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İftar sofrasından
eğitim mesajları

»12-13

Batı Trakya’daki azınlık okullarında görev yapan SÖPA mezunu
öğretmen dernekleri ortak iftar programı düzenledi.
İSKEÇE ile Rodop –
Meriç illerinde faaliyet
gösteren Selanik Özel
Pedagoji Akademisi
Mezunu Öğretmen
Dernekleri ilk kez birlikte
bir iftar yemeği düzenledi.
İskeçe’de yapılan iftar
programında azınlık
eğitimiyle ilgili önemli
mesajlar verildi.
İftara katılan konuklar,
dernek yöneticileri
tarafından karşılandı. İftar
yemeğine katılanlar
arasında Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, azınlık
milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ve İlhan Ahmet de
yer aldı. »6, 7

İslam
Bilimleri
Bölümü’nün
iptali
isteniyor

İftar yemeğinde yüzler buluştu
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü ile Batı Trakya
İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği’nin (BİHLİMDER) ortaklaşa düzenledikleri
iftar programına yaklaşık 1.500 kişi katıldı.
İftar yemeğine katılanlar arasında yer alan AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili
Mehmet Müezzinoğlu, “Bu toprakların çocuğuyum.
Bu toprakların bana verdiği milli ve manevi değerlerle
bugüne geldim. Her zaman Batı Trakyalı olmaktan onur
ve gurur duydum. İyi ki burada doğmuşum.” diye konuştu.
İftara Türkiye’den Edirne Valisi Günay Özdemir,
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İstanbul
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz katıldı. » 8

ARİSTOTELİO Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Kiriazopulos’un
başını çektiğini bir grup
akademisyenin Danıştay’a
başvurarak, İslam Birlimleri
Bölümü’nün açılmasının
iptal edilmesini talep ettiği
öğrenildi. » 15

dünya

bilim

spor

ekonomi

“Göçmen kaçakçıları Samsung’un kavisli
yılda 5 milyar
monitörünü
19’da dolar kazanıyor” 11’de
4’te
inceleyelim

Yunanistan'a
7,5 milyar euro
ödendi

İskeçe Spor Birliği
U12 takımı
23’te
İzmir’deydi

Gülcan Efendi
Rodop ili
üçüncüsü oldu
Gümülcine’nin Vakıf köyünden Gülcan
Efendi, üniversite giriş sınavlarında
büyük bir başarıya imza attı.
20.000 üzerinden 18.816 puan alan
Gülcan, Rodop il genelinde en iyi
puanı alan üçüncü öğrenci oldu. »3

Bayram namazı
için cami
talebine yine ret
Makedonya – Trakya Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği, yaklaşan
Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram
namazını kılmak üzere kendilerine
cami tahsis edilmesi için Selanik
Belediyesi’ne resmi başvuruda
bulundu. Selanik Belediyesi, derneğin
bayram namazı için başvurusuna ret
yanıtı verdi. »3

Mülteciler
için kampanya
başlattılar
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi (KEERFA), ülke genelindeki
göçmen ve mültecilerin göçmen
kamplarından şehirlere getirilmeleri
için kampanya başlattı.. » 16
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Boğaziçi Mezunları geleneksel
iftar yemeği için Batı Trakya’daydı
İSTANBUL’daki Boğaziçi
Üniversiteliler Derneği (BURA)
tarafından Batı Trakya’da her yıl
düzenlenen iftar yemeği, 18
Haziran Cumartesi günü
İskeçe’nin Sakarkaya köyündeki
bir lokantada gerçekleştirildi.
İstanbul’dan gelen konuklar,
aynı gece İskeçe’nin Şahin
köyünde düzenlenen sahur
yemeğine katıldılar.
BURA tarafından Sakarkaya
köyünde verilen iftar yemeğine
Türkiye Başbakanı Danışmanı
Mustafa Şen, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif,
İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete,
İskeçe
Milletvekili
Hüseyin
Zeybek,
Kozlukebir
Belediye
Başkanı Rıdvan
Ahmet, İnhanlı
Belediye
Başkan
Yardımcısı
Sunay
Hüseyinoğlu,
Trakya
Kalkınma
Ajansı Genel
Sekreteri
Mahmut Şahin,
İskeçe Türk
Birliği Başkanı
Ahmet Kurt,
BİHLİMDER
Başkanı
Mehmet Emin
Ahmet, Rodop
eski milletvekili
Ahmet
Hacıosman,
Batı Trakya
Türkleri
Dayanışma
Derneği Teşkilat
Başkanı Musa
Yurt ve çok
sayıda davetli katıldı.

İftarda söz alan BURA Derneği
Başkan Yardımcısı Saliha
Demirer de her yıl geleneksel
olarak Batı Trakya’da iftar
programı düzenlemekten
duydukları memnuniyeti ifade
ederek katılımcılara teşekkür
etti.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe ve Gümülcine müftüleri
de BURA derneğine
davetlerinden dolayı teşekkür
ettiler.

ŞAHİN KÖYÜNDE
SAHUR PROGRAMI

İftar programı
için Batı
Trakya’ya gelen
Boğaziçi
Üniversiteliler
Derneği
mensupları,
Şahin köyünde
düzenlenen
sahur
programında
ağırlandı.
Şahin
köyünde köy
meydanında
Şahinli
hanımların
hazırladıkları
geleneksel
yemekler
misafirlere
ikram edildi.
Sahur
programına
Türkiye
Cumhuriyeti
Başbakan
Danışmanı
Mustafa Şen,
Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı,
İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete,
Milletvekili
Hüseyin Zeybek,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Trakya Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
BAŞBAKAN DANIŞMANI:
“KENDİMİ EVİMDE GİBİ
Şahin, İskeçe Türk Birliği
HİSSEDİYORUM”
Başkanı Ahmet Kurt ve çok
BURA iftar programına, Başkan sayıda davetli katıldı.
Yardımcısı Saliha Demirer
Şahin köyünde konuşan
başkanlığında yaklaşık 50 kişilik Başbakan Danışmanı Mustafa
bir ekiple katıldı.
Şen hem Batı Trakya’nın, hem
İftar programında söz alan
Türkiye’nin Batı Trakya
Türkiye Başbakan Danışmanı
Türkleri’nin vatanı olduğunu,
Mustafa Şen, Batı Trakya’da
Batı Trakya Türkleri’nin
olmaktan duyduğu memnuniyeti Yunanistan’ın bu bölgesinde
dile getirdi. Mustafa Şen, “Siyasi varlığını devam ettirmesi
olarak başka bir ülkedeyiz, ama gerektiğini vurgulayarak, gelişen
ben kendimi Anadolu’nun bir
iki ülke ilişkileriyle de var olan
köyünden başka bir köyüne,
zorlukların zamanla aşılacağına
hatta evimin bir odasından
olan inancını ifade etti.
diğerine geçmiş gibi
Son olarak BURA heyeti,
hissediyorum.” ifadelerini
Şahin köyünde ağırlanmaktan
kullandı.
duydukları memnuniyeti dile

BURA
tarafından Batı
Trakya’da her
yıl düzenlenen
iftar yemeği,
18 Haziran
Cumartesi
günü İskeçe’nin
Sakarkaya
köyündeki bir
lokantada
gerçekleştirildi.
İstanbul’dan
gelen konuklar,
aynı gece
İskeçe’nin
Şahin köyünde
düzenlenen
sahur yemeğine
katıldılar.

Ortodoks Kiliseleri Girit’te eksik toplandı
ORTODOKS dünyasının
manevi liderlerini yaklaşık 13
yüzyıl sonra bir araya
getirecek olan Büyük ve
Kutsal Konsey (Sinod)
toplantısı Girit Adası’nda
başlarken, başta Rusya
olmak üzere bazı kiliseler
toplantıya katılmadı.
Yapılan basın
açıklamasına göre, son
benzeri 787 yılında Bursa’nın
İznik ilçesinde gerçekleşen
toplantı, Fener Rum Patriği
Vartholomeos’un
başkanlığında 27 Haziran’a
kadar sürecek.
Ortodoks dünyasının sorunlarının ve dini meselelerin ele alınacağı toplantının 14 Ortodoks
Patrikhane ve Otosefal’den (özerk kilise) dini liderlerin ve din adamlarının katılımıyla
gerçekleşmesi beklenirken, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Antakya kiliseleri toplantıya katılmayı
reddetti.
Sırbistan kilisesi ise başta toplantıya katılmayacağını açıklasa da daha sonra bu karardan
vazgeçildi.
Rusya Patrikhanesi toplantılarda oturma düzenini sebep olarak göstererek toplantıya katılmama
kararı alırken, bir kilisenin dahi katılmamasıyla toplantının meşru sayılmayacağını belirtti.
Ortodoks diasporasının sorunları, oruç, evlilik, diğer Hıristiyan kiliselerle olan ilişkiler, teknoloji
ve bilimin Ortodoks dünyasına etkileri gibi konuların tartışılacağı toplantı sonunda kilise liderleri
tarafından ortak bir bildirinin yayımlanması bekleniyor.
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Gülcan Efendi
Rodop ili
üçüncüsü oldu

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

GÜNDEM 20 yaşında...

GÜMÜLCİNE’nin Vakıf köyünden Gülcan
Efendi, üniversite giriş sınavlarında büyük bir
başarıya imza attı.
Gülcan Efendi, 20.000 üzerinden 18.816
puan alarak azınlık öğrencileri arasında çok
önemli bir başarıya imza atarken, Rodop il
genelinde de en iyi puanı alan üçüncü öğrenci
oldu.
Vakıf köyünden Gülcan Efendi, fizik, kimya,
biyoloji derslerinde sorulan bütün soruları
cevaplamayı başarırken, kompozisyon
dersinde de başarılı bir performans
sergileyerek 18.816 puana ulaştı.
Gümülcine 3. Devlet Lisesi öğrencisi olan
Gülcan Efendi, başarısını yoğun çalışmaya ve
ailesi ile öğretmenlerinin desteğine bağlı
olduğunu söyledi.
Gülcan Efendi, doktor olmak istediğini ve
bu nedenle ilk tercihinin tıp fakültesi olacağını
ifade etti.

G

GÜNDEM gazetesi bir yaş
daha büyüdü ve birkaç gün
sonra, yani 29 Haziran’da
artık 20 yaşında oluyor.

Bayram namazı için
cami talebine yine ret

29 Haziran 1996,
okuyucularımızla ilk kez
buluştuğumuz tarihti. GÜNDEM
gazetesinin matbaada basılmış ilk
halini elime aldığımda duyduğum
heyecanı bugün gibi hatırlıyorum.
O günden bugüne 20 yılı arkamızda
bıraktık ve doğal olarak bu süre
içerisinde birçok değişiklikler
yaşadık.

Tüm bunlar yapılırken de basın
ahlak kuralları esas alınacaktır.
Tabii ki her meslekte olduğu gibi,
basında da meslek ahlak kuralları
söz konusudur. Bunun anlamı da
kamuoyunun çıkarlarını gözetmek,
kamuoyuna doğru haber vermektir.
İftira, karalama, küfür gibi
hareketlerden uzak durmaktır.
Çekişme ve kavgalar üzerine kurulu
habercilik anlayışından GÜNDEM
daima uzak kalacaktır...”

Geçen zamanla birlikte bizler de
büyüdük, şekil değiştirdik,
farklılaştık, olgunlaştık... Küçücük
GÜNDEM ailesi, zaman geçtikçe
genişledi. 8 sayfalık siyah – beyaz
haliyle okuyucusunun karşısına
çıkan gazetenin zamanla sayfaları
arttı. Bugün ise 24 sayfaya
ulaşmanın yanı sıra, yarı renkli bir
gazete haline dönüştü.

29 Haziran 1996 yılında
huzurunuzda çizdiğimiz habercilik
profilimizi halen koruyoruz ve yayın
hayatımızı sürdürdüğümüz sürece
de korumaya devam edeceğiz.
Dedikoduların, çekişmelerin sesi
asla olmayacağız. Yalın, objektif
habercilik anlayışımızı
sürdüreceğiz.

Değişiklikler sadece gazetemizin
şekline yansımadı. Geçen yıllar
içerisinde, yazı kadrosu da
tecrübelerini artırdı. Daha da
olgunlaştı...
Kısacası, imkanlarımız
dahilinde, durağanlığı değil,
değişimi kendimize hedef olarak
seçtik ve siz okuyucularımıza layık
olmaya çalıştık.
Gururla altını çizmek istediğim
nokta ise, yaşanan tüm bu
değişime rağmen değişmeyen ve
ilk günden bugüne kadar devam
eden tek şey yayıncılık ilkelerimiz
oldu.

EKONOMİK nedenlerle Batı
Trakya’dan Selanik’e göç eden
Türk azınlık üyeleri tarafından
kurulan Makedonya – Trakya
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği, yaklaşan Ramazan
Bayramı dolayısıyla bayram
namazını kılmak üzere
kendilerine cami tahsis edilmesi
için Selanik Belediyesi’ne resmi
başvuruda bulundu. Selanik
Belediyesi, derneğin bayram
namazı için başvurusuna ret
yanıtı verdi.
Selanik’te yaşayan
Müslümanlar, Selanik Belediye
Başkanı Yannis Butaris’e Yeni
Cami’nin kendilerine tahsis
edilmesi için yaptıkları
başvuruya birkaç gün içinde ret
yanıtı aldılar.
Selanik Belediyesi, camide
sergi olduğu gerekçesiyle

caminin bayram namazı için
tahsis edilemeyeceğini bildirdi.
Kültür, eğitim ve spordan
sorumlu belediye başkan
yardımcısı tarafından
Makedonya – Trakya
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Osman
İsmailoğlu’na verilen yazılı
yanıtta, bayramın kutlanacağı
tarihlerde camide sanat
sergisinin gerçekeştirilmesi
nedeniyle, Yeni Camii’nin
bayram namazı için tahsis
edilemeyeceği ifade edildi.
Makedonya-Trakya
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği yöneticilerinin geçen yıl
yaptıkları başvuruya da
olumsuz yanıt verilmişti.
Ramazan Bayramı nedeniyle
Selanik’te yaşayan Batı Trakyalı
Türklerin yanı sıra Türkiye’deki

bayram tatili nedeniyle
Selanik’e gelmesi beklenen
Türkiyeli turistlerin bayram
namazını kılmaları için
herhangi bir caminin tahsis
edilmemesi üzüntüyle
karşılandı.

duyacak, duyduklarını yazacak,
sizin duygu ve düşüncelerinizin
ifade organı olacaktır.

20 yıl önce siz okuyucularımızın
karşısına çıkarken GÜNDEM’in
misyonunu şu sözlerle
tanımlamaya çalışmıştım:
“Bu gazete, ..... ‘sizin
gazeteniz’dir. Sizin gözünüz, sizin
kulağınız olacaktır. Sizler için

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.

İlkeli bir habercilik yapmanın en
büyük mükafatı ne biliyor
musunuz? Siz okuyucularımızın
desteği ve bize duyduğu güven.
Biz tabii ki siz okuyucularımızın,
azınlığımızın gözü kulağıyız. Ama
sizin gücünüz ve desteğiniz olmasa
biz bu görevimizde başarılı
olamayız.
Yayına başladığımız günden
bugüne bize destek veren, güvenen
siz okuyucularımıza büyük şükran
borçluyuz. Bize verdiğiniz güçle,
ekonomik krizin ve açılan tazminat
davasının sırtımıza yüklediği
kambura direnip, ayakta kalmayı
umuyoruz.
Ve tabii ki, bize destek veren
yazı kadromuzun GÜNDEM’in
bugünlere gelmesindeki katkısının
altını da çizmeden edemeyeceğim.
Hepinize teşekkürler...

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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Yunanistan'a 7,5 milyar
euro ödendi
Maliye Bakanı
Çakalotos ile
Atina ziyareti
kapsamında
bir araya gelen
Avrupa
İstikrar
Mekanizması
Başkanı Klaus
Regling,
kurtarma
paketinin yeni
diliminin
ödemesinin
yapıldığını
açıkladı.

AVRUPA İstikrar
Mekanizması (ESM) Başkanı
Klaus Regling, “ESM bugün
(21 Haziran) Yunanistan’a 7,5
milyar euroluk ödemeyi
gerçekleştirdi.” dedi.
Maliye Bakanı Efklidis
Çakalotos ile Atina ziyareti
kapsamında bir araya gelen
Regling, kurtarma paketinin
yeni diliminin ödemesinin
gerçekleştirildiğini açıkladı.
Regling, ESM’nin en
büyük borç veren kurum
olarak Yunanistan’a uygun
koşullarda kredi sağlamaya
devam edeceğine işaret
ederek, şu an yüzde 0,8
faizle 32 yıl vadeli kredi
sağlandığı bilgisini verdi.
Borç hafifletme
konusunda Eurogroup’un bir
taahhütü olduğunu
anımsatan Regling,
“Şimdiye kadar bu konuda
hiçbir şey yapılmadı
diyemeyiz. Kısa vadeli
önlemleri uygulamaya
başladık. Eğer
gerekirse daha önemli

bir borç hafifletme
gerçekleşebilir.” ifadelerini
kullandı.
Regling, kreditörlerle
varılan anlaşma
çerçevesinde Yunanistan
için 2018’de yüzde 3,5
oranında faiz dışı fazla
hedefinin
değiştirilmeyeceğine işaret
ederek, “Benim anlaşmaya
saygı duymam gerekiyor.”
diye konuştu.
Çakalotos ise
Yunanistan’ın borcunun
hafifletilmesine ilişkin
görüşmelerin bu yıl sonuna
kadar devam edeceğini ifade
etti.
Geçen cuma, ESM
yönetim kurulu tarafından
yapılan
açıklamada, Yunanistan’a
verilecek kredi diliminin
onayladığı, hedeflenen
düzenlemelerin yapılması
halinde 2,8 milyar euroluk
dilimin de eylül ayında
serbest kalacağı belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı
Juncker Atina’daydı
AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean
– Claude Juncker 21 Haziran’da
Atina’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Juncker, Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos ve Başbakan Aleksis
Çipras ile bir araya geldi. Juncker
Yunan İşadamları Federasyonu yıllık
toplantısına katılarak konuştu.
Başbakan Çipras ile AB
Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker arasında yapılan
görüşmeden sonra ortak basın
toplantısı düzenlendi.
Jean – Claude Juncker geçen yıl
Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden
ayrılması yönünde destek veren
kesimlerin tutumlarını “ahmakça”

olarak niteleyerek, Avrupa ve Euro
Bölgesi’nin Yunanistan olmadan
eksik kalacağını savundu.
Yunanistan ve kreditörler arasında
geçen yıl varılan anlaşmayı gözden
geçirme sürecinin tamamlandığını
belirten Juncker, “İlk kez
Yunanistan’a gerçekleştirdiğim bir
ziyarette bu programın detaylarını
tartışmıyoruz. Çünkü her konuda
anlaşıldı.” diye konuştu.
AB Komisyonu Başkanı Juncker,
Yunanistan’ın doğru yolda olduğunu
dile getirerek, “Sonuçlar olumlu.
Yunanistan hükümeti, meclisi ve
Yunan halkı bu programın
uygulanmasını sahiplenmeliler.”
dedi.

ABTTF, MIDAS
kongresine katıldı
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, Avrupa Yerel ve
Azınlık Dillerinde Yayımlanan
Günlük Gazeteler Birliği’nin
(MIDAS) 17 Haziran tarihinde
İtalya’nın Güney Tirol özerk
bölgesindeki Bozen / Bolzano
şehrinde düzenlenen genel
kuruluna katıldı.

