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YDP lideri, İskeçe’de
düzenlediği basın
toplantısında azınlık
konusuna da değinerek,
“Niyetim başbakana bağlı
Müslüman Komisyonu
oluşturmak. Böylece azınlık
en üst düzeyde söz hakkına
sahip olacak ve azınlıkla
devlet arasındaki diyalog
kurumsal bir karaktere
sahip olacak.” dedi. »11

bilimdünya

TÜRKİYE ve Yunanistan
dışişleri bakanları, Antalya’da
görüştüler. İkili ve heyetler
arası görüşmelerin ardından
yapılan ortak basın
toplantısında,  Türkiye Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu, "AİHM’in üç
tane kararı var, 10 yıldır
uygulanmayan. Oradaki
Türklere 'Türk' bile
diyemiyorsak, haklarını nasıl
vereceğiz. Uluslararası hukuk
diyorsak, AİHM’in bağlayıcı
kararlarını uygulamamız lazım
ki ondan sonra o hakları
konuşmamamız lazım." dedi.

»4, 5

Voskopulos: “Azınlık
konularında ideolojik
reform gerekiyor”

Miçotakis
Müslüman
Komisyonu
oluşturacak

Avrupa’nın
merkezinde
eğitim
konferansı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ,
20 Mart Çarşamba günü Avrupa
Parlamentosu’nda  grubu bulunan
Avrupa Hür İttifakı  ile Brüksel’de
Avrupa Parlamentosu’nda ortak bir
konferans düzenledi. 
»9

Yeni Zelanda’nın ChristChurch
kentindeki iki camiye, cuma namazı
sırasında düzenlenen silahlı saldırı
Batı Trakya Türkleri arasında da
tepkiyle karşılandı. Azınlığa ait kurum
ve kuruluşlar yaptıkları açıklamalarda
terörü lanetlediler.  »10

Batı Trakya’dan
teröre lanet

Çavuşoğlu – Katrugalos görüşmesi

YUNANİSTAN’daki
Makedon azınlığın siyasi
partisi Gökkuşağı’nın
yöneticisi Pavlos
Voskopulos’la, Prespes
Anlaşması’ndan, Makedon
azınlığın neden
tanınmadığına, “Makedon
Kültür Evi” davasından
Makedon azınlığın
taleplerine kadar birçok
konuyu konuştuk. 

Türk azınlığa ve
Makedon azınlığa yönelik
ayrımcı politikaların
birçok uluslarası örgüt
raporunda da yer aldığına
dikkat çeken Voskopulos,
“Keşke Makedon, Türk
azınlık üyeleri ve Yunanlı
demokrat hemşehrilerimiz
ortak bir siyasi yapı
oluşturabilsek, Avrupa
seçimlerine ve daha geniş
işbirliklerine birlikte
katılabilsek.” dedi. »8,9

İstiklal şairi
Gümülcine’de
anıldı
BTAYTD’nin düzenlediği “Çanakkale
Savaşları’nın 104. Yıl Dönümünde Bir
Karakter Abidesi Olarak İstiklal
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy” konulu
konferansa konuşmacı olarak
Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet Günşen
katıldı.  »2

PavlosVoskopulos,GÜNDEM’insorularınıyanıtladı
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İstiklal şairi Gümülcine’de anıldı
BATI Trakya Azınlığı  Yüksek

Tahsilliler Derneği (BTAYTD),
“Çanakkale Savaşları’nın 104. Yıl
Dönümünde Bir Karakter Abidesi
Olarak İstiklal Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy” konulu bir konferans
gerçekleştirdi. Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB) lokalinde
15 Mart Cumartesi günü
gerçekleşen konferansa
konuşmacı olarak Türkiye’den
Prof. Dr. Ahmet Günşen katıldı. 

Konferans, BTAYTD Başkanı
Hüseyin Baltacı’nın açılış
konuşmasıyla başladı. Baltacı:
“İstiklal marşı, milli birlik ve
beraberlikle eşsiz bir mücadele
ile atılan imzanın, milletin duygu
ve düşüncesine tercüman olarak
derin bir vatan ve millet sevgisi
ve büyük bir coşku ile kaleme
alınan eşsiz bir sanat eseridir.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy
eseri ile Türk toplumunun duygu
ve hislerine tercüman olmuştur.
Orduları dağıtılmış milletine
müjdeler veriyordu mısralarında.
Mavzeri, fişeği olmayan yalın
ayak Anadolu halkına zaferler
vaat ediyordu o eşsiz satırlarında.
İstiklal marşı Türk milletinin
imkansızlıklar içerisinde
gösterdiği büyük kahramanlığın
simgesidir. Milli marşlar, tarihten
silinmek istenen bir milletin
hangi değerlere sarılarak istiklal
mücadelesini kazandığını
anlatan tarihi bir vesika
niteliğindedir.” ifadelerine yer
verdi. 

Prof. Dr. Günşen, konuşmacı
olarak katıldığı konferansta,
Mehmet Akif Ersoy’un, Türk
edebiyatına diğer eserlerinin yanı
sıra biri “Çanakkale Destanı”,
diğeri de “Türk Milli Marşı”
olmak üzere iki dev yapıtı
armağan eden büyük bir
edebiyatçı ve şair olduğunu
söyledi. 

Çanakkale Destanı ve daha
sonra İstiklal Marşı’nın yazılış
sürecini anlatan Günşen, şunları
kaydetti: 

“Çanakkale Savaşı sadece
Türkiye için değil dünya için çok
önemli bir destandır. Çanakkale
Savaşı dünya tarihini değiştirdi.
Bu savaş kazanılmasaydı ve
gemiler İstanbul’a ulaşsaydı
dünya tarihi farklı akardı.
Çanakkale Savaşı’nın zaferi
Cumhuriyet tarihinin
önsözüdür.” 

Günşen, “Her Türk çocuğu
Çanakkale’yi, Anafartalar’ı,
Conkbayır’ı, Gelibolu’yu,
Karatepe’yi, Kabatepe’yi,
Kanlısırt’ı, Alçıtepe’yi… gezip
görmeli, kahraman ecdadımıza
dua edip onlardan ders almalıdır.
Mehmet Akif’in ‘Çanakkale
Şehitlerine’ şiirini coşa coşa
okuyup ruhunu yıkamalıdır”
dedi. 

Konuşmasının devamında
İstiklal marşının yazılışını
anlatan Günşen, “Bizim milli
marşımız, anlamı ve özü
bakımından İstiklal Savaşımızın

çetin günlerinin hatıralarıyla
doludur. Kahraman ordumuzun
ve milletimizin bin bir güçlük ve
çaresizlik içinde ‘Yedi Düvel’e
karşı verdiği mücadelenin”
destanıdır diyen Günşen,
“İstiklal Marşımız 12 Mart 1921’de
kabul edilmiş olmakla birlikte,
mucizevi bir şekilde tam bir yıl,
beş ay, yedi gün öncesinden 9
Eylül 1922’deki Türk’ün İstiklal
Savaşı zaferini müjdeler” diye
konuştu. 

Muhteva olarak İstiklal
Marşı’nın beş ana temel fikir
üzerine bina edildiğini söyleyen
Günşen bunları şu şekilde
sıraladı: “Türk’ün istiklal aşkı,
Hakk’a inanma ve tapma, iman
gücü, vatanın kutsallığı ve
kıymeti, din duygusu ve
bütünleşme.” 

Mehmet Akif Ersoy’un, Türk
milleti ile kıyamete kadar birlikte
var olacağını dile getiren
Günşen, “Türkiye’nin tarihinde
adı al bayrakla birlikte anılan
ikinci bir Türk şairi var mıdır?
Adını İstiklal Marşına ve bayrağa
sararak 63 yaşında aramızdan
ayrılan Akif, hem büyük bir şair
hem de büyük bir dava adamıdır
ve hem de kelimenin gerçek
anlamıyla bir şahsiyet
abidesidir.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Ahmet Günşen
sözlerini, “İstiklal Marşı’nın
anlam ve önemini anlayabilmek
için; Türk tarihini, İslam dinini
ve Türk’ün İslam anlayışını, Türk
milletinin karakterini iyi bilmek,
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif
Ersoy’u çok iyi tanımak, Türk
dilini söz ve söyleyiş
incelikleriyle iyi bilmek, nihayet
İstiklal Marşımızın yazıldığı Milli
Mücadele yıllarındaki karanlık
günleri, aziz vatanımızın ve
büyük milletimizin içinde
bulunduğu ruh halini ve yaşadığı
şartları çok iyi bilmek gerekir.”
diyerek tamamladı. 
Daha sonra Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu söz alarak, Prof. Dr.
Ahmet Günşen’e sunumlarından
dolayı teşekkür ederek başladı. 

Ömeroğlu çeşitli yerlerde
görev yaparken Mehmet Akif
Ersoy’un sık sık karşısına
çıktığını, hatta Hindistanın
ortasında Haydarabad’da bile
Mehmet Akif’in dizeleriyle
karşılaştığını belirtti. Ömeroğlu,
Yeni Zelanda’daki terör
saldırısını kınayarak hayatını
kaybeden ve şehit olanlara
Allah’tan rahmet diledi. 

Konuşmaların ardından
İskeçe’nin Gökçeler köyünden
Ravza Topcu ve Servet Cambaz,
Çanakkale Destanı ile ilgili
yazılmış güzel türküleri gitar
eşliğinde seslendirdiler. 

BTAYTD Başkanı Hüseyin
Baltacı, Prof. Dr. Ahmet Günşen’e
plaket verdi. Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif de bir tablo hediye
etti.

İTB’den “Mehmet Hilmi Şiir Yarışması”

İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB) düzenlediği
“Mehmet Hilmi Şiir Yarışması” 30 Mart
Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

“Mehmet Hilmi Şiir Yazma Yarışması Ödül
Töreni” ve “Şiir Okuma Yarışması”, saat 17:30’da
İskeçe’deki Elisso Oteli’nde yapılacak. Şiir
yazarak yarışmaya katılanlar arasında dereceye
girenlere ödülleri verilecek. Ayrıca, etkinlikte şiir

okuma yarışması gerçekleştirilecek ve
devamında ödül töreni yapılacak.

“Mehmet Hilmi Şiir Yarışması” çerçevesinde
İTB müzik kursu öğrencileri de müzik dinletisi
gerçekleştirecek.

Şiir yarışması halka açık olarak
gerçekleştiriliyor.
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“Bosna Kasabı”
Karadzic’e müebbet

“BOSNA Kasabı” olarak da
bilinen eski Sırp lider Radovan
Karadzic, temyiz davasında
müebbet hapse mahkum edildi.

Hollanda’nın Lahey
şehrindeki Eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nce (ICTY) 2016’da
soykırım, savaş suçları ve
insanlığa karşı suçlardan 40 yıl
hapse çarptırılan Karadzic’in
nihai cezası belli oldu.

ICTY’nin 2017’de
kapatılmasının ardından devam
eden davaları devralan
Uluslararası Ceza Mahkemeleri
Mekanizması Temyiz Konseyi,
yaklaşık üç yıldır devam eden
Karadzic’in temyiz davasındaki
kararı açıkladı.

Konsey, Bosnalı Sırpların
eski lideri Karadzic’i 1995’te
Srebrenitsa’daki soykırımın
yanı sıra 1992-1995 yıllarında
yaşanan Bosna Savaşı’nda
işlenen savaş suçları ve
insanlığa karşı suçlardan
cezalandırdı.

Daha önceki 40 yıl hapis
cezası kararını bozan Temyiz
Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic’i
müebbet hapse mahkum etti.

Hollanda’nın Lahey
şehrindeki Uluslararası Ceza
Mahkemeleri Mekanizması
Temyiz Konseyi’nce açıklanan
temyiz kararını, Bosna
Hersek’te 1995 yılında
soykırıma maruz kalan

Srebrenitsa şehrindeki
kurbanların yakınları da takip
etti. Srebrenitsa’da yakınlarını
kaybeden acılı anneler müebbet
kararını dua ve gözyaşlarıyla
karşıladı.

Savaş mağdurları Karadzic’in
temyiz davasındaki kararını
Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’daki Ulusal
Kütüphane’den takip etti.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Pozitif gündem…
21 Mart, Uluslararası Irk Ayrımı

ile Mücadele Günü’ydü. Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Kurulu 1966
yılında aldığı kararla, tüm dünya
ülkelerinin ırk ayrımcılığının
önlenmesi için mutlak çaba
göstermesi gerekliliğinden
hareketle, 21 Mart’ı Uluslararası
Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan
etti.

Her yıl farklı bir tema ile
kutlanan 21 Mart Uluslararası Irk
Ayrımı ile Mücadele Günü’nün bu
yılki teması ise “Yükselen
milliyetçi popülizm ve aşırı
üstünlükçü ideolojilere karşı
koyma ve azaltma” oldu. BM bu
temayı belirlerken de, tüm
insanların özgür ve eşit
doğduğunu hatırlatarak, herhangi
bir ırkın diğerine üstün
olamayacağının altını çizdi. 

Evet, BM 21 Mart’ı ırk
ayrımcılığı ile mücadeleye
ayırırken, tüm üye ülkelerin
ırkçılığa karşı mücadele vermesini
amaçladı. Ancak geçen onca
zamana rağmen, dünya ne yazık
ki bu konuda ilerlemek yerine
yerinde saymaya devam ediyor.
Hatta, aşırı sağ, popülist ve
milliyetçi söylemler,
hoşgörüsüzlük kontrol altına
alınmak yerine yükseliyor ve
tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. 

Ayrımcılığa, farklıya
tahammülsüzlüğe, ötekine
saygısızlığa ne yazık ki her gün
yüzlerce örnekle tanık oluyoruz.
Çocuklar arasındaki oyunlardan,
yetişkinler arasındaki ilişkilere,
gündelik hayattan iş ve eğitim
hayatına kadar her alana yayılan
ayrımcılık ve ötekileştirmeden,
dışlamadan bahsediyorum.

Örneğin, bizler toplum olarak
bu tür ayrımcılıklara çok sık
maruz kalabiliyoruz. Dönem
dönem linç politikalarıyla bile
karşılaşabiliyoruz. Hakim kültür
içerisinde gelenek, görenek,
kültür, dil ve dindeki
farklılıklarımızın önümüze
zenginlik değil, ayrıştırıcı bir
unsur olarak çıkmasını bizzat
yaşıyoruz.

Tabii  bu durumun asıl
sorumluları, bu ülkeyi yönetenler.
Devlet ve hükümetlerin farklıya
karşı olan tutumu, kamuoyunun
da bu kesimler karşısındaki
tutumunda belirleyici  oluyor. 

