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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

12^de 7’de

ekonomi spor
Boyko Borisov: 

“Yunanistan sınırı
sorunlu”

LG’den şeffaf
katlanabilir telefon 

4’te

“SİRİZA’nın
aldıklarını geri

vereceğiz” 15’de

Şampiyonlar 
Ligi için 

tarihi karar!

GÜMÜLCİNE’deki tayinli
vakıf idare heyetinin görev
süresi uzatıldı. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada,
vakıf idare heyetlerini
özgürce seçme hakkının
azınlığa iade edilmesini
istedi. 

»3

bilimdünya

26 Mayıs Pazar
günü yapılacak
Avrupa
Parlamentosu
seçimlerine
katılan Dostluk
Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, listesinde
yer alacak ilk 11
milletvekili
adayını açıkladı. 

DEB Partisi’nin
açıkladığı
isimlerin beşi
Rodop, altısı da
İskeçe ilinden. 

»10

Gümülcine
tayinli vakıf
idare heyetinin
görev süresi
uzatıldı

Müftüler,
Özügergin’i
ziyaret etti
Batı Trakya Türkleri’nin seçtiği
müftüler İbrahim Şerif ve Ahmet
Mete, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin’i ziyaret etti.   »6

Yunanistan Matematik Derneği ve
Rodop Ortaöğretim Müdürlüğü’nün 
6 – 7 Nisan tarihlerinde düzenlediği
Matematik ve Mantık Yarışması’nda
Celal Bayar Ortaokulu ve Lisesi ikinci
oldu.. »9

Celal Bayar 
Azınlık
Lisesi’nden bir
başarı daha

DEB Partisi ilk 11 adayını açıkladı

BATI Trakya Türklerine
uygulanan en önemli
baskılardan biri olan
Yunanistan Vatandaşlık
Yasası’nın ırkçı 19. maddesi
nedeniyle mağduriyetler hala
sürüyor. 19. maddenin iptal
edilmesinin üzerinden 21 yıl
geçmesine rağmen, Batı
Trakya Türkleri söz konusu
uygulamanın yol açtığı
sorunlarla boğuşmaya
devam ediyor. 

19. madde mağduru olan
Batı Trakya Türkleri’nden
biri de, Gümülcine’nin bir
köyünden çalışmak üzere
Avustralya’ya giden bir
gurbetçiyle ilgili. İsminin
açıklanmasını istemeyen
soydaşın yıllar sonra
memleketine döndükten
sonra vatandaşlıktan
çıkartıldığı ortaya çıktı. »8

Bulustra
belediyesinde
üçlü ittifak
İskeçe’nin Bulustra (Avdira)
Belediyesi’nde üç siyasi hareket
birleşerek seçimlere katılma kararı
aldı. Vasilis Çolakidis, Nikos
Kaliambakas ve Birol İncemehmet
seçimler öncesinde güçlerini
birleştirdi.  »11

Kanayan yara: 
19. Madde
19. madde mağduru binlerce Batı Trakyalı’dan biri olan Ali Cabil, 40 yıllık
mağduriyetten sonra vatandaşlığa kabul edildi. Cabil, “40 sene çektiğim
çileler geldi aklıma. Buna da şükür diyoruz. Ama geçen yıllara yazık oldu.”
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GTGB kurslarının sergisi Kozlukebir’de açıldı
GÜMÜLCİNE Türk Gençler

Birliği (GTGB) çatısı altında
faaliyetlerine devam eden
Kozlukebir, K. Müsellim,
Durhasanlar, Sirkeli, Çayvakıf ve
Dikilitaş el sanatları kurslarının
yıl sonu sergisi 6 Nisan
Cumartesi günü Kozlukebir
köyündeki eski belediye
binasında yapıldı.

Serginin açılışına, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, DEB
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu, eyalet meclis üyesi
adayı Cihan İmamoğlu, ev sahibi
kurum adına GTGB Başkanı
Necat Ahmet, kurs öğretmenleri,
öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Açılış konuşmasında,
kursların asıl amaçlarının
sağlıklı beyinler, sağlıklı anneler
yetiştirmek ve birlikteliği
sağlamak olduğunu söyleyen
GTGB Başkanı Necat Ahmet,
“Kadınların evde olmalarından
dolayı psikolojik sorunların
çoğalması bizim için büyük bir
problem. Bunları çözebilmek
için sorumluluk vermeye
çalıştık. İnisiyatif alarak kendi
başlarına karar verebilsinler,
tanışabilsinler ve çalışabilsinler
istedik.” ifadelerini kullandı.

Kozlukebir Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin Mustafa
yaptığı konuşmada belediye
olarak çocuklara yönelik
uçurtma şenliği, spor
programları ve çocuk sinemaları
gibi etkinliklerle destek olmaya
çalıştıklarını söyledi. Mustafa,
“Bundan sonra da daha fazlasını
başarmak için çalışacağız. Bu tür
organizasyonlar; kardeşliğimizi,
birliğimizi pekiştirecektir. Biz,
Kozlukebir Belediyesi olarak her
zaman sizlerin yanında
olacağız.” dedi.

Yetenekli kadınların arasında
bulunmaktan dolayı mutluluk
duyduğunu ifade eden DEB
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, “GTGB yönetimine
teşekkür ediyorum. Kadınları
öne çıkarmayı ve bir çatı altında
toplamayı başardılar. Bunun
önemli olduğunu ve katkı
sağladığını düşünüyorum. ”
ifadelerini kullandı. 

Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet ise etkinlikte emeği
geçen herkesi ve özellikle de
Mediha Bekiroğlu’nu tebrik
ederek, “Burada yapılan iş çok
büyük. Ev ekonomisine katkısı
çok önemli. Geçtiğimiz günlerde
yaptığımız toplantıda
Orestiada’dan Kadın Kooperatifi
başkanını da getirdik. Onlar
toplanmış ve ev ürünlerini üretip
satıyorlar. Önemli miktarda para
kazanıyorlar. Bu bilgiyi elde
etmek için bir seferberlik
başlatacağız hep birlikte. Bunun
nasıl çalıştığını yerinde gördüm.
İnceleme aşamamız devam
ediyor. Küçük kooperatifler
kurarak hanımların ayakta
kalabilmeleri ve ev
ekonomilerine katkıda
bulunabilmeleri için nelerin
yapılması gerektiğini
incelemekteyiz.” dedi. 

El işleri kurslarının bölge için
çok önemli bir faaliyet olduğunu
belirten Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu
da, “Buradaki kursları ziyaret
etmeye ve hanımlarla tanışmaya
çalışıyorum. Benim gözlemim
kursların bölgedeki bayanlara
sosyal ve ekonomik olarak çok
şey kattığı ve faydalı
olduğudur.” ifadelerine yer
verdi. 

Yapılan konuşmalardan
sonra etkinliğe katılan konuklar
sergiyi gezdi. 

Success Dersanelerinin etkinliğine yoğun ilgi

GÜMÜLCİNE Türk Gençleri
Birliği Kadınlar Kolu, Çocuk
Şenliği düzenliyor. Şenlik, 12
Nisan Cuma günü GTGB’nin
bahçesinde gerçekleşecek. 

GTGB Kadınlar Kolu
tarafından organize edilecek
şenlikte çok sayıda çocuk

birliğin bahçesinde bir araya
gelip doyasıya eğlenecek.

12 Nisan Cuma günü
düzenlenecek Çocuk Şenliği
saat 17:00’da başlayacak.
Şenlikte çocuklar için farklı
aktiviteler düzenleneceği ifade
edildi. 

GTGB Kadınlar Kolu 
‘Çocuk Şenliği’ düzenliyor

İSKEÇE’deki Success Dershaneleri’nin 7
Nisan Pazar akşamı Elisso Oteli’nde düzenlediği
2019 yılı diploma töreni yoğun bir katılımla
gerçekleşti.

Etkinliğe, Edirne TED Koleji yetkilileri ve
uzman psikolog Mustafa Soyutürk katıldı. 

Etkinlikte, Edirne TED Koleji’nden Kurucu
Müdür Arzu Aydın ve Koordinatör Yücel
Balkanlı ve Müdür Yardımcısı Ahu Alpağut
konuşma yaptı. 

Arzu Aydın,  Eylül ayında Edirne’de açılışını
yapacakları özel TED kolejini tanıtan bir sunum
gerçekleştirdi ve söz konusu okulun öğrencilere
eğitim alanında tüm imkanları sunacağını
söyledi. 

Aslen Batı Trakyalı olan uzman psikolog

Mustafa Soyutürk de, “İnternet Bağımlılığı –
Sanal Uyuşturucu” konulu sunumuyla büyük
ilgi topladı. Veli ve çocuklar arasındaki hassas
iletişime vurgu yapan Soyutürk, ailelerin güncel
problemi haline gelen cep telefonu ve internet
bağımlılığı ile başa çıkma yöntemlerini anlattı. 

Tören, İskeçe, Gökçeler ve Şahin
şubelerinden öğrencilerin hazırladıkları
gösteriler, proje sunumları, halk dansları ve
şarkılarıyla devam etti. 

Etkinlikte farklı seviyelerde başarı gösteren
60 öğrenciye, İngilizce diplomaları ile bilgisayar
diplomaları verildi. 

Törende dersanede görev yapan eğitimcilere
teşekkür plaketleri verildi. 
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Gümülcine tayinli
vakıf idare heyetinin
görev süresi uzatıldı 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

19. madde kanayan bir yara
Y unan Vatandaşlık Yasası’nın

19. maddesi…  Unutmak ne
mümkün! Bu ırkçı maddenin

iptal edilmesinin üzerinden 21 yıl geçti
geçmesine, ama açtığı yaralar hala
kapanmıyor.

19. maddenin yarattığı acılar,
Milletvekili Mustafa Mustafa’nın
geçtiğimiz günlerde mecliste söz
alarak yaptığı konuşmayla yeniden
hafızalarımızda tazelendi.

Konuşmayı izlerken, 2013 yılında Al
Jazeera televizyon kanalı için İngilizce
ve Türkçe olarak hazırladığımız
“Vatansız” belgeselinin karakterleri
geldi aklamı. Babasının cenazesine
gelemeyen Nurten İsmail, “Hayalet gibi
yaşıyorduk” diyen Aysel Zeybek,
“Kızgınım, öfkeliyim. Ömrüm,
gençliğim gitti” diyen Ali Cabil.

Onlar, aslında Yunanistan’ın verdiği
rakamlara göre yaklaşık 47 bin,
azınlığın ve uluslararası kuruluşların
saptamasına göre ise vatandaşlığı
keyfi bir şekilde elinden alınan 60 bin
kişiden sadece üçüydü. 

1955 yılında uygulamaya konan ve
ilkin kuzey Yunanistan’daki Makedon
azınlığını hedef alan 19. madde, Cunta
sonrasında Batı Trakya Türkleri’ne
yöneldi. 

Binlerce Batı Trakyalı Türk, kendi
iradeleri ve bilgileri dışında doğdukları
ülkenin vatandaşlığından çıkarıldı.
Kimileri vatani görevini yaparken
vatandaşlıktan ıskat edildi, kimi bir
seyahat sonrası ülkesine dönerken
kapı önüne konuldu. 

Üstelik bu insanlık dışı uygulama,
ülkemiz Yunanistan’ın Avrupa Birliği
üyeliği yıllarında da dolu dizgin devam
etti. Yani binlerce kişinin bugünkü
akibetinden en az Yunanistan kadar,
bünyesindeki bir ülkenin bu
uygulamaları karşısında gereken
önlemi almayan Avrupa da sorumlu.

Yunanistan aleyhindeki uluslararası
raporlar, insan ve azınlık hakları
savunucularının çalışmaları, dış
baskıların yoğunluğu 19. maddenin
Yunan Meclisi’nce kaldırılmasıyla
sonuçlandı. 

Aileleri parçalayan, insanları doğup
büyüdükleri topraklardan, kazanılmış
haklarından mahrum eden bu insanlık
dışı uygulama, yürürlükte olduğu 43 yıl
boyunca binlerce can acıttı. Ancak 19.
maddenin iptal edilmesi, geriye dönük
olmadığı için yaralar hiçbir zaman
kapanmadı, mağduriyetler sona
erdirilmedi, bu konuda özür dilenmedi,
yapılan haksızlıklar telafi edilmedi. 

Büyük bir kısmı Yunanistan’da
yaşayan bazı vatansızlara
vatandaşlıkları iade edildi. Ancak
“Politografisi”  olarak adlandırılan bir
yöntemle… Yani Yunan vatandaşlığını
almak isteyen herhangi biri için
öngörülen yöntemler uygulandı. Bu
aslında mağdur edilen insanlardan
özür dilemek değil, onlara yapılan yeni
bir haksızlık oldu. Yunan vatandaşı
olarak geriye dönük elde ettikleri hiçbir
haktan yararlanamadıkları gibi, azınlık
haklarından da mahrum bırakıldılar.
Yunan vatandaşlığından çıkarılmadan
önce kazandıkları tüm haklar yok
sayıldı. Yani bu insanların geçmişi,
hayatlarının bir dönemi heba oldu. 

Bu, doğuştan Yunan vatandaşlığına
sahip insanlara karşı hiç de dostane, iyi
niyetli bir davranış değildi. 

Düşünsenize, hiçbir şeyden
haberiniz olmadan evinizden,
yurdunuzdan, ailenizden,
sevdiklerinizden, çevrenizden,
herşeyinizden ama herşeyinizden
mahrum bırakılıyorsunuz. Birileri sizin
adınıza sizin için karar veriyor ve bir
çırpıda hayatınızı tepetakla ediyor.

Ve bunu 43 yıl boyunca sürdürüyor.
60 bin kişinin yanı sıra bu kişilerin
aileleri ve yakın çevrelerinin de hayatı
allak bullak oluyor.  Bir o kadar insanın
üzerine de 19. madde korkusunu
salıyor, “vatandaşlığını elinden alırım”
tehdidiyle psikolojik baskı
uyguluyorsunuz. 