MÜLTECİ KRİZİ
KONGRENİN ANA
TEMASINI OLUŞTURDU
Avrupa Akademisi (EURAC) isimli
araştırma merkezinin konferans
salonunda düzenlenen ve
Avrupa’nın farklı ülkelerinde
yaşayan azınlıkların günlük
gazetelerinin temsilcilerinin
katıldığı kongrede selamlama ve
açılış konuşmalarını sırasıyla;
EURAC Başkanı Roland Psenner,
Güney Tirol Özerk Yönetimi

Başkanı Arno Kompatscher,
Trentino-Alto Adige Özerk Bölgesi
Meclis Üyesi Giuseppe Detomas,
Bozen/Bolzano Belediye Başkanı
Renzo Karamaschi ve MIDAS
Başkan Yardımcısı Bojan Brezigar
yaptılar. Güney Tirol Özerk
Yönetimi Sağlık, Spor, Emek,
Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı
ve FUEN Sabık Başkan Yardımcısı
Martha Stocker, kongrenin ana
teması olan Avrupa’daki mülteci
krizi ve mültecilerle ile birlikte
ortaya çıkan fırsat ve sorunlar
hakkında bir sunum yaptı.
MIDAS 2016 genel kongresine
özel davet üzerine katılan ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, kongre
öncesi ve sonrasında protokol
misafirleri ve Avrupa azınlıklarının
basın temsilcileri ile yaptığı ikili
görüşmelerde Batı Trakya Türk
azınlığını tanıtarak sorunlarını
aktardı.
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Atina’ya cami, Selanik’te bayram
namazı ve seçim kanunu

B

aşbakan Aleksis Çipras, Atina’ya
cami ve Müslüman mezarlığı
yapacaklarını açıkladı. Nerede yaptı
bu açıklamayı? 22 Haziran Çarşmaba günü
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde
gerçekleştirdiği konuşmada yaptı. Tabii ki
Başbakan Çipras sadece Atina’ya cemi ve
Müslüman mezarlığı konusuna değinmedi.
Ancak bizi yani Batı Trakya Türklerini dolaylı
da olsa ilgilendirdiği için azınlık basınının ve
kamuoyunun ilgili çekti bu açıklama.
Başbakan Çipras’ın Strazburg’da Avrupa
Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ndeki
konuşması 41 dakika sürdü. Çipras,
konuşmasının büyük bölümünü
Yunanistan’daki ekonomik krize, Avrupa’da
hakim olan ve eleştirdiği neolibarel ekonomi
politikalarına, yükselen ırkçılığa ve göçmen ve
mülteci sorununa ayırdı. Konuşmasının bir
bölümünde de demokrasiye inanan bir
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hükümet olarak vatandaşlık yasanını
değiştirdiklerini ve Yunanistan’da doğan
göçmen çocuklarının Yunan vatandaşlığını
almalarının önünü açtıklarını anlattı. Bunun
yanısıra önümüzdeki dönemde başkent
Atina’da cami ve Müslüman mezarlığı
yapımına başlayacaklarını söyledi.
Bu açıklama olumlu bir açıklama. Ancak ne
yazık ki bu yeni bir şey değil. 15 yıldır Yunan
hükümetlerinin verdiği bir söz Atina’ya cami
olayı. Konu mecliste defalarca kez görüşüldü,
onaylandı, kararlar alındı. Ancak şu ana kadar
somut bir gelişme olmadı. Bundan sonra olur
mu? İnşallah olur diyelim.
Başbakanın Atina’ya cami ve mezarlık
haricinde ülkedeki azınlık haklarıyla ilgili
söylediği bir şey yok. örneğin konuşma
yaptığı Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin Batı Trakya Türkleriyle
ilgili dava kararlarının önümüzdeki dönemde
uygulanacağını söylemesini beklerdim. Veya

ülkedeki azınlık haklarıyla ilgili olarak detaylı
bir önlem paketinin hazırlandığını ilan
etmesini beklerdim sayın Başbakandan. Zira,
artık kreditörlerle yürütülen müzakereler bitti.
Ekonomik önlemlere ve Avrupa’yla yapılan
pazarlığa dayanan ülke gündemi oldukça
değişti. Hükümet ve Başbakan bu konuda bir
nebze olsun rahatladı. Gerek hükümet,
gerekse Başbakan Çipras artık dikkatini başka
yönlere de çevirebiliyor.
Başbakan Çipras, Atina’da cami ve
mezarlık sözü verdiği günden bir gün önce
Selanik Belediyesi, Ramazan Bayram namazı
için Selanik Yeni Camii’nin tahsis
edilemeyeceğini bildirdi. Yazılı olarak ve
kültür işlerinden sorumlu belediye başkan
yardımcısının imzasıyla bildirdi. Bu konuda
Selanik Belediyesi de devletin politikasından
sapmadan istikrarlı şekilde hareket etmeye
devam ediyor. Gerekçe ise; “Mekanda sergi
var bu yüzden bayram namazı kılınamaz.”
Evet yılda iki bayram namazı için toplam
olarak en fazla üç saatliğine sözkonusu cami
tahsis edilemiyor! Bunun demokrasi, insan ve
azınlık hakları şöyle dursun “iyi niyetle” en
ufak bir bağdaşır yanı yok. Üstelik de Yannis
Butaris gibi ülkede “tabu” sayılan birçok
meseleye karşı çıkan birinin belediye başkanı
olduğu bir şehirde oluyor bu. Gerçekten
hayret. Bu hareketin Butaris gibi bir
siyasetçinin temsil ettiği değerlerle de hiç
bağdaşmadığını söylemeden edemeyeceğim.
Yunanistan, Batı Trakya’da çok sayıda
caminin olduğunu, bunların özgürce çalıştığını
ve faaliyet gösterdiğini, bölgede birçok dini
etkinliğin özgürce yapıldığını söylerken ve
bununla övünürken, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesinin
dışında İslam dinine ve özgürlüğüne gem

vuruyor. Dini etkinliklerin yapılmasına, hatta
bayram namazlarında bile eski camilerin
açılmasına tahammül edemiyor. Hatta ve
hatta yüzbinlerce Müslümanın yaşadığı
başkentinde bir caminin yapımına, hukuki
altyapı hazır olsa dahi 15 yıldır izin vermiyor.
Önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın
özellikle Batı Trakya Türklerine yönelik bir
demokrasi sınavı daha vermesi sözkonusu.
Malum; ülkede seçim kanununun değişmesi
gündemde. Hatta Başbakan bununla ilgili
olarak mecliste temsil edilen parti liderleriyle
görüşmelerini tamamladı. Şu an iktidarda olan
SİRİZA ve onun yanısıra başka partiler de
(özellikle de küçük partiler) yıllarca nispi
sistemi savundular. Bugüne kadar geçerli olan
sistemde partilere uygulanan yüzde 3’lük
seçim barajı aynı zamanda bağımsız adaylara
da uygulandı. Bunun sebebi ise Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının bağımsız
milletvekili seçme imkanını ortadan
kaldırmaktı. 1993 yılından beri bu yasa
uygulandı.
Siyasi partilerin çoğu nispi sistemi savunsa
da yüzde 3’lük barajın geçerli olmaya devam
etmesi gerektiğini de dillendiriyor. Nasıl bir
sistemin masaya getirileceğini göreceğiz.
Valilerin seçimle işbaşına geldiği uygulamada
Rodop ve İskeçe’de azınlık üyesi vali seçme
ihtimalini ortadan kaldırmak için
antidemokratik olduğu Yunanlı siyasetçiler
tarafından da kabul edilen “süper valilik”
formülünde olduğu gibi, yeni seçim
kanununda azınlığın siyasi temsilini
sınırlandırmak için yeni bir antidemokratik
formüle “gerek” duyulup duyulmayacağı
merak konusu. Ülkemiz Yunanistan’ın geldiği
demokratik “olgunluk” açısından hakikaten
merak konusu!

Çipras’tan BM Genel Sekreteri’ne can yeleği!

GülüşMElER TEpKİ çEKTİ çipras’ın hediye ettiği can yeleğini giyerek kameralara poz veren Ban, “Bu önemli
hediye için teşekkürler. Birçok insan buna ihtiyaç duydu. Benim de ihtiyacım var çünkü yüzmeyi bilmiyorum.” ifadesini kullandı.
İki liderin mülteci dramının simgesi olan objeyle yapılan espri sonrası gülüşmesi tepki çekti

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na yine molotoflu saldırı
TÜRKİYE’nin Selanik Başkonsolosluğu’na yüzü
maskeli bir grup molotoflu saldırıda bulundu.
Polisler müdahaleye kalkınca grup ara sokaklara
kaçtı.
Daha önce de benzer saldırıların olduğu
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na 19 Haziran
Pazar günü sabah 04.00 sıralarında yüzleri maskeli
kişiler molotoflu saldırıda bulundu. Saldırıda ölen ya
da yaralanan olmazken, polis molotof atan grubu
yakalamak için çalışma başlattı.
Yolun etrafına yirmiye yakın molotof kokteyli atan
grup, polisler müdahale edince ara sokaklara kaçtı.
Polisin açıklamalarına göre, bir arabadaki küçük
hasarlar dışında başka zarar kaydedilmedi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Ban Ki-mun’a Ege
Denizi’ni geçerek Avrupa’ya
ulaşmaya çalışan kaçak
göçmenler tarafından
kullanılmış bir can yeleği
hediye etti. İki liderin mülteci
dramının simgesi olan can
yeleğiyle ilgili espri sonrası
gülüşmesi ise tepki çekti.
Ban’ın Atina’ya düzenlediği
ziyaret kapsamında bir araya
gelen ikili, görüşme sonrası
basın toplantısı düzenledi.
Ban’a sembolik bir hediye
vermek istediğini belirten
Çipras, “Bu obje, Ege’yi aşarak
Yunan adalarına geçen binlerce
insanın kullandığı ve ada
sakinlerinin kıyılardan
topladığı binlerce objeden biri.”
dedi.
Çipras, Türkiye ve Avrupa
Birliği (AB) arasındaki
mutabakatın bu geçişleri
azalttığını kaydederek,
“Umarım bu anlaşma korunur
ve böylece insan kaçakçılarının
elindeki bu korumasız insanlar
bu objeyi kullanmak zorunda
kalmazlar.” diye konuştu.

Ban konuşmasında, Yunan
halkının ve hükümetinin
sığınmacı krizinde büyük bir
dayanışma gösterdiğini
kaydederek, ülkenin içinde
bulunduğu krize rağmen
gösterilen çabalar için teşekkür
etti.
Ban ayrıca, Yunanistan’ın
uluslararası toplum tarafından
bu konuda daha fazla
desteklenmesi gerektiğini
vurguladı.

MİDİLLİ’YE
ZİYARET
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
sığınmacılara destek olmak ve
durumlarını yerinde görmek
amacıyla Yunanistan’ın Midilli
adasındaki kampları ziyaret etti.
Ban adada yaptığı
açıklamada, “Midilli, bir barış
adasıdır. Ege denizi de bir
dayanışma denizidir.” diye
konuştu.

Yunanistan’a düzenlediği
ziyaretin ikinci gününde adaya
giden Ban, belediye ve sivil
toplum kuruluşları tarafından
idare edilen Karatepe ve
devletin kontrolündeki Moria
kamplarını gezdi.
BAN’DAN TEPKİ
Kamplarla ilgili bilgi alan
ÇEKEN ESPRİ
Can yeleğini giyerek kameralara Ban, bir süre sığınmacılarla
sohbet ederek dertlerini dinledi.
poz veren Ban, “Bu önemli
Ban’a Göç Politikaları Bakanı
hediye için teşekkürler. Birçok
Yannis Muzalas eşlik etti.
insan buna ihtiyaç duydu.
Midilli adası Belediye
Benim de ihtiyacım var çünkü
yüzmeyi bilmiyorum.” ifadesini Başkanı Spiros Gallinos ile bir
araya gelen Ban, ada halkına
kullandı. İki liderin mülteci
gösterdikleri dayanışma için
dramının simgesi olan objeyle
yapılan espri sonrası gülüşmesi teşekkür etti.
dikkat çekti.
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“Azınlık eğitimi için ortak mücadele”
Azınlık okullarında
görev yapan SÖPA
mezunu öğretmen
dernekleri ortak iftar
yemeği düzenledi.
İskeçe’de yapılan
iftar programında
azınlık eğitimiyle
ilgili önemli
mesajlar verildi.
İskeçe ile Rodop –
Meriç illerinde
faaliyet gösteren
Selanik Özel
Pedagoji Akademisi
Mezunu
Öğretmenler
Dernekleri ilk kez
birlikte bir iftar
yemeği düzenledi.
İftar daveti
21 Haziran Salı
akşamı İskeçe’de
gerçekleştirildi.
İftara katılan
konuklar, dernek
başkanları Nurettin
Kıyıcı ve Salih
Ahmet ile iki
derneğin yöneticileri
tarafından
karşılandı.
İFTARA, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Muavin
Konsoloslar Davut Ocak ve Derya Ocak,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet Kara,
İskeçe eski Milletvekili Birol Akifoğlu,
Batı Trakya Medrese Mezunu Müslüman
Muallimler Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu, Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu - Lisesi Müdürü Tunalp
Mehmet, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Ortaokulu - Lisesi Müdürü Erkan
İmamefendi, Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Asbaşkanı Pelim Kocamolla, eyalet
meclis üyeleri Ahmet İbram Batı,
Hüseyin Mehmet Usta, İrfan Hacıgene,
Birol İncemehmet, T.C. Ziraat Bankası
İskeçe Şubesi Müdürü Onur Felent,
öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.
İftar yemeğinin duasını, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı.

AZINLIK EĞİTİMİ İÇİN
ÖNEMLİ MESAJLAR
İftar sonrası ilk konuşmayı İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı yaptı. İki dernek olarak
düzenledikleri etkinliğin bir ilk
olduğunu belirten Kıyıcı, iftara katılarak
kendilerini onurlandıran azınlık
temsilcilerine teşekkür etti.

NURETTİN KIYICI
Kıyıcı konuşmasında, “Eğitim bizim en
önemli meselemiz ve bu meseleyi daha
iyi yerlere taşımak için gayretimiz
sürüyor ve sürmeye devam edecek. Son
günlerde bir eğitim ve öğretim yılını yine
sorunlarla, eksiklik ve yetersizliklerle
kapatmış bulunuyoruz.” dedi.
Son yıllarda azınlık toplumuna
danışılmadan yapılan değişikliklerin
azınlık eğitiminde ciddi sorunlara
sebebiyet verdiğini ifade eden Nurettin
Kıyıcı şu ifadeleri kullandı:
“Çözümsüzlükler ve sorunlar var. Batı
Trakya azınlığının en önemli ve acil
çözüm bekleyen sorunlarının başında
muhakkak eğitim sorunu olduğu, son
yıllarda eğitim alanında azınlık
toplumuna danışılmadan yapılan
değişiklikler ve dayatılan kanunların
azınlık eğitimini içinden çıkılmaz bir
duruma getirdiği, azınlık eğitimindeki
belirsizlik ve sorunların geçmişte olduğu
gibi bugün de pek çok konuda hala
devam etmekte olduğu bilinmektedir.”

“ÇOCUKLARIMIZI EN
GÜZEL ŞEKİLDE EĞİTMEK
TOPLUMUMUZUN GELECEĞİ
AÇSINDAN ÖNEM TAŞIYOR”
Dernek Başkanı Kıyıcı konuşmasına
şöyle devam etti: “Ancak yaşanan tüm
sorunlara rağmen umut etmek,
çocuklarımız ve gençlerlerimizle
mümkün olabilmektedir. Çocuklarımızın
tertemiz düşünceleri, enerji dolu coşkulu

kalpleri, sınırsız hayal güçleri kuşkusuz
en önemli umut kaynağımızdır.
Çocuklarımız toplumumuzda en önemli
bireylerdir. Bu nedenle de çocuklarımızı
en güzel bir şekilde eğitmemizin,
toplumumuzun ve ülkemizin geleceği
için son derece önem taşıdığını ve
toplumumuzun aydınlık ufkunu daha da
aydınlatacağına inanıyorum.”

“DERNEKLERİMİZ DAHA ÖNEMLİ
MİSYON ÜSTLENECEKTİR”
Azınlık eğitiminde oynadıkları rolün
bilincinde olduklarını ifade eden
Nurettin Kıyıcı, “Sizlerin de bu bilinçte
olduğunuza içtenlikle inanıyorum. Her
türlü ön yargıdan uzak, gerçekçi ve
azınlık çocuklarının geleceğini düşünen,
onlara bir gelecek hazırlamayı
hedefleyen bir misyon üstlenmiş
bulunmaktayız. Bu misyonu daha da
ileriye götürmemiz gerektiği noktasında
sizlerin de hemfikir olduğunuzu
düşünüyorum. Bizler her geçen gün
kendimizi gerek mesleki açıdan, gerekse
diğer açılardan geliştirme çabasındayız.
Çünkü gelişmeleri yakından takip etmek
gerekiyor. Artık her şey çok çabuk
gelişiyor ve biz bu gelişimin dışında
kalamayız, kalmamalıyız. Bu itibarla da
bizim dernekleşmemiz çok önemlidir.
Elbette ki iki dernek olarak üzerimizde
büyük sorumluluklar vardır. Azınlık
çocuklarımıza insani değerlerin
öğretilmesi, çağdaş, ileri görüşlü, insan
haklarına saygılı, hoşgörülü, manevi
değerlerine itibar eden ve bütün bunları
gözeten birer birey olarak yetişmelerine
katkı sağlamamız hakikaten bu

sorumluluğumuzu kat kat artırmaktadır.
Bunu layıkıyla yerine getirme çabasında
olduğumuza inanıyorum. Azınlık
eğitiminde eksiklikler, aksaklıklar
çoktur, ancak bunları da çözmek için
sürekli mücadele etmek durumundayız.
Bunun da yolu diyalogtan geçer tabii ki.
Diyalog çok önemlidir; insanların
birbirini anlaması, ön yargıdan arınması
çok önemlidir. İnanıyorum ki, bundan
sonraki süreçte derneklerimiz her
anlamda çok daha önemli bir misyon
üstlenecektir” dedi.

“TOPLUM OLARAK DAHA İYİ İŞLER
BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ”
İki öğretmen derneği olarak birlikte
çalıştıklarını ifade edene Kıyıcı şöyle
devam etti: “Rodop ilindeki kardeş
kuruluşumuzla yaptığımız işbirliği,
yakınlaşma, ortak proje üretmemiz, bu
demeklerin yapısını daha da
kuvvetlendirecektir. İnşallah
azınlığımızın da beklentilerini tam
olarak karşılayacak bir duruma geliriz.
Tabii ki eksiklikler olacaktır. Ama ben
inanıyorum ki iyi niyet oldukça, azim ve
sebat oldukça bu eksiklikler de zamanla
giderilecektir. Bu konuda elbette
yönetime de düşen önemli görevler
vardır ve tabii ki önderlerimizin,
siyasetçilerimizin ve velilerimizin
yardımı, toplumumuzun, kurum ve
kuruluşlarının katkıları, basınımızın
yardım, anlayış, katkı ve destekleriyle
birlik ve beraberlik içinde,
yardımlaşarak daha iyi işler
başaracağımıza inanıyoruz.”
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SALİH AHMET
Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, davete katılan konuklara
teşekkür ederek, iftar organizasyonunu
iki derneğin ortaklaşa düzenlemesinin
nedeninin hem birlik mesajı vermek,
hem de ayrı ayrı iftarlarla insanları
rahatsız etmemek olduğunu söyledi.

“GEÇMİŞTE TOPLUMLA
ÖĞRETMEN ARASINDA
SIKINTILI DÖNEMLER OLDU”
Salih Ahmet, “Hepimizin malumu,
azınlık toplumunun öğretmeniyle
ilişkileri bazı sıkıntılı dönemlerden geçti.
Toplumla öğretmenin arasının
açılmasına neden olan bu vaziyetin ne
yazık ki bazı kötü sonuçları oldu.
Öğretmen – veli, belki de öğretmen –
öğrenci ilişkileri zarar gördü. Toplumla
öğretmeni arasına mesafe koyuldu.”
dedi.

“AZINLIK EĞİTİMİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ HEPİMİZİN
ORTAK İSTEĞİDİR”
Salih Ahmet, sorunlar yaşayan azınlık
eğitiminin önemine vurgu yaparak,
azınlık eğitiminin iyileştirilmesinin
herkesin ortak isteği ve beklentisi
olduğunu söyledi. Salih Ahmet, “Azınlık
eğitiminin düzelmesi ve iyileştirilmesi
hepimizin ortak isteğidir. Öyleyse
yapılacak tek şey vardır ki; o da gereğini
yapmaktır. Bu konuda herkes üzerine
düşeni layıkıyla yapmalıdır. Bazıları
öğretmen olarak, bazıları veli olarak,
bazıları sivil toplum kuruluşları olarak,
bazıları basın olarak, gerektiğinde ayrı
ayrı, gerektiğinde hep birlikte mücadele
vermektir.” ifadelerini kullandı.

“AZINLIK EĞİTİMİ İÇİN
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
KONUSUNDA GEREKEN ZEMİNİN
OLDUĞUNA İNANIYORUM”
Azınlık eğitiminin iyileştirilmesi ve
düzeltilmesi için verilecek mücadele
konusunda gereken zeminin olduğuna
inandığını ifade eden Rodop – Meriç
İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı, “Bütün bu çalışmaların
yapılması için gerekli zeminin var
olduğunu düşünüyorum. Bugünkü güzel
tablo bunun en güzel ispatıdır. Yeter ki
biz istekli olalım.” dedi.

AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, iki dernek tarafından düzenlenen
iftarın bir ilk olduğunu belirterek, bu
cesareti gösteren dernek yöneticisi
öğretmenleri tebrik etti.
Müftü Mete, “Bu azınlık SÖPA’lılarla
sıkıntılı dönemler yaşadı. Yöneticiler,
politikacılar, halk ve veliler bunu
hepimiz biliyoruz. Ne saklamaya, ne de
farklı konuşmaya gerek yoktur. Yalnız şu
gerçeği unutmamak lazım. Azınlığımız,
azınlık mensubu olan SÖPA mezunu
öğretmenlere, yani onların şahsına değil,
SÖPA öğretmenlerini devam ettiren veya
Türkiye’den öğretmenlerin önünü kesen
sisteme karşıydı. Bugün eğer
kucaklaşıyor ve berabersek, bu sisteme
karşı beraber mücadele ettiğimizin
işaretidir.” diye konuştu.

ASIM ÇAVUŞOĞLU
Batı Trakya Medrese Mezunu Müslüman
Muallimler Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu yaptığı kısa konuşmada, “Bu
akşamki iftar sofranız, bize, Batı Trakya
çapında, kurum ve kuruluşlarımız
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arasında çeşitlilikte birlik olmamız
gerektiği mesajını hatırlatmaktadır.”
ifadesini kullandı.

İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif de
iftar programında yaptığı
konuşmada, azınlık eğitimindeki
sorunların birlik ve beraberlik içinde
çözüleceğini vurguladı.
Müftü İbrahim Şerif şöyle konuştu:
“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de
Cenab-ı Allah, insanlara ‘siz yürüyerek
gelin, ben koşarak gelirim’, buyurmakta.
Bugün gerçekten Gümülcine - Evros ve
İskeçe’deki SÖPA mezunu öğretmen
derneklerimiz, bizlere koşarak geldiler,
bizlerin ise uçarak gitmemiz gerekiyor.
Gerçekten İskeçe müftümüzün de ifade
ettiği gibi yıllarca öğretmenlerle veliler
arasında tabii ki bir kırgınlık vardı. Ama
bu akşam şunu anlamış bulunuyoruz
veya en azından böyle yorumluyorum;
azınlık eğitimindeki sorunların ancak
birlik ve beraberlik içinde
çözülebileceğine inanıyorum. Yani
velisiyle, öğretmeniyle ve öğrencisiyle
beraber mücadele edildiği takdirde
çözüleceğine inanıyorum.”

İLHAN AHMET
Rodop Potomi Milletvekili İlhan Ahmet,
iki derneğin düzenlediği iftar
programının tarihi bir buluşma
olduğunu söyledi. Milletvekili İlhan
Ahmet konuşmasında, “Peki bu neden
tarihi bir sofra? Burada ilk defa azınlığın
belirli kurum ve kuruluşları, azınlığın
temsilcileri, azınlığın kendi içinden
çıkmış insanlar dernekler kucaklaşıyor
ve bir başlangıç veriliyor. Bence hepiniz
yarın öbür gün inşallah ‘ben de
oradaydım’ diyeceksiniz.” ifadelerini
kullandı.

