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Azınlık eğitiminde
öğretmen kördüğümü
GÜNDEM, azınlık okullarında görev yapacak öğretmenlerin
yetiştirilmesi için gerekli olan eğitim kurumunu, azınlık eğitim
dernekleri başkanlarıyla konuştu.
AZINLIK okullarında görev
yapacak Türkçe öğretmenleri
için faaliyet gösteren bir eğitim
kurumu hala yok. SÖPA’nın
kapatılmasından sonra açılan
Selanik Üniversitesi’ndeki
Azınlık Eğitimi Bölümü
resmileştirilmedi. 2014 yılı
sonunda mecliste kabul edilen
yasayla, azınlık okullarında
Türkçe öğretmeni olarak görev
yapacak eğitimcilerin
yetiştirilmesi amacıyla
Dedeağaç’ta açılması
planlanan bir veya bir buçuk
yıllık bölümle ilgili de soru
işaretleri devam ediyor.
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan azınlık eğitim
dernekleri başkanları,
sorunun azınlığın talepleri ve
beklentileri yönünde çözüme
kavuşturulmasını istediler.
»6, 7, 8

Encümenler
Birliği genel
kurulunu
yaptı

Rahmi Ali’nin kitapları tanıtıldı
ÖĞRETMEN – yazar Rahmi
Ali’nin çocuk masallarının yer
aldığı “Fil ile Karınca” ve
azınlık eğitimininin ele
alındığı “Batı Trakya
Türkleri’nde Eğitim” adlı
kitaplarının tanıtımı 25 Kasım
Çarşamba günü GTGB’de
gerçekleştirildi. BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, “Fil ile
Karınca” kitabının çoçuklar
için çok önemli bir eser
olduğunu belirterek, masal
kitaplarının çocukların
öğrenme arzularına katkı
sağladığını söyledi. »15

ENCÜMENLER Birliği
tarafından düzenlenen genel
kurul toplantısına farklı
okulları temsil eden 78
encümen katıldı. Azınlık
eğitiminin yıllardır
çözülmeyen ve yeni sorunları
Encümenler Birliği genel
kurulunda masaya
yatırıldı.Genel kurul, 22
Kasım Pazar günü yapıldı. »8

dünya

19’da

“Ruslara son ikaz
15 Ekim'de
yapıldı”

bilim

11’de

ekonomi
Taşınabilir
şarj
ünitesi

10’da

Yeni OAED
programları
başlıyor

spor

23’te

Galatasaray’ın
teknik direktörü
Mustafa Denizli

»12-13

Müezzinoğlu
yeniden
Sağlık Bakanı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu
başbakanlığındaki 64. Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini onayladı.

»5

Hortum
Karaköy’ü
vurdu
İskeçe’nin güney kısmı, aşırı yağmur
ve fırtınanın etkisinde kaldı.
İskeçe’ye bağlı Karaköy’de yaşanan
hortum ise çok sayıda evde maddi
hasara neden oldu. İskeçe Müftüsü
ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete,
hortumdan zarar gören Karaköy’ü
ziyaret etti. »18

Mustafa Ali Çavuş,
EFA Başkanı
Alfonsi ile görüştü
DEB Partisi Genel Başkanı, Brüksel’de
görüştüğü Avrupa
Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür
İttifakı (EFA) Grubu Başkanı François
Alfonsi’ye Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını aktardı. »3
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Müftü Şerif Kudüs’ün Turizm
Potansiyeli Çalıştayı’na katıldı
GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, 24
Kasım Salı günü
İstanbul’da İslam
ülkelerinin temsilcilerinin
katıldığı “Kudüs’ün Turizm
Potansiyeli Çalıştayı”nın
açılış programına katıldı.
İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik, Sosyal
Araştırma ve Eğitim
Merkezi’nin (SESRIC)
düzenlediği çalıştaya,
Türkiye’nin Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez konuşmacı olarak
katıldı.
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, İstanbul’daki
toplantıda Türkiye’nin eski
Gümülcine
başkonsoloslarından
Mustafa Sarnıç ve IRCICA
Genel Diterktörü Halit
Eren’le görüşme imkanı
buldu.

BTTDD GENEL MERKEZİ
YÖNETİCİLERİYLE
BİRARAYA GELDİ
Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’deki Batı Trakya

Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin
ve Teşkilat Başkanı Musa
Yurt ile görüştü.
Çeşitli ziyaretlerde
bulunmak üzere İstanbul’a
giden Müftü Şerif, 54.
Dönem olağan Genel
Kurulu’nda BTTDD’ye genel
başkan seçilen Necmettin
Hüseyin’i tebrik ederek,
“Oluşturduğunuz dinamik,
çalışkan ve enerji dolu
yönetim kurulunuzu
imrenerek izliyorum.
Yaptıklarınızı gördükçe bir
Batı Trakya Türk’ü olarak
mutluluk ve gurur
duyuyorum”
değerlendirmesinde
bulundu.
Sacayağının üç kolunun
koordineli çalışması ile Batı
Trakya Türkleri’nin
sorunlarının çözümünde
ciddi adımlar atılacağından
şüphe duymadığını
kaydeden Şerif,
önümüzdeki sürecin Batı
Trakya Türkleri’nin gasp
edilen haklarının geri
kazanılacağı bir süreç
olması temennisinde

Ali Müminoğlu
son yolculuğuna
uğurlandı

YILLARCA Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin (BTTDD)
Gaziosmanpaşa şubesine büyük
hizmetleri geçen ve İstanbul’daki
Batı Trakya Türkleri arasında
“Haymatlos Ali” olarak tanınan
Ali Müminoğlu Hakk’ın rahmetine
kavuştu.
Gaziosmanpaşa Yenidoğan
Camii’nde ikindi namazını
müteakip kılınan cenaze
namazına Genel Başkan
Necmettin Hüseyin’in yanı sıra,
dernek yöneticileri, eski genel
başkanlar ve çok sayıda Batı
Trakyalı katıldı.
Yıllarca haymatlos olarak
hayatını sürdüren ve bu nedenle
“Haymatlos Ali” ismiyle anılan Ali
Müminoğlu, vatandaşlık
alamadan hayata veda etti.

bulundu.
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin de
İbrahim Şerif’in iyi dilek ve
temennillerine teşekkür
ederek, “Dünyanın
neresinde bir Batı Trakya
Türk’ünün eline kıymık
batsa bu bizim
sorunumuzdur. Bu görev
bilinci içinde çalışmakta ve
çözüm aramaktayız. Biz
öncelikli olarak bireylerin
sorunlarına çözüm aramak
bilinci ile çalışmakta ve bu
sayede de toplumsal
sorunların çözümünde
arkamızda daha güçlü bir
toplum hissederek hareket
etmekteyiz. Batı Trakya’da
yaşayan hemşehrilerimin
de yıllardır kangrenleşen
müftülük sorunu, vakıf
malları sorunu, 240 imam
yasası sorunu artık acilen
çözüm bulunulması
gereken sorunlar. Bunlar
mazeret kabul
etmeyeceğimiz ve ivedilikle
çözülmesi gereken Batı
Trakya Türkleri’nin
kazanımları ve
gerçekleridir.” ifadelerini
kullandı.

Parlamentoya 150 metre
uzaklıkta bomba patladı
Atina’da meclis
yakınlarında bomba
patladı. Yunanistan
Girişimciler Federasyonu
(SEV) girişine bırakılan
bombanın patlamasıyla
birlikte bölgede maddi
hasar meydana geldi.
Bombayı iki kişinin
koyduğu iddia edildi.
ATİNA’nın merkezinde
parlamento yakınlarında 24 Kasım sabaha
karşı 03.35’te meydana gelen şiddetli
patlama sonrası polis ekipleri bölgede
inceleme başlattı. Patlamanın olduğu
sokaktaki neoklasik SEV binasının girişi
ile sokaktaki diğer binalarda ciddi maddi
hasar meydana geldi. Ayrıca bir benzin
istasyonunda, Amalia Otel, Kıbrıs Rum
Büyükelçiliği ile diğer binalarda maddi
hasar meydana geldiği, patlamada can
kaybının olmadığı belirtildi.
Görgü tanıklarına göre, sabaha karşı
03.00 sularında sokağa iki şüpheli kişinin
girdiği belirtildi. Polisin, civardaki

güvenlik kamera görüntülerini
inceleyerek şüphelilere ulaşmaya çalıştığı
ifade edildi.

İHBAR TELEFONLARI AÇILDI
Ksenofontos sokağı 5 numarada meydana
gelen patlamada yaralanan
olmamasında, To Vima ve Efimerida ton
Sintakton gazetelerine ihbar
telefonlarının açılması etkili oldu. Kimliği
tespit edilemeyen kişinin, 40 dakika

sonra SEV’de patlama olacağı ihbarında
bulunduğu ve “Dikkat edin bu asılsız bir
ihbar değildir.” dediği bildirildi.
Patlama, Atina’nın birçok bölgesinden
duyuldu. Olayın IŞİD ile bağlantılı
olmadığı ifade edildi.
Hükümet Sözcüsü Olga Gerovasili
yaptığı açıklamada, “Hükümet,
Sintagma’daki Yunanistan Girişimciler
Federasyonu’na (SEV) yapılan bombalı
saldırıyı kınıyor.” ifadelerini kullandı.
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Mustafa Ali Çavuş,
EFA Başkanı Alfonsi
ile görüştü
DEB Partisi Genel Başkanı, Brüksel’de görüştüğü
Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Grubu Başkanı François Alfonsi’ye Batı Trakya
Türk azınlığının sorunlarını aktardı.

DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Avrupa
Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür
İttifakı (EFA) Grubu Başkanı
François Alfonsi ile görüştü.
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ile Genel Başkan
Danışmanı Aydın Ahmet, 18
Kasım Çarşamba günü EFA
Başkanı François Alfonsi ile
Brüksel’de biraraya geldi.
Görüşmede EFA Başkanı
François Alfonsi’ye EFA
Direktörü Günther Dauwen ile
EFA İletişim Sorumlusu Yorgos
Papadakis eşlik etti.
Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, EFA Başkanı François
Alfonsi’ye Batı Trakya Türk
azınlığının kronikleşmiş
sorunlarının yanı sıra eğitim
alanındaki güncel
sıkıntıları anlattı.
Görüşmede
ekonomik krizin
olumsuz etkileri
üzerinde de
duruldu. DEB
Partisi Genel
Başkanı, kriz
sebebiyle bölgeyi
terk eden gençlerin
sayısındaki artışın
kendilerini

3

GÜNDEMhaber

27 Kasım 2015

gelecek açısından ciddi
anlamda kaygılandırdığını
belirtti. Ali Çavuş, azınlığın
eğitim alanında yaşadığı
sorunların bu çağda kabul
edilebilir olmadığını söyledi ve
örnekler vererek durumu
anlattı.
EFA Başkanı François
Alfonsi, DEB Partisi ile
dayanışma içinde olacaklarını
söyledi. Batı Trakya Türk
azınlığını ziyaret ederek
sorunları yerinde gözlemlediğini
belirten Alfonsi, DEB Partisi’yle
birlikte çalışmaya hazır
olduklarını ifade etti.
Görüşmenin sonunda DEB
Partisi Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, EFA Başkanı François
Alfonsi’ye EFA ve DEB
bayraklarının birleştirilmiş
halinden oluşan ve “Birlikte
Daha Güçlüyüz” ifadesinin
yer aldığı bayrağı hediye
etti.

AP AZINLIKLAR
İNTERGRUBU
EŞBAŞKANI JORDİ
SEBASTİA
İLE GÖRÜŞME
Bu arada DEB Partisi
Başkanı, Avrupa
Parlamentosu’nda,
Avrupa
Parlamentosu
Geleneksel
Jordi
Sebastià i
Azınlıklar,
Talavera
Ulusal

Topluluklar ve Diller İntergrubu
Eşbaşkanı ve Yeşiller Grubu
Milletvekili Jordi Sebastià i
Talavera’yla da biraraya geldi.
Görüşmeyle ilgili olarak
yapılan açıklamada, “Avrupa
Parlamentosu Geleneksel
Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve
Diller İntergrubu Eşbaşkanı Jordi
Sebastià i Talavera’nın ofisinde
bir saati aşkın bir süre içinde
yapılan görüşmede, Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Türk azınlığının mevcut
sorunlarını dile getirdi. Ağırlıklı
olarak azınlık eğitimindeki
sorunlar aktarıldı. Seçimlerdeki
yüzde 3’lük antidemokratik ülke
barajının bağımsız adaylara
uygulanması konusu üzerinde
duruldu. Talavera da Avrupa
Parlamentosu zemininde olası
işbirliği alanlarını aktararak,
Batı Trakya Türk azınlığına
destek vermeye hazır olduğunu
kaydetti.” denildi.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Ne sağ, ne sol…
eçen haftaki köşe
yazımda, son dönemde
yaşanan IŞİD kaynaklı
terör olaylarına yer verdiğim için,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
Türkiye ziyaretine değinme
fırsatım olmadı. Çipras’ın
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk
resmi ziyaret olması açısından
Ankara temasları hayli önemliydi.
Genel hatlarıyla görüşmeler
“olumlu” bir havada geçti.
Türk–Yunan ilişkilerinde terse
esmeye başlayan rüzgarların
ardından böyle bir ziyaretin
gerçekleşmesi tabii ki önem
arzediyordu. Depremlerden sonra
yaşanan iki ülke arasındaki
yakınlaşmanın ardından
soğumaya yüz tutan ilişkilerde,
yine ortak bir sorun, bu kez
mülteci sorunu, iki komşu ülkenin
birbirinin külüne muhtaç
olduğunu bir kez daha ortaya
koydu.
Bu Çipras–Davutoğlu
görüşmesine genel hatlarıyla
bakış açım. Bir de Batı Trakya
Türkü olarak, bir azınlık ferdi
olarak bu tür görüşmelerden
beklentilerim var.
Bu nedenle Çipras’ın Türkiye
ziyaretini değerlendirirken,
ziyaret öncesi ve ziyaret sırasında
Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili
değerlendirmelerinden hareketle
bir iki söz söylemek istiyorum.
Çipras, Ankara yolculuğu
öncesinde Hürriyet’in Atina
muhabiri Yorgo Kirbaki’ye yaptığı
açıklamada, “Azınlığın tüm
bileşenlerinin eğitim ve din
alanlarındaki ihtiyaçları için daha
faal ve çağdaş bir politikaya
ihtiyacımız var. Türkiye’de olumlu
adımlar atıldığını gördük. Başka
adımların da atıldığını görmeyi
ümit ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu ile ortak basın
toplantısında Atina’daki cami
konusunda yöneltilen soruya
yanıt verirken de , “Trakya, farklı
kültürlerin ve geleneklerin, barış
içinde ve yapıcı bir şekilde birlikte
yaşamasının örneğidir.”
ifadelerini kullandı; “Yunanlı
Müslümanların” dini vecibelerini
yerine getirmekte özgür

G

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
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Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
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olduklarını söyledi.
Evet, bu haftaki yorumumun
merkezini Başbakanın bu iki
açıklaması oluşturuyor. İlk
açıklamada Batı Trakya’da
birşeylerin ters gittiği mesajını
veren Çipras, daha sonraki
mesajında ise yıllardır hükümet
başkanlarından duymaya
alıştığımız söylemin bir tekrarıyla
çıkıyor karşımıza.
İki küçük cümleden
cımbızlayarak yorum yaptığımı
dikkate alacak olursanız, Batı
Trakya ve azınlık konusunun
SİRİZA döneminde de yüksek
sesle konuşulabilen bir konu
olamadığını gösteriyor. Bir
dönemin sol muhalefeti olan
SİRİZA’nın iktidara gelişiyle
birlikte merkeze doğru kaydığı ve
geçmişin PASOK’u olduğu
eleştirilerini yabana atmamak
gerek.
Çipras’ın en azından ilk
aşamada, “Türkiye’de olumlu
adımlar atıldığını gördük. Başka
adımların da atıldığını görmeyi
ümit ediyoruz.” demek yerine,
“Biz de olumlu adımlar atmayı
ümit ediyoruz” cümlesini
kurabilmesini arzu ederdim.
Bölgede insanların barış içinde
örnek bir şekilde yaşadığını
söylerken, bu taraflardan birinin
ayrımcı politikalara maruz
kaldığını, bunların ortadan
kaldırılması için adımlar atmayı
amaçladıklarını duymak isterdim.
Avrupa’ya kafa tutan genç ve
dinamik bu sol liderin, insan ve
azınlık hakları konusunda da aynı
cesaretle hareket etmesini
beklerdim.
Ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik zorluklarla
mücadelenin, sol bir iktidarın
insan merkezli icraatları için engel
teşkil edebileceği bir söylemi
kabul etmekte zorlanıyorum. Bu
bana göre bahane, ekonomik
krizin arkasına gizlenmek...
Sağ, sol; farketmiyor…
Ülkemde bu değerlerin üzerinde
duran başka bir güç var. O da belli
konularda uygulamaya konulan
devlet politikalarına, ideolojilerin,
hayata bakış açılarının yenik
düştüğü gerçeği. Ne yazık ki…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Ticaret Fuarı’na yoğun ilgi
23. “Doğu Makedonya-Trakya 2015 Ticaret
Fuarı” 20 Kasım Cuma günü törenle açıldı. Açılışa
Yunanlı yetkililerin yanı sıra, Türkiye’den de çok
sayıda oda başkanı ve işadamı katıldı.
Fuarın açılışına hükümeti temsilen İçişleri
Bakan Yardımcısı Maria Kolia Çaruha katıldı.
Açılışa katılanlar arasında Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis, Eyalet
Başkan Yardımcıları Hristos Metios ve Mustafa
Katrancı, Maronya ve Gümülcine Metropoliti
Panteleimon, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, muavin konsoloslar
Murat Ertaş, Davut Ocak ve İrfan Çetin, Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos Petridis, Şapçı - Maronya
Belediye Başkanı Yannis Stavridis, Rodop eski
milletvekili Ahmet Hacıosman’ın yanı sıra çok
sayıda işadamı yer aldı.
Açılış törenine Türkiye’den Tekirdağ Valisi
Enver Salihoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne, Keşan ve
Kırklareli’den ticaret odası yöneticileri katıldı.

fuarı desteklemek ve Batı Trakya’ya bir şeyler
katma adına; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve
ilçeleri olarak katılma kararı aldık. Biz daha önce
Kavala’da gerçekleştirilen bir fuara katılmıştık.
Trakya Fuarı’nda olmak bizim için önemli. Bu yılki
fuarı oldukça başarılı bulduğumu ifade etmek
isterim. Fuarın daha da gelişmesini ve iki ülke
arasındaki işbirliğinin artmasını temenni
ediyorum.”

“İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ
HEDEFLİYORUZ”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin, Türkiye ve Yunanistan arasında ticari,
sanayi ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek
üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şahin,
“Gümülcine’deki oda yöneticileriyle görüştük.
Bizlere son zamanlarda bu fuara ilginin azaldığını
ve bunu yeniden canlandırmak istediklerini
ilettiler. Bizler de Türk işadamları eşliğinde,
Yunanlı işadamlarıyla birlikte ticari ilişkilerimizi
arttırmak adına bu fuara Türkiye’deki Trakya
RECEP ZIPKINKURT
bölgesi olarak katılma kararı aldık. Trakya
Kalkınma Ajansı bu fuarda yaklaşık 200 metrekare
FUARI DEĞERLENDİRDİ
Tören sonrası fuar alanını gezen Türk ve Yunanlı
bir yer kiraladı. Bunun içinde Edirne, Tekirdağ,
yetkililer, standları ziyaret ederek bölgedeki
Kırklareli, Uzunköprü, Çorlu, Lüleburgaz ve
işadamlarına iyi dileklerini ilettiler ve hatıra
Keşan’dan yaklaşık 15 Türk firmasına ait standlar
fotoğrafı çektirdiler.
yer alıyor. Bu şekilde iki bölge ve firmalar arasında
Türkiye’den gelen ve fuarı ziyaret eden Edirne
ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
hedefliyoruz.” dedi.
Recep Zıpkınkurt, GÜNDEM’e konuştu. Zıpkınkurt
Türk ve Yunanlı yetkililerin fuara ilgilerinin çok
şu ifadelere yer verdi: “Gümülcine’deki ticaret
iyi düzeyde olduğunu kaydeden Şahin sözlerini,
odası yöneticileri, bizlerin de bu fuara katılmamızı “Ümit ediyorum ki, uzun vadede bu fuar ve
benzeri faaliyetler her iki ülkenin bölge
istediler. Aynı zamanda Trakya Kalkınma
ekonomilerine ciddi katkılar sağlayacaktır.”
Ajansı’nın da bir yönetim kurulu üyesi olarak,
diyerek tamamladı.
bunu yönetimimiz içinde değerlendirdik. Sonuç
itibarıyla bugün fuar açılışındayız. Böylece bu

Tekirdağ Valisi Gümülcine’yi ziyaret etti
Müftülük ziyaretinde konuklara
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Murat Ertaş eşlik etti.
Ziyaret sonrası taraflar
birbirlerine hediye takdiminde
bulundu.

TEKİRDAĞ Valisi Enver
Salihoğlu ile Trakya Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin ve beraberindeki heyet,
Gümülcine’de yapılan 23. Doğu
Makedonya - Trakya Ticaret
Fuarı’na katılmak üzere 20
Kasım Cuma günü bölgeye geldi.
Ziyaret kapsamında konuklar,
azınlık kurumlarını da ziyaret
ederek temaslarda bulundu.
İlk olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’yı makamında
ziyaret eden Tekirdağ Valisi
Enver Salihoğlu ve Trakya
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Mahmut Şahin, burada bir
görüşme gerçekleştirdiler.
Konsolosluktaki görüşmede
Keşan Belediye Başkanı Mehmet
Özcan, Keşan Kaymakamı Nuri
Özder ve Keşan Ticaret Odası
Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile

birlikte yaklaşık 50 kişiden
oluşan bir heyet yer aldı.
GÜMÜLCİNE
MÜFTÜLÜĞÜ’NÜ ZİYARET
Daha sonra Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’i ziyaret
eden heyet, müftülüğün
çalışmaları hakkında bilgi
aldılar. Müftülüğe bağlı 180’nin
üzerinde din görevlisinin
olduğunu kaydeden Müftü
İbrahim Şerif, Rodop ve Meriç
illerinde 190 caminin
bulunduğunu ve bunların 25
tanesinin Dedeağaç bölgesinde
olduğunu belirtti.
Bölgede nüfusun azalmasıyla
birlikte bazı azınlık okullarının
kapanma tehlikesiyle karşı
karşıya olduğunu anlatan Şerif,
dini eğitim alanında müftülüğe
bağlı din görevlileri tarafından
110 küçük yaş grubu ile 42

yetişkin bayan kursunun
olduğunu söyledi.
Müftü seçimiyle ilgili olarak,
1913 Atina Anlaşması’nda
azınlığa dini özerkliğin
verildiğini dile getiren İbrahim
Şerif, bu anlaşma uyarınca
müftülere geniş yetkiler
verildiğine, ancak bunun şu
anda uygulanmadığına dikkat
çekti. 1985 yılında Yunanistan
devletinin müftüleri atadığını
hatırlatan Müftü Şerif, 28 Aralık
1990 tarihinde rahmetli lider Dr.
Sadık Ahmet’in çağrısı üzerine
müftü seçimine gidildiğini ve
azınlığın kendi müftüsünü
seçtiğini kaydetti. Hakkında bir
çok dava açıldığını da
anımsatan Şerif, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ndeki
davalar da dahil olmak üzere,
tüm davaların lehine
sonuçladığını sözlerine ekledi.

