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Azınlık okulundan
gurur tablosu...
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu – Lisesi, son dönemde
başarıdan başarıya koşuyor. Öğrenciler müzik, spor ve sosyal alanda
aldıkları ödüllerle gurur kaynağı oldular.
GEÇTİĞİMİZ haftalarda
Selanik’te yapılan okullar arası
yarışmadan ikincilik ödülüyle
dönen Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu - Lisesi öğrencileri
bu kez de Drama’da yapılan
kısa metrajlı film yarışmasında
büyük bir başarıya imza attı.
Celal Bayar öğrencileri
“Hayalperest” isimli 5
dakikalık animasyon filmiyle
Yunanistan birincisi oldu.
İl genelindeki ortaokul ve
liseler arasındaki atletizm
yarışmalarda toplam 29
madalya kazanan Celal Bayar
Azınlık Ortokulu – Lisesi
birinci oldu.
Öğrenciler, elde ettikleri
başarılardan sonra duygularını
gazetemize anlattılar. Okul
müdürü Tunalp Mehmet ve
diğer öğretmenler de
öğrencilerin başarılarının
arkasındaki nedenleri
aktardılar. »6, 7

Eyalet Eğitim
Müdürü’nden
“Türkçe
yasağı”

Zeybek eğitim sorunlarını anlattı
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, meclisteki eğitim
komisyonunda yaptığı konuşmada
azınlık eğitimi sorunlarına ve
taleplerine değindi. Azınlık
eğitiminin statüsünün 1923 Lozan
Barış Antlaşması’yla belirlendiğini
dile getiren Zeybek, bu anlaşmanın
günümüzde de geçerli olduğunu
belirtti. Türkçe ve Yunanca’nın iyi
öğretilmesinin öğrencilerin topluma
entegre olabilmesi açısından şart
olduğunu ifade eden Zeybek,
anaokullarda Türkçe bilen
öğretmenlerin de olması gerektiğini
söyledi. » 14

DOĞU Makedonya –
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, azınlık
mensubu öğretmenlerin
yazışmalarında Türkçe dilini
kullanmamaları için talimat
verdi. Keramaris, 7 Mart
tarihli talimatında ilköğretim
müdürlerinden azınlık
ilkokullarındaki müdürlere
gerekli uyarıları yapmalarını
istedi. »3

dünya

19’da

“IŞİD Avrupa
saldırıları için 400
militan yetiştirdi”

bilim

11’de

ekonomi
Canon
EOS 760D’yi
inceleyelim...

5’te

Alman şirketinde
Batı Trakyalı
genel müdür

spor

23’te

Azınlık okulu
atletizmde
birinci oldu!

»12-13

ABTTF, azınlık
sorunlarını
BM’ye sundu
ABTTF, BM İnsan Hakları Konseyi’ne,
“Yunanistan’daki Batı Trakya Türk
Azınlığının Tanınmaması ve Azınlığın
Örgütlenme Özgürlüğü Hakkı
Üzerindeki Kısıtlamalar” başlıklı yazılı
bir bildiri sundu. »15

Azınlık
Belçika’daki
terör saldırılarını
kınadı
BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’deki
terör saldırıları Batı Trakya Türk
azınlık kuruluşları ve milletvekilleri
tarafından kınandı. »9

“Hükümet,
azınlık eğitimi
sorunlarına karşı
ciddiyetten uzak”
Milletvekili İlhan Ahmet, azınlık
eğitiminin günümüzdeki ve
gelecekteki durumunun
değerlendirilmesinde hükümetin
umursamaz ve ciddiyetten uzak tutum
takındığını ifade etti. » 14
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SÖPA derneklerinin topladığı
yardımlar mültecilere ulaştırıldı
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği ve Rodop - Meriç
İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği’nin mülteciler için başlattığı
yardım kampanyası başarıyla tamamlandı.
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenleri Derneği’nin
başlattığı kampanya çerçevesinde
toplanan yardımlar İdomeni’deki
mültecilere ulaştırıldı.
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği tarafından
yapılan açıklamada, “Suriye’de insanlık
dramının had safhada yaşandığı
günümüzde, ülkemize sığınan binlerce
Suriyeli mültecinin acil insani yardıma
muhtaç olduğu bilinmektedir. Bu
duruma bizler öğretmenler camiası
olarak duyarsız kalmamız mümkün
değildir. Mağdur durumdaki insanlara
yardım eli uzatmak, onların düştükleri
bu zor durumda yanlarında olmak
bizlerin hem insani hem de İslami bir
sorumluluğumuzdur. Bu nedenle İskeçe
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, Azınlık
İlkokullarındaki öğrenciler, öğretmenler
ve veliler arasında yardıma muhtaç
Suriyeli mültecilerin dertlerine derman
olabilmek için 7-3-2016 tarihinde gıda,
elbise ve ilaç yardımı kampanyası
başlatmıştı.” ifadeleri yer aldı.
Halkın yardım kampanyasına büyük
ilgi gösterdiğini belirten dernek
yetkilileri, “İskeçe azınlık
ilkokullarındaki öğrencilerimiz ve tabii
ki veliler ve öğretmenlerimiz de yardım
kampanyamıza büyük ilgi ve duyarlılık
göstermişlerdir. Toplumumuzun ne
kadar duyarlı olduğunu ve mültecilerin
yaşadığı drama seyirci kalmak
istemediği açıkça belli olmaktadır.
Herkes yardım için adeta birbiriyle
yarıştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler
tarafından toplanan 25 ton gıda, giyim ve
ilaç yardımları 19-3-2016 tarihinde,
mültecilere adil bir şekilde

dağıtılabilmesi ve izdihamların
yaşanmaması için Peonias Belediye
Başkanı sayın Hristos Gundenudis’e
teslim edilmiştir. Yardımların bir kısmı
da öğretmenler tarafından hazırlanan
özel poşetler halinde muhtaç Suriyeli
kardeşlerimizin ellerine teslim
edilmiştir.” açıklamasında bulundu.
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği,
kampanyaya emeği geçen herkese
teşekkür etti.

RODOP - MERİÇ İLLERİNDE
TOPLANAN YARDIMLAR
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği tarafından
Yunanistan’daki göçmen ve mülteciler
için gerçekleştirilen kampanyada
toplanan yardım malzemeleri teslim
edildi.
Dernek tarafından başlatılan
kampanya 10 gün boyunca devam etti.
Ülkedeki göçmen ve mültecilere yönelik
yardımlar Rodop ve Meriç illerindeki
toplam 90 azınlık ilkokulunda toplandı.
Gıda, temizlik malzemeleri ve giyim
eşyalarının toplandığı kampanya
sonucunda üç konteynır ve iki kamyonet
dolusu yardım toplandı.
Okullarda toplanan yardımlar 18 Mart
Cuma günü Gümülcine’de pazar yerinde
tırlara yüklendi. 19 Mart Cumartesi günü
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, Genel Sekreter Hakkı Hacı,
öğretmenler Mehmet Bülbül, Hasan
Hasan, Mehmet Çolak ve İbrahim Sadık
İsmail’in gözetiminde Kılkış’daki
İdomeni Göçmen ve Mülteci Kampı ile
Selanik Diavata Göçmen ve Mülteci
Barındırma Merkezi’ne götürülerek

ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Göçmen barınma merkezlerine
götürülen eşyaların çok olması nedeni
ile eşyaların indirilmesi için askeri
yetkililerden yardım istendi.
Öğretmenler, barınma merkezindeki
yetkililer ve askerler eşyaları birlikte
indirip depolara yerleştirdiler.
Dernek Başkanı Salih Ahmet, yardım
kampanyasına katılımın beklentilerinin

çok üzerinde olduğunu belirterek,
“Halkımız çok duyarlı. Gerçekten bizi
duygulandılar. Beklentimizin çok
üzerinde yardım toplandı. Üç konteyner
ve Yassıköy ile Kozlukebir
belediyelerimizin bizlere temin ettiği 2
araçla yardımları götürdük. Gösterdikleri
ilgiden dolayı belediye başkanlarımıza
teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mustafçova halkının yardımları ihtiyaç sahiplerini buluyor
İSKEÇE iline bağlı Mustafçova Belediyesi
tarafından mülteciler için toplanan yardımların bir
bölümü Paggeo Belediyesi’ne teslim etti.
Kavala’daki Paggeo Belediyesi’nin yaptığı yardım
çağrısı üzerine kampanya başlatan Mustafçova
Belediyesi, kampanyada toplanan ürünlerin bir
kısmını teslim etti.
Kampanyayla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, “Paggeo
Belediyesi’nin, belediyemize yapmış olduğu yazılı
çağrı üzerine söz konusu kampanyayı başlatmış olduk.
Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ürünlerle ilgili olarak
bizlere bir liste sunuldu. Bizler de bu listeyi dikkate
alarak bölgemizdeki yardımları toplamaya başlattık.
İlk etapta topladığımız yardımları bir kamyonla
Paggeo Belediyesi yetkilillerine teslim ettik. Teslim
ettiğimiz yardımlar sadece gıda malzemesi.” dedi.
İlk teslimat, 22 Mart Salı günü Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Meclis Başkanı Adnan Peçenek, Başkan
Yardımcısı Hayrettin Hafız Ahmet, meclis üyesi Bahri
Ramadan ve belediyeden iki memur tarafından
yapıldı.

Eleftherupoli’deki Kapalı Spor Salonu’nda
barındırılan 250 mülteciyi de ziyaret eden Mustafçova
Belediyesi yetkilileri, burada kalanların yaklaşık
yarısının 18 yaş altı çocuklar olduğunu söylediler.
Belediye Başkanı Cemil Kabza Eleftheroupoli’deki
merkezle ilgili olarak, “Ben İdomeni kampını
görmediğim için pek kıyaslama yapamıyorum.
İdomeni’ye giden arkadaşlar, buradakilerle bir kıyas
yaptıklarında, Paggeo bölgesinde bulunanların daha
iyi durumda olduklarını söylüyorlar. En azından
burada bulunan mülteciler kapalı bir yerde bulunuyor.
Hatta çocukların bile rahatlıkla oynayabileceği bir
alan var. Bunun yanında sıcak suları var. Doktor
kontrolleri yapılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Belediye olarak bundan sonra toplayacakları
yardımların İdomeni bölgesindeki mültecilere yönelik
olacağını kaydeden Kabza sözlerini şöyle tamamladı:
“Belediye olarak başlatmış olduğumuz yardım
kampanyasına büyük destek veren belediye
sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Yaptıkları
yardımların Allah nezdinde kabul görmesini temenni
ediyorum.”
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Keramaris’den
öğretmenlere
“Türkçe yasağı”
DOĞU Makedonya –
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, azınlık
mensubu öğretmenlerin
yazışmalarında Türkçe dilini
kullanmamaları için talimat
verdi. Keramaris tarafından
Rodop, İskeçe ve Meriç
illerindeki ilköğretim
müdürlerine gönderilen
yazıda, Bölge İlköğretim İdari
Komisyonu (PİSPE) üyesi olan
azınlık mensubu öğretmenler
tarafından okullara Türkçe
bilgi notu gönderildiği iddia
edildi.
Keramaris, 7 Mart tarihli
talimatında ilköğretim
müdürlerinden azınlık
ilkokullarındaki müdürlere
gerekli uyarıları yapmalarını
istedi. Eyalet Eğitim Müdürü,
bundan sonra gönderilecek
bilgi notu ve yazıların,
devletin resmi dili olan
Yunanca’da olmasını istedi.
Koalisyonun küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar (ANEL)

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Bir dünya savaşı bu…
izim gibi “küçük”, “basit”
insanları yönetmek ve
yönlendirmek için
uluslararası siyasetin vazgeçilmez
enstrümanıdır kutuplaşmalar.
20. yüzyıla damgasını vuran
Doğu ve Batı Bloku arasındaki
soğuk savaş, 1989 yılında Berlin
Duvarı’nın yıkılmasıyla sona erdi.
Demir Perde’nin yırtılmasıyla,
geçen yüzyılı etkisi altına alan
Doğu ve Batı arasındaki
kutuplaşma da sona erdi.
İnsanlık rahat bir nefes aldı. İki
kutuplu dünya anlayışı sona ermiş,
nükleer savaş tehditleri bitmiş ve
nihayet barış gelmişti.
Aslında bu her türlü kötülükten
arınmış, hatta saf denilecek
düşüncenin uzun ömürlü olmadığı
kısa sürede anlaşıldı.
New York’taki ikiz kulelere
yapılan saldırı, yeni bir
kutuplaşmanın, yeni çıkar
çatışmalarının dönüm noktasıydı.
11 Eylül 2014’te Amerika’nın
kalbine yönelik saldırı,
önümüzdeki dönemin çatışma
noktasının İslam korkusu ve
buradan kaynaklanan teröre
bağlanacağının göstergesiydi.
Lügatımıza yeni kelimeler girdi…
İslamofobi; nedenleri, niçinleri ile
yeni bir tartışma konusu oldu.
Oldukça eski bir şiddet yöntemi
olan terör, yeni yüzyılda daha
güçlü ve korkutucu şekilde
sahneye çıktı.
Dünyaya barışın geldiğini
düşünen sıradan insanları saran
rehavetin yerini, radikal İslam
kaynaklı olduğu savunulan terör
korkusu aldı. Kötü Müslümanlar,
iyi Hıristiyanlara “savaş açtı”
düşüncesiyle, Batı’da
hoşgörüsüzlük, ayrımcılık
tırmanışa geçti.
Suriye’de uzaktan izlemeye
başladığımız iç savaş, sınırlar
ötesine taşınınca, Suriye’deki
sorun bizim de sorunumuz oldu.
Orta Doğu’nun sürekli körüklenen
ateşi herkesi yakmaya başladı.
Kışkırtılan radikal gruplar herkesin

B

Partisi üyesi olan Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis

Keramaris, 2015 yılında bu
göreve getirilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan
Çipras ve Pavlopulos’a yanıt