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek ise konuşmasında, özlenen bir
tabloyu yaşadıklarını kaydederek, iki
derneğin birlikte düzenlediği iftar
programının önemine değindi.
Milletvekili Zeybek şu görüşleri dile
getirdi: “Bu arzu ettiğimiz bir tabloydu.
Çünkü daha önceden bu birlik böyle
değildi. Tabii ki bunun da bedelini
ödedik. Farklı sesler çıkıyordu ve bu
eksiklik de giderildi. Şu anda bir takım
olarak azınlık eğitimini daha ileriye
götürmek için mücadele etmekteyiz.
Azınlık eğitimi arzu ettiğimiz durumda
değil. Bunun için mücadele ediyoruz ve
bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek
durumundayız.”

ALİ RIZA AKINCI
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı da konuşmasında güzel,
kapsayıcı ve birleştirici iftardan dolayı
SÖPA derneklerini tebrik etti.
Başkonsolos Akıncı, “Az önce eğitim
alanındaki sorunlar sıralandı. Bunlar
herkesin gayet iyi bildiği ve hayatında
yaşadığı sorunlar. Bunlara tek tek
değinmeyeceğim. Bu sorunların
üstesinden gelmenin en önemli yolu
birlikte hareket etmektir. Bu manzarayı
gördükten sonra gelecekten daha fazla
umutlanma şansı tabii ki vardır.” dedi.
“Eğitim bugünümüzü ve dünümüzü
bir yanıyla ve en önemlisi de şiarımızı
etkileyen faaliyetler bütünüdür” diyen
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı sözlerine
şöyle devam etti: “Burada öğretmenin,
eğitimcinin rolü çok büyük. Ama ailenin,
toplumun, basının, medyanın,
derneklerin ve başka unsurların,

herkesin bu faaliyetin içinde olması
gerektiğini modern çağda hepimiz
biliyoruz. Gençlerimizi, yavrularımızı
insani ve evrensel değerlerle, kendi
toplumlarına ait milli ve manevi
değerlerle, ileride girecekleri mesleğe ait
enstrümanlarla iyi eğitmek ve onların
vücuduyla, ruhuyla ve kalbiyle bir bütün
oluşturacak şekilde olmaları gerekir.
Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun ki,
bunların önemsiz olduğunu
söyleyemeyiz, İskeçe Müftümüz de
değindi sebepleri bellidir. Bunları bir
kenara bırakıp geleceğe doğru bakmak
lazımdır. Bu toplumun içinde var olan

herkesin, büyük bir çoğunluğun iyi
niyetli olduğunu, gayret içerinde
olduğunu, ancak her bir bireyin
gayretiyle birlik ve beraberlik içinde
zirveye ulaşacağını bilmekte fayda
vardır. Dolayısıyla bugün burada
gördüğümüz tabloyu geleceğe taşımak,
bunu daha daha ileri noktalara taşımak
herkesin boynunun borcudur,
vazifesidir.”
Yapılan konuşmalardan sonra davete
katılan azınlık temsilcileri, özellikle
azınlık eğitimindeki sorunlarla ilgili
olarak sohbet etmek ve fikir alışverişinde
bulunma imkanı buldu.
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Gümülcine Müftülüğü ve BİHLİMDER’in
iftar programına yoğun ilgi
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü ile
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları
ve Mensupları Derneği’nin (BİHLİMDER)
ortaklaşa düzenledikleri iftar
programına yaklaşık 1.500 kişi katıldı.
Gümülcine’deki iftar yemeğinde
Türkiye’den de çok sayıda davetli yer
aldı.
Etkinliğin sunuculuğunu Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet yaptı.
Fehim Ahmet Ramazan’ın oruç, Kur’an,
rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı
olduğunu ifade ederek, “Ramazan,
paylaşma, dayanışma ve birlik ayıdır.
İşte bu akşam iftar sevincinde aynı
duygularla bir araya gelen bu güzel
insanların oluşturduğu anlamlı tablo
bunun en önemli ispatıdır.” sözleriyle
selamlama konuşmalarını başlattı.
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, orucun insanın kendini anlama
ve tanıma günleri olduğunu belirterek,
etkinliğin gerçekleşmesinde emeği
geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür
etti.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif de yaptığı konuşmada, Ramazan
ayının önemine değindi ve iftar
yemeğine katılan Türkiye’den gelen
misafirlere, Batı Trakyalı imamlar ile
mütevelli heyetlerine, ayrıca etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete de davetten dolayı
teşekkür ederek, “Rabbim daha nice
Ramazanlarda böyle güzel buluşmaları
nasip etsin” diye konuştu.
Gümülcine Müftülüğü ile
BİHLİMDER’in iftar programına katılan
İstanbul Küçükçekmece Belediye
Başkanı Temel Karadeniz ise İslam’da
kardeşliğin önemine değinerek,
“Kardeşliğimizi göstermek için İstanbul
Küçükçekmece’den kardeşliğimizi
göstermek, rabbimizin sofrasında onun
nimetlerini beraberce paylaşmak için
bugün sizlerle bir arada olduk.” diye
konuştu.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, Batı Trakya’da Ramazan
ayının her akşam ayrı bir coşku ile
geçtiğini söyledi. Akıncı, “Batı Trakya’da
her iftar ayrı bir heyecanla geçiyor.
Birlikte iftar açmanın manevi coşkusu
gerçekten çok büyük. Böylelikle insanlar
arasında adeta bir gönül köprüsü
kuruluyor.” ifadelerini kullandı.
Son konuşmayı ise aslen
Kozlukebir’den olan Türkiye’nin eski
sağlık bakanı AK Parti Bursa milletvekili
Mehmet Müezzinoğlu yaptı.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU: “BEN BU
TOPRAKLARI ÇOCUĞUYUM”
Müezzinoğlu, en zor konuşmaları Batı
Trakya’da yaptığını, mikrofonu eline
aldığında 50-60 yıl öncesine gittiğini
söyledi. Müezzinoğlu, 50 yıl önce
Medrese-i Hayriye’de üç sene eğitim
gördüğünü, Kozlukebir köyünde de altı
yıl ilkokula gittiğini ve çocukluk
hatıralarını burada yaşadığını söyledi.
“Bu toprakların çocuğuyum. Bu
toprakların bana verdiği milli ve manevi

değerlerle bugüne geldim. Her zaman
Batı Trakyalı olmaktan onur ve gurur
duydum. İyi ki burada doğmuşum.”
diyen Müezzinoğlu, “Bu akşam burada
medeniyet değerlerimizin çok güzel bir
örneğini görüyoruz. Biz, büyük bir
milletin mensuplarıyız. Biz, büyük bir
ümmetin mensuplarıyız. Büyük bir
milletin mensupları olarak farklı
ülkelerin vatandaşları da olsak, aynı
değerleri paylaşan bir medeniyetin
mensuplarıyız. Allah’a şükürler olsun ki
hem bir milletin mensubu olmaktan,
hem de bir ümmetin mensubu olmaktan
onur ve gurur duyuyoruz. Bir ayağımız
milli değerlerimize basıyor, diğer
ayağımız manevi değerlerimizle
zenginleşiyor ve güçleniyor. Bu anlamda
bugün şu iftar sofrasında milletin ve
ümmetin çok küçük bir minyatürü var.
Yani baktığımız zaman 1500-2000 Batı
Trakyalı kardeşim var, çocuklar var, eşler
var, aileler var, yetişkinler var, yaşlılar
var, toplumun her rengi, her kesimi var.
Ama diğer taraftan da baktığımızda din
adamlarımız burada, müftülerimiz
burada, milletvekillerimiz burada,
Yunan ve Türk parlamentolarında görev
yapan milletvekillerimiz burada. Bir
taraftan biz aynı milletin mensuplarıyız
diyerek Edirne’den gelen valimiz,
müftümüz birlikte kardeşlik
duygularımızın güçlenmesine katkı
sağlayan kardeşlerimiz burada.”
ifadelerini kullandı.
Müezzinoğlu konuşmasının
devamında şunları söyledi: “Birlikte, çok
sıkıntıları aşarak bugünlere geldiniz.
Birlikte, yine önümüzdeki bir çok sorunu
ve sıkıntıyı aşarak geleceğe güçlü bir
şekilde yürüyeceğiz. Az önce söylediğim
gibi burada minyatür bir iftar sofra var.
Bu sofralar; Filibe’de, Kırcaali’de,
Priştine’de, Prizren’de, Üsküp’te var. Bu
sofralar, az önce K. Çekmece belediye
başkanımızın söylediği gibi Kudüs’te var.
Türkiye’nin her köşesinde var. Bu
sofralar bir kardeşlik sofrasıdır.
Esasından hiç kimsenin iki yudum
yemek bulamadığı için geldiği sofralar
değil. Herkesin aynı değerlerin
paylaşmanın zenginliğini yaşayabilmek
ve yaşatabilmek için çoluğuyla, eşiyle,
komşusuyla birlikte geldiği ve geleceğe

ait güçlü duyguların yeşerdiği
sofralardır. İnanıyorum ki bu sofralarda
edilen dualar İslam coğrafyasında akan
kanın ve gözyaşının dinmesine vesile
olacaktır. Çünkü İslam coğrafyasının en
çok ihtiyacı olan birlik ve beraberliktir.
Birbirini kıran, öldüren ve tahrikle
birbirini katleden bir anlayışa,
medeniyet anlayışımızı yeniden merkeze
alarak kardeşlik duygularımızı merkeze
alarak ‘dur’ diyebilmeliyiz. Birileri bizleri
ayrıştırmak isteyebilir ki, bunu tarihi
geçmişte bizim üzerimizde çok denediler
ve bazı yerlerde de başarılı oldular. Ama
biz, birlik ve beraberlik içinde olursak
onların ayrıştırmasına, onların
çatıştırmasına, onların gelecekle ilgili
hayallerimizin, hedeflerimizin önüne
tuzak kurmalarına fırsat vermeyecek
olan ancak bizleriz. Bunu da ancak
birbirimizi daha çok severek
başarabiliriz. Birlikten güç doğar
anlayışına sımsıkı sarılarak bunu
başarabiliriz. Bu anlamda bugün
burada, Batı Trakya’da, Gümülcine’de,
bu iftar sofrasında, Ramazan’ın
bereketini daha çok birbirimizi sevme
üzerine şekillendirmeliyiz. Kardeşlik
duygularımızın şekillenmesi üzerine
şekillendirmeliyiz. Ve ‘birlikten güç
doğar’ anlayışına sahip çıkma
anlamında güçlendirmeliyiz.”
Gecenin duasını ise Edirne Müftüsü
Emrullah Üzüm yaptı.
Gümülcine’deki iftara katılanlar
arasında Edirne Valisi Günay Özdemir,
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AK
Parti Bursa milletvekili Hakan

Çavuşoğlu, Rodop Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Rodop eski milletvekili
Ahmet Hacıosman, İpsala Belediye
Başkanı Mehmet Kerman, Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, mütevelli
heyetleri, din görevlileri, azınlık dernek
başkanları yer aldı.
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Hakan Çavuşoğlu’ndan
Batı Trakyalılara
iftar yemeği
ANKARA’da yaşayan Batı Trakyalılar, Batı
Trakya kökenli Bursa AK Parti Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu’nun verdiği iftar yemeğinde
bir araya geldiler.
İftara eski Gümülcine Başkonsolosu Ahmet
Rıza Demirer ile Batı Trakya’dan Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Hacettepe
Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Halim
Çavuşoğlu, Trakya Üniversitesi’nden Yard.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, akademisyen
Hüseyin Bostancı ve bir grup Batı Trakyalı
katıldı. Batı Trakyalı soydaşlar iftarda hasret
giderdi ve bol bol sohbet etti.
Samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde
milletvekili Hakan Çavuşoğlu, konuklarla
yakından ilgilendi.

Ramazan coşkusu devam ediyor
Fıçıllı

Ürpek

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı Ürpek köyü, 20 Haziran Pazartesi
günü iftar yemeği verdi.
İftar yemeğine Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, DEB Partisi Gençlik Kolları
Başkanı Murat Ahmet ve diğer davetliler
katıldı. Dağlık bölgedeki Ürpek köyünde
gerçekleştirilen iftara civar köylerden de

soydaşlar katıldı.
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı iftar
yemeğinde yaptığı konuşmada, bu
geleneğin kıyamete kadar devam etmesi
dileklerinde bulunarak, organizasyonda
emeği geçenlere teşekkür etti.
İftar sonrası TOÇEK Tiyatro Topluluğu
yönetmeni Şükran Raif yönetiminde
Hacivat - Karagöz oyunu sahnelendi.
Başta çocuklar olmak üzere bölge halkı
oyunu beğeniyle izledi.

Yassıören

İSKEÇE ilinin Balkan kolu
köylerinden Yassıören’de, 16 Haziran
Perşembe akşamı iftar yemeği verildi.
İskeçe Müftülüğü tarafından organize
edilen iftar programına Başta İskeçe
seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete olmak
üzere Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve

belediye meclis üyeleri, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara ve civar köylerden
çok sayıda davetli katıldı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, iftar
programına sponsor olan işadamı Hamdi
Sefer’e ve katkıda bulunan herkese
teşekkür etti.

İSKEÇE’nin Fıçıllı köyündeki iftar
programı, 19 Haziran Pazar günü
gerçekleştirildi. Yedi ailenin yaşadığı
Fıçıllı köyündeki tarihi Mümin Ağa
Camii’nin bahçesinde gerçekleştirilen
iftar davetine İskeçe ve civar köylerden
çok sayıda kişi katıldı.
Tarihi Fıçıllı Camii’nin
restorasyonunu gerçekleştiren Ihlamur
Grubu tarafından yapılan ve son yıllarda
geleneksel hale getirilen iftara civar
köylerden çok sayıda kadının da
katılması dikkat çekti. İskeçe’nin
batısında Yaka bölgesi olarak bilinen ve

eskiden tütünüyle ünlü olan Fıçıllı
köyüne gelen misafirlere iftar sonrası
dondurma ve kahve ikram edildi.
Fıçıllı’daki iftar programına katılanlar
arasında İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Osman Şahin, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu ve Raif Usta, İskeçe eski
Milletvekili Çetin Mandacı, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet meclis üyesi
İrfan Hacıgene, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Erkan İmamefendi de yer aldı.

Murat Emin muayenehanesini açtı
GÜMÜLCİNELİ doktor Murat Emin
muayenehanesini açtı.
Murat Emin, Gümülcine’de dünyaya
geldi. İlkokulu Gümülcine İdadiye Türk
Azınlık İlkokulu’nda tamamlayan Murat
Emin, İkinci Ortaokulu tamamladıktan
sonra Gümülcine Çok Bölümlü Lisesi’ne
gitti. İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazanan Murat Emin, mezun
olduktan sonra Yunanistan’a döndü.
Zorunlu hizmetini Gümülcine’nin
Hemetli köyündeki sağlık ocağında yapan
Dr. Murat Emin, uzanlık eğitimini
Gümülcine Devlet Hastanesi Dahiliye ve
Cerrahi Bölümü’nde ve Selanik Akıl
Hastanesi’nde yaptı.
Psikiyatrist Murat Emin’in
muayenehanesi, Gümülcine’de Nikolau
Zoidi caddesi 10 – 12 numarada (Serdar
Mahalle Camii yanında) bulunuyor.
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Mavi Dil Hasatalığı (Bluetongue)
u haftaki konumuzu,
koyun sürülerinde ara ara
etkili olan ve büyük
ekonomik kayıplara sebebiyet
veren Mavi dil olarak adlandırlan
hastalığa ayırdık. Kısaca
bilgilenelim...
Mavi dil, özellikle koyunlarda
görülen sokucu sineklerle
nakledilen viral (BVT virus) bir
hastalıktır. Mevsime bağlı olarak
görülür, özellikle sokucu
sineklerin sayısının arttığı
rutubetli zamanlarla, yağmurlu
yaz günleri hastalığın en çok
görüldüğü zamanlardır. Bir
sürüde hastalık şekillendiğinde,
hayvanların büyük bir kısmı
hastalanmasına rağmen ölüm
daha az görülür. Ölümlerin
yanısıra et ve yapağıda kalite
düşüklüğü nedeniyle ekonomik
kayıp yönünden önemli bir
hastalıktır. Ancak kuzularda ölüm
oranı yüksektir. Koyunlardan
başka sığırlar, keçiler ve yabani
gevişenler de hastalığa yakalanır.
Hastalığın etkeni, Reoviridea
familyasından bir virus
olup dünyada 24 antigenic
serotipi tespit edilmiştir.
Etken “Tatarcık” olarak bilinen
sokucu sineklerin (Culicoides)
hasta hayvandan emerek aldıkları
kanda bulunur ve aynı sineğin
sağlıklı bir hayvandan kan
emmesi sonucu sağlam hayvana
geçer. Bu sinekler özellikle
yağmurlu yaz günlerinin
ardındaki rutubetli gecelerde
aktif olurlar. Hasta boğaların
spermalarıyla da virüs sağlıklı
ineklere bulaşabilmektedir ki
bulaşmada dikkat edilmesi
gereken önemli yollardan biridir.
Sığırlar belirgin bir hastalık
belirtisi göstermeksizin virüsü
kanlarında taşırlar ve hastalığın
koyunlara bulaşmasında önemli
rol oynarlar. Etken sokucu
sineklerin olmadığı zamanlarda
dahi sığır kanında 14 hafta aktif
olarak kalabilmektedir.
Sokucu sinek tarafından kan
emme sırasında etkeni alan
hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra
görülmeye başlar. Bu süre
hayvanın ırkına ve bireysel
direncine göre uzayıp kısalabilir.
Örneğin merinos cinsi koyunlar,
diğer koyun ırklarına göre çok
daha duyarlıdır ve çok daha fazla
etkilenir. Kuzular da koyunlardan
daha duyarlıdır.
Tipik bulguları şunlardır:
Aniden 40-42 o C ye varan
ateş, ateşin başlamasından
hemen sonra görülen dudak
emme hareketleri, dil ve dudak
ödemleri dilde mavileşme, önce
sulu sonra irinli burun akıntısı,
ağızda ve burun girişinde ülser ve

B

kabuklu yaralar, bunun sonucu
solunum güçlüğü ve yem
alınımının durması, ağızdaki ve
burundaki yaraların
iyileşmesinden sonra ayakta
tırnak aralarında yaralar, deride
kırmızılıklar, yapağıda kırılma
dökülme , genç hayvanlarda ishal
ve bulguların görülmeye
başlanmasından 2-8 gün sonra
ölüm gözlenir. Bazı durumlarda
ölüm çok daha uzun zaman sonra
görülebilir. Kuzularda ölüm oranı
% 95 e varabilir.
Sığırlarda benzer belirtiler
görülmekle birlikte belirtiler çok
daha hafiftir, bazen fark
edilmeyebilir. Ancak gebe
ineklerde AH sendromu denilen
anomalili buzağı doğumları ve ölü
doğumlar da görülebilir.
TEŞHİS VE AYIRICI TEŞHİS
Klinik bulgular yani hastalığın
belirtileri ve otopsi bulguları yol
gösterici olsa da kesin teşhis
ancak laboratuvar muayeneleri ile
konabilir. Bunun için laboratuara
marazi madde (hastalıktan ölen
ya da ölmeden kesilen
hayvanlardan alınan iç organ
parçaları) gönderilmelidir. Bunlar,
dalak, lenf yumrusu, karaciğer,
tonsil, dil ve dudak parçalarıdır.
Ayırıcı teşhiste Mavi Dil
hastalığı, koyunlarda Şap, çiçek
grubu hastalıklar, zehirlenmeler
ile sığırlarda sığır vebası, şap ve
ishalle seyreden viral
hastalıklarla (Bovine viral diyare
gibi) karışır.
MÜCADELE
Hastalıkla mücadelenin
esasını, karantina, hasta
hayvanların imhası ve sokucu
sineklerle mücadele ile birlikte
aşılamalar teşkil eder.
Aşılar ilkbaharda ve kırkımdan
3-6 hafta önce uygulandığında
daha fazla bağışıklık sağlar.
Ancak aşının koçlarda geçici
kısırlık yapması nedeniyle koçlar,
koç katımından sonra
aşılanmalıdır. Mavi dil aşısı gebe
hayvanlarda da yavru atmalara ve
anomalili kuzu doğumlarına
neden olduğundan gebe
hayvanlara da aşı uygulaması
tavsiye edilmez.
Hastalığı geçiren hayvanlar 2
yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu
hayvanlar ağız sütü (kolostrum)
vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan
antikorlarını yavrularına da
geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay
kadar bağışık kalırlar. Hastalığın
tamamen ortadan kalkması,
başka bir deyişle hastalığın
eradikasyonu için hasta
hayvanların kesime gönderilmesi
de uygun bir çözümdür.
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Milletvekili Zeybek
yeni kalkınma yasası
görüşmelerinde konuştu
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, yeni kalkınma
kanununun görüşüldüğü meclis
oturumunda söz aldı.
Hükümetin yeni kalkınma
kanununun, ülkenin yeniden
yapılandırılması ve kalkınmaya
öncelik verilmesi felsefesinde
olduğunu belirten Zeybek, “Bu
yasanın bundan önceki
kalkınma projelerinden farkı,
ekonominin tekrar
yapılandırılması ve geçmişin
hatalarını düzeltmektir.
Geçmişteki kalkınma
kanunlarının temel eksiklikleri
az işletmeyi kapsamalarıydı. Bu
kanunlardan dolayı ekonomik
yardımlardan büyük işletmeler
faydalanmış olup, küçük ve orta
işletmeler bu yardımlardan
mahrum kalmışlardır.” dedi.
Doğu Makedonya – Trakya
eyaletindeki duruma da
değinen Hüseyin Zeybek,
yatırımcıların tek amaçlarının
devlet tarafından sağlanan
ekonomik desteği almak olduğu
için bölgede istenen
kalkınmanın
gerçekleşemediğini ve
sözkonusu yatırımların da
ayakta kalamadığını söyledi.
Zeybek konuşmasında, “Bu
mantık ve zihniyetten dolayı
eyaletimiz çürüyen ve terk
edilmiş binalarla dolup taşmış,
insanlarımız da işsizlik
yüzünden göç etmek zorunda
kalmıştır. Bizim amacımız
adaletli bir kalkınma
programıyla yeni iş alanlarının

açılmasını, üretim olanakları
olan alanlarda yatırım yapacak
küçük ve orta ölçekli işletmeleri
ve her bölgenin özelliklerini
kullanarak yeni yatırım
olanakları yaratacak olan
işletmeleri desteklemektir.
Bugünkü hükümetin
desteklediği alanlar ise yeni
teknolojiler, iletişim,
telekomünikasyon ve tarımdır.
Tarım alanında tarım ürünleri
desteklenerek ülkenin üretim
çeşitliliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.” ifadelerini
kullandı.
İskeçe iktidar partisi
milletvekili konuşmasına şöyle
devam etti: “Bu kanunla,
işletmelere vergi muafiyeti, sabit
vergi sağlayarak, işçi maaşlarını
finanse ederek ve yeni
yatırımlara yüzde yüz ekonomik
destek sağlayarak geçmiş
hükümetlerin yarattığı boşluğu
gidermeyi amaçlıyoruz. Bu yasa
tasarısı İskeçemizin sekiz
bölgesini kapsamaktadır.
İskeçe Belediyesi,
Stavrupoli ,
Vistonida, Gökçeler,
Mustafçova, Ilıca,
Kozluca ve
Sinikova. Yeni
kalkınma
projemiz, ESPA
programları ve
Tarım

Bakanlığı’nın kalkınma
projesiyle birlikte ekonominin
yeniden canlanmasını
sağlayacaktır. Fakat bu konuda
çiftçi kooperatiflerine büyük
sorumluluk düşmektedir.
Kooperatifler ve çiftçi birlikleri
tarımsal ürünlerin kalitesini ve
miktarını artırarak uluslar arası
piyasalarda pazarlara
açılmalıdır.”
Milletvekili Zeybek
konuşmasında, geçtiğimiz
günlerde olumsuz hava şartları
ve sel felaketinden zarar gören
Kozlukebir ve Bulustra
belediyelerindeki vatandaşlara
geçmiş olsun dilekletini de
iletti. Zeybek, devlet
mekanizmasının
hareket geçerek,
tazminat için
gerekli
işlemlerini
başlatmasını
istedi.