GTGB ZİYARETİ
Ardından Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni (GTGB) ziyaret
eden heyet, burada GTGB
Başkanı Koray Hasan ve birlik
üyeleri tarafından kapıda
karşılandı. Konuk heyete GTGB
hakkında bilgi veren başkan
Koray Hasan, GTGB’nin hukuki
ve tarihsel sürecinden bahsetti.
Son olarak Hasan, Türkiye
Cumhuriyeti yetkililerine
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder
de yaptığı kısa selamlama
konuşmasında, “Sizinle birlikte
olmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz. Sizleri de Keşan’a
bekliyoruz” dedi.
“SİZLERİN GİRİŞİMCİLİĞİ
SAYESİNDE YENİ İŞBİRLİĞİ
ALANLARI YARATILMIŞ
OLACAK”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
sözlerine, “Bu tarihi ve sembolik
mekanda yeniden biraraya
geldik, burası Batı Trakya Türk
toplumunun kalbi
diyebileceğimiz güzel bir yerdir”
diyerek başladı. Başkonsolos

Akıncı, “Siz konuklarımızı
burada ağırlamak gurur verici.
Sizler iş için buradasınız. Ümit
ediyorum ki; bu yeni kapılar
açar. Çünkü ekonomik hayatı
canlandırmadan, başka
konularda yol almak mümkün
olmuyor. Bugün sizin varlığınız,
inancınız ve girişimciliğiniz
sayesinde yeni işbirliği alanları
yaratılmış olacaktır.” diye
konuştu.
“EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ
GELİŞTİRMELİYİZ”
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu,
Gümülcine’deki fuar dolayısıyla
burada olduklarını ve Trakya
Kalkınma Ajansı’nın da fuarda
yer aldığını söyledi. Salihoğlu
şunları ifade etti: “Ekonomi
dünyada her şeyin başıdır. Her
işi yapmak için ekonomik güç
gerekli. O yüzden ekonomik
ilişkilerimizi geliştirmeliyiz.
Gümülcine Tekirdağ’a çok
yakın. Bunu değerlendirmemiz
gerekli. Gerek ticari ve gerekse
kültürel yönden kapımız
Gümülcinelilere her zaman
açıktır.”
Son olarak GTGB halk
oyunları ekibi bir gösteri yaptı;
GTGB saz ekibide kısa bir müzik
dinletisi sundu.
Türkiye’den gelen heyetin
GTGB ziyaretinde, DEB Partisi
Başkan Yardımcısı Hasan Hasan
ve Rodop eski milletvekili
Ahmet Hacıosman da hazır
bulundu.
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Öğretmen Sorunu – 1
atı Trakya Türk Azınlığı’nın en
ciddi sorunu olan azınlık
eğitiminde en önemli konu
başlığı öğretmen problemidir. Bu haftaki
sayımızda bu sorunu ele aldık. Başlarken
problemin tarifini yapalım. 1951’den
sonra Türkiye ile Yunanistan arasında
imzalanan Kültür Anlaşması uyarınca Batı
Trakya’dan yüzlerce genç Türkiye
Öğretmen Okulları’na alınarak
eğitimlerini tamamladıktan sonra
öğretmen olarak memlekete geri
dönerler. Bu öğretmenlerin yarısı belki
yarısından da azı Batı Trakya’daki azınlık
okullarında görev yapar. Yunanistan
devleti bir süre sonra bundan pişmanlık
duyar ve azınlık okullarında Türkçe
öğretmeni olarak hizmet verecek eğitim
kadrosunu kendi istediği gibi yetiştirmek
ister. Askeri Cunta yönetimi döneminde
1968 yılında Selanik Özel Pedagoji
Akademisi (SÖPA) açılır. Bu olay azınlık
eğitiminin statüsüne en büyük darbedir.
Türkiye mezunu öğretmenlerin tayinleri
durdurulur, birçoğu görevden alınarak bu
eğitim kadrosu tırpanlanır. Balkan koluna
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ise Türkiye mezunu öğretmenlerin
alınmaması için özel bir “özen” gösterilir.
Encümenlerin okullarına öğretmen tayin
edilmesiyle ilgili takdir hakları yasal
düzenlemeyle ellerinden alınır. Devlet
yasa çıkartarak azınlık okullarında SÖPA
mezunlarına öncelik verilmesi sağlanır.
Bu pratikte başka okuldan mezun
olanlara azınlık okulunda öğretmenlik
yapma hakkının iptal edildiği anlamına
gelir. Devletin çizdiği çizgiden “çıkan”
SÖPA mezunları ise ilk önce “uyarılır”
sonra da görevden alınır. Böylelikle
azınlık okullarında “disiplin” sağlanmış
olur. Azınlığın “SÖPA iyileştirilsin,
modernize edilsin, daha iyi eğitim versin”
çağrılarına olumlu yanıt verilmez.
Yukarıdaki manzaraya baktığımızda
azınlık eğitiminde uzun yıllardan beri bir
“öğretmen sorunu”nun olduğunu
söyleyebiliriz. Bu öğretmen sorunu son
yıllarda yeni ve farklı bir boyut kazandı.
Malum; okullarımızda en son Türkiye
Öğretmen Okulları mezunu öğretmenin
emekliye ayrılmasının üzerinden
neredeyse 10 yıl geçti. Bundan beş yıl

önce de SÖPA kapatıldı. Ve ne yazık ki,
yerine başka bir eğitim kurumu
açılmadan kapatıldı. Yani SÖPA’ya
alternatif bulunmadan kapatıldı.
SÖPA’nın yerine açıldığı söylenen
Selanik Üniversitesi bünyesindeki Azınlık
Eğitimi Bölümü, normal bir faaliyete
geçmeden kapatıldı. Bu bölümün
resmileştirilmemesi azınlık eğitimiyle
ilgili olarak bir yerlerde birilerinin bir
“tezgah” peşinde olduğunu adeta
kanıtlıyor.
Şu anda azınlık okullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
öğretmenlerin eğitileceği bir kurum yok!
Bu çok ciddi bir sorun. Bu durumun
devam etmesi azınlık eğitiminin zaman
içinde ölüme terkedilmek istendiğine dair
inancı ve şüpheyi körüklüyor. Dahası
devletin bunu bilinçli bir şekilde yapmayı
tercih ettiğini düşünen çok azınlık
mensubu var.
Gazetemizin bu sayısında azınlık
eğitimindeki öğretmen sorunuyla ilgili
olarak dört eğitim kurum başkanıyla
konuştuk. Azınlık okullarında görev
yapacak öğretmenlerin eğitilmesi için
nasıl bir kurumun olması gerektiğini
sorduk. Azınlığın bu konuyu tartışıp,
irdeleyip ortaya bir sonuç çıkartması
gerektiğine inanıyorum. Çıkan sonuç da
azınlığın talebi olarak gerekli mercilere
iletilip “kazanılması” için mücadele
edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki Batı
Trakya Türk toplumu geleceği açısından
bu hayati meseleyi gerektiği gibi ve
gerektiği kadar tartışmıyor. Halbuki bu
konu “sürüncemede” bırakılmayacak
kadar önemli. Zira bir süredir azınlık
okullarında görev yapacak öğretmen

eğiten bir kurum yok. “Sırada zaten görev
bekleyen çok öğretmen var” şeklinde bir
argüman elbette ki bu olayın ciddiyetini
ortadan kaldırmaz. Samaras hükümetinin
son döneminde 2014 yılı sonlarına doğru
mecliste kabul edilen yasayla Dedağaç’ta
ülkedeki herhangi bir eğitim fakültesini
bitirdikten sonra azınlık okullarında
öğretmen olmak isteyenlere bir veya
biruçuk yıllık bir Türkçe kursu uygulaması
öngörülüyor. Şu anda hayata geçirilmek
istendiği söylenen uygulama bu. Şahsen
bunun sağlıklı bir çözüm olduğuna
inanıyorum. Kaldı ki sözkonusu yasayla
ilgili olarak azınlık tepkisini ve
çekincelerini dile getirmişti.
“Çorbada tuzumuz olması” açısından
Öğretmen Sorunu ve öğretmenlerin
eğitilmesiyle ilgili düşüncelerimi
aktarmak istiyorum. Herşeyden önce
devlet anlaşma ve yasalarla azınlığın
“kazanılmış hakkı” olan Azınlık
Eğitimi’nin garantisini vermelidir. Yani
devlet, Azınlık Eğitimi’nin bir hak olarak
devam edeceğini ve bu eğitim sisteminin
devletin koruması altında olacağı
taahhüdünde bulunması gerekir. Azınlık
bunu kendi devletinden istemelidir,
isteyebilmelidir. Olaya buradan başlamak
gerekir diye düşünüyorum. Kısaca
devletten azınlık eğitimine ve onun özerk
ve özel statüsüne “kefil” olmasını
istemelidir azınlık toplumu.
Önümüzdeki sayıda “azınlık
okullarında görev yapacak Türkçe
öğretmenlerinin eğitileceği eğitim
kurumunun nasıl olması gerekir?”
sorusuna yanıt aramaya devam edeceğiz.
Mutlu haftalar.

Türkiye’de yeni hükümet açıklandı
TÜRKİYE’de 64. hükümet
açıklandı. Yeni hükümette, Batı
Trakyalı Mehmet Müezzinoğlu
yeniden Sağlık Bakanı olarak
görev aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet
Davutoğlu başbakanlığındaki
64. Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini onayladı.

İlhan Ahmet,
Müezzinoğlu’nu
tebrik etti

MÜEZZİNOĞLU YENİ
HÜKÜMETTE YER ALDI
Bir önceki hükümette Sağlık
Bakanı olarak görev yapan Batı
Trakyalı Mehmet Müezzinoğlu
kabinedeki görevini korudu.
Müezzinoğlu, yeni hükümette de
Sağlık Bakanı olarak görev
yapacak.

TÜRKİYE’NİN YENİ KABİNESİ
Başbakan: Ahmet Davutoğlu
Başbakan Yardımcıları:
Numan Kurtulmuş, Mehmet
Şimşek, Yalçın Akdoğan,
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi
Elvan
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı: Sema Ramazanoğlu
Avrupa Birliği Bakanı: Volkan
Bozkır
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı: Süleyman Soylu
Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı:
Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet
Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı:
Mahir Ünal
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: Nabi
Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet
Yılmaz
Çevre ve Şehircilik Bakanı:
Fatma Güldemet Sarı

Dışişleri Bakanı: Mevlüt
Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Mustafa
Elitaş
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif
Çağatay Kılıç
Orman ve Su İşleri Bakanı:
Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Mehmet
Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı: Binali
Yıldırım

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Türkiye’de
yeni hükümette yeniden Sağlık Bakanı görevine getirilen Batı
Trakya kökenli Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu tebrik etti.
Konuyla ilgili olarak Bakan Müezzinoğlu’na mektup
gönderen Milletvekili İlhan Ahmet, “Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının mensubu olan siz kıymetli hemşehrimizi,
anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli üç yönetim
erkinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde böylesi
değerli bir görevle yeniden yer alacak olmanızdan dolayı
yürekten kutluyorum. Bir önceki
dönemde de layıkıyla ifa
etmeye çalıştığınız bu
görevinizde, yeni dönemde
de üstün başarılara imza
atmanızı temenni
ediyorum. Batı Trakyalı
hemşehrilerinizin en derin
sevgi, saygı ve
muhabbetlerinin her
zaman sizlerle olduğunu
belirtmek istiyorum.”
ifadelerine
yer verdi.

Mehmet Müezzinoğlu,
yeni kabinede
Sağlık Bakanı olarak
görevini sürdürüyor.
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Azınlık eğitimi yeni nesil
öğretmenlerini bekliyor
AZINLIK eğitimi sorununda
en önemli konu başlığı olan
“öğretmen sorunu’ yeni bir
boyuta taşındı. Azınlık
okullarında görev yapacak
Türkçe öğretmenleri için faaliyet
gösteren bir eğitim kurumu hala
yok. Selanik Özel Pedagoji
Akademisi’nin kapatılmasından
sonra açılan Selanik
Üniversitesi’ndeki Azınlık
Eğitimi Bölümü
resmileştirilmedi. 2014 yılı
sonunda mecliste kabul edilen
yasayla, azınlık okullarında
Türkçe öğretmeni olarak görev
yapacak eğitimcilerin
yetiştirilmesi amacıyla
Dedeağaç’ta açılması plananan
bir veya bir buçuk yıllık bölümle
ilgili de soru işaretleri devam
ediyor.
GÜNDEM, azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin yetiştirilmesi için
gerekli olan eğitim kurumunu,
azınlık eğitim dernekleri
başkanlarıyla konuştu.
Azınlık okullarında görev
yapacak öğretmenlerin
eğitilmesi için gerekli olan
eğitim kurumunun önemine
vurgu yapan dernek başkanları,
sorunun azınlığın talepleri ve
beklentileri yönünde çözüme
kavuşturulmasını istediler. Batı
Trakya Türk Öğretmemenler
Birliği Başkanı Sami Toraman,
İskeçe SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, Rodop
– Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif ve Batı Trakya
Medrese Mezunu Müslüman
Muallimler Cemiyeti Başkanı
Asım Çavuşoğlu gazetemizin
sorularını yanıtladı.
Toraman, Kıyıcı ve
Çavuşoğlu, Dedeağaç’taki bir
veya birbuçuk yıllık öğretmen
okulu projesine tepki
gösterirken, azınlık okullarında
görev yapacak Türkçe
öğretmenlerinin eğitimi için
üniversite seviyesinde eğitim
verecek dört yıllık fakülte
talebinde bulundular.
Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif ise
Dedeağaç’taki bölümün tatmin
edici olabileceğini söyledi.

SAMİ TORAMAN
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Sami
Toraman, azınlık eğitiminin,
azınlığın en temel
sorunlarından biri olduğunu
belirterek, iyi bir eğitim ve
öğretimin yolunun vasıflı ve
kaliteli öğretmenlerin

SAMİ TORAMAN

yetiştirilmesinden geçtiğini
söyledi.

“ÖNCELİKLE AZINLIĞIN
KÜLTÜRÜNDEN
KORKULMAYACAK”
Toraman, “Yunanistan
devletinin bizden
korkmamasını istiyoruz.
Devletimiz bize güven duymalı
ve bize karşı samimi olmalıdır.
Yunan devleti her yapılan işe
‘azınlık için’ yaptığını söylüyor.
Fakat bu yapılanlardan azınlık
kültürüne dair bir şey bulmak
mümkün olmuyor. Biz azınlık
insanı olarak hiçbir zaman
Yunanca’yı, Yunan dilini, yani
bu ülkenin resmi dilini
öğrenmek istemiyoruz diye bir
şey söylemedir. Böyle bir şey
olamaz. Bugün azınlık insanı
Yunancayı öğrenmek için
çocuklarını özel kurslara
gönderiyor. Biz azınlık olarak
devletin dilini, kültürünü
öğretmen istiyoruz. Biz bundan
korkmuyoruz. Ama istiyoruz ki
devlet bize yaklaşırken
korkularını bir kenara bıraksın.
Azınlık eğitimine ve azınlığa
bakarken bu şart.” diye
konuştu.

“ANADİLİMİZİ ÖĞRETECEK
ÖĞRETMENLERİN TÜRK
KÜLTÜRÜNE VAKIF
OLMASI GEREKİR”
“Bugün Öğretmenler Günü ve
çok önemli bir gün. Öğretmen
öğreten kişi. Bizler de iyi bir
eğitim için daha iyi öğretmenin
yollarını aramak zorundayız.”
diyen Toraman, eğitimde ilk
önce ana dilinin öğretilmesi
gerektiğini vurgulayarak,
bununla birlikte çoğunluk
dilinin de öğrenileceğini
kaydetti.

“ÖĞRETMEN YETİŞTİRECEK
KURUM KONUSU ÇÖZÜME
KAVUŞTURULMALI”
Batı Trakya’daki azınlık
okullarında görev yapacak
Türkçe öğretmenlerinin

yetiştirileceği bir kurumun
hayata geçirilmesinin hayati
öneme sahip olduğunu
vurgulayan Toraman,
“Yunanistan Batı Trakya Türk
azınlığının bu sorununu
çözüme kavuşturmak ve
azınlığa cevap vermek
zorundadır.” dedi.
Devletin iyi kalitede ve
çağdaş bir öğretmen okulu
kurması gerektiğinin altını çizen
Toraman, öğretmen okulunun
Batı Trakya’da açılması
gerektiğini vurguladı. Toraman
sözlerine şöyle devam etti:
“Azınlık okullarına öğretmen
yetiştirmek için yeni bir okulun
açılması şarttır. Azınlık
eğitiminde ikili ve uluslararası
anlaşmalar gereğince, azınlık
eğitimi özerktir. Dolayısıyla bu
Türk azınlığın en temel
hakkıdır. Okullarımızda ana
dilimizi öğretecek olan
öğretmenlerin Türk kültürüne
iyi bir şekilde vakıf olması
gerekir. Dolayısıyla bu eğitim
kurumununun iyi kalitede,
çağdaş, bilime açık bir eğitim
merkezi olmasını istiyoruz.”

“AZINLIĞIN ÖZEL
KONUMU VAR”
Azınlık okullarında görev
yapacak Türkçe öğretmenlerini
yetiştirecek öğretmen okulunun
üniversite seviyesinde ve en az 4
yıllık olması gerektiğini
kaydeden Toraman, “Biz
eğitimde ileriye gitmek
istiyoruz. Eğitim seviyesi
üniversite seviyesinde olmalı.
En az dört yıl, hatta isteniyorsa
bu süre 5 yıl olsun. Bizler
eğitime açık insanlarız. Herkes
biliyor ki, azınlığın özel konumu
var. Açılmasını istediğimiz
öğretmen okulu mutlaka
Türkiye ile Yunansitan’ın onayı
ve işbirliği sonucunda açılmalı.
Eğitim kadrosu da iki devletin
belirleyeceği ve onların tayin
edeceği kişilerden oluşabilir.
Otursunlar, bu konuları enine
boyuna tartışsınlar. Bu ister

NURETTİN KIYICI

Türkiye’deki Trakya
Üniversitesi, ister buradaki
Demokritos Üniversitesi olsun.
Bizim için yer önemli değil.
Bizler bu işe, yani azınlığımızın
geleceğini ilgilendiren bu
konulara anavatınımızı ve
garantör ülkemizi yok sayarak
başlayamayız. Tarafların tıpkı,
1951 Kültür Anlaşması’nda
olduğu gibi karşılıklı
görüşmeleri gerekir. Bu konuda
samimiyet gerekiyor ve bunun
kanıtlanması gerekir. Ancak
bizler hala bu samimiyeti
göremiyoruz.” görüşlerine yer
verdi. Toraman, azınlık eğitimi
alanında hayata geçirilen yasal
düzenlemelerde azınlığın yok
sayılmasının artık son bulması
gerektiğini söyledi ve “Devletin
azınlığa karşı tutumu şu anda
ne yazık ki samimi değil.
Umarız bu tutum değişir.” diye
konuştu.

“DEDEAĞAÇ’TAKİ BÖLÜME
SICAK BAKMIYORUM”
Dedeağaç’ta açılmak istenen
öğretmen okuluyla ilgili olarak
BTTÖB Başkanı Sami Toraman
şunları söyledi: “Dedeağaç’ta
bir yıllık bir bölüm açılacağı
söyleniyor. Henüz ayrıntılı bir
şey bilmiyoruz. Çünkü bu
konuda azınlık
bilgilendirilmiyor. Oradaki
okulda soydaş öğretmenlere
kimin Türkçe dersi yapacağı,
haftada kaç saat olacağı ve
müfredatın içinde nelerin
olacağı önemlidir. Burada görev
alacak öğretmenlerin temelden
Türkçe eğitim almış olmaları
gerekir. Tıpkı diğer eğitim
fakülteleri gibi, eğitim
formasyonu veren
öğretmenlerin olması şarttır. Bir
genç dört yıl boyunca fakültede
okuyacak. Bu süre içinde hiç
Türkçe ders almayacak.
Fakülteden mezun olduktan
sonra bir yıl Türkçe bir kurstan
geçecek ve Türkçe öğretmeni
olacak. Bu imkansız. Dolayısıyla
buradaki duruma sıcak bakmak

söz konusu olamaz. Azınlıkta,
sanki kapalı kapılar adında
programlar geliştiriliyor
izlenimi var.”

“AZINLIĞIN SÖZ SAHİBİ
OLMASI GEREKİR”
BTTÖB Başkanı Toraman azınlık
okullarında öğretmenlik
yapacak öğretmenlerin
eğitileceği kurumun mutlaka
üniversite seviyesinde olmasını
istediklerini belirterek, “Bu
okula azınlık öğrencileri
alınmalı ve öğretmen olmalı.
Dört yıllık fakülte olması
gerekir. Dört yıl boyunca
öğrenciler Türkçe ve Yunanca
eğitim almalılar. Türkçe’nin
böyle bir okulda ikinci plana
itilmesi tabii ki kabul edilemez.
Bu kurumun Türkiye ile bilimsel
anlamda işbirliği çerçevesinde
çalışması gerekir. Ve elbette ki
çok önemli bir nokta; azınlığın
bu kurumda, yani okullarımız
için öğretmen yetiştirecek
kurumda söz sahibi olması
gerekir.” ifadelerini kullandı.

“YANGINDAN MAL
KAÇIRIRCASINA HAREKET
EDİLMEMELİ”
Toplumların iyi yetişmiş
insanlarla yükselebileceğini
anımsatan Toraman,
Dedeğaç’ta açılması planan
okulla ilgili olarak, bu konuda
adeta yangından mal
kaçırırcasına hareket edildiğini
ve gerekli diyaloğun
yapılmadığına dikkat çekti.

NURETTİN
KIYICI
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı da, 2014
yılında kabul edilen yasayla
Dedeağaç’ta kurulmak istenen
bir veya bir buçuk yıllık
öğretmen okuluna (Didaskalio)
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karşı olduklarını söyledi. “Biz
bu fikre kesinlikle karşıyız.
Herhangi bir fakülteden mezun
olduktan sonra, hiç Türkçe ders
görmemiş bir kişi bir yıllık bir
eğitimle Türkçe öğretmeni
olamaz.” diyen Kıyıcı, bu
konuda azınlıkla daha fazla
diyalog yapılması gerektiğini
söyledi.

