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Şiddetli yağış
Rodop ilini vurdu!

»12, 13

14 Haziran Salı sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur
birçok bölgede zararlara neden oldu.
ŞİDDETLİ yağmur ve
selin neden olduğu maddi
zararlar özellikle Rodop
iline bağlı Kozlukebir
belediyesindeki köylerde
görüldü. Kötü hava şartları
Domruköy, Sirkeli,
Karacaoğlan, Kalenderköy,
Balahor, Çelebiköy, Satıköy
ve Omurluköy bölgelerinde
yoğunlaştı. ELGA Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Sorumlusu Athanasios
Panagos, yağmur ve selden
zarar gören bölgeyi Rodop
ili SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa ile ziyaret
ederek incelemelerde
bulundu. Rodop ili POTAMİ
Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet de afet bölgesini
ziyaret ederek, maddi zarara
uğrayan vatandaşlarla
görüştü. »6, 7

Müftüler
Ramazan
ayını
değerlendirdi

“Azınlık okulu
bizi ‘BİZ’ yapan
kurumdur”

GÜMÜLCİNE Müftüsü
İbrahim Şerif, orucu,
“İnsanın kendi muhasebesini
yapması için bir fırsattır”
olarak nitelendirdi. İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete de
Ramazan ayının nefsine esir
olmuş Müslümanlar için bir
çıkış kapısı olduğunu söyledi.
» 15

sağlık

14’te

GEÇEN hafta azınlık üyesi üç akademisyenle
başlattığımız eğitim ve azınlık okulu dosyamızı, bu
hafta Batı Trakyalı iki öğretim üyesiyle daha
sürdürüyoruz. Edirne’de Trakya Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olarak görev yapan İbrahim Kelağa
Ahmet ve Ferhan Kırlıdökme ile azınlık okulu ve
azınlık eğitiminin gerekliliği ve rolünü ele aldık.
» 8, 9

bilim
Denizde
1 saatten
fazla kalmayın!

11’de

ekonomi
Oyunculara özel
Acer
Predator 15

10’da

İlhan Ahmet
“Voucher 2016”
programını sordu

spor
Semiha Berlin’den
üç madalyayla
23’te
döndü

Kocias azınlık
milletvekilleriyle
görüştü
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Batı
Trakya’daki dört azınlık milletvekili ile
görüştü. Görüşmenin, 13 Haziran
Pazartesi günü Atina’da Dışişleri
Bakanlığı’nda gerçekleştiği ifade
edildi. Görüşme talebinin Kocias’dan
geldiği öğrenildi. »3

Batı Trakya’da
iftar buluşmaları
Batı Trakya’da Ramazan ayında
köylerde gerçekleşen iftarlar coşkulu
bir havada geçiyor. Köy sakinlerinin
katkısıyla kurulan iftar sofralarında
yüzlerce kişi birlikte oruç açıyor.
TOÇEK Tiyatro Topluluğu’nun
Ramazan ayı için hazırladığı Karagöz
- Hacivat oyunu da büyük küçük
herkesin beğenisini topluyor.

»19, 20

Türkiye’nin yeni
Atina Büyükelçisi
Halit Çevik
Merkeze dönen Büyükelçi Kerim
Uras’ın yerine, Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler Daimi Temsilciliği görevini
yürüten Halit Çevik atandı. Büyükelçi
Çevik, daha önce de Yunanistan’da
görev yapmıştı. » 3
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SERBEST KÜRSÜ

Asım Çavuşoğlu
Batı Trakya MMMM Cemeyi Başkanı

Birlik ve beraberlik bir olmak,
bir arada bulunmak mıdır, yoksa aynı
hedefe göz dikmek midir?
nsanı insan yapan en önemli
hususlardan birisi onların birlik ve
beraberlik içinde yaşamasıdır. Her
türlü ihtiyacını tek başına giderecek, hiç
bir insana muhtaç olmayacak, büyük
sıkıntılardan ve belalardan sadece kendi
imkanları ile kurtulacak hiç bir insan
yoktur. Her insan, zaman zaman başka
insanların yardımına, desteğine ihtiyaç
duyar. Dayanışmanın verdiği güçle, en zor
işlerin üstesinden bile gelir.
Toplumları yaşatan, ilerleten ve
yükselten birlik ve beraberliktir. Birlik ve
beraberlikten yoksun olan toplumların,
dünya toplumları arasında istenilen yerini
almasına imkan yoktur. Eskiden beri
birlikteliğin, dayanışmanın önemi
anlaşılmış ve bu konuda çeşitli özlü sözler
söylenmiştir. Özellikle Türk atasözleri
arasında çok önemli bir yere sahip olan
“Yalnız taş duvar olmaz.”, “Bir elin nesi
var, iki elin sesi var.”, “Tek ağaçtan orman
olmaz.” gibi sözler, birlik ve beraberliğin
ne kadar önemli ve gerekli olduğunu
ortaya koymaktadır. Gerek günlük
hayatımıza, gerekse de toplumsal
hayatımızda bu birlikteliğe çok önem
vermemiz gerekir.
İnsanlar daima birbirine muhtaçtır.
“Ben kendime yeterim.” diyen insan
büyük laf etmiştir. Evet, belli bir süreliğine
insan kendisine yetermiş gibi hissedebilir.
Ancak öyle bir zaman gelir ki yanımızda
birileri olmadan, birilerinin desteği ve
yardımı olmadan tek başımıza bir hiç
oluruz. İnsanlarının ortak düşünce ve
değerlere sahip olmadığı bir toplumun
uzun süre varlığını devam etmesi çok
zordur. Özellikle dışarıdan gelecek
tehlikelere karşı bütün halk birlik içinde
olmazsa, büyük kayıplar yaşayabilirler.
Oysa ortak değer ve düşünceleri olan
insanlar, birbirine sımsıkı bağlıdırlar.
Birbirinin gücünden güç alarak her türlü
zorluğa karşı durabilirler.
Ne var ki söz konusu birlik ve
beraberliğin sağlanması için o toplumda
yaşayan herkese bir takım görevler
düşmektedir. Bu görevlerin başında,
herkesin kendi çıkarlarını bir yana bırakıp,
toplumun çıkarlarını ön plana alarak
bunların gerçekleşmesi için çalışması
gelir. Her birey, karşısındakini öteki
olmaktan çıkartıp, kendinden kabul
etmeli, herkesi olduğu gibi benimseyip,
değişmeye zorlamadan, ikiyüzlülüğe
mecbur kılmadan kabullenmelidir.
Azınlığımız insanları, birey ya da kurum
ve kururluşlar olarak birbirlerini rakip
değil, dost olarak görmelidir. Hele hele
birbirimize karşı hiç bir zaman ön yargılı
davranmayalım, yargısız infazlardan
kaçınalım. Kişileri şaibeli göstermekten
vazgeçelim. Azınlığımız artık beraber
olmanın herkesi güçlü kılacağını
kavramalıdır. Güç birliği ile bir çok şeyin
başarılması mümkündür. Atalarımız bunu
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” deyişi
ile çok güzel anlatmışlardır. Bu cümleden
olarak toplum düzeni, birlik ve
beraberlikle sağlanır. Sevgili
peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve
beraberlik içinde yaşamanın toplum

İ

hayatı bakımından ne kadar önemli
olduğunu, birliğin temin edilmemesi
halinde sosyal bünyede nasıl
huzursuzluklar çıkacağını, toplumu bir
insan vücuduna benzeterek anlatmak
istemiştir. Bazı organları hasta olan bir
insanın vücudu nasıl zayıf ve güçsüz
düşerse; düşmanlıkların yaygınlaştığı,
birlik ruhunun kaybolduğu toplumlar da
öyle güçsüzleşirler. Bu da düşmanın işine
yarar.”
Bunun için bir millet, bir toplumu
yıkmak isteyenler, önce o toplumu
meydana getiren fertler arasında ayrılık
tohumları ekerek onları birbirine
düşürürler. Birlik beraberliklerini bozarlar.
Maddi ve manevi güçlerini kardeşlerine
karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar
kolayca başkalarına yem olurlar. Bu
gerçek öteden beri bilindiği için, dünyaya
hükmetmiş nice büyük devletler,
düşmanları tarafından önce içeriden
parçalanmış, sonra yıkılıp tarihten
silinmişlerdir.
Söz konusu uygulamaların sonucu
değil midir ki, 90 yıldır cereyan eden tarihi
olayların hırpalanması ve devlet politikası
çizgisinde hareket eden Atina
hükümetlerinin ve uzantısı olan Batı
Trakya’daki ilgili makamların, baskısının
etkisiyle bugünlere sinik, ezik, içine
kapanık ve sessiz bir toplum olarak geldik.
“Böl, parçala, yönet” taktiğiyle yıllardır
yönetilen azınlığımız, bu taktiğin
kıskacından kendini hala kurtaramadı.
Kısır bir döngü içerisinde yerimizde
saymaktan bir türlü kurtulamadık.
Velhasılıkelam dayanışma ruhu ile
hareket ederek, birlik ve beraberliğini
sağlayan toplumlar, giriştikleri her
mücadelede sosyal, ekonomik, eğitim gibi
her alanda başarıya ulaşmışlardır. Birlikte
çeşitlilik olduğunu değil, “çeşitlilikte
birlik” olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
Ve şunu da hiç unutmayalım: Dünyada
birlik ve beraberlik içinde hareket
etmeden başarıya ulaşmış ne bir aile, ne
bir toplum vardır. Hatta bir devlet bile
yoktur!..
Azınlık ve vatandaşlık sorunlarımızın
çözümü için “hak mücadelesi”ne birlik –
beraberlik içinde gereken önemi ve
önceliği verelim. Zira birlik ve bütünlüğü
bozulmuş bir toplum, ileride telafisi
imkansız zararlarla karşılaşabilir.
Azınlığımızın yükselmesi, bizlerin birlik
ve beraberlik içinde bulunmamıza
bağlıdır. Bu nedenle birliğimizi ve
dirliğimizi zedeleyen, fitneyi, fesadı,
nifakı, dedikoduyu ve düşmanca duyguları
kesinlikle bırakmamız lazımdır. Her azınlık
ferdinin toplumsal dayanışmaya sıcak
bakan, hoşgörülü, affedici, sevgi ve saygı
kurallarını ihlal etmeyen, verdiği sözde
duran, kısacası insani değerleri
yaşamında uygulayan kişi olması lazımdır.
Aksi takdirde birlik ve dirlik içinde
kardeşçe yaşamaktan söz etmek abesle
iştigalden başka bir şey ifade etmez!..
Bugün dünkünden daha çok birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız vardır!

Gümülcine ve İskeçe
merkez ilkokularında
mezuniyet törenleri
GÜMÜLCİNE'deki İdadiye Türk
Azınlık İlkokulu'nda mezuniyet töreni
yapıldı. Okul Aile Birliği tarafından
organize edilen mezuniyet töreni büyük
ilgi gördü.
Etkinlikte okul öğrencilerinin
sahneye koyduğu gösteriler, velilerden
ve diğer konuklardan tam puan aldı.
Mezuniyet törenine katılan Rodop İli
İlköğretim Müdürü Marinos
Konstandinidis yaptığı konuşmada,
öğrencilere eğitim hayatlarında
başarılar diledi. Etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu Davut
Ocak da katıldı. Ocak, mezun olan
öğrencileri gösterdikleri başarıdan
dolayı tebrik etti.
İdadiye Azınlık İlkokulu Müdürü
Serdar Mehmet, öğretmenler olarak
öğrencilere çocukları gibi baktıklarını ve
onlara şefkatle yaklaştıklarını belirterek,
verdikleri eğitimle kendilerini yarınlara
hazırladıklarını dile getirdi.
Öğrencilerin gösteri sırasında
okudukları veda şiiri, İdadiye
ilkokulunun tarihi müsamere salonunda
duygulu anların yaşanmasına neden
oldu.
Bu yıl Gümülcine İdadiye Türk

Azınlık İlkokulu’ndan 33 öğrenci mezun
oldu. Öğrencilere başarı belgeleri Okul
Aile Birliği tarafından verildi.

İSKEÇE MERKEZ TÜRK AZINLIK
İLKOKULU’NDA KERMES
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndan kermes ve mezuniyet
töreni düzenlendi. Encümen Heyeti ile
Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen
etkinliğe öğrenciler, veliler ve okul
öğretmenleri katıldı.
Sabah saatlerinden başlayan kermes
ve mezuniyet etkinliğinde birinci
sınıftan altıncı sınıflara kadar tüm
öğrenciler sırayla gösteriler sundu.
Miniklerin gösterileri katılımcılardan
tam not aldı.
Okul bahçesinde düzenlenen
kermeste ise okuldaki öğrencilerin
ihtiyaçları için yardım toplandı. İlkokul
altıncı sınıfı tamamlayan ve okuldan
mezun olan öğrenciler için ise
mezuniyet töreni yapıldı. İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu’ndan mezun olan
öğrenciler cübbe ve kep giydi. Öğrenci
velileri çocuklarının ilk mezuniyeti
heyecanla izlerken, bir çoğu da bu
anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Okuldan mezun olan
öğrencilere, Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği
yöneticileri tarafından
yıllıklar verildi.
Bu arada, Okul Aile
Birliği ile Encümen
Heyeti’nin organize ettiği
etkinliğe daha önce İskeçe
Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda görev yapan
emekli öğretmenler de davet
edildi.
Encümen Heyeti Başkanı
Kadri Abdurrahim yaptığı
konuşmada, daha önce
okulda görev yapan tüm
öğretmenlere
hizmetlerinden dolayı
teşekkür etti.
Etkinlikte Encümen
Heyeti Başkanı Kadri
Abdurrahim ve Okul Aile
Birliği Başkanı Dilek
Hacıhalil emekli
öğretmenlerden Rasim Hint,
Özer Ahmetoğlu, Mehmet
Ago ve Nevzat Ahmet
Kahya’ya okulun fotoğrafını
hediye etti.

gundem_982_Layout 1 20.06.2016 12:59 Page 3

3

GÜNDEMhaber

17 Haziran 2016

KULİS... KULİS...

Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’ne
Halit Çevik atandı

Alkazar’da (Hamza Bey Camii)
porno film gösterilirken...

TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçiliğin’de,
merkeze dönen Büyükelçi Kerim Uras’ın yerine
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi
Temsilciliği görevini yürüten Halit Çevik
geliyor. Büyükelçi Çevik, daha önce de
Yunanistan’da görev yapmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından imzalanan büyükelçiler
kararnamesi yayımlandı. Atina
Büyükelçiliği’ne 1991’de Atina
Büyükelçiliği’nde müsteşar olarak görev alan
Halit Çevik atandı.

HALİT ÇEVİK’İN ÖZGEÇMİŞİ
Büyükelçi Halit Çevik, 1955 yılında Gölcük’te
dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden mezun (1978) olduktan sonra
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda (1979) İkili
Ekonomik İşler Dairesi’nde Üçüncü Katip
olarak göreve başladı.
Hartum Büyükelçiliği, Stuttgart
Başkonsolosluğu gibi dış görevlerde bulunan
Çevik, 1989’da Atina – Pire
Başkonsolosluğu’nda Başkatip, 1991 yılında da
Atina Büyükelçiliği’nde Müsteşar olarak görev
aldı.
2004 yılında Şam Büyükelçisi olan Çevik,
2009’da da Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda
Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
23 Ekim 2012 tarihinde ise Birleşmiş Milletler
Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atandı.
Halit Çevik, geçtiğimiz günlerde imzalanan

kararnameyle Atina Büyükelçisi olarak
görevlendirildi.
Büyükelçi Yaşar Halit Çevik evli ve iki çocuk
babası.

ŞAKİR TORUNLAR HİNDİSTAN’A
Öte yandan, daha önce Gümülcine
Başkonsolosu olarak görev yapan İkili Siyasi
İşler Genel Müdürü Şakir Özkan Torunlar, Yeni
Delhi Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri Bakanı Kocias
azınlık vekilleriyle görüştü

Atina’da yaşayan Selanik kökenli
gazeteci Kostas Yannakidis, son
günlerde İstanbul’da Ayasofya’da
Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim
okunmasına Yunanistan’ın gösterdiği
tepkiyle başlayan tartışmaya farklı bir
bakış açısı getirdi.
Kostas Yannakidis,
“www.protagon.gr” internet sitesinde
kaleme aldığı yazıda, Yunanistan’ın
Osmanlı mimari eserlerine yaklaşımını
eleştirdi. Ülke şartlarına göre “farklı”
ve “cesur” olarak nitilendirilecek bir
yaklaşım içinde olan Yannakidis’in
yazısı için kullandığı başlık bile birçok
şeyi anlatmaya yetiyor: “Alkazar’da
porno film gösterilirken”.
Yannakidis’in, Selanik’in ilk camisi
olan Hamza Bey Camii, daha sonraki
yaygın adıyla Alkazar hakkındaki
yazısının başında, “Ülkemizdeki
Osmanlı eserlerine nasıl muamele
ettiğimizi biliyor musunuz? 80’li yıllara
kadar Selanik’in ilk camisinde porno
film gösteriliyordu.” ifadeleri dikkat
çekiyor.
Yazı, “Bir Selanikli’ye Hamza Bey
Camii’nin nerede olduğunu sorsan,
duvarına yaslanıyor bile olsa
muhtemelen omuzlarını kaldırıp
kaşlarını birleştirir. Fakat Alkazar’a
nasıl gidileceğini sorsan, sana hangi
otobüse bineceğini de söyler – Alkazar
durağı.” cümlesiyle başlıyor.
Kostas Yannakidis, Hamza Bey
Camii’nin 1468’de yapıldığını ve
Selanik’in ilk camisi olduğunu
anlatıyor. Hatta sözkonusu caminin, en
ünlü Selanikli olan Mustafa Kemal
Atatürk’ün evine 15 dakikalık mesafede
olduğunu dile getiriyor. Bu tarihi
caminin 1927 yılında Yunanistan Milli
Bankası mülkiyetine geçtiğini, mimari
eser olmasına rağmen bankanın camiyi
özel kişiye sattığını belirtiyor yazar. Bu
tarihten sonra Hamza Bey Camii’nin
işyeri olarak kullanıldığını, hatta
1980’lerin başına kadar sinema olarak
faaliyet gösterdiğini hatırlatıyor. Bu
sinemada porno filmlerin dahi
gösterildiğini anımsatıyor gazeteci. Ve
şöyle devam ediyor: “İmamın sesinin
duyulduğu yerde, Tina Spathi ve
Kostas Gusgunis (bir dönemin porno
yıldızlarını ifade ediyor yazar) inlediler.
Şimdi, hilal ile haçın yerini değiştirin ve
bir zamanlar Meryemana kilisesinin
olduğu bir yerde porno film
gösterildiğini düşünün.”
“ESARET VE GİZLİ OKUL SÖYLEMİ
ÇELİŞKİLER İÇERİYOR”
Yunan milli tarihindeki “esaret ve gizli
okul” tezinin kendi içinde çelişkiler
içerdiğini de söyleyen gazeteci, zira
Yunanistan’ın Bizans ve daha önceki
döneme ait çok sayıda kilise ve
eserlerle dolu olduğunu, ancak İslami
eserlerin mevcut olmadığını söylüyor.
“Esaret” olarak tanımlanan Osmanlı

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos
Kocias, Batı Trakya’daki dört
azınlık milletvekili ile görüştü.
Görüşmenin, 13 Haziran
Pazartesi günü Atina’da Dışişleri
Bakanlığı’nda gerçekleştiği
ifade edildi.
Bakan Kocias ilk olarak
SİRİZA partisi mensubu azınlık
milletvekilleri Mustafa Mustafa,
Ayhan Karayusuf ve Hüseyin
Zeybek’le bir araya geldi.
Kocias’ın daha sonra ise Rodop

ili POTAMİ Partisi Milletvekili
İlhan Ahmet’le götüştüğü
kaydedildi.
Görüşme talebinin Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias’dan geldiği
ifade edildi.
Görüşmede, azınlık
milletvekillerinin Kocias’a
azınlığı ilgilendiren sorunları
aktardıkları öğrenildi. Yaklaşık
45 dakika süren görüşmede
karşılıklı fikir alışverişinde
bulunulduğu belirtildi.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

döneminde, Yunan topraklarındaki tüm
Hıristiyan mimari eserlerinin yok
edilmiş olduğunun varsayılabileceğini
belirten yazar, oysa Osmanlı
politikasının farklı dinlerin birlikte
yaşamasına izin verdiğini vurguluyor.
Özellikle kuzey Yunanistan’da
Müslüman unsurun yoğunluğunun
bölgenin kimliğine yansıdığını, daha
sonraki yıllarda yer adlarının
değiştirilmesinin bölgenin Yunan milli
bünyesiyle bütünleşmesi açısından
normal karşılanabileceğini ifade eden
Yannakidis, ancak Osmanlı mimari
eserlerinin akıbetinin çok farklı bir
konu olduğunu söylüyor. Yannakidis,
80’lerde eski bir camide porno film
gösterilmesinin kimseyi rahatsız
etmediğini, bu çerçevede Florina’daki 7
camiden beşini yıkma kararının bile
“normal” sayıldığını hatırlatıyor
yazısında. Ülke genelinde birçok
caminin başka amaçlar için
kullanıldığını, hatta Osmanlı
döneminde yapılan bazı kiliselerin bile
yıkıldığını kaydediyor.
80’li yılların sonundan itibaren
ülkedeki Osmanlı eserlerinin
korunmasına yönelik ilginin başladığını
dile getiren Kostas Yannakidis,
“Zamandan bağımsız olarak bu
eserlere (Osmanlı dönemine ait eserler
kastediliyor) karşı davranışımızın temel
malzemesi saygısızlık ve ilgisizlik oldu.
Bu durum sahiden Ayasofya’da olanlar
hakkında söz söyleme hakkını bizden
alıyor mu? Bu çok büyük bir tartışma.
Bu tartışmayı çok dikkatli ve gerekli
esnemeyle yapmamız gerekiyor.”
Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı
Kerim okunmasından kurumsal
anlamda rahatsız olduğunu ve Dışişleri
Bakanlığı’nın sert bir açıklama
yayımladığını hatırlatan gazeteci
Yannakidis yazısına şöyle devam
ediyor: “Burada bir sorun var. İlk
olarak dünya kültür mirası bizi genel
olarak pek ilgilendirmez. Örneğin;
Palmira için açıklama çıkardığımızı
sanmıyorum. İkinci olarak; eğer
camileri yıktıysan veya porno film
gösterilen yerlere dönüştürdüysen,
parmağını sallarken ve abide eserlere
saygı hakkında konuşurken, bir parça
daha dikkatli olman gerekiyor. Haklı
olsan bile, kafa kaldıracağın sırada
kürkündeki dikişler seni geri
çekiyorlar. Bir başka mesele daha var;
Yunan devleti olarak camilerin
yıkılmasına izin verdin, fakat
başkentinde çağdaş bir cami inşa
edilmesi için izin verilmesini
reddediyorsun.”
Gazeteci Kostas Yannakidis’in yazısı
şu ilginç cümleyle bitiyor: “Bu
konularda en iyisi suya sabuna
dokunmamak. Bu konular düşünme ve
özeleştiri gerektiriyor. Ve isteğe bağlı
olarak da günah çıkartarak ibadet
etmeyi gerektiriyor.”