Çipras “seçim sistemi”
için liderlerle görüştü
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
seçim sistemi,
cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesi, anayasa
değişikliği gibi bir dizi
düzenlemeyi kapsayan
görüşmeler için muhalefet
liderleriyle görüşme turuna
başladı.
Çipras parti liderleri turunda
ilk olarak, hükümetin küçük
ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) partisinin lideri Panos
Kammenos ile bir araya geldi.
Görüşme sonrasındaki
açıklamasında, hükümet
ortakları olarak ortak bir teklif
sunacaklarını vurgulayan
Kammenos, teklifin, seçme
yaşının 17’ye düşürülmesi ve
yurt dışında yaşayan Yunan
vatandaşlarına bulundukları
yerde oy kullanma imkanı

sağlanması gibi değişiklikleri
içereceğini belirtti.
Kammenos, bazı anayasal
değişikliklerin de teklif
edileceğine değinerek, bu
kapsamda cumhurbaşkanının
halk tarafından seçilmesini
sağlayacak bir teklif
hazırlayacaklarını kaydetti.

Yüzde 3’lük seçim barajının
değişmeyeceğini ifade eden
Kammenos, seçimin galibi
partiye 50 sandalye veren
uygulamanın önemli oranda
azaltılacağını söyledi. Çipras, 23
Haziran Perşembe günü diğer
siyasi liderlerle görüştü.
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Samsung’un kavisli monitörünü inceleyelim
GÜNDEMbilim-teknik
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Kavisli ekranlar son birkaç
yıl içinde çok konuşulur
olmakla kalmadılar artık
kullandığımız pek çok
elektronik eşyada karşımıza
çıkıyor. Özellikle Samsung bu
konuda başı çekiyor. Akıllı
telefonlarına kavisli kenarlar
ekleyen Samsung,
televizyonlarda da kavisli
ekranlı modellerle flamayı
elinde bulunduruyor. Bununla
da yetinmeyen Güney Koreli
şirket, elbette kavisli ekranları
monitörlerde de bizlere
sunuyor. Bugün Samsung’un
yeni nesil kavisli monitörü
C24F390 modelini inceliyoruz.
Kavisli ekran
Televizyonlarda olduğu gibi
monitörlerde de kavis elbette
tercih meselesi. Eğer
görüntünün sizi sarmasını ve
monitörünüzün sofistike bir
tasarıma sahip olmasını
istiyorsanız, bakmanız gereken
modeller kavisli olanlar.
Samsung’un bu konuda ciddi
çalışmaları ve model örnekleri
mevcut. Daha önce kavisli
televizyonlarını da
incelediğimiz Samsung,
elimizdeki monitör modeliyle
kavisi 24 inçlik ekrana getirmiş.
24 inç ekran boyutunda kavis
ne kadar hissedilir diye
düşünebilirsiniz. Samsung
yetkilileri de bunu düşünmüş
elbette ve bu nedenle monitöre
1800R şeklinde de hitap edilen
bir eğrilik katmış. İnsan
gözünün kavisli yapısından
esinlenerek geliştirilen bu kavis,
bu sayede karşısına geçtiğinizde
görüş alanınızla bütünlük
sağlıyor. Bu konuda bizim

düşüncemiz de fazlasıyla
olumlu. Monitörün karşısına
oturduğunuzda kavisi rahatlıkla
hissedebiliyorsunuz. Bu da düz
ekranlara göre farklı bir
deneyim sağlıyor.
Tasarım
C24F390’ın tasarımı kavisli
yapısının dışında plastik arka
malzemeye sahip. Ekranın ön
kısmında kavis algısını
bozmamak adına çok fazla
dikkat çekici unsur yer almıyor.
Ekranın kenarlarında menü
butonları da yok. Bir
navigasyon butonu ekranın
arkasına yerleştirilmiş. Menü
ayarlarını bununla
yapabiliyorsunuz.
Ekranı öne ve arkaya
eğmeniz mümkün. Ekran, -2 ila
22 derece arasında eğilebiliyor.
Bu da her ne kadar sabit stant
yapısına sahip olsa da,
ergonomi için güzel haber.
Monitörün tasarımıyla çok
çarpıcı olduğunu söylemek zor.
Ekranın altında daire şeklinde
yine plastik bir ayak buluyor.
Monitörün arkasında
bağlantılar yer alıyor. Burada
HDMI, D-Sub ve kulaklık
girişlerini bulabiliyorsunuz.
Görüntü kalitesi
Samsung’un C24F390
modeli, hem ofis hem ev hem
de oyun için bir monitör
arayanlar tarafından tercih
edilebilir. Oyun kısmı ilginizi
çektiyse hemen açıklayalım:
C24F390, AMD FreeSync
destekli bir monitör.
Biliyorsunuz ki AMD, HDMI
bağlantısı üzerinden FreeSync
desteği sağlayabiliyor. Bu da
monitör tarafında yüksek

donanım maliyeti getiren
Nvidia’nın karşısında iyi bir
hamle. Eğer AMD ekran kartı
sahibiyseniz, oyunlarda ekran
yırtılmalarını ortadan
kaldırmak ve iyi bir oyun
performansı almak için de
C24F390 modelini tercih
edebilirsiniz.
Oyuncuları ve diğer yandan
monitörü normal şartlarda
kullanacak kullanıcıların
ilgisini çekecek bir diğer önemli
nokta, monitörün 4ms tepki
süresine sahip olması. Bu da
ekranın çabuk tepki verdiğini
gösteriyor. 3000:1 kontrast oranı
ve 250 kandela parlaklık

BULMACA
SOLDANSAĞA

GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Arifane, İma 2) Rulo,
Alaten 3) Ag, Tartma 4)
Fason, İnanç 5) Nakit,
Eti 6) Po, Baz, Yb 7)
Klape, Cihar 8) AA, İşçi,
Aza 9) Kg, Kalem 10)
Baobap, Laso 11)
Filateli 12) Kart, Ram,
Ra 13) Eke, Ziyafet 14)
Tütün, Anane.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Araf, İka, Buket 2)
Rugan, Laka, Akü 3) İl,
Sapa, Gofret 4)
Fotokopi, Bit 5) Ani,
Eşkal, Zn 6) Nar, Tb,
Çapari 7) Elti, Acil, Taya
8) Amnezi, Eleman 9)
İtaat, Hamal, Fa 10) Me,
Niyaz, Siren 11) Anaç,
Brovo, Ate.

1) Başlangıcı olmayan – Bir ay içinde olan veya
bir ay süren 2) Asalak bir böcek – Baba, cet –
Başlıca içeceğimiz 3) Rey – Bağıntı, izafet 4) Uzak
Doğu ülkelerindeki tapınaklara verilen ad – Metal
nesne, plaka 5) Tümör – Voleybolda topa vuruş
şekli 6) Argoda sevgili – Üzme, sıkıntı verme 7) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Güldürmeyi amaç edinen oyun – En kısa
zaman 8) Mücadele – Veba hastalığı 9) Baryum’un
simgesi – Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan levha 10) Erler – Hane, konut – Bedenin
dış yüzü 11) Beddua, ilenme – Küçük işaret bayrağı
12) Uslu, terbiyeli – Namus, haya 13) Yasal – Alıntı,
iktibas 14) Evlere su taşıyan kimse – Tomruk biçme
makinesi.
YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Destan – Bir kurumun alt mevkilerindeki iş
yerlerinden her biri – Dingil 2) Işık, aydınlık – Yabani
hayvan barınağı – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Rütbesiz asker Boyun hastalığı, guşa – Uyum 4)
Beyaz tüylü bir tavuk ırkı – (tıp) Pamukçuk –
Tanrı’ya yakarma 5) Sıvı safra – (eski) Açığa
çıkarma, yayma – Bilim, bilgi 6) Çarşılarda aynı işi
yapan esnafın bulunduğu bölüm – Balgamlı
öksürükle ortaya çıkan göğüs hastalığı, nefes
darlığı 7) Tanrı tanımaz kimse – Yalan, uydurma söz
8) İki yana sallanarak yürüme – Ün, şöhret –
Kullanma süresi 9) Kaymakamlık – Mahir, becerikli
– Lorentiyum’un simgesi 10) Boşa çıkarma, rast
getirememe – Sanı – Lakin, fakat 11)
Kurçatovyum’un simgesi – (sosyaloji) Boy – Başlıklı,
su geçirmeyen spor ceket.

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

seviyesiyle de iyi görüntü
sağlayan monitör, Full HD
çözünürlük getiriyor. Monitörün
178 derecelik geniş görüş açısı
sağlaması ise bir başka artısı.
Elbette son dönemde pek çok
monitörde karşımıza çıkan mavi
ışık filtresi C24F390 modelinde
de düşünülmüş. Bu sayede
uzun süre monitör başında
kaldığınızda, bu filtrenin
bulunmadığı monitörlere
kıyasla daha az
yoruluyorsunuz.
Samsung C24F390, 24 inç
boyutlarında monitör arayan
kullanıcıların bakması gereken
bir model. Kavisli ekranıyla

2

3

4

5

6

rakiplerinden özelleşen
monitör, ayrıca fiyatıyla da
makul seviyede bir tutum
sergiliyor. Piyasada 230€
civarında fiyatlarla
bulabileceğiniz C24F390,
performansıyla bizden onay
aldı. FreeSync’li olmasıyla da
AMD ekran kartı kullanıcılarına
ek avantaj sağlayan monitör,
yakından incelenmeye değer.
Kimler Almalı
Özellikle kavisli monitör
sahibi olmak isteyenler
Samsung C24F390 modelini
incelemeli. Öte yandan AMD
ekran kartı sahipleri de mutlaka
bakmalı.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Kitap, bilgileri korumanın ve başkalarına aktarmanın en önemli aracı.
Peki, eski dönemlerde kitabın yalnızca varlıklı kişilerin sahip olabildiği bir
şey olduğunu biliyor muydunuz? Ya da ilk kitapların elle yazılıp
resimlendiğini?
Yazı ilk olarak Mezopotamya’da kullanılmaya başlanmıştı. Burada
insanlar kilden yaptıkları tabletlerin üzerine, ucu üçgen biçimli
çubuklarla yazı yazıyordu. Sonra da bu tabletler ateşte
pişirilerek sertleştiriliyordu. Böylece üzerlerindeki yazılar
kalıcı hale geliyordu.
Eski Mısır’daysa yazı papirüslerin üzerine yazılıyordu.
Papiras bitki liflerinden yapılan ince, tabaka halinde bir
malzemeydi. Papirüsler rulo haline getirilerek
saklanıyordu. Mezopotamya’da kullanılan kil tabetlerin
ve Eski Mısır’da kullanılan papirüs rulolarının kitabın
atalarından olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz yüzyılın sonunda, bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmelere bağlı olarak kısaca e-kitap olarak adlandırılan
elektronik kitaplar ortaya çıktı. Artık birçok yayınevi, kağıda
basılmış kitapların e-kitaba dönüştürülmüş hallerini de
yayımlıyor. E-kitaplar, bilgisayara
yüklenerek okunuyor.
Kağıt, kil tablet ve papirüsten çok sonra
Çin’de bulundu. Zaman içinde dünyanın
başka bölgelerinde de kullanılmaya
başlandı. Kağıdın yaygınlaşmasından önce
birçok yerde insanlar parşömen
kullanıyordu. Parşömen, hayvan derisinin
işlenmesiyle elde ediliyordu ve tıpkı
papirüs gibi rolu yapılarak saklanıyordu.
Zamanla papirüs, parşömen, kağıt gibi
malzemelerden yapılmış tabakalar üst
üstü koyularak kenarlarından
birleştirilmeye başlandı. Böylece bugün
kitapların ilk örneklerinden biri olan
“kodeks” ortaya çıktı.
Eski dönemlerde kitap pahalı ve çok
değerli bir nesneydi. Genellikle varlıklı
kimseler kitaplara sahip olabiliyordu. Kitaplar elle yazılarak
çoğaltılıyordu ve yine elle resimleniyordu. Kitapların elle yazılarak
çoğaltılması işi bir meslek haline gelmişti. Daha sonra kitapların baskı
yöntemiyle çoğaltılabildiği teknikler geliştirildi. Sonra matbaa makinesi
bulundu. Matbaa makinesiyle kısa sürede ve düşük maliyetle bir kitabın
çok sayıda kopyası üretilebiliyordu. Bu sayede ucuzlayan kitaplar daha
çok insan tarafından alınabilmeye başlandı.

Efes Harabeleri'ndeki
Celsus Kütüphanesi

Kitapların bugünkü kadar yaygın olmadığı dönemlerde, kişiye özel kitap
etiketleri üretilirdi. Bu etiketlerin üzerinde kitabın sahibinin adı ve o
kişinin sevdiği küçük bir resim ya da simge bulunurdu. Bu tür etiketler, “ex
libris” olarak adlandırılırdı. (Ex libris sözcükleri Latincede “…’nın
kütüphanesinden” anlamına gelir.) Ex libris genellikle kitabın ön kapağının
iç yüzüne yapıştırılırdı. Zamanla matbaa teknolojileri gelişip
kitaplar yaygınlaşınca ex libris de pek kullanılmaz oldu. Ama
günümüzde hala bazı kitapseverler tarafından kullanılıyor.
Siz de kendiniz için bir ex libris tasarlayabilirsiniz. Sonra
da kendi ex libris’inizi çoğaltıp kitaplarınıza
yapıştırabilirsiniz.
Kütüphanelerin ilk örnekleri, kil tablet ve papirüsün
kullanıldığı zamanlarda kuruldu. Eski çağlardaki
kütüphaneler, önemli belgelerin ve yazılı eserlerin
korunması amacıyla kullanılıyordu. Kütüphanelerin
sayıları çok azdı. Çok sayıda kişinin yararlanabildiği halka
açık kütüphaneler, matbaaların kurulmasının ardından
yaygınlaştı. Günümüzde kütüphanelerde kitapların yanı sıra
gazete, dergi ve CD, DVD koleksiyonları da bulunuyor. Dileyen herkes
kütüphanelerden yararlanabiliyor. Birçok
kütüphane, kullanıcılarına ücretsiz
internet erişimi de sağlıyor. Ayrıca
kütüphaneye üye olanlar buradaki eserleri
bir süreliğine ödünç alabiliyor.
Kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte
yayınevlerinin sayısı da hızla arttı.
Yayınevleri, kitap, dergi ve benzeri eserler
yayımlayan kuruluşlardır. Eserlerin
yayımlanma sürecinde pek çok kişi görev
alır. Yazar, çizer, fotoğrafçı, çevirmen,
editor, tasarımcı, düzeltmen gibi. Kitaplar
hazırlandıktan sonra baskı için matbaaya
gönderilir.
Kitap fuarları, yayınevlerinin
yayımladıkları kitap, dergi ve benzeri
eserleri sergiledikleri etkinliklerdir. Kitap
fuarları genellikle herkesin katılımına
açıktır ve büyük fuar merkezlerinde yapılır. Kitap fuarlarında yazarlarla
ve çizerlerle söyleşiler, imza günleri düzenlenir. Ayrıca atölye çalışmaları
ve konferanslar da yapılır.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

parşömen, üzerine
yazı yazmak veya
resim yapmak için
kullanılan özel
hazırlanmış hayvan
derisidir. Yaygın bir
antik söylenceye göre
Mısır Kralı, Bergama
Kütüphanesi'nin
İskenderiye
Kütüphanesini
geçmemesi için
Anadolu'ya papirüs
ihracını yasaklamış.
Kâğıtsız kalan
Bergama'nın Kralı II.
Eumenes yeni bir
kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vaat etmiş. O zamanki Kütüphane
Müdürü Krates, oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve krala
sunmuş. parşömen MÖ 2. yüzyıldan başlayarak Bergama'dan bütün dünyaya
yayılmış.
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Yoksul Oduncu
Yoksul bir oduncu, ıssız bir
ormanın kıyısındaki küçük bir
kulübede karısı ve üç kızıyla
birlikte oturuyormuş.
Bir sabah yine işine giderken
karısına demiş ki:
- Bugün öğle yemeğimi büyük
kızla ormana gönder. Kız yolunu
şaşırmasın diye yanıma bir torba
darı alıp yollara serpeceğim.
Güneş ormanın tepesine kadar
yükselince, kız bir tas çorbayla
yola çıkmış. Fakat ormanlarda,
kırlarda uçuşan serçeler, çayır
kuşları, ispinozlar, kara tavuklar,
kanaryalar darı tanelerini çoktan
toplayıp yemişler. Bu yüzden kız
yolu bulamamış. Gün batıncaya,
gece oluncaya kadar dolaşıp
durmuş. Gecenin karanlıkları
içinde ağaçlar uğulduyor,
baykuşlar ötüyormuş. Kızın içine
bir korku girmeye başlamış.
O sırada uzakta, ağaçların
arasında parıldayan bir ışık
görmüş:
- Orada insanlar olsa gerek.
Bunlar beni gece yanlarında
misafir ederler, diye düşünmüş.
Çok geçmeden bir evin önüne
varmış. Kız kapıyı çalmış.
İçeriden boğuk bir ses:
- Gel!, diye bağırmış.
Kız kapıyı açtığı zaman saçı
sakalı bembeyaz bir adamın
masanın başında oturduğunu
görmüş.
Adam yüzünü iki eliyle
kapamış. Ak sakalı masanın
üzerinden yere kadar
uzanıyormuş. Sobanın yanında üç
hayvan uzanmış, yatıyormuş:
küçük bir horoz, mini bir tavuk,
alaca tüylü bir inek..
Kız başından geçenleri yaşlı
adama anlatmış. Geceyi geçirmek
için ondan bir yer istemiş. Adam
hayvanlara seslenmiş:
- Güzel tavuk, güzel horoz,
alacalı güzel inek! Ne dersiniz
buna siz?
Hayvanlar hep bir ağızdan:
- Bizce uygun!, demişler.
Yaşlı adam kıza dönerek:
- Burada her şeyden bol bol
var! Haydi ocağa git, bize akşam
yemeği pişir!, demiş.
Kız mutfakta ne aradıysa
bulmuş. Güzel bir yemek pişirmiş,
ama hayvanları hiç düşünmemiş.