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Tanju Bilgiç,
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos ve Başbakan Aleksis
Çipras’ın Türkiye ve Türk
kimliğine yönelik
açıklamalarına ilişkin,
“Açıklamalar Yunanistan ve
Ermenistan arasındaki
ilişkilerin ve dayanışmanın Türk
kimliğine yönelik ortak bir
husumet ve karalama üzerine
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inşa edildiğini gösteren
hastalıklı bir anlayışın
ürünüdür.” ifadelerini kullandı.
Bilgiç, Pavlopulos ve
Çipras’ın Ermenistan
Cumhurbaşkanı Serj
Sarkisyan’ın Atina’ya yaptığı
resmi ziyaret çerçevesinde,
Osmanlı İmparatorluğu’nun
parçalanışı sırasında yaşanan
tarihi olaylara atfen Türkiye ve
Türk kimliğine yönelik
açıklamaları hakkındaki bir
soruya yazılı yanıt verdi.
Tanju Bilgiç yanıtında şu
ifadeleri kullandı: “Söz konusu
açıklamalar Yunanistan ve
Ermenistan arasındaki
ilişkilerin ve dayanışmanın Türk
kimliğine yönelik ortak bir
husumet ve karalama üzerine
inşa edildiğini gösteren
hastalıklı bir anlayışın
ürünüdür. Türkiye ve Türk
milleti, hukuk dışı, gerçeklikten
kopuk, tek yanlı ve saplantılı bir
tarih dayatmasını her fırsatta
gündeme getirenlere hiçbir
şekilde itibar etmeyecektir.”
Ermenistan Cumhurbaşkanı
Sarkisyan’ın Yunanistan’ı
ziyareti kapsamında, 15 Mart’ta
ikili tarafından yapılan ortak
açıklamada Çipras,

“Halklarımızın tarihi
paraleldir. Mağdur
kaldıkları zorluk ve
kovuşturmalar tarihi,
Ermeniler ve Pontus
Rumlarına yapılan
soykırımların iz bıraktığı
bir tarihtir.” şeklindeki
görüşünü paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Sarkisyan
da Yunanistan’ın 1915
olaylarına ilişkin tutumunu
överek, “Bütün bunlar,
dayanışma ruhunun
yıllardır halklarımızı
birleştirdiğini ve
birleştirmeye devam
edeceğini göstermektedir.”
değerlendirmesinde
bulunmuştu.

SAHİBİ: HüLYA EMİN

Genel Müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. Mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

korkusu oldu. “Büyüklerin”
çıkarları, sokakta yürüyen, otobüs
bekleyen, evine, işine gitmek için
metroya binen, seyahat etmek için
havaalanına giden sivillerin kabusu
haline dönüştü.
Kanaatimce, dünyaya yeni bir
kutuplaşma kazandırma
gayretinde olanların bile
kontrolünden çıkan yeni bir
çatışmanın tam göbeğindeyiz.
Hepimiz… Ankara’da, İstanbul’da,
Diyarbakır’da yaşayanı da, Paris’te,
Brüksel’de hayatını sürdüreni de…
Aslında yeni bir dünya savaşının
içindeyiz. Yöntem ve metodları bir
öncekilere göre hayli farklı olsa da
toplu ölümlerin, savaştan
kaçışların yaşandığı ve tüm
dünyayı etkisi altına alan bir savaş
bu. Üstelik teknolojik gelişimin
doruk noktasında olmasıyla
dünyanın her köşesindeki acıya
bizzat tanık olduğumuz bir savaş.
Sanki evimizin içinde
oluyormuşçasına; neredeyse
naklen izlediğimiz bu savaşın can
ve mal kaybının yanı sıra insan
psikolojisine maliyetinin çok
yüksek olacağı kesin.
Tedirginlik, korku, endişe artık
insanların ortak paydası.
Tehlikenin nereden, nasıl geleceği
bir bilinmez.
“Bana dokunmayan yılan bin yıl
yaşasın” devri de geride kaldı.
Yılanın kime dokunacağı, kimi
sokacağı artık kontrolden çıktı.
Dini, dili olmadığı kanıtlandı.
Dünya üzerinde çıkar
gruplarının acımasız savaşı sona
ermedikçe, dünyanın
nimetlerinden faydalanmada fırsat
eşitliği yaratılmadıkça, kainatın en
zeki yaratığı, en korkuncu ve zalimi
olmaya devam edecek.
İnsanlığın ortak hedefi artık
terörle mücadele olacak. Ortak ve
birlikte hareket ederek kazanılacak
bir savaş bu. Dinlerin, kültürlerin
değil, iyi ve kötünün karşı karşıya
geleceği bir savaş…
İyinin ve sağduyunun hakim
olması dileğiyle…

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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Avrupalı gazeteciler
Frankfurt’ta buluştu
Türkiye’deki
Yurtdışı Türkler
ve Akraba
Toplulukları
Başkanlığı (YTB)
tarafından
Almanya’nın
Frankfurt
şehrinde
düzenlenen “Batı
Avrupa Yerel
Medya Çalıştayı”
Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinde yayın
yapan yazılı ve
görsel medya
temsilcilerinden
yaklaşık 100
kişinin katılımı
ile gerçekleşti.
İki gün süren
çalıştayın ilk
gününde
“Diaspora
Medyasının
Gerekliliği” ve
“Avrupa’daki
Türk Medyası ile
İşbirliğinde Kamu
Kurumları”
konulu paneller
düzenledi.
Çalıştayın son
gününde ise
“Avrupa’da
Türkçe Yayın
Yapan Medya
Organları ve
Sorunları” adlı
atölye çalışması
gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAYIN ilk günü
katılımcılara hitaben konuşan
YTB Başkanı Doç . Dr. Kudret
Bülbül konuşmasına,
“Avrupalı Türklere baktığımda
Cem Karaca’nın ‘İşçisin sen
işçi kal’ şarkısı aklıma gelir.
Buradaki insanlarımızın işçi
gelip işçi kalmadıklarını
görmekten mutluluk
duyuyorum” sözleri ile başladı.
100 yıl önce Kenya’dan giden
bir göçmen ailenin çocuğunun
bugün ABD’ye başkan
olduğunu söyleyen Bülbül,
Türklerin Avrupa’ya geleli 5060 yıl olduğunu hatırlatarak,
önemli mevkilere gelmeleri
gerektiğini söyledi.
Medyanın bir dilin,
kültürün ve medeniyetin
taşıyıcısı olduğuna vurgu
yaparak, “Bu anlamda bir dilin
kaybolması demek bir
medeniyetin gitmesi demektir”
diyen Bülbül, son 50-60 yıla
bakıldığında Avrupa’da
yaşayan Türklerin çok önemli
çalışmalar yaptığını, ancak
daha yapılması gereken
çalışmalar olduğunu söyledi.
Yurt dışındaki Türk
medyasının kendini
konumlandırma biçiminin ve
söylemlerinin son derece
önemli olduğunu anlatan
Bülbül, “Sizi okuyanlar, doğal
olarak ya bir özgüven içinde
yürüyüşlerini sürdürecekler ya
bir teslimiyetçi bakış açısıyla
bulundukları üklelerde
kaybolacaklar ya da reddiyeci
bir bakış açısıyla bulundukları
toplumdan kopup
savrulacaklar. Avrupa’nın son
zamanlarda daha çok içine
kapandığını ve korkularına
teslim olduğuna şahit
oluyoruz. Biz bu korkularımızı
1990’larla birlikte büyük
oranda aştık. Kendi
tarihinden, kültüründen,
medeniyetinden korkan bir
Türkiye’den, bütün bunlarla
birlikte yaşayan, bütün
bunlarla barışan bir Türkiye’ye
evrildik. Evrildikçe
normalleştik, normalleştikçe
rahatladık ve rahatladıkça çok
farklı toplum kesimleriyle
iletişim kurabilen bir
Türkiye’ye geldik.” dedi.
Avrupa’da göçmen krizi
sırasında içe kapanmanın ne
kadar büyük bir sıkıntı
olduğunun bir kez daha ortaya
çıktığını aktaran Bülbül,
“Göçmenler ve mülteciler
konusunda insanlığın bir
anlamda vicdanı olmuş bir
ülkenin vatandaşı olmaktan
dolayı son derece gurur
duyuyorum.” dedi.
Türkiye’nin Almanya’daki
Frankfurt Başkonsolosu
Mustafa Çelik’in katılımcıları

selamlamasının ardından
çalıştayın ilk paneli başladı.
Panele mederatör olarak
başkanlık eden YTB Başkanı
Doç . Dr. Kudret Bülbül’ün yanı
sıra TRT Genel Müdürü Şenol
Göka, Basın Yayın İlan Kurumu
Başkanı Yakup Karaca, Anadolu
Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Özkaya konuşmacı
olarak yer aldı.