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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Başkonsolos Akıncı azınlık
temsilcileriyle iftarda buluştu
TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Batı Trakya Türk azınlık
temsilcileriyle iftarda biraraya
geldi. Başkonsolos Akıncı
Ramazan’ın ilk iftarını İskeçe
ilindeki azınlık önde
gelenleriyle yaptı. Başkonsolos
Akıncı, 6 Haziran Pazartesi
akşamı Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçeli dernek başkanları,
azınlık kuruluş yöneticileri,
yerel yöneticiler, işadamları ve
diğer davetlilerden oluşan
yaklaşık 80 kişilik bir gruba
iftar verdi.
Başkonsolos Akıncı yaptığı
konuşmada, İskeçeli azınlık
temsilcileriyle Ramazan’ın ilk
iftarını paylaşmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Azınlığın cömert bir yapıya
sahip olduğunu anlatan Akıncı,
“Güzellikleri paylaşacağımız bir
aydayız. Ramazan ayındayız.
Bakın, Batı Trakya Türkleri bu
ekonomik kriz ortamında

Suriye’den gelen göçmenlere 22
tır malzeme topladı. Bu
küçümsenecek bir şey değil.
İhtiyaç olsa bunu 200 tır
yapacağınızı da biliyorum. Bu
özellik bizim değerlerimizden
kaynaklanan bir şey. Bizler bu
yolda devam edeceğiz. Tabii
sorunlarımız da var. Şunu
unutmamak lazım ki; birlikten
kuvvet doğar. Bakın burada
genç nesil de var, eski nesil de
var. İskeçe’nin temsilcileri
burada. Bu akşam da aynı masa
etrafında iftarımızı ediyoruz.
Ben Batı Trakya’yı tanıdıkça
daha çok seviyorum. Bunu
iltifat olsun diye değil, gerçek
olduğu için söylüyorum.
Hepinize iyi Ramazanlar
diliyorum.” dedi.
Başkonsolos Akıncı, iftar
sonrasında konuklarıyla sohbet
etme ve fikir alışverişinde
bulunma fırsatı buldu.
GÜMÜLCİNE’DE İFTAR
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı 9
Haziran Perşembe akşamı
Gümülcine’nin Çepelli köyünde
azınlık kurum ve kuruluş

temsilcilerine iftar yemeği verdi.
İftar yemeğinde Rodop ve Meriç
illerindeki yöneticiler biraraya
geldi.
İftara Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, Doğu Makedonya
– Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, diğer
azınlık dernek başkanları, yerel
yöneticiler, işadamları ve diğer
davetliler katıldı.
Başkonsolos Akıncı yaptığı
konuşmada, bölgedeki
insanlarla kaynaştığını ve
bölgeyi bir çok yönüyle
tanıdığını söyledi.
Akıncı, “Toplumun önemli
sıkıntıları var. Toplumun
erdemi, enerjisi ve de zamanın
getirdiği bazı sıkıntılar var.
Ekonomik sıkıntılar var,
eğitimle ilgili sıkıntılar ve
günlük hayatla ilgili sıkıntılar
var. Zaman eskisi gibi değil;
Türkiye’de, Hindistan’da ve
Çin’de de değil. Bu sorunları

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar verdi

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, Ramazan ayının ilk gününde, dini
cemaatlerin kanaat önderlerine, parlamentoda
grubu bulunan siyasi partilerin genel
başkanlarına, Müslüman ülke diplomatlarına
iftar verdi.
Plevneliev, “İftar veren ilk Cumhurbaşkanı
olduğum için gururluyum. Umarım benden sonra

da, siyasi rengine bakılmaksızın bu güzel gelenek
devam eder.” dedi.
Başmüftü Mustafa Hacı da, Ramazanın ilk
iftarında sofrayı kendileriyle paylaştığı için
Cumhurbaşkanı Plevneliev’e teşekkür etti. Hacı,
iftar programının tüm Bulgaristan vatandaşlarına
birbirilerine iyi davranmaları için bir mesaj
olduğunu belirtti.

bizler de yaşıyoruz.
Teknolojinin getirdiği bazı
zorluklar var. Bütün bu
sorunlarla yüzleşmek ve
üstesinden gelmek için herkesin
aynı hedefe kilitlenmesi lazım.

Bu toplum temiz bir toplum.
Bugüne kadar yüzün üzerinde
köy gezdik. Kendisiyle ilgili bir
şey talep edenlerin sayısı beş
kişiyi geçmez. Geleceğe dair bir
şey söylediğiniz zaman

Altın Şafak Milletvekili
toplu sünnetleri şikayet etti
IRKÇI Altın Şafak Partisi
Milletvekili İoannis Lagos, Batı
Trakya’daki toplu sünnet
etkinliklerini meclis gündemine
taşıdı. Pire Milletvekili Lagos,
geçtiğimiz günlerde Kozlukebir ve
Dimetoka’da yapılan toplu sünnet
törenleriyle ilgili sorusunda,
sözkonusu etkinliklerin azınlık
üyelerini Yunanistan
bünyesinden koparmaya yönelik
olduğunu iddia etti. Lagos,
dışişleri ve içişleri bakanlarına
yönelik sorusunda, toplu halde
yapılan etkinliklerin “dışarıdan
ithal edilen” ve halkın kültürel
farklılığını vurgulayan etkinlikler
olduğunu öne sürdü.
“FARKLI BİR KÜLTÜR
YARATILMAYA ÇALIŞIYOR”
Lagos, Batı Trakya’daki toplu
sünnet etkinlikleriyle ilgili olarak
meclise sunduğu soruda, toplu
sünnet törenlerinin Trakya’daki
Müslüman azınlık için yeni bir
kültürel adet olduğunu
belirterek, bu etkinliklerle “farklı
bir kültür yaratılmaya” çalışıldığı
idiasını dile getirdi. Sözkonusu
etkinliklerin Türk
Başkonsolosluğu tarafından
teşvik edildiğini iddia eden Altın
Şafak milletvekili, etkinliklere
Türk yetkililerin ve “sahte
müftülerin” katıldığını ifade etti.
Türk geleneklerinin bölgeye
yerleştirilmesi için yapılan
etkinliklerin kaynağının da belli
olmadığını savunan Lagos,
Dimetoka’da bölgede faaliyet
gösteren dernek tarafından
yapılan toplu sünnet töreninde 32
çocuğa hediyeler verildiğini
kaydetti.
Lagos sorusunda, “Bu ithal
etkinlikler Yunan Müslümanları,

Yunan toplumundan soyutlamayı
ve bölücü mesajlarla onları
Yunanistan’ın bünyesinden
koparmayı hedeflemektedir.”
ifadelerine yer verdi.
Lagos, Dışişleri ve İçişleri
bakanlıklarına yönelik meclise
sunduğu soruda, devletin, Yunan
Müslümanların Yunan bilincini
bozan toplu dini etkinliklere
neden tahammül ettiğini, neden
bu etkinlikleri meşrulaştırdığını
ve neden bu etkinliklerde Yunan
devlet yetkililerinin de hazır
bulunması için bir şey
yapmadığını sordu.
Lagos ayrıca, Yunan devleti
tarafından Hıristiyan ve
Müslümanların barışçıl yaşamını
teşvik edecek şekilde bölgede
hangi etkinliklerin yapıldığını
sordu.
GÖKÇEPINAR’A GİDEN
EKİBİN BAŞINDAYDI
Batı Trakya’daki toplu sünnet
etkinlikleriyle ilgili meclise soru
sunan Altın Şafak Partisi
Milletvekili İoannis Lagos,
geçtiğimiz günlerde İskeçe’nin
Gökçepınar köyünü ziyaret
ederek burada etkinlik
gerçekleştiren Altın Şafak Partisi
heyetinin başında yer almıştı.
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Bizi “BİZ” yapan...
kullar kapandı. Önümüzde
öğrenciler ve eğitim camiası için
uzun bir tatil dönemi var. Yine
bugünlerde önümüzdeki eğitim yılına ilk
hazırlıklar yapılıyor. Herşeyden önce
öğrenci kayıtları yapılıyor.
Gazete olarak azınlık eğitimine
verdiğimiz önemi burada anlatmaya gerek
yok sanırım. Kayıt döneminde olduğumuzu
dikkate alarak, azınlık eğitimi ve azınlık
okullarının önemini ve rolünü bu toplumun
üyesi olan, bu toplumun içinden çıkan,
içimizden birileri olan Batı Trakyalı bilim
adamlarıyla konuştuk. İlk röportajımızı
geçen hafta Ali Hüseyinoğlu, Halim
Çavuşoğlu ve Sebahattin Abdurrahman ile
yaptık. Bu hafta da Ferhan Kırlıdökme ve
İbrahim Kelağa ile devam ediyoruz.
Akademisyenlerimizin söylediklerini
ayrıntılı bir şekilde haberde okuyabilirsiniz.
Gerek geçen hafta gerekse bu hafta
yazılanları dikkatle okumanızı tavsiye

O
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ediyorum. Azınlık okulunu biraz da bu işin
uzmanlarından, üniversitelerde öğretmenlik
yapan bizim insanımızdan dinleyelim.
Ben onlarla röportaj yaparken,
söylediklerini kaleme dökerken adeta
toplumumuzu, insanımızı, bugünümüzü
okudum ve yaşadım. Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Kelağa bakın ne güzel ifade ediyor: “Batı
Trakya’daki azınlık okulları Türk azınlığın
kimliğini koruması ve sürdürmesi açısından
hayati önemde bir işlev yerine
getirmektedir. Biz azınlık olarak kendi
dilimizin eğitiminin verildiği bu okulların,
azınlık toplumu olarak varlığımızı
sürdürmemiz açısından sahip olduğu
önemin çok da fazla bilincinde değiliz diye
düşünüyorum.” Bir başka yerde ise azınlık
okulları için şöyle diyor: “Bu okullar Türkçe
ve Yunanca’da güçlü ve dengeli iki dilli
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mezun öğrencilerde gözlenen
yetersizliklerin günahını okullarda

uygulanan iki dilli sistemde aramak art
niyetli bir yaklaşımdır. Azınlık okullarına
azınlık toplumu olarak sahip çıkmalıyız. Bu
sadece sözde kalan bir temenni olarak
kalmamalı, toplumu bu konuda
bilinçlendirmeliyiz.”
Evet. Sanırım İbrahim Kelağa
toplumumuzdaki çok önemli bir konuya ve
bir zaafa parmak basıyor. Zira, biz azınlık
toplumu olarak azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun varlığımızı sürdürmemizdeki
önemini yeterince bilmiyoruz. “Bu konuda
toplumu bilinçlendirmeliyiz” diyor sayın
Kelağa. Evet katılıyorum. Bu alanda toplum
olarak, azınlık olarak çok eksikiz.
Azınlık okuluna sahip çıkma konusunda
yapılan telkinler, tavsiye boyutunda kalıyor.
Bu konuda yapılan çağrılar, yazılı açıklama,
duyuru veya gazette haberi veya
yorumlarında kalıyor. Bununla yetiniyoruz.
Facebook’ta, twitter’de, bilemedin bir
derneğin açıklamasında veya gazete
haberinde “azınlık okullarına ve azınlık
eğitimine sahip çıkın” cümlesini
kurduğumuzda kendimizi rahatlamış
hissediyoruz.
Bu meseleyle ilgili olarak Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın çok ciddi ve
uzun soluklu çalışmaya başlaması
gerekiyor. Bunun için geç bile kalındı.
Oluşturulacak heyet, grup veya ismi her ne
olacaksa, öğrenci velileriyle bire bir iletişim
kurmalı, onlara bu konuyu ayrıntılı bir
şekilde anlatabilmeli, merak ettiklerini,
öğrenmek istediklerini anlatmalı ve bu
süreci uzun bir zamana yaymalı. Anne –
babalarla doğrudan ve etkili bir ilişki ve
iletişim kurulması büyük bir zaruret.

Bakın İbrahim Kelağa ilkokul çağındaki
çocuklar için ne diyor: “İlkokul çağında ana
dili eğitimi desteği olmaksızın, öğrencilerin
kavram gelişimini tamamlamadan
doğrudan Yunan devlet ilkokullarına
gitmelerinin ve ana dili öğretiminin
kesintiye uğramasının yaratacağı
sakıncaları unutmamak gerekir. Bu
yönelişin öğrencileri kaçınılmaz olarak
egemen kültürle önce entegrasyon
sürecine, sonra da asimilasyona itebileceği
unutulmamalıdır.”
Yazıma, yine bizden biri olan Yrd. Doç.
Dr. Ferhan Kırlıdökme’nin söyledikleriyle
son veriyorum: “
Azınlık okullarının “kötü okul” olduğu
yönünde yanlış ve abartılı bir görüşün
özellikle azınlık velileri üzerinde
oluşturulmaya çalışılıyor… ‘Ben çocuğuma
evde Türkçe öğretirim.’gibi görüşlerin
bilimsel geçerliliği yok. Burada sözkonusu
olan Türkçe kurs ortamında öğrenilen
İngilizce, Almanca veya diğer bir dil gibi
yabancı dil değildir. Çocuğun birinci dilidir,
yani ana dilidir. Bunun öğrenilmesi ve dil
becerilerinin geliştirilmesi için de ideal
ortam okuldur…azınlık okullarımızdaki gibi
iki dilli eğitim sistemi içinde yetişen
çocukların daha etkili bir düşünce yapısına
sahip oldukları ve kavrama yeteneklerinin
de akranlarına göre daha çabuk geliştiği
bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır…
Azınlık okulları ‘bizi biz’ yapan kurumlardır.
Bu okullarda ‘biz’ sadece Türkçe ve
Yunanca değil, aynı zamanda dinimizi ve
kültürümüzü de öğrendik. Çünkü okullar
çocuklara sadece bilgi aktarmazlar. Aynı
zamanda ‘değerler’ de verirler…”

Fofi Gennimata, Rodop ve İskeçe’de
PASOK Partisi Genel Başkanı Fofi
Gennimata, Gümülcine ve İskeçe’yi ziyaret
etti.
14 Haziran Salı günü Gümülcine’ye gelen
Gennimata, parti üyeleriyle biraraya geldi
ve bölgede temaslarda bulundu.
Gennimata, konuşma yapmak üzere
geldiği Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nda kalabalık bir grup tarafından
karşılandı. Gennimata’yı Gümülcine’de
karşılayanlar arasında Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
eyalet meclis üyesi Rıdvan Kocamümin,
belediye meclis üyesi Rıdvan Molla İsa,
Rodop eski Milletvekili Ahmet Hacıosman,
Kozlukebir eski Belediye Başkanı İbrahim
Şerif, İskeçe eski Milletvekili Çetin Mandacı,
Evros – Rodop eski Süper Valisi Yorgos
Minopulos, Evros eski Valisi Nikos
Zambunidis ve PASOK Partisi’nin Rodop
ilindeki yetkilileri yer aldı.
Bu arada, Gennimata’yı karşılayanlar
arasında Rodop ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet’in bulunması da
dikkat çekti. İlhan Ahmet’in PASOK ile
POTAMİ ve diğer partiler arasında devam
eden işbirliği görüşmeleri çerçevesinde
PASOK Partisi liderini karşılamaya geldiği
ve konuşmasına katıldığı ifade edildi.
“ÇOK KÖTÜ BİR ANLAŞMA”
PASOK Başkanı Fofi Gennimata,
Yunanistan çapındaki ziyaretlerine Rodop
ilinden başladığını belirterek, partisinin
Trakya’nın gelişmesine ve kalkınmasına
büyük önem verdiğini söyledi. Parti olarak
yaptıkları çağrıya karşılık bulamadıklarını
kaydeden Gennimata, SİRİZA – ANEL
hükümetinin kreditörlerle vardığı
anlaşmanın çok ağır şartlar içerdiğini ve
kötü bir anlaşma olduğunu söyledi.
Fofi Gennimata, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nda yaptığı konuşmada, Başbakan
Aleksis Çipras’ın iddia ettiği gibi alınan
önlemlerin sadece bir kesimi değil, tüm
kesimleri olumsuz etkileyeceğini, dolaylı
vergiler yüzünden tüm vatandaşların

sıkıntılı günler yaşayacağını söyledi. İKA
emeklilerinin aylıklarında yüzde 30’a varan
kesinti olacağını belirten Gennimata,
“Çipras’a sormak istiyoruz. Aylıklarında
kesinti yapılacak 120 bin emekli zengin mi
sayılıyor? Bu kişiler bu yıl EKAS ödeneğini
kaybediyor. Bunlar mı zengin?” diye
konuştu.
“YUNANİSTAN MİLLİ ÇIKARLARINI
KORUMAK DURUMUNDADIR”
Dış politika konularına da değinen PASOK
lideri, “Buradan, Trakya’dan söylemek
isterim ki; biz PASOK olarak hiçbir zaman
ayrımcı ve ırkçı olmadık. Vatansever bir
parti olduk. Milli meselelerimiz için
mücadeleler verdik ve kazandık. Milli
meselelerde geri adım atmıyoruz.
Yunanistan ekonomik krizden ne kadar
zarar görse de milli çıkarlarını korumak
durumundadır.” ifadelerini kullandı.
“PARTİLER, OLUŞUMLAR VE VATANDAŞ
HAREKETLERİ ORTAK HAREKET ETMELİ”
Konuşmasında Yeni Demokrasi Partisi’ni de
eleştiren Gennimata, 2004 – 2007 yılları
arasındaki YDP iktidarının ekonomiye
büyük zarar verdiğini savundu. Gennimata,
partilerin, vatandaş hareketlerinin ve farklı
oluşumların ortak hareket etmesini önerdi.
PASOK Genel Başkanı, “Bir yıl önce
devraldığım küçük PASOK’u korumam beni
ilgilendirmiyor. Bu nedenle merkez solda
yapılacak diyaloğa çok büyük önem
veriyorum. Bu diyaloğun tabandan
yapılmasına önem veriyorum. Bu mesajı her
meclis üyeleri karşıladı.
tarafa iletmek için tüm Yunanistan’ı
Gennimata, ziyareti sırasında belediye ve
gezeceğim.” dedi.
bölge hakkında bilgi aldı. Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ziyaretle ilgili
İSKEÇE ZİYARETİ
olarak sosyal medya hesabından yaptığı
Bu arada PASOK Partisi Başkanı Fofi
paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “PASOK
Gennimata, 15 Haziran Çarşamba günü
Başkanı Fofi Gennimata bugün
İskeçe iline geçti. Burada partililerle
belediyemizi ziyaret etti. Bayan
biraraya gelen Gennimata, daha sonra
Gennimata’ya bölgemiz ve belediyemiz
Dolaphan köyüne geçerek Mustafçova
Belediyesi’ni ziyaret etti. PASOK Başkanı’nı hakkında bilgi vererek, karşılaştığımız
sorunları aktarma fırsatımız oldu.
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve belediye

Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve
taleplerimizi ayrıca yazılı bir şekilde
kendilerine ilettik. Bayan Gennimata da
genel manada yerel yönetimlerin ve
belediyemizin bazı sorunlarının
çözümlenmesi için parti başkanı olarak
meclis nezdinde girişimlerde bulunacağını
söyledi.”
İskeçe temasları sırasında PASOK
Başkanı Gennimata’ya eski Milletvekili
Çetin Mandacı da eşlik etti.
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Şiddetli yağış Rodop ilini vurdu!
14 Haziran Salı
sabah saatlerinde
başlayan şiddetli
yağmur birçok
bölgede zararlara
neden oldu.
Şiddetli yağmur ve
selin neden olduğu
maddi zararlar
özellikle Rodop
iline bağlı
Kozlukebir
köylerinde görüldü.
Kötü hava şartları
Domruköy, Sirkeli,
Karacaoğlan,
Kalenderköy,
Balahor, Çelebiköy,
Satıköy ve
Omurluköy
bölgelerinde
yoğunlaştı.
TARIM ARAZİLERİ
SULAR ALTINDA
Yağmur nedeniyle dereler taştı, ekili
alanlar sular altında kaldı, hayvan
ağılları zarar gördü, evlere su girdi,
bazı araçlar ve tarım makinaları ise
sel sularına kapılarak sürüklendi.
Bazı yerlerde ise hayvanların telef
olduğu ifade edildi. Bölgedeki
tarlaların önemli bir bölümü sular
altında kalarak, maddi zarar
meydana geldi.
Bu arada, Kozlukebir ile
Gümülcine arasındaki yaka yolu, çay
ve dere yataklarında köprü olmaması
nedeniyle trafiye kapandı. Birçok
vatandaş komşu köylere ve
Gümülcine’ye gelemedi. Karacaoğlan
- Ballahor karayolu da bir süre
ulaşıma kapatıldı. Aşırı yağış,
Gümülcine’de de ulaşımda

aksamalara neden oldu.
Gümülcine’deki bazı mahallelerde
sular sokakları adeta dereye
dönüştürdü. Gümülcine’nin batı
çıkışındaki alt geçit su baskını
nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

ÇİFTÇİ TAZMİNAT BEKLİYOR
Bazı bölgelerde ise yağmurla birlikte
dolu yağışı da görüldü. Olumsuz hava
şartlarının yoğun olarak yaşandığı
bölgelerde tarım arazilerinin büyük
maddi hasar gördüğü ifade edildi.
Geçimini tarımdan karşılayan
vatandaşlar, Tarım Tazminatları
Kurumu’nun (ELGA) bir an önce zarar
tespit çalışmalarına başlamasını ve
zararların en kısa sürede tazmin
edilmesini bekliyor.
Şiddetli yağmurun neden olduğu
felaket, sosyal medyada da yoğun bir
şekilde yer aldı.

YETKİLİLER FELAKET
BÖLGESİNDE
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder Mümin ve
eyalet meclis üyeleri, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ile
belediye meclis üyeleri şiddetli
yağmur nedeniyle zarar gören
bölgeleri ziyaret ederek, zararları
yerinde tespit ettiler.

YASSIKÖY BELEDİYESİ
Bu arada şiddetli yağış ve dolu,
Yassıköy Belediyesi’nde de sorunlara
neden oldu. Özellikle Yaka bölgesi
köylerinde şiddetli yağmur nedeniyle
su taşkınları yaşandı. Bazı bölgelerde
ekili araziler de sular altında kaldı.
Zaman zaman görünen aşırı şiddetli
yağmur, köylerdeki derelerin
taşmasına neden oldu.

İSKEÇE’DE HORTUM
Kötü hava şartları İskeçe ilinin
özellikle güney bölgesinde etkili oldu.
Yenice ve civarında şiddetli yağmurla
birlikte hortum oluştu. 14 Haziran
Salı günü öğleden sonra oluşan
hortum, Yenice ve civarında ağaçları
kökünden kopardı, bazı yapıların
çatılarına zarar verdi. Hortum,
Yenice’deki Hıristiyan mezarlığında
da maddi hasara yol açtı.
Mezarlıktaki ağaçlar devrildi ve bazı
mezar taşları kırıldı.

“Kozlukebir Belediyesi ciddi
bir felaketle karşı karşıya”
KOZLUKEBİR Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, 14 Haziran Salı günü özellikle bölgesini
etkisi altına alan şiddetli yağmur ve sel
felaketiyle ilgili GÜNDEM’e konuştu. Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, bölgedeki sürücülere,
sel felaketi sonrası yollarda oluşabilecek ani
göcük tehlikesine karşı dikkatli araç kullanma
çağrısında bulundu.
Yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketinin
ardından belediyeye bağlı iş makinalarının selin
etkili olduğu bölgelerde çalışmalarda
bulunduğunu söyleyen Başkan Rıdvan Ahmet,
yaşanan doğa felaketinin bir çok köy yolunda
ciddi hasara yol açtığını belirtti. Başta Domruköy
girişindeki ana yol olmak üzere, Büyük Sirkeli –
Delinasufköy yolu ile Küçük Sirkeli – Dündarlı
yolu ve diğer köy yollarının bir bölümünün
yollarda meydana gelen göcükler sebebiyle
kapandığını kaydeden Ahmet, belediye
ekiplerinin çalışmalarına tüm hızıyla
devam ettiğini söyledi.
İÇME SULARINI
KULLANMAYIN UYARISI
Satıköy, Omurluköy, Domruköy,
Kalenderköy, Yeniköy, Basırlıköy,
Delinasufköy gibi bazı yerleşim bölgelerinde
çeşme sularının içilmemesi yönünde
uyarıların yapıldığını belirten başkan Rıdvan
Ahmet, sözkonusu köylerde içme sularının
yeni bir tahlil yapılıncaya kadar
kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ahmet,
adı geçen köylere belediye tarafından içme suyu
dağıtımı yapıldığını kaydetti.
Kozlukebir Belediye Başkanı,
selden evleri ve eşyaları zarar

gören ailelere belediyenin imkanları
çerçevesinde yardım yapılması için belediyenin
bir komisyon oluşturacağını dile getirdi.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI
BALAFAS TELEFONLA ARADI
Kozlukebir belediyesinin büyük bir felaketle
karşı karşıya olduğunu belirten Ahmet, yaşanan
sel felaketinin ardından Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis’i
aradığını, kendisinin bizzat bölgeye gelerek
birlikte incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Başkan Ahmet; İçişleri Bakan Yardımcısı Yannis
Balafas’ın kendisini aradığını ve son gelişmeler
hakkında bilgi aldığını da sözlerine ekledi.
Rodop ilindeki Türk azınlık milletvekillerinin de
kendisini arayarak bölge
halkına geçmiş olsun
dileklerinde
bulunduklarını
kaydeden Rıdvan
Ahmet, Tarım
Tazminatları
Kurumu (ELGA)
yetkililerini de
bölgede zarar
tespit çalışması
yapmak üzere
davet ettiklerini
söyledi.
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SÜRÜCÜLER DİKKAT!
Sel felaketinin yaşandığı bölgedeki sürücülere de
seslenen Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, yağan
şiddetli yağmurla birlikte bir çok köy yolunun
göcük riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve
sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Rıdvan Ahmet yaşanan felaketin ciddi boyutlarda
olduğunu belirterek, zarar gören tüm vatandaşlara
geçmiş olsun dileklerini iletti.

