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Yunanistan 
için 

son şans 23’te

bilimdünya

GTGB’nin
geleneksel 
Kır Koşusu
yapıldı
GTGB tarafından bu yıl 27’ncisi
düzenlenen geleneksel “Kır Koşusu”,
Semetli köyü yakınlarındaki
Kartalkaya’da gerçekleştirildi. »4

İSKEÇE Türk Birliği çatısı altında
faaliyet gösteren kursların geleneksel
yıl sonu sergileri başladı. Sergiler, İTB
Merkez Biçki – Dikiş – Nakış ve El
Sanatları Kursu ile Resim Kursu’nun
yıl sonu etkinliğiyle başladı.  »5

İskeçe 
Türk Birliği 
sergileri 
başladı

YASSIKÖY belediyesinde düzenlenen
toplantıda,  bölgedeki hayvan
ağıllarıyla ilgili sorunlar ele alındı.
Rodop Orman Müdürlüğü tarafından
hayvan ağılı sahiplerine gönderilen ve
ağılları boşaltmaları istenen yazıdan
sonra Yassıköy Hayvan Besicileri
Derneği’nin isteği üzerine belediye
binasında bir toplantı yapıldı. »16

Hayvan ağılları
sorunu 
ele alındı

Hamzaoğlu 
bir kez daha 
tarihe geçti

BERAT Kandili dolayısıyla
Batı Trakya’ya gelen Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, “Sizler bizim
kardeşimizsiniz. Batı Trakya
Türkleri olarak siz bizim
ayrılmaz bir parçamızsınız.
Evet sizler başka bir ülkenin
vatandaşları ve bu ülkeye
aitsiniz. Ancak bizlerin
gönüllerine, gönüllerimize ve
aramıza hiç kimse sınır
koyamaz. Sizlere düşen en
önemli görev kültürünüzü,
kimliğinizi muhafaza
etmektir. Müslümanlığınızı ve
Türklüğünüzü korumaktır.
İnanç, din, iman;
kültürümüzü oluşturan tüm
unsurların temel
maddesidir.” dedi. Görmez,
İskeçe’de Çınar Camii’nde
gerçekleşen mevlide katıldı.
Mevlid TRT’de canlı
yayınlandı. » 6, 7, 8, 9

HEMETLİ’de
gerçekleştirilen “Bölge
Tarımının, Başta Tütün
Olmak Üzere Geliştirilmesi
ve Alternatif Ürünler”
konulu toplantıda ziraat
mühendisleri Bülent Salih
ve Kadir Hüseyin üreticilere
bilgi verdi ve sorularını
yanıtladı.»2

BTAYTD’den 
tütün ve
alternatif
ürün
toplantısı

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, üreticilerden tütünde kaliteye önem
vermelerini istedi. 

Esat, “Sulamaya, ilaçlamaya çok dikkat etmemiz
lazım. Son yıllarda bölgemizde üretilen tütün kaliteli
bir tütün. Bu kaliteyi üst seviyelerde tutmamız
gerekiyor.” diye konuştu. Yasak olan ilaçların
kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen
Kooperatif Başkanı, üreticilerin ilaçlama konusunda
bilgi almak için kooperatife veya ziraat
mühendislerine başvurabileceklerini kaydetti. »15

“Bizim ayrılmaz
parçamızsınız”
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 1 – 2 Haziran
tarihlerinde Batı Trakya’yı ziyaret etti. Görmez’i, Kipi sınır
kapısında Başkonsolos Ali Rıza Akıncı, Müftüler Ahmet Mete ve
İbrahim Şerif ile din adamları karşıladı. 

Hüseyin Esat:
“Kaliteye önem
verin!”

»12-13
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BTAYTD Tarım Kolu’ndan tütün toplantısı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD) Tarım
ve Hayvancılık Kolu, 29 Mayıs Cuma
akşamı Rodop iline bağlı Hemetli
köyünde tarım konulu bir toplantı
düzenledi. 

Hemetli’de nahiye binasında
düzenlenen toplantıya başta Hemetli
köyü olmak üzere civar köylerden
yoğun katılım oldu. 

Dernek üyelerinden ziraat
mühendisleri Bülent Salih ve Kadir
Hüseyin, “Bölge Tarımının, Başta
Tütün Olmak Üzere Geliştirilmesi ve

Alternatif Ürünler” konulu bir sunum
gerçekleştirdiler.

Kadir Hüseyin tütün üreticilerine
yönelik üretimde dikkat edilmesi
gereken noktalara vurgu yaparak
önerilerde bulundu. Bülent Salih ise
konuşmasında tütün üretiminin
yanında yardımcı ürün konularında
tavsiyelerde bulundu. Toplantının son
bölümünde ise ziraat mühendisleri,
katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 

Hemetli köyündeki toplantıya
BTAYTD yönetim kurulu üyeleri Yüksel
Esat ve Mustafa İsmail da katıldı.

Klimataria da ekonomik krize yenik düştü

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Merkez Yönetim
Kurulunun 2 Haziran Salı günü yaptığı
ilk toplantıda görev dağılım
gerçekleşti.

24 Mayıs Pazar günü gerçekleşen
olağan genel kurulda, avukat
Necmettin Hüseyin başkanlığındaki
liste seçimleri kazanmıştı. 

54. dönem yönetim kurulu ilk
toplantısını 2 Haziran’da
gerçekleştirdi. Görev dağılımı şu
şekilde gerçekleşti:

Av. Necmettin HÜSEYİN- Genel
Başkan

Dr. Sebahattin MERİÇ- İkinci
Başkan

Yrd. Doç. Dr. Rabia Ebrar AKINCI -

Genel Sekreter
Musa YURT - Teşkilat Başkanı
Uzm. Fzt. Adnan APTİ - Veznedar
Burcu AHMET - Genel Sekreter Yrd.
Av. Aylin SERİ - Teşkilat Başkan Yrd.
Av. Nuray SEÇİLMİŞ - Sosyal

İşlerden Sor. Genel Bşk. Yrd. 
Dr. Mehmet HASANOĞLU - Sivil

Toplum Örgüt. Sor. Genel Bşk. Yrd.
Hakkı Vedat MEŞELİ - Kadın

Kollarından Sor. Genel Bşk. Yrd.
Gökhan ERDİNÇOĞLU - Gençlik

Kollarından Sorumlu Genel Bşk. Yrd.
Op. Dr. Erol KAŞİFOĞLU - Genel

Başkan Danışmanı
Dt. Recep ÜSTÜN - Genel Başkan

Danışmanı

Hemetli’de gerçekleştirilen “Bölge Tarımının,
Başta Tütün Olmak Üzere Geliştirilmesi ve
Alternatif Ürünler” konulu toplantıda ziraat
mühendisleri Bülent Salih ve Kadir Hüseyin
üreticileri bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.

İSKEÇE’nin sembollerinden biri olan Klimataria lokantası kapandı. 1952
yılından beri İskeçeliler’e ve bölge halkına hizmet veren, ayrıca Yunanistan
çapında üne kavuşan Klimataria lokantasının ekonomik kriz sebebiyle
kapısına kilit vurduğu öğrenildi.

Klimataria lokantasının kapanması, İskeçe halkı tarafından üzüntüyle
karşılandı.

Kuçuridis ailesinin 63 yıldan beri işlettiği Klimataria lokantası, İskeçe
şehir meydanında saat kulesinin hemen karşısında bulunuyordu.
Klimataria lokantası şehir meydanı trafiğe kapatılmadan önce Türkiye’den
gelen turist otobüslerine de hizmet veren en önemli mekan olarak
tanınıyordu. Lokanta personelinin neredeyse tamamı ise Türk azınlık
üyelerinden oluşuyordu. 

BTTDD Genel Merkezi’nde 
görev dağılımı yapıldı
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HÜKÜMET, borç krizini
çözmek için hazırladığı reform
planını uluslararası kreditörlere
sundu. Atina’da planın
tamamının pazartesi gecesi
yetkililere iletildiğini açıklayan
Başbakan Aleksis Çipras, ülkeyi
ekonomik ve sosyal krizden
çıkaracak “gerçekçi” öneriler
sunduklarını dile getirdi. Çipras,
planın ayrıntıları ile ilgili bilgi
vermedi.

Yunanistan’ın ültimatom
kabul etmeyeceğini kaydeden
Başbakan Yardımcısı Yanis
Dragasakis, Twitter hesabından
toplumun ve ekonominin yeni
tasarruf önlemlerini
kaldıramayacağı mesajını
paylaştı. Çalışma Bakanı Panos
Skurletis de borç tartışmasında
direniş göstereceklerinin
sinyalini verdi. “Daha fazla
uzlaşma için oyun alanı yok”
diyen Skurletis, şimdi karşı
tarafın yanıtını beklediklerini
söyledi.

BERLİN’DEKİ BULUŞMA
Berlin’de pazartesi akşamı
düzenlenen toplantıda da
Yunanistan krizi masaya
yatırıldı. Buluşmada Almanya
Başbakanı Angela Merkel,
Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande, AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker,
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanı Christine Lagarde ve
Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Mario Draghi Yunanistan’a karşı
ortak bir tavır belirlemek
amacıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan
açıklamada, tarafların “büyük
bir yoğunlukla” çözüm aramaya

devam edilmesi konusunda
anlaşmaya vardığı belirtildi.
Alman hükümeti sözcüsü
açıklamasında, tarafların kendi
aralarında ve Atina ile de
bağlantı içinde olacaklarını
belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı
Sigmar Gabriel de Yunan
hükümetinden müzakerelerde
uzlaşmacı davranmasını istedi.
Yunanistan’ın Euro
Bölgesi’nden çıkmasının çok
büyük siyasi sonuçları
olacağına dikkat çeken Gabriel,
“Almanya ve Fransa’nın bir
çözüm bulunabilmesi için bir
kez daha girişimde
bulunmasının kesinlikle doğru
olduğunu” ifade etti.

ÇİPRAS BRÜKSEL’E GİTTİ
Başbakan Aleksis Çipras, AB
Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker tarafından
görüşmelerde bulunmak üzere
Brüksel’e davet edildi.

Görüşme heyetine Maliye
Bakanı Yanis Varufakis’i
almaması dikkat çeken Çipras,
Brüksel’e hareketinden önce,
toplantıyı Avrupa’da bölünme
olmamasını sağlamaya ve AB
liderlerini gerçekçi olmaya ikna
etmek için kullanacağı mesajı
verdi.

Başbakan Çipras’ın, Avrupa
Birliği ile Brüksel’de yaptığı
görüşmeler sabaha karşı sona
erdi. Toplantılardan bir anlaşma
çıkmazken, Avrupa Komisyonu
ilerleme kaydettiklerini açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker ve Euro Grubu
Başkanı ve Hollanda Maliye
Bakanı Jeroen Dijsselbloem ile

Yunanistan için 
son şans

SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

Brüksel’de 3 saati aşan görüşme
gerçekleştiren Başbakan Çipras
da umutlu konuştu.

IMF ÖDEMESİ YAPILACAK
Başbakan Çipras, faiz dışı fazla
hedefi konusunda anlaşmaya
çok yakın olduklarını
belirtirken, 5 Haziran tarihli IMF
ödemesinin yapılacağını söyledi.

Çipras, faiz dışı fazla hedefi
konusunda anlaşmaya çok yakın
olduklarını ancak bazı talepleri
geri çevirdiğini belirtirken, Cuma
günkü IMF ödemesinin
yapılacağını söyledi. Çipras,
mali hedefler konusunda
anlaşmaya yakın olduklarını,
kreditörlerle gelecek birkaç gün
içinde anlaşmayı beklediklerini
belirtti. 

Masadaki tek gerçekçi teklifin
Yunanistan tarafından
sunulduğunu anlatan Çipras,
bazı önerileri müzakerelere
temel olarak alamayacaklarını
ve IMF’ye geri ödemeler
konusunda endişeye mahal
olmadığını sözlerine ekledi. 

AB Komisyonu’ndan yapılan
yazılı açıklamada ise “İyi ve
yapıcı bir görüşmeydi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Euro Grubu
Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem ile
Brüksel'de 3 saati aşan görüşme gerçekleştiren Çipras,
umutlu konuştu. Çipras, mali hedefler konusunda anlaşmaya
yakın olduklarını, kreditörlerle "gelecek birkaç gün içinde"
anlaşmayı beklediklerini belirtti.

Türk Akımı’nın
Yunanistan bölümü 
2 milyar dolara
malolacak!

ÇEVRE ve Enerji Bakanı
Panagiotis Lafazanis, Rus
doğal gazını Türkiye ve
Yunanistan üzerinden
Avrupa’ya taşıyacak “Türk
Akım” doğal gaz boru hattının
Yunanistan bölümünün
maliyetinin 2 milyar dolar
olacağını bildirdi.

Lafazanis yaptığı
açıklamada, Türk Akım boru
hattının Yunanistan
bölümünün inşaası ve

gelecekteki kullanımının
Yunan şirketlerine büyük fayda
sağlayacağını belirtirken,
yapılacak altyapı yatırımının
maliyetinin 2 milyar dolar
civarında olacağını ve bunun
finansmanı konusunun hali
hazırda çözüldüğünü söyledi.

Lafazanis’in verdiği bilgiye
göre boru hattı projesi
Yunanistan’da 20 bin civarında
yeni istihdam yaratacak.

SİRİZA Maliye Bakanı Yanis
Varufakis’in Uluslararası Para
Fonu’na (IMF) temsilci olarak
çalışma arkadaşı Elena
Panariti’yi ataması yüzünden
karıştı.

SİRİZA’nın 43 milletvekili
Başbakan Aleksis Çipras’a
gönderdikleri bir mektupla,
atamayı durdurmasını istediler.
SİRİZA miletvekilleri, “IMF
temsilciliğine atandığını
şaşkınlığı öğrendiğimiz
Panariti’nin görüşleri ve
bugüne kadarki icraatı
partimizin idelojisi ile zıt.
Kemer sıkma politikaları
yanlısı Panariti’nin IMF
temsilciliğine atanması siyasi
bir sorun yaratıyor. Bu yanlış
atamanın derhal
durdurulmasını istiyoruz”
dediler.

SİRİZA Parlamento Grup
Sözcüsü Nikos Filis, “Panariti
geçmişi simgeliyor. IMF
temsilciliğine atanmasını
anlayabilmek mümkün değil”
diye konuştu.  

Başbakan Çipras,
milletvekillerinin tepkisi
karşısında Maliye Bakanı
Varufakis’i başbakanlığa
çağırarak atamayı yeniden
gözden geçirmesini istedi.
Varufakis kararında ısrar etti.
Araları her geçen gün daha da
bozulan Çipras ile Varufakis,
Yunanistan’ın kreditörler ile
müzakerelerinin kritik bir
aşamada bulunmasından
dolayı Panariti konusunu daha
sonra tekrar görüşmeyi
kararlaştırdılar. Bu arada
Panariti bu görevi istemediğini
öne sürerek görevi reddetti. 

SİRİZA’yı karıştıran
kadın...

gundem_933_Layout 1  05.06.2015  12:39  Page 3



GÜNDEMhaber 5 Haziran 20154

Aydın AHMET

Zulmün 26. yılı -2

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

10 Kasım 1989’da Jivkov devrildi.
Devrilmesinde ülkedeki ekonomik krizin,
ekonomik krizde de toplanamayan
tütünün payı vardı. 89 göçüyle
Bulgaristan’ın en önemli ihraç
ürünlerinden olan tütün sahipsiz kaldı.
Jivkov makamında son sigarasını içerken,
muhtemelen Özal’a çektiği restin nasıl
büyük bir hata olduğunu değerlendirdi. 

Diktatör Jivkov, 13 Aralık günü, etnik
gruplar arasında düşmanlık yaratma,
görevini kötüye kullanma ve devlet
kaynaklarını zimmetine geçirme
suçlarından tutuklanarak ev hapsine
mahkum edildi. 22 Aralık’tan itibaren Türk
siyasi mahkumlar serbest bırakıldı.
Ardından, asimilasyon sırasında hayatını
kaybedenlerin yakınlarına tazminat
verilmesi kanunlaştırıldı. 

Eski Varşova Paktı üyesi Bulgaristan,
2007’de Avrupa Birliği’ne tam üye oldu.
Avrupa Birliği müzakerelerinin azınlık
haklarına katkısı hiç şüphesiz büyük oldu.
Ancak yeterli oldu mu, asla. 2012 yılında
asimilasyon bildirisi Bulgar
parlamentosunca kabul edildi. Bildiride
şöyle deniyordu: “Totaliter komünist
rejimin, sözde soya dönüş süreci de dahil
olmak üzere, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde
yaşayan Müslüman azınlığa karşı
uyguladığı asimilasyon politikalarını
şiddetle kınıyoruz. 360.000’den fazla Türk
kökenli Bulgar vatandaşının, 1989 yılında
ülkeden kovulmasını, totaliter rejim
tarafından işlenen bir tür etnik temizlik
olarak ilan ediyoruz. Bulgar adaleti ve
Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı’nı,
sözde ‘soya dönüş süreci’nin suçlularına
karşı başlatılan davanın sonuçlandırılması
için her türlü çabayı sarf etmeye
çağırıyoruz”. 

Böylelikle, sorumluların
mahkumiyetine kadar varabilecek hukuki
sürecin kapısı aralanmış oldu. Fakat
asimilasyon ve göç mağdurlarının açtıkları
davalardan henüz somut bir sonuç elde
edilemedi. 

Bulgaristan Türkleri bugün her ne
kadar insan hakları bağlamında 90’lı
yıllara nazaran daha iyi şartlarda yaşıyor
olsalar da alınması gereken çok yol var.
Bulgar milliyetçiliğinin yarattığı
sıkıntılardan bir tanesi de ana dilde
eğitime engel teşkil etmesi. Yeni nesiller
okulda Türkçe öğrenemiyor. Türkçe,
okullarda seçmeli ders olarak veriliyor.
1991-92 eğitim yılında yaklaşık 114 bin
öğrenci ana dil dersi alırken, 2010-11
döneminde bu rakam 7 bine düştü. 

Bulgaristan’da Türkler nüfusun %8’ini
oluşturuyor. Komünist rejimin
devrilmesinden sonra hızla artan azınlık
haklarına rağmen, kronik ekonomik kriz,
krize bağlı artan Bulgar milliyetçiliği, ardı
arkası kesilmeyen göç dalgaları ve ana
dilde eğitimin olmayışı Bulgaristan’daki
Türk varlığına inanılmaz darbe vuruyor.
Bugün itibarıyla ana dil Türkçe üzerinde
büyük baskılar mevcut. Ana dilde siyaset
propagandası yapmak yasak. Bu sebeple
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel
Başkanı Lütfi Mestan başta olmak üzere
birçok Türk milletvekilinin süren davaları,
kesinleşen dava sonuçlarından aldıkları
para cezaları var. 

HÖH Milletvekili Hüseyin Hafizov,

katıldığı bir programda, seçim
kampanyaları sırasında ana dili Türkçe ile
konuştuğu için şimdiye dek hiçbir ceza
ödemediğini, çünkü her kesilen cezayı
temyiz ettiğini, aslında şimdiye dek 4-5
cezanın kesildiğini, yaklaşık 10 bin leva
ceza ödemesi gerektiğini,” söyledi.
Hafızov konuşmasının devamında,
“Türkler saygıyı ve tanınmayı hak
etmiyorlar mı? Türkçe konuşan biri,
diğerini neden rahatsız ediyor ki? Gerekli
anlayışı ve davranışı neden alamadığımızı
bir düşünmek gerekiyor. Bizlere, Türkler
dışarı demek yerine, evet siz Türk’sünüz
ve biz de sizi nasılsanız öyle kabul
ediyoruz, denmesini istiyoruz.” diyerek
isyan etti. Hüseyin Hafızov, hiç kimsenin
kendisinden korkmasına gerek
olmadığının altını çizerek, fanatik bir
yanının da bulunmadığını söyledi. “Tüm
Bulgaristan vatandaşları için eşitlik
istemem fanatiklik mi oluyor? Sizleri ben
ne için korkutuyorum ki” sorularını
yöneltti ve ekledi; “Etnik ve dini gruplar
bu toplumun bir parçasıdır”. 

Yine Cebel’de Mayıs Olayları’nın 26.
yılını anma töreninde hazır bulunan Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Lütfi Mestan, elinde tuttuğu 11
ceza kararını göstererek, geçen yıl Türkçe
propaganda yapmak gerekçesiyle
kendisine ve HÖH’ten başka arkadaşlarına
para cezası kesildiğini belirtti. Demokratik
bir ülkede, AB üyeliğinde sekizinci yılını
yaşayan bir ülkede, ana dilinde
konuşmanın suç olarak görüldüğüne
dikkat çekti. Parlamento’da bir parti
grubunun Başkanı’na bu cezanın
verildiğini, Avrupa standartlarında insan
haklarına erişebilmek için Bulgaristan’da
daha uzun bir yol yürünmesi gerektiğini
söyledi. HÖH partisinin davasının bu
olduğunun altını çizen Mestan,
demokrasinin başladığı bu meydanın da
davası olduğunu ifade etti. Mestan
kendisine, Filibe Valisi’nin 681 levalık para
cezası kestiği karara dikkat çekti. Bunun
ilk Bulgaristan Devleti’nin kurulduğu 681
yılını anımsattığını ve bununla valinin
“Burası Bulgaristan ve bu topraklarda
yaşamak istiyorsan, ana dilinden ve
kimliğinden vazgeçmek zorundasın”
demek istediğini belirtti. 