“SÖPA’NIN YERİNİ ALACAK
BİR KURUM
BELİRLENMEDEN
KAPATILMASI DOĞRU
DEĞİLDİ”
Şu anda azınlık okullarında
görev yapmak üzere Türkçe
öğretmeni yetiştiren bir kurum
olmadığına dikkat çeken
Nurettin Kıyıcı, bunun ciddi bir
sorun olduğunu vurguladı.
Azınlık eğitimi için öğretmen
yetiştiren Selanik Özel Pedagoji
Akademisi’nin (SÖPA)
kapatılması sürecinde ciddi
yanlışlar yapıldığını belirten
dernek başkanı Kıyıcı şöyle
konuştu: “SÖPA kapatılırken,
onun yerine geçecek bir yapı
oluşturulmadı. Ve SÖPA’nın
yerine başka bir çare, başka bir
alternatif bulunmadan
kapatıldı. Bizce çok kötü oldu.
Çünkü SÖPA tüm eksik ve
yanlışlarına rağmen azınlık
eğitimine yönelik bir kurumdu.
Bu kurum iyileştirilebilir ve
eksikleri giderilebilmeliydi.
Hatırlayacaksınız, Rodop
valiliğindeki bir panelle
SÖPA’nın kapanışı gerçekleşti.
Biz o panelle tartışmanın
başladığını sanmıştık. Halbuki
o panelle herşey bitmiş. Ve
SÖPA’nın yerini alacak bir
kurum bulunmadan
kapanmıştı. Biz bunun yanlış
olduğuna inanıyoruz.”
Kıyıcı, SÖPA konusunda
devletin azınlığa karşı samimi
davranmadığına inandıklarını
sözlerine ekledi.

“SELANİK
ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ
AZINLIK EĞİTİMİ
BÖLÜMÜNÜN
RESMİLEŞMEMESİNİN
NEDENİNİ ANLAYAMADIK”
SÖPA’nın kapatılmasından
sonra Selanik Üniversitesi
bünyesinde açılan Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün 3 – 4 yıl
faaliyet göstermesine rağmen
resmileştirilmediğini hatırlatan
Kıyıcı, “Selanik Üniversitesi’ne
bağlı bölüm azınlık okullarında
görev yapacak öğretmen
yetiştirmek üzere açıldı. Ancak
nedense bir türlü
resmileştirilmedi. Bunun
nedenini anlamak mümkün
değil. Bu bölüme azınlıktan
öğrenci de alındı. Hatta
buradan mezun olan öğrenciler
de oldu. Fakat bu üniversite
bölümünün ne sebeple
resmileşmediğini ve yasal
olarak faaliyetine başlamadığını
anlayamıyoruz.” dedi.

“BİR YILLIK EĞİTİMLE
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
OLUNAMAZ”
2014 yılında kabul edilen

ASIM
ÇAVUŞOĞLU

MEHMET ŞERİF

yasayla azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak
eğitimcilerin yetiştirilmesi için
Dedeağaç’ta bir veya bir buçuk
yıllık bir bölümün açılması
fikrinin ortaya atıldığını dile
getiren Kıyıcı, “Biz kurum
olarak Dedeağaç’ta açılmak
istenen Didaskalio projesine
kesinlikle karşıyız. Üniversiteyi
hiç Türkçe almadan bitirdikten
sonra bir yıllık bir eğitim
alacaksınız ve Türkçe öğretmeni
olacaksınız. Biz bunun
mümkün olacağına
inanmıyoruz. Zaten bu fikre tüm
azınlık kurumları tepki
göstermişti.” dedi.

“ÖĞRENCİ İÇİN
ÇOK UZUN BİR YOL”
Kıyıcı şunları kaydetti: “Bir
öğrenci düşünün ki lise
eğitiminin tamamladıktan
sonra Yunanistan’ın herhangi
bir üniversitesine bağlı eğitim
fakültesini kazanacak. En az
dört yıl burada okuyacak. Bu
süre içinde hiç Türkçe ders
almayacak. Sonra bu fakülteden
mezun olduktan sonra
Dedeağaç’a gelecek. Sınava
girecek ve başarılı olursa
Dedeağaç’taki bu bölümde bir
veya en fazla bir buçuk yıl
okuyacak ve burada aldığı
Türkçe derslerle Türkçe
öğretmeni olacak. Çok zor. Biz
bunun başarılı olacağına
inanmıyoruz. Zaten böyle bir
yol, azınlık öğrencisi için, yani
öğretmen olmak isteyen bir
genç için çok uzun.”

“DÖRT YILLIK BİR
ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ
GEREKİYOR”
Azınlık okullarında öğretmenlik
yapacak kişilerin, üniversite
eğitimi sırasında mutlaka
Türkçe eğitim almaları
gerektiğini dile getiren Kıyıcı,
“Azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak kişilerin
mutlaka üniversitede eğitilmesi
gerekir. Biz, Türkçe öğretmeni
olarak görev yapacak
öğretmenlerin 4 yıllık bir
üniversite bölümünde
eğitilmesini istiyoruz. Bu
bölümde mutlaka Türkçe
dersler olmalı. Yunanca dersler
de olabilir, fakat Türkçe dersler
olmak zorunda. Bu iş, yani
Türkçe eğitimi üniversite

sonrasına kalmamalı.” dedi.

“AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SELANİK, GÜMÜLCİNE VEYA
İSKEÇE’DE OLMALI”
Azınlık okullarında Türkçe
öğretmenleri için en uygun
projenin Selanik’teki Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün devamı
olduğunu ifade eden Kıyıcı,
“Azınlık okullarına öğretmen
yetiştirecek ayrı bir kurum talep
ediyoruz. Bu bölümde derslerin
Türkçe ve Yunanca olması
gerektiğine inanıyoruz.
İlkokullarda verilen derslerin
mutlaka bu bölümde
okutulması gerekiyor. Bu
bölümün Türkiye’deki
üniversitelerle, eğitim
fakülteleriyle işbirliği içinde
olması gerekiyor. Bu bölümdeki
eğitim kadrosunda ise
ülkemizdeki öğretim üyelerinin
yanı sıra Türkiye’den de
hocaların olması en doğrusu
olacaktır. Tabii ki
azınlığımızdan da eğitimcilerin
görev yapması şart. Bunlar
olmazsa tam olarak ve istenen
şekilde öğretmen yetiştirilemez.
Biz böyle bir bölümün, yani
öğretmen okulunun Selanik’te
veya Gümülcine ya da İskeçe’de
olması gerektiğine inanıyoruz.
Şu anki şartlarda Selanik
Üniversitesi bünyesinde açılan
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün
azınlığımızla diyalog halinde
resmileştirilmesi ve azınlık
okullarında görev yapacak
eğitimcilerin yetiştirileceği
öğretmen okulu haline
getirilmesi mantığa en yakın
olan çözüm. Selanik’teki bu
bölümle bir başlangıç
yapılmıştı. Azınlığın istekleri
dikkate alınarak bu bölüm
iyileştirilebilir, geliştirilebilir
diye düşünüyoruz. Ancak
Dedeağaç’taki Didaskalio’ya
sıcak bakmamız mümkün değil.
Bu konuda bakanlığın mutlaka
azınlığımızla oturup konuşması
ve diyalog yapması gerekiyor.
Bu bize göre en önemli husus.”
diye konuştu.

MEHMET ŞERİF
Rodop – Meriç illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif, Batı
Trakya Türk azınlığının eğitimi

için dernek olarak çok ciddi
çaba içinde olduklarını söyledi.
Öncelikle, Selanik
Üniversitesi’nde açılmak
istenen Azınlık Eğitimi Bölümü
ile ilgili olarak konuşan Şerif,
sözkonusu okulun azınlık
mensubu üyelerin yanı sıra
diğer çoğunluk mensuplarına
da açık olduğunu iddia etti.
Şerif, ancak bu bölümün
resmileştirilmediğini hatırlattı.
Azınlık eğitimi için en az 4
yıllık olmak şartıyla eğitim
fakültesine ihtiyaç olduğunu
söyleyen Şerif sözlerine şöyle
devam etti: “Bizlerin dernek
olarak azınlık eğitimi
hususunda önemli
gayretlerimiz oldu ve olmaya
devam ediyor. Çünkü biz azınlık
olarak, bu ülkenin birer Yunan
vatandaşı olarak bunları hak
ettiğimizi düşünüyorum. Yunan
devletinin bu haklı taleplerimizi
en kısa sürede yerine
getireceğini ümit ediyorum.”

“DEDEAĞAÇ’TA AÇILMASI
PLANLANAN OKUL BİZLERİ
TATMİN EDEBİLİR”
Azınlık okullarında görev alan
öğretmenlerin; vasıflı ve
donanımlı olması gerektiğini
vurgulayan Şerif, “Şu anda
maalesef azınlık eğitimi için
öğretmen yetiştirme konusunda
ciddi sıkıntılar yaşanmaya
devam ediyor. Şu anda
okullarımızda görev yapacak
öğretmenleri yetiştiren bir
bölüm faal olarak çalışmıyor.
Bunun için aslında ideal olan
en az 4 yıllık bir eğitim
fakültesi. Ancak şu anda
Dedeağaç’ta açılması planan
okul (Didaskalio) da bizleri
tatmin edebilir diyorum. Çünkü
bu okul normal fakülteden
mezun olan kişileri alacak. Yani
lisans üstü bir eğitim verileceği
söyleniyor. Bu bölüme girmek
isteyenler ilk önce bir Türkçe
yeterlilik sınavına tabi
tutulacak. Yani herkes bu
bölüme alınmayacak. Bir buçuk
yıl bu bölümde okuduktan
sonra da azınlık okulunda görev
yapacak öğretmen olunacak. Bu
projenin mevcut şartlarda
tatmin edici olabileceğini
söylemek gerekir.” diye
konuştu.

“BİZLER BURADA KENDİ
ÇOCUKLARIMIZI EZDİK,
ÇOK KURBANLAR VERDİK”
Azınlık öğretmenlerinin
mutlaka iyi yetişmiş olması
gerektiğini kaydeden Şerif
sözlerine şöyle devam etti: “Hiç
kimse kusura bakmasın, bizler
burada kendi çocuklarımızı
ezdik. Çok kurbanlar verdik.
Bunlardan vazgeçmek ve daha
fazla kurban vermemek için
mutlaka daha kaliteli eğitime
ihtiyaç var. Bu sadece eğitimin
Türkçe ayağındaki eğitmenler
için değil, Yunanca eğitim
ayağındaki eğitmenler için de
geçerlidir. Dolayısıyla azınlık
eğitiminde yer alacak eğitim
kadrolarının alanlarında uzman
olmaları gerekir. Bu hepimizin
yararına olacaktır.”

“TÜRKİYE’DEN EĞİTİMCİLER
DE GÖREV ALMALI”
Dedeağaç’taki söz konusu
bölümün açılmasıyla ilgili
çalışmaların devam ettiğini
hatırlatan Mehmet Şerif, “Elde
edilen bilgilere göre, hükümetin
bu konuda son aşamaya geldiği
söyleniyor. Okulla ilgili kararın
resmi gazetede yayınlanması
gerekiyor. En kısa zamanda
gereken çalışmaların
tamamlanacağına inanıyoruz.
Şunu da vurgulamak istiyorum
ki; bu bölümde mutlaka
Türkiye’den eğitimcilerin görev
alması gerekiyor.” diye konuştu.

ASIM
ÇAVUŞOĞLU
Batı Trakya Medrese Mezunu
Müslüman Muallimler Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu da
öğretmenin önemine değinerek,
“Öğretmenler kültürümüzün ,
dini ve milli değerlerimizin
yeni nesillere aktarılmasında
en önemli görevi deruhte eden
kıymetli insanlardır. Her
öğretmenin milli, manevi
değerlere bağlı ve bu değerlerle
barışık, toplumsal sorumluluk
sahibi olması, içinde
bulunduğu toplumun
yükselmesi için şarttır.” dedi.

Devamı 8. sayfada
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7. sayfanın devamı

“LOZAN’A GÖRE OKUL KURMA VE
ÖĞRETMEN BELİRLEME HAKKIMIZ VAR”
Çavuşoğlu, Lozan Antlaşması’nın Batı Trakya
Türk azınlığına kendi okullarını ve eğitim
kurumlarını açmak, yönetmek ve
denetlemek hakkını verdiğini kaydederek,
azınlık okullarında Türkçe eğitim yapacak
öğretmenlerin okul encümenleri ve öğrenci
velilerinin tercih ve onayları doğrultusunda
görevlendirildiğini hatırlattı. Çavuşoğlu,
çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle azınlığın
takdir ve tercih hakkının ortadan
kaldırıldığını söyledi.

ÖĞRETMEN OKULLARI MEZUNLARI
Geçmişten bu yana azınlık okullarında görev
yapan öğretmen gruplarına değinen Asım
Çavuşoğlu, eski öğretmenlerin en zor
şartlarda çalıştığını, ancak azınlığın
kültürünü ayakta tutmayı başardıklarını
vurguladı. Azınlık okullarındaki öğretmen
ihtiyacının karşılanması için Türkiye ile
Yunanistan arasında 1951 yılında yapılan
Kültür Anlaşması çerçevesinde çok sayıda
öğrencinin Türkiye öğretmen okullarına
gönderildiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu
öğrenciler 1960’lı yılların başında öğretmen
olarak Batı Trakya’ya dönmeye başlayınca
haklı olarak azınlığımız, Türkiye’de sistemli
bir eğitim görmüş formasyonlu öğretmenleri
tercih etmeye başlamıştır.” dedi.

SÖPA VE SÖPA SONRASI DÖNEM
Yunanistan’ın, 1968 yılında medreselerin
devamı denilebilecek olan Selanik Özel
Pedagoji Akademisi’ni “devlete güvenilir
öğretmen” yetiştirmek amacıyla açtığını
belirten Asım Çavuşoğlu, “Lisan bilgisi ve
akademik formasyonları zayıf bir durumda
mesleğe başlayan bu arkadaşlar, genelde
görevlerini tam icra edememelerinin sonucu,
çalıştıkları okullarda eğitim seviyesinin
düşmesi, haklı olarak velilerin
ayaklanmasına neden olmuştur. Nihayet
azınlık eğitiminin felç olmasını tetikleyen
SÖPA’nın açılışından 43 sene sonra
kapatılmasına gidilmiş, SÖPA’nın yerine
Selanik Aristotelio Üniversitesi’nde azınlığa
öğretmen yetiştirme bölümü açılacağı kararı
açıklanmıştır. Sözkonusu bölümün Eğitim
Bakanlığı tarafından eğitimine ara
verildiğinden bu bölümün de akıbeti meçhul
bir hale dönüşmüştür. İçinde ne olduğu
bilinmeyen kapalı bir kutu halini almıştır.”
diye konuştu.

“AZINLIĞIN TALEP ETTİĞİ, AZINLIK
EĞİTİMİ STATÜSÜYLE ÖRTÜŞEN BİR
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUDUR”
Son yıllarda azınlık okullarında görev
yapacak eğitimcileri yetiştirmek için
Dedeağaç’ta bir bölümün açılacağından söz
edildiğine dikkat çeken MMMMC Başkanı
Çavuşoğlu, “Kısaca yönetim buradan da
başka bir öğretmen türü yetiştirme gayreti
içindedir. Oysa talep edilen azınlık eğitim
sistemiyle, özel ve özerkliğiyle örtüşen,
yüksek öğretim fakülteleriyle eşdeğer ve
yalnız azınlık öğrencilerinin alınacağı bir
bölümün açılmasıdır.” dedi.

“OKULLARIMIZ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE
DEVLET OKULU SİSTEMİNE BAĞLANDI”
Asım Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Eğitimimiz hergün biraz daha içinden
çıkılmaz bir hal alarak krize doğru
gitmektedir. Okullarımız devlet okulu
statüsüne bilinçli bir şekilde sokuldu. Devlet
ve özel okullar sistemine bağlandı. Okulların
tamiratını devlet yapıyor. Hani okullarımız
özel, eğitimimiz özerk idi? Hani azınlığımızın
temel hak ve özgürlükleri hem de
uluslararası antlaşmalarla tanınmış idi?”

Encümenler Birliği
genel kurulunu yaptı
BATI Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği, 22 Kasım Pazar
günü yıllık olağan genel
toplantısını gerçekleştirdi.
Gümülcine’deki Azınlık Merkez
Türk İlkokulu’nun (İdadiye)
müsamere salonunda gerçekleşen
toplantıya, azınlık okulları
encümen heyetleri üyelerinin ve
Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet’in yanı sıra, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf,
İlhan Ahmet, Mustafa Mustafa,
İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek,
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif, İskeçe ili SÖPA
Mezunu Azınlık Okuları
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Gümülcine
Belediyesi meclis üyesi Rıdvan
Molla İsa katıldı.
Encümenler Birliği tarafından
düzenlenen genel kurul
toplantısına farklı okulları temsil
eden yaklaşık 78 encümen katıldı.
Azınlık eğitiminin yıllardır
çözülmeyen ve yeni sorunları
Encümenler Birliği genel kurulunda
masaya yatırıldı.
Genel kurulun açılış
konuşmasını Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet yaptı. Azınlık
eğitiminde yaşanan sorunları ana
başlıklar halinde aktaran Ahmet,
“Bugünkü genel kurulumuzun ayrı
bir önemi var. Aramızda
milletvekillerimiz ve dernek
başkanlarımız var. Sizleri bu

toplantıya ısrarla çağırmamızın
nedeni sorunlarımızı
milletvekillerimize birlikte
aktarmamızdır. Bizler normal bir
kültür derneği değiliz. Biz azınlık
eğitimini yakından ilgilendiren bir
derneğin üyeleriyiz. Encümenlerin
görevleri ve yetkileri 694 sayılı yasa
ve 2002 yılında çıkan Bakanlık
Kararnamesi ile ayrıntılı şekilde
düzenlenmiştir. Benim için
encümenin görevi her okulda eğitim
kalitesini yükseltmek adına gerekli
zemini oluşturmak için hangi
şartlar gerekiyorsa o şartları
oluşturmaktır. Bu tabii ki okul
öğretmenleri ve ailelerle birlikte
gerçekleştirilebilecek bir faaliyettir.”
diye konuştu.
Başkan Ercan Ahmet,
konuşmasının devamında yeni
eğitim yılında da devam eden
ulaşım sorununa, anaokullara
gitmeyen çocukların ilkokullara
kayıt yapılmamaları sorununa, iki
azınlık lisesinde yeniden kura ile
öğrenci alınması uygulamasının
getirilmek istenmesine ve Cuma
günü azınlık okullarının erken tatil
edilmesi uygulamasının kaldırılmak
istenmesine değindi. Ahmet,
Gümülcine’de azınlık ilkokullarında
uygulanan Cuma günü erken tatil
uygulamasının İskeçe’deki azınlık
ilkokullarında da uygulanmasını
talep etti.
Yapılan konuşmaların ardından
bazı encümenler söz alarak, azınlık
eğitiminin genel sorunları hakkında
ve kendi köylerinde yaşanan
sorunları aktararak fikir
alışverişinde bulundular.

Meymarakis
başkanlıktan
istifa etti!..

ANAMUHALEFET Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) Başkanı Vangelis Meymarakis,
başkanlık görevini bıraktı. 22 Kasım Pazar
günü yapılması planlanan başkanlık
seçiminin teknik sorunlar nedeniyle
gerçekleştirilememesinin ardından başlayan
tartışmalar, YDP’yi karıştırmaya devam ediyor.
24 Kasım Salı günü sabah saatlerinde Yeni
Demokrasi Partisi meclis grubu sekreteri
Yannis Plakiotakis’i başkan yardımcılığına
getiren Meymarakis, gün içerisinde partideki
genel başkanlık görevini Plakiotakis’e devretti.
Meymarakis, YDP başkanlığına adaylığının ise
devam ettiğini ifade etti.
“Bunu partinin birliği için yapıyorum”
diyen Vangelis Meymarakis, Yeni Demokrasi
Partisi’nin bölünmesinin sözkonusu
olmadığını söyledi.
Hatırlanacağı üzere Vangelis Meymarakis,
Haziran ayında yapılan referandumdan sonra
başkanlıktan istifa eden Andonis Samaras’ın
yerine bu göreve getirilmişti.

Almanya gizli Yunan hesaplarının bilgilerini Yunanistan’a verdi
ALMANYA, Yunanistan’ın
borçlarını daha sağlıklı ödeyebilmesi
için İsviçre bankalarındaki Yunan
hesaplarının gizli bilgilerini
Yunanistan hükümeti ile paylaştı.
Yunanistan vatandaşlarının
İsviçre’deki off-shore hesaplarında 3.7
milyar euro parası olduğu tahmin
ediliyor. İsviçre’deki hesap

hareketleriyle ilgili 10 bin farklı bilgi
Yunan hükümetine verildi.
Yunanistan’ın dünyanın çeşitli
ülkelerindeki off-shore hesaplardan
dolayı yılda 20 milyar euro vergi kaybı
olduğu ifade ediliyor.
Kuzey Rehn Westfalia Maliye
Bakanı Norbert Walter-Borjans,
“Yunan hükümeti ülkesindeki vergi

dürüstlüğüyle ilgili önemli bir adım
attı. Vergi müfettişlerimizin başarılı
çalışması sonucu onlara yardım ettik.”
dedi.
Maliye Bakanı Trifon Alexiadis
Almanya’dan aldıkları bilgilerden
memnun olduklarını dile getirerek
daha fazla detay için İsviçre’ye
başvuracaklarını söyledi.
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ABD raporuna,
ABTTF’den
alternatif rapor
AVRUPA Batı Trakya
Türk Federasyonu
(ABTTF), Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı’nın
Ekim 2015’te açıkladığı
Yunanistan 2014
Uluslararası Din
Özgürlüğü Raporu’na
paralel bir rapor
hazırladı. ABTTF, ABD
raporunda Batı Trakya
Türk azınlığının din
alanında karşılaştığı
sorunlara ilişkin
yüzeysel veya eksik
olarak aktarılan
konulara ayrıntılarıyla
açıklık getirerek,
azınlığın görüş ve
taleplerini dile getirdi.
BATI TRAKYA TÜRK
AZINLIĞININ NÜFUSU 150 BİN
ABD raporunda yer alan Trakya’daki yaklaşık
120 bin nüfusa sahip ve resmi olarak tanınan
“Müslüman azınlığın” statüsünün 1923 Lozan
Barış Antlaşması ile tanımlandığı ifadesine
karşılık olarak ABTTF, Batı Trakya’daki
Müslüman azınlığın etnik kimliğinin “Türk”
olduğunun altını çizdi. Bunun Türkiye ve
Yunanistan arasında imzalanan 1923
Mübadele Antlaşması dışında bırakılan Türk
ve Yunan kökenli kişilere verilen “Etabli
Belgeleri”nde de açıkça dile getirildiğini
hatırlatan ABTTF., Batı Trakya Türk
azınlığının gerçek nüfusunun ise 150 bin
olduğunu kaydetti.

