜTÜN BATI TRAKYALI”
ların okumasını hatırlatırız.
Ümit ediyoruz bu kitabı okuyan her
“BATI TRAKYALI” azınlık ferdi bir yüz
yıllık “BALKANLAR” tarihini ancak o
zaman öğrenmiş olacaktır.
Bir daha hatırlatalım. Bu kitabı
okuyan tarih meraklışı “BATI
TRAKYALI” lar “BAKEŞ’e” müracaat
ederek temin etmelerini öneriyoruz.
Biz, kitabın yazarı hanım efendinin
iznini de alarak fırsat buldukça
önemli bazı bölümlerini sizlere
sunacağımızı da büyük bir zevkle size
şimdiden müjdeliyoruz.
“BAKEŞ” e böyle çok önemli tarihi
içerikli bir kitabı azınlık ailesine
sunduğu için.
Ayrıca kitabın yazarı Sayın Ayşegül

KILIÇ hanıma bir “BATI TRAKYALI”
tarih merakları olarak candan
teşekkür ediyoruz.
***
“Eser, Evrenos Bey’in bir akıncı
beyi olarak çalışmalarını gün ışığına
çıkarırken, Balkanların Türkleşmesi
ve İslamlaşmasıyla bölgede Osmanlı
şehirlerinin kurulmasındaki rolünü
ayrıntılı bir şekilde, akıcı bir üslupla
anlatıyor. Evrenos Bey üzerine bu ilk
ayrıntılı çalışma, sadece uzmanların
değil, tarihe meraklı her kesin ilgiyle
okuyacağı bir eserdir.”
Prf. Dr. Melek Delilbaşı
Bütün kitabın içeriğini Prf. Dr.
sayın Melek Delilbaşı yukarıda
okuduğunuz gibi bu bir kaç çümle ile
A’dan Z’e kadar kitabı bütün insanlığa
tanıtmıştır.

Fotoğrafta kitabın yazarı sayın Ayşegül KILIÇ hanımı, sunumu yaparken görmektesiniz

***

***
Evrenos Bey Kimdir?
Evrenos Bey’le ilgili bildiklerimizin
çoğunu dönemin Osmanlı ve Bizans
kaynaklarına borçluyuz. Ne zaman
doğduğu, kaynaklarda ilk ortaya
çıktığında kaç yaşlarında olduğu ve
kaç yaşında öldüğüne ilişkin bilgimiz
yok. Bu konuda tek bildiğimiz,
türbesindeki kitabede yazan ölüm
tarihi: 17 Kasım 1417. Evrenos Bey’in
nerede doğduğu, ne zaman bir
Osmanlı akıncısı olduğuna ilişkin
bilgi kırıntılarının hepsi, kaynakların
tartışmaya açık kayıtlarından
oluşuyor. Bu nedenle Evrenos Bey
üzerine yapılan çağdaş araştırmalarda
onun bilinmeyenleriyle ilgili değişik
görüşler var. Bu çalışmalarda,
Evrenos’un kişisel öyküsü üzerine
kaynaklardaki çok az bilginin doğru
olduğu varsayımıyla bir kurgu
yapıldığı görülüyor.
Örneğin, öldüğünde yüz
yaşını geçmiş olduğuna ilişkin görüş,
Evrenos Bey üzerine yapılan
incelemelerde yineleniyor. Ne zaman
doğduğu bilinmeyen Evrenos Bey’in
yaşıyla ilgili bu tahminin, onun Karesi
ümerasından olduğunu kabul
etmelerinden kaynaklandığı açık.