“Vatansız” belgeseleninin ana
karakterlerinden biri olan Ali Cabil
abimizin daha 6 ay önce vatandaş
olduğunu öğreniyoruz. 

Ne acıdır ki, hala bu maddenin
mağdurlarının Yunanistan’da aramızda
hayalet gibi yaşadıklarını öğreniyoruz.
Hala vatandaşlık için mücadele veren
insanlarımız olduğu haberini alıyoruz.

“Vatansız” belgeselini hazırlarken
bu konuda dönemin İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı Angelos Sirigos’la röportaj
yapmıştım. Sirigos, “Bu konu
Yunanistan için kapandı” demişti. 

Acılar dermanı bulunmadan dinmez,
yaralar sarılıp sarmalanmazsa kabuk
bağlayıp iyileşmez. 

1998 yılında 19. maddenin iptal
edilmesi, ne yapılan ayıpları örtmeye,
ne işlenen günahların yükünü
hafifletmeye yeter. 

Bu nedenle hala sonuçlarını bugüne
bugün yaşadığımız bu insanlık dramı,
kapandı demekle kapanmaz; böylesine
büyük bir insanlık suçu kolay kolay
unutulmaz. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Gümülcine’deki tayinli vakıf idare heyetinin görev
süresi uzatıldı. Karar, Makedonya – Trakya İdari

Genel Sekreterliği Koordinatörü İoannis Savvas’ın
imzasıyla yayınlandı.

Mümin hocayı kaybettik
BATI Trakya’nın eğitim

çınarlarından biri daha
aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi’nde biyoloji
öğretmeni olarak çalışan Mümin
Hüseyinoğlu, 9 Nisan Salı günü
hayata gözlerini yumdu.

1942 yılında Gümülcine’de
doğan Mümin Hüseyinoğlu,
Celal Bayar Ortaokulu ve
Lisesi’ni tamamladıktan sonra
İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden
mezun oldu. Hüseyinoğlu,
İstanbul Üniversitesi Yüksek
Öğretmen Okulu’nda formasyon
derslerini tamamladı. İskeçe
Azınlık Lisesi’nde biyoloji
öğretmeni olarak 22 yıl hizmet
etti. Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nde yönetim
kurulu üyeliği yaptı.
Hüseyinoğlu evli ve iki çocuk

babası idi.
Emekli öğretmen Mümin

Hüseyinoğlu’nun cenaze töreni
10 Nisan Çarşamba günü ikindi
namazından sonra gerçekleşti.
Evinin önündeki törende, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet
öğretmen Mümin
Hüseyinoğlu’nun özgeçmişini
okudu. Cenaze törenine Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, DEB
Partisi yöneticileri ve AP
milletvekili adayları, yerel
yöneticiler ve soydaşlar katıldı. 

Öğretmen Mümin
Hüseyinoğlu’nun cenazesi
Gümülcine Yenicemahalle
Mezarlığı’na defnedildi.

GÜMÜLCİNE’deki tayinli
vakıf idare heyetinin görev
süresi uzatıldı. Karar,
Makedonya – Trakya İdari
Genel Sekreterliği
Koordinatörü İoannis
Savvas’ın  imzasıyla
yayınlandı. 

Gümülcine Vakıf İdare
Heyeti’ne devlet tarafından
tayin edilen Selim İsa ve
yönetim kurulu üyelerinin
görev süresi bir yıl uzatıldı. 

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada,
vakıf idare heyetlerini
özgürce seçme hakkının
azınlığa iade edilmesini
istedi. 

Habipoğlu açıklamasında
şu ifadelere yer verdi: “1923
Lozan Barış Antlaşması ile Batı
Trakya Türk toplumuna
giderlerini kendisi karşılamak
üzere kendi vakıflarını kurma,
yönetme ve denetleme hakkı
verilmiştir. Ancak
Yunanistan’da 1967’de
yönetimi devralan ve 1974’e
kadar iktidarda kalan askeri
cunta, Gümülcine ve İskeçe
Vakıflar İdare Heyetlerini
azletmiş, yerlerine kendi

belirlediği
kişileri atamıştır. 1967 yılından
beri sahip olduğu vakıfların
yönetiminde söz hakkına
sahip olmayan Batı Trakya
Türk toplumunun tüm
itirazlarına ve karşı çıkmasına
rağmen Yunan
meclisinde 2008 yılında kabul
edilen yasa çözüm üretmek

yerine mevcut sorunu daha da
karmaşık hale getirmiştir. Yeni
yasa, vakıf mallarının satışı ve
yerel yönetimlere devrinin de
önünü açmıştır. Batı Trakya
Türk toplumu olarak sahip
olduğumuz dini özerklik
çerçevesinde Yunan
hükümetini vakıflarımızın
idare heyetlerini özgürce
seçme hakkımızı iade etmeye
çağırıyor, vakıf mallarında
süregiden talana ivedilikle son
verilmesini talep ediyoruz.” 
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DEMOKRATİK Sol Parti (DİMAR),
SİRİZA ile işbirliği kararı aldı. 

DİMAR Partisi Merkez Yürütme
Kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı
toplantıda, önümüzdeki seçimlerde
SİRİZA Partisi ve diğer bazı siyasi
grupların oluşturduğu “İlerici İttifak”la
güç birliği yapmayı kararlaştırdı. Karar,
üçe karşı 309 oyla alındı. 

DİMAR’dan yapılan açıklamada,
işbirliğinin eşit şartlarda ve parti
programları çerçevesinde olacağı
belirtildi. Açıklamada, ortak seçim
komisyonu oluşturulacağı ve DİMAR
temsilcilerinin gerek Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde, gerekse
milletvekili seçimlerinde aday
listelerinde yer alacağı kaydedildi. 

Kuruluş felsefesine ve değerlerine
sadık kaldığını ifade eden DİMAR
Partisi, yazılı açıklamasında ülke
genelindeki sol ve ilerici güçlerin bir
araya geleceği siyasi yapı olarak
değerlendirdiği “İlerici İttifak”la güç
birliğinin ülke siyaseti açısından son

derece önemli olduğunu savundu. 
Prespa Anlaşması’nın onaylandığı

süreçte SİRİZA ile yakınlaştığını
kaydeden DİMAR Partisi, fanatizmden
uzak bir şekilde milli menfaatlerin
korunması için gayret gösterildiğini
vurguladı. “İlerici İttifak”ın ve DİMAR –
SİRİZA işbirliğinin ANEL ve Panos
Kammenos’un hükümetten ayrılmasıyla
mümkün hale geldiği ifade edilen yazılı
açıklamada, söz konusu ittifakın siyasi
sistem için bir şans olduğu dile getirildi. 

Bu arada, iki partinin işbirliği
sürecinde SİRİZA Başkanı ve Başbakan
Aleksis Çipras ile DİMAR Başkanı
Thanasis Theoharopulos’un biraraya
gelerek işbirliği konusunu görüştüğü
ifade edildi. 

Hatırlanacağı üzere DİMAR Partisi
daha önce PASOK ve POTAMİ ile
ortaklık kurarak KİNAL partisi adı
altında birleşmişti. Sonra da POTAMİ ile
DİMAR partileri, KİNAL’dan
ayrıldıklarını açıklamışlardı. 

GÜMÜLCİNE’de Kırmahalle Türk Azınlık İlkokulu 6 Nisan tarihinde kermes
düzenledi. Öğrenci ve Encümen Heyeti tarafından düzenlenen kermeste, velilerinin
hazırladığı yiyecek ve içecekler satıldı. 

Okul ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Kırmahalle Türk Azınlık İlkokulu’nda 6
Nisan Cumartesi günü gerçekleşen kermes saat 09:00’da başladı ve geç saatlere
kadar devam etti. 

Okul bahçesinde düzenlenen kermese öğretmenler, veliler ve öğrenciler ile
soydaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Kırmahalle Türk Azınlık
İlkokulu’nun kermesine yoğun ilgi

DİMAR, SİRİZA’yla
işbirliği kararı aldı

YENİ Demokrasi Partisi (YDP) Başkanı
Kiriakos Miçotakis Reuters haber
ajansına verdiği röportajda, ekonomi
alanında hayata geçirmeyi planladığı
reformlardan bahsederek, vergileri
düşüreceklerini, yatırımcıları cezbetmek
için reformlar yapacaklarını, devletin
verimliliğini arttıracaklarını ve
sürdürülebilir bir hale getirmek için
devletin emeklilik sistemini
değiştireceklerini söyledi.

“Bu reformları bir programın parçası
oldukları için değil, Yunanistan
ekonomisini daha rekabetçi hale
getirmek adına gerekli olduklarına
inandığımız için uygulayacağız.” diyen
Miçotakis, söz konusu reformları
uyguladıktan sonra faiz dışı fazlalarla
ilgili konuların konuşulabileceğini

belirtti.
SİRİZA’nın ekonomi politikalarını

eleştiren YDP Başkanı, “SİRİZA halkın
cebinden alması gerekenden fazla para
aldı ve ben bu paraların bir kısmını hem
vatandaşlara hem işletmelere geri
vermeyi planlıyorum. Her 10 Yunan
vatandaşından sekizi ülkenin yanlış
yönde ilerlediğine inanmaya devam
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya ile imzalanan
Prespa Anlaşması’na da değinen
Miçotakis, söz konusu anlaşmaya karşı
olduğunu bir kez daha vurguladı.
Miçotakis buna rağmen anlaşmaya saygı
duyacaklarını, ancak ülkenin çıkarlarına
uymayan bazı yönlerini düzeltmek için
çalışacaklarını söyledi. 

Kiriakos Miçotakis 
Reuters’a konuştu
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MARONYA – Şapçı Belediyesi’ne
bağlı Evrenköy’de 7 Nisan Pazar günü
hatim töreni düzenlendi. 

Kur’an kursu öğrencilerinin velileri
tarafından düzenlenen törene davet
edilen misafirler, cami önünde
öğrencilerin anneleri ve babaları
tarafından karşılandı.

Öğrenciler, hocaları Necati
Ahmet’in hazırladığı program
doğrultusunda Kur’an-ı Kerim,
ilahiler, dini şiirler ve dualar okudular.

Hatim duasını Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yaparken,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif de
soydaşları selamladı, töreni
düzenleyenleri kutladı.

Öğle namazının ardından, hatim
törenine katılan misafirlere yemek
ikram edildi. 

Evrenköy’de düzenlenen hatim
törenine Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu
İbrahim Sakli, Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, DEB Partisi yöneticileri,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan
Multaza, eyalet meclis üyeleri Ahmet
İbram ve İsmail Hüse Mustafa,
Kozlukebir belediye başkan adayı
İbrahim Şerif, Selanik Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, Batı Trakya Camileri Din
Görevliler Derneği Başkanı Sadık
Sadık ve çok sayıda soydaş katıldı.

Evrenköy’de hatim
töreni düzenlendi

Y aşadığınız ülkeyi düşünün. O
ülkedeki hakim etnik kimlikten
değilseniz, hakim dinden

değilseniz,  yani o ülkede “farklı” olarak
nitelendirilebilecek biriyseniz
“vatandaşlığınızı” kaybetme riskiniz çok
yüksek. 1998 yılına kadar Yunanistan’da
yaşayan Batı Trakya Türkleri böyle bir
“risk” ile karşı karşıya yaşadı. 

Bizler bile Türkiye’de üniversiteye
gittiğimiz yıllarda “acaba başımıza böyle
bir şey gelir mi?” diye düşünmeden
edemezdik. Yunanistan Vatandaşlık
Yasası’nın ırkçı 19. maddesinden
bahsediyorum. Şu 1998 yılında iptal
edilene kadar binlerce Batı Trakya
Türkünün “korkulu rüyası” olan ırkçı ve
antidemokratik uygulamadan söz
ediyorum. 

Bundan bir süre önce mecliste
vatandaşlık yasasıyla ilgili bir düzenleme
yapıldı. Bir yasa değişikliği. Özellikle
sonradan ülkeye gelip yerleşen insanlara
vatandaşlık verilmesiyle ilgili işlemleri
düzenleyen bir yasa değişikliği. Mecliste
yapılan görüşmelerde Rodop milletvekili

Mustafa Mustafa da söz alıp bir konuşma
yaptı. Konuşmasında binlerce
mağdurdan bahsetti. Bu mağdurların,
mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini
söyledi. 

Ancak mecliste yapılan yasal
değişiklik, 19. madde mağdurlarıyla ilgili
yeni bir düzenleme getirmiyor. Ne yazık
ki getirmiyor. Bakanlığın resmi verilerine
göre 48 bin Batı Trakya Türkü, bazılarına
göre ise daha da fazla sayıda bir kitle
sözkonusu. Bu insanlar ırkçı 19. Madde
yüzünden vatandaşlıktan çıkartılan
insanlar. 

Bu hafta gazetemizde 21 yıl önce iptal
edilen ancak yaraları hala kapanmayan
19. Madde “felaketini” ele aldık.
Haberimizde iki olaya vurgu yapıyoruz.
Birincisi, Efimerida ton Sintakton
gazetesinde haberi çıkan ancak ismi
açıklanmayan bir soydaşımızla ilgili.
Yıllar önce Gümülcine’deki köyünden iş
için Avustralya’ya giden bir soydaş. Bir
insan düşünün ki memleketindeki
ekonomik geri kalmışlığın bir kurbanı
olarak gurbette yaşamak ve gençliğini

burada geçirmek zorunda kalıyor.
Köyünden, yakınlarından ve belki de
ailesinden uzakta geçen bir ömür. Sonra,
ömrünün son dönemini yaşamak
arzusuyla “memlekete dönüş”. Kimbilir
ne hayaller kurdu bu soydaşımız.
Köyündeki evi tamir edecekti belki.
Bahçesine torunu için bir salıncak
kuracaktı belki. Kim bilir, evin bahçesine
bir asma ekip, büyütüp çardak yapacaktı.
Avustralya’da geçen yılların
yorgunluğunu, belki eşiyle, belki
çocuklarıyla, belki de komşularıyla
çardağın altında yudumlayacağı Türk
kahvesiyle atmayı hayal etti. Çok özlediği
köy düğünlerini hayal etti belki de,
çocuklarıyla, torunlarıyla Batı Trakya’dan
atlayıp İstanbul’daki, Bursa’daki
akrabalarına gitmeyi düşündü belki de.
Ancak tüm bu hayalleri bir anda “suya
düştü.” Zira memleketine geldiği 2004
yılında vatandaşlıktan çıkartıldığını
öğrendi. 15 yıldan beri de bununla
debeleşiyor. Bu soydaşımız için “ufukta
ışık göründüğünü” öğrenmemiz bizi bir
nebze de olsa mutlu etti. Fakat ne
eylersin ki; geçen yıllara yazık oldu. 