Önce devlet yapısının

farklılıkları zenginlik olarak
algılaması, bunların dışlanmak
yerine korunması gerektiğini
anlatması gerekiyor.
Vatandaşlarına dil, din,
kültüründen bağımsız olarak eşit
olduğu güvencesini vermesi,
bunu uygulaması, hayata
geçirebilmesi, bir anne - baba
şefkatiyle her vatandaşını
kucaklaması, sarıp sarmalaması
lazım. 

Peki biz azınlık olarak böyle bir
şefkat görüyor muyuz? Ne yazık ki
hayır. Devlet politikasının
azınlığımıza yönelik  tutum ve
uygulamaları, doğal olarak
günlük hayattaki  insan ilişkilerini
de olumsuz etkiliyor. 

Durum, ülkede yaşayan
Makedon azınlık için de farklı
değil. Etnik varlığının inkarı,
devletin, siyasi partilerin, basının
bu etnik kimliği ifade edenlere
karşı tutumu, o insanları
kamuoyu önünde “düşman”a
dönüştürüyor. 

Gerek Türk, gerekse Makedon
bir bireyin etnik kimliğini
açıklaması, bunu ifade etmesi
“milli tehdit” olarak algılanıyor ve
bu şekilde kamuoyuna
aktarılıyorsa, orada eşitlikten,
hoşgörüden, farklıya saygıdan
bahsetmek mümkün değil. 

Yaratılan sanal düşmanlar,
ülke bütünlüğünü hedef alan
sözde senaryolar, o ülkenin
demokrasi sicili için ne yazık ki
kara bir lekedir. Bu da ne yazık ki
gözden kaçırılıyor.

Aslında ayrımcılığın değil de
birlikte yaşamanın,
hoşgörüsüzlük değil de farklıya
saygının hakim kılınması, bir ülke
vatandaşlarının tümünün huzur
içinde yaşaması anlamına geliyor.

Milliyetçi popülizmin, aşırı
sağın yükselişinin, insanlık
tarihinde hiçbir hayırlı örneği
olmamıştır.

Bu yüzden bir ülkenin
mutluluğunun reçetesini bu tür
aşırılıklarda aramamak gerekir.
Barış ve huzurun tek bir reçetesi
vardır, o da negatif gündemler
yaratmak yerine, pozitif
gündemler oluşturmak.
Düşmanlık tohumları yerine
dostluk tohumlarına prim vermek,
şer yerine hayrı seçmekten geçer
gerçek mutluluk. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz
Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkındaki

40 yıl hapis cezası kararını bozarak, Karadzic’i
müebbet hapse mahkum etti.

İstanbul’un nüfusu 131 ülkeyi solladı
TÜRKİYE İstatistik

Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu’nun
(UNFPA) verilerine göre,
Türkiye’nin en kalabalık ili olan
İstanbul, 15 milyon 67 bin 724
kişiye ulaşan nüfusuyla 131
ülkeyi geride bıraktı. Ayrıca
İstanbul’un nüfusu 5 yılda 907
bin 257 kişi artarak Türkiye’nin
yüzde 18,4’lük kısmını
oluşturdu.

İstanbul’un nüfusu 5 yılda

907 bin 257 kişi arttı. Bu
dönemde nüfusu yüzde 6,4
artarak 15 milyon 67 bin 724
kişiye yükselen İstanbul, 204
ülkeden 131’ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi),
Yunanistan (11,1 milyon kişi),
Avusturya (8,8 milyon kişi),
İsviçre (8,5 milyon kişi) ve
Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi
ülkeler nüfuslarıyla İstanbul’un
gerisinde kaldı.
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ORTAK BASIN TOPLANTISI
Çavuşoğlu ve Katrugalos, ikili ve heyetler
arası görüşmelerin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
etrafındaki hidrokarbon rezervlerine
ilişkin, “Türkiye’nin dahil edilmediği ya
da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi
değildir. Türkiye’nin uluslararası hukuk
çerçevesinde hakları vardır.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Katrugalos’u ve
heyetini hem Türkiye’de hem de kendi
memleketi Antalya’da ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sabah yaptıkları toplantıda birçok
konuyu ele aldıklarını, öncelikle
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan arasındaki görüşmeler nezdinde
ortaya çıkan pozitif gündeme ilişkin
konuları değerlendirdiklerini anlatan
Çavuşoğlu, “İki liderin aldığı kararların
takibini nasıl yapacağımızı gözden
geçirdik.” diye konuştu.

İki ülkenin karşı karşıya kaldığı
sorunları, fırsatları birlikte
değerlendirmesi gerektiğine işaret eden
Çavuşoğlu, güven artırıcı önlemler
konusunda da teknik ve bakan
düzeyinde görüşmelerin
gerçekleştirileceğini kaydetti.

İki bakanlık arasında siyasi istişareleri
de 12 Nisan’da gerçekleştireceklerini
vurgulayan Çavuşoğlu, “İki ülke
arasındaki ticareti yakınlığı, turist
sayısını artırmak hedeflerimizden biri.
Ekonomik iş birliğini güçlendirme arzusu
içindeyiz. Bununla ilgili ulaştırma
projelerini hayata geçirmek istiyoruz.”
dedi. 

ÇEŞME – LAVRİON SEFERLERİ
Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı

arasında seferlerin 2 Haziran’da
başlayacağını belirten Çavuşoğlu, bunun
da memnuniyet verici olduğunu ifade
etti.

İleriki süreçte zor meseleleri de kendi
aralarında istişare yoluyla
değerlendireceklerinin faydalı olacağını
düşündüklerini aktaran Çavuşoğlu
şunları söyledi: “Türkiye’deki azınlıklar
ve Yunanistan’daki Türk azınlığı
konularını bir araya gelince ele alıyoruz.
Neler yapmamız gerektiğini pozitif
atmosferde birlikte değerlendirme fırsatı
bulduk. Bir araya gelince Ege konuları,
Doğu Akdeniz konuları ve Kıbrıs
meselesini ele alıyoruz. Kıbrıs’ta yeni bir
müzakerenin başlayabilmesi için kendi
aramızda neyi ve nasıl müzakere
edeceğimiz konusunda bir mutabakata
varmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu
konuda hemfikiriz. Gayriresmi istişare
toplantılarını yapıyoruz. Bugün de
kahvaltıda ele aldık.”

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs
müzakerelerine ilişkin de “Başkalarının
başarısızlığını hazmedecek durumda
değiliz. Laf olsun diye müzakereye
başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu
açık olmasın, çerçevesini önceden
belirleyelim. Önümüzdeki müzakerede
her iki tarafın kabul edebileceği bir
çözüm olsun istiyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu. 

Bu toplantıları devam ettirme
konusunda da hemfikir olduklarını
vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’deki
seçimlerin ardından ilk fırsatta
Yunanistan’a gideceğini açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki
hidrokarbon rezervlerine ilişkin de
açıklamalarda bulunan Bakan
Çavuşoğlu, “Türkiye’nin dahil edilmediği
ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi
değildir. Türkiye’nin uluslararası hukuk
çerçevesinde hakları vardır. Türkiye’yi

dışlayarak bir yere varılamayacağının
bilinmesi gerekir.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü gerek baş başa
gerekse heyetler arası görüşmelerin son
derece başarılı geçtiğini bildirdi.

YORGOS KATRUGALOS
Ortak basın toplantısında, iki ülkenin
daha önce güven artırıcı önlemlerle ilgili
bazı adımlar attığını hatırlatan Dışişleri
Bakanı Katrugalos, bu önlemlerin
uygulanması konusuyla ilgilendiklerini
belirtti. 

Katrugalos, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne (AB) üyeliğine ilişkin,
“Türkiye’nin AB perspektifini samimi
şekilde destekliyoruz çünkü inanıyoruz
ki Türkiye’nin AB’ye üyeliği, hem Türk
halkının hem AB’nin hem de
Yunanistan’ın menfaatine olacaktır. AB
üyesi Türkiye’nin bizim komşumuz
olması bizim de menfaatimizedir.
Türkiye son derece büyük ve önemli bir
ülke.” diye konuştu. 

DİNİ ANITLARIN RESTORASYONU
İki ülke arasında ekonomi, kültür ve
halklar arasındaki karşılıklı anlayışı
güçlendirmek için pozitif gündeme
yoğunlaşmak istediklerini belirten
Katrugalos, bu kapsamda bazı kültürel
ve dini anıtların yeniden
yapılandırılması konusunda görüş
alışverişinde bulunduklarını aktardı. 

Katrugalos, “Rodos Adası’ndaki Murat
Reis ve Dimetoka’daki Yıldırım Beyazıt
Camisi’nin yeniden yapılandırılması,
tamir edilmesi konusunu görüştük.”
ifadesini kullandı.

Katrugalos, Çavuşoğlu ile yaptığı
görüşmede, Sümela Manastırı’yla ilgili
çalışmaların son aşamaya geldiği
bilgisini aldığını ve 15 Ağustos’taki
Meryem Ana Bayramı’nda dini tören
düzenleneceğini kaydetti. 

Çavuşoğlu – Katrugalos görüşmesi
Dışişleri Bakanı

Yorgos Katrugalos,
Türk mevkidaşı

Mevlüt Çavuşoğlu
ile Antalya’da bir

araya geldi. 
Türkiye ve

Yunanistan dışişleri
bakanları, Belek

Turizm Merkezi’nde
görüştüler. Basına
kapalı gerçekleşen

görüşmede,
Yunanistan ve

Türkiye’deki
azınlıklar konusu

da gündeme geldi.
Katrugalos,

Dimetoka’daki
Yıldırım Beyazıt ve

Rodos’taki Murat
Reis camilerinin

tamir edilmesini de
görüştüklerini

söyledi. 
Türkiye Dışişleri

Bakanı Çavuşoğlu,
"AİHM’in üç tane

kararı var, 10 yıldır
uygulanmayan.

Oradaki Türklere
'Türk' bile

diyemiyorsak,
haklarını nasıl

vereceğiz.
Uluslararası hukuk
diyorsak, AİHM’in

bağlayıcı
kararlarını

uygulamamız lazım
ki ondan sonra o

hakları
konuşmamamız

lazım." dedi.

gundem_1056.qxp_Layout 1  27/03/2019  12:53  Page 4



GÜN DEM haber22 Mart 2019 5

Heybeliada Ruhban Okulu’nun
yeniden açılması konusunu da
görüştüklerini belirten Katrugalos,
“İslam ile Hristiyanlık arasında her
zaman bir diyalog vardır. Bu çerçevede
Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması
son derece önemli, ancak bunun dışında
kültürler arası diyalog ve haklarımızın
dostluğu açısından da son derece
önemli.” diye konuştu. 

BATI TRAKYA’DAKİ AZINLIK
Katrugalos, görüşmede, Yunanistan’daki
Müslüman azınlıkla ilgili konunun da ele
alındığını dile getirerek, “Bu insanlar
Yunan vatandaşı ve bizler bu insanların
rahatı ve huzuru için elimizden gelen
çabayı göstermek zorundayız. Böyle bir
mecburiyetimiz var.” dedi. 

Görüşmelerde, İstanbul’daki Rum
azınlık konusunda karşılıklı görüş
alışverişinde bulunduklarını ifade eden
Katrugalos, vakıf yönetimleriyle ilgili
olarak seçimlerin bir an önce yapılması
konusunu gündeme getirdiğini kaydetti. 

Katrugalos, iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
bağlamında Türkiye ile Yunanistan
arasında yapılması planlanan üst düzey
stratejik konsey toplantısına ilişkin
görüş alışverişinde bulunduklarını
bildirdi. 

Katrugalos, “Büyük hedefleri olmayan
küçük adımlarla başlayarak sürekli
olarak temas halinde olmak zorundayız.
12 Nisan’da iki ülkenin dışişleri
bakanlıkları yetkilileri arasında güven
artırıcı önlemler konusuyla ilgili
değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu
çerçevede dostum Çavuşoğlu ile Kıbrıs
konusuyla ilgili ilk gayriresmi istikşafi
görüşmeleri de gerçekleştirme
konusunda anlaştık.” diye konuştu.

Kıbrıs meselesinin uluslararası hukuk
çerçevesinde çözülmesi üzerinde
durduklarını belirten Katrugalos, “Artık
çağ dışı bir yöntem olan garantiler
konusunun saf dışı kalmasından
yanayız. Biz, hemen bu konuların
ayrıntılı şekilde tartışılmasına geçmedik.
Sadece Türk tarafının bu konulara ilişkin
fikirleri nelerdir, bu konuların
görüşülmesiyle ilgili nasıl bir
mekanizma oluşturulur bu konular
üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.”
ifadesini kullandı.

Katrugalos, iki ülke arasında
denizcilik alanında yapılacak iş birliği

konusunun da görüşmelerde gündeme
geldiğini söyleyerek, “Haziranda bu
konuyla ilgili bir toplantı
gerçekleştirilecek.” dedi.

ENERJİ KONUSU
Enerji konusuna ilişkin de Katrugalos
şunları söyledi: “Biz tabii Türkiye’nin
uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı
hakları olduğunu kabul ediyoruz ancak
bunun ötesinde Kıbrıs’ın hakları var. Ne
Yunanistan ne Kıbrıs bölgede bir
monopol oluşturmak niyetinde.
Esasında böyle de bir şey yapamaz.
Burada deniz hukuku kuralları
geçerlidir. Yunanistan olarak biz bu
çerçevede hareket etmeye devam
edeceğiz.”

Katrugalos, Kıbrıs konusunda
gerginliğin azaltılmasından
bahsederken, sorunların hasıraltı
edilmesinden değil samimiyetle
görüşülmesinden yana olduklarını
belirterek, ikili görüşmelerde siyasi
diyalog çerçevesinde sorunlara çözüm
bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

“YUNANİSTAN DARBECİLERİ VE
TERÖRİSTLERİ BARINDIRMAZ”
Katrugalos, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz FETÖ
mensubu darbeci askerin durumuyla
ilgili soruya, “Yunanistan darbecileri ve
teröristleri kesinlikle barındırmaz.”
yanıtını verdi.

Yunanistan’a herhangi bir kişi
sığınma talebinde bulunduktan sonra
artık bu durumun idari bir hal alıp
yargıya taşındığını söyleyen Katrugalos,
konuyla ilgili Yunanistan yargısının
verdiği karara hükümet olarak müdahale
edemeyeceklerini kaydetti.