“DİNİ ÖZERKLİĞİN YOK
EDİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR
ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Batı Trakya Türk azınlığının 1923 Lozan Barış

Antlaşması ile dini alanda özerk kılındığının
altını çizen ABTTF, “240 İmam Yasası” olarak
bilinen ve Batı Trakya’daki azınlığa ait
camiler ile devlet okullarında İslam dinini
öğretmek üzere 240 din görevlisinin
atanmasını öngören 4115/2013 sayı ve tarihli
yasanın Batı Trakya Türk azınlığının
görüşüne başvurulmadan ve talepleri hiçe
sayılarak tek taraflı bir anlayışla uygulamaya
geçirildiğini ifade etti. Azınlığın büyük
tepkisine rağmen devlet okullarından sonra
camilerde de uygulanmaya başlayan yasa
kapsamında Büyük Derbent köyündeki
camiye bir din görevlisinin atandığını not
eden ABTTF, 14 Mart 2014 tarihinde
uniformalı polisler eşliğinde köye gelen ve
Cuma namazını kıldırmak üzere camiye giren
tayinli din görevlisine cemaatin izin
vermediğini kaydetti.
Paralel raporunda, Batı Trakya Türk
azınlığının dini liderleri olan müftülerini
seçme hakkının Yunan devleti tarafından
elinden alındığını dile getiren ABTTF,
azınlığın uluslararası antlaşmalar uyarınca
kendi dini liderlerini seçme hakkına sahip
olduğunu, on yıllardır süre gelen müftülerin
Yunan hükümetince tayin edilmesi
uygulamasının azınlığın dini özgürlüğünü
ihlal ettiğini ifade etti.
ABD raporunda yer verilmeyen Batı
Trakya Türk azınlığına ait vakıflara ilişkin
sorunları da dile getiren ABTTF, 2008 yılında
kabul edilen vakıflar yasasının mevcut
sorunları ortadan kaldırmadığını, ayrıca
Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan
Türklere ait vakıfların ilgili yasa kapsamına
alınmaması nedeniyle bu vakıfların herhangi
bir ticari işletme gibi vergiye tabi olduklarını
kaydetti.

RODOS, İSTANKÖY VE
ONİKİADALAR’DAKİ TÜRKLERİN
SORUNLARI YOK SAYILIYOR
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı 1923
yılında Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’ın
Yunanistan’a ait olmamasının, buralarda
yaşayan Türklerin azınlık statüsü ve
haklarından mahrum bırakılmasına gerekçe
olamayacağını not eden ABTTF, Rodos,
İstanköy ve Onikiadalar’daki Türklerin din
alanında yaşadığı sorunların ABD raporunda
göz ardı edildiğinin altını çizdi.

İskeçe’de “İslamofobi’yi
nasıl durdururuz” etkinliği
“İSLAMOFOBİ’yi nasıl
durdururuz” konulu tartışma, 20
Kasım Cuma günü İskeçe’de
gerçekleştirildi. Genel seçimlere
Andarsia partisiyle birlikte katılan
Sosyalist İşçi Partisi tarafından
düzenlenen etkinlik İskeçe’deki bir
cafe’de yapıldı.
Sosyalist İşçi Partisi üyesi
Pandelis Apostolidis’in ana
konuşmacı olduğu toplantıda,
seçimlerde Andarsia partisinden
milletvekili adayı olan Cemali
Mülazım ve Sosyalist İşçi
Partisi’nden Yannis Pacanakidis de
görüşlerini dile getirdi.
Konuşmasında Fransa’daki
saldırılara değinen Pandelis
Apostolidis, terör örgütü IŞİD
aleyhine alınan önlemlerin ve açılan
savaşın, zor durumda olan
göçmenlere ve Fransa’daki
Müslümanlara zarar verdiğini
söyledi. Saldırılar sonrasında
ülkedeki güvenlik önlemlerinin ve
Suriye’deki saldırıların arttığını
anlatan Apostolidis, Fransa’nın en
büyük uçak gemisini bölgeye
gönderdiğini sözlerine ekledi.
Ortadoğu’daki operasyonların
islamofobi kılıfıyla yapıldığına
dikkat çeken Pandelis Apostolidis,
terör saldırılarını durdurmak
amacıyla hayata geçirilen tüm
önlemlerin de islamofobiyi
beslediğini belirtti.
Apostolidis “İslamofobi’yi nasıl
durdururuz” konuşu
konuşmasında, dünyanın kolektif
hareketlerle değişebileceğini anlattı.
İşçilerin, çalışanların ve tüm
demokratik güçlerin işbirliği ve
demokratik mücadelesinin şart
olduğunu anlatan Apostolidis,
halklar arasındaki işbirliğinin çok
önemli olduğunu ifade etti.
Fransa başkanı Hollande’in terör
saldırıları sayesinde iç sorunları
unutturduğunu ve güvenlik
politikalarını arttırdığını savundu.
Sosyalist İşçi Partisi üyesi Pandelis
Apostolidis, islamofobinin ırkçılığın
yeni yüzü olduğunu vurgulayarak,
“Paris’te Müslümanların yaşadığı ve
terör saldırılarını yapan kişilerin
oturduğu mahalleyi bombalayalım
diyen insanlar var şu anda. Bazı
yerlere göçmenlerin girişi bile

yasaklandı. Bu sorun ve bu durum
birçok Avrupa ülkesinde var.” dedi.
Andarsia partisi milletvekili adayı
Cemali Mülazım da konuşmasında,
bugünkü durumun kökeninin 2001
yılındaki körfez savaşına
dayandığını söyledi. Bugünkü
ortamın Afganistan, Irak ve
Suriye’deki iç savaşlarda aranması
gerektiğini ifade eden Cemali
Mülazım üç ülkenin de iç savaşlar
nedeniyle büyük dramla yaşadığını
ve bir anlamda yok olduğunu
söyledi. Dünyadaki emperyalist
güçlerin müdahaleleriyle bu
ülkelerdeki yangınları söndürmek
yerine daha da çok körüklediğini
dile getiren Mülazım, “Bunların
bombaları ne yazık ki daha da kötü
şeyler getirecek. Ancak Arap işçi
sınıfının son sözünü söylemediğini
düşünüyorum. Avrupa’yı kapalı bir
kaleye çevirmek isteyenler var.
bizler buna karşı mücadele
etmeliyiz. Göçmenlerle ve
mültecilerle dayanışma içinde
olmalıyız. Avrupa ülkelerinin
sınırlarında demir çitleri ve
duvarları istemiyoruz.
İslamofobinin de mutlaka önünde
durmalı ve toplumları zehirlemesine
izin vermemeliyiz.” diye konuştu.
Cemali Mülazım, Ege’de
boğularak can veren minik Aylan’ın
fotoğrafının mülteci krizinde çok
önemli bir mihenk taşı olduğunu
belirterek, “Aylan’ın fotoğrafından
sonra mülteci krizine bakış değişti.
Avrupa devletlerinin göçmen karşıtı
politikalarına rağmen, halklar
göçmenlere yardım etmeye çalışıyor.
Onlara bakış açılarını da değiştirdi.”
dedi.

23 – 24 OCAK’TA DEDEAĞAÇ’TA
GÖSTERİ YAPILACAK
İskeçe’deki etkinlikte konuşmacılar,
23 – 24 Ocak 2016 tarihinde
Dedeağaç’ta büyük bir gösteri
düzenleneceğini ve bu gösteriye
herkesi beklediklerini ifade ettiler.
“Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Hareket” insiyatifi tarafından
düzenlenecek gösteride Türkiye –
Yunanistan sınırındaki demir çitin
kaldırılması ve savaşlardan kaçarak
Avrupa’ya geçmek isteyen
mültecilerin Kipi sınır kapısından
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Kedilerde bağırsak hastalıkları
ediler, her ne kadar da
tükettikleri mamalarda
seçici olsalar da, aşırı merak
ve ilgileri nedeniyle anatomik
avantajlarını da kullanarak her yere
girip çıkabilir ve bu ortamlarda
istenmeyen madde ve besinleri de
tüketebilirler. Örnek vermek
gerekirse toksik maddeler içeren
çöpleri yutabilirler ki bunun
sonucunda mide veya bağırsak ağrısı,
gaz ve ishal şekillenecektir.
Yuttukları tüy veya kemik içeriyorsa
dışkı sertleşecek ve kabızlık sorunu
ortaya çıkacaktır
Öncelikle basit anlamda
bağırsakların anatomisinden söz
etmek gerekirse; bağırsaklar ince ve
kalın bağırsaklar olarak ikiye
ayrılırlar. Bu yapılar birbirlerinden
kalınlık, uzunluk ve fonksiyonları
bakımından oldukça farklıdırlar. Kalın
bağırsaklar ince bağırsaklara oranla
daha kısadır.
İnce bağırsaklar temelde alınan
besinlerin emilimi görevini üstlenir.
Kalın bağırsaklar depolama görevi
görür. Alınan besinlerden artan dışkı
maddelerinin dışarı atılımını sağlar.
Birçok bakteri ihtiva eder. Bu
bakteriler de gaz üretiminin
sebebidir.
Gaz; kedinizde karın bölgesinde
şişkinlik ve sık gaz çıkarımı en yaygın
belirtileridir. Genelde kedinin acele
yerken hava yutması ve bir takım
besin maddelerindeki bakteriyel
fermantasyonlar sebebi ile şekillenir.
Çözüm; kaliteli mama (düşük lif ve
ortalama değerlerde protein ve yağ
içeren) ile beslemek ve günlük öğün
miktarını arttırmak olacaktır.
Kabızlık; nedenleri farklılık
göstermekle beraber yavrular dahil
her yaş ve ırk grubunda
karşılaşılabilen bir sorundur. Ancak
karaciğer ve bağırsak fonksiyonları
zayıflamış yaşlı kediler, hareketsiz ve
obez kediler ve tüy yumağı yutmuş
kedilerde daha sık gözlemlenir.
Ayrıca bir takım travmatik sebepler
(kalça kemiği kırıklıkları), doğuştan
gelen bozukluklar, paraziter
hastalıklar ve çeşitli nörolojik
hastalıklar da kabızlığa sebebiyet
verebilir.
Çözüm ve tedavide pek çok yol
izlenebilmektedir ancak acil durum
şekillenmişse öncelikle onu
düzeltmeye yöneliktir (lavman, vs.).
Tedavi ancak kabızlığın sebebini
ortadan kaldırarak tamamlanır.
Kabızlığın oluşmasını engellemek
aynı gaz sorunlarında olduğu gibi
kaliteli mama tüketimi ile
mümkündür. Ayrıca kedinin bol
miktarda su içmesi ve hareket etmesi
de kabızlık oluşumunu
engelleyecektir.
İshal; normal dışkı miktarında,
sıklığında ve sululuğunda artış
demektir. Bu artış bireye göre
değişkenlik gösterebileceğinden
normali tarif edebilmek güçtür.
Kedinin günlük dışkı alışkanlıklarının
bilinmesi sorunun tarifi ve
anlaşılmasında büyük rol oynar ki bu
da tedaviyi hızlandırır. İshal süresine

K

göre akut ve kronik olarak ikiye ayrılır
ve ince bağırsak ve kalın bağırsak
ishali olarak sınıflandırılabilecek iki
tipi vardır. Kalın bağırsak ishalinde
dışkı çoğu zaman sümüksü,
mukusludur ve taze kan ihtiva eder.
İnce bağırsak ishalinde ise dışkı
oldukça yumuşak, su gibi ve koyu
renktedir.
Ayrıca çeşitli enfeksiyöz
hastalıklar, organ fonksiyon
bozuklukları, bir takım ilaçlar, çeşitli
besinlere duyarlılık, stres ve yangılı
bağırsak hastalığı gibi nedenler
ishale sebebiyet verebilir.
Çözüm ve tedavi ishalin tipi ve
süresine göre değişkenlik gösterir.
Doğru beslenme her zamanki gibi
büyük önem taşır. İshalin tedavisinde
kullanabilecek besin rasyonları sonuç
verir gibi gözükse de uzun vadede bu
tip beslenmeler doğru ve dengeli
olmadığından ishal söz konusu
olduğunda vakit kaybetmeden
veteriner hekiminize gitmek en doğru
çözüm olacaktır. Unutulmaması
gereken, uzun süren ishal vakaları
istenmeyen sonuçlar doğuracaktır.
Yangılı bağırsak hastalığı;
bağırsak mukozasının (ince ve/veya
kalın) genelde bağışıklık sistemine
bağlı yangılı hücreler ile sarılması
sonucu oluşan kronik
gastrointestinal sendromlardır. Tam
olarak sebebi bilinmemekle beraber
her yaşta kedide gözlemlenebilir.
Ancak genelde orta yaşlı ve yaşlı
kedilerde karşılaşılır.
Taze kan ve sümüksü doku ihtiva
eden ishal, gaz ve kusma en genel
klinik belirtileridir ve başka
hastalıklarla karıştırılabilir. Kesin
teşhis için kalın bağırsak
mukozasından alınan biyopsi sonucu
laboratuvar testleri ile gerçekleşir.
Megacolon; kalın bağırsakların
colon çapının genişlemesi sebebi ile
hareketliliğinin azaldığı ve
sonucunda kabızlığın geliştiği
durumlara denir. Megacolon
farkedilene kadar yıllarca sürebilir.
Başlangıçta kabızlık zaman zaman
gelişirken sonraları dışkılama hiç
şekillenmeyebilir. Ayrıca kusma, kilo
kaybı, iştahsızlık, dehidrasyon ve
karın bölgesinde şişkinlik ve ağrı
gözlemlenir.
Sonuç olarak diğer tüm canlılarda
olduğu gibi kedilerde yaşamları
boyunca yukarıda anlatılan bağırsak
sorunlarından bazılarını bir kaç kez
yaşayacaklardır. En basit anormal
durumu dahi küçümsemeden ve
gecikmeden veteriner hekiminize
danışmak olası büyük hastalıkların
önüne geçecektir. Ayrıca kedinizi
veteriner hekiminiz tarafından tavsiye
edilen diyete göre beslemeniz
kedinizin bu ve benzeri problemleri
ya hiç yaşamaması ya da çok basit
atlatması açısından oldukça
önemlidir. Size düşen kedinizin
alışkanlıklarını gözlemlemek,
özellikle su ve mama tüketimini
kontrol altında tutmak ve anormal
durumlarda vakit kaybetmeden
hekiminize danışmak olacaktır.
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Yeni OAED
programları başlıyor
ESPA programları ve kamu
yatırımlarından sorumlu bakan
yardımcılığından yapılan
açıklamayla yeni OAED
programlarının başladığı
duyuruldu. Buna göre 23 Kasım
tarihinden itibaren bazı OAED
programlarına başvurular
başladı.
Söz konusu programlar,
işletmeler ve serbest meslek
sahiplerini kapsıyor. 12.700
çalışan ya da serbest meslek
sahibi yeni programlardan
faydalanacak.
OAED programlarına dahil
olan özel ya da tüzel kişilerin
şu şartlara sahip olması
gerekiyor:
A) Daha önce işsiz olup
01/01//2014 tarihinden itibaren
işe başlamış olan kişiler.
B) 01/01/2015 tarihinden
itibaren bir veya daha fazla
işsiz elemanı işe alan özel
işletme veya şirketler.
İlgili programa dahil
olanların kiralarının, sigorta

primleri ve diğer
harcamalarının karşılanacağı
belirtildi. Bunun yanı sıra 2015
yılında işe alınan her çalışan
için ayda 450 euro destek
verileceği öğrenildi.
OAED programlarıyla ilgili
olarak daha fazla bilginin
OAED’in internet sayfalarından
alınabileceği ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan
İskeçe’deki Beyhan Alioğlu,

Belgin Kara ve Nuray Kadri
muhasebe bürosu, yeni OAED
destek programlarının 2015
yılında açılan işletmelere ciddi
anlamda destek verdiğini
söyledi. Başvuruların
elektronik olarak yapılacağını
ifade eden muhasebe bürosu
çalışanları, ilgi duyan işletme
sahiplerinin muhasebecilerden
bilgi alabileceklerini ifade
ettiler.

İTB’den DEB Partisi İskeçe
İl Teşkilatı’na ziyaret

İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
yönetim ve denetim kurulu
üyeleri ile Kadınlar Kolu
yöneticileri, 14 Kasım
Cumartesi günü Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi İskeçe İl
Teşkilatı bürosunu ziyaret etti.
İTB Başkanı Ahmet Kurt ve
beraberindekileri, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu
Ozan Ahmetoğlu ile il teşkilatı
yöneticileri karşıladı.
Ziyaret sırasında söz alan
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu,
DEB Partisi’nin çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği’nin devam etmekte olan
hukuki sürecinin bütün Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı
açısından büyük öneme sahip
olduğunu ve bu mücadelenin
hukuk yoluyla sonuna kadar
devam etmesi gerektiğini

belirtti. Ahmetoğlu, İTB’nin
İskeçe ve Batı Trakya’daki Türk
kültürünün yaşatılması ve
geliştirilmesi açısından önemli
bir rol oynadığını ifade ederek,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin, (AİHM)
İTB’yle ilgili kararının hala
uygulanmamasının
Yunanistan demokrasisi
açısından kayıp olduğunu
söyledi.
İTB’nin geçmişi ve misyonu
açısından çok önemli bir
kuruluş olduğunu belirten
Ahmetoğlu, DEB Partisi olarak
İTB’nin bu haklı davasında her
zaman yanında olduklarını ve
azınlık davası için mücadele
eden iki kurum olarak her
türlü işbirliğine hazır
olduklarını ifade etti.
Ahmetoğlu, ziyaretlerinden
dolayı İTB yöneticilerine
teşekkür etti.
İTB Başkanı Ahmet Kurt,

DEB Partisi İskeçe İl
Teşkilatı’nı ziyaret etmekten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, İTB’nin hukuki
mücadelesi hakkındaki son
durumu değerlendirdi. Ahmet
Kurt, AİHM’nin kararına
rağmen İTB’nin resmiyetinin
iade edilmemesine anlam
veremediklerini belirterek,
herşeye rağmen azınlık
mücadelesi için ellerinden
geleni yapmaya çalıştıklarını
ve devraldıkları bu mücadele
bayrağını layık olduğu şekilde
yeni nesillere aktarma gayreti
içinde olduklarını ifade etti.
Kurt, İTB’nin çalışmaları ve
yeni dönemde gerçekleştirmeyi
planladıkları faaliyetler
hakkında da bilgi verdi. Kurt
ayrıca, DEB Partisi’ne siyasi
mücadelesinde başarılar
dileyerek her türlü desteğe
hazır olduklarını belirtti.
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Taşınabilir şarj ünitesi
TEKNOLOJİ ne kadar
ilerlemiş olsa da enerji hala en
büyük problem. Markalar
ürettikleri cep telefonlarında
daha ince profiller için
bataryadan feda ediyorlar.
Ancak her ne kadar diğer
yandan enerji tasarrufunda
bulunmaya çalışıyorlarsa da,
giden batarya kapasitesinin
yerini hiçbir şey dolduramıyor
ve yoğun kullanımlarda günde
en az bir kez de olsa kendimizi
priz başında buluyoruz.
Şarjın bittiği an tam da
önemli bir telefon görüşmesi
yapacak veya bir mesajı
yanıtlayacak anınıza denk
gelse de, aslında hepimiz
biliyoruz ki gönül o
şarjın bitmesini hiç
istemiyor. Sırf bu
yüzden yeni bir
ürün gamı
doğdu
mesela: Mobil
şarj cihazları, çoğu
cep telefonu sahibinin
cebinde, çantasında
kendine iyi bir yer edinmiş
durumda. Bugün elimizdeki
ürün de, cep telefonlarının
“yetersiz” batarya
kapasitelerinin yarattığı
boşlukta kendine yer bulan bir
örnek. Bugün, TP-Link’in TLPB2600 model mobil şarj
cihazını inceleyeceğiz.
TP-Link TL-PB2600, silindir
şekli bir tasarıma sahip. Bu
haliyle bir ruj kutusundan
farksız görünen cihaz, beyaz
renkli bir model. Gövdesinin bir
kısmı işlemeli, bir kısmı ise düz
bırakılarak çekici bir görünüm

kazandırılmış olan cihaz,
üzerinde bir güç butonu
bulunduruyor. Güç butonunun
hemen üzerinde ise batarya
durum göstergesi olarak LED
ışık konumlandırılmış.
Kenarında bir USB 2.0 ve
micro USB bağlantısı
bulunduran cihaz, üzerinde
başka bir bağlantı noktası
taşımıyor. Zaten
buna gerek
de yok.
Kutu

değerinde
güç taşıyor. Böylece
hem şarj olurken
hem şarj
ederken
yeterli
gücü

içeriğinden
küçük bir USB
kablosuyla da
kullanıma hazır
halde olarak
tüketicilere sunuluyor.
Yalnızca 68 gram
ağırlığında olan cihazın
üzerindeki USB portlar 5V/1A

sağlıyor.
2600 mAh
kapasitesinde
bir bataryaya sahip
olan PB2600, bu
kapasitesiyle aslında
piyasada olan pek çok
modelle aynı boyutları
paylaşıyor. Burada bu cihazı
ayrıştıran en önemli

B U L M A C A
SOLDANSAĞA

GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Nefes,
Marka 2) Ova, Abes, Ar
3) Ehram, Start 4) Al,
AA, Dam 5) Mamaliga
6) Leva, Aks 7) Aha,
Acar, El 8) Pankras,
Ama 9) Ur, Ay, Taç 10)
Feragat, Ba 11) Pt, Arife
12) Ate, Çiy, Udi 13)
Diya, Lastik 14) Enişte,
Nara.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Noel, Tapu, Sade 2)
Evham, Harf, Tin 3) Far,
Alan, Epeyi 4) Amme,
Kart, Aş 5) Sam, Avarya
6) Alaca, Gaile 7)
Mesai, Astarya 8) Ast,
Gar, Ati, Sn 9) Adak, Aç,
Futa 10) Kara, Sem,
Bedir 11) Artma, Lapa,
İka.

1)Erimek – Olağandan hacimli 2) Camide yapılan
dini konuşma – Cansız, miskin 3) Lorentiyum’un
simgesi – Kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir
ağaççık 4) Güzel kokulu madde – Açık, ortada,
herkesin içinde yapılan 5) Çoğalma – Bunama,
ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 6) (halk
dili) Yetişkin – Gece bekçisi – Bir nota 7) Sevimli,
neşeli – Belirli bir konudan iyi anlayan kimse 8)
Binek hayvanı – Yeşile çalar toprak rengi – Namus,
haya 9) Otelde özel bölüm – Bilim 10) At
yarışlarında seyirci tribune – Takdim 11) Sara
hastalığı 12) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif
tekne – Hitit – Neptünyum’un simgesi 13) Hemen
hemen, sanki – Boğa güreşi alanı 14) Elma, armut
Kurusu – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı – Duyu.
YUKARIDANAŞAĞIYA

özelliklerinden
biri elbette güvenlik. Altı farklı
güvenlik korumasının sahibi
olan cihaz; kısa devre, yüksek
voltaj, aşırı gerilim, aşırı sarj,
aşırı desarj ve aşırı ısınma gibi
sorunların önüne geçiyor. Bu
sorunlar önemli zira, en
nihayetinde en az 200€ luk bir
cihazı ona emanet ediyorsunuz.
Android işletim sistemine
sahip cep telefonu modellerinin
yanında iPhone ve iPad gibi iOS
cihazlarıyla da uyumluluk
gösteren cihaz, performans
olarak muadilleriyle yakın
seyrediyor. 1A hızında şarj eden
cihaz, hem kapasitesi hem şarj
hızıyla bu anlamda yalnızca anı
kurtarıyor.
Son olarak cihazın 500’den
fazla şarj ömrü sunduğunu da
söylemek lazım. Piyasada çok
fazla benzer kapasitede olan
ürün var. Aralarında seçim

1) Daha iyi, yeğ – Başlıca, asal – (halk dili) Akarsu
yatağı 2) (matematik) İnç – İnsan ve hayvan derisi
üzerinde bulunan ince kıl – Çevresi suyla kaplı
kara 3) Radyum’un simgesi – Bir tür yapay mermer
– Piston 4) Büyüklük, yücelik – Bir mürekkep
balığı türü 5) Donanma – Nikel’in simgesi –
(kısaca) Anadolu Ajansı 6) Kudret, iktidar –
Arsenik’in simgesi – İnsan topluluğu 7) Nakış ipliği
yumağı – Topluluk, cemaat – Aşama, merhale 8)
Kısacası – Erzurum iline bağlı ilçelerden biri 9)
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu – Büyük
sözlük – ünlem 10) Rutenyum’un simgesi – Er –
Küçük çocuk türküsü 11) Kalabalıkta yığılma –
Altın’ın simgesi – Demir kiri.