Evrenos Bey’in hem doğduğu yere
hem kökenine, hem de yaşına ilişkin
bir varsayımdan ibaret.
***
Evrenos Bey’in, Süleyman Paşa ile
birlikte yanında Umur Bey, Ece Bey ve
Gazi Fazıl Bey ile Rumeli’ye akınlarda
bulunduğu belirtilmiştir.
***
Ali’ye göre Evrenos Bey hayır
sahibi, sevap işleyen, cesur, cihat
yapan, boylu poslu, yüce gönüllü ve
saygı değer bir emir idi.
***
Evrenos Bey’in son yerleştiği ve
ailenin merkezi olarak kabul ettiğimiz
Yenice – i Vardar’da bulunan Evrenos
Bey’in ne kadar nüfuzlu ve güçlü
olduğunu Solakzade şu sözlerle dile
getirir:
“Rumili serhadlerinin yararı ve
ekser memalikin fatih-i namdarı ve
beş – altı bin dilaver ve bahadır kulları
ve mirliva oğulları ‘ki her biri bir külli
kapuya malik ve şehamet ve celadet

tarikatına salikdir’ olan Evrenos Bey
ki Selanik etrafını feth edüb Yenice –i
Vardar’da mütemekkin idi”.
***
Evrenos Bey’in kurduğu vakıflarla
kentleşmeye katkısını ve yaşanan
nüfus aktarımını, kurduğu Müslüman
köyler sayesinde ortaya koymaya
çalışacağız. Özellikle de Yenice –i
Vardar’ın oluşumu buna en güzel
örneklerden biridir. Kentlerin
oluşumunda ve devletin iktisadi ve
kültürel yaşamının gelişmesinde bu
vakıf yapılarının rolü oldukça
önemliydi. Evrenos Bey’de gaza
malından elde ettiği topraklar
üzerinde vakıflar kurdu ve gelişimine
katkı sağladı. Vakıfların gelirleri ise bu
sitelere vakfedilen köylerden ve arazi
gelirinden karşılanan vergilerden
sağlanıyordu. Evrenos Bey gibi
fütuhatla uğraşan komutanlara,
fethettikleri ülkelerden büyük araziler
ayırıp temlik etmek genel bir adetti.
***
Akıncı beylerinin yaptıkları
fetihlerde, çeşitli tarikatlardan şeyh ve
dervişlerin de önemli rolleri
bulunuyordu. Dinsel ve toplumsal
düşüncelerle halk kitleleri arasında
çalışan misyoner dervişler elverişli
kaynaşmayı yaratıyor, fetihleri
kolaylaştırıyorlardı.
***
Özellikle XV. Yüzyılda Rumeli
fetihlerinde Sarı Saltuk, Otman Baba
ve Kızıldeli lakaplı Seyyid Ali Sultan
gibi Bektaşiliğe mal olmuş kişilerin
varlığı biliniyor. İleride de söz
edeceğimiz gibi Yıldırım Bayezid’in
izniyle Dimetoka’da zaviye açan
Seyyid Ali Sultan, Bektaşiliğin önde
gelen adlarından olmakla birlikte,
gerçekte bir Kalenderi şeyhi olarak
Hıristiyan halkın ihtida etmesine
neden oldu. Kızıldeli, Evrenos Bey ile
sol kol güzergahındaki fetihlere katıldı
ve kendisine Dimetoka’da zaviye açma
izni verildikten sonra Evrenos’la
yolları ayrıldı.

Yukarıdaki fotoğrafta sunumu takip eden İskeçeli’leri görmektesiniz.
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BEYİ GAZİ EVRENOS BEY
Evrenos Bey’in kurduğu vakıflara
ait günümüze ulaşan en etken tarihli
vakfıye, H.818 (1415) tarihli Serez’deki
zaviye vakfiyesidir. Bu vakfiye ile
ölümünden önce aldığı 1413 tarihli son
mülknamede yer alan ve henüz vakfa
dönüştürülmemiş bazı yerlerin de iki
yıl içinde Evrenos vakıfları arasına
katıldığını saptayabiliyoruz.
Henüz Evrenos Bey yaşarken
kaleme alınan bu Serez vakfiyesinde,
mallarının özünü ve emlakının en
iyisini vakfettiği belirtildikten osnra,
1413 tarihli mülknamede rastladığımız
ve Musa Çelebi tarafından kendisine
temlik edilen Vardar nahiyesindeki
Valtos adlı gölün bütün arazisini
Gülgü ve Meliça köylerini ve bu arazi
üzerindeki binaları ve ne varsa hepsini
Allah yolunda vakfettkiği yazılmıştır.
***
Amacımız, Evrenos Bey’in Balkan
kentlerine özellikle de vakıflarının
bulunduğu ve Osmanlı sol kolu
üzerinde Gümülcine, Serez, Selanik ve
Yenice-i Vardar’daki kentleşmeye
katkısını açıklamaya çalışmaktır.
Kurduğu vakıflarla bölgenin gelişimini
ve Türkleşmesini sağlamış ve hatta
Yenice-i Vardar örneğinde olduğu gibi
yeni bir kent kurarak bu bölge tarihi ve
Osmanlı dönemi Balkan tarihi
açısından büyük bir ad olmuştur.
***
Gümülcine’de Evrenos Bey Vakfı
Evrenos Bey tarafından 1360’larda