İkinci vaka ise ismiyle cismiyle
aramızda ve karşımızda. Gümülcine’nin
en büyük Türk köylerinden biri olan Ircan
köyünden Ali abi. Ali Cabil şu anda 62
yaşında. Yaklaşık 40 yıl boyunca köyünde
“vatansız” olarak yaşamış biri. 19.
Madde’ye dayanılarak vatandaşlıktan
atılan Ali bey, ömrünü “var ama yok” ,
“yok ama var” statüsünde geçirmiş
deyim yerindeyse. Üç kızı da onu
“vatansız” olarak tanımış. Kimlik kartı
olmayan, sigortası olmayan, yurtdışına

çıkamayan, devlete göre resmi olarak
“olmayan” biri olarak yaşamış. “Yetkili”
ve “etkili” kişilerden gereken desteği
göremeyen Ali Cabil, kendi gayretleriyle
vatandaşlığını geri almak için uğraşmış.
Ve sonuçta yaklaşık 40 yıl boyunca
“vatansız” statüsünde bir ömür
geçirdikten sonra 2018 yılının Eylül
ayında Şapçı polis karakolundan
“taftotita” denen nüfus belgesini almış.
Ali abi geriye dönüp baktığında yaşadığı
acıları hatırlıyor. Nasıl hatırlamasın ki? Ne
olursa olsun, 40 yıl boyunca bir insan
böyle bir eziyeti çekmemeliydi. Fakat
çekti. Bakın neler diyor o zor yıllar için.
Haberden aktarıyorum: “Vardım,
yaşıyordum ama ‘yok’ gibiydim. Yıllarca
sağlık sigortam bile yoktu. Çok zor bir
hayat yaşadım. Yaklaşık 40 sene beni
oyaladılar. Vatandaşlığa kendi
çabalarımla ulaştım. Çok şükür şimdi
vatandaşlığa alındım. Altı ay önce kimlik
kartımı elime aldım. Taftotitayı aldığım
gün komşumuz Bulgaristan’a gidiyordu.
Ben de onunla gittim. 40 yıldan beri yurt
dışına çıkamadım. Türkiye’de bir sürü
akrabam var. Hiçbirini göremedim. Bazı
akrabalarımız Yunanistan’a geldi. Ancak
onları görebildim. Kimliğimi aldığım an
benim için çok önemli bir andı. Sanki yeni
doğmuş gibi hissettim bir an. 40 sene
çektiğim çileler geldi aklıma. Buna da
şükür diyoruz. Ama ne yapalım, geçen
yıllara yazık oldu.”

İşte böyle. Ircanlı Ali abi için de,
yıllarca Avustralya’da yaşadıktan sonra
memlekete dönen soydaşımız için de
aynı şeyi söylemek mümkün: GEÇEN
YILLARA YAZIK OLDU!... 

Ozan AHMETOĞLU

“Geçen yıllara yazık oldu!”

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evde kuş bakımı ve beslenmesi
E vde kuş bakımı belirli

kurallara uyulduğu
zaman çok kolay,

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

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

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

Müftüler, Büyükelçi
Özügergin’i ziyaret etti

BATI Trakya Türkleri’nin
seçtiği müftüler İbrahim Şerif
ve Ahmet Mete, Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Burak
Özügergin’i ziyaret etti. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, 4 Nisan Perşembe günü
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek,
Büyükelçi Burak Özügergin’le
görüştü. 

Ziyaretle ilgili olarak

büyükelçiliğin sosyal medya
hesabından yapılan
açıklamada, “Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
bugün verimli bir görüşme
yaptık. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın karşı karşıya
kaldığı sorunları ele aldık.”
ifadelerine yer verildi.

Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif ise yaptığı paylaşımda,
“Bugün T.C. Atina Büyükelçisi
Sn. Burak Özügergin’e
hoşgeldin ziyaretinde

bulunduk. Kendisiyle verimli
bir görüşme yaptık, kendisini
B. Trakya’ya davet ettik.
Kabullerinden dolayı teşekkür
ediyoruz.” ifadelerine yer
verdi. 
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete

ise sosyal medya hesabından
şu paylaşımda bulundu: “Atina
Büyükelçimiz Sn. Burak
Özügergin beyefendiye
hoşgeldin ziyaretinde
bulunduk. Hayırlı hizmetler
dilerim.” 

Kuşadası’nda Yunanistan’ın
vize ofisi açıldı

YUNANİSTAN, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde
vize ofisi açtı.

Kuşadası Ticaret Odası’nda tahsis edilen
ofisin hizmete başlaması dolayısıyla tören
düzenlendi.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argiro
Papulia, vize başvuru merkezinin tekrar
faaliyete başlamasından dolayı mutlu
olduklarını söyledi. 

Ofisin 30 Eylül’e kadar açık kalacağını
vurgulayan Papulia, “Bu bölgelerde yaşayanlara
ve gelen misafirlere hizmet sunmayı

hedefliyoruz. İki komşu halkın turizm, kültür ve
ticaret ilişkilerinin daha güçleneceğini
düşünüyorum. Vize merkezinin kış aylarında
açık kalması yönünde talep var. Atina ile
görüştük bu açığı kapatmayı düşünüyoruz.”
diye konuştu. 

Papulia, desteklerinden dolayı Kuşadası
Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar
Akdoğan ise ofisin Kuşadası ve çevre ilçelerde
yaşayanlara hizmet vereceğini dile getirdi.
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LetsGoDigital‘in ortaya çıkardığı
rapora göre LG, 2 Aralık 2015 tarihinde
ilginç bir patent aldı. Amerika Birleşik
Devletleri‘nde alınan bu patente göre LG
şeffaf ve katlanabilir bir telefon üzerinde
çalışıyor.

Bu tuhaf patentte, cihazın yarısı
ayarlanabilir saydamlığa sahip. Diğer
yarısı da batarya nedeniyle opak bir renk
ile tasarlanmış gibi görünüyor. Saydam
olan kısımda herhangi bir pürüz veya
elektronik aksam görülmüyor.

LG katlanabilir telefon için henüz
erken diyor!

LG bu yılın başlarında, katlanabilir bir
telefon piyasaya sunmanın henüz çok
erken olduğunu belirtti ve bunun yerine
LG V50 için ikinci ekran aksesuarı
çıkarttı. LG bu noktada haklı olabilir.
Çünkü katlanabilir telefonun öncüleri
olan Samsung ve Huawei, çıkarttıkları
katlanabilir telefonları 2.000 doların
üzerinde fiyatlarla satmaya çalışacaklar.

Bu, sıradan kullanıcıların
erişebileceği fiyatlardan çok daha
yüksek bir fiyatlandırma. Ayrıca hem
Huawei hem de Samsung cihazları
deneyimleme fırsatı bulan bazı basın
çalışanları, telefonların ekranının
muşamba benzeri bir maddeden
yapıldığından ve katlanma yerlerinin
belli olduğundan şikayet ettiler.

LG, bu noktada mantıklı davranmış
olabilir, isteseydi mühendislerinin
tümünü katlanabilir telefon tarafına
kanalize edip buraya yönlenebilirlerdi.
Fakat pragmatik yaklaşımları onları bu
fikirden vazgeçirmeye itti.

LG şeffaf ve katlanabilir bir telefonu
gerçeğe dönüştürmek için gerekli
teknolojiye sahip. Görünürde bağımsız
bir kurum olan fakat aslen LG
Electronics çatısı altında yer alan LG
Display, bir süredir şeffaf özelliğe sahip

OLED ekranlar sergiliyor. LG’nin kar
etmemesine rağmen neden telefon
üretmeye devam ettiğini düşünüyorsanız
cevap burada yatıyor. LG telefonlar,
şirketin diğer markaları için bir vitrin
niteliği taşıyor.

G’nin yeni patentinde belirtilen şeffaf
telefonda en dikkat çeken detay ise
menteşe. Patentin önemli bir kısmında
geliştirilmiş menteşe tasarımından
bahsediliyor. TCL ve Huawei gibi
şirketler de menteşe konusunda çok
gelişmiş durumdalar fakat LG, patentte
gösterdiği menteşe tasarımını gerçeğe
dönüştürürse bu önemli bir adım
olacaktır.

FACEBOOK YENİ YOL 
HARİTASINI AÇIKLADI !
Facebook bugün yalan haberleri
önlemek ve bunların platformunda
yayılmasını engellemek amacıyla
çalışacağı dört yolu açıkladı.
Şirketin ilk planı Haber akışı

algoritmasını algoritması konusunda;
Associated Press, akademisyenler, haber

uzmanları ve diğer uzmanlarla ortaklık
kurmak.

Facebook yalan haber için ortaklıklar
kuracak!

Axios tarafından bildirilen haberde,
Facebook bugün genel merkezinde
düzenlediği basın toplantısında sahte
haberleri ve nefret söylemi içeren
konuşmaları engelleme veya azaltma
çabalarıyla ilgili yaptıklarını paylaştı.
İşte şirketin planları:

Associated Press ile olan ortaklığı
yanıltıcı haberler ve videolar
kapsamında genişletmek

Haber akışı algoritmasını, bağlantılı
olduğunuz kullanıcılardan çok daha
geniş alana yayan sitelerin görünme
sırasını azaltma

Üyelerini art arda yanlış bilgiye
yönlendiren ve platformun topluluk
standartlarını ihlal eden grupların
kapatılması

Sosyal medya platformunun
kullanıcılarının iddialarını gazeteci
kaynaklarından doğrulamak ve yalan
haberler konusunda
akademisyenler,anket uzmanları,
uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile
ortak çalışmak

Facebook, platformunda; çocuk
istismarı, terörizm ve çıplaklığı
neredeyse bitirdiğini belirtti. Ancak
şirket, nefret söylemlerinin yalnızca
%52’siniengelleyebiliyor. Şirket yetkilisi:
“Şirketimiz, çocuk istismarı ve terör
propagandalarının %99‘unu engelliyor.
Ancak nefret söylemlerinin sadece
%52’sini engelliyebiliyoruz. Bununla
savaşımız devam edecek.” dedi.

LG’den şeffaf katlanabilir telefon
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SOL DAN SA ĞA
1) Kesilen parça, kırpıntı – (halk dili) İşte, burada 2)
Oyunda kağıt atma sırası – Kısa boylu, şişman 3)
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki – Vilayet – (ünlem)
Yazıklar olsun 4) Doğum yaptıran kadın – Proje 5) Eğik
olarak birbiriyle kesişen – Uzun saçaklı çatısı olan alçak
dağ konutu 6) Yöneten kimse – (halk dili) Yalan 7) Kılıç,
bıçak kabı – Bayrak – Praseodim’in simgesi 8) Dar ve
uzun kösele dilimi – Karışık renkli 9) Neptünyum’un
simgesi – Radon’un simgesi – Kuyruklu bir maymun
türü 10) Yemek, yiyecek – Çimentonun su yardımıyla
kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert,
dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi 11) Fin hamamı –
(halk dili) Şarkı 12) Bir nota – Yan tutan, bir yanı
destekleyen kimse 13) Baba, cet – Bir tür pembe şarap,
gül şarabı – Rubidyum’un simgesi 14) (halk dili) Kuru
yaprak – Tapa.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Kekeme – İl, şehir – Tuzak 2) Oyunda arkadaşlarına
baş olan çocuk – Bir kumar oyunu 3) Kapıdaki demir
kanat – (kısaca) Anadolu Ajansı – Yabani hayvan yakala-
ma işi 4) İtici güç – Rutherfordyum’un simgesi –
Gülgillerden bir ağaç 5) Çok küçük boyutlarda işaret,
benek – Göz – Sarhoş bağırması 6) Tulyum’un simgesi –
Gözü bir şeyden yılmayan, azgın – Avrupa’da yaygın-
laşan sanatta bir anlatım biçimi. Başlangıcı ve bitişi için
kesin bir tarih verilmemekle birlikte 16 ve 18. yüzyıllar
arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir 7)
Leyleksilerden bir kuş, Mısır turnası – Hayvanın başlığı,
yuları ve gemi – Gerekenden eksik 8) Metal görünümün-
deki karışım – Karşılıksız sevgi 9) Kırmızı – Ayak sesi –
Çalgıyı ayarlama 10) Duvarı berkitmek için taşların
arasına yatay olarak yerleştirilen direk – Sinemada
çekim – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı 11) (kısaca)
Akümülatör – Kağıt yaprakları – Giysi, ruba.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Kamber, Moda 2) An,
Aşama, El 3) İcar,
Kokart 4) Davudi, İri 5)
Ad, Peni 6) Enik, Zifir 7)
Aka, Esas, Bi 8) Bakara,
Tar 9) Ab, Sava, Saç 10)
İnat, Mai 11) Ari,
Ayaklık 12) Ki, Ala, Sr
13) Anemik, Baki 14)
Melas, Merak.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kaide, Aba, Adam 2)
Anca, Ekabir, Ne 3)
Avanak, Nikel 4)
Barudi, Asa, İma 5) Eş,
Kerata, İs 6) Rakip, Sav,
Yak 7) Mo, Eza, Amal 8)
Makinist, Akabe 9) Arif,
Asıl, Ar 10) Deri, İbra,
Iska 11) Alt, Gri, Çıkrık.
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BİNLERCE BATI TRAKYA TÜRKÜ
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILDI
Çalışmak üzere ailesiyle Avustralya’ya
giden ve yıllar sonra Yunanistan’a
kesin dönüş yapan bir soydaşın 19.
madde nedeniyle vatandaşlıktan
çıkartıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili
haber Efimerida ton Sintakton
gazetesinde Anda Psara imzasıyla
yayınlandı. Avustralya’dan 2004
yılında Yunanistan’a dönen ancak
ismi açıklanmayan soydaşın sonradan
vatandaşlıktan çıkartıldığını öğrendiği
ifade edildi. Söz konusu kişinin 15
yıldır Gümülcine’de “vatansız” olarak
yaşadığı ortaya çıktı. 