SADIK AHMET AİLESİNDE
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Rodop ili eski bağımsız Milletvekili ve DEB Partisi
kurusucusu Sadık Ahmet’in ailesi de, 14 Haziran
Salı günü bölgede yağan şiddetli yağmur sonrası
meydana gelen zararlarla ilgili bir geçmiş olsun
mesajı yayımladı.
Aile adına yapılan yazılı açıklamada, “14 Haziran
2016 Salı sabahı, Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
köylerde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ciddi
maddi hasara neden olduğunu öğrenmiş
bulunmaktayız. Bölgede yaşayan tüm Batı Trakyalı
soydaşlarımıza ve Kozlukebir Belediyesi’ne büyük
geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaraların ve
meydana gelen zararın bir an önce yetkililer
tarafından karşılanmasını temenni ederiz.”

EYALET BAŞKAN YARDIMCISI
ÖNDER MÜMİN
Doğu Makedonya - Trakya (DMT) Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, 14 Haziran Salı sabahı
Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı köylerde
etkili olan şiddetli yağmur ve sel felaketiyle ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.
Eyalet Başkan Yardımcısı Mümin, başta
Domruköy, Kalenderköy, Büyük Sirkeli,
Karacaoğlan, Küçük Sirkeli, Ballahor, Satıköy,
Çelebiköy olmak üzere diğer civar köylerde şiddetli
yağmurla birlikte sel felaketinin yaşandığını ifade
etti. Sabahın erken saatlerinde Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis başta olmak üzere, eyalet meclis
üyeleri İsmail Hüse İsmail, Ahmet İbram, Mustafa
Katrancı, Tarkan Multaza ile birlikte sel felaketinin
etkili olduğu bölgelerde incelemelerde
bulunduklarını söyleyen Önder Mümin, “Balkan
bölgesinde şiddetli yağan yağmurla birlikte bir çok
çay ve derelerde su taşkınları meydana geldi. Bunun
üzerine 14 Haziran Salı günü sabahın erken
saatlerinde Eyalet Başkanı sayın Yorgos Pavlidis ve
diğer eyalet meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte
sorunun yoğun olduğu bölgelere gittik. Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve meclis üyeleriyle
birlikte bölgeleri ziyaretimiz sırasında yapmış
olduğumuz ilk değerlendirmelerde, bir an evvel
zarar tespit çalışmalarına başlanması gerektiği
konusunda fikir birliğine vardık.” diye konuştu.
Bölgeye yaptıkları ziyaret ve incelemeler
sırasında bir çok ekili arazide ciddi zarar olduğunu
tespit ettiklerini kaydeden Mümin, Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA) yetkililerinin bölgeyi
ziyaret edeceğini ve zarar tespitinde
bulunacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra evleri ve
başka şekilde zarar gören vatandaşlar için de
Kozlukebir Belediyesi’nin zarar tespit
çalışmalarında bulunacağını dile getiren Önder
Mümin, Eyalet Başkanı Başkanı Yorgos Pavlidis’in
de bakanlık nezdinde girişimde bulunduğu söyledi.
Buna benzer doğal afetlerin tekrar yaşanmaması
temennisinde bulunan DMT Başkan Yardımcısı
Önder Mümin, bölge halkına geçmiş olsun
dileklerini ifade etti.

DEB PARTİSİ BÖLGEDE
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Domruköy ve Balahor köylerini
ziyaret ederek, köy sakinleri ile görüştü ve geçmiş
olsun dileklerini iletti.
DEB Partisi’nden yapılan açıklamada,
“Yetkililerden bölgenin doğal afet bölgesi olarak
ilan edilmesini ve ivedilikle zarar ziyan tespiti
yapılıp, zararların karşılanmasını bekliyoruz.”
ifadelerine yer verildi.
Ali Çavuş’a ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı
Burhan Hasan, Gençlik Kolları Başkanı Murat
Ahmet, MYK üyesi İsmail Sali ve Halkla İlişkiler
Birimi üyesi Kenan Ali Aga Hasan eşlik etti.

ELGA’dan bölgeye ilk ziyaret
TARIM Tazminatları Kurumu
(ELGA) Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Sorumlusu Athanasios
Panagos, 15 Haziran Çarşamba günü,
şiddetli yağmur ve selden zarar gören
bölgeyi Rodop ili SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa ile ziyaret ederek
incelemelerde bulundu.
ELGA yetkilileri ve Mustafa
Mustafa Kozlukebir Belediyesi’nin
yanı sıra, zarar gören köyleri gezdiler
ve çiftçilerle görüştüler.
Kozlukebir belediyesinde yaşanan
doğal felaket sonrası Atina’da
girişimlerde bulunduklarını belirten
Mustafa Mustafa, İçişleri Bakanlığı
başta olmak üzere, diğer ilgili
bakanlıklara son durumu
aktardıklarını söyledi.
Bölgede yaşanan doğal felaket
sırasında Atina’da olduklarını
kaydeden Milletvekili Mustafa
Mustafa, olayı haber alır almaz Doğu
Makedonya - Trakya eyaleti ve
Kozlukebir belediyesi yöneticileri ile
görüşmelerde bulunduklarını belirtti.
Daha sonra Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf ile birlikte, ilk olarak
İçişleri Bakan Yardımcısı Yannis
Balafas’ı ziyaret ettiklerini kaydeden
Mustafa Mustafa, gelişmelerle ilgili
olarak bilgi verdiklerini ifade etti.
GÜNDEM’e konuşan Milletvekili
Mustafa Mustafa, “Yaptığımız
görüşmelerde zarar tespiti ve zarar
tespiti sonrası yapılabilecek
tazminatların prosedürü konuşuldu.
15 Haziran Çarşamba sabahı
Atina’dan dönerek, Tarım

Bakanlığı’nın direktifi doğrultusunda
Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA)
yetkilileriyle birlikte doğal afetin
yaşandığı bölgeleri ziyaret ettik.
Bölgenin ELGA Sorumlusu
Athanasios Panagos ile birlikte
yapmış olduğumuz incelemelerde
zararın başta tarım ürünleri olmak
üzere, altyapı ve ulaşımda da
sorunların olduğunu tespit ettik.
Hatta bazı evlerde de ciddi maddi
hasarların meydana geldiğini
gördük. İlk etapta yaklaşık bir aylık
gibi bir süre içerisinde yetkililer
tarafından zarar tespit çalışması
yapılacak. Daha sonra da zararların
tazmin edilme yoluna gidilecek. Aynı
şekilde altyapıda meydana gelen
zararlar da bölgedeki gerek eyalet
başkanlığı, gerekse belediye
yetkilileri tarafından ilgili

bakanlıklara iletilecek. Doğal afetin
meydana getirmiş olduğu zararlar
ortadan kaldırılmaya çalışılacak.”
dedi.

İLHAN AHMET
BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ
Bu arada, Rodop ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet de afet
bölgesini ziyaret ederek, maddi
zarara uğrayan vatandaşlarla
görüştü. Çiftçilerin şiddetli yağış ve
selden gördüğü zarar hakkında bilgi
edinen İlhan Ahmet, bölgeyi ziyaret
ederek zarar tespit çalışmasında
bulunan ELGA Bölge Müdürü
Athanasios Panagos’la da kısa süreli
görüştü.
ELGA Sorumlusu Panagos’a,
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat da eşlik etti.

İbrahim Şerif:
“Üzerimize düşeni
yapmaya hazırız”

Adnan Salih: “Bir an
önce zarar tespit
çalışmaları yapılmalı”
KOZLUKEBİR Belediyesi Gelecek Listesi Başkanı ve
Belediye Meclis Üyesi İbrahim Şerif, 14 Haziran Salı günü
bölgede yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen
zararlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.
Bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan eski
Kozlukebir Belediye Başkanı İbrahim Şerif açıklamasında,
“Yüzlerce dönüm ekili tarım alanları sulara gömüldü. Taşan
çaylar, dereler tarım araçlarını, traktörleri ve arabaları
sürükledi. Bazı soydaşlarımızın evlerine su girdi, farklı
bölgelerde bulunan ağıllar sular altında kaldı. Yaşanan bu
felakette, malları ve ürünleri zarar görmüş olan tüm belediye
sakinlerimize Gelecek Listesi Başkanı ve ekibi olarak geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen zararların ELGA
kurumu tarafından en kısa sürede tespit edilmesi ve devlet
yetkilileri tarafından zararların en kısa sürede karşılanmasını
temenni ediyoruz. İnsanlarımızın zararları giderilmesi için
Kozlukebir Belediyesi Gelecek Listesi olarak üzerimize düşen
her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu ve ne
gerekiyorsa yapacağımızı kamuoyuna bildiririz. Bu tür
felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.”
ifadeleri yer aldı.

KOZLUKEBİR Belediyesi Güven Listesi Başkanı ve
belediye meclis üyesi Adnan Salih, şiddetli yağış
sonucunda meydana gelen zararların bir an önce
tespit edilmesi çağrısında bulundu.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Salih, bölge halkına
geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adnan Salih’in
açıklamasında, “14 Haziran Salı günü sabaha karşı
bölgede etkili olan yağmur sonrası büyük sel
felaketleri yaşanmıştır. Başta Kozlukebir belediyesi
halkına ve sel felaketinden zarar gören tüm
soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ayrıca sel felaketinden zarar gören bölgelerde bir an
önce zarar tespit çalışmalarının yapılmasını temenni
ediyor ve yetkililerin bu konuda ivedilikle hareket
etmelerini temenni ediyorum. Son olarak bölge
halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor,
GÜVEN Listesi Başkanı olarak Kozlukebir belediyesi
halkı adına üzerime düşen her türlü görev ve
sorumluluğu almaya hazır olduğumu belirtmek
isterim.” ifadeleri yer aldı.
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“Azınlık okulu bizi ‘BİZ’
yapan kurumdur”
Geçen hafta azınlık
üyesi üç
akademisyenle
başlattığımız eğitim
ve azınlık okulu
dosyamızı, bu hafta
Batı Trakyalı iki
öğretim üyesiyle
daha sürdürüyoruz.
Edirne’de Trakya
Üniversitesi’nde
öğretim üyesi
olarak görev yapan
ve aslen Şapçılı
olan İbrahim
Kelağa Ahmet ve
İskeçeli Ferhan
Kırlıdökme ile
azınlık okulu ve
azınlık eğitiminin
Batı Trakyalı Türk
çocuklarının
yaşamındaki
gerekliliği ve rolünü
ele aldık.
TRAKYA Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyat
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Kelağa Ahmet, ana dili Türkçe
eğitiminin önemi üzerinde durdu.

İBRAHİM
KELAĞA AHMET:
“AZINLIK EĞİTİMİ VE AZINLIK
OKULUNUN ÖNEMİNİN YETERİNCE
BİLİNCİNDE DEĞİLİZ”
Azınlık eğitimi ve azınlık okulunun Batı
Trakya Türk toplumu açısından önemini
anlatan Yrd. Doç Dr. İbrahim Kelağa
Ahmet, azınlık okullarının Batı Trakya
Türkleri’nin varlığını sürdürmesi
açısından hayati öneme sahip olduğunu
vurguladı. Azınlık toplumunun bunun
yeterince bilincinde olmadığını
kaydeden Kelağa şunları söyledi: “Batı
Trakya’daki azınlık okulları Türk
azınlığın kimliğini koruması ve
sürdürmesi açısından hayati önemde bir
işlev yerine getirmektedir. Biz azınlık
olarak kendi dilimizin eğitiminin
verildiği bu okulların, azınlık toplumu
olarak varlığımızı sürdürmemiz
açısından sahip olduğu önemin çok da
fazla bilincinde değiliz diye
düşünüyorum. Doksan yılı aşkın bir

geçmişi olan bu okullar ana dilimiz
Türkçe’nin ve onun yanında vatandaşı
olduğumuz Yunanistan’ın resmi dili
Yunanca’nın da eğitimini vermektedir.
Anadilde eğitim hakkı pek çok azınlık
grubu için uzun ve zorlu mücadeleler
sonunda kazanılmaktadır. Kanaatimce
bu okulların önemini kavrama ve bu
okullara sahip çıkma konusunda
toplumumuzun belli bir kesiminin
gösterdiği duyarsızlık ve kayıtsızlık,
anadilde eğitim hakkının azınlık olarak
bizlere Lozan Antlaşması ile adeta
hediye edilmiş olması ve bu hakkı elde
etmek için mücadele vermemiş
olmamızdan kaynaklanmaktadır.”

“VELİLER TERCİHLERİNİ
MUTLAKA AZINLIK OKULUNDAN
YANA KULLANMALI”
Kelağa Ahmet, azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun uluslararası anlaşmalarla
azınlığa tanınan önemli bir hak
olduğunu ifade ederek şunları dile
getirdi: “Batı Trakya’daki iki dilli azınlık
okullarının Batı Trakya’daki Türk
toplumu ve azınlık insanı için önemi
nedir sorusuna yanıt verirken fikir
vermesi açısından, farklı coğrafyalarda
azınlıklara anadillerinde eğitim hakkının
ne zaman tanındığına örnekler
üzerinden bakmakta yarar var.
Avustralya’da 1970 yılına kadar
ilkokullarda ve ortaokullarda İngilizce
dışında başka bir azınlık dilinde eğitim
verilmiyordu. Ancak 1973 yılında
uygulamaya konan çokkültürlülük
politikası bu kısıtlamalara son vermiştir.
Britanya’da Birleşik Krallığa bağlı dört
ülkeden biri olan yaklaşık üç milyon
nüfuslu Galler’de, geçmişi 1936 yılına
dayanan ve süreç içinde artan sayılarıyla
bugün İngilizce ve Galce eğitim veren iki
dilli 400’ün üzerinde ilkokul
faaliyettedir. İspanya’nın iki milyon
civarında nüfusu olan Bask özerk
bölgesinde iki dilli eğitim, ancak 1977
yılından sonra sözkonusu olmaya
başlamıştır. Almanya’da göçmen
çocukları için ana dili dersleri müfredata
dahil olmayıp, okulda derslerin sona
ermesinden sonra isteğe bağlı olarak
verilmektedir.
Örneklere bakılacak olursa
Yunanistan’da Müslüman Türk azınlık
için tanınan iki dilde eğitim hakkı bir çok
gelişmiş Batı ülkesinden çok önce
yürürlüğe girmiştir. Bu okullar azınlığın
antlaşmalarla da kabul edilen ana dili
Türkçe’nin bir azınlık dili olarak
yaşaması için büyük önem
taşımaktadırlar. Ana dilin ve onun
taşıyıcısı olan kültürün gelecek nesillere
aktarılmasında azınlık okulları çok
önemli bir görev yerine getirmektedir. Bu
okullar için öngörülmüş olan iki dilli
eğitim müfredatı ve uygulanan iki dilli
eğitim sistemi dünyadaki benzerleri ile
kıyaslandığında ana dili koruma amacı
güden bir model olarak görülmektedir.
Bu okullar Türkçe ve Yunanca’da güçlü
ve dengeli iki dilli öğrenciler yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Mezun öğrencilerde
gözlenen yetersizliklerin günahını

İBRAHİM KELAĞA AHMET
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okullarda uygulanan iki dilli sistemde
aramak art niyetli bir yaklaşımdır.
Azınlık okullarına azınlık toplumu
olarak sahip çıkmalıyız. Bu sadece sözde
kalan bir temenni olarak kalmamalı,
toplumu bu konuda bilinçlendirmeliyiz.
Anadilde eğitim hakkının önemine
dikkat çekmemiz gerekir. Okul seçiminde
veliler özgürce hareket etmektedir.
Önlerinde iki seçenek bulunmaktadır;
azınlık okulu ve devlet okulu arasında
bir seçenek yapmak durumundadırlar.
Veliler okul tercihlerini ortaya koyarken
daha ilkokul çağında devlet okullarına
yönelmeleri durumunda bunun
çocuklarının ana dili ve kendi
kültürlerinin gelişimini ve ilerleyen
yıllarda okul başarısını da çok olumsuz
yönde etkileyeceğini unutmamalıdırlar.
Dolayısıyla birçok sebepten dolayı veliler
tercihlerini azınlık okullarından yana
kullanmalıdırlar.”

niçin bu kadar önemlidir? Ana dili
çocuğun duygu düşünce ve isteklerini
dile getirme amacı ile kullandığı bir araç
olmanın ötesinde, onu, içinde
bulunduğu toplumun bir üyesi yaparak
toplumla özdeşleştirir ve ona kişilik
kazandırır. Toplumun bir üyesi olan
çocuğun içinde yaşadığı toplumla bütün
bağları ana dili yolu ile sağlanır. Ana dili
ile çocukta, bir topluma ait olma
duygusu gelişir ve pekişir. Çocuk
dünyaya önce ana dili penceresinden
bakar ve çocuğun zihninde evren, ana
diline göre biçimlenir, karşılaştığı
durumları ve yaşama dair her türlü
yargıyı, ana dilinin anlama ve anlatma
olanaklarını kullanarak ifade eder.
Çocuk Türkçe’yi aile ortamında
öğrendiği için velilerde Türkçe biliyor
düşüncesi hakimdir. Oysa dil sadece
konuşmadan ibaret değildir. Dilin yazma
ve okuma boyutu ancak okul ortamında
öğretilebilir. Ana dili öğretimi
amaçlarının başında öğrencilerin
düşünme ve iletişim becerilerini
geliştirmek gelmektedir.” ifadelerini
kullandı.

“ANADİLİ EĞİTİMİ ÇOCUĞA
KİŞİLİK KAZANDIRIR. BUNU
SAĞLAYACAK YEGANE KURUM
AZINLIK OKULUDUR”
“İlkokula kayıtların yapıldığı bugünlerde
azınlık öğrencilerinin azınlık okulunu
tercih etmesini önerir misiniz ve neden?”
sorusunu yanıtlayan Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Kelağa, “Kesinlikle öneririm.
İlköğretim çağında azınlık öğrencilerinin
iki dilli azınlık okullarını tercih etmesini
tavsiye ederken, bu görüşümü somut
bilimsel verilerle desteklemek istiyorum.
Azınlık okulları ana dili eğitiminin
verildiği okullardır. İkinci dil
Yunanca’nın üzerine oturacağı bir ana
dili temeli olmaksızın bu dilin istenen
düzeyde öğretilmesi mümkün değildir.
Bu gerçek maalesef görmezden
gelinmektedir. Ana dili eğitimi çok
önemlidir. Bu eğitimi tüm
yetersizliklerine ve tüm eleştirilere
rağmen sağlayacak yegane eğitim
kurumları da azınlık okullarıdır.
Peki ilkokul çağında ana dili eğitimi

“ÇOCUKLARI DEVLET OKULLARINA
GÖNDERMEK, YUNANCAYI ÇOK İYİ
ÖĞRENECEKLERİ ANLAMINA
GELMİYOR”
İbrahim Kelağa sözlerine şöyle devam
etti: “Türkçe’yi okul ortamında
öğrenmenin Yunanca’yı öğrenme
sürecine katkısı nedense görmezden
geliniyor. İki dilli eğitim uygulanan
ortamlarda ana dilindeki yeterlilik
düzeyinin ikinci dildeki öğrenmelerde
temel belirleyici olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
Öğrencinin diğer derslerinde ve ikinci
dil olan Yunanca’da başarılı olması ana
dilini kullanma becerisi ile yakından
ilgilidir. Dilbilimciler ikinci dil
öğrenilmeye başlandığında iki dilli bir
öğrencinin ilk dili edinim düzeyinin,
ikinci dilinde ulaşacağı yeterlilik
düzeyini belirlediğini ileri sürmektedir.
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Dolayısıyla ilk dil yani Türkçe yeterince
gelişmemişse, ikinci dil de gelişemez. Bu
yargı ana dili eğitiminin ikinci dil
öğretiminde ne kadar belirleyici
olduğunu göstermektedir. Hal böyleyken
azınlık okullarını göz ardı edip, çocukları
doğrudan devlet okullarına göndermek
aslında onların Yunancayı çok iyi
öğrenecekleri anlamına gelmemektedir.
Bu bir yanılgıdan ibarettir ve ucuz bir
propagandadır. Yunan akademisyenlerin
yaptığı araştırmalar, ilkokul çağında
devlet okullarına devam eden ve
ardından yine devlet ortaokullarında
eğitimlerini sürdüren azınlık
öğrencilerinin okul başarıları ve okulu
terk oranları çok çarpıcı veriler
sunmaktadır.
Kavramsal beceriler ilk dilde yeterince
gelişmemiş olduğunda, üzerinde ikinci
dilin kavramsal becerilerinin inşa
edileceği bir temelin eksikliği
hissedilecektir. Azınlık okullarında iyi bir
ana dili eğitimi sürecinden geçmiş iki
dilli bir öğrenci kendisine anlatılanı
anlayan, kendisini karşısındakine
anlatabilen ve dilin sunduğu olanakları
iyi kullanabilen biri olarak ana dili
Türkçe’de kazandığı becerileri ikinci dili
Yunanca’ya da aktarma olanağı
bulacaktır.
Ana dilinde yetkin, kimliğini ve
kültürünü koruyan, değerlerine sahip
çıkan ve Yunan toplumu içinde kendini
rahatlıkla ifade edebilecek düzeyde
ikinci dili olan Yunanca’ya egemen
azınlık fertleri, yaşadıkları ülkede
sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan
Yunan toplumunun bütününden
soyutlanmayacaklardır. Kültürün en
önemli taşıyıcısı dil olduğu
hatırlandığında, kişinin ilk dili
gelişmemişse onun kendi kültürünü
taşıyamamanın yanında diğer kültürlerle
ilişkisinde de başarılı olması
beklenmeyecektir. İlkokul çağında ana
dili eğitimi desteği olmaksızın,
öğrencilerin kavram gelişimini
tamamlamadan doğrudan Yunan devlet
ilkokullarına gitmelerinin ve ana dili
öğretiminin kesintiye uğramasının
yaratacağı sakıncaları unutmamak
gerekir. Bu yönelişin öğrencileri
kaçınılmaz olarak egemen kültürle önce
entegrasyon sürecine, sonra da
asimilasyona itebileceği
unutulmamalıdır.”
Azınlık toplumuna düşen görevin
azınlık eğitiminin niteliğinin
yükseltilmesi için çaba harcamak
olduğunu vurgulayan İbrahim Kelağa

sözlerini şöyle tamamladı: “Azınlık
okullarına alternatif olarak Yunan
dilbilimciler, eğitim sosyolojisi
uzmanları ve eğitimciler kültürlerarası
okulları önermekte ve kongrelerde bu
konuyu sürekli gündeme
getirmektedirler. Unutmamak gerekir ki,
kültürlerarası okullarda farklı
kültürlerden gelen çocuklara kendi
anadillerinde eğitim verilmemektedir. O
nedenle çocuklarımızı azınlık okullarına
göndermeyerek kendi elimizle azınlık
okullarının kapanması sürecine katkıda
bulunduğumuzu unutmamak gerekir.
Bize düşen azınlık okullarının niteliğinin
yükseltilmesi için çaba harcamaktır. İki
dilde eğitim veren okullar modası geçmiş
bir okul modeli değildir; dünyada pek
çok ülkede bu tür okullar vardır ve
başarılı sonuçlar elde etmektedirler.”

FERHAN
KIRLIDÖKME
MOLLAOĞLU:
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhan
Kırlıdökme Mollaoğlu, Batı Trakya Türk
azınlığının en önemli sorunlarından
birinin şüphesiz eğitim olduğunu
belirterek, azınlık için azınlık okulunun
son derece önemli olduğunu vurguladı.