Katrugalos, “Biz burada bir yürütme
organı olarak Türk hükümetindeki
dostlarımıza, yapabileceğimiz bir şey
varsa iş birliği yapmaya hazır
olduğumuzu söyledik.” dedi.

Terör, organize suçlar ve göçmen
kaçakçılığı gerçekleştiren kişilerin tespiti
konusunda Türkiye ile iş birliği yapmaya
her zaman hazır olduklarının altını çizen
Katrugalos, Türkiye güzergahından
Yunanistan’a kaçışlarda 2008-2017
yıllarında yüzde 38 oranında artış
olduğunu belirtti. 

“SİZ DE, BİZ DE BİLİYORUZ Kİ BU
KİŞİLER DARBECİYDİ”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, FETÖ’nün darbe girişimi

sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci
askerlere ilişkin, “Darbeden çok çekmiş
bir Yunanistan’ın hemen iade etmesi
gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de
biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece
askeri helikopterle Yunanistan’a
kaçtılar.” dedi.

Dışişleri Bakanı Georgios
Katrugalos’un konuya ilişkin
yorumunun ardından Çavuşoğlu şu
değerlendirmede bulundu:

“Kendisine teşekkür ediyorum, ama o
gece darbe girişiminden sonra askeri
kıyafetlerle ve askeri helikopterle
Yunanistan’a kaçmışlardır. Siz de
hükümetiniz de Çipras da o zaman kabul
etmiştir ki bunlar darbeci kişiler ve
hemen Türkiye’ye iade edilmesi
mümkündü. Helikopter Türkiye’ye
gönderildi, ama bu şahıslar kaldı. Esasen
bu iş mahkemeye de bırakılmadan,
belliydi darbe yaptıkları. Darbeden çok
çekmiş bir Yunanistan’ın hemen iade
etmesi gerekiyordu. Ama olmadı, siz de
biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi.”

"AZINLIKLARIN HAKLARI
KONUSUNDA SAMİMİ OLALIM"
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Yunanistan'daki Türk
azınlığın hakları konusunda kararlı
olduklarını belirterek, "Yunanistan'da
okullar kapatılırken biz, üç dört
öğrenciye bile okullar açıyoruz. Beraber
oturalım konuşalım, her iki taraftaki bu
azınlıkların hakları konusunda samimi
olalım." dedi.

Çavuşoğlu, "İnsan Hakları
Mahkemesi’nin üç tane kararı var, on
yıldır uygulanmayan. Oradaki Türklere
'Türk' bile diyemiyorsak, haklarını nasıl
vereceğiz. Uluslararası hukuk diyorsak,
İnsan Hakları Mahkemesi’nin bağlayıcı
kararlarını uygulamamız lazım ki ondan
sonra o hakları konuşmamamız lazım."
ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 17 yıldır azınlıklara Rum
Ortodoks Kilisesi dahil birçok hakları
verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, daha da
üzerinde çalıştıkları konular olduğunu
vurguladı.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Köpekler Nasıl Eğitilir?

Bu haftaki konumuzu
köpek eğitimleri
konusuna ayırdık.

Köpekler nasıl eğitilirler? Kısaca
değinelim...

Öncelikle peşinen şunu
belirtmekte yarar vardır.
Doğada yaşayan hiç bir canlı
döverek eğitilemez. Eğitim
verilmek istenen canlı ile ortak
bir dil kurulmasını  onun
algılayabileceği
şekilde beklentilerimizi
anlamasını ve bizimle uyum
içerisinde bir yaşam
sürmesini sağlayabiliriz.
Köpek eğitimi; köpeğin
karakterine, ırkına, yaşına
doğru orantılı olarak dünyaca
kabul edilen Alman ekolü ve
son yıllarda bazı eğiticiler
tarafından çok farklı bir
eğitimmiş gibi gösterilen,
aslında aç veya açlık görmüş
biçare köpekleri, açlık ve
rüşvete dayalı bir sistemle
kısmen eğiten, pozitif köpek
eğitimi olarak adlandırılan
şekilde verilmektedir. Pozitif
adı altında verilen eğitim
sadece yavru ve insan dostu
köpeklere verilebilen kısmi bir
eğitimdir. Alman ekolü, bekçi,
koruma, ordu, polis tarzı görev
köpeklerine yetişkinlik
döneminde de verilen bir
eğitimdir. Dolayısıyla Alman
ekolü yavru ve insan dostu
köpekte, açlık ve abur cubur
rüşveti kısmı hariç, okşama ve
melodik sesle ödüllendirme
yöntemiyle pozitif eğitimi
kapsar fakat özellikle pozitif
eğitim olarak adlandırılan
eğitim kısıtlı eğitimleri ve
köpekleri kapsar.
Bütün köpekler sahibine
benzer, dolayısı ile davranış
bozukluğu olan köpeklerde,
sorunların tedavisine önce

sahibinden başlamak gerekir.
Sahibi tarafından bilinçli veya
bilinçsiz şekilde köpekte
oluşturulmuş negatif davranış
özelliklerinin düzeltilebilmesi
için sahibinin hatalı davranışları
tespit edilerek, köpek
psikolojisine yansımalarının iz
düşümleri hakkında
bilgilendirilerek, yapıp
yapmamaları
gerekenler konusunda hayvan
sahiplerinin bilinçlendirilmesi
gerekir.
Köpekteki davranış
bozuklukları tedavisinde en
büyük görev sahibine düşer,
köpek ile en fazla vakit
geçirecek ve köpeğin model
olarak alacağı kişi doğal olarak
sahibidir, dolayısı ile eğitilmesi
gereken kişi sahibidir.
Çocukluğunda evde veya
okulda dayak ve kaba kuvvet ile
eğitilmeye çalışılmış hayvan
sahibinin , köpeğini de bu
şekilde eğitmeye çalışması
kaçınılmazdır.
Yine bu şekilde, kendini köpek
eğitmeni olarak lanse eden
kişilerin de köpekte
uygulayacağı teknik ve baskı ile
birlikte köpekte oluşacak
davranış ve kişilik
bozukluklarının oluşması
kaçınılmazdır.
Köpeğin kişiliği sahibinin kişilik
yapısına göre şekilleneceği için
ve hayvan olarak bunları aşırı
uçlarda yaşayacağı için büyük
problemlere yol açabilecektir.
Köpek maruz kaldığı hatalı veya
tutarsız davranış şekillerine
göre genetik kodlamasının da
alacağı rol ile birlikte,
buna göre aşırı korkak veya
aşırı saldırgan bir kişilik
yapısına bürünmesi ve tutarsız
davranışlar sergilemesi
kaçınılmazdır.

VETERİNER BAKIŞI

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

Çanakkale şehitleri
Yunanistan’da da anıldı

YUNANİSTAN’daki Pire
Türk Şehitliği’nde 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü
dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
Türkiye’nin Atina-Pire
Başkonsolosu Oya Yazar,
askeri ateşeler ve diplomatik
misyon üyeleri katıldı. 

Şehitlik anıtı önündeki saygı
duruşunun ardından, şehitlik
defterini imzalayan Büyükelçi
Özügergin bir konuşma yaptı.

Türk milletinin, tarih
önünde sayısız sınav verdiğini
ifade eden Özügergin,
“Ulusumuz, bugünkü başı dik
duruşunu Sarıkamış’tan
Trablusgarp’a, Çanakkale’den
Preveze’ye, Beşparmaklardan
Balkan Dağlarına, komşumuz
Suriye’den, Irak’tan, Kore’ye
Afganistan’a kadar uzak
diyarlarda, Ankara, İstanbul,
Diyarbakır, Trabzon, Şırnak,
Van sokaklarından
Belgrad, Atina, Paris
sokaklarına şehit

düşenlerimizin omuzları
üzerinde yükselmemize
borçluyuz.” diye konuştu. 

Pire Türk Şehitliği, 1859
yılında Müslüman mezarlığı
olarak kurulduktan sonra 24
Mart 1890’da Pire Belediyesi
tarafından Osmanlı devletine
verildi. Balkan, Birinci Dünya
ve İstiklal Savaşları’nda esir
olarak Atina’ya götürülen ve
ölenlerin defnedilmesiyle
şehitlik hüviyetini kazandı.

THAE, Yalanca köyünde  
tarım semineri düzenledi

TARIM - Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
(THAE), Yalanca köyünde seminer düzenledi.

Çiftçilerinin özel talebi üzerine, 16 Mart
Cumartesi günü gerçekleşen seminere,
konuşmacı olarak ziraat mühendisleri Bülent
Salih, Hüseyin Sadık ve ekonomi koordinatörü
Onur Mustafa Ahmet katıldı. 

Konuşmacılar, pamuk, tütün üretimi ve AB
programları hakkında slayt gösterisi eşliğinde
katılımcılara bilgi verdiler. Üreticilerle birebir
görüşmeler yaparak da bilgi alışverişinde
bulunuldu. 

Seminere, Yalanca köyündeki tüm üreticilerin
katılması dikkat çekti. 

KIRKÖY’DE SEMİNER
Bu arada THAE, İskeçe Ova Kardeşlik
Derneği’nin daveti üzerine İskeçe ova bölgesi
çiftçisine yönelik bir seminer düzenleyecek. 

Tarım semineri 23 Mart Cumartesi günü saat
19:00’da Kırköy Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Seminere, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen tüm
bölge halkının davetli olduğu duyuruldu. 
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SONY’nin şaşırtıcı gürültü engelleme
özelliği sunan yeni kulaklığı Sony WH-
1000XM3’ü inceledik!

WH-1000XM3 modeli, son iki yılda
gelen WH-1000XM2 ve MDR-1000X
modelleriyle fazlasıyla tutarlı duruyor ve
yeni geliştirmelerle karşımıza çıkıyor. 

Sony WH-1000XM3’te, en büyük
değişiklik kulaklıkların tasarımında
görülüyor. Geçtiğimiz yılki modele göre
daha hafif bir kulaklık olan 1000XM3,
ayrıca daha uygun formuyla kulak
üzerine rahat oturuyor. Selef modele
kıyasla tam 23 gram daha hafif olan yeni
model, bu kez kulak köprüsünün iç
kısmının yanında dış yüzeyinde de
dolgu malzemeye yer veriyor. 

Gümüş ve siyah renk seçenekleriyle
tercih edilebilen kulaklıkta bir diğer
önemli değişiklik de şarj konektöründe
yaşanmış. microUSB yerine yeni USB-C
porta geçiş yapan Sony, böylece daha
hızlı şarj ile daha uzun süre kullanım
sunabiliyor. Bundan kulaklığın pil
performansı adımında daha detaylı
bahsedeceğiz.

1000XM3, kablosuz bir kulaklık seti,
ancak şarj bittiğinde onu kabloyla da
kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde şık
bir taşıma çantasının yanında 1.2 metre
uzunluğunda bir kulaklık kablosu da
geliyor. Elbette USB-C şarj kablosu da
yine mevcut.

Kulaklığın çevresinde sağ tarafta
yalnızca USB-C portu yer alırken, sol
yanda iki buton bulunuyor. Bunlardan
biri güç ve Bluetooth, diğeri ise Gürültü
Engelleme ve Ambient tuşu olarak
kullanılıyor. Peki, şarkılar arasında nasıl
geçiş yapacak veya sesi nasıl
ayarlayacaksınız? Bu kulaklıkta yine
tüm bu kontroller, sağ kulak ünitesi
üzerinde jestle kontrol şeklinde yer
alıyor. Parmaklarınızı sağa sola veya

yukarı aşağı yönde kaydırarak bu
işlevleri kullanabiliyorsunuz.

Bu arada sol kulak ünitesi üzerinde de
N logosu var. Yani bu kulaklığı yine NFC
kullanarak kolaylıkla telefonunuzla
eşleştirebiliyorsunuz.

Gelelim kulaklığın performansına. Bu
konuda Sony, açık ara çok iyi iş
çıkartmaya devam ediyor. Baslar yine
derin ve etkili; mid sesler özellikle
enstrümantal, klasik müzik ve geniş
orkestra topluluklarını dinleyenler
tarafından çok beğenilecek. Aynı
zamanda kulaklıkta sesler çok iyi
dengelenmiş. Bas, diğer  frekansları
zorlamıyor, yine mid ve vokallerdeki tiz
sesler kulağa sert gelmiyor. 

Biz kullandığımız süre boyunca
özellikle elektronik müzik dinlediğimiz
1000XM3’te, mesela Daft Punk’ta,
müziğin tüm enerjisini aktarabildiğini
gördük. Elbette odyofillerin bu kulaklık
hakkında söyleyecek daha çok sözü
olacaktır ve eksikliklerine dikkat
çekecektirler, fakat o farklı bir klasman.

Kulaklıkta yine önemli olan aptX HD
standardı benimseniyor. Mesela bu
özellik de QuietComfort 35 II’de yoktu.
Bu açıdan da elimizdeki model bir adım
önde. Ayrıca yine kulaklıkta LDAC
desteği de mevcut. Bu arada eğer
elinizde önceki model varsa, 1000XM3’te
ses konusunda büyük fark
yaşanmadığını söyleyelim. Yani ses
gelişimi için bu modele terfi etmeyi
düşünmeyebilirsiniz, fakat büyük bir
değişiklik var ki, o da gürültü engelleme
noktasında yaşanıyor.

Sony tarafından yapılan testlere göre,
gürültü engelleme özelliği bu kulaklıkta
selef modele kıyasla 4 kat daha etkili
çalışıyor. Açıkçası net rakam olarak kaç
kat olduğunu söyleyemeyiz, fakat
uygulamamızda, tren ve uçakta

değerlendirme şansı bulduğumuz
1000XM3’ün, çevrenizdeki insanların
konuşmalarından, ortam seslerinden
neredeyse tamamen soyutlanmanızı
sağladığından bahsedebiliriz. Özellikle
uçak seyahatimizde 1000XM3 ile beraber
QuietComfort 35 II’yi yan yana denedik.
Sonuç olarak ikisi de şu an bu konuda
liderlik koltuğunda birlikte oturuyor. Ses
performansı konusunda ise 1000XM3
daha iyi. Bunun sebebi, Bose’un yıllar
boyu Gürültü Engelleme özelliği
konusunda kendini geliştirmesi,
Sony’nin ise ses profillerine
yönelmesiydi. Ancak son olarak
Sony’nin HD Gürültü Engelleme
İşlemcisi QN1’e entegre edilen dahili
amplifikatör ile şirket, sinyal-gürültü
oranıyla sınıf lideri konumuna gelmiş
durumda.