hizmeti YTB ile Türk İşbirliği
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığınca da
desteklenmektedir.” diye
konuştu. Özkaya, ayrıca ‘Türk
Dünyası’ haber paketi
projesinin yanı sıra ‘İslam
Dünyası’ haber paketine ilişkin
de çalışmaların da sürdüğünü
söyledi.

ANADOLU AJANSI
MÜJDE VERDİ

AVRUPA’DAKİ TÜRK
MEDYASININ ÖZ
GÜVENİ ARTTI

Anadolu Ajansı Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Özkaya ise
Türklerin dünyadaki nüfus
alanının giderek genişlediğine
işaret ederek, 7’si bağımsız 14’ü
özerk toplam 21 Türk devletinde
yaşayan Türklerin yanı sıra
Türkiye’den Batı’ya göç eden
Türkler de hesaba katıldığında
bugün dünyadaki Türk
nüfusunun 270 milyon
civarında olduğunu ifade etti.
“Türk diasporasının Avrupa ve
Amerika’daki gücünü
belirleyecek ana unsurlardan
biri, bugün tüm dünyada gücün
ana merkezi olarak gösterilen
medya sektöründeki
etkinliğidir.” diyerek
konuşmasına devam eden
Mustafa Özkaya, Anadolu
Ajansı’nın aylardır uzman bir
kadro ile üzerinde çalıştığı ve
dünyanın dört bir tarafındaki
Türk soydaşlarının medya
faaliyetlerine büyük bir destek
sağlayacağını belirterek “Türk
Dünyası” haber paketinin
Haziran ayında kullanıma
sunulmak üzere hazırlandığı
müjdesini verdi. Türk Dünyası
haber paketinin Anadolu
Ajansı’nın tamamen özgün bir
projesi olduğunu dile getiren
Özkaya, “Şu hususun özellikle
bilinmesi gerekir ki Türk
Dünyası haber paketi projesi
Türk dünyasına yönelik bir
misyon projesidir. AA’nın bu

TRT Genel Müdürü Şenol Göka
da bu tür toplantılarda bir araya
gelmenin öneminden söz ederek
başladığı konuşmasında,
Avrupa’daki Türk medya
mensuplarının aynı zamanda
kültürel açıdan önemli bir
misyon üstlendiğine dikkat
çekerek Avrupa’da yaşayan Türk
toplumundaki özgüvenin artık
medyaya da yansıdığını söyledi.
Göka, Avrupalı Türklerin 25-30
yıl önceki durumları ile
kıyaslanamayacağını söylediği
konuşmasında, Türkiye’den
Avrupa’ya bakışın da 30 yıl
öncesine göre çok farklı
olduğunu ifade etti. Göka
konuşmasında, “Ben de bir
gurbetçi çocuğuyum. 20-30 yıl
öncesinde burası bize hayal gibi
gelirdi. Çok büyük bir hayranlık
ve şaşkınlıkla buralarda
dolaşırdık. Oysa şimdi buralara
geldiğimizde ‘bizde çok daha
iyisi var’ diyebilecek duruma
geldik. Bu bir özgüven
meselesidir.” dedi.
“Diaspora Medyasının
Önemi” temalı ikinci panele ise
Anadolu Ajansı’ndan Yusuf
Kaya, Hürriyet gazetesinden
Ahmet Külahçı, Alman
medyasında köşe yazarı Eren
Güvercin, T.C. Brüksel
Büyükelçiliği Basın Müşaviri
Veysel Filiz konuşmacı olarak
katıldı.
Günün üçüncü ve son

panelini ise YTB’nin genç
beyinlerinden Mehmet Nedim
Aslan yönetti. İslamofobi ve
medya konulu panelin
konuşmacıları Hollanda’dan
Burhanettin Carlak; Türkye’den
Star Gazetesi yazarlarından
Mustafa Kartoğlu, Almanya’dan
yayın yapan Kanal Avrupa’dan
Gazeteci Ahmet Özay oldu.
Avrupa’da Türkçe yayın
yapan medya organlarının
sorunlarının masaya yatırıldığı
atölye çalışması sonucunda
Avrupa’da Türkçe yayın yapan
medya organlarının öncelikli
önerileri genel olarak mali
kaynak konusunda destek
sağlanması, Avrupa’daki Türkçe
yayın yapan medyanın
örgütlenmesi konusunda
çalışmalar yapılması, mesleki
eğitim çalışmaları ve haber
ajanslarına üyelik konusunda
daha uygun koşullar sunulması
olarak belirlendi.
YTB Başkanı Bülbül, çalıştay
sonunda yaptığı konuşmada,
çalıştaya yoğun bir katılım
sağlanmasından dolayı
memnuniyet duyduğunu
belirterek, katılımcıların genel
olarak Türkçe medya ve
Türkçeyi yaşatma konularında
son derece bilinçli ve özverili
olduklarını gözlemlediğini
söyledi.
Çalıştayda sunulan önerileri
bir rapor haline getireceklerini
dile getiren Bülbül, “Burada
bize dair yapılması gereken
şeyler varsa üzerimize alacağız,
diğer kurumlarla ilgili takip
edilmesi gereken konular varsa
onları da birlikte çalışacağız”
diye konuştu.
Bülbül, ayrıca Avrupa’daki
Türkçe yayın yapan medya
organlarına yönelik eğitim
faaliyetleri ve uluslararası fonlar
konularında da çalışmalar
yapıldığını sözlerine ekledi.
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Brüksel’in ardından – Celal Bayar Lisesi
vrupa Birliği’nin merkezi ve
Belçika’nın başkenti Brüksel’ye
yaşanan terör saldırıları, 21
yüzyılda dünyanın en büyük sorununun
terör olduğunu bir kez daha hatırlattı.
“Bir kez daha” diyorum çünkü dünyanın
bunu anlaması, algılaması ve
sindirebilmesi için Ortadoğu ülkelerinde
onlarda hatta yüzlerce insanın yaşamına
mal olan terör saldırıları ne yazık ki
“yetmiyor.” 34 kişinin ölümü ve çok
sayıda insanın yaralandığı terör
saldırılarının sonucunda Avrupa ve batı
“kara kara” düşünmeye başladı. Bu
insanlık dışı eylemlere tepki göstermek,
kınamak, lanetlemek her insanın
boynunun borcudur. Orada veya burada
olsun, nerede olursa olsun bu tür terör
saldırılarını kınama ve tepki gösterme
konusunda “filtre” kullanamayız. Terör
her yerde terördür. “Bizde” olunca
kınıyoruz, “uzakta” olunca pek
umursamıyoruz türünden bir tutum kabul