“EN ÖNEMLİ MESELEMİZ EĞİTİM”
Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu şöyle
konuştu: “En önemli sorunumuz
şüphesiz eğitim. Hem en önemli
sorunumuz, hem de en önemli
meselemiz; yani konumuz eğitim. Ben
birçok Batı Trakyalı gibi buna
inanıyorum. Birçok Batı Trakyalı gibi ben
de bu sorunun içinde büyüdüm. Her ne
kadar ilk ve orta öğretimimi hangi
okulda devam edeceğime dair ailemin
herhangi bir tereddüdü olmasa da,
çocuk kafamla ‘Acaba devlet okuluna
gitse miydim?’ ya da ilkokul veya
ortaokuldan ‘Türkiye’ye gitsem ne
olurdu?’ diye sessizce sorguladım. Birçok
Batı Trakyalı çocuk gibi azınlık
okullarındaki sorunları bire bir yaşadım.
İlkokulda Yunanca öğrenirken çekilen
güçlükler, ortaokul giriş sınavı, lisede
kurul sınavları ve üniversite. Daha
fazlasını söylemek malumun ilamından
öteye geçmeyecektir.
Sonra bugüne bakıyorum. Yılların
kazandırdığı deneyim ve donanımın

verdiği tarafsızlık ve soğukkanlılıkla
mevcut durumun fotoğrafını çekmeye
çalışıyorum. Birden karşıma geçmişe
nazaran farklı bir tablo çıkıyor.
Çocukların daha kolay Yunanca
öğrenmeleri için özel hazırlanmış
kitaplar, Yunanca öğretiminin
desteklenmesi için kurslar mevcut.
Ayrıca azınlık çocuklarının üniversite
öğrenimine devam etmesi için hem
Yunanistan hem de Türkiye birçok
kolaylık sağlamış. Dahası ilk ve orta
öğrenimim boyunca hasretle beklediğim
ders kitapları Türkiye’den gelmiş ve
okullara dağıtılmış. Bu kitapların
‘öğretmen kitapları’ da var. Yani artık
öğretmenler dersleri nasıl
işleyeceklerini, konuya nasıl
yaklaşacaklarını, öğrencilere ne tür ilave
ödev ve alıştırmalar yaptıracaklarına
dair kılavuzlara da sahip. İyi de o zaman
ne eksik? Neden hala Batı Trakyalılar en
önemli sorunumuz eğitim diye
haykırıyorlar ve en önemlisi de niye
azınlık okullarındaki eğitimin
kalitesizliğinden şikayet ederek
çocuklarını devlet okullarına
göndermeyi düşünüyorlar? Yıllar içinde
ne olmuştur da Batı Trakya Müslüman
Türkleri kendilerine Lozan Barış
Antlaşması ile sağlanmış ana dilde
eğitim hakkından adeta ‘feragat
ediyormuşçasına’ bir davranış içinde
bulunuyorlar?
Denebilir ki, geçmişte de birçok aile
çocuğunu azınlık okuluna
göndermemiştir. Hatta çocukluğunuzda
siz de bunu sorguladığınızı itiraf ettiniz.
Burada esasen unutulmaması gereken
husus, o yıllarda, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının çocuklarını azınlık
okullarına göndermeme yönünde bir
tercihte bulunmadığıdır. Çocukları
öğrenim görebilsin diye azınlık ailesi
böyle davranmak zorunda kaldığıdır.
Yani şartlar bunu dikte etmiş, bir tercih
söz konusu olmamıştır. Ayrıca bir tercih
olsa bile bunun ilkokul öğrenimi için
geçerli olduğunu söylemek mümkün
değildir. Yani eskiden ilkokuldan
itibaren Yunan okuluna yani devlet
okuluna giden azınlık üyesi çocukların
sayısı yok denecek kadar azdı.”

“AZINLIK OKULLARINI ‘KÖTÜ OKUL’
OLARAK GÖSTEREN BİR
PROPAGANDA ŞEKLİ VAR”
Azınlık okullarının “kötü okul” olduğu
yönünde yanlış ve abartılı bir görüşün
özellikle azınlık velileri üzerinde
oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken
Mollaoğlu, “Şüphesiz aileler
çocuklarının öğrenimi konusunda
mutlak söz sahibidirler. İnsanların
tercihlerini eleştirmek, yadsımak
kimsenin hakkı ve harcı değildir. Zaten
kimsenin de böyle bir amacı yoktur.
Ancak bazı söylemlerin ‘etik’ ve
‘bilimsel’ olup olmadığını tartışmak
gerekir. Bir kişinin çocuğuna istediği
şekilde ve istediği yerde eğitim
gördürmesi doğal hakkıdır ve herkes
tarafından saygı gösterilmesi gereken bir
durumdur. Kanaatimce, ‘Biz anne ve
baba olarak çocuğumuzu azınlık
okulunda okutmak istemiyoruz’ demek
yeterli ve dürüst bir cevap olacaktır.
Fakat ailenin bu tercihi yaparken
davranışını gerekçelendirmek
maksadıyla ‘bu okullar kötü’ gibi çeşitli
söylemlerle karalama politikalarına alet
olması ‘etik’ bakımından ele alınması
gereken bir husustur. Azınlık okullarını
‘kötü okul’ olarak gösteren veya
göstermek isteyen bir propaganda şekli
var son yıllarda. Velilerin kendilerini
buna kaptırmamaları gerekir. Ayrıca pek
çoğumuzun, özellikle bu azınlık
ilkokullarında okuyarak iş, aş sahibi
olduğumuzu düşünürsek kendi
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kendimizi inkar anlamına gelir ki, bu da
hem birey hem de toplum olarak
saygınlığımızı azaltır. Saygınlığı olmayan
bir bireyin veya bir toplumun da
karşısındakinden saygı görmesi
neredeyse imkansızdır.” ifadelerini
kullandı.

“TÜRKÇE’Yİ EVDE ÖĞRETECEĞİM
GÖRÜŞÜNÜN GEÇERLİLİĞİ YOK”
Çocuğun birinci dili olarak Türkçe’nin
ancak okulda öğretilebileceği ve dil
becerilerinin okulda geliştirilebileceğini
ifade eden Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu,
“Dahası ‘Ben çocuğuma evde Türkçe
öğretirim.’, ‘İki veya dört saat seçmeli
ders olarak Türkçe okuyacak, bu yeterli
olur’ gibi görüşlerin de bilimsel bir
geçerliliği yoktur. Burada söz konusu
olan Türkçe kurs ortamında öğrenilen
İngilizce, Almanca veya diğer bir dil gibi
yabancı dil değildir. Çocuğun birinci
dilidir, yani ana dilidir. Bunun
öğrenilmesi ve dil becerilerinin
geliştirilmesi için de ideal ortam okuldur.
Bir kişinin ana dilini iyi öğrenmesi ikinci
dili öğrenmesine -ki bu durumda
Yunanca oluyor- asla engel değildir. Her
iki dili eşit düzeyde öğrenmesi ve
kullanması mümkündür. Zaten Batı
Trakya’daki azınlık okullarındaki
eğitimin iyileştirilmesi yönünde atılacak
her türlü adımın temel hedefi ‘ideal iki
dilli’ bireyler yetiştirmek olmalıdır. Pek
çok bilimsel araştırma, iki dilli eğitim
modelinin ileri ve çağdaş bir sistem
olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca iki
dilli eğitim sistemi içinde yetişen
çocukların daha etkili bir düşünce
yapısına sahip oldukları ve kavrama
yeteneklerinin de akranlarına göre daha
çabuk geliştiği bilimsel araştırmalarla
ispatlanmıştır. Yani azınlık okullarında
uygulanan iki dilli eğitim modeli iddia
edildiği gibi kötü bir model değildir. Yani
bir kalemde çöpe atılacak bir eğitim
modeli değildir.
Bu ifadelerin ‘Azınlık okullarıyla ilgili
hiçbir eleştiri yapılmasın’ veya ‘her şey
güllük gülistanlık ama Batı Trakyalılar
artık çocuklarını bu okullara göndermek
istemiyorlar’ şeklinde anlaşılmasını
istemem. Azınlık okullarının hem önemli
hem de büyük sorunları vardır. Bunları
tartışmak, yeri gelince eleştirmek
kanaatimce herkesin boynunun
borcudur. Ancak tartışma ve eleştiri
ifadelerinin başına ‘yapıcı’ sıfatını
eklemekte fayda görüyorum. Yani
eleştirelim, fakat bir çözüm önerimiz de
olsun ve çözüm odaklı çalışalım.” diye
konuştu.
“AZINLIK OKULU BİZİ ‘BİZ’
YAPAN KURUMLARDIR”
Azınlık okulunun toplumun kültürel
devamlılığı ve gelişimi açısından birincil
derecede öneme sahip olduğunu
kaydeden Mollaoğlu sözlerini şu
ifadelerle tamamladı: “Azınlık okulları
‘bizi biz’ yapan kurumlardır. Bu
okullarda ‘biz’ sadece Türkçe ve Yunanca
değil, aynı zamanda dinimizi ve
kültürümüzü de öğrendik. Çünkü okullar
çocuklara sadece bilgi aktarmazlar. Aynı
zamanda ‘değerler’ de verirler. Şimdi
şöyle düşünelim. Bir çocuk ilkokuldan
itibaren azınlık okuluna gitmiyor. Yani
‘ağaç yaşken eğilir’ atasözüne atfen
kendi öz benliğinden farklı bir ortamda
‘eğiliyor’. Sonra ne oluyor? Önce ailesine,
sonra yaşadığı topluma yabancılaşıyor.
Bunu söylerken tabii ki genelleme
yapmak istemem, ancak bilimsel veriler
bize bunu söylüyor. Peki biz
çocuklarımız için böyle bir gelecek mi
istiyoruz? Bence sorulması ve üzerinde
durulması gereken husus bu.”
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Köpeklerde Uyuz hastalığı ve tedavisi

U

yuz bir deri hastalığıdır
ve ülkemizde de çok
yaygın olarak
görülmektedir. Yaygın
görülmesinin en büyük sebebi
sokak köpekleri diye
adlandırdığımız sahipsiz
hayvanların ve pire-kene gibi dış
parazitlerin sayısının oldukça
fazla olmasıdır. Uyuz
hastalığının birçok formu vardır
ve oldukça inatçı bir hastalıktır.
En yaygın bulaşma şekli pire
ve keneler, direk temas ve
dokunma, ortak kullanılan
tasma, mama kabı, yatak vb.
eşyalar, ortak kullanılan
alanlardır. Doğada oldukça
yaygın ve kolay bulaşan bir
hastalıktır.
Bazı türler sadece kulak
kepçesi ve çevresinde, bazıları
ise göz ve çevresinde lokal
lezyonlar oluşturabilirler.
Genelde derinin tüysüz
bölgelerinde ve dirseklerden
başlayan lezyonlar tedavisi
yapılmazsa vücuda yayılırlar ve
generalize olurlar.
Uyuz hastalığını yaratan
etken derinin epidermis katında
veya kıl foliküllerinde yerleşen
ve tünel kazarak hareket eden
mikroskobik boyuttaki uyuz
böcekleridir. Lezyonlu deriden
kazıntı yapılarak alınan
materyalle hazırlanan
preparatlar, mikroskop altında
incelendiğinde uyuz etkenleri
rahatlıkla görülebilmektedir.
Ülkemizde yaygın bulunan
türleri:
- Demodex
- Sarcoptes
- Otodectes
- Notoedres’tir.
Uyuz böcekleri; deri
döküntüleri, doku artıkları, kan
ve doku sıvısı ile beslenirler.
Deride derin ve genelde kaşıntılı
lezyonlara sebebiyet verirler.
Sadece Demodex türü uyuzda
kaşıntı azdır veya hiç
olmamaktadır.
Semptomlar...
- Oldukça şiddetli kaşıntı(bazı
türler hariç)
- Kızarıklık
- Deride veziküller
- Vücutta yaygın yaralar
- Tüy dökülmesi
- Deride kalınlaşma
- Tüylerin dökülmesi(lokal veya
genel)
- Deride ağır bir koku
- Deride kepeklenme ve
kabuklanma
- Derinin renginde koyulaşma ve
pigmentasyon artışı
Korunma...

- Köpeklerin hijyenik ortamlarda
bakımı
- Pire ve kenelere karşı önlemleri
almak
- Tüy ve deri sağlığının düzenli
kontrolü
- Düzenli fırçalamak
- Sık yıkamamak
- Başka köpeğe ait malzemelerin
dezenfekte etmeden
kullanmamak
- Beslenmesine dikkat etmek
- Yürüyüş ve gezinti alanlarına
dikkat etmek
- Oyun arkadaşlarına dikkat
etmek
- Hekiminizin önereceği
aralıklarla dış parazitlere etkili
banyo solusyonları ile yıkamak
- Düzenli Veteriner Hekim
kontrolü
En önemlisi; Vücutta oluşacak
bir deri lezyonunda vakit
geçirmeden veteriner hekiminize
danışmak ve ihmal etmemek
gerekir. Çünkü tüm hastalıklar
erken teşhisle çok daha kolay ve
çabuk tedavi edilebilmektedir.
Tedavi...
Tedavisi mümkün olan bir
hastalıktır. Tedavide yıkama
solusyonları, uyuza etkili
enjeksiyonlar, spot on
uygulamalar ve oral tedavi
yapılabilmektedir. Hekiminiz
uyuzun formuna göre tedaviyi
seçecek ve uygulamaya
başlayacaktır. Genelde iyileşme
süreci 4 hafta ile 6 hafta arasıdır.
Demodex türü uyuz etkeni
foliküllere yerleştiği için tedavisi
daha uzun ve zordur. Bu da
tedavi sürecinin daha uzun
olmasını sağlar. Bazen de uyuz
hastalığı; diğer deri hastalıkları
ile beraber seyredebilir. Bu
durum daha komplike ve daha
uzun süreli bir tedaviyi
gerektirecektir.
Uyuz asla öldürücü bir hastalık
değildir ve tedavisi
mümkündür.Fakat konunun
üzerine eğilmezseniz ve tedavisi
yapılmazsa bu hastalıkta bile
ölümler olabilmekte ve üzücü
durumlarla
karşılaşılabilmektedir.
Canımızdan çok sevdiğimiz
dostlarımızın sağlıklı ve mutlu
olmaları için lütfen onları ihmal
etmeyelim. Onların sağlığına ne
kadar dikkat ederseniz,onlarla
geçireceğiniz günler o kadar
uzun ve güzel olur. Veteriner
hekimlerimizin tavsiyelerini
kulak arkası etmeyelim. Bizler;
hem onların hem de sizlerin
sağlığı için sürekli olarak
yardımcı olmaya ve hizmet
vermeye devam ediyoruz.
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İlhan Ahmet
“Voucher 2016”
programını sordu
RODOP Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, Doğu Makedonya Trakya eyaletinde artan işsizlik
oranlarına dikkati çekerek,
özellikle genç nüfusun iş gücüne
katılımını sağlayıcı acil tedbirlerin
alınması çağrısında bulundu.
Milletvekili olduğu Rodop ilinin
yer aldığı Trakya’nın, ülkedeki en
geri kalmış ve fakir bölge olduğunu
hatırlatan İlhan Ahmet, “2016’nın
Şubat ayı verilerine göre ülke nüfusunun %
24,2’si, yani 1,16 milyon kişisi işsiz. Bu rakam ile
Yunanistan, işsizlikte tüm Avrupa’da ilk sırada yer
alırken, Trakya bölgesi de tüm ülkede ilk
sıralarda. Bu acı gerçek bizlere, ülkedeki binlerce
ailenin ağır ekonomik koşullar altında yaşam
mücadelesi verdiğini göstermektedir.” dedi.
Trakya’daki işsizlikle mücadele için acil
istihdam politikalarına ihtiyaç olduğunu
vurgulayan milletvekili Ahmet, özellikle genç
işsizleri destekleyecek, çaresizliklerine son
verecek, çözüm odaklı programların hayata
geçirilmesinin önemine işaret etti.
Bu kapsamda, Yunanistan İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun (OAED) 26 bin işsize istihdam
yaratmayı hedefleyen “Voucher 2016” eğitim ve
istihdam programını hatırlatan milletvekili, Ocak
ayından bugüne kadar çeşitli gerekçelerle
ertelenen programın, biran önce hayata
geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Trakya’daki
gençlerin
kaderi
işsizlik ve
çaresizlik
olmamalı”

hayata geçirilemediğinin yanıtını
isteyen İlhan Ahmet, ilgili bakana,
“Programın başladığını kesin olarak
ne zaman duyuracaksınız?” diye
sordu.

“VOUCHER 2016” PROGRAMI
NEDİR?

İş ve İşçi Bulma Kurumu (OAED)
tarafından Ocak 2016’da ilan edilen
program ile 29 - 64 yaşları arasında 26
bin işsize istihdam yaratılması hedeflenmektedir.
Programdan yararlanacak işsizlere, özel sektörde
6 ay süreli iş desteği sağlanması planlamaktadır.
Mayıs 2015’te iptal edilen, 16 bin işsize istihdam
sağlamayı amaçlayan 112 milyon euro bütçeli
programın yenilenmiş hali olan “Voucher 2016”,
26 bin işsizin ticaret, turizm, enerji, bilgi ve
iletişim teknolojileri, lojistik gibi 8 sektörün 43
uzmanlık alanında istihdam edilmesini
öngörmektedir.
Söz konusu eğitim ve
istihdam programına
katılanlara, takip
edecekleri 130 saatlik
seminer sonunda,
uzmanlık alanlarına
göre bilgi ve yeterlilik
setifikası ile 5.500
euro maddi destek
verileceği ifade
edilmektedir.

“26 BİN İŞSİZ İÇİN İŞ İMKANI YARATACAK
OLAN PROGRAM, HALA NEDEN
BAŞLAMIYOR?”
İlhan Ahmet, “Voucher 2016” programının
başlamasında yaşanan gecikmeyi, sunduğu
soruyla meclis gündemine de taşıyarak, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın dikkatine sundu.
Milletvekili Ahmet, 29 - 64 yaşları arasında 26
bin işsize, özel sektörde 6 ay boyunca istihdam
olanağı yaratmayı hedefleyen sözkonusu
programın, kapsam ve içeriğinin geçerliliğini
koruyup korumadığı hakkında açıklama istedi.
Soruda, Ocak 2016’da ilan edilmesinin
üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala
başlatılmayan “Voucher 2016” programının neden

İş adamları Bulgaristan’da buluştu
BULGARİSTAN, Türkiye ve
Yunanistan’dan orman ürünleri,
mobilya ve inşaat malzemeleri
sektör temsilcileri Bulgaristan’ın
Velingrad şehrinde buluştu.
Sektör temsilcilerinin buluşması
üç gün sürdü.
Buluşmaya Batı Trakyalı 30’a
yakın sektör temsilcisinin yanı
sıra İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek de katıldı.
Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) da destek
verdiği iş adamları buluşmasına
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’ni temsilen Teşkilat
Başkanı Musa Yurt katıldı.
Sektör buluşmasına Batı
Trakya’dan gelen iş adamları ile
birlikte Batı Trakya Tarım ve
Hayvancılık Enstitüsü Başkan
Yardımcısı Onur Mustafa, TİKA

Plodiv Ticari Ateşesi, 60
civarında Bulgaristanlı iş adamı
ve İstanbul’dan çeşitli
sektörlerden gelen iş adamları
katıldı.
Buluşmanın ilk günü yapılan
protokolde, bölgede işbirliğinin
geliştirilmesi halinde tüm
kesimlerin kazançlı çıkacağı ve

bölge ekonomisine ciddi katkı
sağlayacağı ifade edildi.
Açılış sonrası gerçekleştirilen
sektör ve ikili yuvarlak masa
toplantılarında iş adamları
ürünlerini pazarlama ve
kendilerine yeni iş sahaları
açma imkanı buldular.
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Oyunculara özel Acer Predator 15
MODERN oyun bilgisayarları artık her
zamankinden daha ince ve daha hafif
tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Ancak
elbette tam anlamıyla oyunculara özgü,
yüksek konfigürasyon seçenekleri sunan
modeller halen adeta tank gibi bir
görselliğe sahipken, elbette bu diğer
yandan gücün dışa yansıması olarak da
markaya bir anlamda prestij
kazandırıyor. Bugün bu modellerden
Acer’ın Predator 15 oyuncu bilgisayarını
inceleyeceğiz.
Söze tasarımla başlayalım. açıkçası
Predator 15, sanıyoruz ki hiçbir güzellik
yarışmasını kazanamayacak; zira
fazlasıyla kalın hatlara, kaslı yapıya ve
estetik tasarımdan ziyade agresif bir
görselliğe sahip. Kalınlık ve ağırlık,
oyuncular için özel materyallerden
oluştuğundan dolayı değer kazanırken,
ekranın çevresini saran çerçeve ise
herhangi bir mazerete sığdırabilmemizi
zorlaştıran ölçüde kalın.
Cihazın kalın ve ağır olmasının en
büyük sebeplerinden biri özel bir
soğutma sistemine sahip olması ve
bunun yanında modüler optik sürücü ile
çalışması. Öte yandan Subwoofer’la
güçlendirilmiş bir ses sisteminin de
sahibi olan laptop, ayrıca 8 hücreli 6000
mAh’lik bir bataryaya da yer veriyor.
Predator 15’in üzerinde tam boyutlu
bir klavye yer alıyor. Klavye mekanik tuş
takımına sahip değil; klavye için daha
çok chiclet tarzı klavye diyebiliriz. Klavye
üzerinde WASD ve yön tuşları kırmızı
renkle renklendirilmiş. Böylece klavyede
daha belirgin olarak öne çıkıyor bu
tuşlar. Ancak kuşkusuz arka aydınlatma
da mevcut.
Klavyenin altında genişçe bir
touchpad alanı mevcut. Oldukça rahat
kullanım sunan touchpad, hemen
yanında da bir kilit tuşu bulunduruyor.
Klavyenin üzerine baktığımızda
burada da ek tuşlar görüyoruz. Bundan

da az sonra daha detaylı bahsedeceğiz.
Predator 15’te, bazı dizüstü
bilgisayarlarda da gördüğümüz gibi
optik sürücü modüler olarak sunulmuş.
Halihazırda laptop üzerinde sol kenarda
bir fan takılı durumda. CoolerMaster
FrostCore fan tasarımıyla ısı konusunda
avantaj yaratan laptop, ihtiyaç anında
bu modülü çıkartıp yerine optik
sürücüyü takma imkanı tanıyor.
Predator 15’te yer alan bağlantı
seçenekleri de bir o kadar çeşitli. 4 adet
USB 3.0 bağlantısı laptop’ın sağ ve sol
kenarlarına dağıtılmış durumda. Ayrıca
burada HDMI 1.4 ile DisplayPort
bağlantısı görmek de mümkün. Burada
USB 3.1 Type-C portu da yer alıyor. Bu
sayede dizüstü bilgisayarı 3 farklı
monitöre bağlayabiliyorsunuz.
Acer Predator 15, farklı versiyon ve
modellerle geliyor. Predator 15 ve Acer
Predator 17 olarak farklı modellerin
yanında her model kendi içinde farklı
konfigürasyon seçeneklerine sahip.
Elimizdeki model, Core i7-6700HQ
işlemciden güç alıyor. Intel’in 6’ıncı nesil
Skylake işlemcisiyle 2.60 GHz saat
hızında çalışan laptop, turbo modla 3.50
GHz frekansa tırmanabiliyor.
16 GB RAM’den güç alan laptop, hem
SSD hem HDD’nin sahibi. 256 GB’lık SSD
depolama çözümü sunan Predator 15,
ayrıca 1 TB’lık geniş sabit diski de
getiriyor.
Predator 15’te kuşkusuz en çok dikkat
çeken nokta Nvidia GeForce GTX 980M
grafik çözümü sunulması. 4 GB GDDR5
belleklerden güç alan bu grafik birimi,
son dönemin oyunlarında başarılı bir
grafik yakalanmasına olanak tanıyor.
Bunlardan az sonra bahsedeceğiz zaten.
Bilgisayarda dahili olarak da Intel HD
Graphics 530 sunuluyor. Elbette iki
grafik birimi arasında hangisini
kullanmak istediğiniz
belirtebiliyorsunuz.

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Alkarna, Pot 2) Faul,
Alpaka 3) Av, Dastar
4) Kamış, Ortam 5)
Şarkı, Tiz 6) İm, Şua, Ah
7) Allak, Flama 8) Ra,
Zeka, Yiy 9) Mo, Bakar
10) Baobap, Şasi
11) Papalina 12) Lain,
Mey, Re 13) Ayn,
Sakatat 14) Kagir,
Enayi.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Afak, Gar, Bulak 2)
Lavaş, Lama, Aya 3) Ku,
Mail, Doping 4)
Aldırmaz, Ban 5) Aşk,
Kebap, Sr 6) Nas, İş,
Kapama 7) Alto, Ufak,
Leke 8) Partal, Aşiyan
9) Parti, Ayran, Ta 10)
Ok, Azami, Saray 11)
Taam, Havai, Eti.