HÖH Başkanı kalabalığa, “1989 yılını
unutun. Hiçbir baskı, bizleri artık
korkutamaz. Burasını terk etmeyeceğiz.
Bulgaristan’ı terk etmek en kolay iştir.
Ama bizler çok daha olgun olmalıyız.
Maksat Bulgaristan’dan kaçmak değil,
burada kalıp haklarımızı kazanmak. Çok
konuşacaktım, fakat bugün saat 13.00’de
Türkçe konuşma cezasına ilişkin açtığım
davayla ilgili duruşma için Mestanlı Bölge
Mahkemesi’nde olmam gerekir. Ama
sizden büyük bir ricam var. Sizler benimle
gelmiyorsunuz. Sizler burada
kalıyorsunuz. Benimle gelmeye gerek yok.
Beni bugün çok güzel bir türküyle
karşıladınız. Uzun ince bir yoldayım.
Bilmem, yolumuz ince mi, ama şüphesiz
uzun bir yoldur. Bizi bu yolda yalnız
bırakmayın. Yoruluruz, ama berabersek
eğer, bizler çok güçlü oluruz” dedi. 

Yol veya yollar hakikaten uzun. Sabırla
yürümek gerek. Kalın sağlıcakla… 

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) tarafından bu yıl 27’ncisi
düzenlenen geleneksel “Kır Koşusu”,
Semetli köyü yakınlarındaki
Kartalkaya’da gerçekleştirildi.

31 Mayıs Pazar günü yapılan etkinliğe
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, eşi Hülya Akıncı ve çocukları
ile katıldı. 

Dokuz farklı kategoride
gerçekleştirilen koşuda dereceye giren
yarışmacılara sponsorlar tarafından
hediyeler verildi. Ayrıca tüm
katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.
GTGB halk oyunları ekiplerinin
gösterileriyle devam eden etkinlik, GTGB
saz ekibinin seslendirdiği türkülerle sona
erdi. Kartalkaya’daki “Kır Koşusu”na
Gümülcine ve civar köylerden çok sayıda
kişi katıldı. Etkinliklere katılanlar
arasında BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif de yer aldı.

27. KIR KOŞUSU SONUÇLARI

Junior Erkekler
1. Kerem Halil
2. Salih İsmail
3. Enberk Ahmet

Minik Erkekler
1. Ata Demiroğulları

2. Can Nedimoğlu
3. Arda İdris

Minik Kızlar 
1. Begüm Özen
2. Elif Sırtmaç
3. Gizem İsmail İbrahim

Yıldız Erkekler
1. Enes Hüseyinoğlu
2. Necmettin Hüseyinoğlu
3. Alp Ali Dayıoğlu

Genç Kızlar
1. Bahar Karasalih
2. Enez Demiroğulları
3. Nuriye Canbaz

Genç Erkekler
1. Serdar Hacıoğlu
2. Hüseyin Onur
3. Boer Karanitant

Yetişkin Bayanlar
1. Sevgi Molla
2. Serra Ahmet
3. Refika Mustafa Halil

Yetişkin Erkekler
1. Salih Sezgin
2. Cüneyt Sırtmaç
3. Mustafa Mehmet

GTGB’nin geleneksel 
“Kır Koşusu”
Kartalkaya’da yapıldı
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Ülkedeki bekleyiş devam ediyor.
25 Ocak erken seçimlerinde
başlayan bekleyiş sürüyor.

“Memorandumları tarihe gömmek”
ümitleriyle ve seçmenin büyük desteğiyle
iktidara gelen SİRİZA’nın hiç şüphesiz
toplumda yarattığı bir beklenti oluştu.
Hükümetin ilk günlerinde halkta oluşan
olumlu beklenti ve umutlar, haftalar
ilerledikçe yavaş yavaş sönmeye başladı.
Günler geçtikçe, yeni hükümetle Avrupalı
yetkililer ve eski adıyla “Troyka” yeni
adıyla “Kurumlar” ile yapılan görüşmeler
arttıkça ümitler dağılmaya başladı.
Hükümetin ve özellikle başbakan Aleksis
Çipras’ın Avrupa ve “Kurumlar” karşısında
“dik durmaya” çalışması halkın, seçmenin
takdirini topladı ve önemli ölçüde
toplamaya da devam ediyor. Yunan halkı
Avrupa’ya, IMF’ye direnen, teslim
olmayan bir başbakan görmekten hoşnut. 

Ancak bu durumun da, bu direnmenin
de bir “son kullanma tarihi” var gibi
görünüyor. Unutmayalım ki Şubat ayında
biten destek programı dört ay uzatılarak,
Haziran sonuna ertelenmişti. Bu dört aylık
süre içinde Yunanistan ile Avrupa Birliği
ve IMF arasında müzakereler, pazarlıklar

sonuçlanıp yeni bir programın temelleri
atılacaktı. En azından beklenti ve
planlama bu şekildeydi. Bu süre içinde de
Yunanistan’ın ihtiyaç duyduğu nakit para,
tabiri caizse damlama sulama sistemi ile
verildi. Şu anda bu sürenin sonuna
gelmek üzereyiz. Bugün anlaşma
sağlanabilir, yarın anlaşma sağlanır
haberleriyle dört ay geçmek üzere.
Yunanistan ve yeni hükümet bu süre
içinde nakit sıkıntısı çektiği için belediye
ve eyaletlerin kaynaklarından
yararlanmak zorunda kaldı. Geride
bıraktığımız dört aylık süre içinde
müzakerelerde somut bir ilerleme olmadı.
Avrupa Birliği ve IMF geri adım atmazken,
SİRİZA – ANEL hükümeti de seçim
programını uygulamamakla karşı karşıya. 

Karşılıklı zıtlaşma, bazen restleşme ve
bazen “uzlaşıyoruz” haberleriyle bugüne
geldik. Gelinen noktada durum son
derece ciddi ve kritik. Son haftalarda
Avrupalı yetkililerin açıklamalarına
bakınca Yunanistan konusunda
uzlaşmanın – anlaşmanın oldukça uzak
olduğu anlaşılıyor. Yunan hükümet
yetkilileri ise müzakelelerde ilerleme
kaydedildiğini ve anlaşmaya yakın

oldukları imajını veriyorlar. Ortada bir
çelişkinin olduğu kesin. Tahminim
Haziran sonuna yaklaştıkça bu durum
netleşecek. Ancak hafta içinde Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker’in, Başakan Çipras’ı görüşmek
için Brüksel’e davet etmesi hem durumun
ciddiyetini, hem sorunun boyutunu hem
de zamanın daraldığını anlamak açısından
önemliydi. Bu gelişme zaten son
haftalarda artan Grexit dedikodularını bir
miktar daha arttırdı. Avrupa basınının bir
kısmına göre Juncker, Çipras’a
deklerasyon verdi. Bazı çevreler bu
durumu “Ya bu önlemleri alırsınız ya da
sonuçlarına katlanırsınız” şeklinde
yorumlandı. Ancak daha soğuk kanlı
yorumlar da var. 

Görüşmenin içeriğine ilişkin basında
çıkan haberlere göre AB, Yunanistan’dan
yeni kemer sıkma önlemleri almasını
istiyor. Bu haberlere göre,
Yunanistan’dan 3 milyar euro’luk önlem
alması isteniyor. Örneğin düşük emekli
maaşı alanlara verilen EKAS ödeneğinin
kesilmesi isteniyor. Yunanistan’dan
istenen önlem paketinde buna benzer
başka şeyler de var. Yani Avrupa,
Yunanistan’dan kemer sıkma politikasına
devam etmesini istiyor. SİRİZA ise bırakın
yeni ekonomik önlem paketlerini
uygulamayı, eski kemer sıkma
politikalarını kaldırmak üzere iktidara
gelmişti. 

Ancak ülke son derece zor bir
durumda. Zaman daralıyor ve manevra
yapabilmek için imkan yok. Bu durumda
en kötü senaryo ise istenmeyen önlem
paketini kabul etmek zorunda kalmak.
İflastan ve Avrupa Birliği ortak para birimi
Euro’dan çıkmamak için hükümet “acı
reçeteyi” kabul etmek zorunda kalabilir.
Ancak bu durumda bile ülkemizdeki siyasi

gelişmelerin yeni bir döneme gireceği ve
kazanın yeniden kaynamaya
başlayacağını tahmin etmek zor değil.
Zira, SİRİZA partisi içinde yeni kemer
sıkma politikalarını kabul etmeyen,
gerekirse Euro’dan çıkmayı da göze alan
bir kesim oluştu. Başbakan Çipras
şimdilik durmu “idare ediyor”. İplerin
gerilmesi halinde parti içinde farklı
yorumların yüksek sesle dillendirileceğini
herkes biliyor. Hatta AB’nin yeni önlem
paketine mecliste oy vermeyecek olan
SİRİZA’lı milletvekillerinin de olduğu
söyleniyor. 

Geçtiğimiz günlerde IMF’ye Yunanistan
temsilcisi olarak atanmak istenen Elena
Panariti ismine SİRİZA içinden gösterilen
tepkileri görünce yukarıda anlatmaya
çalıştığımız daha iyi anlaşılacaktır. Zira,
eski PASOK milletvekili ve Yorgo
Papandreu’nun siyasete kazandırdığı,
şimdilerde SİRİZA’lı Elena Panariti’nin IMF
temsilcisi olarak atanması parti içinde
adeta deprem yaşanmasına neden oldu.
Panariti’nin  SİRİZA’nın idealleriyle
örtüşmediğini düşünen millvekilleri ve
parti kurmaylarının tepkileri üzerine
sözkonusu atama durduruldu. 

Burada bir antiparantez açıp bir
noktaya değinmek doğru olur. “Panariti”
olayı bize Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
ilgilendiren atama, karar ve
uygulamalarla ilgili olarak da bir ipucu
vermesi açısından önemliydi
kanısındayım. 

Sonuç itibarıyle Haziran ayı
Yunanistan’ın geleceği açısından önemli
gelişmelere ve kararlara gebe. Hükümetin
ve Avrupa Birliği’nin alacağı kararlar
hepimizin geleceği açısından hayati
öneme sahip olacak. Ümit edelim de
doğru kararlar alınsın...

Ozan AHMETOĞLU

Haziran ayı...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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İskeçe Türk Birliği sergileri başladı
İSKEÇE Türk Birliği çatısı altında

faaliyet gösteren kursların geleneksel yıl
sonu sergileri başladı. Sergiler, İTB
Merkez Biçki – Dikiş – Nakış ve El
Sanatları Kursu ile Resim Kursu’nun yıl
sonu etkinliğiyle başladı. 

9 Mayıs Cuma günü, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin
spor sitesinde gerçekleştirilen etkinlikte
Gümülcine Türk Gençler Birliği çatısı
altında faaliyet gösteren takı kursunun
yıl sonu sergisi de yer aldı. 

İskeçe Türk Birliği’nin ilk kurs
öğretmeni Lütfiye Nihatoğlu ile Sevgi
Sezai, resim kursu öğretmeni Belma
Meço ve takı kursu öğretmeni Şükran
Salih’in öğrencilerinin çalışmaları
İskeçeliler’in beğenisine sunuldu. 

Etkinliğin sunuculuğunu, İskeçe Türk
Birliği Kadınlar Kolu üyesi Elçin
Hacıibram yaptı. İlk olarak, İskeçe Türk
Birliği çatısı altında faaliyet gösteren
müzik kursu öğrencileri ve halk oyunları
ekipleri gösterilerini sundu. 

Açılış konuşmasını yapan İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt da etkinliğe
katılan herkese teşekkür etti. Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı yaptığı
konuşmada, emeği geçen herkesi tebrik
ederek, üreten kadınların her zaman
yanında olacaklarını vurguladı. 

Konuşmaların ardından, kurslarda üç
yıllık eğitimini tamamlayan öğrencilere
başarı belgeleri verildi. Daha sonra ise
konuklar, dikiş – nakış, resim ve takı
sergisini gezdi. 

BEYKÖY’DE SERGİ
Bu arada, İskeçe Türk Birliği çatısı

altındaki Beyköy Dikiş – Nakış ve El
Sanatları Kursu’nun yıl sonu sergisi 3
Haziran Çarşamba günü gerçekleşti. Kurs
öğretmenleri İlknur Mursel ve Nermin
İlyasoğlu yönetimindeki dikiş – nakış ve
el sanatları kursunda yıl boyunca
üretilen eserler sergilendi. 

Beyköy’deki etkinlikte konuşan kurs
öğretmenleri İlknur Mursel ve Nermin
İlyasoğlu, kendileriyle mutluluklarını
paylaşan davetlilere teşekkür etti. İskeçe
Türk Birliği Beyköy Kursu’nun yıl sonu
etkinliğinin açılış konuşmasını İTB
Asbaşkanı Ramadan Galip yaptı. DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi
Hülya Akıncı ve Kırköy Kültür Derneği
Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Saliemin
de birer selamlama konuşması yaptı. 

Etkinlikte eğitimlerini tamamlayan
öğrencilere de başarı belgeleri verildi.
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Mehmet Görmez: “Sizler 
bizim ayrılmaz parçamızsınız”

BAŞKONSOLOSLUK
ZİYARETİ
İlk olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’yı makamında
ziyaret eden Başkan Mehmet
Görmez, burada azınlık
milletvekilleri ve dernek
başkanlarıyla biraraya geldi. 

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ
Daha sonra Gümülcine
Müftülüğü’nü ziyaret eden
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Rodop ile Meriç illerinde
görev yapan erkek ve kadın din
görevlileri tarafından çiçeklerle
karşılandı. Görmez, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’ten
müftülük çalışmaları hakkında
bilgi aldı; müftüler Şerif ve Mete
ile sohbet etti. 

Gümülcine seçilmiş
Müftülüğü’ne yaptığı ziyarette
Görmez’e, Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı ve muavin konsoloslar
eşlik etti. 

“FARKLI KİMLİKLER
ÖZGÜRSE O ÜLKE BÜYÜK
ÜLKE OLMA YOLUNDADIR”
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’i ziyareti sırasında Prof. Dr.
Mehmet Görmez, Batı Trakya’da
bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve
şahsına gösterilen
misafirperverliğe teşekkür etti. 

Görmez, burada kendisini
izleyen gazetecilere
açıklamalarda da bulundu.
“Miraç Kandili’ni Mescidi
Aksa’da Filistinli
kardeşlerimizle idrak ettik.
Berat Kandili’ni de Batı
Trakya’daki millet varlığımızla
birlikte idrak ediyor olmaktan
büyük bir mutluluk
duyuyorum” diye konuşan
Türikye Diyanet İşleri Başkanı
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyanet İşleri Başkanı
olduktan sonra hem Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, hem de
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
Batı Trakya’ya davetleri hep
baki oldu. Bu davet gecikmiş de

olsa Berat Kandili vesilesiyle
buradaki, Batı Trakya’daki
Müslüman Türk kardeşlerimizle
birlikte olmaktan bahtiyarız.
Artık ülkelerin büyüklüğü,
sahip olduğu ekonomik güçle
değil, ülkelerin büyüklüğü
farklı inançları, farklı kültürleri
birlikte barış içerisinde
yaşatabilme gücüyle
değerlendirilebilir. Örneğin
farklı kimlikler özgürce kendi
kimliklerini inşa etme
konusunda herhangi bir
sorunla karşı karşıya

kalmıyorlarsa, bu o ülkenin
büyük olma yolunda olduğunu
gösterir. Ama bir ülke içinde
yaşayan farklı kültürleri ve
inançları yok sayıyorsa, kendi
kimliklerini inşa noktasında
engel oluyorsa, bu bugünkü
dünyada o ülkenin geri kaldığı
ve küçüldüğü anlamına
geliyor.”

“BERATIMIZ İÇİN 
TOPLUCA DUA EDİLECEK”
Türkiye’deki vatandaşlara da
seslenen Görmez, Diyanet İşleri

Başkanlığı olarak bu akşamki
Berat Kandili’nde farklı bir
uygulamada bulunacaklarını
söyledi. Türkiye’de bulunan 85
bin camide yatsı namazını
müteakip topluca bir dua
yapılacağını kaydeden Görmez,
“Böylece hem bireysel olarak
kendi beratımız ve nefsimizi her
türlü kötülülükten arındırma,
hem de toplumsal olarak bütün
İslam aleminin beratı için
topluca dua edilecek.
Dolayısıyla ben buradan
herkesi, bu gece ailelerimizle

Türkiye
Diyanet İşleri

Başkanı
Mehmet

Görmez, 1 – 2
Haziran

tarihlerinde
Batı Trakya’yı

ziyaret etti. 
Diyanet

İşleri Başkanı
Prof. Dr.
Mehmet

Görmez ve
beraberindeki

heyet, 
1 Haziran
Pazartesi

sabahı Kipi
sınır

kapısından
Yunanistan’a

giriş yaptı.
Görmez,

Türkiye’nin
Gümülcine

Başkonsolosu
Ali Rıza

Akıncı, Batı
Trakya Türk

Azınlığı
Danışma

Kurulu 
Başkanı ve

İskeçe 
Müftüsü

Ahmet Mete,
Gümülcine

Müftüsü
İbrahim Şerif

ve din
adamları

tarafından
karşılandı. 

KİPİ SINIR KAPISI

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ
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birlikte camiye giderek, bu
duaya katılmaya davet
ediyorum. Bizler de inşallah her
iki müftümüzle ve Batı
Trakya’daki kardeşlerimizle
birlikte bu duaya duracağız.
Allah bu dualarımızı kabul
etsin” ifadelerini kullandı.

“BERATIN SAHİBİ
RABBİMİZDİR, AMA
BERATIMIZI ALMAK HER
İNSANIN KENDİ ELİNDEDİR”
İslam dünyasının çok zor bir
süreçten geçtiğinin altını çizen
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
sözlerini şöyle tamamladı:
“Elbette sadece kalbi değil, fiili
dualara da ihtiyacımız var. Ama
bizim inancımız, duanın gücüne
vurgu yapan bir inançtır. Yüce
Rabbimiz ‘Eğer duanız olmazsa
ne işe yararsınız’ buyuruyor.
Zaman zaman birbirimizi
kırıyoruz, yüreklerimiz işgal
ediliyor ve yanlışlıkların
egeminliğine giriliyor. Oysa
yüreklerimizin berata ihtiyacı
var. Beratın sahibi Rabbimiz’dir,
ama beratımızı almak her
insanın kendi elindedir. Ben
tekrar herkesi camide yapılacak
olan duaya davet ediyorum.”

KIRMAHALLE CAMİİ
ZİYARET EDİLDİ
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez ve
beraberindeki heyet, müftülük
ziyaretinden sonra Gümülcine
Kırmahalle Camii’ne geçti.
Burada cemaatla birlikte öğle
namazı kılan Görmez,
Kırmahalleli soydaşlarla da
görüştü. Görmez, Kırmahalle
Camii’nde Kur’an-ı Kerim
okudu. 

GÜMÜLCİNE TÜRK 
GENÇLER BİRLİĞİ
Heyet daha sonra Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ni ziyaret
etti. Görmez ve kendisine eşlik
eden heyet, GTGB Başkanı
Koray Hasan ile dernek
yöneticileri tarafından
karşılandı. 

Mehmet Görmez Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde, Rodop
ve Meriç illerinde hizmet veren
din görevlileriyle biraraya geldi.
Görmez, din adamlarının
hizmetlerini çağa göre
yenilemesi gerektiğini söyledi. 

Prof. Görmez şunları dile
getirdi: “50 yıl önce bir azınlık
kendi kimliğini ve kültürünü
daha kolay muhafaza
edebilirken, bugün şartlar
değişmiştir. 20 – 30 sene önce
Batı Trakya’da imamlık
başkaydı, müftülük başkaydı.
Bugün çok daha başka.
Kendimizi değişikliklere göre
yenilemediğimiz sürece
görevimizi yerine getirmiş
olmayız. Sizler için
söylediklerimiz tabii ki bizim
için de geçerli. Cami sadece
namaz kılınan bir mekan değil,
tüm şehri içine alan bir
mekandır. İmam sadece günde
beş kez namaz kıldıran kimse
değildir. Herkese giden kişidir.
Dargın varsa, onları barıştıran
kişidir. Atanmış kişi değil,
adanmış kişi olması gerekiyor.” 

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ 
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Gümülcine’deki temaslarından
sonra İskeçe’ye geçti. Görmez ve
beraberindekiler İskeçe’de
ilgiyle karşılandı. 