A

edilemez. Herşeyden önce bu tutum
“insani” olamaz. Ne yazık ki Avrupa
dışındaki teröre gereken tepkiyi ve
hassasiyeti göstermekte zaafiyeti olan
Avrupa, bu konuda bugüne kadar iyi bir
sınav vermedi. Ortadoğu’daki iç savaşlara
sadece “mülteci” penceresinden bakan
Avrupa ve Avrupa Birliği, dünyanın en
büyük sorununu doğuran bu bölgede,
çözüme yönelik aktif bir rol alamadı.
Brüksel’deki saldırılar, daha önce
Paris’te yapılan terör saldırılarıyla birlikte
değerlendirilmesi gerekir. Bu salırılar
yanıbaşındaki dramlara, sıkıntılara,
krizleri gözlerini kapatarak kendini bir
“huzur adası”nda tutabileceğini düşünen
Avrupa Birliği’ne işin öyle olmadığını
göstermesi gerekir. Yaşadıkları
“cehennemden” kurtulmak ve daha iyi bir
yaşama kavuşmak için ölümü göze alarak
çoluk çocuk denizlere atlayan insanları
buna iten “sebepler” nedir acaba?
Sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın

bu sorunun cevabını arayıp bulması ve
bunun gereğini yapması gerekir.
Brüksel’deki terör saldırıları son
dönemde Avrupa’da yaşanan göçmen ve
mülteci krizinde de yeni bir sürece
girileceğini gösteriyor. Bir süredir
göçmen ve mültecilere kapılarını kapatan
ve kendini dünyanın sorunlarından izole
etmeye çalışan Avrupa ülkelerinin bu
duvarı daha da yükselteceği
değerlendiriliyor. Bu durum, kötüye
giden bölgemizi ve dünyamızı “iyiye” ve
“doğruya” götürmez. Durumu iyice
arapsaçına dönüştürür. İslamofobi’nin
artması, ıkrçı akımların yükselişe geçmesi
bu sürecin doğal sonuçları olarak kabul
ediliyor ne yazık ki. Bu da çevresine
duvarlar ören ve bu şekilde güvenliğini
sağlayacağına inanan bir Avrupa’ya
doğru gidiyoruz demektir. Kendi
korkularına “yenilmeyen” yanıbaşındaki
coğrafyada yaşanan iç savaşlara duyarsız
kalmayan buradaki kan ve gözyaşını
durdurmak için çalışan bir Avrupa
zihniyetinin galip gelmesini umuyor ve
diliyorum. Aksi halde kendi güvenliği için
içine kapanan ve çevresine duvar ören
Avrupa’nın güvenlik değil, daha fazla
güvensizlik yaşaması muhtemeldir.
Ülkemiz Yunanistan’ın da çevresine duvar
ören Avrupa’nın dışında kalması da bir
diğer olasılıktır. Bu konuda akıl ve
mantığın yanısıra, demokrasi, hoşgörü ve
empati duygularının Avrupa’daki devlet
ve hükümetlerden çok kauoyundan yani
Avrupa halklarından gelmesini beklemek
galiba daha akıllıca olacak.

* * * **
Gazetecinin işi haber yazmaktır. Haber
peşinde koşmaktır. Yazdığım haberler
arasında en çok zevk aldığım ve
heyecanlandığım haberler gençlerin
başarılarıdır. Bir şeyler yapmaya çalışan,
bunun için gayret gösteren bir insanın ve
özellikle de gencin hikayesini yazarken
duyduğum heyecanı çok az yaşamışımdır.
64 yıllık bir ilim yuvası olan Batı Trakya
Türklerinin ilk ortaöğretim kurumu
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi son aylarda başarıdan başarıya
koşuyor. Öğrencileri, kültür ve spor
alanındaki yarışmalarda derecelere
giriyor. Bu hafta gazetemize bu
çocukların başarılarını taşıdık.
Kendileriyle ve öğretmenleriyle
konuştuk. gençlerimizin elde ettiği
başarıların tüm azınlık toplumunu nasıl
pozitif yönde etkilediğini gördük. bir
zamanlar kapanmanın eşiğinden dönen
Celal Bayar Azınlık Lisesi, şimdi rekor
sayıda öğrencisiyle başarıdan başarıya
koşuyor. Ve bunun çok daha üzerine
çıkma azim ve gayretinde olan insanların
varlığını görmek, dünyamızın ve azınlık
toplumunun içinde bulunduğu bu
“karamsarlığa” karşı “ışık” tutuyor. Bu
ışığın sönmeden büyümesi ve tüm
toplumu sarması en büyük temennimdir.
Bu başarılarıyla bizlere ve tüm topluma
pozitif enerji ve iyimserlik pompalayan
gençlerimizi ve onlara yol gösteren
öğretmenlerini tebrik ediyorum.

“TBMM Batı Trakya Destek Grubu”na katılımlar artıyor
Salmanlı köyünden
Rıdvan Murteza
Alman şirketinde
genel müdür oldu
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri’nin çatı
kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Merkezi tarafından
oluşturulan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Batı
Trakya Destek Grubu”na milletvekillerin yoğun
ilgi gösterdiğini bildirildi.

52 MİLLETVEKİLİ DESTEK
GRUBU’NA KATILDI
AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisi’nden toplam 52 milletvekilinin
“TBMM Batı Trakya Destek Grubu”na katıldığını
dile getiren BTTDD, yakın zamanda bu sayının
daha da artabileceğini ifade etti.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
“Oluşum çalışmalarımız sonlandığında, TBMM
Batı Trakya Destek Grubu üyelerini en kısa
sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında
yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret
ederek bundan sonra yapılacak çalışmalar
hakkında bilgilendirmelerde bulunacak ve
izlenecek çalışma stratejilerimizi kendileri ile
birlikte istişare edeceğiz. Sonrasında da hem
uluslararası platformlarda, hem de anavatan ile

Batı Trakya’da çeşitli faaliyet ve organizasyonlar
ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve
TBMM Batı Trakya Destek Grubu ile ortak
çalışmalara imza atacağız. Bu çalışmalarımız ile
Batı Trakya’da yaşayan hemşehrilerimizin planlı
asimilasyon politikaları ile ellerinden alınan,
yasal kazanımları olan eşit statüdeki Yunan
vatandaşları olarak yaşama haklarının tekrar geri
kazanımı için oradaki STK’larımız ve diğer
örgütlerle ortak mücadele yürütme ve planlanan
stratejiler çerçevesinde faaliyetler sürdüreceğiz.”
dedi.
Bu girişimlerin, uluslararası arenada
yürütülen çalışmalar sırasında Batı Trakya
Türkleri’nin elini güçlendireceğini kaydeden
Başkan Hüseyin, “Ana unsur anavatan Türkiye
Cumhuriyeti’nin gücünü tam ve eksiksiz olarak
arkamızda hissetmemizdir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde uzun süredir oluşturulan ve bu
dönemde de tekrar eskisinden daha güçlü
oluşacağına en ufak bir şüphemiz olmayan Batı
Trakya Destek Grubu bu açıdan bizler için büyük
önem arz etmekte ve değer içermektedir.”
görüşlerine yer verdi.