Bu arada gürültü engelleme özelliğini
kullanmak istemediğiniz durumlarda,
yine Sony’nin Ambient Sound modunu
aktifleştirerek, dış sesleri de içeri
alabiliyorsunuz.

Yine kulaklığın ses konusundaki
yeteneğine, telefon görüşmelerinizi de
bu kulaklık üzerinden yapacağınız için
elbette mikrofonu da dahil etmek lazım.
1000XM3’de yer alan mikrofonlar,
fazlasıyla iyi. Müzik dinlerken gelen
çağrıları dış ortamda aldığınızda, gerek
sizin sesiniz gerek karşı tarafın sesi
fazlasıyla başarılı şekilde iletiliyor; bu
konuda da endişeniz olmasın.

Şimdi gelelim pil ömrüne. Gürültü
engelleme özelliği aktifken 30 saate
kadar pil ömrü sağlayabilen 1000XM3,
eğer gürültü engellemeyi kapalı olarak
kullanırsanız, bu süreyi 38 saate kadar
çıkartabiliyor. Kısa bir süre önce
gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ne
olan yolculuğumuzda bu kulaklık bize
eşlik etti ve yaklaşık 5 gün süren

seyahatimiz boyunca hiç şarj etmek
zorunda kalmadık. 5 günün sonunda
geri döndüğümüzde pilin yüzde 10’luk
bir doluluk oranı kalmıştı. Bu anlamda
söyleyebiliriz ki, bu kulaklık ile pil ömrü
konusunda çok rahat edeceğiniz açık.

Kulaklığın pili bittiğinde ise, 10
dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik bir
kullanıma kavuşabiliyorsunuz.
Bataryayı tam kapasiteye de 3 saatlik bir
şarj ile ulaştırabiliyorsunuz. 

Sonuç olarak Sony, WH-1000XM3 ile
yine etkileyici bir kulaklığa imza atmış.
Ses performansıyla seriyi takip eden yeni
model, gürültü engelleme konusundaki
gelişmeleriyle kategorisinde zirveye
oturuyor diyebiliriz. Rahat ve konforlu
yapısı, selefine göre hafifleyen tasarımı
ve Bose QuietComfort 35 II karşısında
fiyat avantajı sağlamasıyla, bu tür bir
kulaklık arayanlar tarafından gönül
rahatlığıyla tercih edilebilir.

Sony WH-1000XM3’ü inceleyelim
7
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SOLDANSAĞA
1) (halk dili) İşte, burada – (kısaca) Akümülatör –
Plastik küçük sandal 2) Baskül – (jeoloji) Toprak 3)
Tanrı – Üzme, sıkıntı verme – Tantal’ın simgesi 4)
Müzikte bir nota – (halk dili) Davar ağılı – Tiyatro
edebiyatı 5) Terbiyum’un simgesi – Tomruk biçme
makinesi 6) Belli bir bölgede yaşayan hayvanların
tümü, direy – Bir otomobil parçası 7) Bir tür
labaratuvar kabı – (felsefe) Ben 8) Küme, grup –
Eskrimde bir kılıç – Beyaz 9) Alışılagelen, sıradan –
Su samuru 10) İki yüzey arasındaki uzaklık –
Keçinin erkeği – Tavır, davranış 11) Bir suçu
bağışlama – Çenedeki killer 12) Siyasette açıklık,
şeffaflık politikası – Sodyum’un simgesi 13) Lakin,
fakat – Notada duraklama işareti – (mecaz) Üstün,
çok iyi 14) Hasta kimse – Kabe.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yansıma – Eskrimde bir kılıç – Tasa, kaygı, üzün-
tü 2) Alaşım – Soluk alması güçleşmek 3) Çocuğu
olan kadın – Çiçek demeti – Çok çalışkan, çalışkan
4) (kısaca) Türk Hava Kurumu – Para, akçe 5)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Telli balıkçıl – Objektif 6)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Neon’un simgesi –
Kargaşa 7) İçinden merdivenli üç katlı ev 8)
Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm –
Evropiyum’un simgesi – (kapı ve pencerede) Üst
eşik 9) Baryum’un simgesi – (zooloji) Büyük fare –
İnsan saçını oluşturan ipçik – Rubidyum’un simge-
si 10) Hissedar – Boksta korunma durumu – Atların
tırnaklarına çakılan demir parçası 11) Yemek, yiye-
cek – Katı bir yakıt – Kas.

B U L M A C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Bilakis,
Ova 2) Ek, Yalıtkan 3)
Kebap, Pa, Ra 4) Abu,
Utarit 5) Salata, Akak
6) Nas, Faça 7) Sam,
Arya, Np 8) Astar, Bat
9) Ak, AA, Adali 10)
Laik, Eneme 11) Branş,
Sb 12) La, Takatuka 13)
Örf, Rina, Er 14) Kervan,
Nota.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Bekas, Lök 2)
İkebana, Kabare 3)
Bulama, İr, Fr 4) Aya,
As, Sakat 5) Kaput, Ata,
Nara 6) İl, Tafra, Eşkin
7) Sıpa, Ayran, An 8)
Taraça, Destan 9) Ok,
İka, Bambu 10) Varta,
Nale, Ket 11) Ana, Kıpti,
Sara.
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YUNANİSTAN’daki Makedon
azınlığın siyasi partisi Gökkuşağı’nın
yöneticisi Pavlos Voskopulos,
GÜNDEM’in sorularını yanıtladı.
Voskopulos’la, Prespes Anlaşması’ndan,
Makedon azınlığın neden
tanınmadığına, “Makedon Kültür Evi”
davasından Makedon azınlığın
taleplerine kadar birçok konuyu
konuştuk. 

Batı Trakya’daki Türk azınlığa ve
kuzey Yunanistan’daki Makedon
azınlığa yönelik ayrımcı politikaların
birçok uluslarası örgüt raporunda da yer
aldığına dikkat çeken Voskopulos,
“Yunanistan’da azınlık konularında
ideolojik reform gerekiyor.” diye
konuştu.

Gökkuşağı Partisi olarak
önceliklerinin Avrupa Parlamentosu
seçimlerine katılmak olduğunu söyleyen
Voskopulos, “Keşke Makedon, Türk
azınlık üyeleri ve Yunanlı demokrat
hemşehrilerimiz ortak bir siyasi yapı
oluşturabilsek, Avrupa seçimlerine ve
daha geniş işbirliklerine birlikte
katılabilsek.” dedi.

GÜNDEM: Prespes Anlaşması’nı
nasıl görüyorsunuz? Anlaşmaya
yönelik tepkilerle ilgili ne
söyleyebilirsiniz?

P. VOSKOPULOS: Prespes
Anlaşması’nın olumlu, olumsuz,
tartışmalı konuları-maddeleri vs. var.
Genel olarak, Yunanistan için, sadece
çağdaş Makedon ulusal kimliğine saygı
göstermekle ilgili olmayan küçük bir
tartışma “penceresi” açtığını
söyleyebilirim. Daha somut
olarak, Prespes
Anlaşması’nda
Yunanistan, Makedon
dilini (Slav dilleri
ailesine ait) tam
olarak şu terimle
tanıyor:
“Makedon”. Ayrıca
anlaşmada açıkça
Makedon uyruğunun
tanınmasından
bahsediliyor. Tabii ki,
“uyruk” terimi ana
hukuk terimidir; bazıları
“millet” veya “asıllılık”
terimiyle (“ulus” terimi
ile bağlantılı), bazıları da
“vatandaşlık” terimiyle
ilişkilendirmek ister.
“Tabiiyet” terimi ne olursa
olsun, “ulus” terimi ile
ilişkilidir. O nedenle, otomatik
olarak bir rejimde yıllarca
eğitilmiş ortalama
bir Yunanlı için
bildiğinden
daha
farklı
bir

Makedonluk olduğu
çağrışımları başlar. 

GÜNDEM: Söz konusu anlaşma ile
etnik Makedonların

durumunda
bir

değişiklik var mı? 
P. VOSKOPULOS: Anlaşmada kuzey

Yunanistan’da etnik Makedon azınlığı
sorunu gündeme gelmiyor. Ancak
“perdenin arkasında”, ülkenin kuzey
Yunanistan’daki azınlık sorununu da
gösteren bir şey var. Somut olarak,
komşunun anayasasında, Makedonya
Cumhuriyeti’nin komşu ülkelerdeki
Makedon azınlıklara gözkulak olması ve
ilgilenmesi gerektiğini yazan madde var.
Bu maddede Yunanistan’a değinilmiyor.
Dışişlerindeki yetkililer ve anlaşmanın
“özel muhatapları”, bana “yarası olan
gocunur” atasözünü hatırlatıyor. Basitçe
söylemek gerekirse, madem ki Yunan
resmi görüşü kuzey Yunanistan’da
Makedon azınlık olmadığı yönünde,
neden o zaman komşulardan,
Yunanistan’da Makedon azınlıktan
bahsedilmeyen Anayasalarındaki bu
maddeyi  değiştirmelerini istedi? 

GÜNDEM: Yunanistan’daki
Makedonların talepleri neler? 

P. VOSKOPULOS: Gökkuşağı
Partisi’nin talepleri biliniyor. Kuzey
Yunanistan’daki etnik Makedon
azınlığın tanınması, saygı duyulması.
Çağdaş Makedon dilinin eğitim
sistemine dahil edilmesi ve azınlık
köylerinde dilin öğretilmesi. Dilin
mevcut devlet okullarına –
ortaokullarına girmesi ve öğretilmesi.
Ayrıca, 1946-48 yılları arasındaki iç
savaşın mağduru olan Makedon siyasi
mültecilerin itibarının ve
vatandaşlıklarının iade edilmesi. Çünkü
1982’de meşhur Gennimata – Skulariki
kanunu ile sadece “Yunan Soyundan”
olan siyasi mülteciler yeniden vatandaş
oldu. Ayrıca, reddetme ile bu yasa
dolaylı olarak bir azınlığı “tanıyor”;
çünkü birileri “Yunan Soyundan” siyasi
mülteciler, diğerleri “Yunan Soyundan
Olmayan” siyasi mültecilerse, bunların
Yunanistan’daki akrabaları Yunan
soyundan farklı hangi “soya” aittirler?

GÜNDEM: Peki, “Makedon Kültür
Evi” davası hangi aşamada? 

P. VOSKOPULOS: Yunanistan,
Strazburg’taki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) tarafından iki kez
mahkum edildi ve üçüncü bir karar
da çok yakında, çünkü Yunan
mahkemeleri üçüncü kez söz

konusu derneği tanımayı
reddettiler. Ayrıca, söz

konusu Anlaşma
ile

kurumlar, dernekler vs. tarafından
Makedon dilinin ülkede öğretilmesi
istendiğinde, Yunan adaletinin nasıl
tepki vereceği de ilginç olacak. 

GÜNDEM: Son zamanlarda, Avrupa
çapında yayın yapan medya iletişim
araçlarında, Yunanistan’daki
Makedon azınlığın varlığından ve
problemlerinden bahseden bazı
haberler çıktı. Devletten ve Yunan
medyasının büyük bir kısmından sert
tepkiler geldi. Bu konudaki
yorumlarınız neler? 

P. VOSKOPULOS: Ne yazık ki, durum
bazen “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”
davranışlarını hatırlatıyor. Bir başka
deyişle siyasilerin deli bozuk tutumları
söz konusu. Bir yandan, azınlık
olmadığını söyleyerek övünüyorlar,
diğer yandan, örneğin BBC gibi ciddi
haber ajansları, kuzey Yunanistan’daki
Makedon azınlık hakkında yayın
yapınca gözlerini kapatıyorlar. Tabii ki,
Batı Trakya’daki Türk azınlığının yanı
sıra kuzey Yunanistan’daki etnik
Makedon azınlığına yönelik ayrımcı
politikalar konusunda Yunanistan’da
demokrasi eksikliğinden bahseden çok
sayıda ciddi uluslararası örgütlerin
raporları var.  Yunanistan’da azınlık
konularında ideolojik reform gerekiyor.
Herşeyden önce, kitle iletişim araçaları
da çarpıtmalardan, alışıla geleni takip
etmekten ve sürekli “Müslüman”
azınlıktan bahsetmekten vazgeçsinler.
Sonunda normal olanı söylesinler ve ana
dini Müslümanlık olan Türk azınlığın

sorunları hakkında yorum yapsınlar.
Ayrıca “lehçeler”, “Slavca konuşan
Yunan” vatandaşları ve bu konuda
hangi safsataları kullanıyorlarsa bunları
konuşmaktan vazgeçsinler ve herşeyi
olduğu gibi söylesinler.  En azından

onurlarını koruyarak, gazetecilik
kimliklerine saygı duysunlar. 

GÜNDEM: Size göre
Yunanistan’da azınlıkların
varlığını reddetme politikasının
sebebi ne? Gelecek için
tahminleriniz neler? 

“Azınlık konularında 
ideolojik reform gerekiyor”

Gökkuşağı
Partisi’nin
talepleri
biliniyor. Kuzey

Yunanistan’daki etnik
Makedon azınlığın
tanınması, saygı
duyulması. Çağdaş
Makedon dilinin eğitim
sistemine dahil edilmesi
ve azınlık köylerinde
dilin öğretilmesi. Dilin
mevcut devlet okullarına
– ortaokullarına girmesi
ve öğretilmesi. Ayrıca,
1946-48 yılları
arasındaki iç savaşın
mağduru olan Makedon
siyasi mültecilerin
itibarının ve
vatandaşlıklarının
iade edilmesi. 

“ “
Yunanistan,
Avrupa İnsan
Hakları
Mahkemesi

(AİHM) tarafından iki
kez mahkum edildi ve
üçüncü bir karar da çok
yakında, çünkü Yunan
mahkemeleri üçüncü
kez Makedon
Kültür Evi’ni
tanımayı
reddettiler. 