Fotoğrafta yazar hanımefendiyi İskeçe hanımlarının arasında görmektesiniz

ilk fethi gerçekleştirilen ancak daha
sonra elden çıkarak Çirmen Savaşı
sonrasında Osmanlı egemenliğine
giren Gümülcine, 1383 yılında Serez’in
fethine kadar Evrenos Bey’in uc
merkezi oldu. Bu bilginin ışığında,
Evrenos Bey’in Gümülcine’yi on yıldan
çok merkez üssü olarak kullandığını
söyleyebiliriz.
Balkanlar’daki en eski külliye
sahiplerinden biri olan Evrenos Bey,
Gümülcine’de büyük bir hayrat sitesi
kurdu.
***

Evrenos Bey’in Gümülcine’deki
imaretiyle ilgili önemli bilgiler
veriyorlar. Öncelikle Ali, Serez’e
gitmeden, yani 1383 yılı civarında
Gümülcine’deki evlerini imaret
yaptığını belirtiyor. Müneccimbaşı da
ayni bilgiyi XVII. yüzyılda aktarıyor ve
Evrenos Bey’in bir süre Gümülcine’de
oturduğunu, buradan ayrılmadan
önce “olduğu haneyi imaret ve han
yapub kendüsü Siroz’a nakl eyledi”
diye belirtiyor. Bu bilgilerden yola
çıkarak Evrenos Bey’in Gümülcine’yi
öncelikle bir askeri üs olarak
kullandığını ve ayrılmadan kısa bir
süre önce evini bir hayır kurumu olan

Evrenos Bey Türbesi’nin restorasyon sonrası bugünkü hali

imarete dönüştürdüğünü anlıyoruz.
***
Evrenos Bey imareti, gerçek
anlamda vasfına yakışır bir biçimde
stratejik bir yol olan Via Egnatia’nın
Gümülcine yolu üzerinde kurulmuş ve
zamanla kentin gelişimini sağlamıştır.
Evliya Çelebi’nin bu gün hala orada
olması bunun en açık göstergesidir.
Öte yandan imareti hem Müslüman
hem Hıristiyan halkın benimsemiş
olması ise amacına ulaştığının, her iki
dinden olanlara da yüzyıllarca eşit
ölçüde hizmet verdiğinin bir kanıtıdır.
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İskeçe köylerinde hatim
törenleri devam ediyor