Sizin köşeniz

Doldurduğu tabakları sofraya
getirip koymuş. Ak saçlı adamın
yanına oturmuş, karnını tıka basa
doyurduktan sonra:
- O kadar yorgunum ki demiş,
uzanıp uyuyacağım yatak nerde?
Hayvanlar seslenmişler:
- Onunla yedin içtin, bizleri
düşünmedin. Geceyi nerede
geçirirsen geçir!
Bunun üzerine yaşlı adam:
- Haydi merdivenden yukarı
çık. Orada iki yataklı bir oda
göreceksin. O yatakları düzelt,
beyaz keten çarşaflarını yay.
Biraz sonra ben de gelip yatarım,
demiş.
Kız yukarı çıkmış. Yatakları
düzeltip çarşaflarını yaydıktan
sonra, yaşlı adamı beklemeden,
bunlardan birinin içine girip
uzanmış. Bir süre sonra ak saçlı
adam gelmiş. Elindeki ışığı kızın
yüzüne tutmuş. Başını sallamış.
Kızın derin uykuda olduğunu
görünce döşemedeki kapağı
açmış. Kızı, odanın altındaki
mahzene indirmiş.
Akşam üstü ortalık kararırken
oduncu evine dönmüş. Kendisini
bütün gün aç bıraktığı için
karısına çıkışmaya başlamış.
Kadın:
- Benim suçum yok!, demiş. Kız
yemeği alarak çıkıp gitmişti…
Herhalde yolunu şaşırmış olacak..
Sabahleyin dönüp gelir.
Oduncu güneş doğmadan
kalkmış. Yine ormana gidecekmiş.
Bugün de öğle yemeğini ortanca
kızın getirmesini tembih etmiş:
- Yanıma bir torba mercimek
alıyorum. Taneleri darınınkinden
iridir. Kız bunları daha iyi görür,
yolunu şaşırmaz, demiş.
Öğle üzeri kız yemeği alıp yola
çıkmış. Fakat mercimekler ortada
yokmuş. Ormandaki kuşlar
bunları da, dünkü gibi, yiyip
bitirmişler. Kızcağız bütün gün
ormanda dolaşıp durmuş. Akşam
olunca o da yaşlı adamın evine
varmış. İçeri alınmış. Yiyecek bir
şeyle, yatacak bir yer istemiş. Ak
saçlı adam yine hayvanlara
sormuş.
- Güzel tavuk, güzel horoz,
alacalı güzel inek! Ne dersiniz
buna siz?
Hayvanlar aynı yanıtı

vermişler:
Bundan sonra her şey bir gün
önceki gibi olmuş: Kız güzel
yemekler pişirmiş. Yaşlı adamla
birlikte yemiş, içmiş; fakat
hayvanları düşünmemiş.
Yatacağı yeri sorunca hayvanlar:
- Onunla yedin içtin, bizleri
düşünmedin. Geceyi nerde
geçirirsen geçir!, demişler.
Kız uykuya dalınca yaşlı adam
gelmiş. Kafasını sallayarak kızı
seyretmiş. Onu da mahzene
indirmiş.
Üçüncü gün sabah oduncu
karısına demiş ki:
- Bugün bana yemeği küçük
kızla gönder! Bu çocuk her zaman
usludur, söz dinler. Herhalde
dosdoğru yoluna gidecek, öbür
haylaz kardeşleri gibi ormanda
dolaşıp durmayacak!
Fakat annesi bu kızını da
göndermek istemiyormuş. “En
sevgili yavrumu da mı yitireyim?”
demiş. Adam:
- Merak etme; demiş. Kız
yolunu şaşırmaz! Bu kez bezelye
götüreceğim. Yollara serpeceğim.
Bunlar mercimekten daha
iridirler. Ona yolu gösterirler.
Fakat kız kolunda bir sepetle
yola çıktığı zaman kuşlar
bezelyeleri yiyip bitirmişler.
Kızcağız nereye gideceğini
şaşırmış. Üzüntü içindeymiş.
Babasının acıkacağını, yiyecek bir
şey bulamayacağını, gecikirse

anneciğinin merak edeceğini
düşünüyormuş.
Sonunda ortalık kararınca
uzaktaki ışığı görmüş. Ormandaki
evin yanına varmış. Geceyi orada
geçirmesini güler yüzle rica etmiş.
Ak sakallı adam yine hayvanlara
sormuş:
Onlar da bir ağızdan:
- Bizce uygun, demişler.
Bunun üzerine kız, önünde
hayvanların yattığı sobaya doğru
gitmiş. Tavukla horozun parlak
tüylerini okşamış. Alaca ineğin
alnını hafif hafif kaşımış. Yaşlı
adamın isteği üzerine güzel bir
çorba pişirmiş. Tasa koymuş.
Sofraya getirmiş. Sonra:
- Ben karnımı doyururken bu
hayvancıklara hiçbir şey yok mu?
Dışarıda her şeyden bol bol var.
Önce onlara yiyecek getireyim
demiş. Dışarı çıkmış; arpa
getirerek tavukla horozun önüne
serpmiş. İneğe de bir kucak
dolusu güzel kokulu saman
vermiş:
- Afiyetle yiyin sevgili
hayvanlar! Susadığınız zaman
içersiniz diye size serin su da
getireyim, demiş.
Bir kova su getirmiş. Tavukla
horoz hemen kovanın kıyısına
sıçramışlar, su içmeye
başlamışlar. Alaca inek de bu
sudan kana kana içmiş.
Hayvanlar yemlerini yiyince kız,
yaşlı adamın yanına giderek

Beyza Kabza - 6 yaş
İskeçe
Konu: Bahar
geldi, çiçekler
açtı. Yağmur
yağınca
çiçekler sulandı
ve büyüdü.
Ben çiçekleri
çok seviyorum.

sofraya oturmuş. Ondan artan
yemekleri yemiş. Çok geçmeden
tavukla horoz başlarını kanatları
arasına sokmaya başlamışlar.
Alaca inek de gözlerini kapamış.
Bunun üzerine kız:
- Artık ben de dinlenmeliyim,
demiş.
Kız merdivenlerden çıkmış,
yatağı düzeltmiş, tertemiz örtüler
örtmüş. İşi bitince yaşlı adam
gelmiş, yataklardan birine
yatmış. Kız ikinci yatağa girmiş,
duasını etmiş, uykuya dalmış.
Küçük kız gece yarısına kadar
rahat bir uyku uyumuş. Fakat
ondan sonra evin içinde bir
karışıklık olmuş. Sonunda her
yanı yine sessizlik kaplamış.
Yattığı yerden kımıldanmamış,
yine uykuya dalmış.
Sabahleyin ortalık
aydınlandıktan sonra uyandığı
zaman bir de ne görsün? Kendisi
büyük bir salonun ortasında
yatıyormuş. Kız sanki bir
saraydaymış. Duvarlarda yeşil
ipekten fon üzerinde altından
çiçekler fışkırıyormuş. Yatak, fil
dişindenmiş. Üstündeki yorgan
kırmızı kadifedenmiş. Yanındaki
bir sandalyenin üzerinde incilerle
işlenmiş bir çift terlik
duruyormuş. Kız bunları düşte
gördüğünü sanmış. Fakat içeriye
çok şık giyinmiş üç uşak girmiş.
Ne gibi buyrukları olduğunu
sormuşlar. Kız:
- Gidin demiş, şimdi yataktan
kalkacağım, yaşlı adama çorba
pişireceğim. Güzel tavukla güzel
horoza, alacalı güzel ineğe de yem
vereceğim.
Kız yaşlı adamın yatağına
bakmış. Fakat yatakta yaşlı
adamın yerine yabancı bir erkek
yatıyormuş. Dikkatle bakınca bu
adamın hem genç, hem de güzel
olduğunu görmüş. Adam
uyanmış. Yatakta doğrulmuş.
- Ben bir prensim, demiş. Kötü
bir cadı beni ak saçlı, ak sakallı
bir yaşlı kılığına sokarak
ormanda yaşamaya zorlamıştı.
Bir tavuk, bir horoz ve alacalı bir
inek kılığında üç uşaktan başka
hiç kimse benim yanıma
gelemiyordu. Eski durumuma
dönmem için yalnızca insanlara
değil; hayvanlara da iyilik etmeyi
seven, temiz yürekli bir kızın
yanıma gelmesi gerekti. İşte bu
kız sen oldun. Cadının yaptığı
tılsım, bu gece yarısı senin
yardımınla bozuldu. Eski orman
kulübesi yeniden sarayıma
dönüştü.
Prens üç uşağını kızın anababasına yollamış. Onları düğüne
çağırmış. Bu sırada kız:
- Ama benim öbür kız
kardeşlerim nerede?, diye sormuş.
Oğlan yanıt vermiş:
- Onları mahzene kilitledim.
Sabahleyin ormana götürülecekler. Kötü huylarını
düzeltinceye, zavallı hayvanları
aç bırakmayıncaya kadar bir
kömürcüye hizmetçilik edecekler!
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Güneşle
dost olmak
istiyorsanız...
GÜNEŞ yeryüzünde yaşamın
devamlılığı için vazgeçilmezdir.
Ancak güneşten faydalanırken
bazı noktalara çok dikkat etmek
gerekir. Dikkat etmezsek
derimizde şu durumlar ortaya
çıkar:
• Su toplamış kabarcıklarla
güneş yanığı,
• Renk koyulaşması,
• Kırışıklıklar, damar
çatlamaları, kuruluk, pullanma,
lekeler, balmumu görüntüsü ve
sarkmayla kendisini gösteren
fotoyaşlanma
• Fotokanserleşme:
Melanoma ve melanoma dışı
deri kanserleri,
• Dudak uçuğu gibi virüs
enfeksiyonlarıyla bağışıklığın
baskılanlanması,
• Fotoalerjik ve fototoksik
reaksiyonlar

UVA MI UVB Mİ
DAHA ZARARLI?
UVB güneşin daha zararlı dalga
boyuna sahip ışığıdır. Deri
kanserlerinden birinci derecede
sorumludur. UVA, UVB’nin
zararlı etkilerini artırır.
UVB pencere camından kısa
dalga boyu nedeniyle geçemez.
Deride D vitamini sentezini UVB
sağlar. Yani cam arkasından
güneşlenme ile kemikleriniz
için gereken D vitaminini sentez
edemezsiniz. Öte yandan uzun
dalga boyu olan UVA pencere
camından geçer ve deriye zararlı
etkiler oluşturabilir. Kolunuzun
koltukaltına yakın iç kısmı ile el
sırtını karşılaştırdığında
güneşin zararını bizzat
gözlemleyebilirsiniz. Güneşten

koruyucular hem UVB hem
UVA’ya karşı etkili olmalıdır.

BRONZLAŞMAK
SAĞLIKLI MI?
Bronzlaşma derideki melanosit
adı verilen hücrelerde melanin
pigmentinin yapımıyla ortaya
çıkan renk koyulaşmasıdır. En
açık ten rengi olan insanlar ve
albinolar hiçbir zaman
bronzlaşamaz, kızarır ve güneş
yanığı olurlar. Koyu renk tenli
insanlar kolaylıkla pigment
üreterek hızla bronzlaşırlar.
Gerçekte beyaz ve siyah ırkta
melanosit dediğimiz deri
rengini sağlayan hücre sayısı
aynıdır. Melanozom denilen
melanin pigmenti içeren
oluşumlar esmer insanlarda
sayıca çok ve daha büyüktür.
Bronzlaşma az ya da çok
derinin güneş hasarını gösterir.
Bronzlaşma iki aşamada
gerçekleşir.
Erken Bronzlaşma: Başlıca
UVA etkisiyle olur. Güneşteyken
deri koyulaşır, ama güneşten
uzaklaşınca hemen solar.
Melanin miktarı artmaz. Mevcut
melaninde kimyasal
değişiklikler olur.
Geç Bronzlaşma: 72 saat
sonra ortaya çıkar. Daha
kalıcıdır. Deride melanin
artışına bağlıdır ve UVB
etkisiyle olur. Otobronzanlar
dihidrokriaseton içeren deriyi
koruyarak koyu renk görüntü
oluşturan kozmetiklerdir.
Toksik değildirler.
Dihidrokriaseton derinin en üst
tabakasındaki keratine

KOç (21 Mart-20
Nisan) Yorucu uğraşlar
karşısında bedensel
yorgunluklara dikkat etmeye
çalışın. Duygusal hayatınız
hareketleniyor.

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Eldeki işlere
odaklanma zamanı. Somut
işler çıkarmanız gereken bu
dönemi disiplinli geçirmelisiniz.
Özel ilişkileri içine alan gelişmelere
kayıtsız kalmayın.

bağlanarak melanoidin denilen
kahverengi maddeyi oluşturur.
Bazı güneş koruyucularının
içinde de mevcuttur.
Otobronzanların güneşin
zararına karşı koruyucu etkisi
çok zordur. Bronzluğun devamı
için uygulamaların
tekrarlanması gerekir.

GÜNEŞİN ZARARLI
ETKİLERİNDEN
KORUNMAK İÇİN
• Koyu renkli giysiler giyin.
• Şapka ve şemsiye kullanın.
• UV filtreli gözlüklerden

Haziran) Kişisel konular ve
ailevi temalar geri planda
kalıyor. İyimserlik
kazanacağınız, duygusal keyiflere
yöneleceğiniz görünüyor.

tazeleyin. Yüzme ve havluyla
kurulama bu 3 saatlik süreyi
kısaltır.
• Hiçbir güneş kremi %100
koruyamayacağı için yalancı bir
emniyet duygusuna kapılıp
özellikle 10:00-16:00 saatleri
arasında güneşte fazla
kalmayın.
• Bazen güneş kremleri alerji
yapabilir. Alerji yapmadan da
gözlerde yanma, kaşıntı ve
kızarmaya neden olabilir. Bu
durumda kimyasal koruyucular
kullanmayın.

Çay, kahve değil, su tüketin!
YAZ sıcaklarının başlamasıyla birlikte
susama hissimiz daha da
belirginleşti. Günümüzde
içecek yönünden o kadar
çok alternatif var ki
saymakla bitmez. Halbuki
sağlık açısından tek
alternatif var, o da su.
Vücudumuzun yüzde
70’i sudan oluşuyor. Su
özellikle vücut sıcaklığının
düzenlenmesinde çok
önemli rol oynuyor.
Böbreklerin etkili
çalışmasını sağlıyor.
Deriden terleme ile
toksinlerin atılımında
görev alıyor.

YENGEç (22 Haziran22 Temmuz) Kendinizi
ifade edeceğiniz zihinsel
çalışmalar yeni sorumluluklar
getirmekte. Evde yapılması gereken
değişiklikler öne çıkacak.

ASlAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Bütçenizde
oluşacak açıkları kapatmak
için çaba göstereceksiniz. Daha sonra
yakın çevrenizle yakın bir iletişim içine
gireceksiniz.
BAşAK (24 Ağustos-22 Eylül)

İKİZlER (22 Mayıs-21

vazgeçmeyin.
• Kıyafetlerinizin açıkta
bıraktığı deri bölgelerine
güneşten koruyucu kremler
sürün.
• Güneş kremlerini sadece
yaz aylarında değil, tüm yıl
boyunca kullanın.
• Hamileyseniz ya da
çocuğunuz varsa fiziksel filtre
şeklinde olan güneş
koruyucuları tercih edin.
• Güneş kremlerini güneşe
çıkmadan 20 dakika önce
sürün. Güneşe çıkınca bir daha
sürün ve en geç 3 saatte bir

Artık kişisel konularınız yön
değiştiriyor. Var olan sorunları
akılcı bir yol izleyerek
aşıyorsunuz. Ancak iş
hayatında kendinizi yenilemek,
kaynakları ve ortaklıklardan gelecek
destekleri realize etme zamanı.

Meşrubat, meyve suyu ( nektar veya taze
sıkılmış ), ayran, çay ( şekerle beraber
), kahve çeşitleri maalesef kalorili
içeceklerdir. Vücuttan kaybedilen
suyu bu içeceklerle yerine koymaya
çalışırsak vücudumuza boş yere kalori
ve kimyasallar yüklemiş oluruz.
Vücudumuzun günde en az 2,5
litre sıvıya ihtiyacı vardır. Bunun 1,5
litresini su olarak almalıyız. Vücudun
sıvı kaybına bağlı olarak 2 litreye
çıkabiliriz. Geri kalan kısmı ise
vitamin, mineral, antioksidan
özellikleri olan sıvılar tercih etmeliyiz.
Tabi bu geri kalan kısma yemekle,
çorbayla meyve ile aldığımız sıvılar da
dahildir.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) üzerinizde
baskı kuran etkiler
hafiflemekte. Ancak
bitmesi gereken işlerin üzerinden
geçecek zamanı yaratmak ve
hazırlıklara hız vermek gerekebilir.

OĞlAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni fikirler ve düşünceler
hayatınıza çok şey katıyor. Yeni
konuların üzerinden geçtiğiniz
ve sizi geliştiren adımlar attığınız
söylenebilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREp (24 Ekim-22
Kasım) Sosyal açıdan sizi
canlı tutan gelişmeler
sürmekte. Bir bakıma kendiniz
dışındaki kişilere faydalı olmak
adına artan sorumluluklar sizi
bağlamakta.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında çalışmalarınızı
hızlandırdığınız görünüyor.
Geleceğe dönük planlarınızda
acele edilmemeli. Sabırlı
olmaya özen gösterin.

Duygusal açıdan sizi yoran ve
sıkıştıran bağlardan
uzaklaşıyorsunuz. Kendinize
güveniniz ve kararlılığınız artıyor.

BAlIK (19 Şubat-20 Mart)
Duygusal hassasiyetler
yaşanıyor. Yakın
çevrenizden biri, parasal
kaynakların ne kadar
önemli olduğu
konusunda sizi uyaracak. Bu dönem
risk almaktan kaçınmayın.
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Azınlık heyetinin
G. Tirol’e keşif ziyareti
Dolomiten gazetesinde
İTALYA’daki Alman ve Ladin
azınlıklarının gazetesi
“Dolomiten”, Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu’nun
(ABTTF) öncülüğünde Batı
Trakya Türk azınlığı mensubu
belediye başkanları ve TarımHayvancılık Araştırma
Enstitüsü yetkililerinden oluşan
Batı Trakya Türk azınlığı
heyetinin 26-29 Mayıs
tarihlerinde İtalya’nın Güney
Tirol bölgesine gerçekleştirdiği
keşif ziyaretini sayfalarına
taşıdı. Alman azınlığına
mensup gazeteci Hatto Schmidt
tarafından kaleme alınan
haberde, heyetin Batı
Trakya’nın ekonomik
kalkınmasına yönelik olarak
turizm, kırsal kalkınma ve tarım
konularında Güney Tirol
bölgesindeki yetkililer ile
yaptığı görüşmeler ile Alman ve
Ladin azınlıklarının yaşadığı
yerlere gerçekleştirdiği
ziyaretler aktarıldı.
Haberde, Batı Trakya Türk
azınlığı heyetinin Güney Tirol
Özerk Yönetimi Başkanı Arno
Kompatscher ile Özerk Yönetim
Sağlık, Spor, Emek, Sosyal İşler
ve Eşit Fırsatlar Bakanı ve FUEN
Sabık Başkan Yardımcısı Martha
Stocker ile görüştüğü, bu
görüşmelerde Stocker’in Güney
Tirol ve Batı Trakya’daki
belediyeler arasındaki temasın
yoğunlaştırılması tavsiyesinde
bulunduğu kaydedildi.
Batı Trakya Türk azınlığı
heyetinin, Güney Tirol’ün tarım
ve hayvancılık alanlarındaki

Başkonsolos
Akıncı’dan
“geçmiş olsun”
Avrupa Birliği (AB) fonlarına
erişimi ve bunların
kullanılmasında gösterdiği
başarı ile bölgedeki tarım ve
hayvancılık kooperatiflerinin
yaygın ağına özellikle ilgi
duyduğu belirtilen haberde,
Güney Tirol’deki profesyonel
kooperatif yapısının örnek
alınarak Batı Trakya’ya adapte
edilmesi gerektiği konusunda
hemfikir kalındığı not edildi.
Haberde ayrıca,
Yunanistan’daki derin
ekonomik krizin Batı Trakya
gibi sınır bölgelerini özellikle
olumsuz etkilediği, Yunan
hükümetinin ekonomik refahı
yerinde ve güçlü bir Batı Trakya
Türk azınlığından korkması
nedeniyle azınlığın ekonomik
kalkınmasını engelleyici
politikalar izlediği kaydedildi.
Gazetenin haberinde, bölgede

yaşayan Türk azınlığın
haklarının Yunanistan
tarafından tanınmadığı ve
azınlığın sürekli ayrımcılığa
uğradığı belirtildi.
ABTTF Başkanı ve Avrupa
Halkları Federal Birliği (FUEN)
Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu’nun başkanlık ettiği
Batı Trakya Türk azınlığı
heyetinde, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir belediye meclis üyesi
Rıdvan Hacı Mehmet, Tarım –
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yönetim kurulu üyesi
Hüseyin Sadık ve İdari
Danışmanı Onur Mustafa Ahmet
ile ABTTF Başkan Yardımcısı
Mesut Küçük Hasan ve ABTTF
Brüksel ofisinde görevli Yakup
Uzun yer almıştı.

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
şiddetli yağış ve selden zarar
gören Rodop iline bağlı
Domruköy’ü 17 Haziran Cuma
günü ziyaret ederek, köy
halkına geçmiş olsun
dileklerinde bulundu.
Köy halkıyla Domruköy
camiinde Cuma namazını kılan
Başkonsolos Akıncı, namaz

sonrası bölgede yaşanan sel
felaketinden dolayı köy halkına
geçmiş olsun dileklerini iletti.
Domruköy ziyaretinde
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’ya
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif , Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve Kozlukebir belediye
meclis üyesi Sinan Ahmet eşlik
etti.

DEB yöneticilerinden
köy ziyaretleri

İslam Bilimleri Bölümü’nün iptali isteniyor
SELANİK Üniversitesi İslami Bilimler
Bölümü’nün kurulmasının iptal edilmesi için
Danıştay’a başvuru yapıldı. Selanik’teki Aristotelio
Ünivesitesi Teoloji Fakültesi bünyesinde açılması
için resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanlığı
kararnamenin iptal edilmesi istemiyle hazırlanan
dilekçenin Danıştay’a sunulduğu ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak yerel basında çıkan
haberlerde, Selanik Üniversitesi’nde görevli bazı
öğretim üyeleri ile bazı kuruluşların İslam Bilimleri
Bölümü’nün açılmasının iptalini istediği belirtildi.
Bölümün iptal edilmesi istemiyle ilgili olarak
bilimsel sebeplerin yanı sıra, idari gerekçelerin de
ortaya atıldığı ifade edildi.
Selanik Aristotelio Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Kiriakos Kiriazopulos’un başını
çektiğini bir grup akademisyenin, Danıştay’a
başvurarak İslam Birlimleri Bölümü’nün
açılmasının iptal edilmesini talep ettiği,
önümüzdeki haftalarda da davanın görüşüleceği
tarihin belli olacağı kaydedildi.
Prof. Kiriazopulos, bölümün kuruluşunun iptal
edilmesi için iki başvurunun olduğunu, bunlardan
birinin Müslümanlar tarafından sunulduğunu
söyledi. Kiriazopulos, sözkonusu başvuruyu
yapanların bölümde İslam dininin
öğretilemeyeceği gerekçesiyle dilekçeyi
sunduklarını dile getirdi.