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

2

3

4

5

6

yaparken
kapasitenin yanı sıra hem
güvenlik hem şarj ömrü gibi
önemli noktaları da göz önünde
bulundurmakta fayda olduğunu
da belirtelim.
TP-Link’in TL-PB2600 modeli
tasarımı ve yerine getirdiği
göreviyle yeterli seviyede bir
ürün. 2600 mAh’lik kapasite,
amiral segmentindeki pek çok
cebi ya tam kapasite şarj
edebilecek, ya da 4’te 3’ünü
rahatlıkla doldurabilecek
seviyede. Böylece günü
kurtarmak için rahatlıkla
yanınızda taşıyabileceğiniz bir
cihaz olabilecek olan
PB2600’ün fiyatı ise 15€
dolaylarında. Aslında pahalı
olmasa da, piyasada daha
uygun fiyatlı modeller görmek
mümkün. Elbette burada seçim
size kalmış durumda.

7

8

9

10 11

gundem_956_Layout 1 27.11.2015 12:59 Page 12

12

GÜNDEMbuket

27 Kasım 2015

Sevgili dostlar
Hemen hemen her
annenin endişe ettiği
konulardan biri çocuğunun
yemek yememesidir.
Dolayısıyla çocuğunun
yemek yememesi annelerin
huzursuzluğuna neden olur.
Bu yüzden bu hafta
çocuklardaki iştahsızlık
nedenleri ve çözümleri
üzerine görüşlerimi sizinle
paylaşmak istedim.
“Çocuğum yemek yemiyor,
ne yapmalıyım?” annelerin
en çok sorduğu sorulardan
biridir. Yanıt mı? Yapmanız
gereken ilk şey endişe
etmemenizdir. Siz
çocuğunuza yemek
yedirmek için işi
ne kadar çok
inada
bindirirseniz,
çocuğunuz da
tepki olarak daha çok inat
edecektir. Bu yüzden
çocuğa yemek yedirmek
için yapılması gerekenler
arasındaki ilk hareket
çocuğu bu konuda
sıkmamaktır.
Çocuğum yemekten önce
abur cubur tüketiyorsa, bu
durum tamamen
çocuğunuza uygulayacağınız
disiplinle çözülecektir. Eğer
çocuğunuz yemekten önce
atıştırmalık tüketmekte ısrar
ediyor ve ağlama krizlerine
giriyorsa; kesinlikle kararlı
bir şekilde kızmadan,
sakince buna izin
vermeyeceğinizi belirtin. Bu
tutum sürene dek,
sakinliğinizi korumalı ve

“Çocuğum yemek

“Çocuğum yemek yemiyor, neyemiyor, ne yapmalıyım?”
annelerin en çok sorduğu
sorulardan biridir. Yanıt
yapmalıyım?”
mı? Yapmanız gereken ilk
sadece
bu şekilde izin
vermeyeceğinizi
belirtmelisiniz.
Yemekten sonra verilecek
ödüller, çocuğun yemeğini
yemesi açısından etkili
olabilir. Yemekten sonra
çocuğunuzun istediği birkaç
atıştırmalık yiyeceklerden
tüketebileceklerini
söyleyebilirsiniz. Fakat
ödüllendirme metodunu
alışkanlık haline getirmesine
izin vermeyerek, bu tutumu
haftanın 3-4 günü için
uygulayabilirsiniz. Aksi
takdirde çocuğunuz yapması
gereken her doğru için
rüşvet istemeyi adet haline

Mem le ketimden Man za ra lar...

getirebilir.
“Tüm gün hiçbir şey
yemedi ve hala acıkmadığını
söylüyor” cümlesini birçok
anneden duyarız. Anne,
çocuğunun hiçbir şey
yemediğini düşünebilir. Bu
düşünce şekli annelerin
çocuklarının daha çok
yemeli düşüncesinden
doğabilir. Gün boyunca
çocuğunuzun hiçbir şey
yemediğini bir kez daha
gözden geçirin. Çocuk, gün
boyunca mutlaka bir şeyler
yemiş olmalıdır. Annelik
içgüdüsünü bir kenara
koymalı ve çocuğunuzun
sizin kadar yiyemeyeceğini
unutmamalısınız.
Bu arada, yemekleri
süsleyerek çocuklarınızın

ilgisini çekebilirsiniz. Birkaç
çeşit sebze ve kahvaltılık
yiyeceklerle sevimli bir
yemek hazırlayarak,
çocukların yemeğe karşı
ilgisini pozitif olarak
değiştirebilirsiniz. Bunun
için yaratıcılığınızı
kullanmanız yeterli
olacaktır.
Son olarak çocuğunuz tüm
bunlara rağmen yemek
yemeyi reddediyorsa, bu
durum altta yatan bir
hastalık habercisi olabilir.
Bu yüzden uzman bir
hekimden yardım almanızı
tavsiye ederim.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Tavuklu Talaş Böreği

Malzemeler
20 adet kare milföy hamuru
2 adet tavuk göğüs
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
1 adet havuç (küçük küp doğranmış)
2 adet sivri biber
(küçük küp doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 su bardağı bezelye
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Üzire için malzemeler
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu
FOTO: Hasan Hasan

şey endişe etmemenizdir.
Yapılması gerekenler
arasındaki ilk hareket
çocuğu yemek konusunda
sıkmamaktır.

Hazırlanışı
Tavukları kuşbaşı doğrayın. Bir
tavaya zeytinyağını ekleyin, tavukları dışları iyice renk alıncaya
kadar kavurun. Kenara alın.
Ardından yemeklik doğranmış
havuç, soğan, biberler ve sarımsağı

aynı tavaya ekleyip çevirin.
mühürlediğiniz tavuklara, bezelye,
tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp
kenara alın.
Her bir kare milföy hamurunun
içine tavuklu iç harçtan yerleştirip
köşelerden üst üste kapatın.
Kapattığınız kısım alt kısma gelecek
şekilde fırın tepsinize yerleştirin.
üzerlerine yumurta sarısı sürüp,
çörek otu serpin 180 derecede
önceden ısıtılmış fırında 20-25
dakika pişirin.
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Hemen kilo vermek için 10 etkili öneri
Diyete başlamak için Pazartesi
gününü beklediniz ve ne oldu? Fazla
kilolar yerinde sayıyor, değil mi?
Bunun çözümü hemen kilo vermek
için harekete geçmektir. İşte size, hızlı
ve sağlıklı zayıflamak için altın
değerinde 11 öneri...

zamanda mide ve beyin açlığı ile başa
çıkarak tokluk hissi oluşmasına da
yardımcı olur. Sporcularda
dehidrasyondan korunmak için
yeterli su tüketimi gerekiyor. Spor
yaparken, susamayı beklememeli, her
fırsatta su içmelisiniz.

SOĞUK HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Kulağa ilginç gelecek ama soğuk
havalar daha fazla kalori
harcamanızı sağlar. The Jounal of
Clinical İnvestigation dergisinde
yayımlanan bir çalışmada, soğuk
ortamda bulunan erkeklerin 3 saatte
fazladan 250 kalori yaktıkları ortaya
çıkıyor. Bu durum, terleme yoluyla
kilo kaybettiğimiz algısına
kapılmamamız açısından önemli.
Fazla terlemek vücuttan fazla su
kaybetmenize neden olur, giden yağ
değil maalesef sudur.

DİYET KADAR UYKU DA ÖNEMLİ
Uyku, kilo kaybederken insanların
çok önemsemedikleri bir ihtiyaçtır.
Uykunun yeterli olmaması sonucu
obezite ve kilo alma gibi sonuçlar
ortaya çıkabilir. Uykusuzluk
durumunda vücut epinefrin,
norepinefrin ve kortizol gibi stres
hormonları salgılar. Sonuçta; uzun
süreli olarak vücut metabolizması
etkilenir, sabah uyandığınızda
canınız tatlı ya da yağlı şeyler ister
ve kilo alımı gerçekleşir.

YEŞİL ÇAYDAN KAFEİN ALIN
Yeşil çayda bulunan
epigallokateşin gallat metabolizmayı
hızlandırmaya ve kilo vermeye
yardımcıdır. Yeşil çaydaki kafein ise
ikincil olarak metabolizmayı
hızlandıran faktördür, ancak son
yeşil çayınızı yatmadan 8 saat önce
içtiğinizden emin olun; yoksa kafein
içeriğinden uykunuzu kaçırabilir.
Ayrıca yeşil çayın günde mimimum 2,
maksimum 3 fincan tüketilmesi
öneriliyor.
SAĞLIKLI ARKADAŞLAR EDİNİN
Yağlı patates kızartması yemek ve
gazlı içecekler içmeyi teklif edecek
arkadaşlar yerine, sizinle birlikte
sağlıklı yaşama adapte olacak
arkadaşlar edinin. Araştırmalar
yemek seçiminde özenli ve dikkatli
olan arkadaşların bize de bu konuda
yardımcı olduklarını gösteriyor. Bir
araştırma sonucunda, obez arkadaşa
sahip olanların yüzde 57 daha fazla
obezite riski taşıdıkları ortaya
çıkmıştır. Kısacası sağlıksız yaşayan
arkadaşlardan uzak durun veya
onları siz sağlıklı yaşama adapte
edin.
NE VARSA PROBİYOTİKTE VAR
Bu aralar ne çok duyuyoruz değil
mi bu terimi ? Probiyotikler ile
obezitenin ilişkisini kapsayan ilgi
çekici ve yeni bir çok çalışma
yapılıyor. Henüz net sonuçlara
ulaşamasak da probiyotiklerin diyete
daha çok eklenmesinde bir sakınca
yoktur. Bağırsak bakterileri
metabolizmayı bütünü ile etkilerken,
bağırsak florasını iyileştirerek daha
fazla kalori yakmamıza yardımcı
oluyor. Diyetinize kefir, süt, yoğurt ve
peynirleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca
sarımsak, soğan, lahana turşusu,
pırasa, muz, yulaf kepeğinin içerdiği
prebiyotiklerle probiyotiklerin
bağırsak duvarına tutunmasına
yardımcı olduğunu unutmayalım.
TÜM İHTİYACINIZ DAHA
ÇOK SU İÇMEKTİR
Gün içerisinde minimum yarım
litre su içilmesi kalori yakımını
ortalama yüzde 30 arttırıyor. Su,
besinlerin sindirimi sırasında
kullanılıyor ve sıcak su tüketiminin
aksine soğuk su tüketimi daha fazla
kalori yakıyor. Soğuk su aynı

KAS YAPIN Kİ KİLO VERİN
Bilinen şu ki 1 kilo kas 1 kilo
yağdan çok daha fazla kalori
harcamamızı sağlar. Vücut
kompozisyonunuz metabolizmanızın
temelini oluşturuyor. Ortalama yarım
kilo yağ günde 15 kkal yakmamıza
sebep olurken, yarım kilo kas günde
85 kalori yakımı sağlıyor. Neredeyse
kaslarımız günde 6 kat daha fazla
kalori yakmamıza yardımcı oluyor.
Yani kaslı bir vücuda sahip olmak
sadece görsel olarak fayda
sağlamakla kalmıyor, kalori yakımını
da arttırıyor. Sporun bir diğer
avantajı da harcanan kaloriden çok
metabolizmayı hızlandırması. Ayrıca
yapılan egzersizlerle beraber kas
kazanırken, metabolizma hızımızı da
arttırırız.
D VİTAMİNİ DEPOLARINIZI
DOLDURUN
D vitamini güneşle aktive olan bir
vitamindir. Ülkemiz konumu gereği
genellikle güneş alan bir ülke
olmasına rağmen birçok kişi farkında
olmadan D vitamini eksikliğine
maruz kalıyor. Yapılan çalışmalar

İskandinav ülkelerinde D vitamini
eksikliklerinin Akdeniz ülkelerine göre
daha az görüldüğünü gösteriyor.
Bunun sebebi ise onların D vitamini
eksikliğinin bilincinde olup
tamamlayıcı kullanmaları. Bir çok
çalışma D vitamini eksikliği ile yağ
hücrelerinin fonksiyonları ve
obezitenin ilişkili olduğunu saptamış,
ancak kilo kaybıyla ilişkisi tam olarak
anlaşılmamıştır. Vücut için yeterince
D vitamini sağlamak çok önemlidir. D
vitamini kas ve kemik metabolizması
için gerekli olup yeterli D vitaminine
sahip olmayanların kasları gelişemez.
DAHA FAZLA PROTEİN TÜKETİN
Gelişmekte olan ülkemizde bir çok
insan günlük alması gereken
proteinin çok çok altında besleniyor.
Kişi kilo başına 0.8-1.0 gr protein
almalıdır; bu da 70 kilo bir birey için
56 gram protein anlamına gelir.
Proteinin çok iyi iştah bastırıcı
özelliği vardır, ayrıca protein
sindirilirken enerji harcandığından
metabolizmanızı fişeklemeye
yardımcı olur.
Vücutta proteinin sindirimi basit

karbonhidratlardan daha zordur.
Vücudumuz proteini sindirirken,
daha fazla çaba sarfeder ve sindirim
sırasında daha fazla enerji harcar.
Diyetisyenler, az karbonhidratlı ve
yeterli protein içeren yağsız (balık,
yağsız yoğurt,yumurta, beyaz et gibi)
ana öğünler tercih etmenizi ve en az
2 ara öğünü beslenmenize eklemenizi
öneriyor.
NE VARSA HAREKETTE VAR
Hareket etmek için her fırsatı
değerlendirmeliyiz. Araştırmalar
aktif olmayan hayatın termogenezi
uzun zamanda etkilediğini ve düzenli
olarak erken kalkıp gün boyu hareket
eden insanların fayda gördüklerini
saptamıştır. Aynı zamanda yürümeye
zamanı olmayan insanların her saat
başı kalkıp 5 dakika yürümeleri
gerekiyor. İlgi çekici bir araştırmada,
zayıf sedanter kişi ile obez bireyi
karşılaştırdığında zayıf kişinin gün
içinde fazladan 152 dakika hareket
ettiği saptamıştır. Sonuç olarak
yaşam boyu küçük hareketlerin
günlük olarak tekrar edilmesinin bize
geri dönüşü büyük olabilir.

Hint yağının cilde ve saça faydaları
Mucizevi yağlar arasında yer alan Hint yağının cilde
birçok faydası var. Hint yağı antiseptik özelliği sayesinde
deri altındaki iltihabın azalmasına yardımcı oluyor ve
yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Sertleşmiş
yaraları iyileştirmek için de
doğal bir çözüm yolu. Derin
yara dokusunu onarıp,
bölgenin gözle görülür
şekilde düzelmesini sağlıyor.
Hint yağı sadece yaralar
için değil, duduklar için de
muhteşem bir bakım ürünü.
Nemsiz kalan dudakları
koruyor, çatlakları gideriyor
ve dudakların
pürüzsüzleşmesine yardımcı
oluyor.
Yoğun bir yağ olan Hint
yağı, saçı besleyici ve
nemlendirici özelliğe de
sahip. Kokusu çok hoş
olmasa da, saça uygulandığında kısa sürede sonuç
veriyor.
Saç derinizle ilgili sorunlarınız varsa masaj yaparak

uyguladığınızda saç derinizi besliyor. Hint yağı saç
dökülmesi, kepeklenme gibi sorunlara doğal bir çözüm
sunuyor. Saçın daha parlak ve canlı görünmesini
sağlıyor. Saç uçlarındaki kırıkların onarılmasına
yardımcı oluyor.
Hint yağını uygularken
aşırıya kaçmamaya dikkat
edin. Kullandığınız yağın fazla
olması etkisini
arttırmayacaktır. Saçınıza hint
yağını sürdükten sonra saç
bonesi veya havlu kullanıp,
yarım saat kadar beklettikten
sonra kimyasal olmayan,
tercihen bitkisel bir şampuanla
ve ılık suyla saçlarınızı yıkayıp
durulamanız yeterli.
Hint yağı kaç ve kirpikler
için de çok faydalı. Her
uygulamadan önce yüzünüzü
temizlemeye özen gösterin.
Minik bir pamuk parçasıyla kaşınıza ve kirpiklerinize her
akşam yatmadan önce Hint yağı uygulayın. Üç ay içinde
kaç ve kirpiklerinizin kalınlaştığını göreceksiniz.
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Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nda istifa tartışması...
RODOP Esnaf ve Sanatkarlar Odası
yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kara
kasadarlık görevinden istifa etti.
Görevine sadece yönetim kurulu üyesi
olarak devam edeceğini belirten Kara,
istifa gerekçesiyle ilgili olarak
GÜNDEM’e önemli açıklamalarda
bulundu.
Sayman olarak görev yaptığı bir yıl
boyunca oda yönetimiyle uyumlu bir
çalışma içinde olamadığını kaydeden
Hüseyin Kara, “Tam bir yıl sonra bu
görevden istifa etmek zorunda kaldım.
Ben odanın çok daha iyi ve şeffaf
çalışmasını, verimli olmasını istedim.
Ancak bazı engelleri aşmak mümkün
olmadı.” diye konuştu.

“ÖDEMELERİ HİÇ BİR SORU
SORMAKSIZIN ONAYLAMAMIZ VE
YAPMAMIZ İSTENİYOR”
Görevi süresi boyunca çok ciddi
sıkıntılar yaşadığını, baskı gördüğünü ve
zaman zaman tehdit edildiğini söyleyen
Hüseyin Kara, “Görevim süresi boyunca
çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya
kaldım. Ayrıca baskı görerek, tehdit bile
edildim. Bazı ödemeleri yapmamız
gerektiği zaman, sözkonusu kişilerden
fatura ya da evrak istediğimizde bizlere
gösterilmiyor, bazen ödemeleri soru
sormaksızın onaylamamız ve yapmamız
isteniyor. Halbuki bu çok yanlış bir
durum. Çünkü yaptığımız tüm
ödemelerin nereye ve ne şekilde
olduğunu zamanı gelince ispat etme
sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bu
bilinçte hareket etmemiz gerekir.” dedi.

“HER KONUDA ŞEFFAF
OLUNMASINI İSTEDİM”
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar Odası
saymanı olarak, denetimleri istediği gibi
yapamadığını kaydeden Kara, bununla
ilgili olarak gerekli ortamın hiç bir
zaman oluşmadığını söyledi. Başkan ve
diğer yönetim kurulu üyeleriyle de hiç
bir şekilde uyumlu çalışma ortamının
olamadığını belirten Kara, “Ben
görevdeyken sorunlar daha çok büyüdü.
Çünkü ben görevi devraldıktan sonra
bunu tam manasıyla yerine getirmek
istedim. Her konuda şeffaf olunmasını,
her konunun açık ve net olmasını
istedim. Ancak maalesef bu olmadı.
Diğer arkadaşlarımın içinde de korkular
var. Zaman zaman onlar da benim gibi
baskı görüyorlar.” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT SİSTEME UYMADIK”
Oda yönetimi içinde bazı çıkarların söz
konusu olduğunu kaydeden Kara, bu
sisteme uymadığı için baskı ve tehditlere
maruz kaldığını belirtti.
Hüseyin Kara, 17 Kasım 2014 tarihinde
saymanlık görevine gelmişti. 17 Kasım
2015 tarihli dilekçesiyle de adı geçen
görevinden ayrıldığını duyurdu.

ARGİROPULOS: “SAYIN KARA
GÖREVE BAŞLADIĞI ANDAN
İTİBAREN BANA KARŞI
MUHALEFETE GİRİŞTİ”
Bu arada, Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Argiris Argiropulos
gazetemize yaptığı açıklamada, eski
sayman Hüseyin Kara’nın iddialarını
reddetti. Oda başkanı Argiropulos, eski
sayman Hüseyin Kara’nın birçok konuda

BTAYTD, AB
fonları eğitim
toplantısına katıldı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Ekonomi Kolu, 19-22 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
Avrupa Birliği fonları üzerine eğitim toplantısına katıldı.
Toplantıyla ilgili BTAYTD tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Yoğun bir programda süren 4 günlük eğitimde, özellikle
derneklere, diğer sivil toplum örgütlerine ve belediyelere yönelik AB
fonları ele alındı ve birçok programa başvuru olanakları masaya
yatırıldı. BTAYTD Ekonomi Kolu ekibi, önümüzdeki dönemde
yapacağı çalışmalar sonucunda, azınlık kurumlarının AB
programlarından faydalanmalarını sağlamayı hedeflemektedir.”
denildi.

HÜSEYİN KARA

yanıldığını belirterek, “Sayın Kara
kontrol edebiliyordu. Ve bunu istediği
gibi yapıyordu. Ancak kendisi neredeyse
herşeyden korkuyordu. Gölgesinden bile
korkar bir hali vardı. Kendisine çağrıda
bulunuyorum. Oda başkanı olarak
benim bir euro bile alıp almadığımı
söylesin. Ya da herhangi bir yerden
alışveriş yapılması için talimat verip
vermediğimi söylesin. İddialarını kabul
etmiyorum. Söylediklerinin gerçekle
yakından uzaktan alakası yok. Tüm
harcamalar ilk önce ondan, sonra
odadan geçiyordu. Tüm yetki
kendisindeydi.” diye konuştu.

“HERŞEYE MUHALEFET EDİYORDU”
Odanın eski saymanı Hüseyin Kara’yı 20
yıldır tanıdığını ifade eden başkan
Argiropulos şunları dile getirdi: “Sayın
Kara yönetime seçildiği ilk günden bu

ARGİRİS
ARGİROPULOS

yana benimle, yani oda başkanıyla
sorunluydu. Sürekli bir şekilde benimle
çatışma halinde oldu. Tüm
açıklamalarında bunu görebilirsiniz.
Kendisini çok uzun yıllardan bu yana
tanıyorum. Hüseyin Kara olarak
kendisiyle sorunum olmadı. Ancak
odanın saymanı olarak sorunum oldu.
Oda dışından insanlardan etkilenerek,
oda yönetimine ve başkana sorun
yaratmaya çalışan bir tutum içindeydi.
Hepimizin istifa etmesini ve yeniden
seçim yapılmasını istiyordu. Herhalde
başkan olmak istiyor. Herkesin bazı
arzuları ve ihtirasları olabilir. Ama bu
şekilde çalışılmaz. Ne yazık ki sayın
Kara, şu ana kadar çoğunluğun kararına
saygı göstermedi. Herşeye muhalefet
yaptı. Ortaya attığı iddialara
katılmıyorum ve bunların gerçekle
alakası yoktur.”