Uygulanmaya başlandığı 1955
yılından, kaldırıldığı 1998 yılına kadar
binlerce Batı Trakyalı Türkün
vatandaşlıktan ıskat edilmesine neden
olan ırkçı 19. madde azınlık insanına
sorun yaşatmaya devam ediyor. 

40 YIL VATANSIZ OLARAK
YAŞADIKTAN SONRA
VATANDAŞLIĞA ALINDI
Irkçı 19. madde mağdurlarından biri
de Rodop iline bağlı Ircan köyünde
ikamet eden Ali Cabil. Ircan köyünde
dünyaya gelen Ali Cabil, Yunan
Vatandaşlık Kanunu’nun 19.
maddesine dayanarak vatandaşlıktan
atıldı. Cabil, yaklaşık 40 yıl “vatansız”
olarak Batı Trakya’da yaşadı. Birçok
hizmet ve haktan mahrum kalarak
yaşamak zorunda olan Ali Cabil, yıllar
boyunca adeta “yok” sayıldı. Cabil’in
girişimleri yıllarca sonuçsuz kaldı. Ali
Cabil 40 yıllık mağduriyetten sonra
altı ay önce vatandaşlığa kabul edildi. 

“GEÇEN YILLARA YAZIK,
GENÇLİĞİME YAZIK”
19. madde mağduru binlerce Batı
Trakyalı’dan biri olan Ali Cabil,
konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu. Cabil şu ifadelere yer verdi:
“Bu maddenin ve bu uygulamanın
yüzünden yıllarca çok zorluklar
çektim. Yaklaşık 40 sene boyunca
‘taftotitam’ (kimlik) yoktu. Vardım,
yaşıyordum ama ‘yok’ gibiydim.
Hiçbir hakkım, hukukum yoktu.

Yıllarca sağlık sigortam bile yoktu.
Çok zor bir hayat yaşadım. Yaklaşık 40
sene beni oyaladılar. Vatandaşlığa
kendi çabalarımla ulaştım. Bu
problemi çözmek için kendim
uğraştım. Ne yazık ki yardım eden
çıkmadı. Çok şükür şimdi
vatandaşlığa alındım. Altı ay önce
kimlik kartımı elime aldım. Eylül
ayında kimlik kartımı alabildim.
Taftotitayı aldığım gün komşumuz
Bulgaristan’a gidiyordu. Ben de
onunla gittim. 40 yıldan beri yurt
dışına çıkamadım. Türkiye’de bir sürü
akrabam var. Hiçbirini göremedim.
Bazı akrabalarımız Yunanistan’a
geldi. Ancak onları görebildim.
Kimliğimi aldığım an benim için çok
önemli bir andı. Sanki yeni doğmuş
gibi hissettim bir an. 40 sene çektiğim
çileler geldi aklıma. Buna da şükür
diyoruz. Ama ne yapalım, geçen
yıllara yazık oldu.”

MUSTAFA MUSTAFA 19. MADDE
MAĞDURLARINI MECLİSTE 
DİLE GETİRDİ
Bu arada, Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa geçtiğimiz günlerde
mecliste vatandaşlık yasasıyla ilgili
konuların da ele alındığı bir kanun
taslağı görüşmelerinde söz alarak 19.
madde nedeniyle yaşanan
mağduriyetlere değindi. 

“Vatandaşlık yasası konusu açıldığı
zaman gerçekten duygulanıyorum.”
diye konuşan Mustafa Mustafa,
“Gerek geldiğim bölge, gerekse siyasi
olarak ait olduğum kesimi dikkate
alınca duygulanmamak elde değil. 19.
madde nedeniyle benim bölgemden
ve diğer bölgelerden binlerce
Yunanistan vatandaşı vatandaşlıktan
atıldı. Çok büyük acılar çekildi. Bu
gerçeği daha fazla dramatik hale
getirmek istemiyorum.” 

MUSTAFA: “BU
MAĞDURİYETLERİN 
GİDERİLMESİ GEREKİR”
19. maddenin 1998 yılında iptal
edildiğini hatırlatan milletvekili
Mustafa, “Hatırlanacağı üzere 1998
yılında dönemin Adalet Bakanı
getirdiği bir düzenlemeyle
Vatandaşlık Yasası’nın 19. maddesini
iptal etti. Dönemin bakanı, gerek
benim, gerekse o dönemde
milletvekili olduğum Sinaspismos
grubunun önerilerini dikkate almadı.
Sayın bakan vatandaşlıktan atılan
binlerce insanın mağduriyetinin
giderilmesi için bir düzenleme
yapılmasını kabul etmedi. 

Bir azınlık hikayesi: 
19. Madde mağduriyeti

Batı Trakya Türklerine
uygulanan en önemli
baskılardan biri olan

Yunanistan Vatandaşlık
Yasası’nın ırkçı 19.
maddesi nedeniyle
mağduriyetler hala

sürüyor. 19. maddenin
iptal edilmesinin
üzerinden 21 yıl

geçmesine rağmen, Batı
Trakya Türkleri söz

konusu uygulamanın yol
açtığı sorunlarla

boğuşmaya devam
ediyor. 

19. madde mağduru olan
Batı Trakya

Türkleri’nden biri de,
Gümülcine’nin bir

köyünden çalışmak
üzere Avustralya’ya

giden bir gurbetçi.
İsminin açıklanmasını

istemeyen soydaşın
yıllar sonra memleketine

döndükten sonra
vatandaşlıktan

çıkartıldığı ortaya çıktı. 

Devamı 9. sayfada
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Semazenlerin
gösterisi büyük
beğeni topladı

TÜRKİYE Kültür ve
Turizm Bakanlığı İstanbul
Tarihi Türk Müziği
Topluluğu, 6 Nisan
Cumartesi akşamı
Gümülcine’de Müzik
Sarayı’nda bir gösteri
sundu.

Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanlığı ve
Gümülcine Belediyesi
Kültür, Eğitim ve Spor
Şirketi tarafından organize
edilen etkinlikte,
semazenlerin performansı
beğeniyle izlendi. Müzik
Sarayında gerçekleşen
gösteriye vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.

Göresteriyi Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios,
Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan
Yalman ve eşi, Türkiye’nin
Gümülcine Konsolosu
Neslihan Altay, Gümülcine
Belediyesi Kültür ve
Atletizm İşleri Başkanı
Natassa Liveriadu, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet

Başkan Yardımcısı Tarkan
Multaza, meclis üyesi Amet
İbram, Gümülcine belediye
başkan adayı ve
Vatandaşlar Toplumu
Listesi Başkanı Yannis
Garanis ve listesinden
azınlık adayları,
BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler

Birliği Başkanı Necat
Ahmet, KİNAL Partisi
Rodop milletvekili adayı
Sibel Mustafaoğlu,
Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet,
Edirne Trakya
Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Mustafa Hatipler’in yanı
sıra çok sayıda kişi izledi.

Celal Bayar 
Azınlık Lisesi’nden
bir başarı daha

YUNANİSTAN Matematik
Derneği ve Rodop Ortaöğretim
Müdürlüğü’nün 6 – 7 Nisan
tarihlerinde düzenlediği Matematik
ve Mantık Yarışması’nda Celal Bayar
Ortaokulu ve Lisesi ikinci oldu.

Gümülcine 3. Lisesi’nde
düzenlenen yarışmada Yunanistan
genelinden okullar yer aldı.
Yarışmada Celal Bayar Ortaokulu ve
Lisesi finale kalan 6 okul arasından
ikinci oldu. 

Matematik ve Mantık
Yarışması’nda Celal Bayar Ortaokulu
ve Lisesi’ni temsil eden dört grup
şöyle: 

Grup: Gamze Mehmet – Büşra

Üzeyir – Fatma Paşalı 
Grup: Ecem Haşim – Meryem Hacı

Ali – Eren Kurt Hüseyin 
Grup: Kaan Ali Çavuş – Emir

Mehmet – Eslem Kara Ali 
Grup: Tunahan Hacı – Sema Amet

– Ayçıl Paşaoğlu
Yapılan elemeler sonucunda

finalde yarışan Celal Bayar Ortaokul
ve Lisesi’nden Tunahan Hacı, Sema
Amet ve Ayçıl Paşaoğlu oldu. 

Yarışma sonrası Celal Bayar
Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti
ve yöneticileri, yarışmaya katılan
öğrencileri ve öğretmenleri Aydın
Halil’i başarılarından dolayı tebrik
etti.  

Bu realite toplumun yüreğinde bir
yaradır ve tedavi edilmeyi
beklemektedir. Bakanlığın verdiği
rakamlara göre 48 bin kişi
vatandaşlıktan çıkartıldı. Bir anda
kendilerini vatansız hissettiler. Bugün
bu kişilerin büyük çoğunluğu
Türkiye’de yaşıyor. Bazıları, Avrupa
ülkelerinde ve diğer ülkelerde. Bugün
hala Yunanistan’da yaşayıp da
vatandaşlıktan çıkartılan ve hala
Yunanistan’da yaşayan insanlar var.
Sayıları belki az fakat ‘haymatlos’
kimliğiyle zor şartlarda yaşayan

insanlar var. Az sayıda olabilirler fakat
bunlar karakteristik vakalar. Yurt
dışında yaşayan ancak hala herhangi
bir vatandaşlık almayanlar var.” diye
konuştu. 

Mustafa Mustafa, bu sorunun
ortadan kaldırılması için gerekli
çalışmaların yapılması ve devletin
yetkili birimler ve vatandaşlık
kurulları tarafından mağduriyetlerin
sona erdirilmesinin gerektiğini
söyledi. Milletvekili Mustafa, herkesin
doğduğu memleketine dönme ve
istediği takdirde insan onuruna
yakışır bir şekilde hayatının son
günlerini kendi memleketinde yaşama
hakkının olduğunu vurguladı. 

8. say fa nın de va mı
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BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Dr.
Hüseyin Baltacı’nın
önümüzdeki Mayıs ayında
yapılacak Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde DEB Partisi’nden
aday olacağı açıklandı.

DEB Partisi’nden yapılan
açıklamada 26 Mayıs Pazar
günü yapılacak olan AP
seçimlerinde BTAYTD Başkanı
Hüseyin Baltacı’nın milletvekili
adayı olarak DEB Partisi’nin
listesinde yer alacağı duyruldu.
Açıklamada mesleki, sosyal ve
toplumsal hayatında son derece
aktif bir kişiliğe sahip olan ve
insanlara hiç bir ayrım
yapmadan yardım etmeyi
kendine amaç edinmiş biri olan
Dr. Hüseyin Baltacı’nın azınlığın
sesini Atina ve Avrupa’ya
duyurma gayretinde önemli
katkıları olacağına vurgu
yapıldı.

Selanik Aristotelio
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunu olan Dahiliye Uzmanı
Hüseyin Baltacı ise adaylığı ile
ilgili olarak yaptığı açıklamada
AP seçimlerinde DEB Partisi

listesinde yer alacak olmaktan
mutluluk duyduğunu belirtti. 

Adaylığıyla ilgili olarak “Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı,
Yunanistan’ın olduğu gibi aynı
zamanda Avrupa’nın da bir
parçasıdır. Bizler, demokratik
haklarımıza sahip olarak,
ekonomik geri kalmışlıktan
kurtulan, kalkınmadan ve
ekonomik gelişmeden hak
ettiğimiz payı alabilen,
halkımızın yaşadığı
haksızlıkların giderildiği bir
toplum olarak yaşamak
istiyoruz. Ayrımcılığın olmadığı
bir Avrupa’da yaşamak
istiyoruz.” ifadelerine yer veren
Hüseyin Baltacı sözlerine şu
şekilde devam etti: “Tüm bu
sorunlarımızı ve taleplerimizi
yüksek sesle dile getirmek ve
insanımızın sesi olmak için 26
Mayıs’ta siz değerli halkımızın
desteğini bekliyoruz.”

DEB Partisi tarafından
yapılan açıklamada, AP
milletvekili adaylarının
önümüzdeki günlerde
kamuoyuna açıklanmaya
devam edileceği belirtildi.

26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılan Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi, listesinde yer alacak
ilk 10 milletvekili adayını açıkladı. DEB
Partisi’nin açıkladığı isimlerin beşi Rodop, diğer
beşi ise İskeçe ilinden. 

DEB Partisi, milletvekili adaylarını
önümüzdeki günlerde açıklamaya devam
edecek. 

DEB Partisi’nin açıkladığı ilk 10 aday şunlar: 
1- Abdülkadir Hafız Hoca – Rodop ili

Mehrikoz eski nahiye müdürü.
2- Ahmet Mustafa – Çiftçi, DEB Partisi

kurucularından.
3- Bahri Belço - Gazi Üniversitesi İktisadi ve

İdari Bilimlerler Fakültesi İşletme bölümü
mezunu, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı,
BTAYTD yönetim kurulu üyesi.

4- Emine Molla Hüseyin  - DEB Partisi MYK
üyesi

5- Gökmen Sabrioğlu - Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve
Öğretim Bölümü mezunu.

6- Hasan Hasan – Gazeteci, Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü Mezunu, azınlık kurumlarında
yöneticilik, DEB Partisi MYK üyesi ve DEB
Partisi eski genel başkan yardımcısı.