SOLDANSAĞA
1) Yiyeceği ortak toplantı – Dolaylı olarak anlatma 2)
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kağıt tomar –
(halk dili) Cüzzamlı 3) Gümüş’ün simgesi – Güreşte bir
oyun 4) Malzemesi marka sahibince karşılanarak
başka bir firmaya yaptırılan – Bir düşünceye gönülden
bağlı bulunma 5) Para, akçe – Hitit 6) Polonyum’un
simgesi – Temel, esas – İterbiyum’un simgesi 7)
Pompada açılır kapanır kapak – Tavlada dört sayısı 8)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Amele – Organ 9) Kısaca
kilogram – Yazı yazma aracı 10) Bir ağaç türü – Kement
11) Pulculuk 12) Oyun kağıdı – Boyun eğen –
Radyum’un simgesi 13) (halk dili) Yetişkin – Şölen, toy
14) Bu bitkinin kurutulup sigara biçiminde veya
pipoyla içilen yaprağı – Gelenek.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Cennet cehennem arası – Yapma, etme – Çiçek
demeti 2) Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak
deri – Amerika elmasından çıkan zamk – (kısaca)
Akümülatör 3) Vilayet – Gidilen yol üzerinde olmayan –
Bisküviye benzer tatlı, hafif bir yiyecek 4) Tıpkıçekim –
Asalak böcek 5) Apansız – Kılık – Çinko’nun simgesi 6)
Taneli bir meyve – Terbiyum’un simgesi – Çok iğneli
olta takımı 7) Kardeş karıları – İvedi – (Farsça) Dadı 8)
(tıp) Bellek yitimi – Öge, unsur 9) Söz dinleme, boyun
eğme – Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse – Bir nota
10) Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses –
Yalvarma – Canavar düdüğü 11) İri, kart – Aferin, yaşa!
– Tanrıtanımaz kimse.

Predator 15’in ekranına
da bakalım. 15.6 inç
boyutunda ekranın
sahibi olan laptop,
panel olarak Active
Matrix TFT Color LCD’yi
kullanıyor ve Full HD
çözünürlük sağlıyor.
Laptop’ın opsiyonel
olarak UHD çözünürlük
sunan modeli
bulunduğunu da
söyleyelim.
Bu arada Predator
15’in G-Sync desteği
bulunan
monitörlere
destek
sağladığını ancak
ekranında halihazırda G-Sync desteği
getirmediğini de eklemek gerek.
PredatorSense ve Dust Defender
PredatorSense, Predator 15’e
özelleştirmeler kazandırabileceğiniz bir
arabirim olarak karşımıza çıkıyor. Bu
arabirim üzerinden klavye
ışıklandırmalarını ayarlayabiliyor,
oyunlar için çeşitli makrolar
hazırlayabiliyor ve tuş takımının
üzerinde yer alan özel multimedya
tuşları ile performans ve görünüme özel
seçeneklere kolay yoldan
erişebiliyorsunuz. Hazırlayacağınız özel
profiller neticesinde tuşları kullanarak
grafik birimleri arasında geçiş
yapabiliyor, multimedya modu
ayarlarına erişebiliyor, ekran görünüm
modlarını değiştirebiliyor ve fan hızını
arttırabiliyorsunuz.
Fan hızından bahsetmişken, laptop’ın
normal şartlarda sessiz çalıştığını
söyleyebiliriz, fakat oyunlarda artan ısı
miktarını dengelemek için fan hızını
arttırdığınızda gürültüyle
karşılaşacağınızın da altını çizelim.
Predator 15’de sunulan bir diğer

1
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özellikse
Acer Dust Defander. DustDefender ile
fanların üzerindeki tozu giderebilen
Predator 15, bu sayede zamanla ısıya
bağlı olarak performans kaybını
engellemek için de kullanışlı bir
seçeneği bizlere sunuyor.
Peki, Predator 15 pil performansı
nasıl? Yaptığımız sentetik pil testi
PCMark 8’e göre 3 saat 17 dakikalık
sonuç üreten laptop’ı, gerçek zamanlı
olarak da ölçümledik elbette. Yüzde 50
ekran parlaklığında ve bir kablosuz
kulaklıkla eşleştirdiğimiz Guardians of
the Galaxy film senaryomuzda bize tam
4 saat 22 dakikalık pil performansı veren
Predator 15, bu anlamda GS60 modelinin
2 saat 28 dakikalık çıtasını bir hayli
yukarı çekti.
Predator 15, iyi bir oyuncu bilgisayar
olmuş. Oyunlardaki performansını
beğendiğimiz bilgisayar, tasarımı
itibariyle her oyuncu bilgisayarı gibi ağır
ve ısı arttığında devreye girdiğinde fan
ile gürültülü çalışıyor kuşkusuz. Ancak
normal kullanımlarda sessiz kaldığını
söyleyebiliriz.
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Sevgili dostlar
Ebeveynlerin üzerinde
hassasiyetle durması gereken
konular listesine çok önemli bir
madde eklendi. İnternet
yaşadığımız çağın bir sonucu
olarak hepimizin hayatında.
Tabii her yaştaki çocuklarımız
için de internet vazgeçilmez
olmaya başladı.
İlkokul ve ortaokul
yaşlarındaki çocuklar da artık
internete girip fotoğraf
paylaşıyor, video izliyor ya da
müzik indiriyor. Artık sadece
ergenlik çağındakiler değil,
daha küçük yaştaki çocuklar da
Instagram hesaplarından
birbirleriyle anılar paylaşıyor,
'snap chat' ile konuşuyor ya da
web'de dolaşıyorlar. Bu çok
farklı jenerasyonun
çocuklarını
internetten korumak
ebeveynlerin yeni
görevlerinden biri
olmalı.
Çocuğunuz farklı
amaçlar için
internet kullanıyor
olabilir. Aşağıdaki
kuralları öncelikle
ona anlatın, uyguluyor
olduğunu kontrol edin.
• İsmini, okulunu, yaşını,
telefon numaranı ya da ev
adresini asla paylaşma!
• Tanımadıklarına asla
fotoğrafını gönderme!
• Şifreni (aile dışında)
kimseye söyleme!
• Yabancılardan gelen epostaları açma; virüslü olabilir,
bilgisayarına zarar verebilir.
• Hoşuna gitmeyen, seni
rahatsız eden bir şey
olduğunda hemen bir büyüğüne
haber ver.
• Yaşına uygun sitelerde gez
(Önceden siz bu siteye girip
kontrol etseniz çok iyi olur)
• Yabancılardan uzak dur:

Çocuklar ve gençler
için güvenli internet
nasıl sağlanabilir?
Kimliklerini
gizleyen insanlar
olabilir, bilmediğin birine
yanıt yazma, tanımadığın birisi
seninle iletişime geçerse bize
haber ver.
Güvenli internet konusunda
yapacağınız ilk adım, günlük
hayatınız içinde genel değerler
üzerinde konuşmak olmalı
bence. Hiçbir anne baba uyanık
geçirilen saatlerde birebir
çocuğunun başında
olamayacağı ve özel yaşamına
da fazla müdahale
edemeyeceğine göre en uygunu

Mem le ketimden Man za ra lar...

Güvenli internet
konusunda yapacağınız ilk
adım, günlük hayatınız içinde
genel değerler üzerinde
konuşmak olmalı.
Gençler internette
bıraktıkları izlerin bir süre
sonra kendilerinin karşısına

çıkabileceğini bilmiyorlar.
Uygunsuz bir fotoğrafı
silseler bile, onun elektronik
izi bir yerlerde kalıyor.
Silinene kadar geçen sürede
ise kopyalanıp binlerce
insanla farkında olmadan
paylaşılıyor.

birlikte yenen yemek sırasında
ya da bir yere seyahat ederken
veya trafikte giderken küçük
dozlarda bu kurallardan
bahsetmek ve tekrarlamak!
Kurallara uyulmazsa
mahremiyetlerinin,
şöhretlerinin ve hatta fiziksel
güvenliklerinin tehlikeye
düşebileceğini anlatmak
gerekiyor.
Gençler internette
bıraktıkları izlerin bir süre
sonra kendilerinin karşısına
çıkabileceğini bilmiyorlar.
Uygunsuz bir fotoğrafı silseler
bile, onun elektronik izi bir
yerlerde kalıyor. Silinene kadar
geçen sürede ise kopyalanıp
binlerce insanla farkında

olmadan paylaşılıyor.
Özellikle gençler online
gruplara girip, çoğu kez
tanımadıkları ve güvenip
güvenmeyeceklerini
bilemedikleri kişilerle aynı
ortamı paylaşıyorlar.
Mahremiyete her yerde özen
göstermek gerektiğini gençlere
sürekli anlatmak gerekiyor.
Son olarak bir altın kural
var: "Normalde yapmayacağın
şeyi, internette de yapma". Bu
sadece çocuklar ve gençler için
değil, biz büyükler için de
geçerli. Bunu hep hatırlamak
gerekli.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Kepekli Poğaça

Foto: Hasan Hasan

Malzemeler:
2 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvıyağ
5 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket maya
Göz kararı yarım ölçü
kepekli ve sade un
Hazırlanışı:
Elinize yapışmayacak
yumuşaklıkta bir hamur
yapıp, 10 dk. mayalandırın. Bu arada maydanozlu peynir içini
hazırlayıp masanızı
sıvıyağ ile yağlayın.
Hamuru 5 parçaya bölün.
Hamurumuzdan bir parça
alıp 30 cm çapında açın.

Açtığınız hamuru 8'e
bölün.Hamurların uçlarına
peynir harcınızdan yerleştirip sigara böreği gibi
sarın. Bu işlemleri diğer 4
parça hamur için de
uygulayın. Pişmeden önce
kabarmaları için 45 dk.
daha bekletin. üzerlerine
yumurta sarısı sürüp
160C'deki fırına sürün.
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Günlük detoks etkisi yaratan besinler
Sıkı detoks diyetleri hiç bana göre değil
diyorsanız, günlük beslenme programınıza
ekleyeceğiniz birkaç yiyecek ve içecekle
vücudunuzdan toksinlerin atılmasını
hızlandırabilirsiniz. Üstelik bu küçük beslenme
değişiklikleri vücudunuz için devamlılığı olan kalıcı
sonuçlar almanızı sağlayabilir.
İşte vücudu her gün toksinlerden arındırmanın
kolay ve zararsız yolları...

LİMONLU SICAK SU
Güne limonlu sıcak su içerek başlayın ve bunu
günlük rutininizin bir parçası haline getirin.
Limonun ekşi tadını sevmiyorsanız, içine biraz bal
ekleyebilirsiniz. Limonlu su vücudunuzdan
toksinleri atmanıza, bağışıklık sisteminizi
güçlendirmenize ve kilo vermenize yardımcı olur.
YEŞİL SMOOTHIE
Lahana, ıspanak,
pazı gibi

vitamin ve mineral yönünden yeşil bitkilerle
hazırlayacağınız bir smoothieyle güne sağlıklı bir
şekilde başlayabilirsiniz. Böylece vücudunuzun asit
ve alkali düzeyini de dengeleyebilirsiniz.
SALATA
Her öğününüze mümkün olduğunca yeşil
yapraklı sebzelerden eklemeye çalışın. Özellikle öğle
yemeğiniz için büyük bir kase salata ve az pişmiş
sebzeler iyi bir seçenek olabilir. Çiğ ya da az pişmiş
sebzelerin yanında humus gibi aperatif bir yiyecek
tercih ederek hem doyabilir, hem de detoks
yapabilirsiniz.
MEYVE
Aç karnına meyve tüketmek de detoksunuzun bir
parçası olabilir. Meyvelerin sindirimi çok kolay
olduğundan, aç karnına tüketildiğinde vücudun
detoks için ihtiyaç duyduğu enerjiyi açığa
çıkarmayı sağlar. Eğer meyveyi aç karnınıza
tüketmezseniz, vücudunuz ilk olarak proteinleri,
nişastaları ve yağları sindirir. Bu da meyvenin
mayalanmasına ve detoks için gerekli enerjinin
ortaya çıkmamasına sebep olur.
SU
Normal şartlarda günde en az 8 bardak su
içmeniz öneriliyor, ancak egzersiz ya da
detoks yapıyorsanız vücudunuzdaki
toksinlerden kurtulabilmeniz için çok
daha fazla su içmeniz gerekiyor.
Vüdunuzun toksinlerder
arınmasını
kolaylaştırmak için
günde 2 litreden
fazla su içmeniz çok
önemli.

Yağlı ciltler için tonik...
Yağlı ciltlerde gözenekler genellikle çok
belirgindir. Bunun nedeni cildin aşırı oranda yağ
salgılaması olarak karşımıza çıkar.
Sizlere sunacağımız ürünlerle cildiniz için bitkisel
tonikler yapabilir ve bu tonikleri düzenli bir şekilde
uygulayarak sürekli yağlanan cildinizi bakıma
alabilirsiniz. Şimdi yağlı ciltler için tonik yapımı ve
çeşitleri nelerdir, detaylı bir şekilde göz atalım.

içerisinde karıştırın. Gece uyumadan önce karışımı
bir parça pamuğa dökün ve pamukla cildinizi silin.
Her gün düzenli bir şekilde karışımı uygulayın ve
cildinizdeki gözeneklerin her geçen gün
küçüldüğünü yakından görün. Gözenekler üzerinde
etkili bir temizleyici görevi gören toniği istediğiniz
zaman uygulayabilirsiniz.

TONİK - 3
TONİK - 1
Gerekli malzemeler:
- Bir çorba kaşığı kadar elma sirkesi
- 8 çorba kaşığı kadar maden suyu
Hazırlanışı ve uygulanışı:
Öncelikle maden suyu ve elma sirkesini bir kase
içerisinde karıştırın. Bunun ardından spreyli bir
şişe içerisine boşaltarak bir parça pamuğa sıkın.
Karışımlı pamukla beraber cildinizin bakım yapmak
istediğiniz kısımlarını silin ve uygulamayı
gerçekleştirmeden önce cildinizi temizlemeyi
unutmayın. Ayrıca uygulamayı gece uyumadan
önce gerçekleştirmenizin daha yararlı olacağını
unutmayın.

TONİK - 2
Gerekli malzemeler:
- İki bardak saf su
- ½ bardak taze olmak kaydıyla elma suyu
Hazırlanışı ve uygulanışı:
İlk olarak saf su ve elmas suyunu uygun bir şişe

Gerekli malzemeler:
- Bir tane limonun suyu
- Bir çay bardağı kadar votka
Hazırlanışı ve uygulanışı:
Votka ve limon suyu spreyli bir şiş içerisinde iyice
karıştırılır. Bunun ardından hazırlanan karışım
gece yatmadan önce ve her sabah cilde sürülür.
Karışım yağlı ciltlerde aşırı parlamayı önler ve cilt
üzerinde etkili bit bakım meydana getirir.

TONİK - 4
Gerekli malzemeler:
- Bir şişe gül suyu
- 5 damla kadar çay ağacı yağı
Hazırlanışı ve uygulanışı:
Şişe içerisindeki gül suyuna 5 damla olan çay
ağacı eklenir ve her gece uyumadan önce cilt
karışım ile silinir. Göz çevresinden uzak tutularak
yüzün her bölgesine uygulanır ve bu karışım ile cilt
bakıma alınmış olur.

LİFLİ YİYECEKLER
Her detoks programının temelinde aslında
sindirim sistemini daha iyi çalıştırmak var. Lifli
yiyecekler de sindirim sistemini en iyi çalıştıran
şeylerden biri. Bu nedenle öğünlerinize lifli
yiyecekleri eklemeniz çok önemli. Sabah
smoothinize chia tohumu, öğlen salatanıza keten
tohumu eklemek ya da kahverengi pirinci tercih
etmek gibi basit adımlarla detoksu
hızlandırabilirsiniz.
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Denizde 1 saatten fazla
kalmayın!

DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ
ÇOK ÖNEMLİ
Öncelikle gidilecek yerin
koşulları önemlidir. Yurt içi
seyahat düşünülüyorsa;
kıyafetler, gidilecek yere göre
ayarlanmalıdır. Yazlık
kıyafetlerin yanı sıra; akşamları
serin olabileceği düşünülerek
uzun kollu kıyafetler ya da şal
götürülebilir. Kronik hastalıkları
olanların ilaçlarını yanlarından
ayırmamaları ve kalacakları gün
sayısı kadar yedeklemeleri çok
önemlidir. Otelde
konaklanacaksa, gidilecek yerin
mutfağında mutlaka diyet
yemekler bulunmasına özen
gösterilmelidir. Tatil döneminde
tercih edilmesi gereken giysiler;
güneş ışınlarını kendine
çekmeyen, açık renkli,
pamuklu, teri çekebilen
kumaşlardan üretilmiş
olmalıdır. Bu tür giysiler,
serinletici ve güneş ışığına
direkt maruz kalınmasını
önleyici özelliktedir.

ISLAK ŞAPKA VE
KIYAFET SERİNLETİR,
AMA HASTA EDER
Saat 10.00- 16.00 arası güneşe
çıkılması sakıncalıdır. Bu
saatler arasında dışarıda
bulunulması gerekiyorsa, şapka
ve beyaz uzun kollu kıyafetler

tercih edilmelidir. Bu, güneşi
yansıtarak ten ile temasını
engeller. Serinlemek açısından
bazen şapkalar ıslatılarak
kullanılabilir. Ancak bu
uygulamayı sürekli tekrarlamak
doğru değildir. Islak bir şapka
ya da kıyafet ile deniz
kenarında ya da yüksek bir
yerde rüzgara maruz kalmak,
“fibromiyalji” denilen kas ve
iskelete sistemi hastalıklarına

“

Uzun süre
suda
kalınması
ciltte kurumaya
neden olacağı için
enfeksiyonlara da
davetiye
hazırlayacaktır.
Bunun için denizde
ya da havuzda 1
saatten fazla
kalınmaması
tavsiye edilir.

neden olabilir. Güneş
ışığını ve sıcaklığını kendine
çekmesi için açık renkli
şemsiyeler kullanılmalı, hava
sirkülasyonunu sağlayan hasır
şemsiyeler tercih edilmelidir.

Cilt, bağışıklık sistemin önemli
bir parçasıdır. Sürekli suda
kalındığında örtü tabakasında
zedelenmeler olabilir. Uzun süre
suda kalınması ciltte kurumaya
neden olacağı için

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi açıdan
oldukça güvenli adımlar
attınız. Ticari bir konu nedeni ile
yolculuklar öne çıkabilir. Ailenizle
olan ilişkilerinizde daha dikkatli
davranmanız iyi olacak.

enfeksiyonlara da açık hale
gelecektir. Bunun için; denizde
ya da havuzda 1 saatten fazla
kalmak önerilmemektedir.
Güneş ışınlarından korunmanın
en önemli yolu ise, yüksek
koruyucu faktörlü kremler
kullanmaktır. Güneşlenmek için
kola gibi maddelerin kullanımı
oldukça zararlıdır. Ağızdan deri
mantarlarının tedavisi için ilaç
kullananların, güneşe
çıkmamasında yarar vardır.
Çünkü bazı mantar ilaçları,
ciltte renk değişikliklerine
sebep olabilir.

SIVI TÜKETİMİNİZİ İYİ
AYARLAYIN
Bol su ve sulu gıdaların
tüketilmesi gerekmektedir.
Sindirimi kolay hafif besinler
tercih edilmeli, günde en az 22.5 lt su tüketilmeli, gazlı
içeceklerden uzak
durulmalıdır. Susamadan su
içilmelidir, susamak vücudun
su ihtiyacını belirten güvenilir
bir işaret değildir. Kalp
hastalığı veya hipertansiyonu
olanlar dışında gıdalarla tuz
alımı artırılmalıdır. Tuz
kısıtlaması yapmak zorunda
olanlar ise sıvı ve tuz kaybı
konusunda dikkatli
olmalıdırlar.

Çok sıcak ve çok soğuk olmayan
ılık bir duş, kişiyi rahatlatır.
Düzenli duş ile gözeneklerin
açılması, düzenli terleme ile
birlikte vücut ısının düşmesine
ve ışırı sıcakların olumsuz
etkilerinden korunmaya
yardımcı olur.

KLİMA ALTINDA UYUMAYIN

ÇOK SOĞUK SU İLE
DUŞ ALMAYIN

UZUN SÜRE SUDA KALMAK
CİLT TABAKASINI
ZEDELEYEBİLİR

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Zihinsel
çalışmaların getirdiği
meşguliyet sizi oldukça
hareketli kılmakta. Aileye yönelik
uğraşlara yönelmeniz gerekecek.

burçlar...

“

YAZ aylarında hem eğlemek
hem de dinlenmek amacıyla
tatil planları yaparken çeşitli
sağlık sorunları ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.
Bu dönemdeki en önemli
tehlikeler; aşırı sıcaklar, güneş
yanıkları, deniz ve havuz
enfeksiyonları ile yaz
ishalleridir. Yazın sağlıklı bir
tatil yapabilmek için dikkat
edilmesi gereken bazı noktalara
değinelim.

Sıcak yaz günlerinde
serinlemek için yapılabilecek en
doğru şey, duş almaktır. Duş,
serinlemeyi sağlayarak sıcak
yaz günlerinde terleme ile ilgili
sıkıntıları da azaltmaktadır.
Serinlemek için yapılan duş,
şok etkisi yaratacak kadar
soğuk olan suyla
yapılmamalıdır. Özellikle kalp
hastalığı gibi kronik rahatsızlığı
olanlar buna dikkat etmelidir.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Pek çok şeyi geri
planda bırakmanın rahatlığı
içinde olacaksınız. Kendinizi yenilemek
adına çok şey yapacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sosyal çevrede
yaşadığınız yenilenme ve
getirdiği ilişkiler keyifli zamanlar
getiriyor. Artan sorumluluklar nedeniyle
duygusal yorgunluklar artabilir.

Aşırı sıcaklarda serinlemek için
tüketilen soğuk su, sanıldığı
gibi zararlı değildir. Yalnızca,
kronik farenjit gibi sağlık
sorunu olanların şikayetlerini
tetikler. Yazın klima kullanımı
da kontrollü olmalıdır.
Klimaların yol açtığı bakteriler,
lejyoner hastalığı ve zatürrenin
oluşunda etken olabilir.
Klimanın açık bırakılarak direkt
klima etkisine maruz kalarak
uyumak, uyku kalitesini bozar,
vücut kasılma ya da tutulmaları
ortaya çıkabilir.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) İyimser ve
girişken enerjilerle pek
çok şey yaptınız.
Kendinize kattığınız tecrübeler,
uluslararası işler ve getirdiği bağlantılar
üzerinden yeni sonuçlar alabilirsiniz.

Haziran) Kendinizle ilgili
kişisel konulara odaklı ve
keyiflisiniz. Aileden gelecek
destekler sizi daha kararlı kılacaktır.
Yine bu dönem kazandıklarınızı daha
rahat yönetmeye başlıyorsunuz.

Kendinizi gelişmelere
hazırlamalısınız. Bu hafta
arkadaşlıkların getirdiği
paylaşımlar, sosyal ilişkiler
açısından size keyif veren bir
hareketlilik yaşanacak.

Tatilde deniz yerine havuzu
tercih edenlerin bazı önemli
noktalara dikkat etmesi gerekir.
Öncelikle havuzun denetimine
mutlaka dikkat edilmelidir.
Havuza girerken kulak tıkacı ve
yüzücü gözlüğü takılmalıdır.
Havuzlardan Hepatit A
bulaşabilir. Bunun için özellikle
çocuklara tatile gitmeden önce
Hepatit A aşısı yaptırılabilir.
Havuz başlarında mantar gibi
enfeksiyonlara karşı terliksiz
asla dolaşılmamalıdır.
Havuzdan çıkınca klorlu suyun
cildi kurutmasını önlemek ve
bakteriyolojik kirliliği de ciltten
atmak için mutlaka duş
alınmalıdır. Islak mayo ile
kalmak da vajinal mantar
enfeksiyonlarına zemin
hazırlayabileceği için havuza
girdikten sonra mayonun
değiştirilmesi gerekir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni anlaşmaların getirdiği bir
dizi değişiklik sizi meşgul
edebilir. Başkalarının
duygularını anlamak adına çaba
göstermelisiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Ödenemeyecek
borçlardan kaçınmaya
bakın. Sizi geliştirecek ve
keyif katacak yolculuklar
yapabileceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21

HAVUZDAKİ HEPATİT A
TEHLİKESİNE DİKKAT!