Mehmet Görmez İskeçe’de ilk
olarak İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’yi makamında ziyaret etti.
Görmez ve beraberindeki heyet
burada İskeçeli erkek ve kadın
din görevlileri tarafından
karşılandı. Din görevlileriyle
teker teker tanışan Görmez,
Ahmet Mete’den müftülük
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 

Görmez’in müftülük
ziyaretinde İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek de
hazır bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, Atik Camii’nde İskeçeli
din adamlarıyla sohbet etti. 

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
Görmez ve beraberindekiler
daha sonra İskeçe Türk
Birliği’ne geçti. Türkiye Diyanet
İşler Başkanı burada, İTB
Başkanı Ahmet Kurt, yönetim ve
denetim kurulu üyeleri, eski
başkanlar, İskeçeli azınlık
temsilcileri ve soydaşlar
tarafından karşılandı.  

İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, Türkiye Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e
ziyaretinden dolayı teşekkür
ederek, kendisini ikinci kez
İskeçe Türk Birliği’nde misafir
etmekten memnuniyet
duyduğunu ifade etti. Mehmet
Görmez’in 2008 yılında İskeçe
Türk Birliği’ni ziyaret ettiği gün
derneğin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ndeki davasının
sonuçlandığını hatırlatan Kurt,
yedi yıl önce açıklanan kararın
hala uygulanmadığını söyledi. 

GÖRMEZ: “KİMLİĞİNİZ İÇİN
GÖSTERDİĞİNİZ GAYRET
TAKDİR EDİLMELİ”
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez de konuşmasında, Batı
Trakya Türkleri’nin kimlik ve
değerlerini korumak için
gösterdiği azim ve gayretin
takdir edilmesi gerektiğini
söyledi. Görmez şöyle konuştu:
“Ülkelerin gücü önümüzdeki
dönemlerde parasıyla
ölçülmeyecektir. Ülkelerin gücü,
kudreti, farklı kültürlere
gösterdiği saygı ve sevgiyle

T.C. BAŞKONSOLOSLUĞU

KIRMAHALLE CAMİİ

GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Devamı 8. sayfada
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ölçülecek. Bakın dünya hızla
değişiyor. Fakat Osmanlı
unutulmuyor. Bundan bir süre
önce uluslararası bir konferansa
katılıyordum. Konferans
Brüksel’de yapılıyordu.
Konuşmacılardan biri Ortodoks
bir papaz ve aynı zamanda bir
din bilimcisiydi. Ve bana
‘Aslında biz size çok şey
borçluyuz. Çünkü 400 yıl bizi
yönetmişsiniz, fakat biz dilimizi
de dinimizi de korumuşuz.’
dedi. Bana söylediklerini,
yapacağı konuşmada da
söylemesini kendisinden rica
ettiğimde, ‘o kadar da değil’
cevabını aldım. Osmanlı,
İstanbul’u, Kudüs’ü
fethettiğinde ilk önce
Müslüman olmayanların hakları
garanti altına alınmıştır.” 

“BU DURUM BU 
ÜLKEYİ YÜCELTMEZ”
İskeçe Türk Birliği’nin hala
resmiyete kavuşmamış olmasını
bir kayıp olarak nitelendiren
Görmez, “İskeçe Türk
Birliği’nde bulunuyoruz. Bu
dernek Batı Trakya’daki Türk
azınlığın kimliği ve tarihiyle
özdeşleşmiş bir kurum. Ancak
bu kurumun ismini kabul
etmemekle bir şey elde
edilemez. Türk kelimesi eğer
benim kimliğimin bir
parçasıysa, bunu bir yerleden
silmekle, kabul etmemekle,
derneğin tabelasından silmekle
bir şey kazanamazsın. Bu
durum bu ülkeyi büyütmez,
yüceltmez. Ancak küçültür.
Burada üzücü olan nokta,
dünyada insan hakları hamisi

kesilen ülkelerin gündeminde
böyle bir şeyin olmaması. Beni
dinleyen bu ülkenin bütün
yöneticileri, söylediklerimizi
aynı zamanda bir dost olarak
dinlesinler. Bunlar ancak kadim
felsefenin yurdu olan bu ülkeyi
büyütmez, küçültür. Bunlarla
bir ülke asla büyümez. Bunları
aşarak hareket etmek lazım.
Bizler mücadelelerimizi her
zaman hukuk ve barış
çerçevesinde yaparız.
Mücadelemizi böyle yürütürüz.
Bu bizim kültürümüzün bir
gereğidir. Peygamberimiz bize
böyle seslenmiştir.” diye
konuştu. 

“ARAMIZA HİÇ KİMSE 
SINIR KOYAMAZ”
Diyanet İşleri Başkanı Görmez
konuşmasını şu ifadelerle
tamamladı: “Sizler bizim
kardeşimizsiniz. Batı Trakya
Türkleri olarak siz bizim
ayrılmaz bir parçamızsınız. Evet
sizler başka bir ülkenin
vatandaşları ve bu ülkeye
aitsiniz. Ancak bizlerin
gönüllerine, gönüllerimize ve
aramıza hiç kimse sınır
koyamaz. Sizlere düşen en
önemli görev kültürünüzü,
kimliğinizi muhafaza etmektir.
Müslümanlığınızı ve
Türklüğünüzü korumaktır.
İnanç, din, iman; kültürümüzü
oluşturan tüm unurların temel
maddesidir.”

Görmez ve beraberindeki
heyet İTB ziyaretinin ardından
İskeçeli azınlık temsilcileriyle
akşam yemeğinde biraraya
geldi. Azınlık temsilcileriyle
tanışma ve sohbet etme fırsatı
bulan Mehmet Görmez, daha

sonra İskeçe Aşağı Mahalle
Çınar Camii’nde düzenlenen
Berat Kandili özel programına
katıldı. 

Cami girişinde İskeçeli
soydaşlar tarafından coşkuyla
karşılanan Diyanet İşleri
Başkanı, soydaşların kandilini
kutladı. 
BULGARİSTAN
BAŞMÜFTÜSÜ 
DE KATILDI
İskeçe Aşağı Mahalle Çınar
Camii’ndeki Berat Kandil
programına Türkiye Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in yanı sıra, Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı
ve Bulgaristanlı din adamları da
katıldı. 

KALABALIK 
SOKAKLARA TAŞTI
İskeçe Çınar Camii’ndeki kandil
programına yoğun bir katılım
oldu. İskeçe ve civar köylerden
çok sayıda soydaş İskeçe Aşağı

Mahalle Camii’ne akın etti.
Kalabalık camiye sığmayınca,
cami avlusu ve sokaklara kilim
ve halılar serildi. Bu arada, cami
avlusuna dev bir ekran
yerleştirildi. 

Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan gelen
mevlithan ve hafızların
okuduğu Kur’an-ı Kerim ve
mevlit, Batı Trakyalı soydaşların
büyük beğenisini topladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından gerçekleştirilen
İskeçe Çınar Camii’ndeki Berat
Kandili Özel Programı, TRT –
AVAZ, TRT – Diyanet ve Tek
Rumeli kanallarından canlı
yayınlandı. 

MÜFTÜ METE:
“TELEVİZYONLARDAN
İZLEDİĞİMİZ PROGRAMI 
BURADA YAŞIYORUZ”
Berat Kandili Özel Programı’nın
başında konuşan İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini
İskeçe’de ve Batı Trakya’da
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
şöyle dedi: “Bu akşam bizler
için, Batı Trakya için çok büyük
öneme sahip. Bizler daha önce
kandil gecelerinde
televizyonlardan seyrettiğimiz
programları, hocaları, mevlitleri
burada kendi evimizde,
şehrimizde, camimizde
yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Allah sizlerden razı olsun.” 

GÖRMEZ: “MİRAÇ
KANDİLİ’NDE KUDÜS’TE,
BERAT KANDİLİ’NDE BATI
TRAKYA’DA”
Berat Kandili’ni İskeçeli
kardeşleriyle geçirmekten
büyük bahtiyarlık duyduğunu

ifade eden Türkiye Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez, Berat
Kandili hakkında bilgi verdi.
Miraç Kandili’ni Kudüs’te ihya
ettiğini hatırlatan Görmez, Berat
Kandili hakkında şunları
söyledi: “Berat, bizlere
affetmeyi öğretir aynı zamanda.
Berat’ın bir anlamı da özgür
olmaktır. İnsan arzu ve
tutkularını tutsağı olmaktan
çıkınca özgür olur. Ahlaki ve
vicdanı hürriyet çok önemli.
Nice serbest köleler vardır ve
nice hapsedilmiş özgür kişiler
vardır. Burada sizlerin çok
önemli görevleri var. Çünkü
sizler bu topraklarda aynı
zamanda İslam’ın
temsilcilerisiniz. Bu nedenle
çocuklarımızı eğiteceğiz.
Kültürümüzü, değerlerimizi ve
dinimizi muhafaza edeceğiz.”
diye konuştu. Mehmet Görmez
kendilerine gösterilen
misafirperveliğe ve ilgiye
teşekkür ederek, herkesin Berat
Kandili’ni kutladı. 

Kandil özel programından
sonra Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, cami çıkışında
kendisini bekleyen soydaşlarla
görüşerek sohbet etti. 

MERİÇ İLİ ZİYARETİ
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez Berat Kandili
dolayısıyla geldiği Batı Trakya
ziyaretinin ikinci gününde
Meriç iline geçti.

Ruşenler köyü yakınında
bulunan Seyyid Ali Sultan
Dergahı’nı ziyaret eden
Görmez’i, burada Seyyid Ali
Sultan Dergahı Başkanı Ahmet
Karahüseyin, kanaat önderleri
ve kalabalık bir topluluk
karşıladı.

7. say fa nın de va mı

Bulgaristan
Başmüftüsü

İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ

İSKEÇE ÇINAR CAMİİ’NDE BARAT KANDİLİ MEVLİDİ
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“BURANIN BEKÇİLİĞİNİ
YAPAN BEKTAŞİ
KARDEŞLERİMİZLE
BİRLİKTE OLMAKTAN
DOLAYI BAHTİYARLIK
YAŞADIK”
Dergah içinde yer alan Seyyid
Ali Sultan Türbesi’ni ziyaret
eden Görmez, burada
kendilerine eşlik eden din
görevlileriyle birlikte dua etti. 

Dua sonrası dergahın anı
defterini de imzalayan Görmez
düşüncelerini şu sözlerle dile
getirdi: “2015 Berat Kandili’ni
Batı Trakya’daki millet
varlığımızla birlikte idrak
etmenin bahtiyarlığını yaşadık.
Türkiye’ye dönerken Hoca
Ahmet Yesevi’nin İslam’ın
öngördüğü insan-ı kamil
göreceliğini yüzyıllar önce
Rumeli’ye taşıyan Seyyid Ali
Sultan Dergahı’nı ziyaret
etmekten, buranın bekçiliğini
yapan Bektaşi kardeşlerimizle
birlikte olmaktan dolayı ikinci
bir bahtiyarlık yaşadık.”

Seyyid Ali Sultan Dergahı
Başkanı Ahmet Karahüseyin ve
diğer kanaat önderleriyle
birlikte dergahı gezen Görmez,
“Hem Anadolu’da, hem
Rumeli’de biz bu dergahları
kaybetmekle İslam medeniyeti
çok şey kaybetti” dedi. Görmez,
sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün burada ziyaret ettiğimiz
zat ve benzeri insanlar, asırlar
önce, İslamiyet’in en büyük
ideali olan insan-ı kamil
idealini bu topraklara getirmek
için geldiler. Hem Hoca Ahmet
Yesevi’nin, hem Hacı Bektaş
Veli’nin kamil insan öğretisini
yeryüzüne yaymak için bu
topraklara yüce dinimizin
rahmet mesajlarını getirdiler.
Son yıllarda İslam dünyasında
kamil insan sorunu yaşıyorsak,
irfan geleneğimizi bu
medeniyetimizde kamil insan
yetiştirme mekanları olan bu
dergahları zayıflattığımızdan
dolayı çok büyük kayıplar
yaşadığımızı ifade etmek
istiyorum. Ben burada dedemizi
ve kardeşlerimizi ziyaret
etmekten de çok büyük bir
mutluluk duydum.”

Müslümanların aynı inancın
mensupları olduğunu belirten
Görmez, “Aynı Allah’a iman
ediyoruz, aynı peygambere
inanıyoruz, aynı kitabın
müminleriyiz, aynı ahirete iman
ediyoruz. Dolayısıyla aramızda
bu kadar büyük bir mensubiyet

varken, bizim başka
mensubiyetleri öne geçirmemiz
doğru değil. Bu gün İslam
dünyasında çok büyük acılar
yaşanıyor. Ama insan-ı kamil
yetiştiren dergahlarımızı
ötelemekle bir çok şey
kaybettik. Bunu tekrar
hatırlatmak isterim.” diye
konuştu.

Dede Mehmet Koç da, ilk
defa Türkiye Diyanet İşleri
Başkanı’nın sözkonusu dergahı
ziyaret ettiğini belirterek,
bundan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi ve
Görmez’e ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti.

Dergah ziyareti sonunda
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez ve beraberindeki
heyete, bölge halkı tarafından
öğle yemeği ikram edildi.

DİMETOKA ZİYARETİ
Batı Trakya programı
çerçevesinde Dimetoka’ya da
giden Mehmet Görmez ve
beraberindekiler, Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve
Eğitim Derneği Başkanı
Süleyman Macur ve yönetim
kurulu üyeleri tarafından
çiçeklerle karşılandı. 

Görmez, Dimetoka’daki tarihi
Çelebi Sultan Mehmet Camii’ni
de ziyaret etmek istedi. Ancak
Dimetoka Camii’nin
anahtarlarını üzerinde
bulunduran kişinin şehirde
olmaması nedeniyle cami
ziyaretinin gerçekleştirilemediği
ifade edildi. 

“CAMİİ KAPILARININ
AÇILMAMIŞ OLMASINDAN
DOLAYI BÜYÜK BİR BİR
ÜZÜNTÜ DUYDUM”
Burada gazetecilere kısa bir
açıklamada bulunan Görmez şu
ifadeleri kullandı: “Çelebi
Sultan Mehmet Camii, Osmanlı
mirasının en önemli
eserlerinden bir tanesidir.
Bundan 10 yıl önce içini
görmüştüm. Aynı zamanda
Bursa Ulu Camii’nin çok güzel
bir benzeridir. 10 yıl önce
geldiğimde restorasyon
çalışmaları vardı ve bir kaç yıl
içinde bitecekti. Ama hala
bitmemiş olmasından dolayı
üzüntü duydum. Ayrıca bugün
cami kapılarının en azından son
durumu görmek açısından
açılmamış olmasından dolayı
da çok büyük bir üzüntü
duydum. Bizler Türkiye’de bir

taraftan kiliseleri onarırken, bir
taraftan da Balkanlar’daki
insanlık mirası olan bu eserlerin
hala bu tür oyalamalarla restore
edilmemiş olmasından üzüntü
duyduğumu ifade etmek
isterim.”

Son olarak Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve
Eğitim Derneği’ni ziyaret eden
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, dernek başkanı
Süleyman Macur’u
çalışmalarından dolayı tebrik
etti.

Diyanet İşleri Başkanı
Görmez ve beraberindekiler,
karayoluyla Edirne Pazarkule
sınır kapısından Türkiye’ye
geçti.

Başkan Mehmet Görmez’e
ziyaretleri boyunca Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif eşlik etti.

SEYYİD ALİ SULTAN DERGAHI

GÖRMEZ, DİMETOKA
MÜSLÜMANLARI SPOR,
KÜLTÜR VE EĞİTİM
DERNEĞİ BAŞKANI
SÜLEYMAN MACUR İLE
BİRLİKTE.

DİMETOKA ÇELEBİ SULTAN MEHMET CAMİİ

TÜRKİYE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA BATI TRAKYA
ZİYARETİNDE EŞİ DE EŞLİK ETTİ. 
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Cevat ABDURRAHMAN

Beslenmemizde yoğurdun önemi

Süt ürünlerinin ana gıda
gruplarından olan
yoğurt, geleneksel

beslenmemizde de çok
önemli bir yere sahip, günün
hemen hemen her saatinde
güvenle tüketebileceğimiz
değerli bir besindir.

Bağışıklık sistemimizi
güçlendirdiği gibi, sindirim
kolaylığı nedeniyle de
bebekler için de iyi bir
besindir. Mayalanma
sürecinde süt şekeri olan
laktoz, parçalanarak sindirimi
kolay olan iki ayrı şekere
dönüşür ki, laktoz intoleransı
(süt şekeri laktoz’un
sindirilememesi durumu)
olanlar bile yoğurdu güvenle
tüketebilirler. Bunun yanında
yoğurtta bulunan aktif
kültürler, kalsiyum emilimini
artırdığı için, yoğurt yiyen bir
kişi süte kıyasla daha fazla
kalsiyum almış olur.
Yoğurdun yeşil suyu
kesinlikle dökülmemelidir, en
zengin vitamin kaynağı bu
sudur çorbalara karıştırılabilir
veya ayran gibi içilebilir.

Günün her saati  tüketime
hazır bu  gıdayı
ihmal   etmemeniz için 10
önemli nedeni şöyle
sıralayabiliriz:

1- Vitaminler-mineraller
içerir:  Yoğurt; bünyesinde
potasyum,  fosfor, riboflavin,
iyot, çinko A vitamini, E
vitamini ve B12 vitamini
barındırması bakımından
zengin bir gıdadır. 
2- Kilo vermeyi kolaylaştırır:
Tennessee Üniversitesi’nde
yapılan bir araştırmada,
düşük kalorili
diyetlerine   yoğurdu ekleyen
ve günde üç öğün yağsız
yoğurt yiyen aşırı kiloluların,
yoğurtsuz
diyet  uygulayanlara oranla
yüzde  22 daha fazla kilo
verdikleri, yüzde 61 daha fazla
yağ yaktıkları tespit
edilmiştir.
Yoğurt yiyenlerin ayrıca, karın
bölgelerinden yüzde  81 daha
fazla yağ yaktıkları ortaya
çıktığı gibi, yoğurttan   alınan
kalsiyumun, yağ   yakımını
hızlandırdığı gözlemlenmiştir.

3-Probiyotikler içerir:
Yoğurt gibi fermente ürünler,
vücudumuz için yararlı
bakteriler ‘probiyotikleri’
içeriyor.  Bağırsaklara yararlı
besinlere probiyotik gıdalar
deniyor. Probiyotikler,

sindirim  sistemini
rahatlatırken,  bağışıklığımızı
da güçlendiriyor.

4- Kan basıncını düzenler:
Son yapılan çalışmalar, süt ve
süt ürünlerinin düzenli
tüketiminin yüksek kan
basıncı riskini azalttığını
gösteriyor. Araştırmalara
göre, günde 2-3 porsiyon az
yağlı süt ürünü tüketenler, hiç
tüketmeyenlere oranla yüzde
50 daha az yüksek kan
basıncı riski taşıyor. 
5- Tok hissettirir:  Washington
Üniversitesi’nde açlık,  tokluk
ve sonraki öğünde tüketilen
kalori miktarıyla ilgili yapılan
çalışmada, bireylere; yoğurt,
şeftali aromalı içecek ve
şeftali suyu, ara öğün olarak
verildiği ve yoğurt
tüketenlerde diğerlerine
oranla daha yüksek tokluk
geliştiği görülmüştür. 
6- Kas gelişimi sağlar:
Yoğun  egzersiz çalışması
sonrasında protein içeriği
yüksek yoğurt, iyi bir
seçimdir.

7- Kalsiyum kaynağıdır:
Kalsiyum, güçlü kemikler ve
sağlıklı dişler için önemli bir
mineraldir. Bu mineral de
yoğurta oldukça yoğundur.

8- Bağışıklık sistemini
güçlendirir:   Viyana
Üniversitesi’ndeki çalışmaya
göre, günde 3-4
porsiyon  yoğurt, hastalık ve
enfeksiyonla savaşmada rol
oynayan ‘T hücreleri’ni daha
güçlü ve aktif hale getirildiği
tespit edilmiştir.
9- Laktoz intoleransı olanlar
tüketir: laktoz intoleransı olan
bireyler sindirim siteminde
sorun yaşamadan yoğurdu
tüketebiliyor.
10-Osteoporoza karşı
besindir:   Yoğurttaki
kalsiyum ve D vitamini
kombinasyonu ,kemik erimesi
de dediğimiz osteoporoz’a
karşı iyi bir besindir.
Yoğurttaki kalsiyum
kemiklerin güçlenmesini
sağlarken,   D vitamini
kalsiyumun depolanmasına
yardımcı oluyor.

Taze ve temiz ortamlardan
elde edilen sütlerden üretilen
katkısız “ev yapımı yoğurtları”
tüketmenizi tavsiye ederken,
hepinize sağlık dolu bir
yaşam diliyorum… 

VETERİNER BAKIŞI

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

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarının
hatim törenleri hafta sonu devam etti. İskeçe
Aşağı Mahalle Çınar Camii’nde düzenlenen hatim
töreni insan seline dönüştü. Caminin bulunduğu
bölge trafiye kapatılırken, hatim yapan çocukların
evleri de misafirlerle dolup taştı. 