Batı Trakyalı Dostlar Grubu
Levent Sadık Ahmet’i ağırladı

BURSA’daki Batı Trakyalı
Dostlar grubu, 24 Kasım Salı
akşamı Gümülcineli işadamı
Levent Sadık Ahmet’i ağırladı.
Toplantıyla ilgili olarak
grubun ilk dönem sözcüsü
Hasan Ali Çavuş sosyal medya
hesabından şu paylaşımda
bulundu: “Batı Trakyalı Dostlar
grubu olarak Kasım ayı
toplantımızı, Batı Trakya
Türkleri’nin efsane lideri Dr.
Sadık Ahmet’in oğlu işadamı

Levent Sadık Ahmet’in katılımı
ile gerçekleştirdik. Levent Sadık
Ahmet konuşmasına,
davetimizden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
başladı. Genç işadamı,
babasının elim kazadaki
ölümünün ardından aile olarak
yaşadıklarından iş dünyasına
nasıl atıldığına, başarısının
sırlarından sahibi olduğu
şirketi DCT Trading’in
Yunanistan’ı da içine alan

dünyanın farklı ülkelerine
uzanan faaliyetlerine kadar
önemli açıklamalarda
bulundu.”
Samimi bir ortamda
gerçekleşen toplantı sonunda
Batı Trakyalı Dostlar grubu
dönem sözcüsü İsmail Hayat,
Levent Sadık Ahmet’e gecenin
anısına ve Batı Trakya’ya
katkılarından dolayı plaket
hediye etti.
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Rahmi Ali’nin kitapları tanıtıldı
ÖĞRETMEN – yazar Rahmi Ali’nin
çocuk masallarının yer aldığı “Fil ile
Karınca” ve azınlık eğitimininin ele
alındığı “Batı Trakya Türkleri’nde Eğitim”
adlı kitaplarının tanıtımı 25 Kasım
Çarşamba günü gerçekleştirildi. BAKEŞ
tarafından yayınlanan kitapların tanıtımı
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
yapıldı.
Kitapların tanıtım ve imza gününe,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Muavin
Konsolos Davut Ocak, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet,
BİHLİMDER Derneği Başkanı Mehmet

Emin, BTAYTD Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Mehmet, TOÇEK Çocuk Grubu
Yönetmeni Şükran Raif, Gümülcine Vaaz
ve İrşad Ekibi Başkanı Cahide Haseki,
İskeçe eski milletvekili Ahmet Faikoğlu ve
diğer davetliler katıldı.

“MASAL KİTAPLARI
ÇOCUKLARIN ÖĞRENME
ARZULARINA KATKI SAĞLIYOR”
Etkinliğinin açılış konuşmasını BAKEŞ
Başkanı Galip Galip yaptı. Galip, “Fil ile
Karınca” kitabının çoçuklar için çok
önemli bir eser olduğunu belirtti.
Çocuklara küçük yaşta masal okumanın
çok önemli olduğunun altını çizen Galip,
masal kitaplarının çocukların öğrenme
arzularına katkı sağladığını belirterek,
“Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını
kazandırdığımız takdirde toplulumuzda
çok daha başarılı bireyler ve yeni nesiller

Dr. Sadık Ahmet için
Hollanda’da anma
etkinliği

Dr. Sadık Ahmet, Hollanda’da
düzenlenen etkinlikle anıldı. Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ile Genel Başkan
Danışmanı Aydın Ahmet, 21 Kasım
Cumartesi akşamı Hollanda Batı Trakya
Türk Kültür ve Dayanışma Derneği’nin
düzenlediği Dr. Sadık Ahmet’i anma
gecesine katıldılar.
Hollanda Batı Trakya Türk Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin Rotterdam’daki
lokalinde gerçekleşen etkinlikte, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Dr. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türk
azınlığının haklı davasında nasıl bir
mücadele verdiğini anlattı ve kendilerine
ışık tuttuğunu söyledi.

Ali Çavuş, Dr. Sadık Ahmet’i,
Hollanda’daki hemşehrileriyle birlikte yad
etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu
belirtti. Dr. Sadık Ahmet’in kendilerine
bıraktığı mirasa sahip çıkmaya, onun
izinden yürüyerek onun hayallerini
gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Ali
Çavuş, Türk azınlığın onu çok sevdiğini,
onu hafızasında ve hatıralarında hep canlı
tuttuğunu kaydetti.
Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan
sinevizyon gösterisinin ardından,
Hollanda Batı Trakya Türk Kültür ve
Dayanışma Derneği Genel Başkanı
İbrahim Emin, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’a hediye sundu.

yetişecektir.” dedi.

“BİZLER
ÇOCUKLARIMIZA
KİTAP VE MASAL
OKUMANIN NE
KADAR ÖNEMLİ
OLDUĞUNU
YAŞAYARAK
GÖRÜYORUZ”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
kendisinin 5 yaşında ikiz çocukları
olduğunu ve masal kitaplarını çok
sevdiklerini söyledi. Çocukların
yetişmeleri sırasında kitap okumanın
çok önemli olduğunu vurgulayan
Başkonsolos Akıncı, “Bizler
çocuklarımıza kitap ve masal okumanın
ne kadar önemli olduğunu yaşayarak
görüyoruz. Onların hayal dünyasını
şekillendirme ve karakterlerinin
gelişimi açısından çok önemlidir. Yazar
sayın Rahmi Ali’yi bu eserinden dolayı
tebrik ediyorum. Ayrıca eğitimle ilgili
kitabında da buradaki azınlık
eğitiminden bahsediyor. Rahmi beyden
bundan sonra da yeni eserler
bekliyoruz. Bu kitapların
hazırlanmasında başta BAKEŞ olmak
üzere, emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum.” diye konuştu.

“ÇOCUK EĞİTİMİNDE MASAL
KİTAPLARI ÇOK ÖNEMLİ”
Daha sonra anaokulu öğretmeni Asime
Hasanoğlu “Fil ile Karınca” adlı
kitabının tanıtımı için söz aldı.
Hasanoğlu, çocuklar için masal
kitaplarının çok önemli olduğunu
vurguladı. Masal okuma alışkanlığı
kazanan çocukların bazı konular ve
değerler üzerinde daha duygusal ve
hassas olduğunu belirten Hasanoğlu,
böylece barışa önem veren bir neslin
yetişmesinin mümkün olacağını ifade
etti. Hasanoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Günümüzde o kadar çok kitap
çıkıyor ki, doğrusu bir çok iyi kitap da
arada kaynayıp gidiyor. Burada tanıtım
çok öne çıkıyor. Fabllar eğlendirici ve
sevimlidirler. Dramatizasyona uygun
oluşları, anlatımlarındaki hareketliliği
eyleme dönüştürmeye yardımcı olur.
Böylelikle yaşayarak öğrenmeye
uygundurlar. Fabllar olay anlattıkları
için bir başka şiiri okumaktan ya da
ezberlemekten daha çok çocukların
ilgisini çeker. İnsan belleğinde çok
kolay saklanabilir ve ortaya
çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu
için sözlü gelenek içinde de
yaşatılabilmektedir. Bütün uluslarda
ortak bir nitelikte olan fabllar basit ve
pratiktir.”
Asime Hasanoğlu, tanıtımında masal
kitabından bir bölüm de okudu.

“KİTAP AZINLIK
EĞİTİMİ
AÇISINDAN
ÖNEMLİ”
Rahmi
Ali’nin,
“Batı Trakya
Türkleri’nde
Eğitim” adlı kitabının
tanıtımını ise BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayrullah
yaptı. Kitabın azınlık eğitimi
açısından çok önemli olduğunu
kaydeden Hayrullah, eserin azınlık
eğitimi tarihini örneklerle, kısa ve öz bir
dille anlattığını söyledi. Kitabın hikaye
ve roman şeklinde rahatlıkla
okunabileceğini belirten Hayrullah,
kitapta yer alan Rodop valiliğinde
görevli dönemin müffetişi Minas
Minaidis’in de yer aldığı bir bölümü
aktararak şunları kaydetti: “Minaidis
bir gün köyün birine teftişe çıkar. Bir
dere kenarına gelince, derede suyun
yüksek olduğunu görür. O esnada dere
yakınlarında koyun otlatan bir azınlık
mensubu kendisini sırtına alarak
derenin öbür yakasına geçirir. Bundan
memnun olan Minaidis, çobanın şehre
indiğinde vilayete gidip kendisini
bulmasını ister. Çoban kendisini
ziyarete geldiğinde de kendisini falanca
köye öğretmen olarak tayin ettiğini,
bundan böyle öğretmenlik yapacağını
söyler. Hikayeyi bana aktaran arkadaş
isim ve köy konusunda geçmişi rencide
etmemek adına hassas davrandı. Bu
nedenle bu noktaya değinmiyoruz. Ama
bugün azınlık eğitiminin içinde
bulunduğu bu vahim durumu
hazırlayanın bu tarz yaşanmış efsanevi
nitelikteki hikayeler olduğunu pek
çoğumuz biliyoruz.”

“BİR KİTABIN VERMEK İSTEDİĞİ
MESAJ, O KİTAP OKUNDUKTAN
SONRA ANLAŞILIR”
Son olarak söz alan yazar Rahmi Ali,
kitablarının hazırlanmasında emeği
geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Bu kitapların Batı Trakya Türk
azınlığının kültür ve sanat alanına
katkısı olacağını dile getiren Ali, “Bir
kitap ve onun vereceği mesaj, gerçek
anlamda o kitap okunduktan sonra
anlaşılır. Sözkonusu kitaplar hakkında
bir şey söylemeye gerek olmadığı
inancındayım.” görüşlerine yer verdi.
Kitapta eleştirilere yer verilmediğini
belirten yazar Ali, sadece azınlık
eğitiminde yapılan ihmallerin dile
getirildiğini ve bunlardan ders alınması
gerektiğini vurguladı.
Konuşmalardan sonra yazar Rahmi
Ali, kitaplarını imzaladı.
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BTTÖB’nin ev sahipliğinde kutlama
24. sayfanın devamı
Başkonsolos Akıncı konuşmasında şu
görüşlere yer verdi: “Batı Trakya’nın bir çok
sorunu var. Bu sorunların günübirlik
çözümlerle, önerilerle değil; sistematik
çarelerle, çözüm yollarıyla cevaplanması
gerekiyor. Büyük fedakarlıklar gerekiyor ve
ciddi stratejilerin takip edilmesi gerekiyor.
Sadece öğretmenlerimize değil, annelere,
babalara ve bireylere de çok büyük
vazifeler düşüyor. Bu anlamda bugün
sadece Öğretmenler Günü değil; ailelerin,
annelerin, babaların ve tüm toplumun
günü. Eğitim meselesine herkesin
fedakarlıkla sahip çıkması gerekiyor.”
Gecede çocukların okuduğu şiirlerden
sonra Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.
Devamında da Gümülcine ve Gökçeler halk
oyunları grupları gösteri sundu.
Gecenin sürprizi ise Kırcaali’den gelen
halk dansları topluluğu oldu. Topluluk,
oynadığı oyunlarla izleyicilerden büyük
alkış aldı. Gece, çekiliş ve canlı müzikle
devam etti.

Öğretmenler Günü kutlaması, vefat eden öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Azınlık kurumlarından Öğretmenler Günü mesajları
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Batı Trakya Türk azınlık kurumları mesaj
yayımladı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) mesajlarında,
azınlık eğitiminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek, sorunların bir an önce
çözüme kavuşturulması dileğinde bulundu.

ABTTF’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
ABTTF olarak Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türkleri adına, tüm öğretmenlerin 24
Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı belirtilen açıklamada, “Ulusal kimlik ve
bilincin oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasında kutsal bir görevi yerine
getiren öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de Batı Trakya Türk azınlığının
ilerlemesinde anahtar rolü üstlenmektedir. Son dönemde Batı Trakya’da eğitim
alanında yaşanan gelişmelerin ışığında öğretmenlerimizin geleceğimiz olan
çocuklarımızın yetiştirilmesindeki önemi ve vazgeçilmezliği bir kez daha teyit
edilmiştir. Yeni nesilleri yetiştirme görevini büyük bir azim ve fedakarlıkla yerine
getiren sevgili öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, onları saygı ile tebrik
ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

DEB PARTİSİ’NİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş imzalı açıklamada, “Dünyadaki en
onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü
isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir
meslektir. Öğretmenler, geçmişin bilgi birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak,
istikbalimiz olan çocuklarımızın istifadesine sunan, inanmayı, başarmayı, ahlaklı
olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakarlıkla öğretme çabası gösteren
toplum rehberleridir.” denildi.
Batı Trakya Türk azınlığının eğitimle ilgili konularda uluslararası antlaşmalarla
elde ettiği haklardan mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamanın son bölümünde,
“Şahsım ve DEB Partisi adına, Batı Trakya’da, ülkemde ve dünyada tüm engellere ve
zorluklara rağmen erdemli ve bilgili toplum yaratmak için canla başla çalışan
öğretmenlerin, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal
etmiş bulunan eğitim camiamızın mensuplarına yüce Allah’tan rahmet dilerim.”
ifadeleri yer aldı.

BTTDD’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin (BTTDD) azınlık eğitiminde
yaşanan sıkıntılara dikkat çekilen açıklamasında şöyle denildi: “Lozan
Antlaşması’nın ilgili maddeleri ile diğer azınlık sorunları gibi kazanım olan, ama
neredeyse bir asır sonra bile bugün halen başta kitap ve öğretmen sorunu ile
kapatılan azınlık okullarının mücadelesini veren bir toplumun evlatlarıyız. Dün
olduğu gibi bugün de tek mücadelemiz ve talebimiz gelecek nesillerimizin
kaybedilmemesi adına eğitim ve öğretmen sorunlarımızın bir an önce kazanım olan
haklarımız çerçevesinde çözülmesidir.”
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin imzalı açıklamada, “Bu zor şartlarda
yıllardır mücadele eden ve Batı Trakya Türk toplumunun geleceğinin yok olmasına
müsaade etmeyen ve bizleri yetiştirip bugünlere gelmemize vesile olan Batı Trakya’da
görev yapan tüm öğretmenlerimize Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar

yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz
bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır’ ve ‘Cumhuriyet sizden fikri hür,
vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözlerini hatırlatarak bir kez daha tebrik ediyor
ve 24 Kasım Öğretmenler Günlerini canı gönülden kutlayarak toplumum adına
şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verildi.
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İskeçe Merkez
Türk İlkokulu’ndan
örnek hareket
İSKEÇE Merkez
Türk Azınlık
İlkokulu, Suriyeli
mülteciler için
başlatılan yardım
kampanyasına
katıldı.
Öğrenci velileri ve
öğretmenlerin
katkılarıyla toplanan
yardımlar, Okul Aile
Birliği ve Encümen
Heyeti yöneticileri
tarafından kontrol
edildikten sonra
paketlendi. Okulda
toplanan yardımlar,
Suriyeli mülteciler
için yardım
kampanyası başlatan
Galatasaray taraftar
grubu olan Ultraslan
Grubu’na teslim
edildi. Toplanan
yardımların Ultraslan
Grubu tarafından
Kılkıç’a bağlı
İdomeni göçmen
kampına teslim
edileceği ifade edildi.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Fitne ölümden beterdir
itne; anarşi,
bozgunculuk, günah,
şirk, bela ve daha başka
manalara gelirse de, daha çok
bölücülük, bozgunculuk
anlamında kullanılır. Fitne;
Müslümanlar arasında
bölücülük yapmak, onları
sıkıntıya, zarara, günaha
sokmak, insanları isyana
kışkırtmak demektir.
Müslümanlar, uzun bir
zamandır çeşitli ihtilaf ve
çekişmelerle iç içe
yaşamaktadır. Bugün
yeryüzünde hangi müslüman
topluma bakarsanız bakın, birlik
ve beraberliğin, hakka ve hayra
birlikte yürüme anlayışının
yerini, her türlü çekişme ve
kargaşanın aldığını
görmekteyiz.
Çoğunun nereden ve nasıl
çıktığı meçhul bu çekişmeler
sadece toplum hayatındaki
nizam ve intizamı bozmakla
kalmamış, insanların iç
dünyalarına da sirayet ederek
Hakk’a teslimiyetini de
yaralamış bulunuyor.
İslâm tarihi boyunca
örneklerini sıkça gördüğümüz
bu çekişme ve nefsani ihtilaflar,
özellikle son yüzelli-ikiyüz
senedir, müslüman toplumların
adeta bir özelliği haline gelmiş
durumdadır.
Bu ihtilaf ve çekişmeler,
bugün müslümanların karşı
karşıya bulunduğu büyük
sorunların en önemli
sebeplerinden biri olduğu
ortadadır.
Kur’an-ı Kerim’i okuyan
müminler, “Gerçek şu ki, mümin
erkekleri ve mümin hanımları
belaya uğratanlar ve sonra da
tevbe etmeyenler yok mu? İşte
onlara cehennem azabı vardır.”
(Buruc/10) ilâhî ihtarının da
farkında olmak zorundalar.
Ne var ki Allah’ın dinini
sadece günlük ibadetlerle sınırlı
sayarak fitneye alet olanlar, asıl
dindarlığın insanlar arası
münasebetlerde ve güzel
ahlâkta olduğunu unutmuş
gözüküyor. Allah Rasulü (s.a.s.);
“din muamelattır”
buyurmuyorlar mı?
Müminler, hayra koşmada,
hizmette, Allah rızasını aramada
gereksiz ihtilaf ve çekişmelerle
birbirlerinin yolunu
kesedursunlar, bakın Rabbimiz
ne buyuruyor: “Kâfir olanlar bile
birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer
siz bunu yapmazsanız, (birlik ve
kardeşliği kurmazsanız)
yeryüzünde bir fitne ve büyük
fesat olur.” (Enfal/73)

F

Lippstadt derneğinden
BTTDD’ye ziyaret

ALMANYA’daki Lippstadt
Batı Trakya Türkleri Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Alpay
Ahmet, Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin’i
ziyaret etti.
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Alpay Ahmet, 54. dönem
BTTDD yönetimini hem göreve
gelmesinden, hem de bugüne
kadar yaptığı faaliyet ve
çalışmalardan dolayı tebrik
etti.
Görüşmede taraflar
önümüzdeki süreçte de Batı

Trakya Türkleri ile ilgili
projelerden, Avrupa’da
yaşayan Batı Trakyalıların da
yararlanması için üçlü
sacayağının devreye sokularak
Yunanistan’daki azınlık
kurumları, BTTDD Genel
Merkezi ve Avrupa’daki
derneklerin işbirliği içinde
hareket etmesinin gerekliliği
ve önemine değindi. Ayrıca
görüşmede, derneklerarası
koordinasyonun artması ve
işbirliğinin perçinlenmesi için
karşılıklı ziyaretlerin artması
ve ortak toplantılarla
etkinliklerin düzenlenmesinin
gerekliliğinin altı çizildi.
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, yeni dönemde Batı
Trakya Türkleri’nin
sorunlarının her ülkede, her
platformda gündeme taşınarak
çözüm yolları aranacağını, hep
birlikte Starsburg’un,
Brüksel’in, Washington’un,
Atina’nın yolunu aşındırarak
alınacak sonuçların mutluluk
verici olacağından da
inancının tam olduğunu
sözlerine ekledi.

Bu ayet-i kerimeye bakınca,
yardımlaşmanın yerini çekişme
ve ihtilaflar alınca, doğan
fitnenin sadece müslümanları
etkilemediği, bütün insanlık
aleminde bozulmaya sebep
olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü
müminlerin yeryüzünde denge
unsuru ve insanlığa örnek olma
vazifesi vardır. Bu durumda biz,
dünyada kargaşadan,
huzursuzluklardan söz
ediyorsak, önce kendi
muhasebemizi yapmakla
yükümlü değil miyiz?
İnsanları sıkıntıya, belaya
düşürmek, karışıklıklara sebep
olmak da fitne çıkarmaktır.
Allah’ın Rasulü (s.a.s.) bu tür
fitne için, “Fitne uykudadır,
bunu uyandırana Allah lanet
etsin” buyuruyor.
Peygamber Efendimiz’in buna
benzer sayısız uyarılarının yanı
sıra, Kur’an-ı Kerim’de otuzdört
ayetde fitne kelimesinin geçiyor
olması, bu konuda ne kadar
hassas olmamız gerektiğini
açıkça ortaya koymaktadır.
Çünkü fitne, dinî, ahlâki,
toplumsal ve ilmî çöküşü içine
alacak kadar tehlikeli ve
geniştir. Fahr-i Alem (s.a.s.)
Efendimiz; “Yakında fitneler
ortaya çıkacaktır. O zaman
oturan ayakta durandan,
ayaktaki yürüyenden, yürüyen
koşandan hayırlıdır.” buyuruyor.
Bu hadis-i şerifte, kişinin
fitneye ne ölçüde bulaşırsa o
nisbetle sorumlu ve günahkâr
olacağının işareti veriliyor.
Bütün bunlardan anlıyoruz ki,
yüce dinimizin bizden istediği
şeyleri fert ve toplum olarak
arzu edilen seviyede yerine
getirmekten bizi alıkoyan ne
varsa fitnedir. Yerine göre
zenginlik ve fakirlik, yerine göre
çoluk-çocuğumuz, yerine göre
toplumsal kargaşa ve
huzursuzluk. Bütün bunlar, dini
değerlerimizi gerçek manada
yaşamamıza ve hayatımızı sırat-ı
müstakim üzere dosdoğru yolda
sürdürmemize engel teşkil
ettikleri anda, birer fitnedirler.
Ne türlü olursa olsun,
hayatımızı Allah rızası
doğrultusunda yaşamamıza
mani olan her türlü fitne
konusunda Tabiun’un ileri
gelenlerinden ibn-i Ebî
Müleyke’nin şu duasıyla
Rabbimize sığınalım:
“Allah’ım! Geriye (İslam
öncesi cahiliye anlayışına)
dönmekten yahut dinimizde
fitneye uğramaktan sana
sığınırız.” (Buhârî, Müslim)
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.Ε. ακολούθησε μια μυωπική
πολιτική σε πολλά κρίσιμα
θέματα τα τελευταία χρόνια,
γεγονός που έβλαψε την πορεία
ολοκλήρωσης της και οδήγησε στην
εξάπλωση του ευρωσκεπτικισμού ακόμα
και σε χώρες του σκληρού πυρήνα της,
όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία.
Οι πολιτικές ηγεσίες που
αναδείχθηκαν στις ισχυρές χώρες της
Ε.Ε. μετά το 2004, αποδείχθηκαν
αναποτελεσματικές ώστε να
διαχειριστούν το κεκτημένο των
αλλεπάλληλων διευρύνσεων από το 1994
έως και το 2007, που έφεραν στο
κατώφλι της ενωμένης Ευρώπης, χώρες
του πρώην ανατολικού συνασπισμού,
χωρίς τις δημοκρατικές παραδόσεις και
το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των
χωρών της δυτικής και κεντρικής
Ευρώπης.
Οι ίδιες αυτές ηγεσίες, έκαναν
τρομερά λάθη και στην αποτίμηση της
οικονομικής κρίσης μετά την χρεοκοπία
της Lehman Brothers το 2008.
Αποτέλεσμα ήταν να διευρυνθεί
επικίνδυνα το οικονομικό χάσμα Βορρά-