Çocuğumuza Okuma
Alışkanlığı Kazandıralım
kumak, çocuğun
zihinsel, duygusal ve
sosyal gelişiminde
önemli bir uyarıcıdır. Bunun
için de her anne baba,
bebeklikten başlayarak
çocuğa kitap okumayı
alışkanlık haline getirmelidir.
Çocuğumuzun duygusal
gelişiminde sevgi, şefkat ve
güven sözcükleri çok
önemlidir. Bu nedenle de
çocuklar, kendilerine sevgi ve
güven ileten kitaplara büyük
ilgi duyarlar. Anne ve babanın
bunu temel alarak
çocuklarına okuyacakları
kitapları seçmeleri gerekir.
1 yaşından başlayarak
çocuklara resimli kitaplardaki
hayvanları, eşyaları anlatarak,
onların kitapla tanışmasını
sağlayabiliriz. Bu kitaplar
onun kelime haznesinin
gelişmesinde çok faydalı
olacaklardır. Çocuğumuza ne
kadar fazla konuşur ve
okursak, ona ne kadar çok
şey anlatırsak, o da o kadar
erken ve düzgün
konuşacaktır.
2-3 yaşlarındaki çocuklar,
kendilerine resimli masal
kitaplarının okunmasından
çok haşlanırlar. Bu
kitaplardaki hayali
kahramanlarla kendilerini
özdeşleştirirler. Bunun için de
dikkat etmemiz gereken, bu
öykü kahramanlarının
çocuğumuza iyi örnek
olabilecek özelliklerde
olabilmeleridir. Yani kitap
seçerken, şiddet ve korku
içeren kitaplar seçmekten
kaçınılmalıdır. Sevgi ve
güveni öğreten kitaplar tercih
edilmelidir.
Her gün belirli saatlerde
çocuğa bu kitaplardan
okuyarak, onun kitapla
tanışması sağlanabilir.
Kendimiz okuduktan sonra
da, çocuğumuzdan
anladıklarını bize anlatmasını
isteyebiliriz. Çocuk
okuduklarımız dışında da bazı
şeyler katarak anlatabilir. Bu
durumda, onu eleştirmek
yanlıştır. Çünkü bu, onun
gelişiminin bir parçasıdır ve
onun kendi hayal dünyasını

O

bize yansıtmaktadır. Önemli
olan çocuğun olayları
anlatırken kullanacağı kelime
sayısı ve konuşmasındaki
akıcılıktır.
6-7 yaşlarında çocuk, daha
çok, doğa, hayvan ve çocuk
konulu öyküler tercih eder. 6
yaşındaki çocuk, yatağa
yatarken, yarım saat
kendisine kitap okunmasını,
ya da kendisinin okumasını
ister. Bu dönem, çocuğun
okumaya karşı ilgisinin
pekiştirilmesi açısından en
uygun dönemdir.
10-12 yaşlarından sonra
çocuklar, kitap konusunda
kendi tercihlerini yapmaya
başlarlar. Erkekler genellikle
spor, bilim, macera kitapları
seçerken, kızlar romantik,
duygusal, öykü ve şiir
kitaplarını seçerler.
Çevremde gözlemlediğim
kadarıyla, çocuk ve
gençlerimizin okumaya karşı
çok da ilgili olmadıkları
dikkatimi çekmekte, ne yazık
ki! Ancak bunu aşabilmek
yine kendi elimizde olduğu
için, anne baba olarak, iyi
birer rol model
oluşturabilmek için, her
zaman okuduğumuz bir
kitabın olmasına özen
göstermeliyiz. Hem kendimiz
okuyarak, hem de daha
okumayı öğrenememiş olan
küçük çocuklarımıza da
sürekli kitaplar okuyarak,
buna öncülük etmemiz son
derece önemlidir. Gerek
kendimizin, gerekse
çocuklarımızın dil gelişimi ve
toplumumuzun sosyo –
kültürel gelişimi açısından
kitap okumaya vereceğimiz
önem çok büyük olmalıdır.
Çünkü okumak toplumları
geliştirir ve sosyo – kültürel
yapıyı kuvvetlendirir.
Bireylerin, dolayısıyla da
toplumların gelişimine katkı
sağlamanın yanı sıra bakış
açılarının da çeşitliliğine katkı
sağlar.
Çocuklarınızla birlikte bol
okumalı ve okutmalı günler
dilerim.