38 öğrenci için yapılan hatim törenine İskeçe
ve il genelindeki köylerden soydaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim ve
şiirlerden sonra duayı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
yaptı. Müftü Mete, hatim törenlerinin sonuna
gelindiğini belirterek, bugüne kadar yapılan
etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti. Müftü
Ahmet Mete, son hatim töreninin Ilıca köyünde
yapılacağını ifade etti. Mete, bu etkinliklerin
bundan sonra da devam etmesinin önemine
değindi. 

İskeçe’deki etkinliğe katılan Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
konuşmasında öğrencileri ve hocaları tebrik
ederek, dini, milli ve kültürel değerlerine sahip
çıkan Batı Trakya Türkleri’ni tebrik etti. 

Yapılan konuşmalardan sonra öğle namazı
kılındı. Daha sonra ise konuklara geleneksel etli
pilav ve ayran ikram edildi. 

İskeçe Çınar Camii’ndeki hatim törenine
katılanlar arasında, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet Kara, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu, İskeçe SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, eski milletvekilleri Çetin Mandacı ve
Ahmet Faikoğlu da yer aldı. 

İbrahim Şerif
Saraybosna’da 
sempozyuma katıldı

İskeçe’deki hatim 
törenine insan seli

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
27-29 Mayıs tarihleri arasında Saraybosna’da
düzenlenen “Vakıfların Fıkhî Konumu” konulu
sempozyuma katıldı.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bu yıl
yedincisi düzenlenen sempozyuma, Batı Trakya
Türk azınlığını temsilen Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’in katıldığı belirtildi.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet
Begoviç’in riyasetinde, Bosna Hersek İslâm
Meşihatı, Kuveyt Devleti Vakıflar Genel
Müdürlüğü ve İslam Kalkınma Bankası’na (Cidde-
Suudi Arabistan) bağlı İslam Araştırma ve Eğitim
Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleşen
sempozyumda, İslam aleminin, gerek vakıfların
fıkhî konumu, gerekse vakıfların ekonomik
kalkınma - gelişme ve idari konularında
sahasında uzman akademisyenlerden ve müdahil
konuşmacılardan oluşan katılımcılar, vakfın
finansal değerlendirilmesi, üretim araçlarının
vakıf ve bağış gelirlerinin temellendirilmesi
konularında sunumlar yaptılar.

Toplantıyla ilgili olarak Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada
şu ifadelere yer verildi: “Balkanlar’da Vakıfların
Durumu ve İyileştirilmesi konulu özel oturumda
Müftümüz İbrahim Şerif ve diğer Balkan ülkeleri
vakıf temsilcileri birer konuşma yaparken, Gazi
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki
İbrahimgil ‘Balkanlarda Vakıflar’ başlığı altında
Balkanlar’daki Osmanlı vakıfları konusunda
yaptığı çalışmayı katılımcılara slayt gösterisiyle

anlattı. Konferans çerçevesinde, misafirler
Saraybosna’da gezdirilerek şehrin tarihi dokusu
hakkında bilgilendirildiler.”
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ANDROİD’li tablet alırken en
çok dikkat etmeniz gerekenler!

Android’li bir tablet satın
almayı düşünüyorsanız,
seçeneğiniz çok fazla. Apple’ın
10 inç’lik iPad Air’inin ve 8
inç’lik iPad Mini’sinin aksine,
Android’li tablet piyasası,
sayısız tablet seçeneğiyle dolu.

Tabletler, çok ucuz cihazlar
değiller, bu yüzden
harcadığınız paraya
değeceğinden emin olmalısınız.
Öncelikle kendinize şu soruları
yöneltin:

- Tableti iş için mi, eğlence
için mi kullanacaksınız?

- Onunla asıl yapacağınız iş,
film izlemek mi, yoksa web’de
dolaşıp, sosyal ağalara göz
atmak mı olacak? Oyun
oynayacak mısınız?

- Tabletinizde ne kadar
çalışacaksınız? İşiniz için
klavyeye ihtiyacınız var mı?

- Tableti hep yanınızda mı
taşıyacaksınız? Yoksa sadece
evde kullanacak ve uzun
seyahatlerde mi yanınıza
alacaksınız?

- Tablet satın almak
istemenizin nedeni
ne?

Son soruya
vereceğiniz cevap,
hangi tür donanım ve
yazılıma ihtiyacınız
olduğunu belirlemenize
yardımcı olacak. Tableti büyük
bir ekranda oyun oynamak için
istiyorsanız, GPU’su iyi olan bir
tablet seçin. Android’i
kurcalamayı seviyorsanız,
bootloader kilidi açık, popüler
bir tablet tercih edin.

Nexus tablet, güçlü
donanımı, hızlı Android

güncellemeleriyle iyi bir
seçenek olabilir. Ancak
istekleriniz, sizi farklı tabletlere
yönlendirebilir.

Bağlantı seçenekleri:
Tabletinizi genellikle evde
kullanacaksanız, 3G/4G
bağlantısına ihtiyacınız yok. Bu
durumda Wi-Fi bağlantısı sizin
için yeterli olacaktır.

Klavye ve kalem: Tabletiniz,
iş yapacağınız ana cihaz
olacaksa bir klavyeye
ihtiyacınız olacak.
Laptop’unuzu yanınızda
taşıyorsanız, o halde bir
klavyeye ihtiyacınız yok.

Basınca duyarlı kalemle
gelen tabletler, Samsung Galaxy
Note serisinden ve Nvidia Tegra
Note’tan ibaret. Bu tabletler,
çizim için harika
cihazlar olduğu
kadar, not
tutmanızı da

kolaylaştırıyorlar.
El yazısını metne çevirebilen
Samsung, bu alanda iyi iş

çıkarıyor.
Bu

işlevlere de
bakın: Android

üreticileri, kendilerini
diğerlerinden farklı kılmak

için yeni şeyler deniyorlar. Bu
yenilikler bazen işe yarar
işlevler olarak karşımıza
çıkabildiği gibi, bazen gereksiz
ve saçma da olabiliyor.

Tabletinizde oyun
oynayacaksanız, mini HDMI
çıkışına sahip bir tableti tercih
edebilirsiniz. Bu sayede

tabletinizi normal bir HDMI
kablosuyla TV’ye bağlayabilir
ve bir Bluetooth denetimiyle
oyun oynayabilirsiniz.

Tabletinizi bilgisayar olarak
kullanacaksanız, 3G/4G
bağlantısının yanında sesli
arama işlevine sahip bir tableti
tercih edebilirsiniz. Bu sayede
telefon bağlantısına ihtiyaç
duyan WhatsApp gibi
uygulamaları da
kullanabilirsiniz.

Yeni bir cihaz satın alırken
göz önünde bulundurmanız
gereken en önemli konu,
genellikle fiyattır. Çoğunlukla
Samsung veya Sony gibi
tanınmış bir markanın tabletini

satın almakla, az tanınan Çinli
bir firmanın tabletini satın
almak arasında bir tercih
yapmanız gerekecektir.

Çinli üreticilerin tabletlerini
genellikle tavsiye etmesek de,
bazı istisnalar var. Örneğin
Huawei ve Xiaomi, uygun fiyatlı
müthiş tabletler üretmekteler.
Asus da paranızın karşılığını
veren iyi tabletler üreten
firmalar arasında.

Bir tablete vereceğiniz paraya
değip değmeyeceğini genellikle
internetteki tanınmış sitelerdeki
inceleme ve yorumlara göz
atarak anlayabilirsiniz.

Android’li tablet seçmek
11
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SOLDANSAĞA
1) Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü –

Atın ağzındaki demir araç 2) Geçimsizlik – Klakson
3) İridyum’un simgesi – Dizi, sıra – (halk dili) Ördek
4) Çok kokulu bir tür kahve – Kurtçuk 5) Tek sıra
elmastan gerdanlık – Zevke uygun düşmek 6)
Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah – (halk dili) Yetişkin 7) Bir tür sıçan – Oy 8)
Protaktinyum’un simgesi – Voleybolda bir oyun –
Sodyum’un simgesi 9) Yiyecek, içecek satan kimse
– Tanrı tanımaz kimse 10) Dünyanın uydusu –
Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya
belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum
yitimi 11) Akıl – Kuluçka 12) Görüntüyü kaydeden
cihaz – Adanılan şey, nezir 13) Göçebelerin konak
yeri – Yüce – İtici güç 14) Bir işin yapılış yöntemini
açıklama – Eski Yunan’da siyasal gücü zorla eline
geçiren kimse.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (Müzik) Canlı bir biçimde çalınmak – Çizgi, im

2) Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgar
– Hisse – Kalın, kaba kumaş 3) Bir suçu bağışlama –
Postundan kürk yapılan bir memeli – Çare 4) Bir
cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi – Derince
çanak 5) Yapma, etme – Deve sürücüsü, deveci –
Çatı, dam 6) Net olmayan görüntü – Yasa dışı,
yasaya aykırı 7) İlave – (Felsefede) Ben – Başlıca
içeceğimiz – Telli bir çalgı 8) İçbükey, mukaar,
konkav – Damla 9) Sarı, yağlı peynir – Azarlama,
paylama 10) Beden, boy bos – Cılız, zayıf – Baba, cet
11) Mavi – Bir opera parçası – Başta, başlangıçta.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Hezimet, Vat 2) Al,
Manivela 3) Mekan, Ti,
Kr 4) Aba, Tartma 5)
Marsık, Rina 6) Şem,
Ahar 7) Kıl, Olay, No 8)
İthal, Ham 9) Re, Om,
Fauna 10) Azar, Madde
11) Rubai, Eu 12) AA,
Akmantar 13) Şif, Sini,
La 14) Klasik, Trok.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Hamam, Kora, Aşk 2)
Elebaşı, Ezrail 3) Kareli,
Au, Fa 4) İma, Sm,
Torba 5) Mantı, Ohm,
Aksi 6) En, Akala,
Mimik 7) Titr, Halfa, An
8) Vitray, Adenit 9) Ve,
Mir, Hudut 10) Alkan,
Nane, Alo 11) Tar,
Aroma, Orak.
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Sevgili kardeşlerim
Müzik albümlerinin kaydı, “müzik kayıt stüdyosu”nda yapılır. Kayıt

stüdyosunu tanımak, bir müzik albümünün nasıl kaydedildiğine ve kayıt için
kimlerin hangi işlerden sorumlu olduğuna bir göz atmak ister misiniz?

Müzik kayıt stüdyolarında seslerin kaydedilmesi ve işlenmesi bilgisayarda,
özel müzik yazılımları kullanılarak gerçekleştirilir.

Müzik kayıt stüdyosunda, bir müzik albümü projesinin gerçekleştirilmesi
için yapılacak işleri planlayan kişiye “yapımcı” ya da “prodüktör” denir. 

Yapımcı en başta, albüme koyulacak parçaların seçilmesinde rol oynar.
Sonra aranjörle birlikte müzik parçalarını son haline getirip kayda hazırlar.
Tüm sesleri kaydeder ve birleştirir. Stüdyodaki en büyük sorumluluk ona
aittir. Yapımcı, genellikle ses ve kayıtla ilgili konularda bilgi sahibi olan iyi
bir müzisyendir. Kimi zaman müzik parçaları bestelenirken de katkıda
bulunur. 

Bir sesbilim (akustik) uzmanı tarafından özel olarak tasarlanan
müzik kayıt stüdyosu iki ana bölümden oluşur.
Müzisyenlerin müzik aletlerini
çaldıkları ve şarkı
söyledikleri stüdyo ve
kayıtla ilgili aygıtların
bulunduğu kontrol odası.
Her iki bölümün de
duvarları, seslerin
yansımasını önleyen özel
bir malzemeyle kaplıdır. Bu
sayede daha nitelikli ses
kayıtları yapılabilir. 

Bir müzik albümü
projesinde “aranjör”ün rolü
de önemlidir. Aranjör, müzik
parçalarının düzenlemesini
yapar. Müzisyenlerin
özelliklerini göz önünde
bulundurarak müzik aletlerinin
ve vokalistlerin uyumunu
sağlar. Şarkıların ritmini
belirler.

Kayıt sırasında mikrofonların nereye yerleştirileceği bile büyük önem taşır.
Bu yüzden stüdyoda bir kayıt mühendisi bulunur. Kayıt mühendisi, kayıt
sırasında kullanılacak elektronik aygıtları düzenler, kurar ve ayarlar.

Kayıt işlemi, mikrofonla başlar. Mikrofon, ses dalgalarını elektrik
sinyallerine çevirir. Elektrik sinyalleri, mikrofonun kablosu aracılığıyla bir
“amplifikatör”e, yani ses yükselticiye ya da doğrudan kayıt aygıtına iletilir.
Ses kaydı, ses dalgalarının elektriksel ya da mekanik olarak bir manyetik bant

ya da plağa yazılması ya da
bir bellekte depolanması
işlemidir.

Kayıt sırasında, müzik
parçalarını oluşturan tüm
sesler, örneğin davul sesi,
elektrogitar sesi, bas gitar sesi
ve vokal birbirinden ayrı olarak
kaydedilir. Buna “kanal kayıt”
adı verilir. Bu aşamada, ilk önce
davul ya da bas gitar sesi
kaydedilir. Öteki müzik aletlerini
çalan ya da şarkı söyleyen
müzisyenler kendi ses kayıtları
yapılırken kulaklıkla bu sesleri
dinler. Böylece davul ya da bas
gitar sesine uygun olarak çalıp
söyleyebilirler. Bir müzik parçası
için genellikle en son olarak vokal ve
varsa geri vokallerin kayıtları yapılır. 

Farklı ses kaynaklarının
kayıtlarının her biri birer “kanal” olarak adlandırılır. Aslında bu,
ses kaydında manyetik bantların kullanıldığı zamanlardan kalma
bir ad. Kayıt yapılan manyetik bantların her birinin üzerinde,
farklı ses kaynakları için ayrılmış kanallar bulunurdu. Ancak, bu
kanalların sayısı sınırlı olduğu için, yalnızca belli sayıda
kaynaktan ses kaydı yapılabiliyordu. Günümüzde kayıtlar
bilgisayarla yapıldığı için bu sayı neredeyse sınırsız. 

Kanal kayıttan sonra sıra “miks” olarak adlandırılan
aşamaya gelir. Bu, kaydedilen tüm seslerin birbiriyle uyumlu
bir bütün oluşturacak biçimde birleştirildiği aşamadır. Bu

aşamada yapımcının deneyimine, müzik bilgisine ve beğenisine
büyük iş düşer. Yapımcı, kanallardaki seslerin her birini elden geçirir, bazı
özelliklerini yeniden düzenler. Bazı bölümler yeniden kaydedilir. Sonunda,
kaydedilen tüm sesler birleştirilir ve tek bir kayıt elde edilir. 

Kayıt sona erdikten sonra, “mastering mühendisi”, birleştirilen tüm sesleri
bir CD’ye aktararak çoğaltılabilir hale getirir. Bu, bilgi ve deneyim gerektiren
bir iştir. “Master” adı verilen bu CD çoğaltılıp basılması için müzik şirketine
teslim edilir. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...
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Bahar gelmiş, ağaçlar renk
renk çiçek açmış. Ormandaki
tüm canlılar bahar geldiği
için mutlu ve heyecanlıymış.

Ancak herkesten daha
heyecanlı olan birileri
varmış: Karga ailesi…

Anne karga ve baba
karga, dünyaya gelecek
olan yavruları için

hazırlık
yapıyor, yuvalarını
temizliyorlarmış.

Temizlik işi bitince
anne karga dört küçük
yumurta yapmış.
Yumurtaların üzerine
oturmuş. Beklemiş,
beklemiş…

Sonunda yumurtalar
çatırdayarak kırılmaya
başlamış. Minik kargalar
yumurtalarından bir bir
çıkmış.

Anne karga ve
baba karga o
kadar mutluymuş
ki! Önce yavrularına
birer isim bulmuşlar. Carcar,
Çarçar, Tartar ve Karkar…

Sonra anne karga ve baba
karga hemen yiyecek
aramaya başlamışlar. Minik
yavrularını beslemeleri
gerekiyormuş.

Anne ve babalarının
getirdiği yiyeceklerle
beslenen minik kargalar
günden güne büyümüş,
güçlenmiş.

Bir gün baba karga
yavrularına dönerek,

- Yavrularım, bugün
önemli bir gün, demiş.

Yavrular hep beraber
sormuş:

Neden baba?

Çünkü bugün Uçmayı
öğreneceksiniz! Şimdi,
hepiniz yuvanın önünde
durum. Size

yapmanız
gerekenleri anlatacağım. 

Dört minik yavru
heyecanla yuvanın önüne
gelmiş. Babalarının
söyleyeceklerini beklemeye
başlamışlar.

Baba karga uçmuş ve
yuvanın karşısındaki dala
konmuş. 

- İşte başlıyoruz
yavrularım, deyip birkaç
defa kanat çırpmış. Sonra
da minik kargalara nasıl
uçacaklarını göstermiş.

Önce kanatları
çırpalım. Sonra zıp zıp
zıplayalım. Havada süzülüp
bir dala yavaşça konalım.
Anladınız mı yavrularım?

Carcar, Çarçar ve Tartar,

-

Anladık
babacığım, diye
bağırmışlar.

Ama Karkar başını önüne 
eğmiş ve

hiçbir şey söylememiş. Çünkü 

o, uçmanın çok zor olduğunu
düşünüyormuş.

Kardeşleri bir bir uçup
karşıdaki dala konarken
Karkar,

- Ben uçamam. Yapamam…
Bu çok zor bir iş, deyip

duruyormuş

kendi kendine.
Baba karga,

- Zor değil
yavrum.
Söylediklerimi
yaparsan ve
kendine
güvenirsen
göreceksin, deyip
onu
cesaretlendirmeye

çalışmış.
Ama fayda etmemiş.

Karkar uçmak için
uğraşmıyormuş bile!
O sırada gökyüzü aniden

kararmış. Çok sert bir rüzgar
esmiş. Rüzgar, Karkar’ı
savurup yuvadan aşığı
fırlatmış. Baba karga ve
minik kargalar çok korkmuş.

Hepsinin gözleri korkudan
kocaman kocaman olmuş.

Ardından şiddetli bir
yağmur başlamış. Karkar,
yağmur damlaları gibi yere
düşmek üzereymiş. 

Baba karga, Karkar’ı
kurtarmak için bir yandan
ona doğru uçuyor, diğer
yandan da,

- Uç Karkar… Yapabilirsin!
Kanatlarını çırp yavrum,
diye bağırıyormuş.

Karkar kendi kendine,
- Uçmalıyım! Uçmam

lazım, deyip kanatlarını
çırpmaya başlamış.

Yere düşmesine çok az
kalmış ki… Bir de bakmış
yavaş yavaş yükseliyor,
gerçekten de uçuyormuş!

Uçmuş, uçmuş… İlk
bulduğu dala konmuş.

Baba karga da hemen
Karkar’ın yanına gelmiş.
Yavrusunu kanatlarının
arasına alıp ona sımsıkı
sarılmış.

- Yavrum, bizi çok
korkuttun. Neyse ki sonunda
uçmayı başardın da kötü bir
şey olmadı, demiş. 

- Ben de korktum
babacığım. Hem sen
haklıymışsın, uçmak o kadar
da zor değilmiş!

- Tabii ki yavrum… Ne
yapacağını bildiğin ve
kendine güvendiğin sürece
hiçbir şey zor değildir. Hadi
şimdi kardeşlerini de alıp
yuvamıza gidelim. Eminim
anneniz sabırsızlıkla sizi
bekliyordur. 

Anne karga, uçmayı
öğrenen yavrularına güzel
bir sofra hazırlamış. Her
birini ayrı ayrı tebrik etmiş.
Hep birlikte afiyetle
yemeklerini yemişler. 

Sizin köşeniz                                    Ensar Kasap - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Arkadaşlarımla
birlikte 
oynuyoruz. 
Ben 
kardeşlerimle
de oyun 
oynuyorum.
Sokakta 
oynamayı çok
seviyorum.
Köyde hep
koşuyoruz.

Uç Karkar Uç

GÜNDEMboncuk5 Haziran 2015
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KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok

alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.

Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok

konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve

yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.

Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla  da yüzleşme zamanı.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Duygusal

açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı

kapasitenizi disiplin altına alın.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı

endişeler söz konusu.
Kişisel açıdan daha fazla girişim
yapmak için fırsatlar yaratmanız lazım. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların

öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin

getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş

etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.

Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı

sonuçlar alabilirsiniz. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha

ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabile-
ceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana

yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren

konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size

getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları

iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız. b

u
rç
la
r.
..

MUTLU olmanın en önemli
öğesi sağlıklı yaşamak. Sağlıklı
yaşamak için de küçük püf
noktalarına dikkat etmek
gerekiyor. İşte bunlardan biri de
yürüyüş yapmak…

Sağlığınız için çok basit ve
yararlı bir unsuru günlük
yaşantınıza yerleştirmeniz
yeterlidir. 