Duygusal yorgunlukların ve
fedakarlıkların altında kalmak
yerine kendinizi korumak,
disiplini elden bırakmamak lazım.
Sağlığınıza özen gösterin.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hafta
ortasından sonra maddi
durumunuza yönelik konularla
ilgileneceksiniz. İlişkinizde
sakin bir döneme
giriyorsunuz. Kavga ve
tartışmalar yok.

Mart) Hafta ortasına
kadar eldeki işleri
tamamlayarak
dışadönük uğraşlara
yönelebilirsiniz. Aşk ve sevgi
ilişkilerinde de hoş duygular
yaşanabilir.
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Müftüler Ramazan ayını değerlendirdi
Müftü İbrahim Şerif: “İnsanın
kendi muhasebesini yapması
için bir fırsattır”

Müftü Ahmet Mete: “Ramazan
ayı bir çıkış kapısıdır”
gören insan azdır. Bu namazda etkili
olduğu gibi oruçta da aynı şekildedir.
Dolayısıyla Batı Trakya’da Razamazan
sevinci var. Ancak daha derine indiğiniz
zaman bir çok insan Ramazan’ı görmesi
gerektiğini gibi yani ibadet ayı olarak
görmüyor. Böylece Ramazan orucuyla
alakalı gevşek davranılmaktadır. Bu da
İslam açısından Müslümanlık adına yanlış
olan bir durumdur” dedi.
Ramazanın iftarıyla, sahuruyla,
bereketiyle Batı Traya’da da var olduğunu
kaydeden Mete, “Artık Hıristiyan toplumun
içerisinde yaşayan bir azınlık olarak, oruca
bile saygımızın olmadığı gözönünde
bulundurulmalıdır. Namaz kılanlarla
dalga geçildiği gözönünde bulundurulsa,
dini açıdan bir kopmanın ve kopukluğun
içinde olduğumuzu da görmek mümkün”.
değerlendirmesinde bulundu.

belirterek, “Batı Trakya bölgemiz tarım
bölgesi olmasına rağmen, insanlarımız
dinine bağlı şekilde oruçlarını
tutmaya, ibadetlerini yapmaya çaba
göstermektedirler. Bugüne kadar
gittiğimiz camilerin hınca hınç
dolduğunu görmekteyiz.” dedi.

“İSLAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ
KARDEŞLİK DUYGULARI
İÇERİSİNDE TOPLUCA İFTAR
EDİLMEKTE, CAMİLERİMİZDE
NASİHATLARDA
BULUNULMAKTADIR”

İBRAHİM ŞERİF

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Ramazan orucunun
İslam’ın beş şartından biri olduğunu
belirterek, bunun Hz.
Peygamberimizin Mekke’den
Medine’ye hicreti sırasında tüm
Müslümanlara farz olduğunu söyledi.
Ramazan orucunun, insanoğlunun
nefsini terbiye etmek için konulmuş
bir ibadet olduğunu hatırlatan Müftü
Şerif, insanoğlu kendi nefsini
muhasebeye çekerek, diğer insanların
durumunu düşünerek, kardeşlik
duygularının ve manevi duyguların
daha çok ön plana çıktığını dile
getirdi.

“KUR’AN-I KERİM RAMAZAN
AYINDA VE KADİR GECESİNDE
İNMEYE BAŞLAMIŞTIR”
İslam aleminde Müslümanların bu ayı
daha çok ibadet ederek geçirdiklerini
söyleyen Müftü, “Ramazan ayında bir
de teravih namazı vardır. Kur’an-ı
Kerim’de Kadir suresindeki ifadeye
göre, aynı zamanda Ramazan ayı
Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim, Ramazan
ayında ve Kadir gecesinde inmeye
başlamıştır. Dolayısıyla Cenabı Allah
tarafından şereflendirilen ve yüksek
manası olan bir aydır. Atalarımız
geçmişte, ‘Ramazan ayı onbir ayın
sultanı’ demişlerdir. Peygamberimiz de
Ramazan ayı geldiğinde bu ay içinde
teravih namazını kılmak suretiyle
Kadir suresinde ifade edilen o
muazzam geceyi aramıştır. Bugün de
Müslümanlar, geceleri camide teravih
namazı kılmak suretiyle, peygamberin
de sünnetini yerine getirmektedirler.
Ramazan ayı böyle yüksek manevi bir
aydır. Buradan bir kez daha tüm
Müslüman aleminin Ramazan ayını
tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Batı Trakya’da yaşanan Ramazan
ayıyla ilgili olarak Müftü İbrahim Şerif,
Batı Trakya Türkleri’nin Osmanlı
zamanından günümüze kadar var olan
geleneklerini devam ettirdiklerini

Batı Trakya’nın farklı bölgelerinde
verilen toplu iftar sofralarına da
değinen Müftü Şerif sözlerine şöyle
devam etti: “Gittiğimiz her köyde
yüzlerce kişilik iftar sofraları
hazırlanıyor. Bu iftar sofralarına
akrabalar, komşular herkes
katılmaktadır. Burada İslam’ın
öngördüğü kardeşlik duyguları
içerisinde topluca iftar edilmekte,
namazlar kılınmakta, camilerimizde
bazı nasihatlarda bulunulmaktadır.
Bunun yanında bir çok köyümüzde de
ikindi namazı sonrası mukabeleler
okunmaktadır. Bu da Peygamber
efendimizin bir sünnetidir. Dolayısıyla
Ramazan ayı Batı Trakya’da dolu dolu
yaşanıyor diyebiliriz.”
Gümülcine Müftülüğü’ne bağlı
İrşad ekibinde yer alan erkek ve kadın
din görevlilerinin köyleri ziyaret
ettiklerini ve konuşmalar yaptıklarını
söyleyen Müftü İbrahim Şerif, ayrıca
Türkiye’den Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın görevlendirdiği bir din
görevlisinin Meriç, İskeçe ve
Gümülcine’de bulunduğunu ve bunun
ayrı bir renk kattığını ifade etti.

“RAMAZAN AYININ KUTSAL
GECELERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE
İBADET EDEREK İDRAK
ETMELİYİZ”
Meriç ili sınırları içinde yer alan
Çilingirmahalle köyünde verilen toplu
iftar yemeğine değinen Müftü İbrahim
Şerif, gençlerin özverili bir çalışma
içinde bulduğunu söyledi ve bugüne
kadar ziyaret etmiş olduğu bir çok
köyde aynı manzarayla karşılaştığını
dile getirdi.
Öte yandan, Ramazan ayına itibar
etmeyen bazı köy gençlerinin olduğu
şeklinde kendilerine çeşitli duyumlar
geldiğini söyleyen Şerif, bu düşüncede
olan gençlerin de bir an evvel
Ramazan ayının coşkusuna
katılmalarını ve bunun idrakine
varmalarını temenni etti.
Müftü İbrahim Şerif sözlerini,
“Cenabı Allah bu ayı Kur’an ayı, oruç
ayı, peygamberimizin sünneti olan
teravih ayı olarak bizlere hediye
etmiştir. İnsan olarak Ramazan ayının
kutsal gecelerini en iyi şekilde ibadet
ederek idrak etmeyi herkese tavsiye
ediyorum.” diyerek tamamladı.

AHMET METE

İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete, Ramazan
ayının İslam dininin en kutsal aylarından
biri olduğunu belirterek, Ramazan ayının
nefsine esir olmuş Müslümanlar için bir
çıkış kapısı olduğunu söyledi.

“RAMAZAN ALLAH’IN
İNDİNDE TESCİL KAPISIDIR”
Müftü Mete, “Ramazan dinimize göre on
iki ayın sultanıdır. Ramazan; nefsine esir
olmuş, insanlığını unutmuş,
gaddarlaşmış, vahşileşmiş insanlığın;
insanlığa doğru bir çıkış kapısıdır.
Ramazan, Allah’ın indinde tescil kapısıdır.
Ramazanın on bir ayın sultanı olması bu
sebeplerden dolayıdır. Dinimizdeki yeri
orucuyla, Kur’an mukabeleleriyle ve
Kur’an’-ı Kerim’in kendisinin indirilmesiyle
birlikte büyük bir aydır. Allah-ü Teala
şerefli bir ay olarak adlandırmaktadır.
Onda oruç tutan, onda Kur’an ile buluşan
herkese de şerefli kul olma hakkının
vereceğinin müjdecisidir. Dolayısıyla
dünyanın sıkıntıları içerisinde boğuşan,
insanlıktan nasibini unutan ve şu anda
dünya üzerinde sancılar çeken bütün
insanlığın da kurtuluş ayıdır. Bu durumu
bu şekilde görmek ve değerlendirmek
gerekir.” diye konuştu.

“BATI TRAKYA RAMAZAN
SEVİNCİ VAR. ANCAK BİR ÇOK
İNSAN RAMAZAN’I İBADET AYI
OLARAK GÖRMÜYOR”
Batı Trakya’da yaşanan Ramazan ayını da
değerlendiren Müftü Mete, “Batı Trakya’da
İslam, anne babadan öğrenildi ve
geleneksel bir durum arz ediyor. Ramazanı
kendisine gerekli olan maneviyat olarak

“RAMAZANA SAYGI
DUYGULARIMIZ KÖRELMİŞ
DURUMDADIR, EN AZINDAN
MÜSLÜMANLIĞA SAYGI
GÖSTERİLMESİ GEREKİR”
Azınlıkta bir gevşeklik olduğunu, oruç
tutana, Ramazan’a saygının kalmadığını
söyleyen Mete sözlerine şöyle devam etti:
“Kahveler bizim insanlarla, yollar
gençlerimizle, sigara içen insanlarla dolu.
Kadınlar yiyip içiyor. Ramazana saygı
duygularımız körelmiş durumdadır. En
azından Müslümalığa ve Ramazana saygı
gösterilmesi gerekir. Bunlara dikkat
edilmesi gerekir. Bizler kendi dinimize bu
hakareti yaparsak başkasından da saygı
bekleyemeyiz. Halbuki eski toplumlarda,
Osmanlı zamanında Müslümanlar oruç
tuttuğu zaman, komşuları karşılarında
yiyip içmezdi. Bugün artık biz kendimize
bu saygıyı göstermez isek, başkasından da
bunu bekleyemeyiz.”

“ALLAH’IN BİZLERE BAHŞETTİĞİ
BU GÜNLERİ DOLU DOLU
YAŞAMAK GEREKİR”
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Batı Trakya
Türk azınlığına seslenerek, “Bu hayat
geçici, günler geçicidir. Allah’ın bizlere
bahşettiği bugünleri dolu dolu yaşamak
gerekir. Orucuyla, iftarıyla, teravisiyle
bugünleri saygı ile yaşamak gerekir. Eğer
böyle yaşarsak bizim toplumumuz başta
olmak üzere, diğer toplumlara da bunu
yansıtırsak dünya Cennet olur. Dünya
yaşanacak yer olur. Aksi takdirde Allah’ı
tanımayan, dini tanımayan toplumların
yaptıkları manzarayı yaşamış oluruz.”
mesajını verdi.

Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu’na kayıtlar başladı
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu birinci sınıfına kayıtlar, 10
Haziran Cuma günü başladı. Kayıtlar, 21
Haziran’a kadar devam edecek.
Kayıt için gerekli belgeler şunlar:

1- İlkokul diploması
2- İki adet vesikalık fotoğraf
3- Doğum belgesi (Pistopiitiko Genisis
– ikamet edilen belediyeden alınır)
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SÖPA derneklerinden yıl sonu mesajları
Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği

İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği

durumda ümitsizliğe kapılmak, pes
etmek, moralinizi bozmak yerine
daha çok çalışmalı ve yeni bir
başlangıç yapmalısınız. Dinlenmek
,tatil yapmak, üzerinizdeki bir yılın
yorgunluğunu atmak en doğal
hakkınızdır. Böylelikle yeni öğretim
yılına sağlıklı bir şekilde yeni bir
sayfa açmış olacaksınız.

SALİH AHMET

2015-2016 eğitim - öğretim yılının
sona ermesiyle birlikte Rodop –
Meriç İlleri SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği yazılı
bir mesaj yayımladı.
Dernek Başkanı Salih Ahmet ve
Genel Sekreter Hakkı Hacı imzalı
açıklama şöyle:
“Saygıdeğer meslektaşlar,
kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler;
Bir eğitim öğretim yılını daha
tamamlamanın huzur ve
mutluluğunu yaşıyoruz.
Karne sevinicini hep birlikte
yaşadığımız bu gün, öğrencilerimiz
için olduğu kadar bizler için de
anlamlı ve önemlidir. Çünkü bu
karne bütün olarak hepimizin
karnesi hepimizin değerlendirilmesi
olacaktır. Bazı çocuklarımız ve
gençlerimiz için sevinç ve gurur
kaynağı olan bu gün, bazı
öğrencilerimiz bakımından kaygı ve
üzüntü sebebi olabilmektedir.
Burada anne-babalarımızın dikkatli
davranıp, karnenin çocuğun
durumunu tümüyle ortaya koyan bir
değerlendirme mekanizması
olmadığı bilinciyle hareket etmeleri
önemlidir.
Geleceğimizin teminatı sevgili
öğrenciler;
Bir yılı en iyi şekilde
değerlendiren siz sevgili
öğrencilerimiz, başarılı bir karneyle
bir üst sınıfa geçecek veya
okulunuzdan mezun olarak yeni
ufuklara yeni hayallere yelken
açacaksınız. Böylece hem kendiniz
sevinecek hem de ailelerinizi ve
bizleri sevindireceksiniz. Ancak
çeşitli nedenlerle başarısız
olanlarınız da elbette olacaktır. Bu

Saygıdeğer meslektaşlar;
Her zaman ve her şartta daha
iyiyi, daha yeniyi ve daha fazlasını
öğretmek amacıyla her türlü özveriyi
ortaya koyarak kutsal bir görev ifa
ediyorsunuz. Pırıl pırıl yetişen bu
yeni nesil, sizin emeğiniz, sizin alın
terinizdir. Fedakârca yaptığınız
çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik
ediyor, emeklerinizden dolayı
teşekkür ediyor,aileniz ve
sevdiklerinizle birlikte sağlıklı,mutlu
ve huzur dolu bir tatil diliyoruz.
Kıymetli veliler;
Öncelikle sizleri azınlık okullarını
tercihinizden ve azınlık eğitimine
inancınızdan dolayı kutlar;
yavrularınızın eğitimi için bu
okulları seçmenin ne kadar isabetli
bir karar olduğunu ve bu
davranışınızın olumlu sonuçlarını
bu gün değilse yarın göreceğinizden
emin olmanızı isteriz.
Çocuklarımız bizlerin hayatta en
kıymetli varlıklarımızdır. Sizlerin
eğitim öğretim sürecine aktif
katılımınız, öğrencilerimizi hem
sosyal hayatta hem de okul
hayatında daha başarılı kılacaktır.
Çocuğunuzu tanımaya çalışmanız,
onun yeterli ve yetersiz yönlerini
tarafsız olarak değerlendirmeye
çalışmanız çok daha faydalı
olacaktır.
Ebeveynlerin gündelik hayatın
stres ve sıkıntılarına bağlı olarak
zamansız, yersiz ve aşırı tepki ortaya
koyması, çocuklarımızı olumsuz
etkilemektedir. Çocuklarımızı
değerlendirirken, bardağın dolu
tarafından bakmayı ilke edinmek
onların geleceği açısından ve mutlu
olmaları bakımından daha faydalı
olacaktır. Çocuklarımıza koşullara
bağlı olarak değil, her zaman
sevdiğimizi ve güvendiğimizi onların
yanında olduğumuzu
hissettirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm
öğrencilerimize öğretmenlerimize ve
çocuk velilerine sağlık,mutluluk ve
huzur dolu bir tatil diliyor, sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.”

NURETTİN KIYICI

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, eğitim yılının sona
ermesi nedeniyle yazılı bir mesaj
yayımladı.
Dernek Başkanı Nurettin Kıyıcı ve Genel
Sekreter İrfan Kalfa imzalı açıklamada, 15
Haziran Çarşamba günü 2015-2016 eğitim –
öğretim döneminin sona erdiği
belirtilerek, 1 Haziran’da başlayan
kayıtların 21 Haziran’a kadar devam
edeceği hatırlatıldı.
Okulların 12 Eylül’de açılacağı belirtilen
açıklamada, kayıtların 1 – 10 Eylül tarihleri
arasında da devam edeceği kaydedildi.
Azınlık okullarının önemine de vurgu
yapılan açıkılamada, “Azınlık okulları
bizler için hayati önem taşımaktadır. Bu
okullarda çocuklarımız dilini, dinini, örf adetlerini, kimliğini, kültürünü burada
öğrenmektedir. Yani daha sonraki
yaşantısı için gerekli temel taşları burada
oluşturuyor.
Çocuklarımız azınlık okullarında azınlık
fertleriyle kaynaşmayı, örf ve adetlerimizi,
birlik beraberlik içinde yaşamayı,
dayanışmayı öğreniyorlar. Bu yüzden
toplum olarak kendi okullarımıza önem
vermeli ve okullararımızı sahiplenmeliyiz.
Zira okullarımız bizim varlık
sebebimizdir.” ifadeleri dikkat çekti.
Öğrencilerin veliler tarafından her
zaman cesaretlendirilmesi ve teşvik

edilmesi gerektiğinin de altı çizilen
açıklama şu ifadelerle devam etti: “Sakın
karnesinde kötü notlar almış diye
çocuklarınıza kızmayın, kötü muamelede
bulunmayın. Çünkü karnedeki notlar bir
anlamda sizin de notlarınızdır. O notlarda
iyi ya da kötü mutlaka sizin de payınız
vardır.
Çocuklarımız hayatta en değerli
varlıklarımızdır. Çocukları her türlü
tehlikelerden korumak ve eğitimiyle
ilgilenmek bizim en büyük görevimizdir.
Çocuklarınızın karnesini değerlendirirken
kişiliğini incitmeyin. Onları suçlamayın,
azarlamayın. Tehdit etmeyin. Kimseyle
kıyaslamayın. Bundan sonra nasıl başarılı
olabileceği yönünde sakin sakin
konuşarak onlarla birlikte yeni planlar
yapın. Tatil boyunca dinlenmesine izin
verin. Onları överek sevginizi gösterin.
Özellikle karnesi zayıf notlarla dolu
olan öğrencilere daha yapıcı ve bilinçli
davranmak gerekir. Azarlanan çocukların
motivasyonu daha düşer. Çocuklar her
zaman ilgi ve sevgiye muhtaçtır. Dayak ve
ceza uygulanmamalı. Destek olmak baskı
kurmaktan daha etkilidir.
Öğrencilerimizden yaz tatili boyunca
kendi bilgilerini unutmamak için zaman
zaman kitap okumalarını istiyoruz. Kitap
okudukça öğrencilerimizin kültür ve bilgi
seviyesi daha üst düzeye çıkacaktır.
Çocuklar tatilde bol bol kitap okumaları
için baskı uygulamadan sürekli öneride
bulunmak, veli de mümkün olduğu kadar
kitaplara ilgi göstererek çocuklarına örnek
olmalı ve bu konuda onlara her türlü
yardımı sağlamak velinin en büyük
görevlerindendir. Öğrencilerimize mutlaka
kitap okuma alışkanlığını kazandırmak
gerekir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm
öğretmen ve öğrencilerimize aileleriyle
birlikte iyi bir yaz tatili geçirmelerini
diliyoruz. Yeni yılda onları yenilenmiş,
enerji dolu, sağlıklı ve mutlu bir şekilde
okullarımızda görmeyi temenni ediyoruz.
Aynı anda eğitimin en önemli unsurlardan
biri olan anne-babalara da çocuklarını
geleceğe hazırlarken vermiş oldukları
destekten dolayı teşekkür eder,
öğrencilerimize sağlık mutluluk ve bol
neşeli tatiller diliyoruz.”

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

ABTTF’den Brüksel’e
çalışma ziyareti
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 15
Haziran Çarşamba günü
Avrupa Birliği’nin (AB)
başkenti Brüksel’e çalışma
ziyaretinde bulundu. ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu,
ABTTF Brüksel Temsilcisinin
de eşlik ettiği çalışma
ziyaretinde Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Partisi Direktörü Günther
Dauwen ile Avrupa
Parlamentosu (AP)
Milletvekilleri József Nagy
(Slovakya/EPP-Hristiyan
Demokratlar), Herbert
Dorfmann (İtalya/EPPHristiyan Demokratlar), Iuliu
Winkler (Romanya/EPPHristiyan Demokratlar) ve
Tatjana Zdanoka
(Letonya/Yeşiller-EFA) ile
görüştü. Görüşmelerde Batı
Trakya Türk azınlığının
sorunları ve güncel gelişmeler
aktarıldı.
Çalışma ziyareti kapsamında
ilk görüşme, Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Partisi Direktörü Günther
Dauwen ile ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nde
gerçekleştirildi. EFA’ya bağlı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Orucun insan üzerindeki etkisi

İ

AP Milletvekili József Nagy
(ortada) ile görüşme

faaliyet gösteren Brüksel
merkezli siyasi düşünce
kuruluşu Centre Maurits
Coppieters’ten (CMC) Eva
Petkovic’in de iştirak ettiği

görüşmede ABTTF ile EFA ve
CMC arasında işbirliği
olanakları ve müşterek çalışma
konuları ele alındı.
Devamı 18. sayfada

D‹L ve KONUŞMA
TERAP‹ MERKEZ‹
GAMZE BERBER
Çocuk ve Yetişkinlerde
Konuşma ve Ses Bozukluklarının
Değerlendirme, Tanı ve Tedavi

- Gecikmiş Konuşma

- Kekemelik - Takifemi
- Ses Bozuklukları
- Fonolojik Bozukluklar
- Artikülasyon Bozuklukları
- Afazi (İnme veya Travma Sonrası
RI
ALA
T
R
Dil ve Konuşma Kaybı )
SİGO
LIK
R
SAĞ ERLİDİ
M
Ü
Ç
T
GE

- Dizartri - Apraksi
(Motor Konuşma Bozuklukları )