7- Hüseyin Bandak  – İş adamı, İskeçe
Koyunköy eski nahiye müdürü, BAKEŞ Başkan
Yardımcısı.

8- İbrahim İbram (BALTALI) – Gazeteci,
yazar, Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi mezunu. 

9- Muhammed Kabza – Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği
Mezunu, Mustafçova Gençlik Derneği eski
asbaşkanı.

10- Özcan Aliosman – Gazeteci, Ege
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü Mezunu.

DEB Partisi Avrupa Parlamentosu 
seçimleri için ilk 11 adayını açıkladı

YASSIKÖY Belediyesi’ne bağlı Büyük Müsellim köyündeki Büyük
Müsellim Kültür ve Folklor Derneği’nin Hıdırellez şenliği 5 Mayıs
Pazar günü gerçekleştirilecek. Dernek tarafından 10 yıldır aralıksız
sürdürülen Hıdrellez etkinliği bu yıl da devam ettirilecek. 

Büyük Müsellim Derneği’nin bu yılki etkinliği “Gelin Köyümüzde
Buluşalım” sloganıyla yapılacak. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek
Hıdrellez etkinliği 5 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te başlayacak.
Yapılan açıklamada etkinliğe herkesin davetli olduğu ifade edildi. 

Büyük Müsellim
Hıdırellez’e hazırlanıyor

Türk ve Yunan veteran 
futbolcular dostluk maçı yaptı

YUNANİSTAN’ın Midilli Adası’ndan
Türkiye’nin Ayvalık ilçesine giden
Pallesviakos’un veteran futbolcuları,
Ayvalık’taki Hamdibey Kayaspor’un veteran
takımıyla  dostluk maçı yaptı.

Hamdibey Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ve
normal süresi 2-2 biten maçı, penaltı atışlarının
ardından Hamdibey Kayaspor 5-4 kazandı.

Maçın ardından verilen dostluk yemeğinde
konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Edremit Körfez Temsilcisi Cemal
Erhanoğlu, etkinliği düzenlemek için iki aydır
çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ege’deki Türk-Yunan dostluğunun
perçinlenmesi adına düzenlenen
organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden
Erhanoğlu, “Allah nasip ederse, önümüzdeki
süreçte futbolun yanı
sıra basketbol ve voleybol dallarında da Midilli
ile Ayvalık arasında benzeri dostluk maçlarının
düzenlenmesini sağlamaya çalışacağız.”
ifadelerini kullandı.

Yunanistan’nın Midilli Adası’ndan giden
takımın onursal başkanı Yorgos Ampelikiotis,te
Ayvalık’ın yeni belediye başkanı Mesut Ergin’i
daha önceden tanıdığını belirterek, “Bu
dostluklarımız sadece 3-5 yıllık bir birikim ile

sınırlı değildir. Bizim dostluklarımız yaklaşık
100 yıla dayalıdır. Bizler 1924 yılındaki
mübadelenin ardından da Türk dostlarımızla
ilişkilerimizi sürdürmeyi başardık.” diye
konuştu.

Program, karşılıklı hediye verilmesinin
ardından sona erdi.
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Bulustra Belediyesi için üçlü işbirliği

DEB Partisi Koyunköy’ü 
ziyaret etti

İSKEÇE’nin Bulustra (Avdira)
Belediyesi’nde üç siyasi hareket
birleşerek seçimlere katılma kararı aldı.
Eski belediye başkanı Vasilis Çolakidis
ile geçen dönem SİRİZA’nın desteğiyle
seçimlere katılan Nikos Kaliambakas ve
daha önce yayımladığı açıklamayla
liste kuracağını duyuran Gökçeler eski
belediye başkanı ve eyalet meclis üyesi
Birol İncemehmet seçimler öncesinde
güçlerini birleştirdi. 

Tek liste halinde yerel seçimlere
katılma kararı alan Çolakidis,
İncemehmet ve Kaliambakas 11 Nisan
Perşembe günü ortak basın toplantısı
düzenledi. 

Bir süredir görüşmelerde bulunan
üçlü, aldıkları ortak kararı kamuoyuna
açıkladı. Eski belediye başkanı Vasilis
Çolakidis yaptığı açıklamada, en eski
yerel yönetici olarak liste başkanı
olarak seçimlerde yer alacağını
duyurdu ve “Bir süredir devam eden
görüşmeler sonuç verdi. Üç hareketin
de ortak liste başkanı olarak seçimlere
katılmaktan onur duyuyorum.
Seçimleri kazandığımız takdirde tüm
bölge ve belediyemiz kazanmış
olacaktır.” dedi. 

Bulustra (Avdira) belediyesinin
imkanlarının kullanılmadığını
kaydeden Çolakidis, “Bulustra
belediyesi adeta otomatik pilotla
yönetiliyor. Belediyede dengeli bir

kalkınma yok. Yanlış stratejiler
uygulandı ve büyük eksiklikler ortaya
çıktı.” diye konuştu. 

Gökçeler eski belediye başkanı Birol
İncemehmet ise yeni bir liste kurma
çalışmalarına başladığını, ancak diğer
listelerle işbirliği olanağı doğduğu
andan itibaren bu işbirliğinin
gerçekleşmesine yoğunlaştığını
söyledi. Yeni seçim yasasının işbirliği
anlayışının gelişmesini zorunlu
kıldığını ifade eden İncemehmet,
“Bizler belki farklı siyasi görüşlerden
gelen insanlar olabiliriz. Ancak
amacımız ve istediğimiz bölgemizin
gelişmesi ve kalkınmasıdır. Ortak
amacımız ve işbirliğimizin hedefi
budur.” ifadelerine yer verdi. 

2014 yılındaki seçimlere “Dönüş”
(Strofi) listesi başkanı olarak katılan
Nikos Kaliambakas da yeni listenin
ismini “İşbirliği” olarak açıkladı. “Bu
belediyede kısır muhalefete yer
olmadığını dile getiren Kaliambakas,
Vasilis Çolakidis’in başkanlığında
gerçekleşen ittifakın önemli işler
başarabileceğini söyledi. 

Çolakidis, İncemehmet ve
Kaliambakas, yeni yasayı dikkate
alarak işbirliğini ikinci turda değil de,
seçimden önce hayata geçirmeyi daha
doğru bir hareket olarak
değerlendirdiklerini vurguladılar. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve parti
yöneticileri, 5 Nisan Cuma günü İskeçe
ilinde bulunan Koyunköy’ü ziyaret
ettiler.

Partinin erkek yöneticileri köy halkı
ile birlikte Cuma namazını kılarken,
Genel Başkan ve DEB Partisi kadın
yöneticileri köydeki kadınlarla sohbet
etme imkanı buldular. 

Cuma namazının ardından tüm parti
yöneticileri köy halkıyla bir araya
gelerek, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak
Avrupa Parlamentosu seçimleri
hakkında bilgi verdiler. 

Genel Başkan Çiğdem Asafoğlu söz
alarak, “DEB Partisi olarak Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılma kararı
aldık. Koyunköy bizim için çok önemli
bir köy. Hepinizin desteğini bekliyoruz,
bize atacağınız her oyun bir önemi
olduğunu düşünüyoruz ve sandıktan
çıkacak oyların varlığımızı
kanıtlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

DEB Partisi’nin İskeçeli
yöneticilerinden Ozan Ahmetoğlu  da
yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki 26

Mayıs AP seçimlerine DEB Partisi olarak
katılıyoruz. Amacımız Atina ve
Avrupa’ya sesimizi duyurmak ve
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın burada var
olduğunu ispat etmek, yıllardan beri
çözüm bekleyen problemerini dile
getirmek. Koyunköy, Batı Trakya’nın en
kalabalık Müslüman Türk köyüdür. 20
ve 50 yaş arası gençler yurt dışında iş
peşinde koşuyorlar. Avrupa’nın ve
Yunanistan’ın en yüksek işsizlik oranı
İskeçe’de. Hemen ardından ise Rodop ili
geliyor. İşte bizler bu mesajı vermek
için, bu sorunlarımızı duyurmak için 26
Mayıs’ta sandığa gidiyoruz ve sizlerin
desteğini bekliyoruz. Koyunköy halkına
ve bugün aramızda bulunan Genel
Başkanımız Çiğdem Asafoğlu’na
teşekkür ediyorum. Ayrıca burada
bulunan ve bu köydeki iki azınlık okulu
ile bu tarihi camiyi ayakta tutan sizlere
bir kez daha teşekkür ediyorum.
İnşaallah 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde Koyunköy
halkı mücadelemize büyük katkı
sağlar.” ifadelerini kullandı.
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Δάµων ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Καληµέρ - Χαµϖα

dsdamon@gmail.com

12 Nisan 2019

Βὶί2γβ8κσνσὶα ίαςλςομτὶαΜ8 ὶρμὶκηρς
α ὶ 2ό τ8μα ὶίατνρ α ὶναςκὶ οθο Υηὶέ

3 :…ιὰίιΕ…Σνὰά…ι:…ιΤκΤοι:ί:… ὰότ :,…Ε
αοβέὰτΕσΕ…α:ι:ΔέιΤ …τν νσ έ2 ν…η :…ιντ
: η :κό… Τ…ιΤὰάσι νοε…α τ2ύτνοε…η :…ιν
πΤὰ βάκκντ…α: …ιντ…αν τό ὰΕσιν… ώὰν …

ΌπΝε…α:ι:ηηέκκΤ … Τ…Τπ σινκή…ιΕε
πὰνε…ινοε…βνοκΤοιέε…ινο…ΤκκΕτ ανύ
αν τνβνοκίνο…Ε… ΤηάκΕ…ν ανκνη αή
νὰηάτΝσΕ…WWF Οκκάε,… έσ:…:πό…ιν
τν νσ έ2 ν… Τ…Δέ :υ…«4ύὰΝσΕ…ιΕε
Αο ΣΝτί:ε…η :…ιΕτ…ςσ :ι αή…7ὰάπΤΓ:

πν2ν ώτ…α: …ΟπΤτ2ύσΤΝτ,…II
Οτ:ὰ ότ σΕ…ινο…4ώ2 α:…Θ ς … Τ…ιΕτ
02Εηί:…(ΟΟ)…6ρΧ-/Χρ-ὴ,…III …ΟτσΝ άιΝσΕ
ιΝτ…σΕ ΤίΝτ…Χ,…6,…γα: …ὴ…ινο…άὰΔὰνο…6…α: 
ιΝτ…άὰΔὰΝτ…γ,-,Κ…α: …8…ιΕε…02Εηί:ε
ΧΧ-γ/6ρΧ-,…IV …7ὰνπνπνίΕσΕ…ινο
τ 6μΚΧ/6ρρΧ…α: …άκκΤε…2 :ιάΠΤ ε »,…Ε
αοβέὰτΕσΕ…Τπ Τ ὰΤί…ιΕτ…Τπί…ιΕε…νοσί:ε
α:ιάὰηΕσΕ…ινο…πὰνσι:ιΤοι ανύ
α:ΔΤσιώινε…η :…ιΕτ…π:ὰάαι :…α: 
π:ὰό Δ :…ΓώτΕ…ιΕε… ώὰ:ε …5Τ2ν έτνο
όι …… Τ……ιν……τν νσ έ2 ν……:οιό……Τπ Τ ὰΤίι: 
η :……πὰώιΕ……Σνὰά……ι:αινπνίΕσΕ
:οΔ: ὰέιΝτ…α:ι:σαΤοώτ…σιΕτ…π:ὰάαι :
α: …ιΕτ…π:ὰό Δ :…ΓώτΕ…ιΕε… ώὰ:ε

Μ…WWF πὰνβ:ίτΤ …σι ε…ΤΠήε
Τπ σΕ άτσΤ ευ…«4:αή…τν νΔέιΕσΕυ……Οτώ
ιν……τν νσ έ2 ν……:οιό……:Σνὰά……α:ιά
πὰώιν……κόην……ιΕτ……αύὰΝσΕ……2 ΤΔτνύε
σύ β:σΕε,……σοηαΤαὰ έτ:…σο ΣΝτί:ε…η :
ιΕτ…ςσ :ι αή…7ὰάπΤΓ:,……σΤ…:οιό
πὰνσανκκάι: …  :…σΤ ὰά…ὰοΔ ίσΤΝτ

άσ Τινο…:τι αΤ έτνο …7ν…σ έ2 ν…τό νο
:ὰ:αιΕὰίΓΤι: …ΤπίσΕε…:πό…έκκΤ ΥΕ

2Ε ναὰ:ι αήε…τν  νπνίΕσΕε,…α:Δώε…ιν
πνοὰηΤίν…0 αντν  αώτ…:πέΣοηΤ

σοτΤ 2Ειά…ιΕτ…οπνβνκή…ινο…σΤ…2Ε όσ :
2 :βνύκΤοσΕ,…:τ…α: …όκν …ητΝὰίΓνο Τ…πΝε
ιν…τν νσ έ2 ν…:οιό…αονΣνὰΤίι: …Τ2ώ…α: 
ινοκά  σιντ…έτ:τ… ὰότν ……Όκν…ιν…ΔΤσ  αό
πκ:ίσ ν…ι:αινπνίΕσΕε…:οΔ: ὰέιΝτ
Τπ ιΤίτΤ …ιΕτ…:τ:σΣάκΤ :…2 α:ίνο ……Όι:τ
Τίτ: …ιόσν…πὰνΣ:τέε…πΝε…Ε…;νοκή
Τὰ τά…α:ιά…σοὰὰνή…η :…ιΕτ