İster kalp hastası, ister kilolu,
ister şeker hastası, ister
kolesterollü, isterse sapasağlam
olun. Yürüyün. Tempolu
yürüyün. Her yere yürüyün.
Sadece kalp değil, tüm vücudun
sağlığı için yürüyün. Hem
kendinizi, hem göbeğinizi, hem
kaslarınızı, hem de kalbinizi
mutlu edin. Hergün yarım saat
yürüyün. Tempolu yürüyün. Eve
gelirken, işe giderken hep bir
durak önce inin. Merdiven
çıkın, asansörden vazgeçin.

YÜRÜDÜKÇE 
MUTLU OLUN 
Yürüdükçe beynin mutluluk
hormonu - endorfin
salgıladığını ve belli bir süre
sonra yürümenin bağımlılık
yarattığını unutmayın.

Bu durumda, yürüyeme-
diğiniz zamanlarda kendinizi
mutsuz hissetmeye başlarsınız.
Kaslarınız güçlenir, göbeğiniz
erir, kolesterolünüz düşer, kilo
sorununuzun ortadan
kalkmasına yardımcı olur ve
diyabet hastalığının gelişini
ötelersiniz. 

ÇABUK YORULMANIN
NEDENİ DÜŞÜK KONDİSYON
Kalp, akciğer ve kasların
kondisyonunun düşük olması,
çabuk yorulmanın en önemli
nedenlerinden biridir. İki
adımda nefes nefese
kalıyorsanız hareketsiz
yaşıyorsunuz demektir.
Yürüyerek kondisyonunuzu
artırabilirsiniz. Günlük
yaşamınıza yerleştireceğiniz
düzenli ve tempolu yürüyüş, her
yerde, her yaşta, sağlıkta veya
hastalıkta, her zaman
yapılabilecek spordur.

SPOR YAPMADAN ÖNCE
NELERE DİKKAT ETMELİ
Birden bire spora başlamak,
yıllarca hiç yapmamışken
kalbinizi riske atmak demek

olur. Bu nedenle spora
başlamadan önce mutlaka bir
doktor kontrolünden geçmek
gerekmektedir. Bu kontrolde
fiziksel kapasitenin
değerendirilmesiyle birlikte kan
tetkikleri ile şeker ve kolesterol
düzeyleri belirlenir. Ritmde,
kalp damarlarında, kalp
kapaklarında ve kasılmasında
bir sorun var mı, tüm bunlara
bakılır.  

HER YAŞIN SPORU AYRI 
Uzmanlar, 40 yaşını geçenlerin
yarışmacı sporlardan kaçınmalı
gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Her yaşın en uygun sporu ise
tempolu yürüyüştür. Çok sıcak
ve soğuklarda yürüyüşe ara
verilmeli, açken ve yemekten
hemen sonra yürüyüş
yapmamalıdır. En ideali yemek
ya da kahvaltıdan 1-1,5 saat
sonrasıdır.’

KALP HASTALARI 
YÜRÜYÜŞ YAPABİLİR Mİ?
Eğer yürürken göğüs ağrısı
olmuyorsa, kalp damarlarına
stent takılmış, bypass olmuş
hastalar da yürüyebilirler. Zaten
bu hastalar düzenli olarak
doktor kontrolünden
geçmektedirler. Yürüyüş onların
yaşam tarzlarının artık olmazsa
olmaz bir parçasıdır. Yürüdükçe
kalp kası güçlenir, damarlar
daha iyi kan pompalayarak
tıkalı damarlara da destek
vermeye başlarlar.’

14
Sağlıklı
yaşam için
yürüyüş
yapın!

İster kalp
hastası, ister
kilolu, ister

şeker hastası, ister
kolesterollü,
isterse sapasağlam
olun. Yürüyün.
Tempolu yürüyün.
Yürüyüşü günlük
yaşamınızın
bir parçası
haline
getirin.  

“ “

BİRÇOK kişide eğer uyku
sorunu varsa daha fazla yeme
isteği oluşmaktadır.

Yapılan bir çalışmaya göre
günde 6 saatten az uyuyan
kişilerde, normal sürede
uyuyanlara göre haftalık 800g.
artış olmaktadır.

Uykusuzluk ile kilo artışı
arasındaki ilişki ile ilgili birçok
çalışma bulunmakta.
Uykusuzluk kilo aldırmaz
sadece hormon seviyelerini
etkilediğinden iştahı artırarak
daha fazla yemenize ve
dolayısıyla kilo almanıza
neden olur.

Uykusuzluk ayrıca
bağışıklık sistemini de
olumsuz etkiler; daha sık
hastalanabilirsiniz.

Sinir sistemi hastalıklarını
tetikleyebilir, bu nedenle daha
mutsuz ve depresif
olabilirsiniz.

Eğer  kilo problemi yaşıyor,
dikkat etmenize rağmen kilo
veremiyorsanız uyku
düzeninizi gözden geçirin.
Eğer uyku sorunlarınız varsa
bunu çözümleyin.

Uyku düzeninizi
değiştirmekte önce

beslenmenizi değiştirmekle
başlayın.

*Karbonhidrat tüketiminizi
gözlemleyin, eğer basit
karbonhidratları çok
tüketiyorsanız; şeker ve şekerli
besinler, beyaz unlu
mamüller.. gibi, şeker
metabolizmanızı etkileyerek
uykusuzluğu tetikleyebilir.

*Sindirimi zor olan besinleri
akşam saatlerinde yememeye
özen gösterin. Özellikle
proteinlerin sindirimi zordur,
bu nedenle daha çok öğle
yemeklerinizde tercih edin.

*Yağlı besinlerden,
kızartmalardan, hamur
işlerinden uzak durmaya
çalışın.

*Serotonin hormonunun
sakinleştirici özelliği vardır.
Hindi ve tavuk eti serotonin
salgısını artırarak stresi
azaltacaktır.

*Ara öğün olarak
kuruyemişleri tercih edin,
tabiki uygun miktarda.

*Akşam yemeğinizden
sonraki ara öğününüzde az
yağlı süt veya yoğurt tüketin.

*Uyku öncesinde melisa ve
papatya çayı deneyin.

Uykusuzluk 
kilo yapıyor
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Hüseyin Esat: “Tütün üretiminde
kalite çok önemli”

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, üreticilerden
tütünde kaliteye önem vermelerini istedi.
Tütün ekimi döneminin başladığını
hatırlatan Esat, çiftçilere bereketli bir yıl
diledi. 

Tütüm ekim döneminin en hızlı
aşamasında bulunduğumuzu anlatan
kooperatif başkanı Hüseyin Esat, “Tütün
ekimi tüm hızla devam ediyor.
Önümüzdeki 20 gün içinde tütün
ekiminin tamamlanacağını tahmin
ediyoruz. Şu anda tütüncü tarlada.
Haşlamalar ocaktan çıkartılıp, tarlaya
ekiliyor. Bir taraftan da
sulamalar yapılıyor.
Halkımız, çiftçimiz
yoğun bir dönem
yaşıyor. Alın teri
döküyor. Tüm
çiftçilerimize kolaylıklar
diliyorum. Aynı
zamanda hepsine
bereketli bir yıl
diliyorum.” dedi. 

“İLAÇLAMA
KONUSUNA DİKKAT”
Tütün üretimi açısından
en önemli konunun
kalite olduğunu
vurgulayan Hüseyin
Esat, ilaçlama
konusunun önemine
değindi. Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi
Başkanı şöyle dedi:
“Tütün konusunda
kalite çok önemli. Bu
nedenle
tütüncülerimizin
ilaçlamaya dikkat
etmesi gerekiyor. Buna
çok önem versinler.
Kullanılması yasak olan
ilaçları kesinlikle
kullanmasınlar. Sadece
önerilen ilaçları
kullansınlar. İlaçlama
konusunda merak ettikleri veya
bilmedikleri bir husus varsa kooperatife
veya ziraat mühendislerine
başvurabilirler. Önerilen ve
kullanılmasına izin verilen
ilaçlar dışında başka ilaç
kullanmasınlar. Eskiden
Yunanistan’da çok ilaç
kullanılıyordu. Ama son
yıllarda bu durum değişti.
İlaç kullanımı eskiye oranla
üçte bire düşmüş vaziyette.” 

“YURT DIŞINDAN İLAÇ 
ALMAMAYA ÖZEN 
GÖSTERSİNLER”
Yurt dışından ilaç kullanımı konusunda
da çiftçileri uyaran kooperatif başkanı
Hüseyin Esat şu ifadelere yer verdi:
“Bazen tütün üreticilerimiz veya
çiftçilerimiz daha ekonomik olması
nedeniyle yurt dışından tarım ilacı satın
alıyorlar. Bu konuya dikkat etmelerini
tavsiye ediyorum. 5 – 10 euro daha ucuz
olacak diye daha başka sorunlar
yaşamasınlar. Gerek ürün açısından,
gerekse insan sağlığı açısından tarım

ilaçları konusu çok
önemli. Çiftçilerin,
ziraat mühendisleri
tarafından önerilen
ilaçları kullanmaları
gerekir. Dünya Sağlık
Örgütü bile tarım ilacı
kullanımında en
önemli unsurun insan
sağlığı olduğunu
söylüyor.
Unutulmaması gereken
bir diğer konu da
tütünün kalitesi. İlaç
kullanımı kaliteyi de
etkiliyor. Sulamaya,
ilaçlamaya çok dikkat
etmemiz lazım. Son
yıllarda bölgemizde
üretilen tütün kaliteli
bir tütün. Bu kaliteyi
üst seviyelerde
tutmamız gerekiyor.”  

“İNSANIMIZ
TÜTÜNDEN MEDET
UMUYOR”
Geçen yıl Batı Trakya
bölgesindeki tütün
üreticisi sayısının
arttığına dikkat çeken
Hüseyin Esat, geride
bıraktığımız sezonda
Rodop ve Meriç
illerinde 6.718

üreticinin tütün teslim ettiğini söyledi. 
Esat şöyle konuştu: “Geçen yıl Trakya

Tütün Üreticileri Kooperatifi olarak
Rodop ve Meriç illerinde toplam

6.718 üreticinin tütün teslim
ettiğini tespit ettik. Bir önceki
yıl bu rakam 6.400
civarındaydı. Yani geçen yıl

üretim yapan çiftçi sayısı arttı.
Bu da ekonomik krizin bir

sonucu. Bu yıl da bu rakamın çok
az daha artacağını tahmin

ediyoruz. Kesin
rakamları

önümüzdeki
haftalarda

öğrenebileceğiz. Tahminimiz geçen yıla
göre 80 – 100 kişilik bir artışın
olabileceği yönünde. İskeçe’de de 2.850
civarında üretici tütün teslim etti. Orada
da küçük de olsa bir artış var. Bu durum
tütün üretiminin halkın ümit kapısı
olmaya devam ettiğini söyledi. İnsanımız
tütünden medet umuyor, medet ummaya
devam ediyor.” 

“TARIM BAKANI UMUT VERDİ” 
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, geçtiğimiz
günlerde Tarım Bakanı’yla
görüştüklerini hatırlatarak, bakanın

tütün primleri konusunda umut
verdiğini söyledi. Tütün üreticileri
kooperatifleri temsilcileri olarak 19 Mayıs
tarihinde Atina’da Tarım Bakanı Vangelis
Apostolu ile yaptıkları görüşmede prim
konusunun da ele alındığını anlatan
Hüseyin Esat, “Kendisiyle tütün
primlerini de konuştuk. 2017 yılından
itibaren tütün primleri konusunun
üreticinin istediği yönde değişebileceğini
söyledi sayın bakan. Ümitli konuştu.
Primlerin bağımlı sisteme (sindedemeni)
geçebileceğini söyledi. Bizden komisyon
oluşturmamızı ve temsilcilerimizi
belirlememizi istedi.” diye konuştu.  

Tütün
konusunda
kalite çok
önemli. Bu

nedenle
tütüncülerimizin
ilaçlamaya dikkat
etmesi gerekiyor.
Kullanılması yasak
olan ilaçları
kesinlikle
kullanmasınlar.
İlaçlama
konusunda merak
ettikleri veya
bilmedikleri bir
husus varsa
kooperatife veya
ziraat mühendis-
lerine
başvura-
bilirler. 

“ “

BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) kongreye hazırlanıyor.
BTTÖB kongresi, 13 Haziran Cumartesi
günü Gümülcine’deki dernek
binasında yapılacak. 

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı
açıklamada, olağan genel kurulun
BTTÖB’nin merkez binasında saat
11.00’de başlayacağı duyuruldu. Genel
kurulda yeni yönetim belirlenecek. 

1936 yılında kurulan ve bir meslek
kuruluşu olan BTTÖB, Batı Trakya
Türkleri’nin en eski eğitim derneği.
Derneğin resmiyeti, 1983 yılında
başlayan süreçle, İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği
örneklerinde olduğu gibi isminde
“Türk” kelimesi olduğu için mahkeme
kararıyla elinden alınmıştı. 

BTTÖB kongreye gidiyor
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Verimli bir geviş getiren
(koyun, keçi, sığır)
beslemesi kaliteli kaba

yem kaynaklarının sağlanması ile
gerçekleşmetedir. Teknolojinin
gelişmesi ile birlikte tarım
sektörün’de bugün yeşil yem
üretimi daha üst düzeyde yapılıp
silolanma ile değer kaybetmeden
korunur hale gelmiştir.

Yunanca ensirosi diye belirtilen
silaj, suca zengin yemlerin
biçildikten sonra havasız bir
ortamda süt asidi bakterilerinin
etkisiyle mayalanması sonucu
elde edilen yemlere silaj veya silo
yemleri denir.Bu yemin saklandığı
yere de silo veya silaj çukuru
denir.

Silaj’ı bir başlık altında
yazmak, detaylarına belirtmeden
tamamlamak bence yanlış olur,
kısacası silaj yem bitkisinin
biçiminden, havasız ortama
yerleştirilmesine ve bulunduğu
ortamdan alınıp hayvana
verilmesine kadar önemli bir
konudur. Genel olarak silaj
hakkında, hazırlanmasından,
faydasından, dikkat edilmesi
gereken noktalardan şöyle
bahsedebilirim.

Doğru silaj hazırlanması için
şunlar önemlidir.

Bitkinin biçim zamanı.Örnek
olarak mısır hasılı için dane ile
koçan arasında oluşan siyah
çizginin görüldüğü dönem en
uygun hasat zamanıdır.

Bitkinin parçalanması.Örnek
olarak mısır silajının koçanlarını
iyi parçalanmaması sonucunda
tüketilen mısır daneleri sindirim
sisteminden olduğu gibi
geçmektedir ve buda enerji
kayıplarına yol açmaktadır.

Silaj ekimi.Ekilecek bölgeye
uygun tohum çeşidinin
seçilmesi,tohumların hastalık ve
zararlılar(haşarat)için
ilaçlanması,ekilecek çeşidin
yaprak sayısının ve yaprak
oranının fazla olması gibi
hususlara dikkat edilmelidir.

Silaj satın alıyorken nelere
dikkat edilmelidir

Silajın iyice sıkıştırılması ve
hava almayacak şekilde
kapatılması çok önemlidir.Hava
alan bir silajın sıcaklığı artar-
kontrol altına alınmassa
kahverengi veya siyah renge
dönüşerek besin değeri düşer ve
protein sindirimi azalır.

Sirke asidi veya şarabi bir koku
vermesi ve zeytin yeşili bir renge
sahip olması gerekir.

Kaliteli bir silaj da pH(bir
çözeltinin asitlik veya bazlık
derecesinden tarif eden ölçü
birmidir)3,8-4,2 arasında
olmalıdır.

Kaliteli bir silaj yeminde doku
bütünlüğü bozulmamış
olmalı,hangi yem maddesinden
yapıldığı kolayca anlaşılmalıdır.

Hazırlanan silaj

yemi hayvanlara verilmezden önce
bozulmuş kısımlar varsa bunlar iyi
bir şekilde temizlenmelidir.

Silaj da bozulmayı önlemek için
günlük  15-30 cm kalınlığında
bloklar kesilip hayvanlara
verilmelidir.

Hayvanlara verilen silajlar
günlük tüketime sunulmalıdır.

Genel olarak silaj,yapımından
3-4 hafta sonra hayvanlara
verilecek olgunluğa
ulaşabilir.Olgunlaşan silaj hemen
yedireleceği gibi 2 yıla kadar da
bekletilebilir.

Bitkilerin sap ve kısımları
bozulmadan kalmalı,yapışkan bir
görünümde olmamalıdır.

Bir de silaj’ın faydaları
şunlardır 

Suca zengin kaba yemlerin
yetişmediği kış aylarında
hayvanların ihtiyacını karşılar.

Yeşil yemler tazeliğini
korudukları ve hoş koku, tat ve
yumuşaklığa sahip oldukları için
hayvanlartarafından sevilerek
tüketilir.

Depolanması kuru ota nazaran
çok daha kolaydır.

Uzun süre değerini
kaybetmeden saklanabilme
imkânına sahiptir.

Besin madde kaybı minimum
seviyededir.

Silolama yöntemi ile tarla
erken boşaltılmış olur ve ikinci bir
ürün ekimine hazırlanabilir.

Silaj sindirimi kolay, besin
değeri yüksek bir yem dir.

Tarlada silaj hasadı yapılırken
zararlı otlarda hasat edileceği için
tarla temizliğine yardımcı olur.

Silaj yapılacak yem bitkilerinin
içerisindeki yabancı otlar,
mayalanma sebebiyle zararsız
hale gelir.

Birim olarak daha küçük
alanlarda depolama imkanı sunar.
Örneğin,1 ton silaj 2 m3 alanda
saklanabilirken, 1 ton kuru ot 14
m3 yer kaplar.

Kuru ot gibi yangın tehlikesi
yoktur.

Kurutulduğu zaman sertleşerek
hayvanların yiyemediği bir çok
bitki silaj yapıldığında hayvanlar
tarafından iştahla yenir.

Pratik bir bilgi verecek olursak
Silajın nem içeriğinin pratik

olarak belirlenmesinde şu
yöntemi kullanabiliriz:

Yem bitkisi avuç içine alınır
ve  30 sn boyunca sıkıştırılır. Eğer;

parmaklar arasından su
damlıyorsa, nem oranı %75-85

bitki aldığı şekli koruyor ve
avuç içi ıslanmışsa, nem oranı
%68-75

bitkinin şekli yavaş yavaş
bozuluyor ve avuç içerisinde
ıslaklık yoksa nem oranı %60-
67’dir. 

Nem oranının %70’den fazla
olması uygun olmayan ve
istenmeyen bir durumdur.

Zooteknisyen

Hamza MEMET

Silaj

Hayvan Yetiştiriciliği

hamzamemet89@gmail.com / www.omatege.gr

Yaka bölgesindeki hayvan
ağılları sorunu ele alındı

YASSIKÖY belediyesinde
düzenlenen toplantıda,
bölgedeki hayvan ağıllarıyla
ilgili sorunlar ele alındı.

Rodop Orman Müdürlüğü
tarafından hayvan ağılı
sahiplerine gönderilen ve
ağılları boşalmaları istenen
yazıdan sonra Yassıköy Hayvan
Besicileri Derneği’nin isteği
üzerine belediye binasında bir
toplantı yapıldı.  

Yassıköy Belediye Başkanı

İsmet Kadı’nın ev sahipliğinde
yapılan toplantıya Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf
ve Mustafa Mustafa’nın yanı
sıra, Yassıköy belediye
başkanları yardımcıları, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyesi Önder Mümin,
Yassıköy Hayvan Besicileri
Derneği Başkanı İlkay Lütfü ve
bir grup hayvan besicisi katıldı.

Toplantıda Orman
Müdürlüğü tarafından hayvan

besicilerine gönderilen yazılar
değerlendirildi ve besicilerin
mağdur olmaması için
yapılabilecek girişimler ele
alındı. Bölgedeki hayvan
besicilerine ait ağılların orman
arazilerinde bulunduğu
gerekçesiyle boşaltılmasının
besicileri çok zor durumda
bırakacağı ve ciddi sorun
yaratacağı dile getirildi. 

Toplantıya katılan hayvan
besicileri, yetkililerden
sorunlarına eğilmelerini ve
çözüm bulunmasını talep etti.
Yassıköy belediyesinde
milletvekilleri, yerel yöneticiler
ve hayvan besicilerinin
katılımıyla yapılan toplantıda,
sorunun çözüme
kavuşturulması için ortak
hareket etme görüşü
benimsendi. 

Sorunun Gümülcine’deki
Orman Müdürü Marina
Gocaridu başta olmak üzere
diğer yetkililere iletilmesi
kararının aldığı belirtildi.
Yetkililerin sorunun giderilmesi
için gerekli hukuki girişimlerin
yapılması konusunu da
değerlendirdiği ifade edildi. 
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Yaşanabilir bir çevre için

Çevre; insanların ve diğer
canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini

sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları
fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik
ve kültürel ortamdır. 

Bir başka ifade ile çevre, bir
organizmanın var olduğu ortam
yada şartlardır ve yeryüzünde ilk
canlı ile birlikte var olmuştur.
Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi
ancak sağlıklı bir çevre ile
mümkündür. 