“ “
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P. VOSKOPULOS: Onların korkusu
şudur; ülke vatandaşlarının bir
kısmının farklı bir etnik kimliğini
tanırlarsa, özellikle de Makedon etnik
kimliğini  tanır ve saygı duyarlarsa,
çağdaş Yunan ulusal kimliğinin
yeniden tanımlanması ve tartışılması
gerekecek. Bir başka deyişle, Yunan
vatandaşının Sokrates ve Perikles’in
soyu ve varisi değil de, Balkanlar ve
Avrupa’da çağdaş bir millet olduğu
taştışması başlayacak. Bir yandan
“Sokrates ve Perikles’in, son yıllarda
Büyük İskender’in de torunu” olduğu,
yabancıların dedeleri meşe palamutu
yerken “dedelerimiz”Parthenonlar
yaptığı için kendini herkesten daha
üstün ve daha iyi sanmak. Öte
yandan, devlet, ekonomi, altyapı vs.
düzeyinde bu “yabancıların”, “kötü
Avrupalıların” daha organize devlete,
daha iyi standarlara, zenginlik,
altyapıya sahip olduğunu görüyorlar.
Ortalama Yunanlı, bu üstünlük ve
aşağılık kompleksini eğitimi nedeniyle
taşıyor. Yabancıları suçlayarak, şeytan
gibi göstererek ülkenin zayıf yönlerini
haklı çıkarmak için mazeret arıyorlar.
Sürekli olarak durumumuzdan
özellikle Türklerin, yabancıların,
Avrupalıların vs. sorumlu olduğunu
öğretiyorlar. Bunun değişmesi için,
yukarıda da söylediğim gibi ülkede
ideolojik reform gerekiyor. 

GÜNDEM: Bir Makedon olarak
Yunanistan’daki geleceğiniz
konusunda iyimser misiniz? 

P. VOSKOPULOS: Karakter olarak
iyimser bir insanım. Gökkuşağı’ndaki
arkadaşlar ve Türk azınlığındaki
dostlarımız ve kardeşlerimizle, sadece
azınlık üyelerinin değil, ülkenin ve
tüm vatandaşların geleceğinin daha
iyiye gitmesi için devlete olumlu
uyarılar vermeye çalışıyoruz.

GÜNDEM: Gökkuşağı Partisi
olarak geleceğe yönelik plan ve
düşünceleriniz neler? 

P. VOSKOPULOS: Gelecek için
planlarımız öncelikli olarak bir
sonraki Avrupa Parlamentosu
seçimlerine katılabilmek. Gökkuşağı
Partisi, Avrupa Hür İttifakı’nın (EFA)
üyesi. Hepimiz için en iyisi olanı
sağlamak adına olumlu hareket
edelim. Keşke Makedon, Türk azınlık
üyeleri ve Yunanlı demokrat
hemşerilerimiz ortak bir siyasi yapı
oluşturabilsek, Avrupa seçimlerine ve
daha geniş işbirliklerine birlikte
katılabilsek. 

Ülkedeki tüm vatandaşların iyiliği
için hemşehrilerimize olumlu uyarılar
versek. 

Keşke
Makedon, Türk
azınlık üyeleri

ve Yunanlı demokrat
hemşherilerimiz ortak
bir siyasi yapı
oluşturabilsek,
Avrupa seçimlerine ve
daha geniş
işbirliklerine
birlikte
katılabilsek. 

“ “ABTTF ve EFA’dan 
Avrupa Parlamentosu’nda
eğitim konferansı

“Avrupa’da Azınlıkların Eğitimde
Karşılaştığı Temel Sorunlar: Batı Trakya
Türkleri ile Danimarka’daki Alman
Azınlığı Örneklerinin Karşılaştırılması”
başlıklı konferans, AP’deki Yeşiller/EFA
Grubu Başkan Yardımcısı ve AP
Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar
ve Diller İntergrubu Eş Başkanı, AP
Milletvekili Josep-Maria Terricabras’ın ev
sahipliğinde gerçekleşti. 

ABTTF’yi temsilen konferansa Başkan
Halit Habipoğlu ile birlikte Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf ve Vedat Arap,
ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin
Soyyılmaz ve ABTTF Brüksel Temsilciliği
Koordinatörü Aykut Garipoğlu katıldı. 

Avrupa’daki azınlık eğitim sistemi ile
ilgili iyi uygulamalar karşılaştırmalı olarak
ele alındı, Batı Trakya Türk toplumunun
eğitimde karşılaştığı temel sorunlar dile
getirildi

Büyük ilgi gören ve yoğun bir katılımın
olduğu konferans ev sahibi AP Milletvekili
Josep-Maria Terricabras ve ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu’nun açılış konuşmalarıyla
başladı. Konferansta Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel
Müdürü Dr. Pervin Hayrullah,
Danimarka’dan Kuzey Schleswig Alman
Okul ve Dil Derneği Pedagoji Danışmanı
Käthe Freiberg-Nissen, Danimarka’dan
Kuzey Schleswig Alman Okul ve Dil
Derneği Pedagoji Müdürü Anke Tästensen,
Hollanda’dan NHL Stenden Üniversitesi
Friz Dili ve Eğitimde Çok Dillilik Bölümü
Başkanı Dr. Alex Riemersma ve EFA
Direktörü Günther Dauwen konuşma
yaptılar.

AP Milletvekili Josep-Maria Terricabras

açılış konuşmasında, çok dilli eğitimin
azınlıklar için önemini vurguladı. ABTTF
Başkanı Habipoğlu da, konferansa ev
sahipliği yapan Terricabras ve
konuşmacılara teşekkür etti. Habipoğlu,
Batı Trakya Türk toplumuna 1923 Lozan
Antlaşması ile verilen eğitim özerkliğinin
1967 yılında Yunanistan’da askeri
cuntanın yönetimi devralmasıyla beraber
yıllar içerisinde çeşitli yasa ve
yönetmeliklerle altının oyularak
zayıflatıldığını vurguladı. Habipoğlu, Batı
Trakya Türk toplumu olarak antlaşmalarla
garanti edilen eğitim ve din alanındaki
özerkliklerinin geri verilmesini talep
ettiklerini söyledi..

Açılış konuşmalarının ardından ilk
olarak BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin
Hayrullah sunum yaptı. Yunanistan’daki
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitimin her
alanında karşılaştığı temel sorunlar
hakkında katılımcıları bilgilendiren
Hayrullah, iki dilde eğitim veren Türk
azınlık okullarında eğitim kalitesinin
düşürülerek bu okulların Yunan devleti
tarafından kapatıldığını aktardı.
Hayrullah, Yunanistan’da okul öncesi
eğitiminin zorunlu hale getirilmesi
sebebiyle Batı Trakya Türk toplumunun iki
dilli azınlık anaokullarının açılması
talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin
Yunanistan tarafından yıllardır görmezden
gelindiğini belirtti. Konuşmasının
sonunda Hayrullah, 28 Şubat-2 Mart 2019
tarihlerinde Gümülcine’de Birleşmiş
Milletler (BM) Azınlık Meseleleri Özel
Raportörü Prof. Fernand de Varennes ve
Yunanistan’la Türkiye dahil Avrupa’nın
farklı ülkelerinden akademisyen ve

uzmanların katılımıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay ve konferansta Batı
Trakya Türk toplumunun eğitim
sorunlarının çözümü konusunda
Yunanistan’a çağrıda bulunduklarını not
etti ve bir kez daha bu çağırıyı bu kez AP
çatısı altında yinelediklerini belirtti.

Daha sonra söz alan Danimarka’dan
Kuzey Schleswig Alman Okul ve Dil
Derneği Pedagoji Danışmanı Käthe
Freiberg-Nissen ve Kuzey Schleswig
Alman Okul ve Dil Derneği Pedagoji
Müdürü Anke Tästensen, Avrupa’da iyi
uygulama örneği olarak Danimarka-
Almanya sınır bölgesindeki azınlık eğitim
sistemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Hollanda’dan NHL Stenden Üniversitesi
Friz Dili ve Eğitimde Çok Dillilik Bölümü
Başkanı Alex Riemersma ise sunumunda,
Avrupa’da azınlıkların eğitimde
karşılaştığı ortak sorunları aktardı.

Kapanışta konferansın
moderatörlüğünü yapan EFA Direktörü
Günther Dauwen söz alarak Batı Trakya
Türk toplumunun eğitim alanında
yaşadığı sorunların çözümü konusunda
konferansın sonucu olarak ortaya çıkan ve
Yunanistan ve Avrupa Komisyonu’na
iletilecek önerileri katılımcılara aktardı.

Konferansı, Batı Trakya’dan azınlık
basın mensupları da izledi. GÜNDEM
Gazetesi’ni, Yazı İşleri Müdürü Ozan
Ahmetoğlu temsil etti. 

Konferansın ardından, konferansı takip
eden Batı Trakyalı Türk azınlık basını
mepsupları ile bir toplantı yapıldı ve
kendilerine ABTTF’nin Brüksel’deki
çalışmaları aktarıldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 20 Mart Çarşamba
günü Avrupa Parlamentosu’nda (AP) grubu bulunan Avrupa Hür
İttifakı (EFA) ile Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda ortak bir
konferans düzenledi.
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Batı Trakya’dan teröre lanet

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif twitter
hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni
Zelanda’da camilere yapılan saldırıyı
şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan
rahmet,  yaralılara acil şifalar
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de yaptığı
yazılı açıklamada, “15 Mart 2019
tarihinde Yeni Zelanda’da cuma namazı
sırasında 2 camiye, namaz kılan masum
Müslümanlara düzenlenen vahşi saldırı
neticesinde, 49 kişinin hayatını
kaybetmesi, 48 kişinin de yaralanması
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
olarak hepimizi derinden üzmüştür.
İbadet etmekte olan Müslümanlara
yönelik yapılan bu vahşi terör saldırısını
şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.
Saldırıda hayatını kaybeden
kardeşlerimize Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet sosyal
medya hesabından, “Yeni Zelanda’da
cuma namazı esnasında iki camiye
düzenlenen İslam karşıtı terörist
saldırıyı kınıyorum. Hayatlarını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifa diliyorum.”
açıklamasını yaptı.

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek de sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.
Hüseyin Zeybek’in açıklaması şöyle:
“Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen
hain terör saldırısını kınıyor, hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyorum. Dini,
milleti, inanışı ne olursa olsun şiddetin
dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa
olsun lanetlenmelidir.”

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi de
yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
Parti tarafından yapılan açıklamada,
“Yeni Zelanda’da iki camiye eş zamanlı
yapılan vahşet ötesi saldırıları kınıyor ve
lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. İslamofobinin ve nefret dilinin
büyüdüğü bu zamanda, tüm dünyanın
üstüne düşeni yapması gerekmektedir.
Terör ve şiddet nereden ve kimden
gelirse gelsin lanetlenmelidir.”
ifadelerine yer verildi.

Merkezi Almanya’da bulunan Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
da terör saldırısıyla ilgili şu açıklamayı
yaptı: “ABTTF olarak Avrupa’da yaşayan
tüm Batı Trakya Türkleri adına bu hain
ve iğrenç terör saldırısını şiddetle kınıyor
ve lanetliyor, saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu
alçakça saldırı bir kez daha göstermiştir
ki terör, din, dil ve ırk ayrımı
gözetmeksizin yine masum insanları, bu

kez Müslümanları hedef almıştır. Bu
noktada tüm insanların dünyada her
geçen gün gittikçe artan İslam
düşmanlığı ve ırkçılığa karşı ortak
sorumluluk bilinciyle hareket ederek
ortak duruş sergilemesi gerektiğine
inanıyoruz. ABTTF olarak bu zor
zamanlarında saldırı sonucu yakınlarını
yitirenlerin ve Yeni Zelanda halkının
acısını yürekten hissediyor ve
paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz.”

İskeçe Türk Birliği’nin açıklamasında
ise İslamofobi’nin ne kadar vahim
sonuçlar doğurabileceğini tüm
dünyanın idrak etmesi gerektiği
vurgulandı. İTB’nin açıklaması şöyle:
“Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen hain
ve kalleşçe terör saldırısını esefle
kınıyoruz. Bir insanlık suçu olan
İslamofobi’nin ne kadar tehlikeli ve
insalık için ne derece vahim sonuçlar
doğurabileceğini tüm dünyanın idrak
etmesinin şart olduğunu vurgulamak
isteriz. Hain terör saldırısında hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar ve tüm yakınlarına
başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

Gümülcine Türk Gençler Birliği de
terör saldırısını yayınladığı açıklamayla
kınadı. Açıklamada, “Yeni Zelanda’nın
ChristChurch kentindeki iki camiye,
Cuma namazı sırasında silahlı saldırı
düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı
bulunuyor. Bu saldırı, İslam karşıtlığının
ve Müslüman düşmanlığının geldiği
noktayı göstermektedir. Müslümanlara
yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor,
faillerini lanetliyoruz. Saldırıda ölenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. İslam dünyasının başı sağ
olsun.”

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
de terör saldırısını yaptığı yazılı
açıklama ile lanetledi. Birlik tarafından
yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği olarak, Yeni Zelanda’da yaşanan
alçak saldırıyı esefle kınıyor, böylesi
katliamların bir daha yaşanmaması
temennisiyle bu hain saldırıda yaşamını
yitirenlere rahmet, yakınlarına da
başsalığı ve sabırlar diliyoruz.

Yaşanan bu insanlık suçunda batının
yıllardır yarattığı ve kasıtlı olarak
büyüttüğü İslamofobi’nin etkisi
büyüktür. Barış içinde yaşama imkanı
varken, dünyamızı savaşa ve teröre
mahkum etmek isteyenleri de nefretle
kınıyoruz.

Her geçen gün insanlığımızı bir nebze
daha yitiriyoruz. Yeni Zelanda’da
yaşanan bu vahşet bunun açık
göstergesidir. Masum insanların yaşam
hakkını elinden alan, ibadethanelerde
yapılan bu tür katliamlar ve terör
saldırıları, Dünya toplumlarının barış,
huzur ve güvenliğini hedef almaktadır.

Bu tarz terör girişimlerine karşı
insanlığın ortak mücadele etmesi
gerekmektedir.

Terör kimden ve nereden gelirse
gelsin, ne adına yapılırsa yapılsın, hiçbir
haklı gerekçe ile açıklanamaz. Bunun
için teröre karşı tüm insanlığı ortak
mücadeleye davet ediyoruz.”

KANLI SALDIRI
Yeni Zelanda, 15 Mart Cuma günü ülke
tarihinin en kanlı terör saldırılarından
birine sahne oldu. 

Christchurch kentinde Hagley Park
bölgesinde birbirleriyle mesafesi 5
kilometre olan El Nur Camisi ile Linwood
semtindeki cami, terör saldırısının
hedefi oldu.

İslam’a ve Türklere karşı düşmanlık
besleyen terörist, cuma namazı

esnasında iki camiye otomatik silahlarla
baskın düzenledi. Baskında en az 49 kişi
hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.
Kanlı terör saldırısında Türk
vatandaşları da yaralandı. 