Selanik Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri
tarafından Danıştay’a verilen iptal dilekçesinde ise
sözkonusu bölümün idari olarak Teoloji
Fakültesi’ne bağlı olacağı ve bu fakülte tarafından
denetleneceği, bunun ise bilimsel açıdan doğru
olmayacağı kaydedildi. Bunun yanı sıra sözkonusu
bölümün gerçek anlamda İslam diniyle ilgili eğitim
vermeyeceği, daha çok oryantalist bir eğitim
vermeye dönük olacağı iddia edildi. Ayrıca,
bölümün bağlı olacağı Teoloji Fakültesi öğretim
üyelerinin çoğunluğunun sözkonusu bölüm
hakkında olumsuz görüş beyan ettiği ifade edildi.
Öte yandan, Kiriazopulos bölümün yasallığı
konusunda hukuki açıdan sorun olacağı için,
üniversite tercih formlarında sözkonusu bölümü
seçecek öğrencilerin problem yaşayabilecekleri
konusunda uyardı.
BÖLÜM AÇILIRSA “İERODİDASKALOS”
YETİŞTİRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
İslam Bilimleri Bölümü’nün faaliyete geçmesi
halinde bu bölümden mezun olan Batı Trakyalı
azınlık mensuplarının, 240 İmam Yasası
kapsamında devlet okullarındaki azınlık
öğrencilerine Yunanca İslam dini eğitimi vermek
üzere “ierodidaskalos” (din öğreticisi) olarak
görevlendirilmesi öngörülüyordu.

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi yöneticileri,
şiddetli yağıştan etkilenen
Rodop ilinin Balahor ile
Kalender köylerini ziyaret
ederek, bölge halkına geçmiş
olsun dileklerinde bulundular.
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Refika Mehmet
Adem, Kadın Kolları Başkanı
Duygu Mustafa, yönetim kurulu
üyesi Yeşim Hasan, MYK üyesi
İsmail Salih ve Halkla İlişkiler
Birimi üyesi Kenan Ali Aga
Hasan, 17 Haziran Cuma günü

Balahor ve Kalenderköy’ü
ziyaret ederek, köy halkına DEB
Partisi’nin geçmiş olsun
dileklerini ilettiler.

AYAZMA KÖYÜ ZİYARETİ
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Refika Mehmet
Adem ve yönetim kurulu üyesi
Yeşim Hasan, 18 Haziran
Cumartesi günü de Ayazma
köyünü ziyaret ederek, köy
halkı ile sohbet ettiler ve
sıkıntılarını dinlediler.

DEVREN SATILIK İŞYERİ
İskeçe’de Theodoru Duka caddesi 14 numarada
(İskeçe’den Horozlu köyüne giden yol üzerinde,
tren raylarından önce) Cafe – lokanta olarak faaliyet
gösteren işyeri sahibinden tüm teçhizatıyla devren
uygun fiyata satılıktır.
İşyerinin kira bedeli uygun seviyededir.
İlgilenenler bilgi için gün boyunca Bay panayotis’e
başvurabilir. Tel: 25410 74103
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SERBEST KÜRSÜ

Av. Raif Usta
DEB partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yrd.

24 Haziran 2016

Mültecilerin şehirlere
getirilmesi için
kampanya başlattılar

Mülteciler ; istenmeyen misafirler
arihsel boyut içersinde yaşanan
mülteci - sığınmacı sorunu,
günümüzde de tazeliğini koruyor,
en önemli insani ve vicdani krizler
arasında yer alıyor . Günümüzde tüm
medeni dünyanın gözü önünde vuku
bulan bu insanlık dışı zulümler 65
milyondan fazla insanı evinden ve
yurdundan uzak yaşamaya mahkum
etmiştir.
Savaştan kaçarak Avrupa’ da daha iyi
bir hayat yaşamak umudu ile yola çıkan
Suriyeli mülteciler sınır boylarında terk
edildiler, kaderleri ile baş başa
bırakıldılar. Mülteci kampları ile ilgili
yapılan haberler ve yaşanan çarpıcı
detaylar hem sosyal medyada hem de
gazete sayfalarında yer aldı, kamuoyu
ile paylaşıldı.
Mülteciler için kurulan kabul
merkezleri, kısa süreli barınma
sağlayarak, acil ihtiyaçlarının
karşılanması açısından önemli idi.
Mülteciler için kurulan kabul merkezleri,
tavsiye ve rehberlik sağlamada önemli
faydalar getirmek için kurulmuşsa da
beklenilen faydayı maalesef
sağlayamadı. “Medeniyetin ve
demokrasinin beşiği �vrupa” tarafından
Suriyeli’ler hor göründüler, hoş
karşılanmadılar.
Yaşadıkları topraklarda maddi
durumları iyi olan, iyi şartlarda yaşayan,
ama yaşanan savaş sonucu ve
uğradıkları zulüm sonucunda, amaçlar
sadece aileleri ile birlikte hayatta
kalabilmek için yabancı bir ülkeye
sığınmak zorunda kalan bu insanlara AB
ülkeleri tarafından sergilenen insanlık
dışı davranışların nedeni ne? Yeri
geldiğinde bir hayvan ya da çevre hakları
için yeri göğü ayağa kaldıranlar, bu
insanlık dramı karşısında neden suskun
kaldılar ve hala sesiz kalıyorlar? Hiç
şüpheye yer yok ki, mültecilere karşı
sergilenen bu tür hal ve davranışlar
insanlıktan uzak, vicdan dışı,
merhametten uzak bir bakış açısı
içerisinde olduklarını açıkça ortaya
koymuş oldular.
Resmi kayıtlara göre (BM raporuna
göre), Suriye’de yaşanan iç savaşta, 6
milyondan fazla insan ikamet ettikleri
yerleri terk etmek zorunda kalarak
mülteci statüsüne düştü. Bunların
yaklaşık 3 milyonu Türkiye, Ürdün,
Lübnan ve Irak gibi komşu ülkelere
sığınmak zorunda kaldı. Suriye’de
yaklaşık 5 milyon kişi insanlık dışı
pozisyonda yaşıyor. Savaş nedeni ile
hayatını kaybeden ve zarar gören
Suriyeli çocukların durumu ise içler acısı.
Görüldüğü gibi, Batı ülkeleri
sığınmacıları - mültecileri kendi
topraklarında görmek istemiyor. Onların
ülkelerine gelmemeleri için kötü
muamele de dahil, ellerinden gelen her
şeyi yapıyorlar. Sizler “savaşın ortasında
kalın, bizim topraklarımıza gelmeyin ,
ülkenize sahip çıkın, bulunduğunuz
topraklardan çıkmayın” deniliyor. Hiç bir
suçu olmayan bu bahtsız insanlar,
bulundukları topraklara hapsedilip göz
göre göre ölüme itiliyorlar.
Batı medeniyeti, özellikle Suriye’de

T

yaşanan bu insanlık dramına karşı,
BM’nin baskısıyla karşılaşınca ancak az
sayıda bir mülteci grubunu kabul etti.
Avrupa medyası ise, kabul edilen bu
kişiler arasında teröristlerin de
olabileceğini öne sürerek, telkinlerde
bulundu ve tüm mültecileri potansiyel
suçlu ilan etmeye çalıştı.
Avrupa ülkelerine yaptıkları sığınma
taleplerine cevap alamayan binlerce
insan, bu kez insan kaçakçılarına
memleketlerine geri dönmek için para
ödüyor. Avrupa yolunun kapanması
nedeni ile Yunanistan’da sıkışan
Suriyeliler bu kez Türkiye’ye dönmek için
Meriç nehrinin tehlikeli sularında
hayatlarını riske atıyorlar. İnsan
haklarını, özgürlüğü, barışı ve
demokrasiyi savunan Avrupa, kendi
ülkelerinde yaşama hakkı bulamayan bu
insanlara özgür ve güvenli bir yaşam
imkanı sağlamaktan çekiniyor. Yani
savaşlardan kaçarak bir “umut
yolculuğu”na çıkan birçok mülteci için bu
önüne çıkan kapalı sınırlar, tel örgüler,
hudut boylarına örülen duvarlar
nedeniyle “umutsuzluk yolculuğu”na
dönüşüyor. Bu insanların mülteci,
Müslüman, Hıristiyan olmalarından önce
“insan” oldukları gözardı ediliyor. Durum
ne yazık ki bu. Dünyadaki en büyük
göçmen ve mülteci nüfusunu
topraklarında barındıran Türkiye’nin
dışında Avrupa ülkeleri yanıbaşındaki
mülteci ve göçmen sorununa karşı hep
“defans” halinde. Mültecileri kapıdışarı
etmek veya kapı dışında tutmak için tüm
gayret sarfediliyor. Bu konuda, yani
göçmen ve mülteci sorununda ne ciddi
bir politika üretebildi, ne de yakın
gelecekte böyle bir ihtimal görünüyor.
Peki Batı dünyası yaşanan bu insanlık
dramlarına karşı neden bu kadar
mesafeli ve vicdansız davranıyor? Yaşam
mücadelesi vererek sığınma talebiyle
gelen insanlara karşı neden sırt çeviriyor,
neden korkuyor?
Güvenlik, sosyal ve ekonomik
nedenler, işsizlik sorunu gibi gerekçeler
öne atılsa da, Avrupa Birliği ülkelerinin
Suriyeli mültecileri almak istememesinin
en önemli sebeplerinden biri de,
yükselen Müslüman karşıtlığı. Bir diğer
ifade ile açıklamak gerekirse İslamofobi’
dir.
Türkiye’nin gerçek İslam’ın her
kesimini kucaklayan, görüş ayrımı
gözetmeksizin herkese eşit mesafede
duran, tarihten gelen ve mevcut
politikalarıyla desteklediği Müslüman
ülkeler arasındaki lider konumu,
Türkiye’yi bu alanda da örnek durumuna
sokmaktadır.
Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne girişine müsaade etse aslında
en büyük iyiliği kendine yapmış
olacaktır. Avrupa Birliği, Türkiye’nin
hoşgörüyü temsil ettiğini görecektir.
Türkiye’nin en büyük görevi ise İslam
dini üzerinde dolaşan kara bulutları ve
önyargıları ortadan kaldıracak
pozisyonlar alması olacaktır.
Çocukların ölmediği, öldürülmediği,
gülüşleriyle ve sevinçleriyle dolu bir
dünya umudu ile...

YUNANİSTAN genelinde faaliyet gösteren
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi
(KEERFA), ülke genelindeki göçmen ve
mültecilerin göçmen kamplarından şehirlere
getirilmeleri için kampanya başlattı. KEERFA
yöneticileri başlattıkları kampanya
çerçevesinde, belediye meclis toplantılarına
katılarak, göçmenlerin şehirlerde misafir
edilmesi için yerel yöneticileri bilgilendiriyor
ve onların yardımını istiyor.
KEERFA’nın İskeçe’deki yöneticilerinden
Cemali Mülazım başlattıkları kampanyayla
ilgili olarak GÜNDEM’e bilgi verdi.
Yunanistan’da bulunan 50 binin üzerindeki
mültecinin sağlıklı olmayan koşullarda toplu
olarak kamplarda tutulduğunu söyleyen
Cemali Mülazım, “Biz bu insanların daha
sağlıklı ve insancıl koşullarda misafir
edilmesini istiyoruz. Çalışmamız bunu
amaçlıyor.” dedi.
“ŞU ANDA İNSANCIL
KOŞULLARDA YAŞAMIYORLAR”
Göçmenlerin şu anda şehir dışındaki
kamplarda getto şeklinde yaşadıklarını ifade
eden Mülazım şöyle konuştu: “Biz KEERFA
olarak mültecilerin şehir sınırları dahilinde
olmalarını istiyoruz. Ya şehirlerde toplu olarak
misafir edilecekleri sağlıklı koşulların olduğu
yerlerde veya belediyelere ait evlerde veya
mekanlarda misafir edilsinler. İnsan gibi
yaşamalarını istiyoruz. Çünkü şu anda
tutuldukları yerlerde hiç sağlıklı ve hiç bir
şekilde insancıl şartlarda yaşamıyorlar. Bu
insanların büyük çoğunluğu kamplarda yarı
hapishane şartlarında yaşıyor. Mültecilerin
şehirlerde olması halinde sağlık hizmetlerine
de daha kolay ulaşabilecekleri şüphe
götürmeyecek bir gerçek. Bu insanların
şehirlerdeki hastanelere giderek buradan
sağlık hizmeti almaları gerekiyor.”
“MÜLTECİ ÇOCUKLARIN ŞEHİRLERDEKİ
OKULLARDA
EĞİTİM GÖRMESİNİ İSTİYORUZ”
Mültecilerin karşı karşıya kaldığı en önemli
sorunlardan birinin de çocukların eğitimi
olduğunu vurgulayan KEERFA yöneticisi,
“Mültecilerin çocukları şehirlerdeki normal
okullara gitmelidirler. Biz bunun için
mücadele ediyoruz. Kampanyamızın en
önemli noktalarından biri de bu. Biz, göçmen
kamplarında oluşturulacak sınıflara karşıyız.
Bu çocuklar şehirlerdeki okullara gitmelidir.
Diğer çocuklarla birlikte aynı okullarda eğitim
görmelidir. Kamplarda oluşturulacak sınıflar
birer getto olacaktır. Biz buna karşıyız. Mülteci
çocukların yerleştirileceği okullarda bu
ihtiyacı karşılayacak özel sınıflar ve takviye

dersler olmalıdır. Bu amaçla görevlendirilecek
öğretmenlerin de kadroya alınmasını
istiyoruz. Biz KEERFA olarak bu insanların
sosyal hayatta insan gibi ve diğer
vatandaşlarla eşit şartlarda hizmet almalarını
istiyoruz.”
“AZINLIĞA IRKÇILIK YAPILIYOR”
Mültecilerin Trakya bölgesine
yerleştirilmemesinde azınlığın varlığının öne
sürülmesine de tepki gösteren KEERFA
yöneticisi Cemali Mülazım, “Bu herşeyden
önce burada yaşayan azınlık insanlarına
yapılan ırkçılıktır. Azınlık olduğu için
mültecileri buraya getirmiyoruz diyerek,
burada yaşayan azınlık insanı hedef
gösteriliyor. Bu çok büyük bir yanlış ve
ırkçılıktır” dedi.
“200 MÜLTECİ ÇOCUK
OKULLARA KAYDEDİLDİ”
KEERFA’nın mülteci çocuklarının şehirlerdeki
okullara kayıt olmaları için yürüttüğü
çalışmalar hakkında bilgi veren Mülazım, “Bu
konuda özellikle Atina’da olumlu gelişmeler
var. Şu ana kadar yürüttüğümüz girişimler
sayesinde Atina bölgesinde 200 civarında
mülteci çocuğunun okullara kaydı yapıldı. Bu
girişimlerimiz tüm ülke genelinde devam
edecek.” dedi.
“KAVALA VE İSKEÇE BELEDİYE
MECLİS TOPLANTILARINA
KATILMAK İSTEDİK”
KEERFA’nın mültecilerle ilgili sözkonusu
taleplerini yerel yönetimlere aktarmak
amacıyla Kavala ve İskeçe belediye meclis
toplantılarına katılma girişiminde
bulunduklarını anlatan Cemali Mülazım, “İlk
önce Kavala belediye meclis toplantısına
katılmak istedik. Daha önce belediyelere
başvurarak bu konuyu gündemlerine
almalarını istedik. Kavala belediye meclis
toplantısının yapıldığı gün gidip toplantıya
katılmak ve söz alıp konuşmak istedik. Ne
yazık ki Kavala’da söz vermediler. İskeçe
belediyesi talebimizi gündem maddesi olarak
kabul etmese de söz verdi. Ben konuştum.
KEERFA olarak kampanyamızla ilgili bilgi
verdim. Mültecilerle ilgili görüş ve
taleplerimizi anlattım. Mültecilerin şehirlere
getirilmesi için destek istedim. Bu konuda bir
bildiri sunup bunun oylanmasını talep ettik.
Sunduğumuz bildiri görüşülmedi. Bir sonraki
toplantının gündemine alınacağını söylediler.
Biz yerel yönetimler nezdindeki
girişimlerimize devam edeceğiz. Mültecilerle
ilgili kampanyamızla ilgili taleplerde belediye
meclis üyelerinin desteğini bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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İstanbul’daki
Batı Trakyalılar iftar
sofrasında buluştu

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEçE MüFTü YARDIMCISI

Zekat ve önemi

D

İSTANBUL’da yaşayan Batı
Trakya Türkleri, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu Şubesi ve
İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü’nün birlikte
düzenlediği iftar yemeğinde bir
araya geldiler.
Zeytinburnu’nda bulunan
Spor Kulübü tesislerinde
gerçekleştirilen iftar yemeğine
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, eski genel
başkanlardan Op. Dr. Erol
Kaşifoğlu, Dr. Mustafa
Rumelili, avukat Burhaneddin
Hakgüder, İstanbul Barosu
Genel Sekreteri Hüseyin Özbek,
Tek Rumeli televizyonu sahibi
Atilla Baykal, BTTDD Genel
Merkez Kadın Kolları Başkanı
Gülşen Kocaahmet,
Gaziosmanpaşa Şube Başkanı
Şaban Sakalı ve BATEV
Başkanı Selahattin Yıldız’ın
yanı sıra yaklaşık 700 civarında
Batı Trakyalı katıldı.

BESİM İSMAİLBAŞA
Program Kuran-ı Kerim tilaveti
ile başladı. İftar sonrası BTTDD
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa yaptığı
konuşmada, “Biz Batı Trakya
Türkleri camiası olarak bu iftar
yemeğini birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmek
amacıyla ve İstanbul’un
değişik bölgelerine dağılmış
olan Batı Trakyalıları bir araya
getirmek amacıyla geleneksel
hale getirdik. Her Ramazan
spor kulübü tesislerimizde
böyle samimi bir ortamda
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği
bundan sonra gelecek yönetici
arkadaşlarımın devam
ettirmesini diliyorum.” dedi.

HAKAN GÜLER
Batı Trakya Spor Kulubu
Başkanı Hakan Güler de
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Bildiğiniz üzere manevi

hazzın ve lezzetin zirve yaptığı
kutlu bir dönemin içinden
geçiyoruz. Mübarek Ramazan
ayının eşsiz ve mana yüklü
derin ikliminden millet olarak
feyizlenmek ve oluk oluk akan
nimet pınarlarından kana kana
içmek için ibadetlerimizi
yapıyoruz. İnşaallah cenab-ı
Allah tuttuğumuz oruçları ve
ibadetleri kabul eder ve
üzerinden ihsanını, mağfiretini
ve himmetini esirgemez. Tekrar
bu iftar programımıza katılan
ve aynı sofranın etrafında bir
araya geldiğimiz siz değerli
büyüklerimize ve tüm
hemşehrilerimize şükranlarımı
sunuyorum.”