RODOP ilinin Salmanlı
köyünden Rıdvan Murteza,
Almanya’ya işçi olarak gittiği
Hamburg şehrinde çalıştığı
firmada genel müdür oldu.
Almanya’nın liman kenti
Hamburg’daki IATI GMBH
Şirketi’ne 23 Şubat tarihinde
genel müdür olarak atanan
Rıdvan Murteza, ilkokulu
Salmanlı köyünde, ortaokul ve
lise eğitimini Türkiye’de Bursa

Erkek Lisesi’nde, yüksek
ögrenimini de Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde
tamamladı.
25 yıl önce Almanya’ya
giderek seyahat ve turizm
sektörünün değişik
kademelerinde görev alan
Murteza, çalıştığı firmada genel
müdürlüğe kadar yükselmiş
oldu.
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Celal Bayar Azınlık Lisesi
başarıdan başarıya koşuyor
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu –
Lisesi, son dönemde başarıdan başarıya
koşuyor. 1952 yılında kurulan ve Batı Trakya
Türk azınlığının ilk ortaöğretim kurumu olan
okulun öğrencileri müzik, spor ve sosyal
alanda aldığı ödüllerle gurur kaynağı oldu.
GEÇTİĞİMİZ haflalarda
Selanik’te yapılan okullar arası
güzel sanatlar yarışmasına
katılan Celal Bayar Lisesi Müzik
Grubu, ikincilik ödülüyle
döndü. Türkçe ve Yunanca
olarak söylenen üç şarkıyla
yarışmaya katılan, müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa
yönetimindeki Celal Bayar
Azınlık Lisesi Müzik Grubu’nun
Yunanistan genelinde ikinci
olması, eğitim camiasında ve
azınlıkta memnuniyet yarattı.
Müzik alanındaki başarıdan
sonra, Gümülcine Azınlık
Ortolaokulu – Lisesi öğrencileri
bu kez de Drama’da yapılan
öğrenciler arası kısa metrajlı
film yarışmasında büyük bir
başarıya imza attı. Celal Bayar
Lisesi öğrencileri “Hayalperest”
adını verdikleri 5 dakikalık
animasyon filmiyle yarışmada
Yunanistan birinci oldu. Son
dönemde ülkemizin ve
dünyanın tartıştığı savaş ve göç
konusunu filmde işleyen Celal
Bayar Ortaokulu – Lisesi
öğrencileri film yarışmasından
birincilik ödülüyle döndü.
Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu – Lisesi bu yıl
yapılan atletizm yarışmalarında
da birinci oldu. İl genelindeki
ortaokul ve liseler arasındaki
yarışmalarda toplam 29
madalya kazanan Celal Bayar
Azınlık Ortokulu – Lisesi birinci
oldu.
GÜNDEM, son günlerde
başarılarıyla göz dolduran ve
azınlığın gurur kaynağı olan
öğrenci ve öğretmenlerle
konuştu. Öğrenciler, elde
ettikleri başarılardan sonra
duygularını ve geleceğe dair

düşüncelerini gazetemize
anlattılar. Okul müdürü Tunalp
Mehmet ve diğer öğretmenler
ise öğrencilerin başarılarının
arkasındaki nedenleri anlattılar.

CELAL BAYAR LİSESİ
MÜZİK GRUBU
Selanik’te yapılan Yunanistan
Okullar Arası Güzel Sanatlar
Yarışması’nda müzik alanında
ikinci gelen dokuz kişilik grupta
yer alan Kurcalı köyünden
Kübra Yunus Halil, çok kısa
sürede oluşturdukları grupla
önemli bir başarıya imza
atmaktan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Orta üçe
giden ve grupta solist olarak yer
alan Kübra Yunus Halil şöyle
konuştu: “Selanik’te yapılan
yarışmaya katılmak için kurulan
bir grup olduk. Kasım ayında
oluşturuldu grubumuz. Çok kısa
sürede arkadaşlarla
bütünleştik. Elde ettiğimiz bu
başarı hepimizi çok mutlu etti.
Müzik öğretmenimiz
MehmeMustafa bizi
yönlendirdi.”
Grupta saz ve ney olduğu için
türkü tarzı söylediklerini ifade
eden Kübra Yunus Halil,
“Yarışmada Türkçe ve Yunanca
söylediğimiz şarkıların
izleyenlerin ve komitenin
ilgisini çektiğini gördük.” dedi.

“BİR ÖDÜL ALDIK VE TÜM
TOPLUM MUTLU OLDU”
Grubun gitaristi olan lise son
sınıf öğrencisi Enes
Şerifoğullarından beş yıldan
beri müzikle uğraştığını
belirterek, “Okulumuz
yarışmada ikinci oldu. Biz bu
başarımıza çok sevindik. Fakat

MÜZİK GRUBU

bizim dışımızda tüm azınlığın
buna yer vermesi ve bu
mutluluğumuz paylaşması çok
etkiledi bizi. Bir ödül aldık ve
tüm toplum mutlu oldu.” dedi.
Celal Bayar Azınlık Lisesi’nin
son dönemde birçok başarıya
imza attığını dile getiren Enes
Şerifoğlullarından, “Bir grubun
başarısı diğer öğrencileri
heveslendiriyor. Son yıllarda
müzik veya spora ilgi duyan
öğrenci arkadaşlarımızın sayısı
arttı. Örneğin ben orta birde
müziğe başladım. Şimdi
müzikle uğraşan öğrenci sayısı
o zamana göre çok daha fazla.”
diye konuştu.
Selanik’teki yarışmaya
katılarak, yaptıkları müzikle bir
farkındalık yaratmak
amaçladıklarını vurgulayan
Enes, “Bunu da başardığımıza
inanıyorum. Bize destek olan
herkese teşekkür ederiz.” dedi.

MÜZİKÖĞRETMENİ
MEHMET MUSTAFA
Gazetemize konuşan Celal

Öğretmenler
Artemis
Arhontogeorgi,
Maria Gubili ve
Sofia Köroğlu

Bayar Azınlık Lisesi müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa ise
okulun başarıların kadro
çalışması sayesinde olduğuna
inandığını söyledi. Mehmet
Mustafa, “Okulumuzun son
dönemde başarılı bir süreç içine
girdiğini görüyoruz. Gerek
eğitim sürecinde, gerekse sosyal
ve sportif aktivitelerde çıtanın
yükseldiği açık. Bunu başarılı
kadro çalışmasına bağlıyorum.
Öğrencilerin istekli olması tabii
ki şart. İster müzik, ister tiyatro,
resim, spor veya diğer alanlarda
olsun öğrencilerin doğru bir
şekilde yönlendirilmesi önemli.
Bir grubun başarısı diğer grubu
motive ediyor. Bir itici güç
olarak etki ettiğini görüyorum.
Bu şekilde sosyal ve kültürel
faaliyetler ivme kazanıyor. Tabi
onların başarısı hem
kendilerine, hem ailelerine ve
tabii ki tüm azınlığa ve topluma
mutluluk ve gurur yaşatıyor.”
diye konuştu.