Bir ilişkiler sistemi olan
çevrenin bozulması ve çevre
sorunlarının ortaya çıkması,
genellikle insan kaynaklı
etkenlerin doğal dengeleri
bozmasıyla başlamıştır. 

İnsan yaşamı çeşitli dengeler
üzerine kurulmuştur. İnsanın
çevresiyle oluşturduğu doğal
dengeyi meydana getiren zincirin
halkalarında meydana gelen
kopmalar, zincirin tümünü
etkileyip, bu dengenin
bozulmasına sebep olmakta ve
çevre sorunlarını
oluşturmaktadır.

1972 yılında İsveç’in
Stockholm kentinde yapılan
Birleşmiş Milletler Çevre
Konferansında alınan bir kararla,
5 Haziran günü Dünya Çevre
Günü olarak kabul edildi.

Sanayileşme ve kentlerdeki
nüfus yoğunlukları, çevre
sorunlarının artmasına sebep
olmuştur. Bütün ülkelerin ortak
sorunu haline gelen çevre
kirlenmesi, günümüzde insan
sağlığını tehdit eder boyutlara
ulaşmıştır. Ölümlere sebep olan
solunum yolu hastalıklarının
çoğu hava kirliliği sonucunda
oluşmaktadır. Balıklar, çevre
kirlenmesinden en çok zarar
gören canlıların başında gelir.

Kur’an bu gerçeğe “fesat”
terimi ile dikkat çeker:
“İnsanların elleri ile işledikleri
yüzünden karada ve denizde
fesat belirdi.” (Rum, 41)

Bu ayet-i kerime, genel
anlamda eko sisteminde
bozulma ve kirlenme meydana
geleceğini ve bunun sebebinin
de insan olduğunu ortaya
koymaktadır. Günümüzde,
dünyada somut hale gelen
erozyon gerçeği, hava, su ve
denizlerin kirlenmesi, bunların
sonucu olarak da asit
yağmurlarının yağması, iklim
değişikliği gibi küresel çevre
kirliliği ve sorunlarına sözünü
ettiğimiz ayette işaret edildiğini,
insanların asırlar önce böyle bir
tehlikeyle karşı karşıya
geleceklerinin ip uçlarının
verildiğini görmekteyiz.

Kainatı bir düzen içinde
yaratan Yüce Allah; bunu
insanoğlunun istifadesine
sunmuş ve insanı diğer
varlıkların idarecisi ve yöneticisi
olarak nitelemiştir. Onların
idarecisi olmak, kuşkusuz,
onlarda bulunmayan özelliklerin
insanda bulunması
zorunluluğunu doğurur. Cenab-ı
Allah, insana diğer canlılardan
ayrı olarak düşünme melekesini
de vermiştir. İnsan bu sayede,
diğer canlı ve cansız varlıkları
idare eder ve onlardan yararlanır.
Ancak, bu yararlanma, yaratana
karşı şükretmeyi, sorumluluk
duygusu içinde hareket etmeyi
de beraberinde getirmektedir.
Nimetlere şükür konusunda
insanın çok gevşek davrandığı şu
şekilde dile getirilmektedir:

“Doğrusu biz sizi yeryüzüne
yerleştirdik ve orada size geçim
kaynakları sağladık. Ne de az
şükrediyorsunuz” ( Â’raf,11).

Bu ayette; yaşayabilmek için
çevreyi temiz tutup korumak ve
bu nimetlere şükretmek gerektiği
vurgulamaktadır. Öyleyse, çevre
sorunlarına duyarlı davranmak,
bireysel ve toplumsal bir
yükümlülüktür.

Doğal çevre bizim çevremizdir.
Biz doğayı korudukça doğa da
bizleri korur. Havaya, suya,
toprağa karışan kimyasal artıklar
doğayı etkiliyor. Bu artıkların
çoğalması insan sağlığını
bozuyor. Kısaca çevre sorunları,
sağlımızla yakından ilgili bir
konudur. Dinimize göre; insanın
yararına sunulan her şey Allah’ın
bize verdiği bir nimet ve
emanetidir. Onları, verenin isteği
doğrultusunda kullanmamız
gerekmektedir. Aksi takdirde
emanete hıyanet etmiş olur ve
bundan hesaba çekiliriz.

Doğal dengenin bozulması,
çevre kirliliği bir bakıma, manen
kirlenen insanın dışa
yansımasıdır. Gerçekten insanın
manevi çevresine göz atacak
olursak; gönüllerinin kirlendiğini,
kalplerinin yaralı olduğunu,
ruhen büyük bir sarsıntının
neticesinde iç dünyalarının
harabe haline geldiğini görürüz.
Sevgi yok, dayanışma yok,
merhamet yok, herkes kendini
düşünür hale gelmiş manen kirli
bir çevre. Oysa ki ruhen temiz,
vicdanen yüce, manen kuvvetli
olan insan, maddi – manevi
çevresinin temiz tutulmasının
gereğine inanır. Bunun dinî bir
görev olduğunu bilir. Zira
temizlik imanın yarısıdır.

Hepinize güzel, yaşanabilir
temiz bir çevrede, mutlu ve
sağlıklı bir ömür dilerim.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİbrahim Şerif’ten 
Berat Kandili Mesajı

1 Haziran 2015 Pazartesi akşamı Şaban Ayı’nın on
beşinci gecesi olup Berat Kandili’dir. Berat Kandili
Ramazan Ayı’nın müjdecisi, Yüce Allah’ın engin af,
mağfiret ve rahmetiyle bezeli, kutlu bir gecedir.

“Beraet” sözünün kısaltılmış şekli olan ve
dilimizde de kullanılan “Berat” kelimesi, sözlükte;
borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak
anlamına gelir.

Dinî bir terim olarak ise; günahlardan arınmak,
temize çıkmak, ilâhî af ve rahmete nâil olmak
demektir.

Allah’a kul olmanın mânevî zevkine ererek, hatâ ve
kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına
vararak tevbe ve istiğfarda bulunan pek çok Mü’minin
ilâhî rahmete kavuşup, günahlarından kurtulacakları
ümit edildiği için bu geceye “kurtuluş gecesi”
anlamında “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat Gecesi, öteden beri Müslümanlarca kutsal
sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde
geçirilmesi, bilhassa azınlığımızda bu gecede daha
fazla ibadet ve dua edilmesi âdet halini almıştır.

“Şaban Ayının ortasında gece ibadet ediniz,
gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla
dünya semasında tecelli eder ve tan yeri ağarana
kadar, “Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok
mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir
musîbete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle,
yok mu böyle!” der.” (İbn-i Mâce, İkâme, 191)

Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: “Peygamberimiz bir
gece kalktı, namaz kıldı. Namazda secdeyi öyle uzattı
ki, secdede öldü zannettim. Elimle ayağına
dokununca kımıldadı. Sevindim ve yerime
döndüm.” Secdede şöyle dua ettiğini duydum:

“Allah’ım azabından affına, gadabından rızana
sığınıyor, senden yine sana ilticâ ediyorum. Şânın
yücedir. Sana yaptığım senâyı, senin kendine yaptığın
senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi
hamdetmekten âcizim.” Başını secdeden kaldırıp
namazı bitirince:

-  Ey Aişe, Allah’ın Rasülü haksızlık edecek mi
sandın?

- Hayır, ey Allah’ın Rasülü! Allah’a yemin ederim ki
böyle sanmadım. Ancak secdede uzun süre kaldığınız
için öldünüz sandım, dedim. Bunun üzerine Hz.
Peygamber:

-  Bu gece hangi gecedir biliyor musun? buyurdu.
Ben:

-  Allah ve Rasülü daha iyi bilir, dedim.
Peygamberimiz:

- Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Yüce
Allah, bu gecede kullarına -rahmetiyle- tecelli ederek,
af dileyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere rahmet
eder, içini kin bürümüş olanları ise kendi hallerine
bırakır. (Münzirî, Et-Terğîb vet-Terhîb, Beyrut, 1968, II,
119) buyurdu.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i
Aksâ’dan, Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin
hicretin ikinci yılında Berat Gecesi’nde meydana
geldiğini kabul etmeleri de, geceye ayrı bir önem
kazandırmıştır.

Yukarıda zikredilen hadisleri göz önünde
bulunduran İslâm bilginleri, Berat Gecesini namaz
kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ve duâ
ederek geçirmenin sevaba ve günahların
bağışlanmasına vesile olacağını belirtmişlerdir. Çünkü
Berat Gecesi af ve mağfiret gecesidir.

İslâm fıtrat dinidir. Günah ve sevap işleme
özelliğinde yaratılan insanın günah işleyeceği kabul
edilmiş ve bundan kurtulma ve etkisini azaltma yolları
gösterilmiştir. İnsan fıtratını en güzel şekilde belirten
bir hadiste; “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi
helâk eder ve yerinize günah işleyip, peşinden tevbe
eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11)

Yüce Allah “... Ey Mü’minler, hep birlikte tevbe
ediniz ki kurtuluşa eresiniz... (Nûr, 24/31) Ey iman
edenler! Allah’a içtenlikle tevbe edin. Belki Rabbiniz
sizin kötülüklerinizi örter.” (Tahrîm,
66/8) buyurmuştur.

Hz. Peygamber de; “Ey insanlar, Allah’a tevbe
ediniz...” (Buharî, Deavât, 3; Müslim, Zikr,
42) şeklinde bizleri tevbeye çağırmış ve kendisi de bu
hususta insanlara örnek olmuştur. Peygamberimiz her
gün 70 (Bk. Buhârî, Deavât, 3; İbn-i Mâce, Edep,
59) veya 100 (Bk. Müslim, Zikr, 42) defa Allah’a tevbe
ve istiğfar ettiğini belirtmiştir. Bu ifadeler, Hz.
Peygamber’in bile, tevbeden müstağni kalamadığını
göstermektedir. Zira O, masum da olsa, kendisinin de
ifade ettiği gibi (Bk. Müslim, Zikr, 41) hem kalbe gelen
bir kısım şeylerden dolayı, hem de ümmetine örnek
olmak için tevbe etmiştir.

Bütün insanların günah işleyebileceğini, ancak
faziletin ve hayrın tevbede olduğunu (Bk. İbn-i Mâce,
Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III,
198) biliyoruz. Yüce Allah kendisini tanıtırken
tevbeleri kabul edici özelliğini şöyle belirtmiştir. “O,
kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri
bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” (Şûrâ, 42/25)

Ayrıca Yüce Allah’ın tevbe edenleri övmesi (Bk.
Tevbe, 9/112) ve tevbe kapısını çalan kullarını
sevdiğini ifade etmesi (Bk. Bakara, 2/222) tevbelerin
kabul edileceğinin birer delilidir.

Allah biz kullarını, ahiret hesabından önce,
tevbelerimizle günahlarımızın kirlerinden temizlemek
istemektedir. İnsanlar yaptıkları tevbelerle hem
günahlarından temizlenmiş olacaklar hem de Allah’ın
sevgisini kazanacaklardır. (Doç. Dr. Nihat DALGIN;
İslâm’da Tevbe ve Cezalara Etkisi, Samsun 1999, s: 39-
41)

Hz. Peygamber kulların tevbe etmesinden dolayı
Cenab-ı Hakk’ın sevincinin; ıssız çölde devesini
kaybedip de tekrar bulan kişinin sevincinden daha
fazla olduğunu haber vermektedir. (Bk. Buhârî,
Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 3)

Dinimiz tevbe ve istiğfarı, Allah ile kul arasında
gerçekleşen bir olay olarak görür. Müslüman Allah’tan
bağışlanma dilerken, başka bir yardımcıya ve aracıya
gerek duymadan görevini yerine getirebilir. Bu
bakımdan Yüce Allah’ın biz kullarına açmış olduğu
tevbe kapısını sık sık çalmalı, günahlarımızdan
bağışlanma dilemeli ve gerçek huzurun bunda
olduğunu bilmeliyiz.

İman esaslarına inanan bir kişi, işlediği
günahlardan dolayı kesinlikle ümitsizliğe
kapılmamalı ve ilâhî rahmetten ümidini kesmemelidir.
Çünkü Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: De
ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz
Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer,
39/53) Bundan dolayı, günahkâr kişi işlediği
günahların büyüklüğüne değil, Cenab-ı Hakk’ın
rahmetinin genişliğine bakmalıdır.

İdrak edeceğimiz Berat Kandili kendimizi bir daha
gözden geçirmek, etrafımızdaki varlıklarla
münasebetlerimizi değerlendirmek, Allah’a karşı olan
görevlerimizin durumunu tesbit etmek, hayatımızın
çok hızlı seyreden akışı içinde fark etmediğimiz tavır
ve hareketlerimizin muhasebesini yapmak için en
güzel vesiledir.

Bu kandillerin aydınlığını fırsat bilerek, çeşitli
sebeplerle lekelenen kalplerimizi önce tevbe ve istiğfar
ile temizlemeli; sonra da Allah sevgisi, insan sevgisi ve
vatan sevgisi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir
Mü’min olmaya gayret göstermeliyiz. Fitne, fesat,
gıybet ve iftira gibi, bizi biribirimize düşman eden
kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları
ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri
olmaya çalışmalıyız.

Yine bu kandillerin ışığında, “Mü’minler ancak
kardeştirler.” (Hucurât, 49/10),”Parçalanıp
bölünmeyin.” (Âl-i İmrân, 3/103) âyetlerindeki
tavsiyeleri bir kere daha düşünerek, birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmeli, düzen ve huzurumuzu
bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kandil
münasebetiyle birçok köyümüzün gençleri mevlid-i
şerifler düzenleyerek bu geceleri kutlamaya
çalışmaktadırlar. Gençlerimizi tebrik eder,
teşekkürlerimi sunarım.

Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı
Allah’tan niyaz ederim.
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ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ «LE MONDE»

TΤην ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές κορυφώνονται οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ της

ελληνικής κυβέρνησης με τους «Θεσμούς»,
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να
επέλθει ο αναγκαίος και λυτρωτικός
συμβιβασμός για την Ελλάδα, την Ευρώπη
αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Ο
πρωθυπουργός με άρθρο του που
δημοσιεύθηκε στην μεγαλύτερη γαλλική
εφημερίδα, την «LE MONDE», έστειλε
μήνυμα στις ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι το
ζήτημα της Ελλάδας δεν αφορά
αποκλειστικά και μόνο μία χώρα αλλά
αντανακλά στην γενικότερη φιλοσοφία για
την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Την ίδια στιγμή
ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι «κάποιοι
θέλουν να αποδεχτούμε οι υπουργοί και οι
πρωθυπουργοί από τους θεσμούς και οι
πολίτες να αποστερούνται από το
δικαίωμα του εκλέγειν μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμματος. Κάτι
τέτοιο σημαίνει την ολοκληρωτική
κατάργηση της δημοκρατίας στην
Ευρώπη, το τέλος κάθε προσχήματος και
την αρχή μιας διάσπασης και ενός
απαράδεκτου διχασμού της Ενωμένης
Ευρώπης».     

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι.
Μετά από τις σοβαρές παραχωρήσεις της
ελληνικής κυβέρνησης η απόφαση είναι
στα χέρια όχι των θεσμών που άλλωστε -με
εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- δεν
εκλέγονται και δεν λογοδοτούν στους
λαούς, αλλά στα χέρια των ηγετών της
Ευρώπης», καταλήγει ο έλληνας
πρωθυπουργός. Αναλυτικά το άρθρο του
παρατίθεται για τους αναγνώστες της
στήλης, αυτούσιο παρακάτω:  

«Στις 25 του περασμένου Γενάρη ο
ελληνικός λαός πήρε μια γενναία
απόφαση. Τόλμησε να αμφισβητήσει το
μονόδρομο της σκληρής λιτότητας του
μνημονίου και να επιδιώξει μια νέα
συμφωνία. Μια νέα συμφωνία που
επιτρέπει στην Ελλάδα να  επιστρέψει στην
ανάπτυξη εντός του ευρώ με ένα
οικονομικό πρόγραμμα βιώσιμο, χωρίς τα
λάθη του παρελθόντος.

Αυτά τα λάθη, άλλωστε, τα πλήρωσε
ακριβά ο ελληνικός λαός, αφού μέσα σε
πέντε χρόνια η ανεργία σκαρφάλωσε στο
28% (60% για τους νέους), το μέσο
εισόδημα μειώθηκε κατά 40%, ενώ η
Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, έγινε η χώρα της Ε.Ε. με τον
υψηλότερο δείκτη κοινωνικής ανισότητας.

Και το χειρότερο: Το πρόγραμμα αυτό,
παρά τα βαρύτατα πλήγματα στον
κοινωνικό ιστό, δεν κατάφερε την
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας. Το δημόσιο χρέος
εκτινάχθηκε από το 124% στο 180% του
ΑΕΠ, η ελληνική οικονομία -παρά τις
βαριές θυσίες του λαού της- παραμένει
εγκλωβισμένη σε ένα κλίμα διαρκούς
αβεβαιότητας, που γεννούν οι ανέφικτοι
στόχοι δημοσιονομικής εξισορρόπησης
που την υποχρεώνουν να πορεύεται σε
έναν φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης.

Βασικός στόχος της νέας ελληνικής
κυβέρνησης τους τελευταίους τέσσερις
μήνες είναι να δοθεί τέλος σε αυτό τον
φαύλο κύκλο, τέλος σε αυτή την
αβεβαιότητα. Μια αμοιβαία επωφελής

συμφωνία που θέτει ρεαλιστικούς στόχους
πλεονασμάτων, ενώ ταυτόχρονα
επαναφέρει την ατζέντα της ανάπτυξης
και των επενδύσεων, μια οριστική λύση
στο ελληνικό ζήτημα, είναι σήμερα πιο
ώριμη και πιο αναγκαία από ποτέ.

Μια τέτοια συμφωνία, εξάλλου, θα
σημάνει και το τέλος της ευρωπαϊκής
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε επτά
χρόνια πριν, κλείνοντας τον κύκλο της
αβεβαιότητας για την Ευρωζώνη. Σήμερα
η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να πάρει
αποφάσεις που θα  πυροδοτήσουν μια
ραγδαία ανάκαμψη της ελληνικής και της
ευρωπαϊκής οικονομίας, δίνοντας τέλος
στα σενάρια περί Grexit, που εμποδίζουν
μια μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της
ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορούν ανά
πάσα στιγμή να κλονίσουν την
εμπιστοσύνη, τόσο των πολιτών όσο και
των επενδυτών στο κοινό μας νόμισμα.

Λένε, όμως, πολλοί ότι η ελληνική
πλευρά δεν βοηθάει σ’ αυτή τη
κατεύθυνση γιατί προσέρχεται στις
διαπραγματεύσεις αδιάλλακτη και χωρίς
προτάσεις.

Είναι πράγματι έτσι;
Επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες, ίσως

και ιστορικές, όχι μόνο για το μέλλον της
Ελλάδας αλλά και για την πορεία της
Ευρώπης, θα ήθελα με τη σημερινή μου
παρέμβαση να αποκαταστήσω την
αλήθεια και να ενημερώσω υπεύθυνα την
παγκόσμια κοινή γνώμη για τις
πραγματικές προθέσεις και θέσεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, στη βάση της
απόφασης του Eurogroup της 20ης του
Φλεβάρη, έχει καταθέσει ένα ευρύτατο
πακέτο μεταρρυθμιστικών προτάσεων, με
στόχο μια συμφωνία που θα συνδυάζει
τόσο το σεβασμό στην ετυμηγορία του
ελληνικού λαού όσο, όμως, και το σεβασμό
στους κανόνες και τις αποφάσεις που
διέπουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης.

Βασική κατεύθυνση των προτάσεών
μας είναι η δέσμευση σε χαμηλότερα -και
ως εκ τούτου εφικτά- πρωτογενή
πλεονάσματα το 2015 και το 2016 και σε
υψηλότερα για τα επόμενα χρόνια,
δεδομένου ότι προσδοκούμε ανάλογη
αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας.

Εξίσου βασικό σημείο των προτάσεών
μας είναι η δέσμευση για αύξηση των
δημοσίων εσόδων, μέσω, όμως,
αναδιανομής των βαρών από τα χαμηλά
και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα, που
μέχρι σήμερα απέφευγαν να πληρώσουν
το δικό τους μερίδιο για την αντιμετώπιση
της κρίσης, καθώς στη χώρα μου
προστατεύτηκαν αποτελεσματικά, τόσο
από την πολιτική ελίτ, όσο και από τα
«στραβά μάτια» της τρόικα.

Από την πρώτη στιγμή της νέας
διακυβέρνησης, άλλωστε, δείξαμε αυτές
τις προθέσεις και την αποφασιστικότητά
μας, νομοθετώντας συγκεκριμένη ρύθμιση
που αντιμετωπίζει την απάτη των
τριγωνικών συναλλαγών,
εντατικοποιώντας τους  τελωνειακούς και
φορολογικούς ελέγχους, ώστε να
περιορίσουμε ουσιαστικά το λαθρεμπόριο
και τη φοροδιαφυγή.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια
καταλογίσαμε τα  οφειλόμενα χρέη των
ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης προς
το ελληνικό δημόσιο.