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı
Kur’an kurslarında hatim eden
öğrenciler için düzenlenen
törenler, 15 Mayıs Pazar günü
Karaköy, Sakarkaya ve Elmalı
köylerinde devam etti.
14 Mayıs Cumartesi günü
sabah saatlerinde Karaköy ve
Elmalı’da dualar eşliğinde
kurbanlar kesildi. Elmalı
Kurban kesimi törenine İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Karaköy Kurban kesimi törenine
de Vaizler Grubu Başkanı Şaban

Kurt ve kalabalık bir topluluk
katıldı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve beraberindeki heyet, 15 Mayıs
Pazar günü Karaköy, Sakarkaya
ve Elmalı köylerinde yapılan
hatim törenlerine katıldılar.
Törene katılanlar arasında
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu
Davut Ocak, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Türk Birliği Başkanı

Ahmet Kurt ve diğer davetliler
yer aldı.
Törenlerde yapılan protokol
konuşmalarında, birlik ve
beraberlik mesajları verildi.
Misafirlere geleneksel etli pilav
ve ayran ikram edildi.
Para Mahallesi’nde
düzenlenen hatim törenine de
başta İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete olmak üzere, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
vaiz Cavit Karabıyıklı ve köy
halkı katıldı.

Yunanistan’a ulaşan
göçmen sayısında
büyük düşüş
sözünü vermişti. Ancak Türk
vatandaşlarına vize serbestisi
sağlanması için başlatılan
sürecin, Ankara’nın gerekli
kriterlerden biri olan terörle
mücadele yasasındaki
değişikliği kabul etmemesinin
ardından Brüksel tarafından
askıya alınmasıyla ‘sığınmacı
anlaşması’nın akıbeti de belirsiz
hale geldi.

“İTALYA'YA YÖNELİYORLAR”
ENDİŞESİ YERSİZMİŞ
AVRUPA Birliği sınır
güvenliği kurumu Frontex,
Yunanistan’a Nisan’da ulaşan
göçmen sayısının bir önceki aya
göre yüzde 90 oranında
azaldığını açıkladı.
Frontex, Yunanistan’a Nisan
ayında Türkiye üzerinden 2 bin
700 kaçak göçmen ulaştığını
bildirdi. Bu göçmenlerin büyük
bölümünü Suriye, Pakistan,
Afganistan ve Iraklıların
oluşturduğu belirtildi. Reuters,
bunun, Türkiye ile AB
arasındaki göçmen

anlaşmasının işlediğine işaret
olduğu yorumunda bulundu.
Türkiye ile AB arasındaki
anlaşmaya göre, Yunanistan’a
deniz yoluyla ulaşan tüm kaçak
göçmenler Türkiye'ye iade
edilliyor. Avrupa Birliği de
Türkiye'nin aldığı her Suriyeli
için Türkiye'den bir Suriyeli
göçmeni kabul ediyor.
AB anlaşma kapsamında
ayrıca, Türkiye’ye daha fazla
mali yardım, vizesiz Avrupa
seyahati ve üyelik
müzakerelerinin hızlandırılması

Frontex, sığınmacı
anlaşmasının ardından
göçmenlerin kaçış güzergahı
olarak Yunanistan yerine
İtalya’yı tercih edeceği
yönündeki beklentinin de
gerçekleşmediğine dikkat çekti.
Frontex’e göre; Nisan ayında
Afrika’dan İtalya'ya deniz
yoluyla geçiş yapan kaçakların
sayısı 8 bin 370’i buldu. Bu sayı
da Mart ayına göre yüzde 13,
2015 yılının aynı dönemine
göreyse yarı yarıya azaldı.
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Beşiktaş şampiyon!

Trabzonspor
Robin Okotie
ile anlaştı

SPOR Toto Süper Lig’in 33. haftasında
Osmanlıspor’u 3-1 yenen Beşiktaş, 2015-2016
sezonunun şampiyonu oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında
Osmanlıspor’u 3-1 yenerek bitime bir hafta
kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş,
Türkiye’nin futboldaki bir numaralı
kupasına 14. kez sahip oldu. Teknik direktör
Şenol Güneş yönetiminde başladığı
sezonun büyük bölümünü zirvede götüren
siyah-beyazlı takım, 6 sezon aradan sonra
şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Beşiktaş, 1959’da başlayan ligde 12. kez
mutlu sona ulaştı. Türkiye Futbol
Federasyonu Tahkim Kurulunun 2002
yılında, 1956-1957 ve 1957-1958
sezonlarındaki şampiyonluklarını tescil
etmesiyle siyah-beyazlı takımın toplam
şampiyonluk sayısı 14’e yükseldi.