‘ι:αινπνίΕσΕ’……όσΝτ…πὰνβ:ίτνοτ…σΤ
:οΔ: ὰΤσίΤε,……π:ὰ:β άΓντι:ε…σΕ :τι αέε
2 :ιάΠΤ ε…ιΕε…τν νΔΤσί:ε…η :…ιΕ…2ό ΕσΕ,
ιΕ… Νὰνι:Πί:…α: …ιΕτ…πὰνσι:σί:…ινο
πΤὰ βάκκντινε,…πώε… πνὰνύτ…ν …πνκίιΤε
τ:…έ νοτ…2 α: νκνηΕ έτΕ…Τ π σινσύτΕ…σΤ
έτ:…αὰάινε…2 α:ίνο…πνο…Ε…ί2 :…Ε
τν νΔΤι αή…ΤΠνοσί:…α:ι:ὰηΤί–…ςκηΤ τή
ΤτιύπΝσΕ…πὰνα:κΤί…α: …Ε…ι:αινπνίΕσΕ
π:ὰ:τν  ώτ…πνο…σοτ2έντι: … Τ
σο βάσΤ ε…π:ὰ: ώὰΕσΕε……(πὰνΣ:τώε
α:ιά……π:ὰάβ:σΕ……ιΝτ……Τ 2 αόιΤὰΝτ……όὰΝτ
ιΝτ……ιΤκΤοι:ίΝτ),………ή…… Τ…:τ:πιοΠ :ανύε
τό νοε…(άὰΔὰν…68) …ΟΠίσνο…:κηΤ τή
ΤτιύπΝσΕ…πὰνα:κΤί…α: …Ε…‘ι Νὰί:’…όσΝτ
:ὰ ώτ…έ2ὰ:σ:τ…σύττν :…α: …Τηα:ίὰΝε,
έσ:…σι:…πκ:ίσ :…ιΝτ…:ὰ ν2 νιήιΝτ

ινοε,……η :…τ:…πὰνσι:ιΤύσνοτ…ιντ
αν τό ὰΕσιν…… ώὰν……ιΕε……π:ὰάαι :ε
ΓώτΕε,……… Τ……ιΕτ………«ι:αινπνίΕσΕ»………:αό :

α: ……:οΔ:ίὰΤιΝτ…α:ι:σαΤοώτ…η :…ι ε
νπνίΤε…έ Τ …Τα2νΔΤί…πὰΝιόανκκν
α:ιΤ2άΣ σΕε…(άὰΔὰν…1γ)Ω…

ςπνανὰύΣΝ :…ιΕε…:τ σόιΕι:ε…ιΝτ
πνκ ιώτ…:πέτ:τι …σιντ…τό ν…:πνιΤκΤί
ιν…άὰΔὰν…1γ9……έτ:…:πό…ι:… Τ ὰόιΤὰ:
ΤπΤ σό2 :…αάα σιΕε…τν νΔέιΕσΕε…οπέὰ
π:ὰ:τν νύτιΝτ…Τ ε…βάὰνε…ιΕε…αν τήε
Σοσ αήε…ακΕὰντν  άε …7ν…άὰΔὰν
α:ι:ὰηΤί…:τ:2ὰν  αά…ιΕτ…:π:ίιΕσΕ
π:ὰ: ώὰΕσΕε…ιΕε…(:πκήε…ή… Ε)… ὰήσΕε
: η :κνύ,……η :…όσνοε… 2 ώιΤε…ή…ΣνὰΤίε
πὰόκ:β:τ…τ:…οκνπν ήσνοτ…ι ε
ΤπΤ βάσΤ ε…ινοε… έ ὰ …ιΕτ……68 Κ 6ρΧΚ,
Τ…ιΕτ…α:ιάκκΕκΕ…:Π νπνίΕσΕ…ιΕε

:τν ήε,……ιΕε…:2οτ: ί:ε,……ιΕε
βὰ:2οπνὰί:ε…ή…ιΕε…:2 :Σνὰί:ε……ιΝτ
:ὰ ώτ ……… :ὰάκκΕκ:,………α:ι:ὰηΤίι: 
:αό :……α: ……ιν…… ὰντ αό……όὰ ν
ι:αινπνίΕσΕε…:οΔ: ὰέιΝτ……ιΕε
68 Κ 6ρΧΧ……(πνο,……ιόσν……οπναὰ ι αά
όπΝε……:πν2Τ ατύΤι: ,……ντν άσιΕαΤ
«αόαα τΕ…ηὰ: ή»),……Ττώ……Ε
«ι:αινπνίΕσΕ»……ιΝτ……π:ὰ:τν  ώτ……ινο
5Ε νσίνο……α: ……ΣνὰέΝτ……ινο……ΤοὰύιΤὰνο
2Ε όσ νο…ιν έ:……( Τ…ιν…άὰΔὰν……68……ινο
τν νσ Τ2ίνο)……:πνιΤκΤί… ί:…:αό :
πὰάΠΕ…πΤὰ ΣὰότΕσΕε…πὰνε…ιντ…:πκό
πνκίιΕ …Οπί…ινο…σοηαΤαὰ έτνο…σ Τ2ίνο
τό νο,…α: …Τ 2 αόιΤὰ:…Τπί…ινο…ιέι:ὰινο
έὰνοε…πνο…:Σνὰά…ιΕ… :Γ αή

ιὰνπνπνίΕσΕ…ινο…τ …6μΚΧ/6ρρΧ…η :…ιντ
: η :κό,…Τπ σΕ :ίτνο Τ…ι:…ΤΠήευ…ΆὰΔὰν
11…ψ…… :ὰ: ΝὰήσΤ ε… ὰήσΕευ…Μ…π:ὰ …6
Τ2 …2)…ιΕε…:πνιΤκΤί…ιΕτ…:πό2Τ ΠΕ…ιΕε
πὰντν  :αήε… Τι: Τίὰ σΕε… ΤηάκΝτ
ΤΠνὰοαι αώτ…Τι: ὰΤ ώτ… Τ…ΤύανκΤε
2 :2 α:σίΤε…α:ιά…ιΕ…ΣάσΕ…ιΕε…έὰΤοτ:ε,
π …η :…ο2ὰνηντάτΔὰ:αΤε …3 :…πὰώιΕ
Σνὰά,… Τ…ηΤτ αή…2 άι:ΠΕ,…Τίτ: …2οτ:ιή…Ε
π:ὰ: ώὰΕσΕ…η :…έὰΤοτΤε…ΤτΤὰηΤ :αώτ
:πνΔΤ άιΝτ…ό  … ότν…ιΕε…π:ὰάαι :ε
α: …π:ὰό Δ :ε…ΓώτΕε,…:κκά…α: …ινο
βοΔνύ…α: …ινο…οπΤ2άΣνοε…ινο…σι ε
Τι: ὰΤίΤε…:οιέε

ΆὰΔὰν…1γ…9…7:αινπνίΕσΕ…:οΔ: ὰέιΝτ
σΤ…:αιέευ…0 …ὰοΔ ίσΤ ε…ινο…άὰΔὰνο…1γ
:τνίηνοτ…η :…πὰώιΕ…Σνὰά…ιν…:2 :τόΕιν

αΤΣάκ: ν…ιΕε… :Γ αήε…ι:αινπνίΕσΕε
π:ὰ:τν  ώτ…σιΕ…ΓώτΕ…: η :κνύ,
π:ὰ:κί:ε…α: …ό ΔΕε…πνι: ώτ…ψ…κ τώτ
Βο ίΓνο Τ…όι …α:ιά…ιν…ὺν  αό
Αο βνύκ ν…ινο…4ὰάινοε…(ὺΑ4
616/6ρΧΚ)…2Ττ…2ύτ:τι: …α:ιά…α:τότ:…τ:
οπ: Δνύτ…σιΕ…τν νΔΤσί:…πΤὰί
:οΔ: ὰέιΝτ…:οΔ:ίὰΤιΤε…α:ι:σαΤοέε…ή
ὰήσΤ ε…πνο…βὰίσαντι: …σιντ…: η :κό…ή

σιντ…π:κ: ό…: η :κό …Φε… 2 : ιέὰΝε
σα:τ2:κώ2Εε…Τπ σΕ :ίτΤι: …Ε…2 άι:ΠΕ
ιΕε…π:ὰ ……Χ β)……ινο…άὰΔὰνο……1γ,…… Τ…ιΕτ
νπνί:,…α:ιά…π:ὰέαακ σΕ…αάΔΤ…2 άι:ΠΕε,
η :…πὰώιΕ…Σνὰά…Τπ Τ ὰΤίι: …οπέὰβ:σΕ
ιΕε……«αόαα τΕε…ηὰ: ήε»…ι:αινπνίΕσΕε
:οΔ: ὰέιΝτ…:τΤηΤὰΔέτιΝτ… έ ὰ …ιΕτ
68 ρΚ 6ρΧΧ ……Μ…πὰόβκΤΥΕ…όι …Δ:
πνὰνύτ…τ:…οπάηντι: …σΤ…2 :2 α:σί:

ι:αινπνίΕσΕε…έὰη:…α: …αιίσ :ι:… Νὰίε
ά2Τ :,……ι:…νπνί:…α:ι:σαΤοάσιΕα:τ
Τιά…:πό…:οιή…ιΕτ…Ε Τὰν Ετί:,……2ίτΤ 

πὰάσ τν…ΣΝε…σιΕ…2 : ώτ σΕ…ιΕε
π:ὰ:τν ί:ε…α: …ηΤκν νπν Τί…αάΔΤ
 σ οὰ σ ό…όι …Ε…τν νΔΤσί:…η :…ι:
:οΔ:ίὰΤι:…βάΓΤ …‘ιέκνε’…σιΕτ
:οΔ:ίὰΤιΕ…2ό ΕσΕ …5Ττ……2 α: νκνηΤίι: 
α: ί:……:πνκύιΝε……νὰ Γότι :……ΤΠ:ίὰΤσΕ
οπέὰ……έὰηΝτ…«ΤΔτ αήε……σΕ :σί:ε»……α: 
οπν2ν ώτυ…ι:…έὰη:…:οιά…νΣΤίκνοτ…τ:
Τίτ: …οπν2Τ η :ι αά,……ιΕὰώτι:ε
:οσιΕὰά…ιν…ηὰά :…α: …ιν…πτΤύ :…ιΕε
πΤὰ β:κκντι αήε,…… Νὰνι:Π αήε…α: 
ιΤ τ αήε…τν νΔΤσί:ε,……α: 
ΤΣ:ὰ όΓντι:ε…ι ε…βέκι σιΤε…2 ΤΔτΤίε
πὰ:αι αέε,……όπΝε…Τπ βάκκΤι: …η :… ί:
ώὰ:… Τ…ι ε… 2 : ιΤὰόιΕιΤε…ιΕε

Οκκά2:ε» ……
ὺ:…Δο ίσνο Τ…όι …πὰ τ…κίηνοε… ήτΤε

Τ…ιν…Τπ ΤίὰΕ :…ιΕε…πὰνσι:σί:ε…ινο
2Ε νσίνο…σο Σέὰντινε,…ινο
πΤὰ βάκκντινε…α: …ινο…: η :κνύ,
οπν ὰΤώΔΕα:τ…οπό…ιΕτ…:πΤ κή
Τπ βνκήε… ΤηάκΝτ…πὰνσιί Ντ…:πό…ιν
ΤκκΕτ αό…2Ε όσ ν…τ:…ηαὰΤ ίσνοτ…ι ε
α:ι:σαΤοέε…ινοε…σιντ…π:ὰ:κ :αό
ν α σ ό…ιΕε…δέσΕε…όσν …2 έ Ττ:τ…ΤαΤί
η :…πάτΝ…:πό…σ:ὰάτι:… ὰότ :!………

“Türkiye ile ortak sınırımız iyi korunuyor
ancak Yunanistan sınırı sorunlu”

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko
Borisov, “Türkiye ile ortak sınırımız iyi
korunuyor çünkü karşılıklı
anlaşmalarımız uygulanıyor. Ancak (AB)
ortağımız Yunanistan ile sorunlar var.”
dedi.

Başbakan Borisov, Savunma Bakanı
Krasimir Karakçanov ve İçişleri
Bakanı Mladen Marinov ile görüştü.
Görüşmeyle ilgili Başbakanlık Basın
Merkezi’nden yapılan açıklamada,
toplantıda Selanik bölgesinde düzensiz
göçmenlerin neden olduğu gerginliğin
ele alındığı ve Avrupa Birliği’nin (AB) dış
sınırı olan Bulgaristan’ın alabileceği
önlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen
Borisov, “Bulgaristan, ani bir göç
krizinin çıkması durumunda Yunanistan
ile ortak sınırımıza 3 bin askeri personel
takviyesi ve gerekli tüm teknik desteği
vermeye hazır.” değerlendirmesinde
bulunarak Avrupa’ya düzensiz göçün
yüzde 95 azaldığı dönemde göç
gerginliğinin Avrupa Parlamentosu
seçimleri arifesinde arttığına işaret etti.

Borisov şunları kaydetti: “Türkiye ile

ortak sınırımız iyi korunuyor çünkü
karşılıklı anlaşmalarımız uygulanıyor.
Ancak (AB) ortağımız Yunanistan ile
sorunlar var. Jandarma şu anda o
sınırda. Ordumuz da hazır durumda.
Gerekli teknik ve personel takviyesini
yapıyoruz. Amacımız, devletimizi
korumaktır. Lojistik olarak gruplar
halinde (göçmenler) sınırımızı aşarsa
onları toplu halde gözaltına almaya
hazır olmalıyız.”

Başbakan Borisov, Devlet Mülteciler
Ajansı’nın (DAB) yönetimindeki tüm
kampların gözden geçirilmesi gerektiğini
belirterek istihbarat ve karşı istihbarat
servislerinin harekete geçmeleri, araziye
personel yollamaları ve ilk elden bilgi
edinmeleri talimatını verdi.

Savunma Bakanı Krasimir
Karakçanov da gerek Türkiye, gerek
Yunanistan’dan Bulgaristan’a kalabalık
düzensiz göçmen gruplarının girme
riskinin devam ettiğine işaret ederek,
“Savunma Bakanlığı ihtiyaç durumda
gerekli personel, teknik ve lojistiği
sağlamaya hazır.” ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Mladen Marinov da

Sınır Polis Müdürlüğü
organizasyonunda sınır bölgelerinde
gerekli tatbikatların yapıldığını ve sınır
bölgelere teçhizat takviyesi
gönderildiğini bildirdi.