ADRES: Stil. Kiriakidi 3 Kat:1 Gümülcine
Tel: 25310 30101 Cep: 693 769 75 17
mail: logotherapy10@gmail.com

slâm’ın şartlarından birisi
olan oruç; insana varlık
amacının bildirisidir.
İnsanın dikkatini maddenin ve
midenin ötesine çekerek, ona
yaratılış gayesini hatırlattığı
içindir ki, bütün ilâhî dinlerde
oruç vardır. Yüce Allah Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Oruç
sizden önce gelip geçmiş
ümmetlere farz kılındığı gibi,
size de farz kılındı. Umulur ki
korunursunuz.”(Bakara, 183.)
Oruç insana hayatın gerçek
yüzünü ve hedefini gösterir.
Hayata anlam ve bütünlük
katar. İnsanın davranışlarına
yön verir ve derinlik kazandırır.
Böylece insana dünyayı nefsanî
arzularının değil, hakikatin
gözüyle görmesini sağlar.
Oruç, insana sabır ve
tahammülü öğretir. Hayat
içerisinde zahmetle rahmet, acı
ile tatlı, mihnet ile nimet bir
arada bulunur. Çoğu kere nimet
ve rahmete ulaşmanın yolu
zahmet ve mihnetlere
katlanmaktan geçer. Bu yönüyle
sabır ve tahammül, başarı ve
zaferin anahtarıdır. Nitekim
Yüce Kur’an’da şöyle
buyurulmaktadır: “Zamana
yemin olsun ki; insan kesin bir
ziyandadır. Ancak iman
edenlerle güzel amellerde
bulunanlar, bir de birbirine
hakkı ve sabrı tavsiye edenler
böyle değildir.” (Asr, 1-3.)
İnsanın sabra ihtiyacı, sadece
zorluk ve sıkıntılarını aşmak için
değildir. Genişlik ve rahatlık
zamanlarında da insan, elindeki
nimetlerle şımarmamak, onları
harama ve isyana vasıta
yapmamak için sabra muhtaçtır.
İnsanlar hareket, davranış ve
amellerinden önce, iyi niyet ve
ihlas; bunları yaparken,
Allah’tan gafil olmamak, ifrat ve
tefritten uzak olmak; bunları
yaptıktan sonra da, yaptıklarını
iptal edecek davranışlar
sergilememek hususunda
sabırlı olmalıdır.
İftar sofrasının başında, iftar
vaktinin girmesini bekleyen
oruçlunun dikkati zamana
yönelir. Böylece zaman şuuruna
sahip olur ve zamanını en iyi
biçimde değerlendirmeye gayret
eder. Zamana hükmetmek için
onu planlamak ve disiplin altına
almak gerekir. Aksi takdirde
zaman, taşkın bir nehir gibi
önüne kattığını sürükleyip
götürerek, insan hayatı
bakımından telafisi imkansız

zararlara yol açabilir. Yüce
Kur’an hayatı verimli kılmak için
geceleri de değerlendirmek
gerektiğini ifade etmektedir.
Bütün organların orucu
vardır. Bedenin orucu, yemeyi,
içmeyi ve cinsel birleşmeyi;
gözün orucu harama bakmayı,
kulağın orucu haramı dinlemeyi;
dilin orucu kötü şeyler
konuşmayı; kalbin orucu kötü
niyetler ve emeller beslemeyi
terketmektir. Böylece oruç
insanı bütün kötülüklerden
uzaklaştırarak günahlardan
korur. Nitekim Hz. Peygamber
şöyle buyurmaktadır:
“Oruç, bir kalkandır. Oruçlu
kötü söz söylemesin ve cahilce
hareket etmesin. Birisi
kendisiyle kavga etmek ister
veya ona sataşırsa; ben
oruçluyum, desin” (Buhârî,
Müslim)
“Kim yalan söylemeyi ve
yalanla amel etmeyi
terketmezse, yemesini, içmesini
terketmesine Allah’ın ihtiyacı
yoktur.” (Seyyid Mansur, Tâc)
Ramazan, Yüce Kur’an’ın
nazil olmaya başladığı mübarek
bir aydır. Kur’an-ı Kerim, bu ayı
taçlandırdığı gibi, kendisine tabi
olanları da yüceltir. Yine
Kur’an’da şöyle
buyurulmaktadır: “Ramazan ayı,
insanlara yol gösterici,
doğrunun ve doğruyu eğriden
ayırmanın açık delilleri olarak
Kur’an’ın indirildiği aydır.”
(Bakara, 185.)
Orucun, insan sağlığı
bakımından da, vücudu fazla
kilolardan arındırıp az yemeğe
alıştırmak ve nihayet fazla
kiloların yol açtığı hastalıklara
karşı önlem almak gibi, modern
tıbbın kabul, tesbit ve ilan ettiği
pek çok yararları vardır. Böylece
vücut daha zinde ve kafa daha
dinç olur.
Yeme-içmeye muhtaç
olmamak ilâhî ve melekî
sıfatlardır. Orucunu tutan bir
mü’min kendisini bu ahlâk ve
sıfatlarla donatmış olur. Sevgili
Peygamberimizi, üstün ahlâkı
ile öven Yüce Kur’an, onu bize
bir ahlâk modeli olarak
göstermektedir.
Oruçlu bütün gününü
ibadetle geçirmektedir. Bu
bütün hayatını Allah’a kulluk
şuuru içerisinde yaşama
gayretinin bir ifadesidir. Kur’an-ı
Kerim’de insanın bütün hayatı
boyunca Yüce Allah’a kulluk
etmesi gerektiği ifade
edilmektedir.
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Απλή αναλογική και εκλογή βουλευτών με λίστα;
Απλή αναλογική με διατήρηση του
ορίου του 3% για είσοδο στη Βουλή και
εκλογή βουλευτών με λίστα και όχι με
σταυρό είναι το σενάριο που κερδίζει
σταθερά έδαφος στις ενδοκυβερνητικές
ζυμώσεις για τον νέον εκλογικό νόμο –
ζυμώσεις, που μέχρι αύριο αναμένεται να
αποκρυσταλλωθούν στην τελική
πρόταση του Μαξίμου προς την
Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Νίκος Βούτσης, Κώστας Πουλάκης,
Γιώργος Κατρούγκαλος και η ομάδα των
«53» είναι μεταξύ των βασικών
υποστηρικτών του εν λόγω σεναρίου, το
οποίο κατατίθεται πλέον ως
επικρατέστερο στην σύσκεψη που θα
γίνει αύριο στο Μαξίμου υπό τον
πρωθυπουργό για να «κλειδώσει» η
κυβερνητική πρόταση επί του νέου
εκλογικού νόμου.
Κατάργηση του μπόνους
Είναι το σενάριο που, κατά τις
τελευταίες πληροφορίες, εκτοπίζει την
εισήγηση του αρμόδιου υπουργού
Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή για
σύστημα «μερικής» απλής αναλογικής –
έως τις 270 έδρες, με διατήρηση

μειωμένου μπόνους 30 εδρών για το
πρώτο κόμμα ή συνασπισμούς κομμάτων
- και το οποίο μαζί με την απλή
αναλογική εισάγει δύο ακόμη κομβικές,
πολιτικά και εκλογικά, παραμέτρους: Το
σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών και,
πιθανότατα, την εκλογή των βουλευτών
– ή των περισσότερων εξ αυτών – με
λίστα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η
απλή αναλογική κερδίζει πόντους στους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς για δύο
λόγους: Αφ’ ενός γιατί σηματοδοτεί μια
θεσμική παρέμβαση με καθαρό αριστερό
αποτύπωμα μετά τη βαριά μνημονιακή
συνθηκολόγηση και, αφ’ ετέρου, διότι θα
ασκήσει ντε φάκτο ισχυρές πιέσεις στην
ελάσσονα αντιπολίτευση
διαμορφώνοντας όρους ακόμη και
πλήρους αναδιάταξης του πολιτικού
σκηνικού.
Στροφή προς αριστερά
Η ανάγκη για μια μεγάλη, θεσμική και
πολιτική, πρωτοβουλία με καθαρά
αριστερά χαρακτηριστικά ετέθη μετ’
επιτάσεως από τα παλαιά κομματικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και, σ’ αυτό το

πλαίσιο, ουδείς συμβολισμός μπορεί να
αποδειχθεί ισχυρότερος από εκείνον
που κομίζει η πάγια θέση της αριστεράς
υπέρ της απλής αναλογικής.
Στο μέτωπο της πολιτικής τακτικής,
το ιδανικό σενάριο για το Μαξίμου
είναι να περάσει ο νέος εκλογικός νόμος
με πλειοψηφία δύο τρίτων – 200
βουλευτές – έτσι ώστε να ισχύσει από
τις επόμενες εκλογές. Και εάν,
σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη,
υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν είναι
άλλη από την πρόταση για απλή
αναλογική που εκτιμάται ότι θα
«στριμώξει» αρκούντως τα μικρότερα
κόμματα.
Σε όρους απλής… αριθμητικής, ο εν
λόγω στόχος λέει πως η κυβέρνηση
χρειάζεται τις ψήφους 47 βουλευτών,
πέραν εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία έχει 75
βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 16, το ΚΚΕ 15,
το Ποτάμι 10, η Ένωση Κεντρώων 9 και
η Χρυσή Αυγή – παρ’ ότι δεν
συνυπολογίζεται στους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς – έχει 18. Τον
κοινοβουλευτικό χάρτη συμπληρώνουν
οι 4 ανεξάρτητοι βουλευτές – Λεωνίδας
Γρηγοράκος, Χάρης Θεοχάρης, Νίκος
Νικολόπουλος και Στάθης Παναγούλης
και το παιχνίδι δείχνει δύσκολο μεν,
αλλά ανοιχτό.
Το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και το ΚΚΕ
Το ΠΑΣΟΚ πρώτο, θα δυσκολευτεί
ιδιαίτερα να πει «όχι» στην απλή
αναλογική, καθώς το ίδιο μόλις πριν
από έναν χρόνο είχε καταθέσει
πρόταση νόμου για την καθιέρωση
απλής αναλογικής και κατάργηση του
μπόνους των 50 εδρών.
Το Ποτάμι έχει ταχθεί μεν υπέρ

ABTTF’den Brüksel’e
çalışma ziyareti
17. sayfanın devamı
Ardından AP’ye geçen ABTTF heyeti, burada ilk
olarak Slovakya’daki Macar azınlığına mensup AP
Milletvekili József Nagy ile bir araya geldi. ABTTF
Başkanı Habipoğlu, aynı zamanda AP Geleneksel
Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu
üyesi de olan ve ilk kez görüşülen Nagy’e Batı Trakya
Türk azınlığının sorunlarını ve ABTTF’nin bu alanda
yaptığı çalışmaları anlattı.
İtalya’daki Alman azınlığına mensup AP
Millevekili Herbert Dorfmann ile çalışma ofisinde
yapılan görüşmede ise Batı Trakya Türk azınlığına
ilişkin güncel gelişmeler anlatıldı.
Romanya’daki Macar azınlığına mensup AP
Milletvekili Iuliu Winkler ile yapılan görüşmede
ABTTF Başkanı Habipoğlu, neo-Nazi Altın Şafak
partisinin Batı Trakya’daki Türk köylerinde azınlığı
korkutmaya ve sindirmeye yönelik provakatif ve
tahrik edici eylemlerinden bahsetti. Batı Trakya Türk
azınlığının eğitim alanında ciddi sorunlar yaşamaya
devam ettiğini belirten Habipoğlu, Yunan
makamlarının azınlığın Türkçe ve Yunanca iki dilli
anaokulları açma talebini reddettiğini, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD) üç
şubesinin ise “izinsiz kreş çalıştırma” iddiası ile
kapatıldığı ve BTAYTD Yönetim Kurulu üyelerine ceza
davası açıldığını ifade etti.
Çalışma ziyareti kapsamında Letonya’daki Rus
azınlığına mensup AP Milletvekili Tatjana Zdanoka
ile yapılan son görüşmede ise ABTTF Başkanı
Habipoğlu, AP üyesi iki çalışma arkadaşı ile birlikte

17 Haziran 2016

AB Komisyonu’na yönelttiği “Yunanistan tarafından
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
kararlarının uygulanmaması” başlıklı yazılı soru
önergesi ve Batı Trakya Türk azınlığına verdiği destek
için Zdanoka’ya teşekkür etti. Zdanoka da
Yunanistan ve Fransa’nın AB içerisinde azınlık
hakları konusunda en kötü performansa sahip üye
devletler olduğunu not etti.

αναλογικότερου εκλογικού συστήματος
αλλά με δικλείδες ασφαλείας υπέρ της
«κυβερνησιμότητας». Στην πρόταση
που είχε παρουσιάσει τον Δεκέμβρη
προέβλεπε μείωση του αριθμού των
βουλευτών στους 255 κι ένα μικτό
σύστημα κατανομής εδρών με –
μειωμένο – μπόνους στις μονοεδρικές
περιφέρειες. Έκτοτε, ωστόσο τα –
δημοσκοπικά τουλάχιστον – δεδομένα
έχουν αλλάξει δυσμενώς και ο Σταύρος
Θεοδωράκης θα κληθεί να
αντιμετωπίσει ισχυρά διλήμματα.
Η Ένωση Κεντρώων, όπως
επαναβεβαίωσε χθες ο Βασίλης
Λεβέντης, τάσσεται κατηγορηματικά
υπέρ της απλής αναλογικής, ενώ το
μεγάλο ερώτημα είναι τι θα πράξει το
ΚΚΕ.
Η διατήρηση – κυρίως για “εθνικούς
λόγους” – του ορίου του 3% για την
είσοδο στη Βουλή αποκλείει την «απλή
και άδολη» αναλογική, την οποία
ιστορικά στηρίζει και ζητά το ΚΚΕ. Με
μόνον αυτό το επιχείρημα όμως, ο
Περισσός θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να
στηρίξει ένα «όχι» στο αναλογικότερο
εκλογικό σύστημα που θα έχει
επιχειρηθεί ποτέ.
Όλα αυτά τα διλήμματα θα τεθούν,
και προφανώς θα απαντηθούν, πολύ
σύντομα. Μετά την οριστικοποίηση των
κυβερνητικών προτάσεων αύριο στο
Μαξίμου, θα δρομολογηθούν οι επαφές
του Αλέξη Τσίπρα με τους άλλους
πολιτικούς αρχηγούς για τον εκλογικό
νόμο, ενώ στις 25 Ιουνίου θα
συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ για να καθοριστεί η θέση
του κόμματος.
Σ.Σ. Στοιχεία της ανάλυσης από το
tvxs.gr

KAYITLAR BAŞLADI
İskeçe Gündüzlü Özel
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu birinci sınıfına
kayıtlar 15 Haziran 2016
Çarşamba günü başlıyor.
Kayıtlar, 21Haziran’a kadar
devam edecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-İlkokul diploması veya fotokopisi
2-İki adet vesikalık fotoğraf
3-İkamet adresini belirten belge
(Vatandaşa Hizmet
Bürosu’ndan–KEP alınabilir)
4-Aile reisinin vergi numarası
(AFM)

OKUL İDARESİ
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Batı Trakyada iftar buluşmaları
Sinikova

Hebilköy

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı Hebilköy halkı, 11 Haziran
Cumartesi akşamı iftar yemeği verdi.
Köy halkının katkılarıyla düzenlenen
iftar yemeğine Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsoloslar Davut Ocak ve Canay
Kavuncu, Gümülcine seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Rodop – Meriç
İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet ve civar köylerden

yüzlerce soydaş katıldı.
Köy halkı, iftar yemeğine katılan
misafirlere etli pilav, kuru fasulye, salata,
helva ve ayran ikram etti. Yemeğin
ardından toplu halde akşam namazı
kılındı. Namazın sonunda Müftü İbrahim
Şerif ve Muavin Konsolos Davut Ocak
selamlama konuşması yaparak, iftarı
düzenleyen Hebilköy halkını tebrik ettiler
ve soydaşların Ramazan ayını kutladılar.
Son olarak katılımcılar hep birlikte
teravih namazı kıldılar.

Gencerli

İSKEÇE ilinin ova
köylerinden Gencerli’de
mütevelli heyetinin
organizasyonuyla,
Bursa’da yaşayan ve aslen
Gencerli köyünden olan
işadamı Cengiz
Resimoğlu’nun katkılarıyla
11 Haziran Cumartesi günü
iftar yemeği verildi.
Gencerli köyündeki
iftara İskeçe, Gümülcine ve
civar köylerden çok sayıda
kişi katıldı. İşadamı
Cengiz Resimoğlu
tarafından verilen iftara
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Topiros (İnhanlı)
Belediye Başkanı Thomas
Mihoğlu, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İnhanlı Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay

İSKEÇE ilinin Balkan kolu
köylerinden Sinikova’da, 12 Haziran
Pazar akşamı iftar yemeği verildi.
Sinikova köyü halkı, İskeçe
Müftülüğü ve merkezi İstanbul’da
bulunan Balkanlara Vefa Derneği’nin
katkılarıyla gerçekleşen iftar yemeğine
civar köylerden çok sayıda soydaş
katıldı. Sinikova’daki iftar, köyün
içinden geçen Kuruçay üzerindeki tarihi
Osmanlı köprüsünün yanında
gerçekleştirildi.
Sinikova’daki iftar sofrasında AK Parti
İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı,
Balkanlara Vefa Derneği Başkanı Şaban
Hocaoğlu ve dernek yöneticileri de hazır
bulundu.
İftar yemeğine katılanlar arasında
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve belediye meclis üyeleri,
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, işadamları, civar
köylerden din adamları ve İskeçe Balkan
kolu köylerinden çok sayıda soydaş yer
aldı.
İftar öncesinde konuşan İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe

Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, böyle bir iftar sofrasında
birlikte olmaktan duydukları
memnuniyeti ifade ederek,
organizasyonun gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Balkanlar’a Vefa Derneği Başkanı
Şaban Hocaoğlu da geçen yıl
Bulgaristan’daki soydaşlarla iftar
yemeğinde bulunduklarını hatırlatarak,
“Bu akşam bu güzel köyde, Sinikova’da
sizlerle birlikteyiz. Bu nedenle büyük bir
mutluluk duyuyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye
ve misafirperverliğe teşekkür ederiz.
Ümit ediyorum ki gelecekte de böyle
güzel vesilelerle buluşuruz. Hepinize
teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar ve
hayırlı bayramlar dilerim.” dedi.
AK Parti İstanbul milletvekili
Abdullah Başcı da soydaşlarla birlikte
samimi bir ortamda olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
Balkanlar’da Vefa Derneği yetkilileriyle
birlikte bundan sonraki süreçte
soydaşlarla daha yakın olmak için
ellerinden gelen gayreti göstereceklerini
ifade etti.
Sinikova’daki iftarda köy gençlerinin
kusursuz hizmeti takdir topladı. İftar
yemeği sonrası hep birlikte akşam
namazı kılındı.

Çilingirmahalle

Hüseyinoğlu, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet
Kara, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet,
Ziraat Bankası İskeçe
Şubesi Müdürü Onur
Felent, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Erkan
İmamefendi, okul
yöneticileri ve

öğretmenleri ile çok sayıda
davetli katıldı.
Yemek sonrası kısa bir
konuşma yapan İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ve
Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı, hayırsever işadamı
Cengiz Resimoğlu’na,
Gencerli köyü mütevelli
heyetine, gençlere ve
organizasyonda katkısı
olan herkese teşekkür
ettiler.
Kılınan akşam namazı
sonrası davetlilerle köy
halkı sohbet etme fırsatı
buldu.

MERİÇ ili Sofulu
Belediyesi’ne bağlı
Çilingirmahalle köyünde
iftar geleneği devam etti.
13 Haziran Pazartesi
akşamı düzenlenen iftarda
bu yıl bir de ilk yaşandı.
TOÇEK Tiyatro Topluluğu
köydeki iftardan sonra
Karagöz – Hacivat
gösterisini gerçekleştirdi.
Gösteri, bölge sakinleri
tarafından ilgiyle izlendi.
İftar sonrası Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif
yaptığı konuşmada,
Çilingirmahalle halkına
iftar geleneğini devam
ettirdiklerinden dolayı
teşekkür etti. Müftü Şerif
orucun ve Ramazan ayının
önemine değinerek,
Kur'an-ı Kerim’in
Peygamberimize bu ayda

vahiy yolu ile
gönderilmeye
başlandığını hatırlattı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı da yaptığı
konuşmada, iftar

sofralarının kardeşlik
sofrası olduğunu ve
dünyanın en bereketli
sofraları olduğunu
söyledi.
Devamı 20. sayfada
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19. sayfanın devamı

Akıncı, kardeşlik sofrasında bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve
bölgenin önemini vurguladı.
Yapılan konuşmalardan sonra TOÇEK
Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan
Karagöz – Hacivat oyunu sahnelendi.
Oyuna gerek çocuklar, gerekse büyükler
yoğun ilgi gösterdi.

Çilingirmahalle köyündeki iftara
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Kozlukebir Belediyesi Mehrikoz
bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ali
Haseki, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Murat Ahmet ile çok sayıda
soydaş katıldı.

Büyük Derbent
MERİÇ iline bağlı Büyük
Derbent köyü halkı, 15
Haziran Çarşamba akşamı
iftar yemeği verdi. İftar
sonrası Şükran Raif
yönetiminde TOÇEK’in
hazırladığı Hacivat Karagöz oyunu büyük ilgi
gördü.
İftara Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin
Konsolosları Osman Şahin
ve Canay Kavuncu, DEB
Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Azınlığı Güney
Meriç Eğitim ve Kültür
Derneği ve DEB Partisi
Çevreden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Bekir
Mustafaoğlu, Rodop –
Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet,
Dimetoka Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Süleyman Macur,

Azınlık Okulları Danışmanı
Mehmet Derdiman’ın yanı
sıra civar köylerden
soydaşlar katıldı.
İftara katılanlar hep
birlikte akşam namazı
kılındı. Namazdan sonra
Gümülcine Muavin
Konsolosu Osman Şahin ve
Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif birer
selamlama konuşması
yaparak davet için teşekkür
ettiler.
Büyük Derbent din
görevlisi Abdurrahim Kuru

da yaptığı konuşmada,
iftarın düzenlenmesinde
emeği geçenlere ve
katılımcılara teşekkür etti.
İftar sonrası TOÇEK’in
hazırladığı Hacivat-Karagöz
oyunu sahne aldı. Oyuna
çocuklar ve büyükler büyük
ilgi gösterdi. Oyun
sonrasında ise çocuklar
oyuncularla hatıra fotoğrafı
çektirdi.
İftar programı teravih
namazının kılınmasıyla
sona erdi.

17
5 29
Haziran
Ocak 2016
2015
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BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN İLK YAZILI SESİ

YENİ ZİYA GAZETESİ
Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Evet, 10 Haziran 1924’te Batı Trakya
TÜRKLERİNİN ilk yazılı sesi “YENİ ZİYA”
gazetesi yayın hayatına başlamıştır.
“YENİ ZİYA” gazetesi 1921’de Selanik’te
sol görüşlü tütün işçisi sempatizanı kulübü
tarafından yayına başlatılmıştı.
Selanik Türk işçileri mübadele
münasebetiyle göç edince
yayını durdurulmuştu.
1924 senesi başından olmak üzere aynı
ruhta ve düşüncede olan “İSKEÇE KIRMIZI
İŞÇİ KÜLÜBÜ TÜRK İŞÇİLERİ ve
YÖNETİMİ” aynen Selanik’teki gibi hem
Batı Trakya Türklerinin “İLK YAZILI SESİ,
hem de İSKEÇE KIRMIZI KÜLÜBÜ TÜRK”
işçilerinin hakkını, hukukunu korumak
üzere yanda gördüğünüz ve okuduğunuz
gibi başta eşsiz mücadeleci muallimlerden
“MEHMET HİLMİ” akabinde yine muallim
üstad “NURİ efendi” olmak üzere Batı
Trakya Türklerinin yazılı mücadele senedi
“YENİ ZİYA” gazetesinin 92. yıl dönümünü
10 Haziran 2016’da kutladık.
Bu tarihi ilk olaya bütün Batı Trakya
Türklerinin hafızalarında bir simge olması
ümidi ile bu sohbeti sizlerle paylaşıyoruz.
***
“YENİ ZİYA” gazetesinin yayın hakkı
“İSKEÇE KIRMIZI İŞÇİ KÜLÜBÜNE” ait idi.
Onun için de yayın müdürü daima bu
işçi kulübünün başkanı idi.
***
“YENİ ZİYA” gazetesi İskeçe’de izah
ettiğimiz şemsiye altında 103 sayı çıkmıştır.
104’cü sayıda müteveffa muhterem
büyüklerimiz “KIRMIZI İŞÇİ KÜLÜBÜ”
yönetimi ile bozuşurlar ve 103’cü sayı
çıktıktan sonra “MEHMET HİLMİ ve üstad
NURİ efendiyi” daha evvel çok sıkı dost
oldukları “KIRMIZI İŞÇİ KÜLÜBÜ”
yönetimini kulüp binasından kovmuşlardır.
***
İşte bu kovulma olayından sonra
“MEHMET HİLMİ ve üstad NURİ efendi”
Batı Trakya Türkleri azınlık basın tarihinde:
5 OCAK 1926’da “BATI TRAKYA
TÜRKLERİ” nin ilk “TÜRK” gazetesini
yayınlamışlardır.
Bu ilk “TÜRK” gazetesinin sahibi ve
mesul müdürü üstad “OSMAN NURİ”
başyazarı ise “MEHMET HİLMİ”dir.
***
“YENİ ZİYA gazetesinin bir kaç sayısı
eksik olmak üzere elimizdeki
koleksiyonunu “YENİ HARFLERE”
çevirttik.
Fotokopi usulü ile 100 adet bastık. İlk
fırsatta derneklerimize, Batı Trakya Türkleri
“TÜRKÇE” basınına takdim edeceğimizi
büyük bir kıvançla bütün Batı Trakya
Türklerine müjdeliyoruz.
“İLK TÜRKÇE” yazılı sesimiz “YENİ
ZİYA” gazetesinin 92’ci yayın yılı, bütün
“BATI TRAKYA TÜRKLERİNE” hayır
getirmesini ALLAHTAN diliyoruz.