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN
Çeşitli mesajlar yazılı otomatik tüfekler
taşıyan 28 yaşındaki Brenton Tarrant
adlı terörist, ibadet edenleri kurşun
yağmuruna tuttu. Üzerindeki vücut
kameralarıyla da katliamı videoya çekip
sosyal medyada canlı yayın yaptı.
Dehşet anlarının sosyal medyada
paylaşılmaya başlaması sonrası
YouTube gibi mecralar bu içerikleri
yayından kaldırdı. El Nur Camisi’nde 41,
Linwood Camisi’nde 8 kişi hayatını
kaybetti.

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki 
iki camiye, cuma namazı sırasında
düzenlenen silahlı saldırı Batı Trakya
Türkleri arasında da tepkiyle karşılandı.
Azınlığa ait kurum ve kuruluşlar yaptıkları
açıklamalarda terörü lanetlediler. 

Federal Mecliste Kur’an okundu
YENİ Zelanda’nın ChristChurch

kentindeki terör saldırısının ardından
yapılan ilk Federal Meclis oturumu
Kur’an-ı Kerim okunarak başladı.

Yeni Zelanda kamu yayıncılık
kurumu TVNZ’de yer alan habere
göre, Meclisin terör saldırısı sonrası ilk
oturumu, Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin
okunmasıyla başladı.

Meclis Başkanı Trevor Mallard,
“Bugün bir grup dini lidere, birlik
beraberliğimizin göstergesi olarak
benimle meclis salonuna girmelerini
istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış
duamız normalden uzun olacak.”
dedi.

Açılışın ardından hükümet adına

ilk sözü alan Başbakan Ardern,
konuşmasına “Esselamu aleyküm”
diyerek başladı.

Terör saldırısında hayatını
kaybedenleri anan Ardern, “Onlar
Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar
biz olduğu için biz onların yasını
tutuyoruz.” diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin
yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern,
“Acınızı bütünüyle paylaşmamıza
imkan yok ancak her aşamada sizin
yanınızda olacağız.” dedi.

Ardern, teröristi engellemeye
çalışanlara ve onu yakalayan polislere
gösterdikleri kahramanlık için
teşekkür etti.
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ŞAPÇI VE SİRKELİ’Yİ ZİYARET
YDP Başkanı ve ana muhalefet lideri
Kiriakos Miçotakis, 15 Mart Cuma günkü
Batı Trakya ziyaretine Şapçı’dan başladı.
Pazarı ve esnafı gezerek bölge halkıyla
sohbet eden Miçotakis, Şapçı Belediye
Başkanı Yannis Stavridis’ten bölgenin
sorunları hakkında bilgi aldı. 

Bölgenin ekonomik açıdan
terkedilmiş olduğunu, göç sorununun
ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen YDP
Başkanı, bu yıl içerisinde yapılacak
seçimlerde büyük bir siyasi değişimin

yaşanacağını, bu değişimin de Trakya ve
Rodop için çok daha önemli olduğunu
ifade etti. 

Miçotakis, Şapçı bölgesinin ardından
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı Sirkeli
köyüne gitti. Burada da esnafı ziyaret
eden Miçotakis, köydeki bir
kahvehanede oturarak halk ile sohbet
etti. 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet’ten bölge hakkında bilgi alan
Miçotakis, ardından Sirkeli Türk Azınlık
İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada Yunanca
ve Türkçe kitapları inceleyen YDP
Başkanı, öğretmenlerden okul hakkında
bilgi aldı. 

Sirkeli’de yaptığı açıklamalarda
Miçotakis, bölgeye ilk olarak 1989
yılında geldiğini ve o dönem bölgedeki
fakirliği ve ayrımcılığı gördüğünü
belirtti. Eğitim konusuna büyük önem
verdiğini de sözlerine ekleyen ana
muhalefet lideri, çocukların iki dilde
eğitim almasının önemli olduğunu ve
bunu desteklediğini ifade etti. 

Miçotakis’e yaptığı ziyaretlerde, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios ve partililer eşlik etti. 

Miçotakis, Sirkeli köyü ziyaretinin
ardından İskeçe’ye hareket etti.

İSKEÇE TEMASLARI
İlk olarak Bulustra (Avdira)
Belediyesi’nin merkezi Yenice’ye giden
Miçotakis burada da esnafı ziyaret etti ve
halkla sohbet etti. Miçotakis, bölgenin
sorunları hakkında Belediye Başkanı
Yorgos Çitiridis’ten bilgi algı. 

Miçotakis’in bir sonraki durağı
Topiros Belediyesi’ne bağlı Göynüklü
köyü oldu. Burada bir kahvehanede halk
ile bir süre sohbet eden YDP Başkanı,
Belediye Başkanı Kostas Mihoglu ile de
görüşerek belediye hakkında bilgi aldı. 

Miçotakis’in köy ziyaretlerinin son
durağı Mustafçova Belediyesi’nde
bulunan Şahin köyü oldu. Burada da
köy halkı ile kahvehanede sohbet eden
Miçotakis, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ile de görüştü. 

“MÜSLÜMAN KOMİSYONU”
YDP Başkanı Kiriakos Miçotakis köy
ziyaretlerini tamamladıktan sonra
İskeçe’de bir otelde basın toplantısı
düzenledi. Doğu Makedonya - Trakya

eyaletindeki yerel basının davetli olduğu
toplantıda Miçotakis, azınlıkla ilgili
açıklamalarda da bulundu. 

Kendisine yöneltilen soru üzerine
Yeni Zelanda’da meydana gelen terör
saldırısını kınadığını belirten Miçotakis,
Batı Trakya’da yaşayan azınlığın
varlığına önem verdiklerini ve bölgenin
Müslümanlarla Hristiyanların barış
içinde yaşayabildikleri bir bölge olarak
dünyaya örnek gösterilebileceğini
söyledi. 

Miçotakis sözlerine şöyle devam etti:
“1990’lı yılların başında Konstantinos
Miçotakis ‘isonomia – isopolitiya’yı
(yasalar önünde eşitlik) uygulamaya
koydu. Böylece dinine bakmaksızın
herkese eşit haklar ve eşit şartlar sağladı.
Bu politikayı ondan sonraki tüm
hükümetler uygulamaya devam etti.
Tüm bunlara rağmen hala çözüme
kavuşması gereken bazı konular var.
Eğitim sorunu, vakıflarla ilgili kanunun
yenilenmesi ve güncellenmesi ve daha
bir çok halletmemiz gereken konular var.
Bu sebeple benim niyetim Başbakana
bağlı Müslüman Komisyonu
oluşturmaktır. Böylece azınlık en üst
düzeyde söz hakkına sahip olacak ve
azınlıkla devlet arasındaki diyalog
kurumsal bir karaktere sahip olacak.
Belirli hedefler belirleyelim, bunların
takipçisi olabilelim ve imkanlarımız
çerçevesinde bunları uygulayabilelim.” 

“AZINLIK ÇOÇUKLARI
TÜRKÇE VE YUNANCA EĞİTİMİ 
EN İYİ ŞEKİLDE ALMALI” 
Kiriakos Miçotakis azınlık eğitimi ile
ilgili sorulan soru üzerine, bu konuya
çok büyük önem verdiğini belirterek,
azınlık çoçuklarının okulu
bitirdiklerinde hem Türkçe’yi hem
Yunanca’yı aynı derecede iyi öğrenmiş
olmalarının önemli olduğunu söyledi.
Bu konuda bir çok öneriler
bulunduğunu söyleyen Miçotakis,
“Anaokullarından başlayarak, ilkokulla,
orta ve lise ile devam ederek, örnek
verecek olursak devlet okullarında
Türkçe yabancı bir dil olarak
okutulabilmeli ki devlet okullarını seçen
azınlık çocukları, ki sayıları son
dönemde oldukça fazla, anadilleri ile,
evlerinde öğrenip konuştukları dilleri ile

irtibatlarını devam ettirebilsinler. Bu
konuya açık olmamız gerekiyor. Azınlık
çocukları için en kötü sonuç okulu
bitirdiklerinde ne Türkçe’yi ne de
Yunanca’yı iyi konuşamamaları
olacaktır. Bir çok ülkede iki dilli eğitim
sistemleri konusunda örnekler var ve
çok iyi uygulanıyorlar. Ben inanıyorum
ki bizler de azınlık eğitiminin kalitesini
en iyi şekilde düzeltecek çözümleri
bulabilir, böylece okul bittiğinde
çocuklara Türkiye’de okuma, ki biz
özgür bir ülke olarak bunu
engelleyemeyiz, seçeneğinin yanında
ülkemizde okumaları için daha çok
fırsatlar verebilelim.” ifadelerini
kullandı. 

1995 yılından itibaren azınlık
öğrencilerine uygulanan binde beşlik
kontenjandan da bahseden Miçotakis,
bu ayrıcalık sayesinde yaklaşık 6 bin
azınlık öğrencisinin Yunan
üniversitelerinde okumayı tercih ettiğini,
kendilerinin de bu uygulamayı devam
ettirerek daha da fazla öğrencinin
Yunanistan üniversitelerini tercih
etmesini sağlamak istediklerini söyledi.
Azınlık eğitiminin kalitesini
yükseltmenin kendisi için azınlık
politikaları açısından en öncelikli konu
olduğunu söyleyen YDP Başkanı, daha
iyi bir eğitim kalitesinin sağlanmasıyla
azınlık çocuklarının her alanda eşit
imkanlara kavuşacaklarını belirterek,
hiç bir azınlık öğrencisinin kendisini
diğer öğrencilerden daha düşük
seviyede görmemesinin önemli
olduğunu söyledi.

Basın toplantısının ardından
Miçotakis, Doğu Makedonya - Trakya
eyaleti başkanlığı için desteklediği
Hristos Metios ile birlikte DMT eyaleti
için partisinin programını açıkladığı
etkinliğe geçti. 

Burada yaptığı konuşmada, son
seçimlerde azınlık insanının SİRİZA
Partisi’nin vaadlerine inanarak
SİRİZA’ya yüzde 50’lere yaklaşan oy
oranı ile destek verdiğini, ancak
umduğunu bulamadığını belirten
Miçotakis, kendilerinin üretecekleri
azınlık politikaları ile azınlığın güvenini
kazanmak için her türlü çabayı
göstereceklerini söyledi.

Miçotakis: “Niyetim başbakana bağlı
Müslüman Komisyonu oluşturmak”

Yeni Demokrasi
Partisi (YDP)

Başkanı Kiriakos
Miçotakis, 15 Mart

Cuma günü Batı
Trakya’ya bir ziyaret

gerçekleştirdi.
Miçotakis, İskeçe’de

düzenlediği basın
toplantısında azınlık

konusuna da
değinerek, “Niyetim

başbakana bağlı
Müslüman
Komisyonu

oluşturmak. Böylece
azınlık en üst

düzeyde söz hakkına
sahip olacak ve
azınlıkla devlet

arasındaki diyalog
kurumsal bir

karaktere sahip
olacak.” dedi. 
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Γ. Κατρούγκαλος στο Πρακτορείο
Anadolu:

«Να κρατήσουμε ζωντανή την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας»   

Tη βούληση των δύο πλευρών για
αποκλιμάκωση της έντασης που
αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα

στο Αιγαίο επιβεβαίωσε ο υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος
Κατρούγκαλος, σε συνέντευξή του στο
τουρκικό πρακτορείο Anadolu με αφορμή
την επίσκεψή που πραγματοποίησε την
Πέμπτη 21 Μαρτίου στην Τουρκία όπου
είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό
του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Αυτό που συμφωνήσαμε με το φίλο
μου τον Μεβλούτ είναι να εφαρμόσουμε
τις αποφάσεις των δύο ηγετών. Και αυτό
θα γίνει με το να εργασθούμε μαζί για να
βρούμε τρόπους ώστε να αυξήσουμε την
εμπιστοσύνη και στη συνέχεια να
ξεκινήσουμε σοβαρές συνομιλίες για
θέματα όπως το ζήτημα του καθορισμού
της υφαλοκρηπίδας» τόνισε ο κ.
Κατρούγκαλος. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
αναφέρθηκε και στις έρευνες για
ενεργειακά κοιτάσματα στην ανατολική
Μεσόγειο. Ερωτηθείς σχετικά με τη
συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή
εξίσωση της ανατολικής Μεσογείου
διευκρίνισε ότι «ασφαλώς βλέπουμε
θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ό,τι
δικαίωμα τής αναγνωρίζει το διεθνές
δίκαιο». Και συμπλήρωσε
χαρακτηριστικά: «Φυσικά
αντιμετωπίζουμε θετικά την συμπερίληψη
της Τουρκίας. Πώς μπορεί κάποιος να
αποκλείσει από αυτή την περιοχή την
Τουρκία η οποία έχει τόσα χιλιόμετρα
ακτή στη Μεσόγειο; Κανείς δεν
ισχυρίζεται το αντίθετο από αυτό».

Ο Κατρούγκαλος σε ό,τι αφορά τους
ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική
Μεσόγειο ανέφερε ότι και οι δυο πλευρές

στην Κύπρο έχουν δικαιώματα.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την
Τουρκία προκειμένου να βρουν τον
τρόπο οικοδόμησης της εμπιστοσύνης
στο Αιγαίο, ενώ σημείωσε πως είχαν
έναν ειλικρινή διάλογο με τον υπουργό
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στην μεταξύ τους συνάντηση που έλαβε
χώρα στις Βρυξέλλες και καταβάλλουν
προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί μια
θετική ατζέντα για την αποκλιμάκωση
της έντασης στο Αιγαίο.

Αναφορικά με την θαλάσσια γραμμή
ανάμεσα στις δυο χώρες τόνισε: «Οι
ηγέτες των δυο χωρών συμφώνησαν για
την διασφάλιση της θαλάσσιας
σύνδεσης από την Ίζμιρ στο Λιμάνι
Λαυρίου. Πιστεύω πως τα δρομολόγια
αυτά θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο».

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα
σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση
κατά τεμενών στη Νέα Ζηλανδία και
την έξαρση της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη είπε: «Η Τουρκία και η Ελλάδα
λειτουργούν ως παραδείγματα που
προσπαθούν να αποδείξουν ότι μπορεί
να υπάρξει μια καλή συνεργασία
μεταξύ χωρών που έχουν διαφορετικές
θρησκείες».