H

Νότου και να αφεθούν οι χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου όπως είναι η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία αλλά και η Ιρλανδία,
ανυπεράσπιστες στα κερδοσκοπικά
παιχνίδια του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος που τις
οδήγησαν σε συρρίκνωση του ΑΕΠ και
των δεικτών ευημερία τους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ελάχιστοι
στην Ευρώπη αντιλήφθηκαν την κομβική
σημασία της επιτάχυνσης των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την
είσοδο της Τουρκίας ως πλήρους μέλους
της Ε.Ε.. Μια προοπτική που υπηρέτησε
με συνέπεια στην Ελλάδα η κυβέρνηση
Σημίτη με υπουργό Εξωτερικών τον
Γιώργο Παπανδρέου, την περίοδο 19992004.
Αντιθέτως και ενώ διαφάνηκε ήδη
από τα πρώτα χρόνια της
διακυβέρνησης AKP στην Τουρκία η
πρόθεση για επιτάχυνση της
προσέγγισης με την Ε.Ε., στα κέντρα
αποφάσεων των Βρυξελλών
κυριάρχησαν οι ιδεολογικές αναστολές
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και οι πολιτικές φοβίες του
Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της
κ. Μέρκελ στην Γερμανία και του
Γκωλικού συντηρητικού κόμματος του
κ. Σαρκοζί στην Γαλλία, έναντι αυτής
της προοπτικής.
Η λεγόμενη «αραβική άνοιξη»
επιτάχυνε την αποσταθεροποίηση των
χωρών της Μέσης Ανατολής και της
βόρειας Αφρικής στις οποίες
επιχειρήθηκε από τους δυτικούς να γίνει
«απότομη μετάγγιση δημοκρατίας».
Χωρίς να υπολογισθούν οι παραδόσεις,
η κουλτούρα και τα κατεστημένα
συμφέροντα που είχαν επί δεκαετίες
συνυφανθεί με την απολυταρχική
διακυβέρνηση των συγκεκριμένων
χωρών. Η έκρηξη της βίας και της
τρομοκρατίας, ως απότοκο της
ευρύτερης αποσταθεροποίησης που
επήλθε σε όλο αυτό το μεγάλο
γεωγραφικό τόξο, ενίσχυσε τα κύματα
μεταναστών και προσφύγων που ως
μόνη διέξοδο διαφυγής έβλεπαν πλέον
το πέρασμα με κάθε κόστος στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν
τις πρώτες εισόδους για τα θύματα
αυτών των τρομοκρατικών και εμφύλιων
συγκρούσεων, στην πορεία τους προς
την Ευρώπη. Δέχονται ανυπολόγιστο
αριθμό προσφύγων και μεταναστών στα
εδάφη τους και μέχρι πρόσφατα
καλούνταν να διαχειριστούν το
πρόβλημα μόνες τους, χωρίς οικονομική
βοήθεια αλλά και μια συγκροτημένη
μεταναστευτική πολιτική στο επίπεδο
της Ε.Ε.
Τώρα, που η “Ισλαμοφοβία” στην
Ευρώπη άναψε κόκκινο, στους δρόμους
των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως
είναι το Παρίσι και οι Βρυξέλλες,

κυκλοφορεί στρατός με προτεταμένα τα
όπλα. Τώρα που το ευρωπαϊκό
κεκτημένο της ελεύθερης και ακόλλητης
διακίνησης ανθρώπων εντός των
συνόρων της Ε.Ε. τείνει να καταστεί
παρελθόν, οι ισχυρές ευρωπαϊκές
ηγεσίες αντιλήφθηκαν τον σημαντικό
ρόλο που έχουν να παίξουν στην
διαχείριση του προβλήματος και την
ανάσχεση των προσφυγικών ροών, η
Ελλάδα και η Τουρκία.
Στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που
δημιουργεί η υφιστάμενη κρίση, που
όμοια της σε επίπεδο μετακινήσεων
πληθυσμών ο κόσμος έχει να γνωρίσει
από τις αρχές του 20ου αιώνα, Ελλάδα
και Τουρκία οφείλουν και πρέπει να
συνεργαστούν ώστε να αποδειχθούν σε
παράγοντες σταθερότητας και ειρήνης
στην νοτιοανατολική λεκάνη της
Μεσογείου.
Τα άλυτα ζητήματα τεσσάρων
δεκαετιών ασφαλώς και ούτε
παραγράφονται ούτε και διαγράφονται.
Οφείλουμε όμως να κινηθούμε με οδηγό
την προσέγγιση στην βάση του
αμοιβαίου συμφέροντος και όχι έχοντας
ως γνώμονα ένα παρελθόν που μας
χώρισε και μας τραυμάτισε.
Σε αυτήν την περίπτωση, κορυφαίο
ρόλο θα έχουν οι πολιτικές ηγεσίες που
θα νοηματοδοτήσουν και την πορεία
των συνομιλιών. Οι ηγέτες θα δώσουν
τις λύσεις και τις κατευθύνεις, θα είναι
εκείνοι που θα υπερβούν και τα
προσκόμματα κάποιων σκουριασμένων
γραφειοκρατιών των δύο χωρών που
τρέφονται και αναπαράγονται επί
δεκαετίες μέσα από την ελληνοτουρκική
σύγκρουση.
Ας ελπίσουμε ότι οι συνθήκες είναι
ώριμες για να το πετύχουν..

İlhan Ahmet’ten odun Hortum Karaköy’ü vurdu!
kesme yasağına tepki
POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, dar
gelirli aileleri etkileyecek olan
Rodop İli Orman Müdürlüğü’nün
ısınma amaçlı yakacak odun
temin edilmesine yasak getiren
kararına tepki göstererek, konuyu
meclis gündemine taşıdı.
İlhan Ahmet, kış mevsiminde
ısınma ihityaçlarını karşılamakta
zorlanan dar gelirli ailelere önemli
ölçüde destek olan ve bu yıla
kadar İl Orman Müdürlüğü’nün
izni ile devam eden uygulamanın
Rodop ilinde
durdurulma
kararını Çevre
ve Enerji
Bakanı’na
sordu.
Bakana
yönelik
sunduğu
soruda

Milletvekili İlhan Ahmet, her kış
sezonunda belirli miktarda ve
belirli alanlardaki ağaç türleri için
Rodop İli Orman Müdürlüğü’nce
verilen kesme iznini bu kış
dönemi için kaldıran gerekçelerin
kabul edilemez olduğunu belirtti.
İl Orman Müdürlüğü tarafından
personel eksikliğinin yanı sıra,
yasak kararının nedenlerinden
biri olarak ortaya atılan,
geçtiğimiz kış mevsiminde
bölgedeki orman arazisini
etkileyecek büyüklükte bir doğal
afetin yaşanmadığını belirten
İlhan Ahmet, bir diğer neden
olarak gösterilen kaçak ağaç
kesiminde de belirtildiği gibi bir
artış olmadığını, hatta Rodop İli
Orman Müdürlüğü’nün resmi
verilerine göre 2015 yılının ilk
dokuz ayında kaçak kesim
oranlarının oldukça düşük
olduğunun altını çizdi.
İlhan Ahmet, dar gelirli
ailelerin yakacak odun ihtiyacını
karşılamasına mani olan Rodop İli
Orman Müdürlüğü’nün yasak
kararını geri çekmesi için Çevre ve
Enerji Bakanı’nın girişimde
bulunmayı düşünüp
düşünmediğini sordu.

İSKEÇE’nin güney kısmı, aşırı yağmur ve
fırtınanın etkisinde kaldı. İskeçe’ye bağlı
Karaköy’de yaşanan hortum ise çok sayıda evde
maddi hasara neden oldu.
25 Kasım Çarşamba akşamı aşırı yağmur ve
fırtına özellikle Bulustra (Avdira) Belediyesi’ne
bağlı köylerde zarara neden oldu. Bölgede bazı
evlerin çatısı uçtu, duvarlar yıkıldı, ağaç ve
direkler devrildi. Bazı köylere ise bir süreliğine
elektrik verilemedi.
En büyük zarar ise İskeçe’nin Karaköy
bölgesinde yaşandı. Akşam saatlerinde ortaya
çıkan hortum köyde evlerin çatısını uçurdu,
duvarların yıkılmasına neden oldu, ağaçları ve
elektrik direkleri devirdi, elektrik teller koptu.
Karaköy’de ikamet eden İnşaat Mühendisi
Mustafa Haliloğlu, köyde aşırı yağmur ve fırtına
ile birlikte hortum yaşandığını belirterek,
“Özellikle hortum köydeki evlere ciddi zarar
verdi. Şu anda en az 15 evde hasar var. 4 – 5 direk
yıkıldı. Teller dahi koptu. Kıvılcım çıkıyordu.
İnsanlar yağmur nedeniyle evlerinden çıkmadı.

Eğer dışarıda insan olsaydı belki şu anda yaralı
veya ölüden bahsediyor olacaktık. Olayın
sevindiri yanı can kaybı olmaması. Büyük bir
felaket altattık.” diye konuştu.
Karaköy’deki felaket sonrasında Bulustra
Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis köyü ziyaret
etti. 26 Kasım Perşembe sabahı ise belediyenin
mühendisleri Karaköy’e gelerek zarar tespit
çalışmalarında bulundu. Belediye meclis üyesi
Cemil Ahmetçik’in de köye giden ilk yetkili
olduğu bildirildi.
MÜFTÜ METE KARAKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
Bu arada, İskeçe Müftüsü ve Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Mete,
hortumdan zarar gören Karaköy’ü ziyaret etti.
Müftü Mete ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi: “Karaköy’de hortum insanımızı zor
durumda bıraktı. 6 aile çok zor durumda. Maddi
manevi desteğe ihtiyaç vardır.”
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“Ruslara son ikaz 15 Ekim'de
Genelkurmay'da yapıldı”
Rus yetkililere, "Türk hava sahasına yönelik
ihlaller karşısında angajman kurallarının en
sıkı şekilde uygulanacağına" yönelik son
ikazın 15 Ekim'de Türk Genelkurmay
Başkanlığı’nda yapıldığı bildirildi.
RUS uçaklarının Türk hava sahasına
yönelik ihlalleriyle ilgili Rus yetkililer
defalarca uyarıldı.
Türk hava sahasını daha önce üç defa
ihlal eden Rus savaş uçaklarıyla ilgili her
defasında Rus yetkililerle görüşülürken
"angajman kurallarının en sıkı şekilde
uygulanacağına" yönelik son ikaz, 15
Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na
gelen askeri heyete yapıldı.
AA muhabirinin askeri kaynaklardan
aldığı bilgiye göre, Rusya Federasyonu'na
ait savaş uçakları Türk hava sahasını kasım
ayından önce üç defa ihlal etti. 3 Ekim, 4
Ekim ve 29 Ekim tarihlerindeki ihlallerin
ardından her seferinde uygun çerçevede
davet edilen Rus yetkililere konuyla ilgili
bilgilendirme yapıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı
jetler dördüncü ihlalin ardından Rus savaş
uçağına müdahalede bulundu. Müdahale
sırasında uçağın milliyetinin kesinlikle
bilinmediğini vurgulayan askeri yetkililer,
bunun önemli değil, esas unsurun ihlalin
gerçekleşmesi olduğuna dikkati çekti.

KARARGAHTA GÖRÜŞME
Türk hava sahasına yönelik ihlallerin
ardından her seferinde uygun çerçevede
davet edilen Rus yetkililerle hem Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nda, hem de
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir
araya gelindi.
Rus savaş uçağının 3 Ekim'deki ihlalin
ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bakanlıkta bir
araya geldi.
Bu görüşme sonrasında 4 Ekim'de
gerçekleşen ihlalin ardından ise Rusya'nın
Ankara Büyükelçiliği savunma ateşesiyle
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda 5
Ekim'de görüşme gerçekleştirildi. 7 Ekim'de
de Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na
davet edilen Rusya'nın Ankara
Büyükelçiliği Siyasi Müsteşar Vekili
Aleksandr Kantemirov ile bir araya gelindi.

RUSYA’DAN ASKERİ HEYET
Türk ve Rus askeri yetkililer ise 15 Ekim'de
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir
araya geldi. Rusya Federasyonu'ndan gelen
1 tümgeneral ve 8 subaydan oluşan 9 kişilik

askeri heyet ile Tümgeneral Fatih Sert
başkanlığındaki 12 kişilik Türk heyeti
görüştü. Görüşmede diğer askeri
konuların yanı sıra özellikle Rus
uçaklarının Türk hava sahasına
yönelik ihlalleri de gündeme geldi.
Toplantıda bu konunun özellikle
altı çizilerek angajman kurallarının en
sıkı şekilde uygulanacağı konusunda
askeri yetkililere ikazda bulunuldu.

“Müttefik ülkelerin tümü
tam bir dayanışma sergiledi”
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi
Mehmet Fatih Ceylan, NATO Konseyi'nin
olağanüstü toplantısında müttefik ülkelerin
tümünün, Türkiye'nin toprak ve hava sahası
bütünlüğünün
korunması noktasında
tam dayanışma
sergilediğini belirterek,
"Müttefikler Rusya'nın
bunu daha fazla
tırmandırmaması
gerektiğini, çünkü
ortada bir ihlal
olduğunun belli
olduğunu dile
getirdiler." dedi.
Ceylan, Türkiye'nin
talebi üzerine yapılan
olağanüstü NATO
Konseyi toplantısından
önce kendilerine ulaşan
bilgileri gerek genel
sekreterlik, gerekse de
müttefiklerle
paylaştıklarını,
toplantıda da eldeki tüm bilgileri müttefik
ülkelere sunduklarını anlattı.
Ceylan, Rus uçaklarının 4 kez Tük hava
sahasının ihlal ettiğinin ortaya çıktığını
vurgulayarak, "Bunun verileri esasen NATO askeri
makamlarıyla paylaşılmıştır. Biz de verileri
Konsey'in dikkatine getirdik. Ortadaki tablo
nettir: Bir değil 4 ihlal olmuştur ve Türk hava

sahası Rus uçakları tarafından ihlal edilmiştir.
Bunun tartışması yapılamaz." diye konuştu.
Ceylan ayrıca, "Müttefikler, Rusya'nın bunu
daha fazla tırmandırmaması gerektiğini, çünkü
ortada bir ihlal
olduğunun belli
olduğunu dile getirdiler.
Dolayısıyla, Türkiye'nin
zor zamanlarında
yanında olduklarını
açıkça ifade ettiler.
Meselenin diplomatik
kanallardan ve Rusya'nın
tırmandırmasına yol
açmayacak bir mecrada
ele alınmasının önemine
işaret ettiler." ifadesini
kullandı.
"Türkiye-Suriye
sınırında Türk hava
sahasını, 5 dakika içinde
10 kez uyarılmasına
rağmen ihlal eden SU-24
tipi savaş uçağına
angajman kuralları çerçevesinde bölgede devriye
görevinde bulunan iki Türk F-16 uçağı
müdahalede bulunmuştu. Rusya, Hatay'ın
Yayladağı ilçesinin karşısında Suriye'nin
Bayırbucak bölgesine düşen uçağın kendisine ait
olduğunu açıklamış, NATO, uçağın hava ihlali
yaptığına ilişkin Türkiye'nin paylaştığı bilgilerin
doğruluğunu teyit etmişti.

Türk F-16'ları salı günü TSİ 09.24'te
Rus uçağını havadan havaya atılan
füze ile vurmuş, iki Rus pilot fırlatma
koltuğunu kullanarak yanan uçaktan
atlamıştı.
Pilotlardan biri ölmüş, özel
kuvvetlerin de katıldığı 12 saat süren
bir operasyonla kurtarılan Pilot
Yüzbaşı Konstantin Murakhtin,
"Türkler bizi uyarmadı" demişti.

En sıcak yıl uyarısı

DÜNYA Meteoroloji Örgütü
(DMÖ), 2015'in muhtemelen en
sıcak yıl olarak kayıtlara
gireceğini duyurdu.
DMÖ'nün küresel hava
değişikliği hakkında
yayımladığı beş yıllık
raporunda, dünyada iklim
değişikliğinin El Nino ve insan
kaynaklı küresel ısınmadan
kaynaklandığı ifade edildi.
Raporda, iklim
değişikliğinin sembolik
sınırları aştığı ve ağır hava
şartlarını tetiklediği uyarısı
yapıldı.
BM Cenevre Ofisi'nde
düzenlenen basın toplantısı
düzenleyen DMÖ Genel
Direktörü Michel Jarraud, "2015
muhtemelen en sıcak yıl

olarak kayıtlara geçecek. Hava
sıcaklığında bir santigratlık
eşiğin aşılması ihtimal
dahilinde. Bu da dünya için
tamamen kötü bir haber." dedi.
Atmosferde sera etkisine
neden olan gazların en yoğun
seviyeye ulaştığını ifade eden
Jarraud, bunun da küresel
iklim durumunun tarihinin en
kötü düzeyinde bulunmasının
nedenlerinden biri olduğunu
söyledi.
Jarraud, "İklim değişikliğine
neden olan sera gazı salınımı
kontrol altına alınabilir.
Harekete geçmek için yeterli
bilgiye sahibiz. Bizim
seçeneğimiz varken gelecek
nesillerin bir seçeneği yok."
değerlendirmesinde bulundu.
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Fotoğraflarla Türk - Yunan

gundem@otenet.gr

“Biz bundan sonra TÜRKLER’le yalnız dost oluruz” ruhuna sahip 1928 seçimleri
galibi dünya’nın ve Yunanistan’ın büyük politikacısı ELEFTERYOS VENİZELOS’a
Yunanistan içi huzursuzluğa ve bazı Balkan ülkelerinin baskısına rağmen 26 EKİM
1930’da aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi geçmişin bütün olumsuzluklarını da
birtaraf ederek ANKARA’ya ayak basmıştır.

Türk Ulusu, Türk Devleti, Türk hükümeti en içten duygular ve kucak dolusu
çiceklerle YUNAN hükümeti ricalini ve eşlerini bir aile ruhu ile karşılamıştır.
Ankara garından misafir edildikleri ANKARA PALAS oteline kadar bütün yol
boyunca Ankara halkı hınca hınç doldurarak komşu ve kardeş misafirleri çılgınca
alkışlarla karşılamıştır.

Yukarıdaki fotoğraftaki muhterem misafir ve karşılayıcı zevat’a Numara koyarak
isimlerini bir bir vermiyoruz. Fotoğrafın estetiği bozulmasın diye.
Yalnız sunu hatırlatalım:
Fotoğrafta soldan sağa, Yunan Başbakanı Elefteryos VENİZELOS ve eşi Elena

VENİZELOS, T.C. Başbakanı İsmet İNÖNÜ ve eşi Mevhibe İNÖNÜ ile Yunan Türk
hükümet ricali ile muhterem eşlerini görmektesiniz.
Bu fotoğraf TÜRK ve YUNAN ULUSLARI için unutulmayan bir simge olarak
tarihte kalacaktır

“Yunanistan ve Türkiye iki ayrı milletin ayrı ülkeleri olmaktan çıkmışlardır. Aynı
ülkenin doğusunda da, batısında da, aynı kalbin çarpmakta olduğuna, aynı his,
aynı ihtiyaç, aynı gaye ve aynı endişenin hakim olduğuna bütün dünya
inanmıştır”
Evet yukarıdaki paragraftaki düşünce 1952’de Yunan hükümet ricalinin
Türkiye’yi ziyareti münasebetiyle ifade edilmiştir o süreçte.
Dünyanın ve bölgemizin o zaman da ve şu anda da geçirdiği badireyi göz önüne

aldığımızda fotoğraflarda Türk ve Yunan ricalinin yüz ifadelerinde gördüğümüz o
güleç hal hem dünü, hem bugünü, hem de yarının simgesi kabul edelim mi?
Biz, bu gün bu tarihi fotoğrafı bütün dünya’ya bir örnek olsun diye sizlerle
paylaşıyoruz.
TÜRK ve YUNAN Uluslarının hep böyle yaşamasını en içten duygularla
Allah’tan diliyoruz.
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liderlerinin tarihi buluşmaları

Yukarıdaki fotoğrafta isimlerini okuduğunuz iki Batı Trakyalı Türk milletvekilini
o zamanki Yunan yöneticileri “ Madem ki Türkiye’ye gidiyoruz ve Türk Yunan
konuşmalarında Batı Trakya Türklerini ilgilendiren konularda konuşulacak o
zaman Batı Trakya Türkleri temsilcisi olan Türk Milletvekillerinin de
beraberimizde olması icabediyor diyerek milletvekili üstad NURİ efendi ile Osman

ÜSTÜNER’i de kafileye almışlardır.
Evet, o konuşmalarda Batı Trakya eğitimi ve öğretimi konuşulurken daima Batı
Trakyalı Türk milletvekillerinin fikirleri alınmıştır.
Bu olay sonunda azınlık ilk eğitimi ve öğrenimine Türk vatandaşı 35 öğretmen
Batı Trakya’ya gelmiştir.