Bulgaristan, Türkiye ile 274

kilometrelik ortak kara sınırında kaçak
göçmen girişlerine karşı tel örgü
çekmişti. AB ortağı olan Yunanistan ile
ortak sınırında benzer önlemler
bulunmuyor.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsanın gözünü ancak toprak doyurur

M anevi mevsim olan üç
aylar; kendimize
gelmek, duygularımızı

kontrol etmek ve bize huzur
verecek güzelliklere yönelmek için
verilmiş bir fırsattır. Bu fırsat da
belki ömrümzün son fırsatı olabilir.
Seneye bir daha böyle bir manevi
mevsime ulaşır mıyız bilinmez.
Çünkü ecel kapımızı ansızın
çalabilir. Nicelerine hergün çaldığı
gibi... Onun için bize verilen bu
fırsatları kaçırmayalım, kendimize
çeki düzen verip Allah’ın bize
emanet olarak tertemiz verdiği
ruhumuzu, günah kirleriyle
kirletmeden yine tertemiz bir
şekilde iade edelim ki rızasını
kazanıp cennetine girmeyi hak
edelim.   

Resûlullah (s.a.s.) bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“İnsanoğlunun bir dere dolusu
altını olsa, bir dere daha ister.
Onun ağzını topraktan başka bir
şey doldurmaz. Ama Allah, tövbe
edenin tövbesini kabul eder.”
(Buhârî, Rikak 10) 

İnsanın tövbe etmesini
gerektiren kabahatleri, herkesin
günah diye bildiği bazı aşırı ve
Allah’a karşı saygısızca yapılmış
davranışlardan ibaret değildir.
Açgözlülük ve kanaatsizlik de diğer
günahlar kadar çirkindir. Hadîs-i
şerîf, bunlardan dolayı da Allah’a
tövbe edilmesi gerektiğini
belirtmektedir.

Günahlar insanın mânevî
dünyasını nasıl hırpalarsa, dünya
malına duyulan aşırı hırs da tıpkı
günahlar gibi insanın geleceğini
tehlikeye sokar. Zira insanın
tabiatında doyumsuzluk vardır.
Elde ettiği ile yetinmeme, daha
çoğunu isteme duygusu ona
hâkimdir. Bir dere dolusu altınla
yetinmeyip bir o kadar daha
istemesi, diğer bir rivayette
görüldüğü üzere “iki dere dolusu
altını olsa bir üçüncüyü arzu
etmesi”, onun bu huyu
sebebiyledir.

Peygamber Efendimiz şu
hadisiyle bu doyumsuzluğun asıl
sebebini gün ışığına çıkarmıştır:

“İnsan ihtiyarlasa bile, onun iki
duygusu hep genç kalır: Biri çok
kazanma hırsı, öteki çok yaşama
arzusu.” (Buhârî, Rikak 5)

Resûl-i Ekrem Efendimiz insanın
“ağzını”, bir diğer rivayete göre
“karnını sadece toprak doyurur”
buyururken, onu bu açgözlülük
derdinden ancak ölüm kurtarabilir;
ölmeden onun gözü doymaz demek
istemiştir. İnsanoğlunun bu
doyumsuzluğu cimriliğinden
kaynaklanmaktadır. Harcamadan
biriktirmek cimriliğin en belirgin
özelliğidir. Bu açığımızı Allah Teâlâ
şöyle sergilemektedir: “De ki,
Rabbimin rahmet hazineleri sizin

elinizde olsaydı, onu harcayıp
tüketmekten korkar, cimrilik
ederdiniz. Zaten insan da pek
cimridir” [İsrâ sûresi (17), 100].

Çok kazanma duygusu ölçülü
olduğu, insanı yaratılış gayesinden
uzaklaştırmadığı sürece faydalı
olabilir. Zira çok kazanan bir
müslümanın, elde ettiği servetle
daha çok hayır ve iyilik yapması
arzu edilir. İslâmiyet’in verilmesini
emrettiği zekât ve sadakayı
verebilmek, Allah yolunda
sarfedilmesini istediği harcamaları
yapabilmek için zengin olmak
lâzımdır. Zengin olabilmek için de,
insanda çok kazanma arzusu
bulunmalıdır. Ama gönüldeki bu
çok kazanma duygusu ona âhiret
hayatını unutturuyorsa, dünya
sevgisi onu esir alarak bütün
gönlüne el koyuyorsa, o takdirde
bu duygu son derecede tehlikeli bir
hâle gelmiş demektir.

Şükürler olsun ki, Allah Teâlâ
insana zararlı duyguları ve aşırı
istekleri frenleme gücü vermiştir.
İradesine hâkim olan kimsenin bu
nevi zaaflarını kontrol altına alması
her zaman mümkündür. Dünya
malına, dünya zevkine aşırı
bağlandığını hissettiği anda
Rabbine dönen ve el açıp O’ndan
yardım isteyen kuluna Cenâb-ı
Hakk’ın yardım edeceği de
hadisimizde müjdelenmiştir.

Bu hadîs-i şerîfte şöyle bir
incelik de sezilmektedir. İnsanoğlu
topraktan yaratıldığı için onun
tabiatında toprağın özellikleri
vardır. Toprak zaman zaman kurur,
sıcaktan kavrulur, suya hasret
çeker. Onu ancak Allah Teâlâ’nın
lutfedeceği bol yağmurlar
canlandırabilir. İşte o zaman
yeniden hayat bulan toprak, gönül
okşayan binbir güzelliğini ortaya
çıkarır. İnsan da böyledir. Onu nefsi
ve bitip tükenmeyen hırsı esir alıp
da insânî özelliklerini kaybettirince,
yeniden kendine gelebilmesinin
yegâne yolu Allah’a dönmesi ve
O’ndan yardım istemesidir. Yoksa
dünya malına olan açlığı artarak
devam eder. O zaman da topraktan
yaratılan bu varlığın gözünü ancak
kabir toprağı doyurur.

Sonuç olarak hadis-i şeriften
çıkan mesaj şudur: Kanaatkâr
olmak, Allah Teâlâ’nın verdikleriyle
yetinmek güzel bir huydur.
Açgözlülük insanı dünyada
huzursuz ettiği gibi, onu haksızlığa
yönelteceği için âhiretini de perişan
eder. Açgözlülük derdinden
kurtulmanın yegâne çaresi, önce bu
dertten kurtarması için Allah’a
yalvarmak ve açgözlülük sebebiyle
yaptığı günahları bağışlaması için
ona yönelmektir. Allah Teâlâ kötü
huylarından dolayı tövbe eden
kulunun tövbesini kabul eder.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUBİHLİMDER’de genel kurul 

BATI Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİHLİMDER), 31 Mart
Pazar günü olağan genel kurulunu
gerçekleştirdi.

BİHLİMDER Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
genel kurulda toplam 41 oy kullanıldı.
Seçimlerde yönetim kurulu için dokuz, denetim
kurulu için üç, disiplin kurulu için de üç kişi
üye oldu. 

Yapılan oylama sonrası oy dağılımı şöyle
oldu:

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
1. M. Emin Ahmet 40 oy
2. Ahmet Kasap 34 oy
3. Fahri Bozoğlu 33 oy
4. M. Ali Hacı 31 oy
5. Ahmet Çilingir 30 oy
6. Aydın Belço 26 oy
7. Mehmet Nizam 25 oy
8. Erol Zeybek 16 oy
9. Şükrü Mustafapaşa 10 oy

DENETİM KURULU ADAYLARI
1. Rıdvan Hasan 37 oy
2. Abdullah Veliahmet 34 oy
3. Erkan İmamefendi 30 oy

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI
1. Osman Hocaali 38 oy
2. Hüseyin Mehmet 30 oy
3. Hüseyin Mahmutpaşa 29 oy

GÖREV DAĞILIMI
Yapılan görev dağılımından sonra,

BİHLİMDER derneğinin 2019 yılı yönetim ve
denetim kurulu şöyle oluştu: 

YÖNETİM KURULU
M. Emin Ahmet: Başkan
Aydın Belço: Asbaşkan
Ahmet Kasap: Sekreter
Mehmet Nizam: Kasadar
Fahri Bozoğlu: Üye
M. Ali Hacı: Üye
Ahmet Çilingir: Üye

DENETİM KURULU
Rıdvan Hasan: Başkan
Abdullah Veliahmet: Üye
Erkan İmamefendi: Üye

DİSİPLİN KURULU
Osman Hocaali: Başkan
Hüseyin Mehmet: Üye
Hüseyin Mahmutpaşa: Üye

Geleneksel Domruköy
mevlidi 20 Nisan’da 

RODOP iline bağlı Domruköy’de geleneksel
hale gelen köy mevlidi bu yıl 20 Nisan
Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Domruköy mütevelli heyeti, köy gençliği ve
halkının her yıl düzenlediği mevlide tüm
soydaşların davetli olduğu belirtildi.
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Emine Tabak

Gençler için meslek 
seçiminin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

L ise son sınıf öğrencileri
için sıkıntılı ve
heyecanlı bir sürecin

başlamış olduğu bu günlerde,
kendilerinin ve ailelerin dikkat
etmeleri gereken en önemli
husus, kendi yetenek ve
becerileri  doğrultusunda bir
meslek seçimi yapılabilmesidir.
Çünkü meslek seçimi, sadece
kişinin hayatını kazanabileceği
işi belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda bireyin yaşam
biçimini de etkiler. Kişinin
başarısı, mutluluğu, hayatı
sevmesi, iyi bir ruh sağlığına
sahip olması, yaptığı işle
orantılıdır. Bunun için de
gençler meslek seçerken bazı
özellikleri göz önünde
bulundurmalıdırlar.

Öncelikle ‘hangi derslerde
iyiyim?’, ‘hangi alanda daha
çok başarılı olabilirim?’, ‘hangi
meslek beni daha fazla mutlu
eder?’ gibi soruları kendilerine
sormaları gerekir. Çünkü
seçeceği meslekte gerekli olan
yeteneklere sahip olmayan
kişi, bu işte başarılı olamaz.
Yeteneklerini kullanamayacağı
bir meslek de, kendisini tatmin
etmez, dolayısıyla da mutsuz
olur. Matematik dersinde zayıf
olan bir öğrencinin
mühendisliği seçmesi, ona
hayal kırıklığı yaşatabilir.
Okulda başarısız olabilir, hatta
eğitimine devam etmek
istemeyebilir. Ya da  sevmediği
bir okuldan mezun olsa bile,
sıkıntılı ve sıkıcı geçen eğitim
süreci, onun o mesleğe karşı
hevesini yok eder. Bunun için
de çocuk, kendi ilgi ve
yeteneklerini iyi
tanıyabilmelidir. Hoşlandığı ve
başrılı olduğu dersler, onun ilgi
alanlarını belirler. Ancak dikkat
edilmesi gereken nokta, gencin
ilgi duyduğu alana,
yeteneklerinin de uyum
sağlayabilmesidir. Çünkü
‘yetenek’ olmadığı zaman, tek
başına ‘ilgi’ de işe
yaramayabilir. Mesela, müziği
çok seven biri yeteneği yoksa
bir müzik aleti çalmakta
başarılı olamaz. Ya da çizim
yeteneği olmayan bir öğrenci,
ne kadar ilgi duysa da mimarlık
mesleğinde başarılı olamaz.

İlgi ve yeteneklerin yanısıra,
meslek seçiminde kişilik
özellikleri de önemlidir.
Mesela, çekingen, içe dönük,
ikna gücü olmayan birisi,

hukuk, siyaset, pazarlamacılık
gibi mesleklerde başarılı
olamaz. Yine, bankacılık,
muhasebecilik gibi
mesleklerde de matematiğin
sevilmesi, dikkatli ve
sorumluluk sahibi olma
özellikleri gerekir.

Gençler kendilerine uygun
meslekleri seçerken,
bulundukları ülkede iş bulma
olanakları var mı, seçilen
mesleğin geleceği ne durumda,
meslekte ilerleme ve kariyer
yapabilme imkanı var mı, gibi
sorulara cevap aramalıdırlar.
Öğrenciler, meslekleri
tanıyabilmek için, rehber
öğretmenler, ya da sınıf
öğretmenlerine, mesleklerle
ilgili danışmalıdırlar. Eğer
bulundukları şehirde, varsa,
meslek tanıtım seminerlerine
katılabilirler. Değişik
mesleklerdeki kişilerle
görüşüp bilgi alarak, o
mesleklerin uygulanış
biçimlerini gözlemleyebilirler.
Mesleğe yönlendirme ile ilgili
makaleler, broşürler,
televizyon programları ve
sosyal medyadan
yararlanabilirler. Seçmeyi
düşündükleri bölümlerin ders
programlarını inceleyerek, o
bölümlerde okuyan öğrenci ve
öğretim görevlileriyle görüşüp
bilgi alabilirler. Bunun için de
lisenin ilk yılından itibaren
arayışa girişilmelidir. En
önemlisi de, çocuğun ilgi ve
yeteneklerinin her zaman ilk
planda olmasıdır. Çünkü
ailenin isteği ve arzusu üzerine
meslek seçmek, ya da
arkadaşların seçtiği bölümleri,
onların etkisi altında kalarak
tercih etmek, son derece
yanlıştır.

Kişi, kendisinin hangi
alanda daha başarılı ve mutlu
olabileceğini düşünerek,
kendinden emin, kararlı ve
tutarlı hareket edebilmelidir.
İlgi ve yetenekleri dışında
tercihler yapan gençler,
genellikle başarısız ve mutsuz
olurlar.

Sonuç olarak, insan
hayatının büyük bir kısmını
kapsayan ‘mesleğin’ ve bunun
seçiminin önemini
gençlerimizin anlayabilmesi,
son derece önemlidir. 

Tüm üniversite adayları için,
şanslı ve başarılı bir dönem
olmasını dilerim…

BTAYTD Kadınlar Kolu 
kahvaltıda buluştu

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar Kolu, 6 Nisan
Cumartesi günü dernek lokalinde, Kadınlar
Kolu’nun kuruluşunun 24. yıldönümünde
kurucu üyelerine yönelik bir kahvaltı
düzenlendi.