Η αλλαγή κλίματος στη χώρα είναι
σαφής και αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι και τα δικαστήρια επιταχύνουν το έργο
τους για την απονομή δικαιοσύνης σε
υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι
ολιγάρχες, με άλλα λόγια, που είχαν
συνηθίσει στην προστασία του πολιτικού
συστήματος έχουν, πλέον, πολλούς λόγους
να χάνουν τον ύπνο τους.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι βασικές
κατευθύνσεις, αλλά και οι εξειδικευμένες
προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο
πλαίσιο των συζητήσεων με τους θεσμούς
που έχουν καλύψει ένα τεράστιο μέρος της
απόστασης που μας χώριζε πριν από
μερικούς μήνες. Συγκεκριμένα, η ελληνική
πλευρά έχει αποδεχθεί την υλοποίηση
σειράς θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η
ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)
και της Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της
απονομής δικαιοσύνης αλλά και
παρεμβάσεις στις αγορές προϊόντων ώστε
να αρθούν στρεβλώσεις και προνόμια.

Επίσης, παρά την κάθετη αντίθεσή μας
στο μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που
προωθείται από τους θεσμούς, γιατί δεν
δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική και
δεν μεταφέρει πόρους στην πραγματική
οικονομία, αλλά στο, ούτως ή άλλως, μη
βιώσιμο χρέος, αποδεχθήκαμε να
ολοκληρώσουμε, με κάποιες μικρές
τροποποιήσεις, το πρόγραμμα των
ιδιωτικοποιήσεων, αποδεικνύοντας
έμπρακτα την διάθεσή μας για βήματα
προσέγγισης.

Συμφωνήσαμε, επίσης, να
υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση
στο ΦΠΑ απλοποιώντας το σύστημα και
ενισχύοντας την αναδιανεμητική διάσταση
του φόρου, ώστε να επιτύχουμε αύξηση
τόσο της εισπραξιμότητας όσο και των
εσόδων.

Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις
μέτρων που θα επιφέρουν περαιτέρω
αύξηση των εσόδων: Έκτακτη εισφορά
στα πολύ υψηλά κέρδη, φόρο στο
ηλεκτρονικό στοίχημα, εντατικοποίηση
των ελέγχων των
μεγαλοκαταθετών/φοροφυγάδων, μέτρα
για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το δημόσιο, ειδικό φόρο πολυτελείας,
διαγωνισμό για τις ραδιοτηλεοπτικές
άδειες τις οποίες η τρόικα ξέχασε
συμπτωματικά επί πενταετία και άλλα.

Τα μέτρα αυτά όχι μόνο αυξάνουν τα
έσοδα, αλλά ταυτόχρονα δεν δημιουργούν
υφεσιακό αποτέλεσμα, αφού δεν μειώνουν
ακόμη περισσότερο την ενεργό ζήτηση και
δεν προσθέτουν περισσότερα βάρη στα
χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα

Συμφωνήσαμε, επιπλέον, να
υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση
στο ασφαλιστικό σύστημα. Με την
ενοποίηση ταμείων και την κατάργηση
διατάξεων που κακώς επιτρέπουν τις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γεγονός που
αυξάνει το πραγματικό όριο
συνταξιοδότησης. Και όλα αυτά παρά το
γεγονός ότι οι απώλειες των ασφαλιστικών
ταμείων που έχουν δημιουργήσει το
μεσοπρόθεσμο πρόβλημα βιωσιμότητάς
τους, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε
πολιτικές επιλογές για τις οποίες
σοβαρότατη ευθύνη φέρουν τόσο οι
προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις όσο
και κυρίως η τρόικα (μείωση των
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων
κατά 25 δισ. ευρώ μέσω του PSI αλλά και
υψηλότατη ανεργία που οφείλεται σχεδόν
αποκλειστικά στο ακραίο πρόγραμμα
λιτότητας που εφαρμόζεται στη χώρα από
το 2010).

Τέλος, και παρά τη δέσμευσή μας προς
τους εργαζόμενους να αποκαταστήσουμε
άμεσα την ευρωπαϊκή νομιμότητα στην
αγορά εργασίας που αποδιαρθρώθηκε
πλήρως την τελευταία πενταετία υπό το
πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας,
αποδεχθήκαμε να υλοποιήσουμε την
εργασιακή μεταρρύθμιση μόνο μετά από
διαβούλευση με τον ILO, που ήδη έχει
τοποθετηθεί θετικά στις προτάσεις της

ελληνικής κυβέρνησης.
Με δεδομένα τα παραπάνω εύλογα

αναρωτιέται κανείς γιατί αυτή η επιμονή
σε μονότονες δηλώσεις θεσμικών
αξιωματούχων ότι η Ελλάδα δεν καταθέτει
προτάσεις; Ποιον σκοπό εξυπηρετεί αυτή
η παρατεταμένη στάση ρευστότητας προς
την Ελληνική οικονομία, τη στιγμή μάλιστα
που η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θέλει να
σεβαστεί τις εξωτερικές της υποχρεώσεις,
πληρώνοντας από τον Αύγουστο του 2014
περισσότερα από 17 δισ. ευρώ σε τόκους
και χρεολύσια (περίπου 10% του ΑΕΠ της)
χωρίς καμία απολύτως εξωτερική
χρηματοδότηση; Και, τέλος, ποια η
σκοπιμότητα των συντονισμένων
διαρροών ότι δεν είμαστε κοντά σε μια
συμφωνία  που θα βάλει ένα τέλος στην
πανευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική
και πολιτική αβεβαιότητα που συντηρείται
εξαιτίας του ελληνικού ζητήματος;

Η ανεπίσημη απάντηση από την μεριά
ορισμένων είναι ότι δεν είμαστε κοντά σε
συμφωνία επειδή η ελληνική πλευρά
εμμένει στις θέσεις της για την
αποκατάσταση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και αρνείται να
προχωρήσει στην περαιτέρω μείωση των
συντάξεων.

Οφείλω, λοιπόν, ορισμένες
διευκρινήσεις.

Σ’ ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, η θέση
της ελληνικής πλευράς είναι ότι δεν είναι
δυνατόν η νομοθεσία προστασίας των
εργαζομένων στην Ελλάδα να μην
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά στάνταρ
ή, πολύ περισσότερο, να παραβιάζει
κατάφωρα την ίδια την ευρωπαϊκή
εργατική νομοθεσία. Αυτό που ζητάμε δεν
είναι τίποτα περισσότερο από αυτά που
ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
Και γι’ αυτό άλλωστε, πρόσφατα,
προχώρησα και σε κοινή δήλωση για το
θέμα με τον Πρόεδρο Ζ. Κλ. Γιούνγκερ.

Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, αυτό
των συντάξεων, η θέση της ελληνικής
κυβέρνησης είναι απολύτως τεκμηριωμένη
και λογική. Στην Ελλάδα οι συντάξεις
έχουν μειωθεί σωρευτικά στα χρόνια του
μνημονίου από 20% μέχρι και 48%, ενώ
αυτή τη στιγμή το 44,5% των
συνταξιούχων παίρνουν σύνταξη κάτω
από το σταθερό όριο της σχετικής
φτώχειας, ενώ και ένα ποσοστό, περίπου
23,1% των συνταξιούχων, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat, ζει σε κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτή η
εικόνα, αποτέλεσμα της μνημονιακής
πολιτικής, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή όχι
μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για
οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα.

Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα με το
όνομά τους.

Η μη επίτευξη συμφωνίας, μέχρι
στιγμής, δεν οφείλεται σε μια υποτιθέμενη
άτεγκτη, αδιάλλακτη και ακατανόητη
στάση της Ελλάδας. Αλλά στην επιμονή
ορισμένων θεσμικών παραγόντων να
καταθέτουν προτάσεις παράλογες και να
δείχνουν παντελή αδιαφορία τόσο στην
πρόσφατη δημοκρατική επιλογή του
ελληνικού λαού, όσο και στη δημόσια
παραδοχή και των τριών θεσμών ότι θα
υπάρξει η αναγκαία ευελιξία, ώστε να
γίνει σεβαστή η λαϊκή ετυμηγορία.

Για ποιο λόγο όμως αυτή η επιμονή ;
Μια πρώτη αβίαστη σκέψη θα ήταν ότι

η επιμονή οφείλεται στην επιθυμία
ορισμένων να μη παραδεχθούν τα λάθη
τους και να επιβεβαιώσουν εαυτούς
παραγνωρίζοντας την αποτυχία τους.
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη
δημόσια παραδοχή, πριν από λίγα χρόνια,
του ΔΝΤ ότι έσφαλε στον υπολογισμό της
ύφεσης που θα προκαλούσε το
μνημονιακό πρόγραμμα. Ωστόσο θεωρώ
ότι αυτή είναι μια ρηχή προσέγγιση. Δεν
μπορώ να πιστέψω ότι το μέλλον της
Ευρώπης εξαρτάται από το πείσμα ή την
εμμονή κάποιων παραγόντων.

Devamı 19. sayfada
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Καταλήγω, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι
το ζήτημα της Ελλάδας δεν αφορά
αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά αποτελεί
το επίκεντρο της σύγκρουσης δύο εκ
διαμέτρου αντίθετων στρατηγικών για το
μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η πρώτη στρατηγική επιδιώκει την
εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε
ένα πλαίσιο ισότητας και αλληλεγγύης
μεταξύ των λαών και των πολιτών της. Οι
υπέρμαχοι αυτής της στρατηγικής ξεκινούν
από το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να
ζητείται από την νέα ελληνική κυβέρνηση
να κάνει τα ίδια με την προηγούμενη – η
οποία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, απέτυχε
παταγωδώς. Και ξεκινούν από αυτό το
δεδομένο, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να
καταργήσουμε τις εκλογές σε όσες χώρες
βρίσκονται σε πρόγραμμα. Να
αποδεχτούμε, δηλαδή, να διορίζονται οι
υπουργοί και οι πρωθυπουργοί από τους
θεσμούς και οι πολίτες να αποστερούνται
από το δικαίωμα του εκλέγειν μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμματος.

Καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο σημαίνει
την ολοκληρωτική κατάργηση της
δημοκρατίας στην Ευρώπη, το τέλος κάθε
προσχήματος και την αρχή μιας διάσπασης
και ενός απαράδεκτου διχασμού της
Ενωμένης Ευρώπης. Σημαίνει εν τέλει την
αρχή για την δημιουργία ενός
τεχνοκρατικού τερατουργήματος, που θα
οδηγήσει σε μια Ευρώπη εντελώς ξένη προς
τις ιδρυτικές της αξίες.

Η δεύτερη στρατηγική επιδιώκει
ακριβώς αυτό: Τη διάσπαση και τον
διχασμό της Ευρωζώνης και συνακόλουθα
της Ε.Ε.

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η δημιουργία μιας Ευρωζώνης δύο
ταχυτήτων, όπου ο σκληρός πυρήνας θα
θέτει σκληρούς κανόνες λιτότητας και
προσαρμογής και θα διορίζει έναν
Υπερυπουργό Οικονομικών της
Ευρωζώνης με απεριόριστη εξουσία, με τη
δυνατότητα δηλαδή να απορρίπτει ακόμη
και προϋπολογισμούς κυρίαρχων κρατών
που δεν ευθυγραμμίζονται με τα δόγματα

του ακραίου νεοφιλελευθερισμού.
Για όσες χώρες δε αρνούνται να

υποκύψουν στην νέα εξουσία η λύση θα
είναι απλή: Σκληρή τιμωρία. Υποχρεωτική
λιτότητα. Και, ακόμη περισσότερο,
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων,
πειθαρχικές κυρώσεις, πρόστιμα, ακόμη
και παράλληλο νόμισμα. Έτσι οικοδομείται
η νέα ευρωπαϊκή εξουσία με πρώτο θύμα
την Ελλάδα η οποία στο μυαλό αρκετών
αποτελεί χρυσή ευκαιρία
παραδειγματισμού για όλους τους
υποψήφιους απείθαρχους.

Το πρόβλημα, όμως, που δεν φαίνεται
να λαμβάνει υπόψη της η δεύτερη αυτή
στρατηγική είναι το υψηλό ρίσκο που
επωμίζεται και τους τεράστιους κινδύνους
που εγκυμονεί. Διότι όχι μόνο
διακινδυνεύει να αποτελέσει την αρχή του
τέλους για το εγχείρημα της ενωμένης
Ευρώπης, μετατρέποντας την ευρωζώνη
από νομισματική ένωση σε ζώνη
συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά επίσης
πυροδοτεί και μια διαδικασία οικονομικής

και πολιτικής αβεβαιότητας που είναι πολύ
πιθανό να μετασχηματίσει πλήρως τις
οικονομικές και πολιτικές ισορροπίες σε
ολόκληρη τη Δύση.

Η Ευρώπη, λοιπόν, βρίσκεται σε
σταυροδρόμι. Μετά από τις σοβαρές
παραχωρήσεις της ελληνικής κυβέρνησης η
απόφαση είναι στα χέρια όχι των θεσμών
που άλλωστε -με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή- δεν εκλέγονται και δεν
λογοδοτούν στους λαούς, αλλά στα χέρια
των ηγετών της Ευρώπης.

Ποια στρατηγική θα επικρατήσει;
Εκείνη του ρεαλισμού για μια Ευρώπη της
αλληλεγγύης, της ισότητας και της
δημοκρατίας ή η στρατηγική της ρήξης και
της διχοτόμησης;

Αν κάποιοι, πάντως, νομίζουν ή, θέλουν
να πιστεύουν, ότι η απόφαση αυτή αφορά
αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα
διαπράττουν μεγάλος λάθος. Θα τους
πρότεινα απλώς να ξαναδιαβάσουν το
αριστούργημα του Χέμινγουεϊ: «Για ποιον
χτυπά η καμπάνα;».
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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM
Genel Kurulu tarafından düzenlenen
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere
Yardım Ajansı'nın (UNRWA) 65.
yıldönümü toplantısında yaptığı
konuşmada, UNRWA kurulurken bu
kuruma 65 yıl ihtiyaç olacağının
düşünülmediğini, ancak siyasi
çözümsüzlüğün BM'nin yardımını
gerekli kıldığını söyledi.

UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve diğer
ülkelerde yardıma muhtaç Filistinlilere
verdiği desteği anlatan Ban, "Bugün
Gazze, dünyadaki en yüksek işsizlik
oranına sahip bölge. Genç nüfusun
yüzde 60'tan fazlası işsiz. Dünyanın
diğer bölgelerinde olduğu gibi Gazze'de
de işsizlik, umutsuzluk demek" dedi.

Filistinlilerin yaşam şartlarının
zorluğuna da değinen Ban, "Filistinli
mültecilerin yaşam koşulları kuşatmalar,
bombalamalar, ambargolar ve
çalkantılar nedeniyle ölçülemeyecek
derecede zorlaşmaya devam ediyor." diye
konuştu.

Ban, Gazze'de geçen yaz sivillere ve
kamu kurumlarına yapılan saldırıları da
anlatarak, "Gazze, giderek artan hayal
kırıklıkları nedeniyle barut fıçısına
dönmüş durumda ve kızgınlık fitilini
ateşleyecek. Hemen eyleme geçilmesi
gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“MÜLTECİLERİN YAŞAMLARI
KISITLANIYOR”
Ban Ki-mun, Batı Şeria'da yaşayan
Filistinlilerin de Gazze'dekilerle benzer
acılar altında yaşadıklarını belirterek,
"Batı Şeria'daki Filistinli mültecilerin
yaşamları işgal, yoksulluk, mahrumiyet
ve kalabalık kamplar nedeniyle
kısıtlanıyor." dedi.

Filistinli mülteci sayısının artmaya
devam ettiğine de dikkati çeken Ban,
uluslararası toplumun UNRWA'ya daha
fazla destek vermesini istedi.

Sorunun ancak siyasi diyalogla

çözülebileceğini kaydeden Ban, "İsrail,
Filistin ve konuya etkisi olan tüm
taraflara, daha fazla gecikmeden
müzakerelere dönmeleri ve güveni
zedeleyen tek yanlı eylemlere son
vermeleri çağrısı yapıyorum." diye
konuştu.

Siyasi uzlaşmanın olmaması
durumunda uluslararası toplumun
Filistinlilere insani yardım desteği
vermeye devam etmesi gerektiğini
belirten Ban, Filistin halkının
onurlarının ve haklarının korunması ile
kendilerine fırsatlar sunulmasını hak
ettiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin hal-
kının yaşam koşullarının kuşatmalar, ambar-
golar ve bombalamalar altında giderek kötü-
leştiğini belirtti.

“Filistin halkının yaşam koşulları
giderek kötüleşiyor”

Bulgaristan’da ana dilde propagandaya destek yok

BULGARİSTAN’da siyasi etkinliklerde ana dilinin
kullanımını yasaklayan Seçim
Yasası ile ilgili değişiklikler
yapılmasını öneren
anamuhalefet Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) bu
kararından vazgeçti.

BSP’nin Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamaya göre,
milletvekili Georgi Kadiev’in
önerdiği değişiklik tasarısı
parlamento grubunun
oturumunda görüşüldü.
Oturuma katılan 31
milletvekilinin 30’u Kadiev’in
tasarısına karşı çıktı. BSP
ayrıca, tasarıyı hazırlayan ve
oturumda desteksiz bırakılan
Kadiev’in tasarısını geri çekmesini talep etti.

Georgi Kadiev, geçen hafta parlamentoya intikal ettirdiği
tasarısında seçim kampanyalarında Bulgarca’ya çeviri
yapılması kaydıyla başka dillerde de konuşulabilmesi
teklifinde bulunmuştu.

Parlamento grubunun kararından memnun kalmadığını

itiraf eden Kadiev, bazı milletvekillerinin kendisinin gruptan
ihraç edilmesinin bile önerdiklerini
paylaştı.

Bulgaristan’da sonbaharda
yapılacak yerel seçimler öncesinde
Seçim Yasası’ndaki Bulgarca
kullanım mecburiyetine karşı
parlamentoda tek başına mücadele
veren, üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH), seçim
öncesi konuşmalarında, başta
Türkçe olmak üzere seçmenlerine
ana dillerinde de konuşabilmesi
için ısrar ediyor.

HÖH lideri Mestan, yasanın
getirdiği kısıtlamalar nedeniyle

ülkede 2014 yılında yapılan son genel seçimlerde mitinglerde
Türkçe konuştuğu için 11 ayrı para cezasına çarptırılmıştı.

HÖH’e yakınlığı ile tanınan BSP’li milletvekili Kadiev’in
bu alanda hazırladığı taslağı takdirle karşıladığını ifade eden
Mestan, girişimini, ‘’Nefretin dilinin konuşulduğu tünelde
umut verici ışık’’ olarak nitelendirmişti.

Anamuhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi, siyasi etkinliklerde
Bulgarca kullanım mecburiyetinin kaldırılması teklifinden vazgeçti.
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Muhterem hemşehrilerim;
Kalbimizin bir parçası olan
evlatlarımızın okuduğu okulun 50 yıllık
hayatı hakkında kısa kısa sığı da olsa
sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. 

Hepimizin evi olan bu irfan
ocağımızın ismi ve cismi için elimizdeki

verilere göre, bazen fotoğraflarla, bazen
de yazılı metinlerle size bilgi veriyoruz.
ANA DİLİMİZ TÜRKÇE’yi, DİNİMİZİ,
ecdadımızdan bize kalan ve aynen
muhafaza etmek mecburiyetinde
olduğumuz, ahlak, gelenek ve
göreneklerimizden mümkün olduğu
kadar uzaklaşmadan bir eğitim olgusu
içinde evlatlarımızı  sizin kendi
okulunuzda en iyi şekilde yetiştirmeye,
eğitmeye çalıştığımızı sizlerle
paylaşmaya çalışıyoruz.

Ayrıca şunu da hemen hatırlatalım
ÜLKEMİZİN DİLİ YUNANCA eğitimi

de aynen. ANA DİLİMİZ TÜRKÇE kadar
öğrettiğimizden şüpheniz olmasın.

Değerli veliler ve muhterem
hemşerilerimiz.

Şundan yüzde yüz emin olunuz.
Evlatlarımızın, ANA VATAN TÜRKİYE ve
ÜLKEMİZ YUNANİSTAN üniversitelerine
gittiklerinde, çeşitli nedenlerle kendi
okulumuzda eğitimini yapmamış
öğrenci arkadaşlarından zerre kadar
farkları yoktur.

Tabii çalışan evlatlarımız için bunu
diyoruz.

Aksi için kendi okulumuzda da,
başka okullarda da okuyan gençler için
yol hep o engebeli yoldur. Bunu hiç
kimsenin unutmaması lazımdır.