ŞENOL GÜNEŞ
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Türk futbolunun en tecrübeli teknik
direktörlerinden Şenol Güneş, Süper Lig
kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.
Trabzon’da 1952 yılında dünyaya gelen ve
bordo-mavili takımda kaleci olarak 6 kez
şampiyonluk kupasını kaldıran 63
yaşındaki çalıştırıcı, 1988 yılında başladığı
teknik direktörlük kariyerindeki ilk
şampiyonluğunu siyah-beyazlı takım ile
elde etti.
Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’ın yanı
sıra Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor,
Sakaryaspor ve Bursaspor’u da çalıştıran
Güneş, daha önce iki kez şampiyonluğu son
haftalarda kaybetmişti. Tecrübeli teknik

adam, Trabzonspor ile 1995-1996 ve 20102011 sezonlarında kupayı son haftalarda, bu
sezon da şampiyonluk için yarıştıkları
Fenerbahçe’ye kaptırmıştı.
Bu arada Şenol Güneş, Süper Lig
tarihinde şampiyonluk yaşayan en yaşlı
Türk teknik direktör oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE
6. KEZ MÜCADELE EDECEK
Spor Toto Süper Lig’i zirvede tamamlayan
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. kez
gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1997-1998,
2000-2001, 2003-2004, 2007-2008 ve 20092010 sezonlarında yer alan siyah-beyazlı
ekip, 6 sezon aradan sonra Avrupa
futbolunun bir numaralı organizasyonunda

boy gösterecek.

KASASI DOLACAK
Spor Toto Süper Lig’de mutlu sona ulaşan
Beşiktaş, önemli miktarda para ödülünü
kasasına koyacak. Süper Lig’de mücadele
ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve
beraberliklerden performans primlerinin
sahibi olan siyah-beyazlı takım, ayrıca
kazandığı şampiyonluk ve toplamda
ulaştığı şampiyonluk sayısına göre de prim
elde edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon
doğrudan katılacağı için UEFA’dan gelir
kazanacak olan Beşiktaş’ın, lisanslı ürün
satışlarıyla birlikte kasasına koyacağı para
150 milyon lirayı aşacak.

Beşiktaş’ın şampiyonluğu
Batı Trakya’da da kutlandı

Trabzonspor'a attığı
imzayla yeni bir sürecin
içerisine giren Ersun Yanal,
Pakistan doğumlu golcü
futbolcu Robin Okotie'yle
anlaşmaya vardı.
Trabzonspor geçen sezonu
kiralık olarak 1860 Münih'te
geçiren Avusturyalı Robin
Okotie'yle prensip
anlaşmasına varıldı.
A. Wien'den kiralık olarak
1860 Münih'e giden
Avusturya Milli Takımı'nda da
forma giyen Okotie'ye yılda
700 bin Euro'dan 3 yıllık
sözleşme teklif edildi.
1860 Münih'te 280 bin
Euro'ya oynayan Pakistan
doğumlu golcü oyuncu bu
sezon 2. Lig'de 8 gol ve 5
asistle oynamıştı. 1.88
boyunda Okotie, Muhammed
Demir'le birlikte Trabzonspor
forvetinde arkalı önlü
oynayacak.

Çağlar
Söyüncü,
Freiburg'la
anlaştı

Hamzaoğlu’ndan
transfer açıklaması!