Αναφερόμενος στην διαμάχη που
κυριαρχεί αυτή την εποχή στην Ευρώπη
ανάμεσα σε εκείνες τις πολιτικές
δυνάμεις που υποστηρίζουν μια ανοιχτή
κοινωνία με σεβασμό στις ελευθερίες
και στους ξενόφοβους  ακραίους
εθνικιστές, που συμβάλουν στην
διόγκωση του κύματος της

Ισλαμοφοβίας ο κ. Κατρούγκαλος
σημείωσε : «Η ένταξη της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι
σημαντική μόνο από την άποψη της
οικονομίας, αλλά είναι σημαντική και
από την άποψη της Ευρώπης που θα
θέλαμε να δούμε στο μέλλον. Εμείς
επιθυμούμε την ευρωπαϊκή προοπτική
της Τουρκίας και για την ταυτότητα της
Ευρώπης και για να δείξουμε το
ευρωπαϊκό μέλλον το οποίο
οραματιζόμαστε».

Σχολιάζοντας την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την
οποία ζητά την αναστολή των
ενταξιακών διαβουλεύσεων με την
Τουρκία ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών επισήμανε πως το ψήφισμα
δεν είναι νομικά δεσμευτικό και
πρόσθεσε: «Όλοι οι Έλληνες μέλη του
Ευρωκοινοβουλίου ψήφισαν κατά του
ψηφίσματος. Αυτό σημαίνει πως εμείς
θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Αυτό είναι προς όφελος εκτός του
τουρκικού λαού και της Ευρώπης και
της Ελλάδας».

Υπογράμμισε, τέλος, πως η πόρτα
της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει
ανοιχτή στην Τουρκία και ανέφερε: «Θα
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό σε
όλα τα φόρα που είμαστε παρόντες. Θα
υποστηρίξουμε πως πρέπει να
εκσυγχρονιστεί και η Τελωνειακή
Ένωση. Αυτό είναι και προς το
συμφέρον της Τουρκίας αλλά και προς
το συμφέρον της Ευρώπης και της
Ελλάδας ταυτόχρονα».

İngilizlerin yüzde 90’ı 
Brexit anlaşmasına karşı

İNGİLTERE’de yapılan son ankete göre,
halkın yüzde 90’ı Başbakan Theresa May’in
parlamentoda iki kez reddedilen Brexit
anlaşmasıyla daha fazla zaman
kaybedilmemesini istiyor.

YouGov araştırma şirketinin açıkladığı
ankete göre, İngiliz halkının çoğunluğu
Brexit’in ertelenmesine destek verirken, yüzde
90’ı May’in parlamentoda iki kez reddedilen
Brexit anlaşmasıyla daha fazla vakit
kaybedilmesine karşı çıkıyor.

Halkın yüzde 52’si Brexit tarihinin
ertelenmesine destek verirken, sadece yüzde
35’i İngiltere’nin AB’den 29 Mart’ta ayrılmasını
istiyor.

2 bin kişiyle yapılan ankete göre, halkın
sadece yüzde 10’u ertelemeyle kazanılan
zamanın May’in anlaşmasının parlamentodan
geçirilmesine harcanmasına destek verirken,
yüzde 90’ı aralarında “ılımlı Brexit”, erken
genel seçim ve yeni referandumun da yer
aldığı diğer seçeneklerin düşünülmesini talep
ediyor.

Ankete katılanların yüzde 56’sı Brexit
sorununun bu konuda yapılacak yeni bir
referandumla çözülmesine destek veriyor.

May’in Brexit anlaşması ile yeni referandum
arasında seçim yapmasını isteyenlerin yüzde
60’ı referandum seçeneğini tercih ediyor.
Anlaşmasız Brexit ile yeni referandum
karşılaştırıldığında da yüzde 56
referandumdan yana tercihte bulunuyor.

Anketi Londra’da düzenlenen bir basın
toplantısında yabancı basın mensuplarına
değerlendiren eski YouGov Başkanı Peter
Kellner, genç nüfusun ezici bir çoğunluğunun
AB’de kalınmasından, yaşlıların ise Brexit’ten
yana olduğunu aktardı. Kellner, “Yaşlılar
ölüyor, gençler de oy verme yaşına erişiyor.
Yapılacak yeni bir referandumda, hiç kimse
fikrini değiştirmese bile AB’de kalınmasından
yana net bir sonuç çıkacak gibi görünüyor.”

dedi.
İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan

referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile
Brexit kararı almıştı.

Normal takvime göre, 29 Mart’ta AB’den
ayrılması gereken ülkede, AB ile varılan Brexit
anlaşmasının parlamentoda iki kez
reddedilmesinin ardından Başbakan May
Brexit tarihinin 30 Haziran’a ertelenmesi
talebinde bulunmuştu.

İngiltere'de
yapılan son
ankete göre,

halkın
yüzde 52'si

Brexit
tarihinin

ertelenmesi
ne destek
verirken,

sadece
yüzde 35'i

İngiltere'ni
n AB'den 29

Mart'ta
ayrılmasını

istiyor.
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Kostas Kaçimigas 
ilk 10 adayını açıkladı

DOĞU Makedonya - Trakya
eyalet başkan adayı Kostas
Kaçimigas, listesinde yer
alacak ilk 10 ismi açıkladı.
Eyalet meclis üyesi
adaylarının yarısı azınlık
mensuplarından oluşuyor.

“Bağımsız Birlik Girişimi”
isimli listeyle seçimlere
katılacak olan ve SİRİZA
Partisi’nin desteklediği Kostas
Kaçimigas, 20 Mart Çarşamba
günü Gümülcine’deki Chris &
Eve Oteli’nde aday tanıtım

etkinliği gerçekleştirdi.
Kaçimigas yaptığı

konuşmada, daha iyi bir
eyalet yönetimi için yola
çıktıklarını, yerel
yönetimlerdeki tercübeleri
sayesinde bölgeye çok iyi
hizmet edeceklerini söyledi. 

Kaçimigas’ın tanıtım
toplantısına SİRİZA Rodop
Milletvekili Mustafa Mustafa
ve bazı parti yetkilileri de
katıldı.

Kaçimigas’ın açıkladığı 10

kişilik listede beş Türk adayın
ismi bulunuyor.

Kaçimigas’ın açıkladığı
listedeki isimler şöyle:

Neşe Ali
Mehmet Emin
Arzu Barazan Halil
Hakan Mümin
Tahir Tahir
Hristina Drosidi
Apostolis Kutavas
Theodoros Nikolaidis
Kiki Pedaraki
Hristos Hacipemu

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ayıpları örtmek kötülükleri önler

Başkalarının kusur, eksiklik,
utanılacak şey, suç, cürüm,
şeref ve haysiyete aykırı

davranış, nezaket ve terbiye dışı,
fena, kötü, utanç verici şey
cinsinden yaptığı işlerin
duyulmasını, görülmesini
önlemek, yayılmasına mani olmak.
Toplumu ve insanları
kötülüklerden korumak için
işlenen ayıpları örtmek ahlâkî
faziletlerin başında gelir. Böylece
İslâm’ın övdüğü, müslümanlarda
bulunmasını istediği faziletlerden
birisi de başkalarının ayıp ve
kusurlarını örtmek ve gizlemektir.
Buna karşılık; bir müslümanı
küçük düşürmek, şahsiyetini
lekelemek ve onu rezil etmek için
ayıplarını araştırmak ve
başkalarına anlatıp açıklamak ise
büyük bir ahlâksızlık olup,
dinimizce yasaklanmıştır. Cenâb-ı
Hak şöyle buyurur:
"Müslümanların ayıplarını (ve gizli
şeylerini) araştırmayın..." (el-
Hucurât, 49/12). Resulullah da bir
hadiste: “Birbirinizin özel ve
mahrem hayatını araştırmayın"
(Müslim, Birr ve Sıla, 30) diye
buyurmaktadır.

Rasulullah (s.a.s.) başka bir
hadislerinde şöyle
buyurmaktadır:"Her kim bir
müslüman kardeşinin ayıp ve
kusurlarını, kimsenin görmediği ve
görmesini istemediği şeylerini
örterse, Allah'u Teâlâ da kıyamet
gününde onun ayıplarını örter. Her
kim müslüman kardeşinin
meydana çıkmasını istemediği
birşeyini ortaya çıkarır ve dile
verirse; Allah da onun ayıplarını,
kimsenin bilmesini istemediği
hallerini meydana çıkarır. Bu
suretle kendi evi içinde de olsa
onu rezil eder. Müslüman
kardeşinin ayıplarını örten, bir
ölüyü diriltmiş gibidir. " (Buhârî,
Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58;
Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)

Müslümanın ayıp araştırması
değil, bilâkis gördüğü ayıp ve
kusurları örtmesi gerekir. Diğer bir
hadis-i şerifte: “Kim bir
müslümanın ayıbını örterse Allah
da kıyamet gününde onun ayıbını
örter. " (Ebû Dâvud, Edeb, 39),
“Kim bir ayıp görür de örterse
sanki kabrine diri gömülmüş bir
yavruya can vermiş gibi olur. "
(Ebû Dâvud, Edeb, 38)
buyurulmuştur.

İnsan başkalarının ayıp ve
kusurunu değil, kendi ayıp ve
kusurunu görmeye çalışmalıdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.):
“Kendi ayıbı, insanların ayıbını
görmekten alıkoyan kimseye
müjdeler olsun. " (Aclûnî, Keşfu'l-
Hafa, II, 46) buyurmuştur.

Ayıpların araştırılıp ortaya
dökülmesi; insanları birbirine

düşürmekten, aralarında kin ve
düşmanlık tohumları ekmekten,
fenalıkların yayılmasından başka
bir şeye yaramaz. İnsanların gizli
kalmış kusurlarını açıklamak,
herkese duyurmak onların utanma
duygularının yok olmasına, sosyal
kontrolün azalmasına ve böylece
ahlâksızlığın süratle yayılmasına
da sebep olur. Resulullah:
“Müslümanların ayıplarını, gizli
hallerini araştırmağa kalkışırsan,
onları ifsad eder (ahlâklarını
bozar) veya ifsada yaklaştırmış
olursun, " (Riyazü's-Sâlihin,
III,154) buyurmuştur.

Peygamberimiz ve ashabı,
kimsenin ayıplarını araştırmamış
ve araştıranları da şiddetle
kınamıştır. Peygamberimiz'in:
"Din kardeşini bir suçundan dolayı
ayıplayan kimse, o suçu (günahı)
kendisi de işlemedikçe ölmez. "
(Tirmizî, Kıyâme, 53) uyarısını da
hiç bir zaman unutmamak gerekir.

Bir gün Hz. Ömer'in yanına bir
adam geldi ve ona şöyle dedi:
"Benim bir kızım var, cahiliye
devrinde onu diri diri toprağa
gömmüş, sonra da ölmeden
çıkarmıştık. İslâmiyet geldikten
sonra ben de kızım da müslüman
olduk. Fakat kızım Allah'ın
yasakladığı bir şeyi yaptı ve had
vurulması icab etti. Bunun üzerine,
bizim bulunmadığımız bir yerde
bıçakla kendisini kesmek istemiş.
Biz durumu haber alır almaz
koştuk, fakat boyun
damarlarından birini kesmişti.
Hemen tedavî ettik, iyileşti.
Yaptığına pişman oldu. Tövbe
ederek bir daha böyle bir şey
yapmamaya karar verdi. Bir
kabileden dünür geldi. Ben de
olanları olduğu gibi anlattım." Hz.
Ömer, adamın bu sözlerine
kızarak:

"-Allah'u Teâlâ'nın gizlediğini
açığa mı vuruyorsun? Vallahi eğer
kızın başından geçenleri başka
birine daha anlatırsan herkesten
önce cezanı ben veririm. Git, kızı
diğer müslüman, temiz kızlar gibi
evlendir dedi." (Y. Kândehlevî,
Hadislerle Müslümanlık, III, 1021).

Müslümanların başkalarının
günah ve kusurlarını, işledikleri
ayıpları örtmeye çalışmaları nasıl
önemli bir ahlâkî görevleri ise; aynı
şekilde kendi günah ve kusurlarını
da ifşâ etmemeleri gerekir.  

Bu ayet-i kerime ve hadis-i
şerifler, toplum içinde
yardımlaşmak, birlikte iyi
geçinmek, yapılan fenalıkları ve
ayıpları örterek arkadaşlığı,
dostluğu kuvvetlendirmek, dostça
yaşamak ayıp ve günahları teşhir
etmeden önlemek gibi insanî ve
ahlâkî faziletlerimizi
belirtmektedir.

DİN VE TOPLUM
AhmetHRALOĞLU

İslamofobi karşısında 
ortak duruş çağrısı

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Uluslararası
Irk Ayrımı ile Mücadele Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada, “Ülkemiz Yunanistan ve tüm
Avrupa yükselişe geçen milliyetçi popülizm,
aşırı sağ ve İslamofobi karşısında bütüncül ve
kararlı bir duruş sergilemeli, buna uygun
politikalar üretmelidir.” dedi.

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele
Günü, “Irkçılık ile savaşalım” sloganı ile
dünyanın her yerinde farklı etkinlikler ile
kutlanıyor. 1966 yılında 21 Mart’ı Uluslararası
Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan eden
Birleşmiş Milletler (BM), 2019 yılı teması olarak
“Yükselen milliyetçi popülizm ve aşırı
üstünlükçü ideolojilere karşı koyma ve
azaltma”yı seçti.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, “Tüm
Avrupa ve dünyada ırkçı, yabancı düşmanı ve
İslamofobik saldırılar yükseliştedir. Avrupa’da
aşırı sağ partiler mültecileri, göçmenleri,

azınlıkları ve Müslüman kökenlileri hedef
alırken Yeni Zelanda’da iki camide gerçekleşen
terör saldırıları karşısında bir kesimin bunu
terör olarak adlandırmaktan çekindiklerini
görmemiz dünyada İslamofobi ve ırkçılığın
geldiği boyutu da gözler önüne sermektedir.
Terörün, din, dil ve ırk ayrımı gözetmediğini
hatırlayarak tüm insanların eşit olduklarını
unutmamalıyız. Irkçılık her ne formda olursa
olsun devletler tarafından tolere edilmemelidir.
Ülkemiz Yunanistan’da da Batı Trakya Türkleri
ülkenin dini, kültürel ve dil çeşitliliğinin bir
parçası olarak değil “düşman Türkler” olarak
görülmektedir. Bunun örneklerini son
dönemde Batı Trakya Türklerine yönelik keyfi
adli kovuşturmalar ve soruşturmalar ile
yaşadık. Ülkemiz Yunanistan ve tüm Avrupa
yükselişe geçen milliyetçi popülizm, aşırı sağ
ve İslamofobi karşısında bütüncül ve kararlı bir
duruş sergilemeli, buna uygun politikalar
üretmelidir.” açıklamasında bulundu.
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Emine Tabak

Çocuk eğitiminde 
aile içi saygının önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Aile, kişinin yaşamında
çok önemli yeri olan
bir kurumdur. Bireyin,

bakım, beslenme, sevgi,
psikososyal gelişim, eğitim ve
kültürel değerler kazandığı ilk
yerdir. Bu yüzden de  insan
yaşamındaki rolü son derece
önemlidir.