NECMETTİN HÜSEYİN
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, tüm
katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında, “Bu
güzel ortamı hazırlayan iki
başkanıma da öncelikle
teşekkür etmek istiyorum.
Allah bu hayırlarını kabul
etsin, katkı sağlayan, destek
veren herkesten Allah razı
olsun. Zeytinburnu’nda geçen
yıl düzenlenen iftara yeni
seçilmiş genel başkan olarak
katılmıştım. İlk geldiğim
dönemde bu mikrofona ve
kürsüye nasıl sarıldığımı
sonradan birkaç defa
izlediğimde gördüm. O hırsla, o
heyecanla, o hışımla geldiğim
kürsüde inanılmaz bir gerilimi
yaşamıştım, ama şimdi
Zeytinburnu’na her geldiğimde
apayrı bir özgüven duyuyorum,
apayrı bir güç buluyorum
arkamda ve bu mücadeleyi
yürütürken de bu gücü
öncelikle Zeytinburnu’ndan
almaya devam edeceğiz.
Hepinize bu anlamda teşekkür
ediyorum. Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği camiası
olarak bu sene 70. yılımızı

kutluyoruz, bu camiayı 70.
senesine getiren buradaki
üyeleridir. Bizler yönetim
olarak şanslı bir döneme denk
geldik, sorunların zirve yaptığı
bu dönemde çalışmalarımız var
gücü ile devam ediyor.”
ifadelerini kullandı.
Batı Trakya’da yaşanan sel
felaketine de değinen Başkan
Hüseyin, zarar görenlere
geçmiş olsun dileklerini iletti.
Konuşmasında, geçtiğimiz
günlerde kapatılan Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerine
de atıfta bulunan Hüseyin,i
“Maalesef Yunan devleti çocuk
kulüplerimize bile göz dikti.
Yüksek Tahsilliler
Derneğimizin yerleri birer birer
kapatılmaya başlandı. Biz o
çocuklara Yunan devleti
aleyhine ne öğretiyoruz o
çocuk kulüplerinde biz
anlayamadık. Anaokulu açalım
diyoruz, iki dilli olsun diyoruz,
bizim çocuğumuz
anaokulunda kendi dilini
öğrensin diyoruz, müsaade
edilmiyor. Çocuk kulübü olarak
hizmet versin, derneklerimiz
bu işe el atsın diyoruz, bunlar
ruhsatsız deniyor izin
verilmiyor. Okullarımızda
Türkçe diline kısıtlama devam
ediyor. Adeta 67 cuntasına geri
dönüş var sanki. Sol iktidar
Yunanistan’da, ama bakıyoruz
aşırı uçlarda uygulamalar.
İnsan inanamıyor, inanmak
istemiyor; bir geçiş dönemi
olarak bunu görmek istiyoruz,
ama bunun için de kararlı bir
şekilde Batı Trakya’daki
insanlarımızın,
kurumlarımızın, buradaki
kurumlarımızın mücadele
etmesi gerekiyor. Geçiş dönemi
olarak görmek adına ve bunu
bu şekilde geçiştirme adına bu
mücadeleye güçlü şekilde
sarınılması gerekiyor. Ben buna
inanıyorum” dedi.

inimizin beş temel
esasından biri de zekâttır.
Zekât kelime olarak;
artma, çoğalma, artırma ve bereket
manalarına gelir. Zekât, dinen
zenginlik ölçüsü kabul edilen
miktarda (nisap) mala sahip olan
kimselerin mallarının kırkta birini
(% 2,5) Allah rızası için belirlenmiş
kişilere vermesi gereken belli
miktarı ifade eder. Zekâtın sarf
yerleri Kur’an’da ayrıntılı şekilde
açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da
hadislerde belirtilmiştir. (Buhari,
Zekât,) Buna göre temel ihtiyaçları
dışında nisap miktarı mala sahip
olan kişi diğer şartlar da yerine
gelmişse bu mallarının zekâtını
vermesi gerekir. Nisap altında 20
miskal (80. 18 gr), devede 5, sığırda
30, davarda 40’tır. Zekâtın farz
olması için şartlar; malların nami
(üreyici) olması, sahip olunduğu
andan itibaren üzerinden bir yıl
geçmesi, borcundan ve asli
ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekat
hicretin ikinci yılında Medine’de
farz kılınmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz.
Peygamber’in sünnetinde zekât
daima namazla birlikte
zikredilmiştir. Bu husus namazla
zekât arasındaki kuvvetli bağlılığa,
kişinin Müslümanlığının ancak bu
ikisini eda etmekle olgunluk
derecesine ereceğine bir delildir.
Namaz bedenî, zekât ise malî bir
ibadettir. İkisine hâkim olan ruh
Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını
kazanmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de
zekâtın mana ve öneminden
bahseden birçok ayet vardır:
“Hidayet ve müjde namaz kılan,
zekât veren müminler
içindir.” (Lokmân 31/3-4).
“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına
çevirmeniz iyi olmak demek
değildir. Asıl iyi olan, Allah’a, âhiret
gününe, meleklere, kitaba,
peygamberlere inanan, yakınlarına,
yetimlere, düşkünlere, yolculara,
yoksullara ve kölelere sevdiği
maldan harcayan, namaz kılan ve
zekât verenler… dir.” (el-Bakara
2/177).
Kur’ân-ı Kerîm müşrikleri
kötülerken onların vasıflarından
birinin zekât vermemek olduğunu
zikreder:
“Yazıklar olsun o müşriklere ki,
onlar zekât vermezler ve âhireti de
inkâr ederler” (Fussilet 41/6-7).
Burada hem onların toplumdaki
ihtiyaç sahibi kimseler için
harcama yapmadığı, bencil
davrandığı ifade edilmiş hem de
zekâtın ve âhirete imanın
müminlerin iki temel özelliği
olduğu vurgulanmıştır.
Zekât vermeyen bir zengin
Allah’ın geniş rahmetine, Allah ve
Resulü’nün dostluğuna da hak
kazanamaz. Zira Allah Teâlâ şöyle
buyurur:
“Sizin dostunuz ancak Allah,
O’nun elçisi ve boyun bükerek
namazı kılan, zekâtı veren

müminlerdir” (el-Mâide 5/55).
Zekâtın bu ibadet manası
yanında bir de yüce insanî hedefleri
ve üstün ahlâkî değerleri vardır.
Kur’ân-ı Kerîm zekâtın hedeflerini
“tathîr” (temizleme) ve “tezkiye”
(arıtma) kelimeleriyle özetler:
“Onların mallarından sadaka
(zekât) al. Onunla kendilerini
temizlemiş ve tezkiye etmiş
olursun” (et-Tevbe 9/103). Bu iki
kelime zenginin ruh ve nefsinin,
mal ve servetinin hem maddî hem
de mânevî yönden temizlenme ve
arınmasını içine almaktadır. Bunları
şöyle açıklamak mümkündür:
Zekât veren, başta cimrilik olmak
üzere birçok kötü huy ve
alışkanlıktan arınır. Cimrilik fert ve
toplum için kötü bir hastalıktır. Bu
hastalık kişiyi mal uğruna kan
dökmeye, milletine ihanete,
haksızca mal kazanmaya kadar
götürür. İşte zekât -verildiği
oranda- ödeyenin duygularını mala
tutkunluk zilletinden temizler,
paraya kulluk bağından kurtarır.
İslâm dini insanın sadece Allah’a
kul olmasını, Allah’tan başka her
şeyin esaretinden kurtulmasını,
yaratılmışların efendisi olma
özelliğini korumasını arzu
etmektedir. Bunun bir yolu da
zenginin her sene malının zekâtını
vererek hem Allah’ın emrine boyun
eğmesi hem de dünya malının
kendisine geçici bir süre için
verilmiş bir emanet olduğunun
bilincine varmasıdır.
Zekât, Allah’ın verdiği nimetlere
şükürdür. Namaz, oruç gibi bedenî
ibadetler, Allah’ın ihsan ettiği vücut
sıhhat ve selâmetinin şükrüdür.
Başta zekât olmak üzere yapılan
gönüllü malî ödemeler de mal
nimetinin şükrüdür.
Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle
buyuruyor: “Namaz kıl huzur bul,
Oruç tut sıhhat bul, zekât ver malın
bereketlensin.” Zekât, zenginin
sadece kötü huy ve duygularını
gidermekle kalmaz, onun malını da
başkalarının haklarından temizler.
Zenginin malında fakirin ve ihtiyaç
sahibinin hakkı bulunduğundan bu
hak ayrılıp verilmedikçe mal
temizlenmiş sayılmaz.
Sosyal dayanışma sisteminin
temelini oluşturan zekâtın, bir
ibadet anlayışıyla ele alınması ve
fakir, kimsesiz, muhtaç, yetim,
yolda kalmış ve borçlu gibi yardıma
muhtaç bütün sınıfları kapsayacak
kadar geniş olması, İslâm dininin
toplumsal bütünleşme, kaynaşma
ve dayanışmaya büyük bir önem
atfettiğini gösterir. Zekât sayesinde
zenginle fakir arasında güven,
saygı ve sevgi oluşur. Zengin
zekâtını verirken fakiri incitmemek
için azami titizliği gösterir. Çünkü
Kur’an bu şekilde muamele
edenleri övmüş, iyilik yapıp da
bunu insanların başına kakmanın
yapılan iyiliğin, değerlerini
düşürdüğünü haber vermiştir.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
«Η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη έχει 450 χιλιόμετρα καθαρών,
πανέμορφων ακτών, που αποτελούν
προορισμό για πάνω από 60
εκατομμύρια βαλκάνιους γείτονές
μας. Φαίνεται ότι και την φετινή
χρονιά θα τύχουμε της προτίμησής
τους», δηλώνει, ο θεματικός
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΘ, Μιχάλης Αμοιρίδης.
Ήδη, από πέρυσι παρατηρήθηκε
μεγάλη τόνωση της κίνησης
Βαλκάνιων επισκεπτών στις
τουριστικές και παραθαλάσσιες
περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο
Φανάρι της Ροδόπης, στην Θάσο, την
Καβάλα και τα κοντινά τουριστικά
θέρετρα, αυξάνοντας θεαματικά τις
κρατήσεις σε δωμάτια και ξενοδοχεία
με πληρότητες που άγγιξαν το 100%.
Στην βαλκανική τουριστική έκρηξη
στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, συνέβαλε αποφασιστικά και
το άνοιγμα του σταθμού

διαβατηριακών ελέγχων στην
Νυμφαία της Ροδόπης, στην
ελληνοβουλγαρική μεθόριο, γεγονός
που μίκρυνε τις αποστάσεις από
μεγάλα αστικά κέντρα της
Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της
Μολδαβίας.
«Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο στα
σύνορα με την Τουρκία όσο και με
την Βουλγαρία με βελτίωση των
υποδομών ώστε νε διευκολυνθεί η
προσέλευση των επισκεπτών από τις
όμορες βαλκανικές χώρες»,
σημειώνει ο κ. Αμοιρίδης ο οποίος
προβλέπει αύξηση τουλάχιστον κατά
15% των ήδη αυξημένων από το 2015
αφίξεων.
Παράλληλα, η βόρεια και η δυτική
Ευρώπη δείχνει την προτίμησή της
στην ΑΜ-Θ και παρουσιάζεται
άνοδος στις αυξήσεις στο
αεροδρόμιο της Χρυσούπολης τους
τελευταίους δύο μήνες κατά 17% σε

σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
σεζόν. Γερμανοί, Βρετανοί,
Σκανδιναβοί, Πολωνοί, αρχίζουν να
ανακαλύπτουν τις ομορφιές της
βορειοανατολικής Ελλάδας φέτος
καθώς οι κρατήσεις των
τουριστικών πρακτόρων δείχνουν
αυξητικές τάσεις, ενώ έπονται, με
στόχο του χρόνου να είναι πολύ
περισσότεροι, Γάλλοι και Ιταλοί
επισκέπτες. Η ροή επισκεπτών από
την Τουρκία μέσα στον Ιούλιο
αναμένεται με περεταίρω αυξητική
τάση κατά 5% σε σχέση με το 2015.
«Για μας αυτό το καλοκαίρι
αποτελεί την βάση ώστε η ΑΜ-Θ να
γίνει πλέον ένας διεθνής
προορισμός θερινών διακοπών και
το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν
να τρέχουν και οι δράσεις
οργάνωσης και προβολής και άλλων
μορφών τουρισμού όπως είναι ο
πεζοπορικός και ο θρησκευτικός
τουρισμός», επισημαίνει ο
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού,
σημειώνοντας ταυτόχρονα τις καλές
και ποιοτικές υποδομές που
υπάρχουν με καλή σχέση τιμήςκόστους. Το μέγεθος αυτών των
υποδομών βέβαια δεν επαρκεί,
ειδικά στην παραλιακή ζώνη και
γίνεται προσπάθεια για προσέλκυση
τοπικών και ξένων επιχειρηματιών
που θα ήθελαν να επενδύσουν στον
τομέα αυτό.
Θάσος και Σαμοθράκη
αποτελούν τα δύο διαμάντια το
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βορείου Αιγαίου. Η Θάσος είναι για
δεκαετίες πόλος έλξης για χιλιάδες
Έλληνες και ξένους τουρίστες, με
καλές υποδομές και με εύκολη
σύνδεση με το ηπειρωτικό κομμάτι,
από Καβάλα και Κεραμωτή.
Όσο για την Σαμοθράκη είναι
ένας παραδεισένιος τόπος που
ενδείκνυται για τους λάτρεις των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
για μια διαφορετική προσέγγιση των
διακοπών τους. Η σύνδεση της
Σαμοθράκης με το λιμάνι του
Λαυρίου, εφόσον τελικά επιτευχθεί,
θα της προσδώσει ακόμα
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της
Περιφέρειας όμως, σύμφωνα με τον
κ. Αμοιρίδη, είναι οι ειδικές μορφές
τουρισμού, που θα πρέπει να
«δουλευτούν» από τη τοπική
κοινωνία και τον ιδιωτικό τομέα,
καθώς η παρθένα φύση και τα
ιστορικά μνημεία του τόπου,
προσφέρονται γι’ αυτό.
Προβληματίζει, τέλος, η έλλειψη
τουριστικών πρακτόρων στο
ηπειρωτικό κομμάτι της
Περιφέρειας. «Πρέπει να
δημιουργηθούν τουριστικοί
πράκτορες συνεχόμενου τουρισμού
καθώς αυτοί αποτελούν έναν
σημαντικό κρίκο σε μια αλυσίδα
προσέλκυσης επισκεπτών σε μια
περιοχή», καταλήγει ο Μιχάλης
Αμοιρίδης.

İskeçe ova bölgesinden Ankara gezisi
İSKEÇE’nin ova bölgesinden bir grup
soydaş, Ankara’daki Batı Trakya Türk
Birliği’nin daveti üzerine Ankara’ya gezi
düzenledi.
İskeçeli grup, Ankara Keçiören
Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi
düzenlenen uluslararası Ramazan
etkinliklerine katıldı.
Ali Salihoğlu başkanlığındaki ekip,
Ankara’da Batı Trakya Türk Birliği
Başkanı Ahmet Salihoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri, Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak, Rodos – İstanköy
Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı, Çorlu Belediye
Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı ile
görüşme fırsatı buldu.
Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 10
Haziran Cuma günü, “Batı Trakya Günü”
gerçekleştirildi. Batı Trakyalı heyet,
etkinlik öncesinde Keçiören’deki

Estergon Kalesi’nde iftar yemeğine
katıldı.
“Batı Trakya Günü” etkinliğinde
bölgenin kültür zenginliğini yansıtan
dikiş – nakış ve giysilerinin yanı sıra Batı
Trakya ve Rodos’un eski fotoğraflarının
sergilendiği “Batı Trakya Evi”nin açılışı
gerçekleştirildi. Katılımcılar, etkinlik
alanında Çorlu Belediyesi Müzik ve Halk
Dansları Toplulukları’nın birbirinden
güzel Rumeli türküleri ile muhteşem bir
gece yaşadılar.
Konuk heyet, Ankara gezisi
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Beştepe
Külliyesi Millet Camii, Hacı Bayram
Camii, Ankara Kalesi, Eski Meclis,
Anıtkabir, Keçiören teleferik ve
Akvaryum’u ziyaret etti.
İskeçe ova bölgesinden Ankara’ya
giden heyet 12 Haziran Pazar günü
Yunanistan’a döndü.

SATILIK DAİRE
Gümülcine şehir merkezinde Sismanoglu caddesi üzerinde
(Gümülcine Belediyesi’ne 100 metre mesafede)
birinci katta, 3 oda, 1 büyük salon, mutfak, banyo – tuvalet,
2 balkonlu, 130 metrekarelik çok iyi durumda daire
sahibinden uygun fiyata satılıktır.
Bina asansörlüdür.
Bilgi için tel: 6947998484...
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“Göçmen
kaçakçılarının
yıllık geliri
5 milyar dolar”
INTERPOL, Avrupa'ya yasa dışı yollarla
göçmen getiren şebekelerin, geçen yıl
yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde ettikleri
tahmininde bulundu.
MERKEZİ Fransa'nın Lyon kentinde
bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı
(INTERPOL), Avrupa'ya yasa dışı yollarla
göçmen getiren şebekelerin, geçen yıl
yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde ettikleri
tahmininde bulundu.
INTERPOL'den yapılan yazılı
açıklamada, göçmen kaçakçılarının
yakalanıp, yargıya teslim edilmesine
yardımcı olunması amacıyla Avrupa
vatandaşlarına çağrı yapıldı.
Teşkilatın internet sitesinde, göçmen

kaçakçılığı yaptıkları için dünyanın dört
bir yanında aranan 11 çete elebaşısının
kimlikleri ile birlikte fotoğrafları
yayınlanarak, bu kişilerin tanıyan ve
yerlerini bilenlerin yerel güvenlik
güçlerine ve INTERPOL'e bildirmesi
istendi.
Bu çete elebaşları ile birlikte yaklaşık
180 göçmen kaçakçısının yakalanması
için üye ülkelerde operasyonların
sürdüğü bildirildi.

“GÖÇMEN KAÇIKÇILARININ
YAKALANMASI İÇİN ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİ ŞART”
“Göçmen kaçakçılarının yakalanmasının
kolay olmadığına” değinilen açıklamada,
bu konuda uluslararası iş birliğinin şart
olduğu vurgulandı.
Geçen yıl, Avrupa'ya 1,4 milyon yasa
dışı yollarla sığınmacının geldiği tahmin
ediliyor.
INTERPOL internet sitesinde yer alan
ve arananların başında gelen Romanyalı
organize suç örgütü lideri Mariana
Crucerescu'nun Macaristan ve Avusturya

sınırlarından yasa dışı yollarla göçmen
sokmak için kişi başına 3 bin euro aldığı
tahmin ediliyor.
Bulgar çetesinin elebaşı Kolyo
Georgiev Kolev, yine arananların başında
geliyor.
Üyelerinin önemli bir kısmı tutuklanan
Arnavut şebekenin, Fransa'dan
İngiltere'ye botlarla kaçırdığı her bir kişi
için 14 bin euro talep ettiğini duyuran
Interpol, yine tutuklanan Faslı bir çete
liderinin, Suriyelilere sahte Belçika
pasaportu temini için kişi başı 12 bin euro
aldığını bildirdi.

Dr. Hasan Ahmet’in şiiri GTGB’deki etkinlikte
çocuklara tam puan!
Hüseyni makamında
bestelendi

ANKARA Üniversitesi İlahihat
Fakültesi Türk Din Müsikisi Ana Bilim
Dalı Başkanı Doç. Dr. Bayram Akdoğan,
Gümülcineli şair Hasan Ahmet’in “Ben
Aynayım Ayna” isimli şiirini besteleyip
yorumladı.

Doç Dr. Bayram Akdoğan, Dr. Hasan
Ahmet tarafından yazılan ve Allah ile
insan arasındaki ilişkiyi anlatan şiirini,
Hüseyni makamında mersiye çalışması
olarak besteledi ve yorumladı. Akdoğan
çalışmasını internetteki youtube
kanalında da paylaştı. Akdoğan’a
çalışmasında doktora öğrencisi Özkan
Apaydın’ın kemanıyla eşlik ettiği
belirtildi.
Gümülcineli doktor ve şair Hasan
Ahmet, GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi anlatan
dizelerinin çok değerli bir akademisyen ve
müzisyen tarafından bestelenmesinin
kendisine tarif edilemez mutluluk
verdiğini söyledi. Ahmet, “Sayın Akdoğan
yazdığım şiiri olduğu gibi alıp bestelemiş.
Sadece bestelememiş, yorumlayıp
youtube’ye de yüklemiş. ‘Ben Aynayım
Ayna’ şiirimle yaradanla bizim aramızda,
yani insan arasındaki ilişkiyi anlatmaya
çalıştım. Allah’ın yarattığı insanoğlu
adeta bir deryadır. Sayısız güzellikleri
görmek mümkündür insanda. Ancak bir
de madalyonun öteki yüzü var. Çünkü
insanoğlu ne yazık ki kötülüklere de imza
atıyor. Savaş, silah, gözyaşı, acılar. Bunlar
da insanın olumsuz tarafları. Ben sayın
Akdoğan’a bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum. Bu şiirin Türkçe ve Yunanca
olarak yazıldığını hatırlatmak isterim.”
diye konuştu.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB) Kadınlar Kolu tarafından hazırlanan
“Adam Olacak Çocuk” gösterisi katılımcılardan tam puan aldı.
21 Haziran Salı akşamı Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde gerçekleştirilen
etkinlikte, TOÇEK Tiyatro Topluluğu’nun Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdiği
Karagöz – Hacivat oyunu sahne aldı. Yaklaşık 45 dakika süren Karagöz – Hacivat
oyunundan sonra sahneye GTGB Çocuk Ekibi çıktı. Tarihe mal olmuş dokuz
ünlüyü canlandıran çocukların performansı izleyicilerden tam not aldı.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ndeki etkinliği çoğunluğu çocuklardan oluşan
kalabalık bir topluluk izledi.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME

24
5 29
Haziran
Ocak 2016
2015

BATI TRAKYA TÜRKLERİ’nin

gundem@otenet.gr

Muhterem
hemşehrilerim;
Bu haftaki sohbetimizde “BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN” onbir yıl gayri resmi azınlık
hayatımız ile seksen üç yıllık resmi azınlık
hayatımızda. Azınlık ailesinin ilk yazılı sesi olan
“BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI” nın has ve öz
“YAZILI SESİ” “YENİ ZİYA” gazetesinin o meşhur
ilk sayısının içerdiği haberleri ve “BATI TRAKYA
TÜRKLERİ” nin unutmadığı ve unutmaması icap
eden cefakar üstad “OSMAN NURİ” efendi ile
fotoğrafının altındaki notta da anımsattığımız
kalem mücahidimiz “Mehmet HİLMİ” nin bize
bıraktıkları yazılı senedi takdim ediyoruz sizlere
“ 10 Haziran 1924’te” çıkışı münasebeti ile.
***
Muhterem hemşehrilerim;
Bu can sıkıcı sıcak havada ve oruçlu ağızla
böyle eski defterleri karıştırarak sizleri
yorduğumuz için kusurumuza bakmayınız.
Ancak, geçmiş tarihimizi de bilmemiz bir
hizmettir, bir mecburiyettir diye düşünüyoruz.
Ve izninizle şunu da ilave etmemize müsade
etmenizi rica ediyoruz. İlişikte okuduğunuz bu
mühim olayı da tam zamanında ve cereyan ettiği
tarihte yazmazsak o zaman kıymetinden
“eskilerin dediği gibi” birazda itibarını kaybeder.
Biz, her zaman siz değerli okuyucularımızın
hoş görüsüne dayanarak yazdığımız bu eski
tarihi olayları sizlerle paylaşıyoruz.
Bu sohbetimizin içeriği hakkında yani “YENİ
ZİYA” gazetesi için sizlerle paylaştığımız ve en
ince teferuatına kadar geçmişte sizlere bilgi
vermiştik.
Ancak, bu defaki sohbetimiz tamamı ile bizim
azınlık bünyemizin taa kendisidir diyoruz.
Hatta, hiç çekinmeden MERİÇ’ten KARASU’ya
kadar yaşayan bütün Batı Trakya Türklerinin
büyük – küçük bizim bu ilk yazılı sesimiz olan
gazeteyi bir “MUSKA” gibi kabul edip muhafaza
edilmesini ve zamanı – zemini geldiğinde
hatırlanmasında hatta başkalarına da
anlatılması çok uygun olur diye düşünüyoruz.
Çünkü “ BASIN YAZILI TARİHİMİZDİR”
demeliyiz.
Baksanıza “ 6 Ocak 1926’da “NİÇİN CEMAAT
SEÇİMLERİNE MÜSADE EDİLMİYOR” diye bu
yazılı sesimiz soruyor.
Kaç yıl önce sorulmuş bu soru?
Tam 90 “DOKSAN YIL ÖNCE”. Şimdi biz aynı
şeyi söylemiyormuyuz? “NİÇİN CEMAAT
SEÇİMLERİ YAPILMIYOR ?”
Ayrıca “KÖY ve KASABA MUALLİMLERİNE
HATIRLATILAN” ne kadar yerinde değil mi?
Ne zaman hatırlatılmış bu olay.
Tam 90 “DOKSAN” yıl önce.
Siyaset ve siyasiler için de söylenenleri asla
göz ardı etmemekte ve anımsatmakta çok fayda
olur diye düşünüyoruz.
Ecdadımız 90 “DOKSAN YIL ÖNCE” bunları
yazmış ise, bize bugün ne demek düşüyor biliyor
musunuz ?
Hep beraber avazımız çıktığı kadar
“GEÇMİŞİMİZİ ÖRNEK ALALIM, GEÇMİŞİMİZİ
OKUYALIM, GEÇMİŞİMİZİ ÖĞRENELİM”
BAĞRALIM MI? Ne der siniz?
***
bütün insanlığa da:
Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların.
Yaksın bütün ufukları artık belaların.
***
Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter.
EY ŞARK UYAN YETER, YETER EY ŞARK,
UYAN YETER.
Diyoruz
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İLK TÜRK gazetesi YENİ ZİYA

sayı 104

Batı Trakya Türklerinin ilk “TüRK GAZETESİ’nin Baş muharririni ve Batı Trakya Türklerinin
ilk “TüRK GAZETESİ YENİ ZİYA’nın 104’cü sayısının ikinci sayfasını görmektesiniz.
Not: Müteveffa kalem mücahidimiz Mehmet HİlMİ’nin bu fotoğrafı 1929 yılında “YENI ADIM”
gazetesinin yazıhanesinde çekilmiştir.