TÜRKİYE Spor Toto Süper Ligi
2015-2016 yılı sezonu şampiyonu
Beşiktaş oldu. Kara Kartal 7 yıl
sonra gelen şampiyonluğunu, 15
Mayıs Pazar akşamı
Osmanlıspor’u 3-1 yenmesiyle
ilan etti.
Türkiye ve dünya genelinde bir
çok bölgede şampiyonluk
kutlamaları yapılırken, Batı
Trakya’da da bir grup Beşiktaş
taraftarı, şampiyonluğu
Gümülcine şehir meydanında
kutladı. Beşiktaşlı taraftarlar,
şampiyonluğu şehirde araçlarla

tur atarak, korna basarak, BJK
bayrakları sallayarak ve marşlar
çaldırarak kutladı.
Türk mahallelerinde başlayan
şampiyonluk coşkusu Gümülcine
şehir meydanında devam etti.
Beşiktaş taraftarları Gümülcine
şehir meydanında bulunan kılıç
anıtının önünde takımları için
tezahürat yaptılar, bayrakları
sallayarak şampiyonluğun tadını
çıkardılar.
Beşiktaş’ın şampiyonluğu
Gümülcine’de olduğu gibi, İskeçe
ve Meriç illerinde de kutlandı.

BURSASPOR Teknik
Direktörü Hamza Hamzaoğlu,
yeni sezon için bazı
oyuncularla transfer
görüşmesi yaptıklarını ancak
somut gelişmenin olmadığını
söyledi.
Hamza Hamzaoğlu, yeni
sezonda tecrübeli oyuncularla
gençlerin bir arada olacağını
aktararak, “Hep birlikte daha
iyi hedef bulacağız. Herkes,
takımın içinde bulunduğu
mali tabloyu bilmeli. Mali
yapıyı zorlamayacak oyuncu
takviyeleri olacak.
Kadromuzda yer alan
deneyimli isimlerle, gençleri
harmanlayıp sahada iyi
sonuçlar almak için gayret
içerisinde olacağız.
Taraftarlarımızın yeni sezonda
daha fazla desteğine

ihtiyacımız var.” ifadelerini
kullandı.

“GELDİĞİMİZDE
DURUM İYİ DEĞİLDİ”
Göreve geldikleri günden
bugüne kadar olan gelişmeleri
değerlendiren Hamzaoğlu,
“Buraya geldiğimizde durum
iyi değildi. Kadro kalitesi
olmasına karşın iyi sonuçlar
alınamamıştı. Puan
sıralamasında da iyi konumda
değildik. İyi başlangıç yaptık.
5-6 maç kalana ve sakatlıklar
ortaya çıkana kadar Avrupa’ya
gidebilme şansını kovaladık.
Kazanabileceğimiz maçlarda
alınan yenilgiler sonrasında
hedeften uzaklaştık. Bu da
bizim iyi bir tecrübe
kazanmamıza neden oldu.”
yorumunda bulundu.

PTT 1. Lig ekiplerinden
Altınordu'nun genç oyuncusu
Çağlar Söyüncü'nün Almanya
Bundesliga'ya yükselen
Freiburg'la anlaştığı bildirildi.
2013-2014'te
Altınordu'nun pilot takımı
Gümüşordu'da Bölgesel
Amatör Ligi'nde mücadele
eden Çağlar Söyüncü, geçen
yıl ve bu sezon Altınordu ile
PTT 1. Lig'de 34 maça çıktı.
Çağlar Söyüncü A Milli Futbol
Takımı'nın 24 Mart 2016'da
İsveç'le oynadığı maçta ilk
kez A Milli Takım formasını
giydi.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 978 Τιμή: 0.80 Ευρώ