Aile içi ilişkiler, kişinin
özgüveninin gelişmesini, diğer
insanlara karşı sevgi ve
saygıyla yaklaşmasını,
topluma uyum sağlamasını
etkilemektedir. Aile içi iletiçim
büyük önem taşır. Zira yanlış
iletişim ailede sorunlara yol
açabilir. Bu sorunlar da çoğu
zaman kişinin ruh sağlığını
olumsuz etkileyebilir. En fazla
da çocuklar olumsuz
etkilenebilecekleri için, sağlıklı
bir aile ortamında
büyüyebilmeleri son derece
önemlidir. Dolayısıyla, anne
babanın aile içinde gerek bir
birlerine gerekse diğer
bireylere ve çocuklara karşı
sergileyebilecekleri
davranışlarda dikkatli olmaları
gerekir. Her şeyden önce
birbirlerini aşağılamadan
konuşabilmelidirler. Onlar
karşılıklı sevgi, saygı
gösterdikleri sürece, çocuk da
özgüveni gelişmiş mutlu bir
birey olarak yetişecektir.
Kavga, gürültü ortamında
büyüyen bir çocuk, ya pısırık,
pasif, kendine ve başkalarına
güven duymayan, ya da
saldırgan, herkesi, kıran bir
kişilik geliştirecektir. Anne
babanın birbirlerine karşı
olumsuz eleştirileri,
hakaretleri, kırıcı sözleri,
birbirlerini dinlememeleri,
küçük hataları bile abartarak,
her an bir kavga ortamı
yaratmaları, çocukları
derinden olumsuz
etkileyebilir.

Sevgi ve saygının olmadığı
bu tür ailelerde yaşayan
çocuklar, genellikle
derslerinde ilgisiz, başarısız,
yalnız, mutsuz, arkadaşlarıyla
geçinemeyen ve iyi ilişkiler
kuramayan çocuklardır. Sık sık
davranış bozuklukları
gösterirler. Sınıfta öğretmene
dikkatlerini veremezler. Çünkü
evdeki olumsuz ortam sürekli
kafalarını meşgul eder.
Dolayısıyla da evdeki

olumsuzluklar sonucu, çocuk
içine kapanır. Arkadaşlarıyla
oynamak istemez, yalnız
kalmayı tercih eder. Bazen de
bunun tersi olur, çocuk gerek
sınıftaki araç gereçlere,
gerekse arkadaşlarına karşı
saldırgan davranışlar
göstererek içindeki nefreti
boşaltmaya çalışır.

Birbirini seven, güven ve
saygı duyan, birbirini
dinleyebilen, gereksiz
suçlamalarda bulunmayan,
aralarında sevgi ve hoşgörü
bulunan ailelerde yatişen
çocuklar ise, her zaman
başarılı, sosyal, özgüveni
gelişmiş mutlu çocuklardır.

Başarılı ve mutlu çocuklar
yetiştirmek istiyorsak, her
şeyden önce aile içerisindeki
davranışlarımıza dikkat
ederek, birbirimize iyi
davranıp empati ile
yaklaşarak, ailemizle ilgili
alacağımız kararlara da
çocuklarımızı da dahil ederek
küçük aile toplantıları yaparak
kararlar alabilmemiz, çocuğun
psikososyal gelişimi için çok
önemlidir. Çocuğumuz için, ‘ o
daha küçük, anlamaz’ diyerek
onun yanında yapılan yanlış
davranışlar, onun o küçük
dünyasını derinden sarsabilir.
Bunun için de kendimizden
önce çocuklarımızın
mutluluğunu düşünmeliyiz.
Ona fazlasıyla oyuncaklar
almak, ya da bol cep harçlığı
vermek, sevgimizin yerini
dolduramaz. Ailenin çocuğa
verebileceği en güzel hediye,
aile içindeki sevgiyi, soygıyı,
güveni sürdürerek, sık sık
kendisini ne kadar çok
sevdiğimizi söyleyerek, mutlu
bir aile ortamında yetişmesini
sağlayabilmektir. Çocuğa ne
kadar çok ‘seni çok seviyorum’
diyebilirsek, onu o kadar fazla
mutlu edip, özgüveninin
gelişmesine yardımcı
olabiliriz.

Gerek aile içinde, gerekse
toplum içinde davranışlarımıza
dikkat ederek, saygılı
davranarak, karşımızdaki
kişilere empati ile yaklaşarak
çocuklarımıza iyi örnek
olabilmeliyiz.

Sevgiyle dolu bir haftanız
olsun ! 

Türk Büyükelçi’den
Gennimata’ya nezaket ziyareti

TÜRKİYE’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
KINAL Başkanı Fofi
Gennimata’ya nezaket
ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili olarak
Değişim Hareketi (KINAL)
Rodop milletvekili İlhan
Ahmet sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda, “T.C. Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
Değişim Hareketi (KINAL)
Lideri Genel Başkanımız Fofi
Gennimata’ya nezaket
ziyaretinde bulundu. Rodop
Milletvekili olarak refakat
ettiğim görüşmenin
gündeminde, iki ülke
arasındaki dostane ilişkiler ve
Güney Avrupa’daki gelişmeler
yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Cihan İmamoğlu 
eğitimcilerle görüştü

DOĞU Makedonya – Trakya eyalet
meclisine Rodop ilinden aday olan
avukat Cihan İmamoğlu eğitim
kurumlarını ziyaret etti.

Geçen hafta Gümülcine 1. Azınlık
İlkokulu (İdadiye), Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi ile Medrese-i Hayriye
okullarını ziyaret eden Doğu Makedonya
– Trakya Eyalet meclis üyesi adayı
İmamoğlu, eğitimcilerle azınlık eğitimi
ve sorunları hakkında fikir alışverişinde
bulundu.

İmamoğlu, 15 Mart Cuma akşamı da
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ni (BTAYTD) ziyaret etti.

İmamoğlu, Başkan Dr. Hüseyin
Baltacı ve yönetim kurulu üyelerine
başta azınlık eğitimi olmak üzere diğer
konularda yapılacak çalışmalar için her
zaman işbirliği yapmaya hazır olduğunu
belirtti.

Dernek başkanı Baltacı da, derneği
ziyaret eden İmamoğlu’na teşekkür etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile
getiren Baltacı, dernek çalışmaları
hakkında gelecekte işbirliği yapmaktan
mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

gundem_1056.qxp_Layout 1  27/03/2019  12:53  Page 14



GÜN DEM spor 1522 Mart 2019

AVRUPA’NIN en büyük 5
futbol ligi kabul edilen İngiltere
(Premier Lig), İspanya (La Liga),
İtalya (Serie A), Almanya
(Bundesliga) ve Fransa'daki
(Ligue 1) karşılaşmalara, hafta
sonu devam edildi. 

PREMİER LİG
Liverpool, Fulham
deplasmanında 2-1 kazanarak
maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.
Premier Lig'in 31. haftasında
oynanan maçların ardından
Liverpool, 76 puana ulaştı ve
maç fazlasıyla Manchester
City'nin iki puan önünde
liderliğe çıktı. Bu iki takımı, 61
puanla Tottenham, 60 puanla
Arsenal, 58 puanla Manchester
United ve 57 puanla Chelsea
izledi.

LA LİGA
Ligin zirvesindeki Barcelona,
28. haftada Lionel Messi'nin
"hat-trick" yaptığı Real Betis
deplasmanında 4-1 galip geldi.
Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden
Atletico Madrid'in Barcelona ile
arasındaki puan farkı açıldı. La
Liga'da puanını 66'ya çıkaran
Barcelona, Atletico Madrid'in
10, Real Madrid'in ise 12 puan
önünde liderliğini sürdürdü.

SERİE A
Juventus, Genoa
deplasmanında 2-0 mağlup
olarak 28. haftada ligdeki
namağlup unvanını kaybetti.
Milano derbisinde Inter, Milan'ı
deplasmanda 3-2'lik skorla
geçti.Serie A'nın 28. haftasını 75
puanla geçen Juventus'u, 60
puanlı Napoli, 53 puanlı Inter ve
51 puanlı Milan izledi.

BUNDESLİGA
Almanya liginde haftaya lider
başlayan Bayern Münih,
sahasında Mainz 05'i 6-0
mağlup ederek art arda 6.
galibiyetini aldı. Şampiyonluk
mücadelesi veren Borussia
Dortmund, Hertha Berlin
deplasmanında 3-2 kazandı.
Bundesliga'nın 26. haftası
sonunda 60 puan toplayan
Bayern Münih, averajla
Borussia Dortmund'un önünde

liderlikte yer aldı. 

LİGUE 1
Lider PSG, Fransa futbolunda
"klasik" olarak nitelendirilen
karşılaşmada Olympique
Marsilya'yı evinde 3-1 yendi.
Ligue 1'de 29. haftanın ardından
bir maç eksiği bulunan PSG, 77
puanla liderliğini sürdürdü.
Lille 57 ve Olympique Lyon 53
puanla Paris ekibinin arkasında
yer aldı.

Kadınlar Euroleague
Final Four, 
Sopron'da yapılacak
BASKETBOL FIBA Kadınlar
Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne
Macaristan'ın Sopron kenti ev
sahipliği yapacak.FIBA'dan
yapılan açıklamada, kadın
basketbolunun kulüpler
düzeyinde Avrupa'daki en üst
düzey organizasyonunun,
Macaristan'ın Sopron
kentinde, 12-14 Nisan
tarihlerinde yapılacağı
kaydedildi. Dörtlü Final'de
Rusya'nın UMMC
Ekaterinburg ve Dinamo
Kursk, Macaristan'ın Sopron
Basket ile Çekya'nın USK
Prag takımları mücadele
edecek. Organizasyona
katılan Türk ekiplerinden
Hatay B. Belediyespor
gruptan çıkamamış,
Fenerbahçe ise çeyrek finalde
USK Prag'a elenmişti. 

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

SÜPER Lig'in 25. haftasında
Panathinaikos ile Olimpiakos
arasında oynanan maç, çıkan
olaylar nedeniyle tatil edildi. 

Olimpik Spor Merkezi'nde
oynanan karşılaşma, konuk ekip
Olimpiakos’un öne geçmesinin
ardından statta çıkan olaylar
nedeniyle 70. dakikada hakem
tarafından durduruldu. 

Stat ve çevresinde çıkan olaylar
nedeniyle sahada görevli polis
güçleri  göz yaşartıcı gaz
kullanmak zorunda kaldı. Olaylar
sırasında bazı taraftarların sahaya
girmesinin ardından oyuncuları
soyunma odasına yollayan maçın

Alman hakemi Marco Fritz maçı
tatil etti. 

Maçın ertelenmesinin ardından
stadyum dışında da
Panathinaikos taraftarları ve çevik
kuvvet ekipleri arasında arbede
yaşandı. Polis, taraftarlara göz
yaşartıcı gazla müdahalede
bulundu.

Ertelenen karşılaşma, 53.
dakikada Miguel Angel
Guerrero'nun attığı golle
Olimpiakos'un 1-0'lık
üstünlüğüyle devam ediyordu.

Olaylar sonrasında Futfol
Federasyonu’nun Panathinaikos’a
ağır bir ceza vermesi bekleniyor.

Ozan Kabak için Real
Madrid iddiası
R. MADRID’İN stoper transferi
için düşündüğü isimler
yayınladı. Türk futbolunun
parlayan yıldızı Ozan Kabak
için Real Madrid iddiası geldi.
İspanyol Marca gazetesi, R.
Madrid'in sezon sonunda
yapacağı transferlerle ilgili
yayınladığı haberde savunma
hattı için de bilgiler verdi.
Madrid ekibinin Ajax'ın genç
stoperi De Ligt'i almak
istediği belirtilirken bu
oyuncunun alternatifi olarak
Inter'den Skriniar, Napoli'den
Koulibaly ve Stuttgart'ta
forma giyen Ozan Kabak
sayıldı. Manchester United ve
Bayern Münih ile de ismi
anılan Ozan Kabak, devre
arasında Galatasaray'dan
transfer olduğu Stuttgart'ta 8
maçta oynarken 2 gol attı.

Derbi olaylar nedeniyle
tamamlanamadı

MLB ekiplerinden Los
Angeles Angels takımında
forma giyen Amerikalı
beyzbolcu Mike Trout, tarihe
geçecek bir sözleşmeye imza
atmaya hazırlanıyor. Mike
Trout, eşi benzeri
görülmemiş bir sözleşmeye
imza atacak. Los Angeles
Angels yönetimi tarafından
kendisine yapılan teklifi
prensipte kabul eden
Trout’un, önümüzdeki
günlerde resmi sözleşmeyi
de imzalayacağı
söyleniyor.Kendisine 12 yıl
için 432 milyon dolarlık bir
sözleşme teklif edildi ve
bunu imzalaması
durumunda tarihin en çok
kazanan sporcusu unvanına

sahip olacak.
Yıllık kazancı 36 milyon

doları bulacak olan Mike
Trout, kazanacağı toplam
ücret düşünüldüğünde
dünya spor tarihine geçecek.
2011 yılında MLB'ye giriş
yapan Mike Trout, 8
sezondur Los Angeles
Angels formasını terletiyor.

Ekonomi dergisi Forbes’ın
açıkladığı rakamlara
bakıldığında, en çok
kazanan sporcular listesinde
ilk üç sırada Amerikalı
boksör Floyd Mayweather,
Barça'nın yıldızı Lionel
Messi ve Juventus forması
giyen Cristiano Ronaldo yer
alıyor.

Mike Trout, tarihi
sözleşmeye hazırlanıyor
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27 MART ÇARŞAMBA 2019 
SAAT : 19.00

YASSIKÖY MEYDANI 
İLERİ LİSTESİ SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

AV. ÖNDER MÜMİN

YASSIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

gundem_1056.qxp_Layout 1  27/03/2019  12:53  Page 16