DEĞERLİ VELİLER ve 
MUHTEREM HEMŞERİLERİMİZ
Tütün mağazasından okula
dönüştürülen okul binasında 50. yılını
kutladığımız ve bu anma yılına yaraşır
bir hamle ile de okulumuza 572 öğrenci
kayıt yaptırarak rekor kırdığınız
okulumuzun öğretmenlerini ve
yöneticilerini tanıyor musunuz?

İşte sizin okulunuz İSKEÇE ÖZEL
GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU
AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ’nin
değerli öğretmenleri ve sahibi:

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

Saime KIRLIDÖKME
OKUL SAHİBİ

Hikmet ŞAKİR (Müdür)     
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümü

Hümeyra MUSTAFAOĞLU   
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Selçuk FEHMİ 
Ankara Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Nihat HOÇKA 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmenliği

Muzaffer EMİN 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Matematik Eğitimi

Sebahattin BANDAK  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

İrfan BAYRAM
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik

Mühendisliği

Metin HOÇKA
Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi Kimya Bölümü

Süleyman DİKME SÜLEYMANOĞLU
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Saadettin ŞAKİR HÜSEYİN 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Sevim KADIOĞLU
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Nebiye HASANOĞLU 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Resim – İş – Eğitimi

Nurten ŞEYMİOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü İngilizce Öğretmenliği

Dildar MEHMET 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Yabancı Diller Bölümü
İngilizce Öğretmenliği

Mustafa HACI 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği

Erhan HÜSEYİN ALİ  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Mehmet MUSTAFA  
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Metin KARAHOCA  
Marmara Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi

Erkan İMAMEFENDİ 
Ankara Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi

Yukarıda gördüğünüz ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerini bitirip aramıza dönen bu gençlerimiz azınlık ailesinin medarı iftiharıdırlar. Çünkü, onlar kalbimizin bir parçası olan evlatlarımızı okutuyor, eğitiyorlar.
Hemen şunu da ilave edelim;  Batı Trakya’da okumuş ve çeşitli meslekler icra eden bütün genç kardeşlerimizi ve evlatlarımızı da okulumuzun öğretmenleri gibi seviyoruz, sayıyoruz.

En içten duygularla.

İSKEÇE ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ ÖĞRETMEN KADROSU
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Muhterem hemşehrilerim;
Virane tütün mağazasının orasını –

burasını didikleye didikleye
onardığımız ve ecdadımızın yaklaşık
olarak bir buçuk asır önce yaptırmış
olduğu bu bina elbette bugünkü tuğla
ve çimento yığınına benzemiyor.

Ancak yukarıda gördüğünüz

sınıfların ecdat yadigarı 3 metre
yüksekliğindeki pencereleri, pek
yakında demir ve alaminyumdan değil,
burcu burcu meşe ağacı kokusu ve gün
doğumundan akşam güneşi kavuşana
kadar bol ışığı da evlatlarınıza bir
şeyler verdiğini sakın unutmayın.

Yukarıda gördüğünüz

fotoğraflardaki sınıflar siyah – beyaz
olmayıp ta renkli olsaydı o vakit bizi bir
parça daha iyi anlayacaktınız.

Biz, elli yıldır bu tamamı özel çam
ağacından yapılmış tarihi binayı
yaşıyoruz bütün eksikliklerine rağmen.

Şimdi ne mi diyoruz?
Çimento, tuğla ve parlak sıvalı bir

binaya kavuşup ANADİLLERİ
TÜRKÇE’Yİ öğrenmek isteyen bütün
İskeçe azınlık çocuklarını bu
arzuladığımız tam teşkilatlı binada
barındırarak huzur içinde kendi dilleri
ve Yunanca’yı öğrenip hayata
kavuşmalarını sağlamaktır arzumuz.
Yünanlı öğretmenleride unutmuyoruz.
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Emine Tabak Ahmet

Ergen - aile çatışmaları

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocukları ergenlik
döneminde olan
aileler, genellikle

onlarla olan çatışmalarından
şikayetçidirler. Çocuklarının
söz dinlemediklerini ve
agresif davrandıklarını
anlatıp dururlar. Aslında
bunlar ergenlik döneminin
başlıca özellikleridir. Bazı
çocuklar bu dönemi daha
şiddetli, bazıları da daha
sakin geçirmektedirler.

Aile ile ergen arasındaki en
önemli tartışmalardan biri
çoğunlukla kılık kıyafet, saç
modelleri, küpeler gibi dış
görünüşle ilgili sorunlardır.
Özellikle 15-16 yaşlarındaki
gençler görünüşlerine daha
fazla önem vermektedirler.
Çünkü onlar için giydikleri
kıyafetler ve saç modelleri
özgürlüklerinin simgesidir.
Bunun için de aileler
ekonomik koşulları
elverdiğince, onların modayı
takip etme isteğine karşı
çıkmadan destek olmalıdırlar.
Çünkü ergen, bu şekilde
kendini ifade ederek,
arkadaşlarının arasında,
ezilmeden kendini kabul
ettirmeye çalışır. Özellikle de
grup arkadaşlarıyla birlikte
olacağı zaman, anne baba
onun ne giyeceğine
karışmamalıdır. Erken,
istediği kıyafeti giyip, istediği
takıyı takmakta da serbest
olmalıdır. Eğer aile buna
engel olursa, çocuk da
agresif ve mutsuz olacaktır.
Kıyafeteler aşırı uçuk
olmadıkça aileler buna göz
yumabilirler. Mesela, bazen
gençlerin sürekli siyah
giymek istemesi ailede
endişe yaratabilir. “Çocuğum
satanist mi oldu acaba?”, ya
da küpe taktığında “Acaba
cinsiyetinde bir sorun mu
var?” diye düşünebilirler.
Ancak böyle durumlarda
çocuk takip edildiğinde moda
için mi bunu uyguladığı, ya
da başka bir sebebin mi
olduğu ortaya çıkar. Burada
önemli olan çocuğu rahatsız
etmeden, her an hareketlerini
takip edebilmek, arkadaş
gruplarını kontrol etmek ve
arkadaşlarını tanımaya
çalışmaktır. Çünkü sadece
siyah giydiği ya da küpe
taktığı için o genci
yargılamak yanlıştır.

Ergenlik dönemindeki
gençler için “dövme”
yaptırma da bir çeşit güç
göstergesidir. Bu onlar için
kıyafetlerden de önemlidir.
Dövme yaptırmak isteyen
gence bunun kalıcı olacağı,
çıkartmak istediğinde
çıkartamayacağı, yerinde iz
kalacağı, dövme iğnesinden
çeşitli hastalıkların
buluşabileceği anlatılarak
vazgeçirmeye çalışılmalıdır.
Vazgeçmediği durumda ise
ona 3-4 ay beklemesi ve
düşünmesi tavsiye edilebilir.
Eğer ısrar devam ederse,
onun güvenilir bir yerde bunu
yaptırması için kendisine
yardımcı olmak gerekir. Aynı
şey küpeler için de geçerlidir.
Buruna, kulağın üst
kısımlarına, göbeğe açılan
deliklerin tehlikeli olduğu
söylenerek, vazgeçirmeye
çalışmalı, vazgeçmediği
zaman da sağlıklı bir ortamda
yaptırmasına yardımcı
olmaya çalışılmalıdır.

Ergenlik dönemindeki
çocuklarımızla iyi ilişkiler
kurabilmek için, bazı temel
noktaları unutmamak gerekir.
Öncelikle o artık bir “çocuk”
değildir. Büyümüş ve
yetişkinliğe adım atmıştır.
Küçükken olduğu gibi her
şeyini bize anlatmak
istemeyebilir. Daha çok
arkadaşlarıyla zaman geçirip,
sorunlarını onlarla
paylaşmak isteyebilir.
Büyüklerin yanında
sıkılabilir. Onların sohbetleri
kendisine sıkıcı gelebilir.
Özellikle de büyüklerin
nasihatlerini hiç dinlemek
istemez. Çünkü ona göre
sadece arkadaşlarının
düşünceleri doğrudur. Anne
baba ve diğer büyükler geri
kafalıdırlar. Bu durum ne
kadar da zor olsa, anne baba
bunu kabullenmek
zorundadır. Çünkü onlara
düşen görev, ergenlik
çağındaki çocuklarına baskı
yapmadan, ılımlı ve
hoşgörüyle yaklaşarak, her
ihtiyaç duyduğunda
kendisinin yanında
olduklarını hissettirerek ve
çocuğa hissettirmeden onu
korumaya çalışarak bu zor
dönemi aşmasına yardımcı
olabilmektir.
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Kurcalı derneğinden 
yıl sonu sergisi

Kuru Kahveci İbrahim

Sorumlu Kişi: GALİP HÜSEYİN
Tel/Faks:00302531022284                    e-mail: galip7272@web.de

Cep: 004915736108944
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RODOP ilinin Kozlukebir belediyesi sınırları
içinde yer alan ve Kurcalı köyünde faaliyetlerini
sürdüren Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür
Derneği başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür
Derneği çatısı altında gerçekleşen Biçki-Dikiş,
Nakış, El Sanatları ve Ebru Sanatı kurslarının
yılsonu serginin açılışı 24 Mayıs Pazar günü
gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde kursiyerlere
diplomaları da verildi.

Kurcalı Derneği Başkanı Dilek Adalı Osman
yaptığı konuşmada yıl sonu sergisine katılanlara
teşekkür ederek, bundan sonra da dernek olarak
benzer kültürel çalışmalara devam edeceklerini
söyledi.

Dikiş, nakış, el sanatları ve ebru sanatı
kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı sergi ve defile
katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kahve
mizi

Almanya’
da market

lerden
 de

temin ede
bilirsi

niz.

Merkez:
Gr. Marasli 13 (Pazar yeri arkası)
Şube; Ermu 78 (Yeni Cami yanı)

69100 KOMOTHNH
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Spor Toto Süper Lig’in
2014-2015 sezonunda
futbolcular, 17 kez kendi
ağlarını havalandırdı.

Ligin ilk yarısında 8, ikinci
devresinde ise 9 kez
futbolcular, ters vuruşla topu
kendi filelerine gönderdi. 

Rakip takım adına 2 kez
sahne alan Fenerbahçe’nin
Çek stoperi Michal Kadlec,
sezonun en talihsiz
futbolcuları arasında yer aldı.

Ligin ilk haftasında
Kardemir Karabükspor ile
karşılaştıkları maçta kendi
kalesine gol atan Kadlec, 9.
hafta bir şanssızlık daha
yaşadı. 

Kadlec, Çaykur Rizespor
maçında içeriye çevrilen topu
yatarak uzaklaştırmak
isterken kendi filelerini
havalandırdı. Sezonun ilk
yarısında Kadlec’in
dışında Trabzonspor’dan Zeki
Yavru, Balıkesirspor’dan
Abdulhamit
Yıldız, Eskişehirspor’dan
Berkay Dabanlı,
Gaziantepspor’dan Gbenga
Arokoyo, Mersin
İdmanyurdu’ndan Güven Varol
ve Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor’dan Mahmut
Özen “istem dışı vuruşla”
rakip takım taraftarlarını
sevindirdi.

-İkinci devre kaleler erken
şaştı

Spor Toto Süper Lig’in
ikinci devresinde ise talihsizlik
erken başladı.

İkinci yarının 9
haftasında istem dışı vuruşla 8
gol atılırken, ilk yarıdaki oran
yakalandı. Böylece, hatalı
vuruşla kaydedilen gol sayısı
16’ya çıktı.

Ligin 28. haftasında rakip
takım adına sahne
alan Eskişehirspor’dan
Mustafa Yumlu, “kendi
kalesine gol atanlar perdesi”ni
kapatan isim oldu.

Sezonun ikinci devresinde
Yumlu’nun dışında,
Galatasaray’dan Hakan Balta,
Akhisar Belediyespor’dan
Ferreira ve Merter Yüce,
Trabzonspor’dan Bosingwa,
Kasımpaşa’dan Dvali, Mersin
İdmanyurdu’nda Serol
Demirhan, Balıkesirspor’dan
Glumac ve Berkan Emir rakip
takımların hanesine gol
yazdırdı.

-En talihsiz 6 takım
Sezonun en talihsiz

takımları Balıkesirspor,
Eskişehirspor, Mersin
İdmanyurdu, Akhisar
Belediyespor, Trabzonspor ve
Fenerbahçe oldu.

Hamza Hamzaoğlu 
bir kez daha tarihe geçti

Süper Lig’te 
kaleyi şaşıranlar

BULGARİSTAN’ın en köklü
takımlarından CSKA Sofya’nın
profesyonel lisansı ekonomik
nedenlerden dolayı iptal edildi
ve kulüp 4. lige düşürüldü.

Bulgaristan Futbol
Federasyonu, CSKA Sofya
Kulübü’nün profesyonel
lisansını iptal ederken, kırmızı
beyazlı ekip 4. lige düşürüldü.

Bir süredir ekonomik
sebeplerle zor bir dönemden
geçen CSKA Sofya’nın, Temyiz
Kurulu’na yaptığı itirazlar
kabul edilmedi. CSKA
Sofya’nın yanı sıra Lokomotiv
Sofya ve Marek kulüplerinin
de profesyonel lisansları iptal
edildi.

CSKA Sofya’nın kararın
ardından, konuyu UEFA veya
CAS’a götürebileceği belirtilse
de, Bulgaristan basınında
kararın değişmeyeceği görüşü
hakim. CSKA Sofya bu sezon
Bulgaristan Ligi’ni 3. sırada
tamamlarken, Lokomotiv

Sofya ise 12. sırada yer almıştı.
STOICHKOV VE

BERBATOV’UN PARLADIĞI
KULÜP
Sporx’in haberine göre; CSKA
Sofya, dünya futboluna çok
önemli yıldızlar yetiştirdi.
Bunların arasında; Hristo
Stoichkov (üstte), Dimitar
Berbatov, Lyuboslav Penev,
Emil Kostadinov, Stilyan
Petrov, Yordan Lechkov,
Martin Petrov, Trifon Ivanov
gibi isimler yer alıyor.

MÜZESİNDE 
ONLARCA KUPA VAR
1948 yılında kurulan CSKA
Sofya, 67 yıllık tarihinde 31
Bulgaristan 1. Ligi, 20
Bulgaristan Kupası, 4
Bulgaristan Süper Kupası
kazanırken, UEFA Şampiyon
Kulüpler Kupası’nda 2 kez,
Kupa Galipleri Kupası’nda 1
kez yarı final oynama
başarısını gösterdi.

Efsane kulüp 4. lige düştü

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza
Hamzaoğlu, takımıyla ligin ardından Ziraat
Türkiye Kupası’nı da şampiyon
tamamlayarak kulüp tarihine bir kez daha
geçmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Galatasaray’da
hem futbolcu hem de teknik adam olarak
şampiyonluk yaşayan ilk isim olurken, yine
hem futbolcu hem de teknik adam olarak
çifte şampiyonluk elde eden ilk kişi
unvanı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte, 1991-92 ile 1994-95
sezonları arasında 4 yıl forma giyen
Hamzaoğlu, 1992-1993 sezonunda takımıyla
hem lig hem de kupa şampiyonluğu
yaşayarak önemli bir başarıya imza atarken,
bu kez Galatasaray’ın başında teknik
direktör olarak “duble” yapmayı başardı.

SIRADA SÜPER KUPA
G.Saray Süper Kupa’yı kimle oynayacak?
Galatasaray’ın sezonu çifte kupayla
kapatmasının ardından merak edilen bir
soru da belirdi. 
Sarı-Kırmızılı ekibin hem Süper Lig
Şampiyonu hem de Türkiye Kupası
Şampiyonu olması, akılları karıştırdı.

Futbol Federasyonu’nun
talimatnamesine göre, Süper Kupa Finali
ligde şampiyon olan takım ile kupada zafere
ulaşan ekip arasında oynanıyor. Ancak her
iki kulvarda da tek takım zafere ulaşırsa,
durum biraz değişiyor. Ancak o sorunu

cevabı da Futbol Federasyonu
talimatnamesinde gizli.

GALATASARAY’IN RAKİBİ 
BURSASPOR OLACAK
Süper Kupa Statüsü’nün 1. maddesinde
Süper Kupa Finali’ni oynayacak takımlar
belirlenmiş durumda. O maddeye göre, eğer

Süper Lig’i ve Türkiye Kupası’nı aynı takım
kazanırsa, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye
Kupası’nda finalist olmuş diğer takım rakip
oluyor. Talimatnameye göre Galatasaray ile
Bursaspor Süper Kupa Finali’nde de karşı
karşıya gelecek. İki ekip 8 Ağustos’ta final
maçına çıkacak. Mücadelenin stadı TFF
tarafından daha sonra açıklanacak.

34 hafta süren bir lig
maratonundan sonra
Galatasaray yıldız savaşını
kazanarak, 4. yıldızı takma
hakkını kazanmış oldu.
Bazılarına göre Galatasaray
şampiyon olmayacağını
söyleyenlerle mevcuttu.

Misal olarak Beşiktaş maçını
gösteriyrolardı. Okyanusları
geçen Galatasaray^’ın gölde
boğulacağını söyleyenler de
pek çoktu. Burada bir parantez
açmak istiyorum. 3. yıldızı da
ilk takan Galatasaray olmuştu.
Düşünebiliyor musunuz, ligde
Galatasaray’ın
şampiyonluklarının üçte birini
almıştır. Ziraat Türkiye Kupası
şampiyonluğu 53. oynanılan
Ziraat Türkiye Kupası’nı 16 defa
Galatasaray kazanmıştır.
Burada da görülüyor ki, hemen
hemen üçte birine yakın bu
kupayı da kazanmıştır.

Eylül ayında başlayan ve
Haziran ayında biten bu kupa

için Bursa’nın kendi saha ve
seyircisi önünde Cimbom 3-2
galip gelerek bu muhteşem
kupayı da kazanarak
taraftarlarını sokaklara
dökmüştür. Bu kupaya 400’ün
üzerinde 3. lig, 3. lig ve 1. lig
takımları katılmıştır.

Bütün bu başarılardan sonra
Galatasaray’a Avrupa’dan 2
kupa getirdiği için Avrupa fatihi
ligde en çok şampiyon olduğu
için liglerin kralı 16 defa kupayı
kazandığı için kupa canavarı
derler. Yalansa herkes tekzip
edebilir.

Çifte şampiyona
Cimbom sahaya çıkmıştı

kendinden emin
Kupayı almak için adeta

etmişlerdi yemin
Galatasaray’ın renkleri sarı

ile kırmızı
Hak etti takmaya 4. yıldızı
Var mı başka kupa?

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Lig ve kupa şampiyonu GALATASARAY
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Pavlidis ailesinin acı günü...
DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet

Başkanı Yorgos Pavlidis’in 32
yaşındaki avukat oğlu Theodoros
Pavlidis geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti. 

Theodoros Pavlidis, 30 Mayıs Cuma
akşamı 21.30 sularında evinde eşi ve
çocuğuyla olduğu sırada
rahatsızlanarak, acilen İskeçe Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç
avukat kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. 

Theodoros Pavlidis’in ölüm
sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. 

SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
32 yaşında hayatını kaybeden Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis’in oğlu Theodoros
Pavlidis, 31 Mayıs Pazar günü son
yolculuğuna uğurlandı. Theodoros
Pavlidis, 31 Mayıs Pazar günü öğleden
sonra düzenlenen cenaze töreni ile
toprağa verildi. 

Evli ve bir çocuk bababası olan 32
yaşındaki genç avukat Theodoros
Pavlidis’in cenaze töreninde aile
üyelerinin zorlukla ayakta
durabildikleri görüldü. Tören
boyunca Pavlidis çifti, Theodoros
Pavlidis’in eşi ve diğer aile üyeleri
gözyaşı döktü. 

İskeçe’de gerçekleştirilen cenaze
törenine eyalet genelinden çok sayıda
siyasetçi, milletvekili, yerel yönetici,
bürokrat, parti temsilcileri, sivil
toplum örgütleri yöneticileri ve

vatandaşlar katıldı. 
Cenaze törenine katılanlar

arasında SİRİZA milletvekilleri
Hüseyin Zeybek ve Mustafa Mustafa,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Eyalet eski Başkanı Aris
Yannakidis, Tarım Bakan Yardımcısı
Panayotis Sguridis, Yeni Demokrasi
Partisi adına eski bakan ve Doğu
Makedonya - Trakya eski Genel
Sekreteri Dimitris Stamatis yer aldı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu adına ise muavin
konsolos Murat Ertaş cenaze törenine
katıldı. 

Cenaze törenine Türk azınlık
yetkilileri de yoğun ilgi gösterdi.
İskeçe’deki cenaze törenine, azınlık
milletvekilleri Hüseyin Zebek,
Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf’un yanı sıra Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, eyalet meclis
üyeleri Önder Mümin, Hüseyin
Mehmet Usta, Birol İnce Mehmet,
İsmail Hüse Mustafa, Tarkan
Multaza, Ahmet İbram, eski
milletvekilleri Çetin Mandacı, Ahmet
Faikoğlu ve Orhan Hacıibram,
belediye meclis üyeleri ve çok sayıda
azınlık üyesi katıldı. 
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