Batı Trakyalı öğrenciler
Türkiye şampiyonu oldu
67 ülkeden 199 takımın yarıştığı 2’inci
Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası’nın
şampiyonu finalde Bosna Hersek’i 3-1 yenen
Yunanistan oldu. Final karşılaşmasından önce
oynanan Afganistan-Mali mücadelesini 2-1
kazanan Mali ise turnuvanın 3’üncüsü oldu.
3’üncülüğü kaybeden Afganistan turnuvanın en
centilmen takımı olarak açıklandı.
TÜRKİYE’deki Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) tarafından
organize edilen 2. Uluslararası
Öğrenciler Dünya Kupası’nda
Bosna Hersek’i 3-1 yenen Batı
Trakyalı öğrencilerin
oluşturduğu Yunanistan
takımı şampiyon oldu.
YTB’nin ikinci kez
düzenlediği ve “Türkiye
Burslusu” öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdiği
Uluslararası Öğrenciler
Dünya Kupası final
müsabakası Ankara Ala
Spor Tesisleri’nde Bosna
Hersek ile Yunanistan Batı
Trakya takımları arasında
oynandı.
Karşılaşma öncesi Türk
İstiklal marşı, Bosna Hersek ve
Yunanistan milli marşları
okundu. Maçın başlama
vuruşunu YTB Başkanı Kudret
Bülbül yaptı.
Final maçının ilk yarısını
Yunanistan 2-0 önde
tamamlarken, ikinci yarıda
atılan karşılıklı birer gol maçın
skorunu belirledi. Rakibini 3-1 ile
geçerek şampiyon olan
Yunanistan takımını oluşturan
öğrenciler, müsabakanın bitiş
düdüğüyle birlikte büyük sevinç
yaşadı. Şampiyon takımın
tamamı Türkiye’de üniversite
eğitimi gören Batı Trakyalı Türk
öğrencilerden oluştu.
YTB Başkanı Kudret Bülbül
maç sonunda sahaya inerek
şampiyon takımın oyuncularını
tebrik etti.
“FUTBOL BİRLEŞTİRİCİ
BİR SPOR”
Turnuvayı değerlendiren YTB
Başkanı Kudret Bülbül, kurum
olarak birçok farklı organizasyon

düzenlediklerini anımsatarak,
“Herhalde en renklisi ve
heyecanlısı buydu. Gerçekten
futbol dinler, renkler ve bölgeler
üstü çok birleştirici bir spor.”
dedi.

Türkiye’de öğrenim
gören öğrencilere sadece
eğitimde değil farklı alanlarda da
katkı sağladıklarını vurgulayan
Bülbül, “Burada belki bir
takımımız şampiyon oldu, ama
esas itibariyle bu turnuvaya
katılan bütün takımları
kazanmış olarak kabul edebiliriz.
Turnuvaya katılan bütün
takımlar centilmence mücadele
ettiler. Amaç, uluslararası
öğrenciler arasında dostlukları
pekiştirmek ve kalıcı ilişkiler
kurmalarına vesile olmaktı.
Bunu başardığımızı sanıyorum.”
ifadelerini kullandı. Bülbül, söz
konusu turnuvanın gelecek
yıllarda da devam edeceğini
söyledi.
Şampiyon olan Yunanistan
takımının kaptanı Trakya
Üniversitesi öğrencisi Yunus
Nizam da maç sonu yaptığı
açıklamada, takımın tamamının
Batı Trakya Türk azınlığından
gelen oyunculardan oluştuğunu
belirterek, kupayı Trakya
Üniversitesi ve Yunanistan’a
hediye ettiğini söyledi.

YTB organizasyonunun farklı
ülkelerden gelen öğrenciler
arasında kardeşlik ve dostluk
bağları oluşturduğuna dikkat
çeken Nizam, “Bizim için ileride
hatırlayacağımız güzel anılar
oldu. Burada yeni arkadaşlıklar
edindik. Edirne’ye şampiyon
olarak döndüğümüz için

mutluyuz.” dedi.
Öte yandan, üçüncülük
müsabakasında ilk yarısı 1-1
biten maçta Mali, Afganistan’ı 2-1
yenerek turnuvayı üçüncü sırada
tamamladı. Afganistan ise
turnuvanın en centilmen takımı
seçildi.
Şampiyon olan Yunanistan

Batı Trakya takımının oyuncuları
madalyalarını ve kupayı YTB
Başkanı Kudret Bülbül’ün
elinden aldı. Bülbül, ödül
töreninde turnuvaya katkıda
bulunan kurum ve kuruluşlara
plaket sundu. Organizasyon,
katılımcı takım ve konuklara
verilen kokteylle sona erdi.