Kahvaltıya Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu, DEB Partisi Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, İskeçe ili Milletvekili Hüseyin
Zeybek'in eşi Şerife Mustafa, Rodop ili
Milletvekili Ayhan Karayusuf'un eşi Birsen
Osman Karayusuf, BTAYTD Kadınlar Kolu
kurucu üyeleri Sebile Boyacı, Mediha Bekiroğlu,
Ayşe Galip, Emine Tabak, Şükran Raif, Asime
Hasanoğlu katıldı. 

Etkinlikte ayrıca BTAYTD Kadınlar Kolu
tarafından kurucu üyelere teşekkür belgeleri
verildi.

Green Road şirketi
Gümülcine’de açıldı

TARIM beyannameleri, Avrupa Birliği
programları, çiftçi ve prim hakları devir teslimi gibi
konularda hizmet verecek olan Green Road şirketi
Gümülcine’de açıldı. 

Tarkan Multaza, Erhan Adalı, Güner Reşit, Erdal
Hüseyin, Ayhan Şerif ve Hasan Salih’in kurduğu
şirket, Leoforos İroon (Yeni Yol) 40 adresinde
bulunuyor.
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YILLARDIR konuşulan
Şampiyonlar Ligi’ndeki format
değişikliğinde hazırlıklar büyük
ölçüde tamamlandı. Fransa’nın
önde gelen gazetelerinden
L’Equipe, yeni formatın
detaylarını okuyucularıyla
paylaştı.

Kulüpler bazında dünyanın
en çok ilgi çeken futbol
turnuvası olan Devler Ligi’nde
günümüzde uygulanan formata
göre 8 grupta 4’er takım
mücadele ediyor ve ilk 2 sırayı
alan takımlar bir üst tura
çıkıyordu. Yeni formatta ise
artık 4 grup olacak ancak
gruplarda 8’er ekip yer alacak.
Söz konusu gruplarda ilk 4’e
giren takımlar bir üst tura
çıkarken, grubu 5. bitiren
ekipler bir sonraki sezon
Şampiyonlar Ligi’nde yer alma
fırsatı yakalayacak. Gruplarını
6. ve 7. sırada tamamlayacak
olan ekipler ise yoluna Avrupa
Ligi’nden devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam
maç sayısı 224'e çıkmış olacak.

UEFA’nın amacı, kulüpler

bazında dünyanın en çok ilgi
çeken futbol turnuvası olan
Devler Ligi’ni daha rekabetçi
hale getirip, maç sayısını
katlamak.

Format değişikliği sadece
Devler Ligi’yle sınırlı
kalmayacak. Avrupa Ligi’nde

kaliteyi artırmak için takım
sayısı 48’den 32’ye düşecek.
Ayrıca ‘Avrupa Ligi 2’ adı
altında yeni bir turnuvanın
daha hayata geçirilmesi
gündemde. Şampiyonlar Ligi ve
Avrupa Ligi için vize almakta
zorlanan takımların yer alacağı

‘Avrupa Ligi 2’yi kazanan ekip,
bir sonraki sezon Avrupa
Ligi’ne katılacak.

2024 yılından itibaren hayata
geçirilmesi beklenen yeni
Şampiyonlar Ligi formatını
futbolseverler şimdiden merak
ediyor.

Koulibaly için 90
milyon pound
CORRİERE dello Sport'ta
çıkan haberlere göre
Manchester United son iki
sezondur kadrosuna katmak
için büyük uğraşlar verdiği
Napoli'nin başarılı oyuncusu
Kalidou Koulibaly için 90
milyon poundu gözden
çıkardı. 
Napoli'de gösterdiği
performans ile Avrupa'nın
büyük kulüplerinin transfer
listesine giren Senegalli
oyuncunun serbest kalma
bedeli ise 129 milyon pound.
Eğer Manchester United bu
transferi gerçekleştirirse 75
milyon pound ile Liverpool'lu
savunma oyuncusu Virgil van
Dijk'in elinde bulunan tarihin
en pahalı savunma oyuncusu
rekoru da Koulibaly'e geçmiş
olacak.

Şampiyonlar Ligi için 
tarihi karar!

SPORTING Lizbon kulübü,
stadyumu Jose Alvalade'nin
ismini değiştirip Cristiano
Ronaldo'ya adamayı planlıyor.

Kulüp Başkanı Federico
Varanda, dünyaca ünlü bir marka
haline gelen Cristiano Ronaldo
ismini Sporting Lizbon'la
özdeşleştirmek istiyor.

Varanda'nın bu fikrini Cristiano
Ronaldo'ya bildirdiği ve gelecek
yanıtı beklediği öğrenildi.

Ronaldo'nun kabul etmesi
halinde stat için iki isim
düşünülüyor. Biri "CR7 Stadium'

diğeri ise "Alvalade CR7".
Portekizli yıldızın talebine göre

başka bir isim kullanılabileceği de
konuşuluyor.

Öte yandan 18 yaşında Sporting
Lizbon'dan ayrılan Cristiano
Ronaldo daha önce Jose Alvalade
stadında hiç oynamadı. Stat,
Ronaldo, Manchester United'a
satılmadan 6 gün önce açılmıştı.

Ronaldo'nun adı daha önce
doğduğu yer olan Madeira'nın
havaalanına da verilmişti. Yıldız
futbolcu bir otel ve müzeye de
adını verdi.

Porto, Casillas'ın
sözleşmesini uzattı
PORTEKİZ Birinci Futbol Ligi
ekibi Porto, 37 yaşındaki
efsane kaleci Casillas ile yeni
sözleşme imzalandığını
duyurdu. Sözleşmenin süresi
hakkında bilgi verilmedi.
Portekiz basınında yer alan
haberlerde, Casillas'ın
sözleşmesinin 1+1 yıllık
olduğu öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Real
Madrid'de uzun süre forma
giydikten sonra 2015'te
Porto'ya transfer olan
tecrübeli kaleci, takımıyla 149
maça çıktı.
Casillas ise daha önce Porto
ile sözleşme imzalayacağını
ve 40 yaşına kadar takımında
forma giymek istediğini
belirtmişti.

Karar verildi... Stadın adı:
Cristiano Ronaldo!

İNGİLTERE Premier Lig'in yeni yurt dışı yayın hakları
değerini diğer büyük liglerle karşılaştırıldığında şaşırtıcı
bir tablo ortaya çıktı.İngiltere Premier Lig’in yayın hakları,
gerçekleştirilen ihale sonrasında 2019-2022 yılları arasında
4 milyar 740 milyon Euro karşılığında satıldı. Bu
anlaşmayla ligin yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon
Euro'ya oldu. La Liga (İspanya), Serie A (İtalya),
Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1’in (Fransa) yıllık yayın
haklarının toplamı ise 1 milyar 381 milyon Euro…

LA LIGA’NIN DEĞERİ 690 MİLYON EURO
Premier Lig’in yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon

Euro'yken, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’in yıllık
yayın haklarının toplamı 1 milyar 381 milyon Euro'yu
ancak buluyor. Yıllık yurt dışı yayın haklarında 690
milyon Euro'yla La Liga ikinci sırada yer alıyor. 371 milyon
Euro'yla Serie A üçüncü, Bundesliga ise 240 milyon
Euro'yla dördüncü sırada bulunuyor. Ligue 1’in yıllık yurt
dışı yayın haklarının değeri 80 milyon Euro.

İngiltere Premier Ligi
dört lige bedel
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Yunan CEO’lardan Türkiye buluşması

YUNANİSTAN’da önde gelen
şirketlerin üst düzey yöneticileri (CEO)
Türkiye ile “psikolojik” engelleri aşarak,
ticari ilişkilerdeki potansiyelin tamamını
gerçekleştirme çağrısında bulundu. 

Yunanistan’da faaliyet gösteren yerli
ve yabancı önde gelen şirketlerin
yöneticilerini bünyesinde barındıran
Yunanistan Üst Düzey Yöneticiler (CEO)
Derneği (EASE) üyeleri Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin ile bir
araya geldi.

Atina Büyükelçiliği’nde
gerçekleştirilen programda, Büyükelçi
Özügergin 30’u aşkın üst düzey
yöneticiye Türkiye ekonomisinin
gelişimi ve son durumunun yanı sıra iş
potansiyeline ilişkin brifing verdi.
Özügergin daha sonra, yöneticilerin
ekonomi, siyaset ve iki ülke ilişkileri
hakkındaki sorularını yanıtladı. 

Türkiye’deki ekonomik görünümünde
yaz aylarında bazı sınamalar
göründüğünü, bunda ABD’nin Çin ve
Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri, Brexit
ve Türkiye’nin güney komşularındaki
savaşların da etkili olduğunu belirten
Özügergin, “Biz bundan çok daha
kötüsünü gördük. Türkiye, kendini
yeniden yaratmayı bilen bir ülke.” dedi. 

“ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ”
Özügergin, Türk ekonomisinin oldukça
dirençli olduğunu vurgulayarak,
“Türkiye iş yapma kolaylığında 2017’ye
göre 17 basamak yukarı çıkarak dünyada
43’üncü ülke konumuna yükseldi. Bir iş
kurmanın ortalama süresi 6,5 gün ve bu
alanda Yunanistan’dan iki kat daha
hızlıyız.” bilgilerini paylaştı. 

Türk ekonomi yönetiminin yaşanan
zorluklara karşı önlemler aldığını, pek
çok alanda teşvik ve vergi indirimleri
gibi imkanlar sunulduğunu anlatan
Özügergin, “Kafamızı kuma

gömmüyoruz. Yavaşlamayı göz önüne
alarak mali disiplini ön plana çıkaran
ekonomik programlar açıklanıyor. Son
dönemde doğrudan yabancı yatırım,
ihracat ve turizm gelirlerinde kayda
değer artışlar gerçekleşti.” diye konuştu.

Özügergin ayrıca, Türkiye ve
Yunanistan arasında özellikle turizm ve
ulaşım alanlarının en gelişmeye açık
alanlar olduğuna dikkati çekerek şöyle
devam etti: “Parayı durdurmazsanız
akışını sürdürür. Bazı psikolojik
bariyerleri aşmalıyız. Bundan çok daha
iyisini yapabilmemiz lazım. Ekonomik iş
birliği için çok daha büyük bir potansiyel
var. Komşunuz Türkiye’yi tanıyın.
Yunanistan, yaşadığı ekonomik kriz
boyunca Türkiye’den hiçbir düşmanca
tavır görmedi.”

“ARAMIZDAKİ SORUNLARI
ÇÖZERSEK, SINIRSIZ FIRSAT VAR”
AA muhabirine konuşan EASE Başkanı
ve XEROX Yunanistan Genel Müdürü
Vassilis Rabbat, Türkiye’nin kendilerinin
büyük komşusu olması yönüyle
ekonomik iş birliği için büyük bir
potansiyele sahip olduğunu dile
getirerek, “Bunca yıl sonra iki ülke
arasındaki potansiyeli
gerçekleştiremememiz çok üzücü.” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında tarihi
birçok meselenin bulunduğuna işaret
eden Rabbat, “Eğer, farklılıklarımızı bir
kenara bırakırsak, özellikle iş dünyası ve
girişimciler olarak bizler çok daha iyisini
birlikte yapabiliriz ve ekonomilerimiz ile
halklarımızın daha iyi bir iletişimde
olduğu bir gelecek kurabiliriz.”
ifadelerini kullandı.

Rabbat, tarihten kaynaklı engellerin
ötesinde iki ülke insanlarının yaşam
tarzlarının birbirlerine çok yakın
olduğunu ifade ederek, “Eski patronum
bir Türk’tü ve çok iyi bir ilişkimiz vardı.

Biz birbirimize çok yakınız. Cesur
davranmalı ve hızlıca ilerlemek için
zekice yöntemler bulmalıyız.” şeklinde
konuştu. 

Turizm ve ulaşımın potansiyelinin
açık olduğunu belirten Rabbat,
“Türkiye, çok önemli bir imalatçı ülke.
Yunanistan’da yatırımlarla imalata
ilişkin bir yaklaşımı burada inşa edebilir.
Pek çok farklı alanda iş birliği
sağlanabilir. Aramızdaki problemleri
çözersek, sınırsız fırsat var.”
değerlendirmesinde bulundu.

Rabbat ayrıca, “İş dünyası eskiye göre
iş birliği için çok daha hazır. Daha iyi bir
durumdayız. Yakın gelecek için olumlu
adımların atılmasına yönelik
iyimserim.” diye konuştu.

“POLİTİKACILAR 
ÖNÜMÜZÜ AÇMALI”
17 yıldır Yunanistan’da yaşayan Volvo

Yunanistan’ın Mali Direktörü (CFO) Özge
Okay da iki ülke arasındaki siyasi iniş ve
çıkışların insanları etkilediğini
belirterek, “Türkiye, burada her gün
haberlerde, televizyonlarda. Bunun
insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi
var. Siyasi tarafı bir kenara koyup işe
odaklanmayı öğrenmemiz gerekli.” dedi. 

Burada yaşadığı dönemde Yunan
halkının kendisini özel hissettirdiğini
dile getiren Okay, “Bunu tüm halka
yayabilmeliyiz. Daha fazla inisiyatif
almamız gerekli. Politikacılarımızın
desteğine ve önümüzü açmasına
ihtiyacımız var.” diye konuştu. 

Öte yandan Okay, iki ülke iş
insanlarının daha fazla bir araya
gelmesini ve birbirlerini anlamasını
sağlayacak platformların
oluşturulmasının gerekli olduğunu
vurguladı.  

Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak

Özügergin: “Bazı
psikolojik bariyerleri

aşmalıyız. Bundan
çok daha iyisini

yapabilmemiz lazım.
Ekonomik iş birliği

için çok daha büyük
bir potansiyel var.

Komşunuz Türkiye’yi
tanıyın” 
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