İlk Selanikte çıkan YENİ ZİYA gazetesinin başlığı

İskeçe’de çıkan YENİ ZİYA gazetesinin başlığı
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

17 Haziran 2016

İlhan Ahmet,
Pavlidis’le görüştü

Okullar tatile girerken...
kulların tatile girmesiyle
birlikte, aileleri de çocuklara
verimli bir yaz tatili
geçirtebilme telaşı ve endişesi
sarmaya başlar. Tatilde de çocukların
bütün bir yıl boyunca okulda aldığı
eğitimi takviye edilebilme isteği
hakimdir. Yaz tatili uzunca bir süreyi
kapsadığı için gerek çocukların
bilgilerinin pekiştirilebilmesi,
gerekse onların sosyalleşebilmeleri
açısından önemli bir dönemdir.
Öncelikle çocukları yeni okula
başlayacak olan ailelerin onları
Azınlık okullarına kaydettirmelerinin
önemini algılayabilmeleri son derece
önemlidir. Çünkü çocukların kendi
din, dil, kültür, gelenek ve
göreneklerinin öğretilebileceği bir
eğitim alabilmeleri, onların kişilik
gelişimi için de büyük önem taşır.
Çocuğun kendi özünü, benliğini
kaybetmemesi ve özgüveninin
sağlıklı gelişebilmesi için azınlık
okullarında okuması gerekir.
Çocukları yeni okula başlayacak
olan ailelerde bu yaz tatilinde “ona
biraz okuma – yazma öğretelim”
düşüncesin genellikle hakimdir.
Ancak bu son derece yanlış bir
düşüncedir. Çünkü okuma yazma
öğrenerek okula başlayan çocuk,
okulda ilgisiz ve isteksiz olabilir.
Kendisi okumayı sökmüş olduğu için,
öğretmenin öğrettikleri ona sıkıcı
gelebilir. Dolayısıyla da “okulda
öğretilenleri zaten ben biliyorum”
diyerek okula gitmeye çok hevesli
olmayabilir. Bu yüzden de okula yeni
başlayacak olan çocuklara, okuma
yazma yerine, onların el – parmak
kaslarını geliştirebilecek oyunlar
öğretilmelidir. Bu oyunlar, çeşitli yap
– boz oyunları, kesip yapıştırmalar,
bahçede çeşitli aktiviteler, zeka ve
yetenek geliştirici oyunlar v.s.
olabilir. Ayrıca da çocuğa masal
kitapları okuyarak, kendisinden de
anladıklarını bize anlatmasını
istemek, hatta kendisinin de bize
masallar anlatmasını istemek, onun
zeka ve dil gelişimine katkı
sağlayacaktır.
İlkokulda okuyan çocuklara da

O

sınıfı ve çocuğun yeteneklerine göre,
tatil kitapları, el becerisi ve el işi
kitapları, derslerine destek olabilecek
yardımcı kitaplar alınabilir.
Çocuklarımıza hikaye, bilmece –
bulmaca, fıkralar, ansiklopediler,
araştırmacı özelliklerinin
gelişebilmesi için yardımcı
olunmalıdır. Yine çocuğun
Yunancasının gelişebilmesi için de
yunanca kitap ve dergiler alınıp
okuması için teşvik edilmelidir.
Ne yazık ki çocuklar tatillerde
genellikle kitap okumak yerine, çoğu
zaman bilgisayarı tercih
etmektedirler. Ancak bunu da ailenin
kontrollü yasaklar getirebilmesi
gerekir. İlkokul dönemindeki bir
çocuk, bilgisayar başında en fazla bir
saat geçirmelidir. Orta öğrenimdeki
çocuklar için de en fazla üç saat
bilgisayar başında kalmak yeterlidir.
Tatilde çocuklar için en faydalı ve
kendilerinin de “hayır”
diyemeyecekleri aktivite spordur.
Futbol, basket, voley, tenis, yüzme
gibi sporlar onların zihinsel ve
bedensel gelişimine büyük katkı
sağlayacaktır. Ayrıca gerek spor
faaliyetleri, gerekse çocuğun
arkadaşlarıyla oynadığı grup
oyunları, onun sosyalleşmesi
açısından son derece önemlidirler.
Gününü bilgisayar başında geçiren
çocuk sosyalleşemez ve zihinsel
gelişimi de engellenir. Çünkü yapılan
araştırmalar, çok fazla bilgisayar
karşısında kalmanın zeka gelişimini
olumsuz etkilediğini göstermiştir.
Tatil yapmak elbette ki
öğrencilerin hakkı! Ancak tatilde
öğleye kadar uyumak, abur cubur
yiyerek düzensiz beslenmek, çocuğa
zarar verebilir. Bunun için de aile ile
birlikte verimli bir tatil programı
hazırlayarak, ortak bazı faaliyetlere
yer verilmelidir. Bu hem çocuğa
büyük keyif verecek hem de aileyle
paylaşılan zaman, onun özgüveninin
gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Her zaman çocuklarınız için en
iyinin ne olabileceğini iyice düşünüp
karar vererek verimli ve keyifli bir tatil
geçirmenizi dilerim.

RODOP Milletvekili İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet (DMT) Başkanı
Yorgos Pavlidis’i makamında ziyaret etti.
Görüşmede, milletvekili İlhan Ahmet’in son
dönemde Trakya bölgesinin sosyo ekonomik yapısına ivme kazandırma
amacıyla yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Milletvekili Ahmet ayrıca, meclis
gündeminde olan Kalkınma Yasa
Tasarı’sıyla ilgili gelişmeleri de Eyalet
Başkanı Pavlidis’e aktardı.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM TÜTÜN
10 Haziran Cuma günü gerçekleşen
görüşmenin öncelikli konusu tütün oldu.
Ziyaret esnasında İlhan Ahmet, Trakya’nın
“basma” tütününün geleceği için geçtiğimiz
günlerde Avrupa Komisyonu ve Avrupa
Birliği kurumları nezdinde gerçekleştiridiği
temaslara değindi. Milletvekili İlhan Ahmet,
Trakya’nın gelecekteki refahı ve
kalkınmasında, özellikle de tütün
üreticisinin desteklenmesinde, AB Yeni
Ortak Tarım Politikası’nın II. Aşaması’ndaki
rezervlerden yararlanabilmenin önemini
dile getirdi.

“PAVLİDİS’İN İŞBİRLİĞİ
MEMNUNİYET VERİCİ”
Eyalet Başkanı Pavlidis’in kendileriyle
yürüttüğü işbirliğinden duyduğu
memnuniyeti ifade eden Ahmet; bu
kaynağın, Trakya bölgesi için ne derece
önemli olduğunu anlatabilmek için
Pavlidis’i Meclis Eyaletler Komisyonu’nda
ağırladıklarını ve durumun ciddiyetini bir
kez de eyalet başkanının ağzından dile
getirme fırsatı bulduklarını hatırlattı.
İlhan Ahmet, “Aynı şekilde Rodop Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Nikos Aggelidis’i de

komisyonda dinlemek istedik. Ancak
kendisi yazılı bir tebliğ yapmakla yetindi.
Keşke gelip, bölgedeki durumun ciddiyetini
bizzat anlatsaydı. Böylece taleplerimizde ve
gayretlerimizde ciddi olduğumuzu daha net
gösterebilirdik.” dedi.
Tütün üreticilerini ve tüm Trakya halkını
yakından ilgilendiren konuların takipçisi
olmaya devam ettiklerini belirten
milletvekili, bölgesel kalkınma için
girişimlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.
DMT Başkanı Yorgos Pavlidis, Milletvekili
İlhan Ahemt’in bölgesel kalkınma ve
özellikle tütün üreticilerinin desteklenmesi
için yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu
yaparak, “Trakya’nın kalkınmasına fayda
sağlayacağı ve bölgede yeni fırsatlar
yaratacağı muhakkak olan bu Yeni Ortak
Tarım Politikası’nın II.Aşaması’ndan
yararlanmak için çok yönlü mücadeleye
devam etmeliyiz.” çağrısı yaptı.

“İLHAN AHMET’İN TRAKYA
İÇİN GİRİŞİMLERİ SON
DERECE ÖNEMLİDİR”
Söz konusu Kalkınma Yasa Tasarısı’yla ilgili
Meclis Eyaletler Komisyonu’ndaki
toplantıda, Trakya bölgesinin geri
kalmaması için gerekli fikir ve önerileri
sunduklarını ifade eden Pavlidis, “Biz
kimseden hatır gönül yapmasını
istemiyoruz; bölgemiz için hakkımız olanı
istiyoruz.” dedi.
Pavlidis, “Trakya bölgesinin ve özellikle
tütün üreticilerinin refahı için sayın İlhan
Ahmet’in başlattığı ve sürdürdüğü girişimler
önemli. Şimdi neticelerinin ne olacağını
bekliyoruz. İnanıyorum ki iyi olacak. Bize
düşen hep birlikte çabalamaya ve
mücadeleye devam etmek.” diye konuştu.

Neşe Murteza eczanesini açtı
GÜMÜLCİNELİ eczacı Neşe Murteza,
Kırmahalle’de eczanesini açtı.
Gümülcine’ye bağlı Salmanlı köyünde
doğan Neşe Murteza, ilkokulu kendi
köyünde tamamladı. Ortaokul ve lise
eğitimini İstanbul Avcılar’da gören Neşe
Murteza, İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’ni kazandı. 2005’te eczacılık
fakültesinden mezun olan Murteza,
Yunanistan’a döndükten sonra DOATAP’a

başvurup fark derslerini verdi. İki yıl
boyunca Gümülcine’de bir eczanede staj
yapan Neşe Murteza, Sağlık Bakanlığı’nın
eczacılık sınavlarını da başarıyla vererek
kendi işyerini açmaya hak kazandı.
Eczacı Neşe Murteza, geçtiğimiz
günlerde Gümülcine Kırmahalle’de,
Filipupoleos 99 adresindeki eczanesini açtı.
Serkan Halil ile evli olan Neşe Murteza iki
çocuk annesi.
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Semiha Berlin’den üç madalyayla döndü
Rızaoğlu, Berlin’deki
şampiyonanın kendisi için
beklediğinden daha iyi geçtiğini
söyledi. “Almanya’dan üç
madalya ile döndüm. Bu benim
için çok önemli bir başarı.
Berlin’deki açık şampiyonaya
birçok ülkeden paralimpik
oyuncular katıldı. Hem kendimi
yenileme ve gücümü deneme,
hem de Rio’da yapılacak
Paralimpik Oyunları’na
hazırlanma imkanı buldum.
Sonuçtan çok memnunum. Beni
destekleyen başta aileme ve
diğer sporcu arkadaşlarıma ve
teknik heyete teşekkür etmek
istiyorum.” dedi.

“RİO’DAKİ PARALİMPİK
OYUNLARINA GİTMEYE
HAZIRLANIYORUM”

BATI Trakyalı ilk Türk
paralimpik sporcusu olan
Semiha Rızaoğlu, Berlin’de
yapılan yüzme yarışlarından iki
gümüş ve bir bronz madalya ile
döndü.
İskeçeli yüzücü Semiha
Rızaoğlu, Berlin’de 7- 13 Haziran
tarihleri arasında yapılan
Almanya Açık Yüzme
Şampiyonası’ndaki
karşılaşmalarda iki gümüş, bir

bronz madalya kazandı. 100
metre sırtüstü stilde 02:25:32
derece ile ikinci olan Rızaoğlu,
ayrıca 50 metre sırtüstünde
01:07:45 derece ile gümüş, 50
metre serbest stilde ise 01:08:00
derece ile bronz madalyanın
sahibi oldu.

“BEKLEDİĞİMDEN
DE İYİ GEÇTİ”
GÜNDEM’e konuşan Semiha

Brezilya’da yapılacak Olimpiyat
Oyunları’nın bir parçası olan ve
engelli sporcuların katıldığı
Paralimpik Oyunları’na
katılmaya hak kazanan Batı
Trakyalı Semiha Rızaoğlu,
“Rio’daki Paralimpik Oyunları 7
Eylül’de başlayacak. Ben de bu
oyunlara katılmaya, Yunanistan
milli takımında yer almaya hak
kazandım. Uzun ve yorucu bir
çalışma sonucunda bu başarıyı
elde ettim. Ancak antramanlar
benim için çok zor oluyor. Şu
anda eşim ve çocuğumla
Gökçeler köyünde yaşıyorum.
İskeçe’deki yüzme havuzu uzun
bir süredir kapalı. Havuz
çalışmıyor. Her gün
Gümülcine’ye, Kavala’ya veya
Dedeağaç’a gitmek ve orada
antrenman yapmak
zorundayım. Ben bir anneyim.

İki buçuk yaşında küçük bir
kızım var. Benim için çok zor
oluyor. Fakat yaptığım bu sporu
çok seviyorum. Bırakmak
istemiyorum. Tüm bu
zorlukların yanında bir de tabii
ki ekonomik olarak büyük bir
yük bizim için, yani ailem için.
Milli takım paralimpik oyunlara
bir ay kala yapacağımız
masrafın bir kısmını
karşılayacak. Neredeyse tüm
masrafı ailem karşıladı bugüne
kadar. Onlara çok büyük bir
teşekkür borçluyum.” diye
konuştu.

“GENÇLERİMİZE
SESLENİYORUM:
SPORA İLGİ
GÖSTERSİNLER”
Eylül’de yapılacak oyunlara en
iyi şekilde hazırlanmak için
elinden geleni yapacağını
anlatan Semiha Rızaoğlu,
“İnşallah Rio’daki Paralimpik
Oyunlara katılacağım ve en iyi
sonuçlarla memlekete
döneceğim. Bir kez daha
gençlerimize seslenmek
istiyorum. Lütfen spora ilgi
göstersinler. Günümüzde onları
kötü alışkanlıklardan uzak
tutacak en güzel faaliyet
spordur. Bir kez başladıkları
zaman zaten ondan
kopamayacaklar.” dedi.
Semiha Rızaoğlu, Mayıs
ayında Portekiz’de yapılan
Avrupa Paralimpik Yüzme
Şampiyonası’na da katılmış ve
50 metre sırtüstünde beşinci ve
100 metre serbest stilde yedinci
olmuştu.

Galatasaray Jan Olde Riekerink ile
devam kararı aldı
YENİ hoca arayışlarına Jan Olde
Riekerink ile devam eden Galatasaray,
Hollandalı teknik adama ‘çalışmalara
hemen başla’ dedi.
Cim-Bom’da teknik direktör krizi
sonuçlandı ve Riekerink, Ziraat Türkiye
Kupası’nın mükafatını yeni sezonda devam
ederek aldı. Mustafa Denizli’nin istifasının
ardından sarı-kırmızılı takımın başına
geçen altyapı hocası Riekerink üç aylık
performansı ile olumlu puan toplarken,
özellikle futbolcular da Hollandalı
çalıştırıcının devam etmesini istiyordu.

GALATASARAY’IN YENİ TEKNİK
DİREKTÖRÜ RİEKERİNK OLACAK
Galatasaray altyapısının başına getirilen ve
aylık 17 bin euroya imza atan Riekerink’in
performansını, antrenman metodlarını ve
en önemlisi futbolcularıyla diyaloglarını
mercek altına alan yönetim kurulu, 53
yaşındaki deneyimli teknik adamla yeni
sezonda da devam etmenin en doğru karar
olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

RİEKERİNK NEUSTADTER’İ AĞIR
BULDU VETO ETTİ

Galatasaray’da alınan bu karar Jan Olde
Riekerink’e de iletildi. Hollandalı hoca,
Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra
İstanbul’a gelerek yönetimin kendisiyle
ilgili kararını öğrenmek istemiş ama sonuç
alamamıştı. Yönetimin verdiği kararın
ardından Riekerink’e,“Yeni sezonda da
seninle devam edeceğiz. Buna göre
çalışmalara hemen başla”denildi.
Riekerink’in yeni sezonda devam
edeceğinin netleşmesinden sonra
Hollandalı teknik adamın ilk icraatı ise her
konuda anlaşma sağlanan Roman
Neustadter’in transferini veto etmek oldu.
Rus futbolcuyu çok ağır bulan Riekerink’in
isteği üzerine bu transferden vazgeçildi.

RİEKERİNK TÜRKİYE KUPASINI
ALMIŞTI
Jan Olde Riekerink, Galatasaray’ın başında
9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası
olmak üzere 12 maça çıktı. Hollandalı hoca
yönetiminde ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik
ve 3 yenilgi alan Cim-Bom, kupada 2
galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Aslan 26
Mayıs’ta Antalya’da oynanan finalde
Fenerbahçe’yi yenerek kupayı kazanırken,

UEFA’dan gelen men cezasının ikinci yıla
sarkmasını da engellemişti.

ALP YALMAN 1 HAFTALIK SÜRE İSTEDİ
Teknik direktör konusunda Jan Olde
Riekerink’in ismi üzerinde uzlaşmaya
varılmasına rağmen Sportif AŞ’de göreve
başlayan eski başkan Alp Yalman’ın bunun
kamuoyuna açıklanması için 1 haftalık süre
istediği belirlendi. Yalman’ın neden böyle
bir süre istediği henüz netleşmedi.
Tecrübeli idareci daha önce başka teknik
adamlarla temas kurmuş ancak istediği
sonucu elde edememişti.

Cüneyt Çakır
en yüksek notu aldı
Cüneyt Çakır ve ekibi,
Portekiz-İzlanda maçındaki
performansıyla otoritelerden
tam not alırken, şimdiden
finale göz kırptı!
UEFA’nın gözde
hakemlerinden Cüneyt Çakır
ve ekibi, F Grubu’nda
oynanan Portekiz-İzlanda
maçındaki performansıyla
otoritelerden tam not aldı.
Bu yıl Avrupa Şampiyonası
Finali’ni yönetmesi muhtemel
hakemler arasında yer alan
Cüneyt Çakır, 90 dakika
boyunca maçın skoruna etki
edecek hatalı bir karara imza
atmadı.
Oldukça hızlı ve sert geçen
mücadelede oyunun
kontrolünü bir an olsun
kaybetmeyen deneyimli
hakem, UEFA tarafından
verilen 8.5 puan ile bir
haftası geri kalan turnuvada
en fazla puan alan hakem
oldu.

Emre Mor
Dortmund’la anlaştı
Emre Mor, Alman basınına
konuştu. Genç yıldız,
Borussia Dortmund'a
transferi hakkında
açıklamalarda bulundu.
Avrupa Futbol Şampiyonası
finallerinde forma giyen en
genç Türk futbolcu unvanını
alan 18 yaşındaki Emre Mor,
EURO 2016'da Türkiye'nin
önemli umutları arasında
olması hakkında, "Bunun
baskısı varsa da ben
hissetmiyorum. Bununla baş
ederim. Baskı beni daha
güçlü kılar" diye konuştu.
Borussia Dortmund'a
transferi hakkında da
konuşan Emre, "Borussia
Dortmund'a imza atmak hiç
aklımdan geçmiyordu. Daha
sonra teknik direktör Thomas
Tuchel ile konuştuk. O
olmasaydı Dortmund'a
gidemezdim dedi.
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‘Kardeşlik sokağa taşındı’
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve
Türk Musevi Cemaati’nce
Edirne’de “Kardeşlik sokağa
taşıyor” temasıyla
düzenlenen sokak iftarında,
üç semavi dinin temsilcileri
bir araya geldi. Sinagog
önündeki kürsüde okunan
ezanın ardından Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’in
okuduğu duayla oruçlar açıldı.
İFTAR, Avrupa’nın en büyük
sinagogları arasında sayılan ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
restorasyonu geçen yıl
tamamlanan Edirne Büyük
Sinagogu’nun bulunduğu
sokakta düzenlendi. Edirne’deki
iftara Batı Trakya’dan
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif katıldı.
İftara, Edirne Valisi Gökay
Özdemir, TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı ve
AK Parti İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu, CHP Edirne
Milletvekili Erdin Bircan, Edirne
Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Türkiye Hahambaşısı
Rav İsak Haleva, Türk Musevi
Cemaati Başkanı İshak
İbrahimzadeh, Edirne Müftüsü
Emrullah Üzüm, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
Bulgaristan Ortodoks Edirne
Georgi Kilisesi Rahibi
Aleksandır Çıkırık ile protokol
üyeleri katıldı.
Sinagog önündeki kürsüde
okunan ezanın ardından
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in okuduğu duayla oruçlar
açıldı.
Konuşmaların ardından
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
ile Türk Musevi Cemaati
duahanı Nesim Beruhiel, aynı
kürsüden dualar okudu.

“TÜM İNANÇ VE KÜLTÜRLER
BU SOKAKLARDA
ORTAK YAŞADI”
Edirne Valisi Özdemir iftarda
yaptığı konuşmada, bugün bir
araya gelmenin bir nostalji
olmadığını, Osmanlı’nın
Edirne’yi fethinden sonra
aslında bütün inanç, anlayış,
kültürlerin bu sokaklarda ortak

yaşadığı, bu heyecanı paylaştığı
alanlar olduğunu söyledi.
Edirne’nin yıllardır Selimiye
Camii, sinagogu, kilisesi ve her
fikre saygı duymasıyla dünyaya
örnek olduğunu ifade eden
Özdemir, “Hep beraber bundan
sonra da yine bu kültürü
yaşatmaya, sizlerle bütün
dünyaya tanıtmaya, bilimsel,
bölgesel, uluslararası anlamda
bunun çalışmasını yapmaya,
hep beraber hazırız.” dedi.
TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı ve
AK Parti İstanbul Milletvekili
Yeneroğlu da söz konusu iftarla
tarihin yeniden vücut
bulduğuna şahitlik edildiğini
belirtti.
Türkiyeli Musevi topluluğun
hangi inançları
kabullendiklerine, nasıl
yaşadıklarına bakılmaksızın,
dünyanın herhangi bir
ülkesinde uygulanan
politikalardan bağımsız olarak
Türkiye’nin asli unsurlarının
başında geldiklerini vurgulayan
Yeneroğlu, “Birlikte yaşadığımız
bu coğrafyada farklılıkları bir
zenginlik olarak gören bir
anlayışla ötekileştirmeye, kin ve
nefrete, düşmanlık üreten tüm
söylemlere karşı ortak
mücadelemiz, bugün olduğu
gibi bundan sonra da devam
etmek durumundadır. Bu
yalnızca insan hakları başta
olmak üzere çağdaş değerler
açısından değil, tarihi

birikimimizin de bize yüklediği
bir sorumluluktur.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Hahambaşısı Rav
İsak Haleva da Mardin Midyat’ta
şehit düşen polis
memurlarından birisinin
Edirneli olduğunu üzülerek
öğrendiğini aktararak, şehitlere
rahmet, ailelerine başsağlığı
diledi. “Bu son şehidimiz olsun”
diyen Haleva, birlik ve
beraberlik mesajı verdi.
İstanbul’da doğmasına
rağmen, kütüğünün bir dönem
Edirne’de bulunduğunu, anne
babasının da Edirneli olduğunu
ifade ederek sözlerine “Edirneli
hemşehrilerim” diye devam
eden Haleva şunları kaydetti:
“Edirnemiz hiç şüphe yoktur ki
Osmanlı’nın başkenti olduğu
dönemlerde, çok kültürlülüğün
en güzel örneklerinden biriydi.
Birlikte olmak, barış ve huzur
içinde yaşamanın geçmişte
olduğu gibi günümüzde de
müstesna zeminlerinden birini
oluşturmuştur. Bunun en güzel
kanıtı, bu güzel ilimizdeki
çeşitli inanç ve kültürlerle ilgili
anıtsal değerdeki varlıklarımız.
En güzel güncel kanıtı da bu
Ramazan akşamında
ekmeğimizi ve tuzumuzu
paylaşmadaki
beraberliğimizdir.”
Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan ise Edirne’de
birlikte yaşamanın en güzel
örneklerinin anısını yaşatmak

adına belediye olarak 3 Yahudi
evini restore ederek, Yahudi evi
müzesi olarak ziyarete
açacaklarını belirtti.
Edirne Vakıflar Bölge
Müdürü Osman Güneren de
terör saldırılarını kınayarak
şehitlere rahmet, ailelerine ve
Türk milletine başsağlığı diledi.
Güneren, dostluğa, samimiyete
ve hoşgörüye her zamankinden
daha çok ihtiyaç olduğunu

vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın mesajının da
okunduğu iftar, Edirne Büyük
Sinagog duahanı Hazan Nesim
Beruhiel ile Müftü Emrullah
Üzüm’ün ettiği şükür duasıyla
son buldu.
Sinagogda, “Çanakkale
Savaşları ve Osmanlı
Yahudileri” sergisi de açıldı.