Yukarıdaki 2 fotoğrafta Yunan Başbakanı Sayın Aleksis ÇİPRAS geçen hafta
Türkiye’ye yaptığı seyahatte T.C. Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan
Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ile yaptığı temasları görmektesiniz.
Bütün insanlar gibi biz de son günlerin karmakarışık olaylardan bir tanesi olan
“MÜLTECİ” meselesini görüştüklerini sözlü ve yazılı haberlerde gördük, okuduk.
Genç Başbakana parti içi ve dış etkenlerin baskısı olduğunu da görüyoruz,
yaşıyoruz.
Ancak yaşımızın bize verdiği tecrübeye güvenerek şunu ilave ediyoruz.
“Sayın Başbakan Aleksis ÇİPRAS, bundan önceki süreçlerde de dünya
karışıklıkları ile arkadan saplamalarla badire geçiren Başbakanlar oldu. Şöyle
geriye dönüp 1965 -1966 yıllarına bir göz atarsanız arkadan vurmakla nasıl
hükümetler devrildiğini görürsünüz.
Biz, o günleri tecrübeli siyasi büyüklerimizden de çok dinledik.
Bu cümlemiz ile şunu hatırlatmaya çalışıyoruz.
“Siyaset böyle bir “ÇAMUR” dur işte.
Biz, Batı Trakya Türkleri zannediyoruz “SİZE” çok mertçe davrandık. Onun için

de Yunan siyasi tarihinde bilhassa İSKEÇE’de Yunanistanın oy rekoru ile partinizin
şampiyonluğunu kazandık.
Ha işte bu hakçağımızdan dolayı şunu diyoruz göğsümüzü gere gere; Neden
1952’de Sofokli VENİZELOS gibi 3 TÜRK MİLLETVEKİLİ’ ni sağına soluna alarak
ANKARA’da, İSTANBUL’da ve bütün dünya’ya “EVET BİZDE BİR ÖRNEK AZINLIK
VAR, ÖRNEK’mi istiyorsunuz.
İşte sağımda Hüseyin ZEYBEK, solumda Mustafa MUSTAFA ve Ayhan
KARAYUSUF Türk milletvekilleri deseydiniz hakikaten bizi çok memnun
ederdiniz. Sayın Başbakan Aleksis ÇİPRAS.
Hele Sofokli VENİZELOS’un Batı Trakya eğitimine nasıl 35 Türkiyeli öğretmen
hediye ettiği gibi, SİZ de “Ben de İSKEÇE AZINLIK LİSESİ ve ORTAOKULU için
YENİ BİR BİNA YAPILMASINA TARAFTARIM” deseydiniz, emin olun şimdi tütün
deposunda eğitim yapan çocukların mutlaka hayır duasını da alırdınız.
Sayın Başbakan Aleksi ÇİPRAS ve azınlık ailesi milletvekilleri mesajımızı aldınız
mı?
Bu hayırlı müjdeyi her an bekliyoruz efendim.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocukta özgüvenin
gelişmesinde ailenin rolü
er anne babanın
amacı, özgüveni
gelişmiş başarılı
bireyler yetiştirebilmektir.
Çünkü çocuğun yaşamı
boyunca başarılı olabilmesi
için (gerek eğitim döneminde,
gerek sosyal ilişkilerinde,
gerekse çalışma hayatında)
kendine güven duyabilmesi
son derece önemlidir. Peki,
bunu başarabilmesi için ona
nasıl yardımcı olabiliriz?
Bunu, çocuk daha çok
küçükken, ona karşı olan
davranışlarımızla
başlayabiliriz. Öncelik ona her
zaman söz hakkı vermekle
başlar. Bu, kendisine ne kadar
çok önem verdiğimizi çocuğa
gösterir ve özgüvenin temeli
atılır. Sık sık ona ne
hissettiğini, ne düşündüğünü
sorarak, duygularını bize
açmasında yardımcı olmalıyız.
Çünkü çocuk, konuşarak, içini
dökerek kendisi de rahatlar
ve özgüveni de gelişir.
Diğer önemli bir nokta da
çocuğumuzla konuşurken ve
onu dinlerken yüzüne bakarak
bunu yapmaktır. Çocuğun
gözlerinin içine bakarak onu
dinlemeliyiz. Ayrıca onun
fikirlerine önem vermek de,
çocukta özgüvenin gelişmesi
için son derece önemlidir.
Aileyle ilgili konularda da bazı
kararlar alırken, mesela bir
tatile gidileceği zaman ya da
eve eşya alınması
gerektiğinde onun da fikrinin
sorulması, çocukta kendisine
önem verildiği duygusunun
gelişmesine yardımcı
olacaktır. Fikirleri sorulmayan
çocuklar, kendilerine önem
verilmediği hissine kapılırlar.
Çocuğumuzun özgüveninin
gelişmesi için, olumlu
davranışlarını desteklediğimiz
sürece, o da davranışlarına
daha çok dikkat edecek ve
güzel şeyler yapmaya gayret
gösterecektir.
Çocuğumuza yaşına uygun
görevler vererek, kendisinde
sorumluluk duygusunun
gelişmesine yardımcı
olmalıyız. Yaşına uygun
olarak evde, bahçede bazı
işler yapması, alışverişe
gitmesi, anne babasına
işlerinde yardımcı olması, onu

H

mutlu edecektir. Yaptığı bu
işler karşısında da onu övüp
takdir etmek gerekir.
Çocuğumuzun özgüveninin
gelişebilmesi için ona yeterli
zaman ayırıp, değişik
konularda onunla sohbet
etmek, çok yararlı olacaktır.
Kendisinin endişe ve
korkularını dinlemek, bunları
aşması için ona yardımcı
olmak, kendisine değer
verildiğini gösterir.
Çocukta özgüvenin yok
olmaması için, onu aşırı
eleştirmekten kaçınılmalıdır.
Aşırı eleştirici ailelerin
çocukları kendilerine güven
duyamazlar. Kendilerini
sürekli baskı altında
hissederler. Çocuk hata
yaptığında onunla konuşarak
bunu düzeltmeye çalışmak
son derece doğru bir
harekettir. Ancak bağırıp
çağırarak, ona hakaretler
ederek baskı kurmak,
çocuğun korkarak içine
kapanmasına neden olur.
Özellikle başkalarının yanında
ona bağırıp aşağılamak,
yapılabilecek en büyük
hatalardan biridir. Çünkü
çocuk, küçük düşürüldüğü
hissine kapılarak, toplum
içine girmekten korkarak
sıkıntı yaşayabilir. Bu da
“sosyal fobi” denilen
insanların arasına katılmaktan
korkma durumunu
oluşturabilir.
Bütün bunların yanı sıra,
çocuğu başkalarıyla
kıyaslamamak, her fırsatta
kendisini çok sevdiğimizi
söylemek, onu övmek,
başarılarını takdir etmek,
birlikte sosyal faaliyetlere
katılmak, kendisi için huzurlu
ve mutlu bir aile ortamı
oluşturabilmek, özgüvenin
gelişmesine katkı
sağlayacaktır.
Aile içerisinde sevilen, fikri
sorulan, fikrine,
düşüncelerine önem verilen,
kendisine görevler verilen
çocuk kendisini değerli
hisseder. Bunlar ondaki
özgüvenin gelişimi için temel
taşlarıdır. Özgüveni gelişmiş
bir çocuk da, sorunlarını tek
başına çözebilen geleceğin
başarılı yetişkin adayıdır.
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Milletvekili İlhan Ahmet
Belediye Başkanı
Petridis’le görüştü
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’i makamında ziyaret etti.
Görüşmede, ekonomik krizin bölge insanına
olumsuz etkileri masaya yatırıldı. Sosyal refahın
arttırılması için geliştirilebilecek projeler
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, ülkenin içinden geçtiği ekonomik
krizin etkilerinin, Yunanistan’ın en geri kalmış
bölgelerinden olan Doğu Makedonya - Trakya
bölgesinde de çok ağır hissedildiğini söyleyen
İlhan Ahmet, bu zor dönemde toplum içinde
sosyal yardımlaşmanın öneminin ön plana
çıktığını belirtti.
Milletvekili İlhan Ahmet, elektrik ve su
faturalarını, sağlık ve sigorta aidatlarını,
gayrimenkul ve araç vergilerini, kira bedellerini
ödeyemecek durumda olan dar gelirli, yoksul,

yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatacak bir
sosyal yardım çalışmasının hazırlığı içinde
olduğunu dile getirerek, bu konuda Gümülcine
Belediyesi ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu
ifade etti.

İkinci Fırsat Okulu
öğrencilerine
sertifika

İSKEÇE’deki “İkinci Fırsat Okulu”nu takip eden
öğrenciler bilgisayar eğitimini tamamlayarak
sertifikalarını aldı. Açılan ihale sonucu
İskeçe’deki Success dersanesi tarafından verilen
bilgisayar eğitimini tamamlayan yetişkin
öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Bilgisayar eğitimini veren Success Dersanesi
yöneticisi Erkan Ruşen törende yaptığı
konuşmada, altı aylık eğitim sürecini tamamlayan
öğrencileri tebrik etti. Bilgisayarın artık günlük
yaşamın bir parçası olduğunu ifade eden Ruşen,
İkinci Fırsat Okulu Müdürü Theofanis Hacimihail
ve Müdür Yardımcısı Cenan Çarıkçı’ya da verimli
işbirliğinden dolayı teşekkür etti.
İkinci Fırsat Okulu eğitimi çerçevesinde
bilgisayar sertifikası alan öğrenciler şunlar:
1-Hilmiye Adaş
2-Rasim Dede
3-Gülsüm Orkoç
4-Özgül Osman
5-Semra Şirak
6-Despina Stefanidu

Gümülcine’de
intihar girişimi
20 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde
Gümülcine şehir merkezindeki eski valilik
binasının çatısına çıkan kimliği belirsiz bir kişi,
intihar girişiminde bulundu.
İntihar girişiminde bulunan vatandaş polisin
büyük uğraşları sonucunda ikna edilerek,
binadan indirildi Sözkonusu şahsın Kavalalı ve 4
yaşında bir kız babası olduğu, eşinden kısa bir
süre önce boşandığı öğrenildi. Bir süre psikolojik
tedavi gördüğü belirtilen şahsın, intihar
etmesinin sebebinin ekonomik kriz nedeniyle
girdiği darboğaz olduğu ifade edildi.

Suriye’ye geçerken yakalanan Batı Trakyalı serbest bırakıldı
TÜRKİYE’den Suriye’ye gitmek isterken yakalanan ve daha sonra Yunanistan’a teslim edilen 40
yaşındaki Batı Trakyalı’nın serbest bırakıldığı belirtildi.
Türk güvenlik güçlerince yakalanan ve terör örgütü IŞİD bağlantısı olmasından şüphelenilen
şahsın Yunanistan’a teslim edilmesinden sonra sorgusunun yapıldığı ifade edildi.
Haber ilk yayınladığı günlerde Gümülcineli olduğu iddia edilen kişinin, daha sonra basında yer
alan haberlerde İskeçe’nin Koruköy’ünden olduğu ileri sürüldü. 40 yaşındaki şahsın İskeçe’de
yaşadığı, daha önce iki kez Türkiye’den Suriye’ye geçtiği de basında yer alan iddialar arasında.
Sözkonusu kişinin terör örgütü IŞİD ile bir bağlantısına rastlanmadığı dile getirilerek, serbest
bırakıldığı kaydedildi.
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Galatasaray’ın yeni teknik
direktörü Mustafa Denizli
Galatasaray Başkanı Dursun
Özbek, teknik direktörlük görevi
için Mustafa Denizli ile
anlaşmaya vardı.
Sarı-Kırmızılı kulüpte Hamza
Hamzaoğlu ile yolların
ayrılmasından sonra arayışlara
giren Dursun Özbek, Mustafa
Denizli ile yaptığı görüşmenin
ardından tecrübeli hocayla
anlaşmaya vardı.

“KÜSKÜNLER ARTIK
BARIŞMALI”
Mustafa Denizli’nin üzerinde
durduğu ilk konu takım ile
taraftar arasındaki
küskünlüklerin giderilmesi. Son
dönemde Umut, Burak ve Sabri
gibi bazı oyuncuların
taraftarlarla sorun yaşadığını
ifade eden Denizli, “Benim
futbolcum sahada her şeyini
vermeli, aklında sadece futbol
olmalı. Küskünleri
kazandığımızda bu takım vites
arttırır”“ ifadesini kullandı.

“FLORYA BENDEN
SORULUR”
Tecrübeli teknik adamın
görüşme sırasında sunduğu en
önemli şart Florya

Hamzaoğlu
Yunanistan’ı
reddetti

konusundaydı. Tesislerdeki her
şeyin kontrolünde olmasını
isteyen Denizli, “Futbolcuların
yemeklerinden odalarına,
saunadan kondisyon salonuna
kadar her konuda söz sahibi
ben olmalıyım. Florya’yı idman
sahası değil evimiz gibi
görmeliyiz. Tesislerde kimse
işime karışmasın” dedi.

“ÜÇ HAFTAYA KADAR
TOPARLARIZ”
Takımın istenilen seviyeye
gelmesi için biraz zamana
ihtiyacı olduğunu belirtip
şunları söyledi: “Son
dakikalarda yenen goller
oyuncuları etkilemiş görünüyor.
Sistem her maça göre farklılık
gösterebilir. Takımın kalitesi
bunu kaldırır. Beşiktaş’la 7
puanlık fark çok da önemli
değil. Üç hafta içinde hem
mental hem futbol anlamında
takımımız ayağa kalkar…

“OCAKTA TRANSFER
GEREKEBİLİR”
Mustafa Denizli, transfer
konusunda ise Özbek’ten zaman
istedi. Kaliteli oyunculardan
kurulu bir kadroya sahip

olmasına rağmen
Galatasaray’ın bazı eksikleri
olduğunu vurgulayan Denizli,
“Ara transfer döneminde 11-22
takviye gerekebilir. Ancak önce
takım içindeki bazı futbolcuları
görmeliyim. Birkaç hafta sonra
raporumu sizlerle paylaşırım”
dedi.

“SNEIJDER EN BÜYÜK
SİLAHIM”
Galatasaray’ın yeni teknik

Panathinaikos
Olympiakos derbisi
iptal edildi

Panathinaikos ile Olympiakos
arasındaki derbi maç öncesi çıkan
olaylar nedeniyle iptal edildi.
22 puanlı lig 2.‘si
Panathinaikos’un, 30 puanlı
zirvedeki Olympiakos’u konuk
edeceği maç öncesi olaylar çıktı.
Bunun üzerine konuk ekip
oyuncuları soyunma odasına gitti.
Olaylar üzerine Olympiakos takımı
yetkililerden maçın iptal edilmesini
istedi.
Panathinaikos yönetimi, maçın

patronu için Wesley Sneijder’in
yeri apayrı. Hollandalı
futbolcuyu öven Mustafa
Denizli, “Kariyerinde her kupayı
kazanmış, son derece tecrübeli
bir isim. Çok zeki ve oyunu iyi
okuyor. Benim sahadaki liderim
olacak. Kendisinden maksimum
verim almak istiyorum. Formda
bir Sneijder bu takımı çok
yukarılara taşır” diye konuştu.

devam etmesi yönünde ısrar etse de
olayların önüne geçilemedi ve 1
saatlik gecikmenin ardından
karşılaşma iptal edildi.
Geçen sezonda da iki takım
arasında oynanan maçta aynı tür
olaylar yaşanmış, Panathinaikos ise
karşılaşmadan 2-1 galibiyetle
ayrılmıştı. Ancak daha sonra ev
sahibi ekibin 3 puanı silinmişti. Bu
maçtan ise Olympiakos’un hükmen
galip ilan edilmesi bekleniyor.

Fransa’nın EURO 2016 ev
sahipliği tartışılıyor

Paris’te meydana gelen
terör saldırıları, Fransa’nın
2016 Avrupa Futbol
Şampiyonası’na (EURO
2016) ev sahipliğinin
tartışılmasına neden oldu.
Yaşanan gelişmeler ve
süren operasyonlar, 10
Haziran-10 Temmuz 2016
tarihlerinde olmak üzere
bir ay sürecek EURO 2016
öncesi Fransa’nın ev
sahipliği konusunda
endişeleri artırdı.
Fransa Futbol
Federasyonu Başkanı Noel
Le Graet, yaptığı
açıklamayla ülkenin EURO
2016 ev sahipliğinin tehdit
altında olduğunu gözler
önüne serdi. Le Graet,
saldırıların
ardından “Şampiyona için
güvenlik konusunda zaten

endişelerimiz vardı, bu
endişeler daha da arttı”
ifadesini kullandı.
El Clasico’yu da etkiledi
İspanya Birinci Futbol
Ligi’nin (La Liga) 12.
haftasında 21 Kasım
Cumartesi günü oynanacak
Real Madrid-Barcelona
maçında, Paris’teki terör
saldırılarından dolayı
güvenlik önlemlerinin
artırılacağı bildirildi.
Ülke basınında, El
Clasico olarak adlandırılan
maç için 83 bin kişi
kapasiteli Santiago
Bernabeu Stadı’nda ve
çevresinde binden fazla
güvenlik görevlisinin yer
alacağı, kontrollerin
normalden daha sıkı
olacağı öne sürüldü.

Galatasaray ile yollarını
ayrıan Hamza Hamzaoğlu’nun
Yunanistan Milli Takımı’ndan
gelen teklifi reddettiği ortaya
çıktı.
Şampiy10’nun haberine
göre; Hamzaoğlu bir ay önce
kendisine Yunanistan Milli
Takımı’ndan gelen teklifi
reddetti. Hamzaoğlu, Fatih
Terim’in de milli takımı
çalıştırması nedeniyle
Galatasaray yönetimi ile
sorun yaşadığını
unutmadığından bu teklifi
masaya oturmadan reddetti.
Bunun üzerine Yunanistan
Futbol Federasyonu,
Hamzaoğlu yerine Alman
teknik adam Michael
Skibbe’yi göreve getirdi.

Drogba eski
takımına geri
dönüyor

ABD Ligi’nde forma giyen
Didier Drogba yuvaya geri
dönüyor. ABD Ligi’nde forma
giyen Didier Drogba, “Futbolu
bıraktıktan sonra Chelsea’ye
döneceğim. Bu konuda
yönecilerle anlaştık.” dedi.
Galatasaray’ın eski
oyuncusu Didier Drogba, aktif
futbolculuk kariyeri sona
erdiğinde Chelsea’ye hizmet
etmek istediğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan
Fildişi Sahilli oyuncu,
kariyerinde geldiği noktada
Chelsea’nin büyük pay sahibi
olduğunu belirterek, “Futbolu
bıraktıktan sonra Chelsea’de
çalışmak istiyorum. Bu
konuda yöneticilerle anlaştık.
Bu görev teknik direktörlük,
antrenörlük, sportif
direktörlük ya da danışmanlık
olabilir” dedi.
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“Öğretmenler Günü” kutlandı
BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB), “24 Kasım Öğretmenler Günü”
nedeniyle 21 Kasım Cumartesi akşamı bir
gece düzenledi. Geceye çok sayıda
öğretmenin yanı sıra, Bulgaristan’dan
yaklaşık yüz kişilik bir grup katıldı.
BTTÖB’nin ev sahipliğinde
düzenlenen geceye Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf, İlhan
Ahmet ve Mustafa Mustafa, İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan, İskeçe
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, eski milletvekili Çetin
Mandacı’nın yanı sıra öğretmenler,
emekli öğretmenler ve Bugaristan’dan
yaklaşık yüz kişilik bir soydaş topluluğu
katıldı.
Yassıköy’deki Astrea salonunda
gerçekleştirilen etkinlik, vefat eden
öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Ardından, geceye
katılan öğretmenler tarafından
“Öğretmen Marşı” okundu.
“SORUNLARIN BAŞINDA
EĞİTİM SORUNU YER ALMAKTADIR”
Protokol konuşmalarında ilk konuşmayı
BTTÖB Başkanı Sami Toraman yaptı. 24
Kasım tarihinin Atatürk’ün
başöğretmenliği kabulünün yıldönümü
olduğunu ve yeni neslin yetiştirilmesini
öğretmenlere emanet ettiğini hatırlatan
Toraman sözlerine şöyle devam etti:
“Azınlık insanının Lozan
Antlaşması’ndan doğan eğitim hakları
vardır. Azınlık eğitimi özel ve özerktir. Bu
açıkça Lozan’ın 40, 41. maddelerinde
belirtilmektedir. Ne yazık ki azınlığın en
büyük sorunlarının başında eğitim
sorunu yer almaktadır. Bu sorun
katlanarak büyümektedir. Okul öncesi
azınlık eğitiminin Türkçe-Yunanca
verilmesi gerekmektedir. Anadilini
öğrenemeyenlerin, ikinci dili öğrenme
şansları yok gibidir. Taşımalı eğitime
geçilirken, yıllarını azınlık eğitimine
adamış eğitimcilerin tecrübelerinden
faydalanılması gerektiği kanısındayım.”
BTTÖB üyelerinin Türkiye ve Türk
kültürü sevdası olduğunu kaydeden
Başkan Toraman sözlerini, “Tanrı
Anavatanımız Türkiye ve vatanımız
Yunanistan’a zeval vermesin. 21. yüzyılda

AB üyesi vatanımız Yunanistan’dan
kimliğimizin tanınmasını bekliyor ve
talep ediyoruz. Bunun da azınlıkların
hakkı olduğu inancındayız. Devlet bize
Türk dememek için Müslüman diye hitap
ediyor. Bizler, Müslüman olmaktan hiç
ama hiç şikayetçi değiliz; ama
Balkanlar’da Türk olmaktan onur ve
gurur duymaktayız.” diyerek tamamladı.
“SİZLERİN ÇEKTİĞİ SIKINTIYI
BİZLER DE ÇEKMEKTEYİZ”
Bulgaristan Eğridere (Ardino) Belediye
Başkanı Resmi Murat, Gümülcine’de
olmaktan mutlu ve onurlu olduğunu
belirterek, “Bugün karşınızda sadece
Eğridere Belediye Başkanı olarak değil,
bütün Kırcaali ilinden belediye
başkanları adına ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi adına, Genel Başkan adına
sizleri selamlamak istiyorum. Aynı
zamanda Öğretmenler Günü’nde bir
eğitim konusunu sizlerle paylaşmayı
doğru sayıyorum. Azınlıkların ve sizlerin
çektiği sıkıntıyı bizler de çekmekteyiz.
Bulgaristan’da eğitimle ilgili, 25 yıl
demokrasiye rağmen sıkıntılar
sürmektedir. Hak ve Özgürlük Partisi
Bulgaristan’da 38 milletvekili ve 36
belediye başkanı olan bir partidir. Buna
rağmen maalesef Bulgaristan’da anadili
serbestçe okumak ve anadilinin mecburi
olarak müfredata girmesi sağlanamamış
bulunmaktadır. Bu konu Bulgaristan
Parlamentosu’nda gündeme geldiğinde,
her zaman, bizim milletvekillerimizin
dışında, Bulgaristan Parlamentosu
milletvekilleri birleşerek bize karşı oy
kullanmaktadırlar.” diye konuştu.
“ÇARESİZLİK İÇİNDE DE OLDUĞUMUZU
SÖYLEMEK İSTİYORUM”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete adına
konuşan Danışma Kurulu Asbaşkanı ve

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, BTTADK Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin acil bir işi
çıktığından dolayı etkinliğe
katılamadığını belirterek, selamlarını
iletti. Kabza, “Azınlığımızın eğitim
durumunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz.
Bugün gelinen noktada çaresizlik demek
istemiyorum, ancak çaresizlik içinde de
olduğumuzu söylemek istiyorum.
Azınlığımızın özel ve özerk eğitim
yapısının hangi aşamaya geldiğini çok
iyi biliyoruz. Bunu korumanın hepimizin
görevi olması bekleniyor. Ayrıca
anadilimiz olan Türkçemizin öğrenilmesi
ve öğretilmesi hususunda büyük
gayretler sarfeden bütün
öğretmenlerimizi toplum olarak
desteklememiz gerekir. Biz belediye
olarak bu anlamda adımları mümkün
mertebede desteklemeye çalışıyoruz.
Öğretmenler gününüz kutlu, mutlu
olsun, daima böyle birlik ve beraberlik
içerisinde olalım.” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM BÜTÜN DÜNYA
TOPLUMLARININ
ANA MESELESİDİR”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı konuşmasında, tüm eğitim
camiasının ve Batı Trakya Türk
toplumunun Öğretmenler Günü’nü
kutlayarak başladığı konuşmasında,
“Çeşitli konuşmalarda da dile getirildiği
gibi eğitim alanında maalesef ciddi
sorunlar yaşanıyor. Eğitim konusu
sadece Batı Trakya Türk toplumunun
değil, dünyanın bütün gelişmiş,
gelişmemiş cemiyetlerinin, toplumların
ve ülkelerin en önemli meselesidir. Biz
kimiz, nerede duruyoruz? Başkalarından
farkımız ne? Kimliğimizi oluşturan temel
dinamikler neler? Nereden geliyoruz,
nereye gidiyoruz? Çocuklarımızı nasıl
yetiştireceğiz? Hangi değerler üzerine,
hangi maddi manevi dinamikler üzerine
yetiştireceğiz, konusu bütün dünya
toplumlarının ana meselesidir” dedi.
Devamı 16. sayfada