Yukarıda “Batı Trakya Türklerinin” ilk “TüRK GAZETESİ - YENİ ZİYA’nın 104 cü sayısının birinci
sayfası ile sahip ve mesul müdürü müteveffa üstad “OSMAN NURİ” efendiyi görmektesiniz.
Not: üstad OSMAN NURİ efendinin bu fotoğrafı 1952 yılında çekilmiştir.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocukta inatçılık nedenleri

Ç

Çevremde gördüğüm
kadarıyla, pek çok aile,
çocuklarının inadından ve söz
dinlememelerinden şikayet etmekte!
Aslında inatçılık, çocuğun gelişiminin
belli dönemlerinde olması gereken
bir özellik!
Çocuklarda 2,5-5 yaş arası dönem
inatçılık dönemi olarak bilinmektedir.
Biz eğitimciler bu dönemi “Negativist
Dönem” yani olumsuzluk dönemi
olarak adlandırırız. Bu dönemde
çocuk, siz ne derseniz tersini yapar.
Kendi kişiliğini kabul ettirmeye
çalışır. Bu davranış şekli, çocuğun
normal gelişim seyrinin bir parçasıdır.
İkinci inatçılık dönemi de, yani
negativisit dönem, ergenlik çağının
ilk yıllarında görülmektedir. Çocuk bu
dönemde bağımsızlık ister.
Dolayısıyla da anne babanın koyduğu
kurallara karşı gelerek büyüdüğünü
ispatlamaya çalışır. Bunun için de
ailenin çocuğa sabır ve anlayışla
yaklaşabilmesi gerekir.
Çocuktaki inatçılık 5 yaşından
sonra da devam ederse nedeninin
araştırılması gerekir. Bu nedenler
çoğu zaman şunlar olabilir:
Örneğin, bazı anneler çocuğun
temel ihtiyaçlarını zamanında
karşılamazlar. (yemek, temizlik, v.s.
gibi) Ancak çocuk bağırmaya
başladığında bunu yapmaya
girişirler. Bu gibi durumlarda çocukta
inatçılık gelişebilir. İkinci bir sebep
de çocuğa çok fazla bağrılıp şiddet
uygulanmasıdır. Bu zorlamalar da
çocukta inadın pekişmesine sebep
olabilirler. Bazı durumlarda da çocuk,
başkalarının yanında anne babanın
sözlerine sürekli “hayır” diyerek,
ailesinden intikam almaya çalışır. Bu
da çocuğun memnuniyetsizliğinin
ifadesidir.
Çocuklarda 3-5 yaşlarında ve ilk
ergenlik döneminde kendini gösteren
inatçılık şekli normal karşılanmalıdır.
Aile çocuğa anlayışla yaklaşmalıdır.

Onun bu davranışını bağımsızlık
arzusu olarak nitelendirmelidir.
Çocuğun bu dönemdeki inadı
karşısında, aile aldırmadan, çok
üstünde durmadan, önemsemeden
ve heyecanlanmadan özellikle de
şiddete başvurmadan ona anlayışla
yaklaşmalıdır.
Çocuğun karşılanması gereken,
yeme, içme, temizlik, dinlenme, sevgi
ihtiyacı düzenli olarak, sinirlenmeden
yerine getirilmelidir. Anne babanın
davranışlarındaki huzur ve rahatlık
çocuğa da yansıyacağı için, o da
rahat ve huzurlu olacaktır. Sinirli ve
huysuz anne babanın çocukları da
aynı özellikleri öğrenerek taşırlar.
Yine çocuğa sert davranıp katı cezalar
vermekten kaçınılmalıdır. Anne baba,
çocuğa yaptırmak istediklerini
yumuşak ve sevecen davranarak
kabul ettirebilirler. Çünkü bizler ne
kadar sert davranırsak, çocuklarımız
da o kadar çok inatçı ve agresif
olacaklardır.
Çocuğun istekleri sakin bir dille
istediği zaman yerine getirilmelidir.
Bağırıp ağladığında isteklerine
karşılık verilmemelidir. Çünkü
ağlamayla istediğini elde eden çocuk
bunu benimseyerek her zaman
uygulamaya çalışacaktır. Böyle
durumlarda anne baba onunla
ilgilenmeden başka yere dikkatlerini
vererek onu bu hareketinden
vazgeçirebilirler.
Biz ebeveynler olarak, toplumsal
ilişkilerimizde inatlaşmadan, iyi,
örnek davranışlar segileyerek
çocuklarımıza iyi model olmalıyız.
Çünkü çocuklar, özellikle ve öncelikle
anne babanın davranışlarını taklit
ederek benimsemektedirler.
Amacımız her zaman iyi davranışlar
sergileyerek çocuklarımıza iyi örnek
olabilmek olmalıdır.
Çocuklarınızla verimli, mutlu bir
hafta geçirmenizi dilerim.

ELEMAN ARANIYOR
Çalışma izni olan Eczacılk Fakültesi mezunu aranmaktadır.
İlgilenen kişiler Gümülcine’de Hondos Center’den veya
aşağıdaki telefon numarasından bilgi alabilir:

TEL: 25310 83 557
Ayrıca ilgilenenler özgeçmişlerini aşağıdaki mail
adresine gönderebilir:
e-mail: HC.KOMOTINI2@GMAİL.COM
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Edirne Konsolosu
Haritidu’dan
Vali Özdemir’e ziyaret
“Türkiye – Yunanistan ilişkilerinin
geliştirilmesinde öncelik sınır illerinde”

TÜRKİYE’de yeni göreve gelen Edirne
Valisi Günay Özdemir, Yunanistan’ın Edirne
Konsolosu Paraskevi Haritidu’yu
makamında kabul etti.
İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesinde sınır illerinin büyük
sorumluluğu olduğunu belirten Vali
Özdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Ülkeler arasındaki ilişkilerin

geliştirilmesinde öncelik sınır illerinde görev
yapan bizlere düşüyor. Biz de ilişkilerimizi
geliştirmeye gayret edeceğiz.”
açıklamasında bulundu.
Özdemir’in Edirne’ye atanması nedeniyle
hayırlı olsun dileklerini ileten Haritidu da,
iki ülke arasındaki var olan iyi ilişkileri daha
da geliştirmek için çaba göstereceklerini
belirtti.

Çipras'tan Atina'ya
cami müjdesi
Başbakan sosyal medya hesabından açıkladı:
"Önümüzdeki dönem içerisinde Atina'da cami
ve Müslüman mezarlığı inşasına doğru
ilerliyoruz"
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
"Önümüzdeki dönem içerisinde
Atina'da cami ve Müslüman
mezarlığı inşasına doğru
ilerliyoruz." ifadesini
kullandı.
Çipras, sosyal medya
hesabından yaptığı
açıklamada, ülkedeki
azınlık haklarına değindi.
Bu adımların çok daha
önce atılması gerektiğini
vurgulayan Çipras, "Sadece
başkentimizdeki Müslüman
vatandaşlarımıza saygı
gösterdiğimiz için değil, kendi
değerlerimizi de faal bir şekilde
müdafaa etmek gerektiği için
de bu adımları
atmamız

gerekiyordu." değerlendirmesinde
bulundu.
Çipras, azınlık haklarını
geliştirmek adına bir dizi planın
devreye sokulacağını belirterek,
"Önümüzdeki dönem
içerisinde Atina'da cami ve
Müslüman mezarlığı inşasına
doğru ilerliyoruz." ifadesine
yer verdi.
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İskeçe Spor Birliği U12 takımı İzmir’deydi…
İSKEÇE Spor Birliği, İzmir
Çocuk Futbolu Festivali’ne
katılmak üzere İzmir’e gitti.
İskeçe Spor Birliği’nin,
İzmir’deki turnuvaya U12
takımıyla katıldı.
Turnuvanın onur konuğu
olarak İzmir’e davet edilen
İskeçe Spor Birliği takımı 21
Haziran Salı günü üç maç
oynadı.
Bu arada, turnuvaya
katılmak üzere İzmir’e giden
U12 takımı oyuncuları, Batı
Trakyalı İzmir Baro Başkanı
Aydın Özcan’ı makamında
ziyaret ettiler. Batı Trakyalı
heyet, aynı akşam da Özcan’ın
misafiri oldu. Aydın Özcan
yemekte yaptığı kısa
konuşmada, hemşehrilerine
turnuvada başarılar diledi.
Yemeğe Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş da
katıldı.
Bir ay boyunca devam eden
ve 48 katımın yer aldığı
turnuvaya onur konuğu olarak

Serdar Aziz
Galatasaray'da

katılan İskeçe Spor Birliği, üç
maç yaptı. İlk maçında
Adanaspor’u 3 – 0 skorla yenen
İskeçe Spor Birliği U 12 takımı,
ikinci maçında turnuvanın
şampiyonu Altınordu ile

karşılaştı. İskeçe Spor Birliği,
Altınordu ekibine 2 – 1 yenildi.
İskeçe ekibi son maçında ise
turnuvaya katılan takımlardaki
futbolcuların oluşturduğu
Festival Karması ile karşılaştı.

İskeçe Spor Birliği bu
karşılaşmayı 1 – 0 kazandı.
İzmir’deki turnuvaya katılan
İskeçe Spor Birliği ekibi, 17
futbolcu, üç antrenör ve sekiz
veliden oluşuyor.

Fikret Orman’dan
transfer açıklaması

Fenerbahçe,
Gregory van der
Wiel ile anlaştı
Fenerbahçe, Hollandalı sağ bek Gregory van der
Wiel ile her konuda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz
günlerde İstanbul’a gelen Hollandalı oyuncu, iki
günlük ikna turlarının ardından Fenerbahçe’ye ‘evet’
dedi.
Fenerbahçe, Van der Wiel transferinde mutlu sona
ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Paris Saint-Germain ile
sözleşmesi sona eren Hollandalı sağ beki önceki gün
İstanbul’a getirmişti. Eşi ünlü model Rose Bertram ile
İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, çift ilk gün
Fenerbahçe yetkilileri eşliğinde şehri gezdi.
İkinci gün Van der Wiel ve temsilcileri, Fenerbahçe
idarecileri Ülker Stadyumu’nda görüşmelere hız verdi.
Hollandalı oyuncu ve eşinin İstanbul seyahatinden
memnun kalmasının da etkisiyle taraflar uzun
müzakereler sonucunda anlaşmaya vardı.
Van der Wiel önümüzdeki günlerde yeniden
İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme
imzalayacak. 28 yaşındaki Hollandalı İstanbul
Boğazı’na karşı çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle
paylaştı.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret
Orman, “Beşiktaş doğru yolda gidiyor.
Birinci hedefimiz futbol takımızı
bozmamaktır. Birkaç nokta transferle
sezonu kapatacağız. Planlanmış
şekilde hareket ediyoruz” dedi.
Beşiktaş camiası, yeni stadı
Vodafone Arena’da gerçekleşen iftar
yemeğinde bir araya geldi. Başta
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve
siyah-beyazlı camiadan birçok tanıdık
ismin buluştuğu akşamda davetliler
İstanbul Boğazı eşliğinde iftar
yapmanın keyfini çıkardı.

“NE GÜNLERDEN
NE GÜNLERE GELDİK”
İftar sonrası açıklamalarda bulunan
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,
kendileri açısından mutlu bir gün
olduğunu belirterek, “Vodafone
Arena’nın inşaatı esnasında iftar
yemeklerinde bir araya gelmiştik.
İnşallah bundan sonraki iftarları
burada bitince yaparız demiştim. Şu an
bunu yaşadığımız için çok mutluyum.
Ne günlerden ne günlere geldik. Zor

günlerden geldik. Şu an Türkiye’nin en
güzel noktasında bulunmak hepimizi
mutlu etti. Bu zor günleri aşmak kolay
olmadı. İlk geldiğimiz günleri herkes
bilir zor günlerdi ve o zor günlerde bizi
bütün camia olarak da büyük bir
umutsuz hakimdi. Birçok gelirimiz
kullanılmıştı. Stadyum gelirimiz yoktu.
Ancak bize el verip, bizle ortaklık
yapan sponsorluklar yapan tüm
ortaklarımıza teşekkür etmek
istiyorum” dedi.

“BEŞİKTAŞ DOĞRU
YOLDA GİDİYOR”
Futbolun artık rekabeti yüksek bir
oyun olduğunu dile getiren Fikret
Orman, “Milli takımımız da zor bir
süreç geçiriyor. Futbol artık rekabeti
yüksek bir oyun. Büyük laflar ederek
insanları beklentiye sokmamak lazım.
Beşiktaş doğru yolda gidiyor. Birinci
hedefimiz futbol takımızı
bozmamaktır. Birkaç nokta transferle
sezonu kapatacağız. Planlanmış
şekilde hareket ediyoruz”
açıklamasında bulundu.

Bursaspor’un yıldız ismi
Serdar Aziz, Galatasaray’a
transfer oldu. Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek ile bir
araya gelen Bursaspor'un
Başkanı Ali Ay, yıldız ismin
transferi konusunda el
sıkıştı.
Yeşil-beyazlı takımın 26
yaşındaki defans oyuncusu
Serdar Aziz, Galatasaray’a
transfer oldu. Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek’in
daveti üzerine İstanbul’a
giden Bursaspor Başkanı Ali
Ay ve yönetim kurulu üyeleri,
iftar yemeğinde bir araya
geldi. Serdar Aziz’in menajeri
Haluk Canatar’ın da yer aldığı
görüşmede taraftarlar yıldız
ismin transferi konusunda el
sıkıştı.
Bursaspor Başkanı Ali Ay,
yaptığı açıklamada, “Serdar
Aziz’in transferi konusunda
Galatasaray ile anlaşmaya
vardık. 4.5 milyon euro ve
Furkan Özçal, Sercan Yıldırım
ve Bilal Kısa’yı bonservisleri
ile birlikte kadromuza kattık.
Önümüzdeki günlerde de bu
isimlerle görüşmemiz olacak.
Transferin iki kulüp için de
hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

Dunga'nın yerine Tite
Brezilya Futbol
Federasyonu'ndan (CFB)
yapılan açıklamada; görevine
geçen hafta son verilen milli
takım teknik direktörü
Dunga'nın yerine Tite'nin
getirildiği belirtildi.
Tite, daha önce aralarında
ülkesinin Gremio, Atletico
Mineiro, palmeiras ve
Corinthians ile Birleşik Arap
Emirlikleri'nin El-Ayn ve ElWahda takımlarının da
bulunduğu 13 kulübü
çalıştırdı. 55 yaşındaki teknik
adam, 2012'de Corinthians'ı,
hem FIFA Kulüpler Dünya
Kupası hem de Copa
libertadores'te
şampiyonluğa taşıdı.
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‘Dünya Mülteciler Günü’nde
mülteci sayısı 65 milyonu aştı!
20 Haziran, 2001 yılından beri “Dünya
Mülteciler Günü” olarak anılıyor.
Mültecilerin durumunu dünyadaki
insanlara anlatmak ve bu sorunla
ilgili farkındalık yaratmak amacıyla
belirlenen Dünya Mülteciler Günü, son
yıllarda daha anlamlı ve güncel hale
geldi.
DÜNYA genelinde ve özellikle de Orta
Doğu’daki iç savaşlar nedeniyle mülteci
sayısında büyük artış yaşanıyor.
Dünyada yerinden edilenlerin sayısı 65
milyonu aştı.

BİR YILDA 5
MİLYON MÜLTECİ!
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK), geçen yıl 5
milyondan fazla kişinin evlerini terk
etmek zorunda kaldığını ve zorla
yerlerinden edilenlerin sayısının rekor
seviyede artarak 65,3 milyona ulaştığını
açıkladı.
BMMYK, Dünya Mülteciler Günü’nde
yayımlanan Küresel Eğilimler
Raporu’nda savaşlar, çatışma,
zulüm, şiddet ve insan hakları ihlalleri
nedeniyle 2015’te dünya genelinde zorla
yerinden edilenlerin sayısının en yüksek
seviyelere ulaştığına dikkati çekti.
Rapora göre, 2015 yılında evlerini terk
etmek zorunda kalanların sayısı bir
önceki yıla göre 5,8 milyon kişi arttı
ve dünya genelinde mülteci konumuna
düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı
65,3 milyona ulaştı. Bunun yarısını ise
çocuklar oluşturuyor.
Dünya genelinde yerinden edilenlerin
sayısı bir ülke nüfusu olsaydı, dünyanın
en büyük 21. ülkesi olurdu.

DAKİKADA 24 KİŞİ
EVİNİ TERK ETMEK
ZORUNDA KALIYOR
Dünya genelinde evlerini terk etmek
zorunda kalan 65 milyondan fazla
kişinin üçte ikisini (40,8 milyon kişi)
ülke içinde yerinden edilenler
oluşturuyor; 21,3 milyon kişi mülteci
konumunda. 3,2 milyon kişi de gelişmiş
ülkelere sığınma başvurusunda
bulundu.
Dakikada ise ortalama 24 kişi evini
terk etmek zorunda kalıyor.

EN ÇOK MÜLTECİ SURİYE,
ARGANİSTAN VE SOMALİ’DEN
Dünya genelinde en fazla mülteciye
kaynaklık eden ülkeler sırasıyla Suriye,
Afganistan ve Somali. Mültecilerin yüzde
54’ü sadece bu üç ülkeden geliyor.
Suriye’de 2011 yılından beri 4,9 milyon
kişi mülteci konumuna düştü. Suriye’yi
2,7 milyon mülteci ile Afganistan ve 1,1
milyon ile Somali izliyor.
Mülteci kaynağı diğer ülkeler ise
Güney Sudan, Sudan, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Myanmar, Eritre ve Kolombiya olarak
sıralanıyor.

TÜRKİYE DÜNYADA
EN FAZLA MÜLTECİYE
EV SAHİPLİĞİ
YAPAN ÜLKE
Raporda ayrıca, 2015’te 1 milyon mülteci
ve göçmenin ulaştığı Avrupa’ya
kapılarını kapattığı
eleştirisinde bulunulurken,
dünyanın mülteci yükünü gelişmekte
olan ülkelerin taşıdığına vurgu yapılıyor.
Dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde
86’sına gelişmekte olan ülkeler ev

sahipliği yapıyor. 4,2 milyon mülteci ise
en az gelişmiş ülkelerde yaşıyor.
Türkiye ise dünyada en fazla
mülteciye ev sahipliği yapmaya devam
ediyor. Rapordaki rakamlara göre,
Türkiye, 2,5 milyon Suriyeli sığınmacıya
ev sahipliği yapıyor. Türkiye’yi 1,6
milyon sığınmacıyla Pakistan takip
ediyor.
Lübnan’da 1,1 milyon, İran’da 976 bin
400, Etiyopya’da 736 bin 100 ve Ürdün’de
664 bin 100 mülteci bulunuyor.

EN FAZLA İLTİCA BAŞVURUCU
ALMANYA’YA YAPILDI
Öte yandan, geçen yıl en fazla iltica
başvurusu yapılan ülke Almanya oldu.
441 bin 900 iltica başvurusun yapıldığı
Almanya’yı, 172 bin 700 başvuru ile ABD
ve 156 bin 400 başvuru ile İsveç izledi.
Geçen yıl 201 bin 400 mülteci ise
ülkeleri olan Afganistan, Sudan, Somali
ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne geri
döndü.

“SORUNLARI ÇÖZMEZSENİZ
SORUNLAR SİZE GELİR “
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo
Grandi rapora ilişkin yaptığı

değerlendirmede, mültecilerin sayıları
ile beraber yabancı düşmanlığının da
arttığına dikkati çekti.
Avrupa’nın sadece duvarlarla değil
kanunlarla da kapılarını mültecilere
kapattığını ifade eden Grandi, “Mülteci
krizinde yük sadece birkaç ülkeye
yıkılamaz; küresel yük paylaşımı
gerekiyor. Sorunları çözmezseniz
sorunlar size gelir. Zengin ülkelerin
sorunların çözümü için bir an önce adım
atması gerekiyor.” dedi.
Sınırları kapatmanın mülteci
hareketliliğini durdurmayacağını ve göç
rotasını değiştireceğini ifade eden
Grandi, Türkiye ve AB arasında
imzalanan sığınmacı anlaşmasına ilişkin
ise şu değerlendirmede
bulundu: “Mülteci akınının durduğu
doğru, ama bu anlaşmanın mı yoksa
bazı sınırların kapatılmasının mı sonucu
bilemiyorum. Mülteci akınının durması,
çatışmaların yaşandığı ülkelerde
yerinden edilmelerin sona erdiği
anlamına gelmiyor; sorun devam
ediyor. Türkiye dünyada en fazla
mülteciye ev sahipliği yapıyor ve hala
mülteci akını sorunu ile karşı karşıya.”