KISA METRAJLI
FİLM EKİBİ
Drama’da bu yıl ikincisi yapılan
Öğrenciler Arası Kısa Metrajlı
Filk Yarışması’nda animasyon
filmleri alanında birincilik
ödülü kazanan 16 kişilik grubun
öğretmenleri Artemis
Arhontogeorgi, Maria Gubili ve
Sofia Köroğlu, yarışma ve
öğrencilerin kazandığı birincilik
ödülüyle ilgili GÜNDEM’e
konuştular. Gümülcine Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nde
çalışmaktan duydukları
memnuniyeti dile getiren
öğretmenler, okulda yetenekli
çok sayıda çocuk olduğunu
söylediler. Yurt içindeki

okulların yanı sıra yurt dışında
faaliyet gösteren Yunan
okullarının da yarışmaya
katıldığını anlatan öğretmenler,
birincilik ödülünün kendileri
için sürpriz olduğunu, ancak
çocukların birincilik ödülünü
hak ettiğini belirttiler.
Kendilerinin öğretmen olarak
sadece öncü olduğunu ve tüm
projeyi öğrencilerin
yürüttüğünü kaydeden
Arhontogeorgi, Gubili ve
Köroğlu, çocukların biraz
yönlendirmeyle büyük
başarılara imza attıklarını
söylediler. Filmin konusunun
90 öğrencinin yazdığı
kompozisyon dikkate alınarak
oluşturulduğuna dikkat çeken
edebiyat öğretmenleri, filmin
savaş ve göç sorununu ele
aldığını, bunun da çok önemli
olduğunu vurguladılar.
Okulda Eylül ayında göreve
başladıklarını belirten
öğretmenler, öğrencilerin ahlak
ve terbiyelerinin çok iyi bir
seviyede olduğunu ve çok hızlı
bir şekilde okula ve öğrencilere
uyum sağladıklarını anlattılar.
Yarışmada dereceye giren
okulların, 13 Nisan tarihinde
Atina’da Eğitim Bakanlığı’nda
yapılacak törene davet
edildiğini dile getiren
öğretmenler, ancak ekonomik
külfet ve sınav döneminin
yaklaşması nedeniyle Atina’ya
gitmelerinin zor olduğunu dile
getirdiler.
Öğretmenler; Arhontogeorgi,
Gubili ve Köroğlu yarışmada
birinci olan tüm öğrencileri bu
önemli başarılarından dolayı
tebrik ettiklerini ifade ederek
sözlerine son verdiler.
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Hasan, geçen yıl futbol
takımında yer aldığını, bu yıl ise
ilk kez atletizm yarışmasına
katıldığını anlattı. Emre,
gelecekte de spora devam etmek
istediğini ve bu alanda madalya
kazanmayı hedeflediğini
söyledi.
Arda Hacı İsmail Muhterem
ise disk atma yarışmasında
ikinci geldiğini, birincilik ödülü
kazanan öğrencinin de kendi
okulundan olduğunu vurguladı.
Okulun başarıları için ter
dökmekten mutluluk
duyduğunu anlatan Arda, “Spor
çok güzel bir uğraş. Ben çok
seviyorum. Arkadaşımla birlikte
okulumuzu en iyi şekilde temsil
etmek için çıktık. O bilinçle
diski attık. O birinci oldu, ben
ikinci oldum. Çok sevindik.
Okulumuzun başarılarıyla
hepimiz gururlanıyoruz.” diye
konuştu.

FİLİM YARIŞMASINA KATILAN GRUP

OKUL MÜDÜRÜ:
“OKULUMUZLA GURUR
DUYUYORUZ”

ATLETİZM GRUBU

“SAVAŞ VE GÖÇ
SORUNUNU
ÖZELLİKLE SEÇTİK”
Filk ekibindeki 16 öğrenciden
biri olan Melek Nuri, savaş ve
göç sorununun dünyayı
etkileyen en büyük sorun
olduğunu gördükleri için bu
konuyu seçtiklerini söyledi.
Filmin resimlerini çizen Melek
Nuri, gelecekte de bu mesleği
yapabileceğini söyledi.
Ekipte yer alan bir diğer
öğrenci Rabia Pişka Mehmetali
ise çok zevkli bir çalışma
olduğunu ve buna benzer
yarışmalara katılmak
istediklerini anlattı.
Öğrenciler, ülkemizde ve tüm
dünyada yaşanan göçmen
sorununu televizyon ve sosyal
medyadan izlediklerini ve çok
etkilendiklerini belirterek, bu
konuyu işleyen bir filmin
birincilik ödülüne layık
görülmesinin güzel bir gelişme
olduğunu dile getirdiler. Film
ekibinde yer alan öğrenciler,
birincilik ödülünün kendileri
için sürpriz olduğunu ifade
ettiler.

ATLETİZM’DE 29 MADALYA
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi bu yıl
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yapılan Rodop ili ortaokul ve
liseler arası atletizm
yarışmalarında rekor sayıda
madalya kazandı. Toplam 29
madalya elde eden Celal Bayar
Lisesi, il genelinde birinci oldu.
Beden eğitimi öğretmenleri
Yılmaz Apti ve Sezgin Berber
yönetimindeki öğrenciler
atletizm yarışmalarında 10
birincilik, 12 ikincilik ve 7
üçüncülük kazandı.
Beden eğitimi öğretmeni
Yılmaz Apti, ortaokul ve liseler
arasında yapılan yarışmada 29
madalya ile yeni bir rekor
kırdıklarını söyledi.
Öğrencilerin çok kabiliyetli
olduğunu belirtek Apti, “Geçen
yıl 25 madalya almıştık. Bu yıl
çıtayı yükselttik. İki ay önce de
voleybolda liseler arasında
şampiyon olmuştuk.
Dedeağaç’ta da Rodop ilini
temsil etmiştik. Çalışmalarımızı
okulda yapıyoruz. Onun dışında
da Panthrakikos stadında
çalışıyoruz. Orada da öğreciler
arasında test yapıyoruz ve
zaman tutuyoruz. Yarışmaya
katılmadan öğrencilerle en iyi
sonucu almak için çalışıyoruz.”
diye konuştu.
Diğer beden eğitimi
öğretmeni Sezgin Berber de

okulun başarılı bir süreç
yakalamasının nedenini
uyumlu ekip çalışmasına
bağladı. Okullar arasındaki
atletizm yarışmalarına her
okuldan bir branşta en fazla iki
öğrencinin yer aldığını belirten
Berber şöyle konuştu: “Kendi
aramızda elemeler yapılıyor. En
iyi dereceyi elde eden
öğrencilerimiz, okulumuzu
temsil etmeye hak kazanıyor.
Biz öğretmenler olarak bu
başarılardan çok mutluyuz.
Okul yönetimi, encümen heyeti
ve aileler bizlere her konuda
yardımcı oluyor.
Öğretmenlerimizin katkılarını
da unutamayız. Biz hep birlikte
bir aile olarak hareket ediyoruz.
Bu da başarıyı getiriyor.”
600 metre koşu yarışmasında
üçüncü olan ortaokul ikinci
sınıf öğrencisi Duygu Hacıali,
sporu çok sevdiğini, ilk defa
katıldığı yarışmada dereceye
girmekten mutluluk duyduğunu
söyledi. Duygu Hacıali, okulun
spor ve müzik alanındaki
başarısının kendilerini ve
ailelerini gururlandırdığını
kaydetti.
Ortaokul üçüncü sınıf
öğrencisi olan ve 600 metre
koşuda ikinci olan Emre Sadık

Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi Müdürü
Tunalp Mehmet, okulun son
dönemde elde ettiği başarıları
değerlendirdi. “Öncelikle
okulumuzdaki tüm öğrencileri
tebrik ediyorum” diyerek söze
başlayan Müdür Tunalp
Mehmet, eğitimin ailede
başladığını ve okulda devam
ettiğini söyledi. Son dönemde
okul öğrencilerinin spor, müzik,
tiyatro, güzel sanatlar ve sosyal
alandaki başarılarının büyük
bir ivme kazandığına dikkat
çeken okul müdürü, “Bizde 816
öğrenci var. Okuldaki
öğretmenlerimiz çalışıyor ve bu
cevherleri ortaya çıkartıyor. Biz
okul yönetimi ve encümen
heyeti olarak öğretmenlerimize
ve öğrencilerimize en iyi şekilde
hizmet etmeye çalışıyoruz.
Mümkün olan tüm imkanları
onlara sağlamaya çalışıyoruz.
Çocuğun tek başına
yapabilecekleri sınırlı. Çocuğun
önünü açmak, onu teşvik etmek
ve yardımcı olmak biz
öğretmenlerin görevi. Okuldaki
tüm öğretmenlerimiz özellikle
son yıllarda çok büyük mesafe
katetti. Büyük bir ilerleme var.”
diye konuştu.

Cumartesi günleri kültür ve
sosyal faaliyetler var. Öğretmen
kadromuzun kanunca
öngörülenden çok daha fazla
ders yaptığını söylemek gerekir.
Normal derslerin dışında da bu
tür sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerimize vakit ayırıyoruz.
Bugün sarfettiğimiz eforun,
gayretlerin ve başarıların
semeresini önümüzdeki yıllarca
alacağımızı hep birlikte
göreceğiz. Biz büyük bir aileyiz.
Ve bu ailede çok mutluyuz.
Özellikle bu yıl başarılara ve
ödüllere doymuyoruz.
Bunlardan bir kısmı basına
yansıyor, bir kısmı da basına
yansımıyor. Heyecan üzerine
heyecan yaşıyoruz. Ikulumuzla
gerçekten gurur duyuyoruz. Bu
başarılardan tüm azınlığımızın
da gurur duyduğunu büyük bir
mutlulukla gözlemliyoruz.
Sizlere de gazete olarak
gösterdiğiniz ilgiden dolayı
teşekkür ederiz.” ifadelerini
kullandı.

“ARTIK EK BİNA
ŞART OLDU”
Okuldaki öğrenci sayısının son
beş yılda sürekli rekor kırdığını
ifade eden Müdür Tunalp
Mehmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Sınıf eksikliği en
büyük sorunumuz. Sınıflarımız
kalabalık. İki adet prefabrik
sınıf gelecekti. Henüz gelmedi.
Ancak çözümün prefabrik sınıf
değil, yeni bir ek bina olduğunu
söylemek gerekiyor. Sınıf
sayımızın artması şart.
İnanıyorum ki; çok istekli ve
başarıyı kovalayan bir ekibimiz
var. Bir kez daha tüm
öğrencilerimizi,
öğretmenlerimizi ve tüm
velilerimizi bu başarılardan
dolayı tebrik ediyorum.”

“BAŞARILARIN
SEMERESİNİ
ÖNÜMÜZDEKİ
YILLARDA
ALACAĞIZ”
Okuldaki 816
öğrencinin 500’ünün
ortaokul, diğer
316’sının da lisede
olduğunu
hatırlatan müdür
Tunalp
Mehmet,
“Artık
Cumartesi
günleri de
okulumuz
açık.

Okul Müdürü Tunalp Mehmet
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Celal Bayar öğrencileri
film yarışmasında
birinci oldu

Milletvekilleri esnaf
temsilcileriyle
bir araya geldi
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi öğrencileri,
“Hayalperest”isimli filmleriyle Kısa Metrajlı
Film Yarışması’nda birincilik ödülünü
kazandı. Ortaokul ikinci, üçüncü ve lise
birinci sınıftan 16 öğrencinin yer aldığı film
ekibi yarışmadan birincilik ödülüyle
döndü.
30 okulun yer aldığı yarışmada
Gümülcine Azınlık Lisesi’ne birincilik
ödülü getiren animasyon filminin konusu
savaş ve göç.
Kültür Bakanlığı, Drama Kısa Metrajlı
Film Festivali, ERT (Yunan Radyo
Televizyonu) ve Kıbrıs Rum Kesimi Atina
Büyükelçiliği tarafından düzenlenen
festivalin bu yılki konusu “Bir Gezegen Bir
Fırsat” olarak belirlendi. Belirlenen
konunun amacı; öğrencilerin, tüm insanlar
için haysiyetli yaşam koşullarının
yaratılmasıyla ilgili hassasiyet geliştirmesi
olarak tespit edildi.
Filmin senaryosunu, okul
öğrencilerinden Eren Kurt Hüseyin, Ebru
Molla Ahmet, Emir Molla Mustafa, Selin
Mustafa, Harun Bıyıklı Hasan, Gizem
Pandır Recep ve Orçun Raif yazdı.
Resimlerin çizimini ise Aslı Karabekir, Aslı
Mehmet, Volkan Mustafa, Melek Nuri, Eda
Delihüyesin, Dilek Rasim, Rabia Pişka
Mehmetali ve Ecem Haşim yaptı.
Öğrencilere Artemis Arhontogeorgi,
Maria Gubili ve Sofia Köröğlu isimli
öğretmenler yardımcı oldu.

“HAYALPEREST”İN KONUSU
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi
öğrencilerinin birincilik ödülüne layık
görülen filminde ana kahraman olan Barış,
yazar Antoine de Saint Exupery’nin ünlü
eseri “Küçük Prens”i okurken uyuyakalır.
Küçük Prens, Barış’ın rüyasının kahramanı
olarak, bir kez daha arkadaş ararken, ona
bütün dünyayı gezdirir.
İlk durak, insanların birbirlerini
görmezden geldiği, arkadaşların çok
olduğu, ancak sadece internet üzerinden
arkadaşlıkların kurulduğu modern bir
şehirdir. Umutsuzluğa kapılan Küçük
Prens, orayı terk eder. İkinci durağı,
bombaların, kurşunların ve bağrışmaların
egemen olduğu bombalanmış bir şehirdir.
Harabelerle dolu bu hayalet şehirde Küçük
Prens küçük bir kıza rastlar. Kız ağlayarak,
ondan, ailesini geri getirmesini ister. Bu
isteği yerine getirememenin üzüntüsü
içinde Küçük Prens orayı da terk edip,
yolculuğunun üçüncü durağı olan bir
sahilde bulur kendini. Çürük bir gemi
batmış, yolcularından yarısı sahile
yüzmeye çalışırken, yarısı da denize teslim
olmuştur. Küçük Prens bu tablo karşısında
çaresiz kalır, yüreği donar, rengi atar ve
sonunda Barışı ziyaret eder. “İnsanlar
sevmeyi unutmuş” der ona ve birlikte
dünyayı değiştirmeye karar verirler.
Film, “Hep birlikte çaba göstermeliyiz”
yazısı ile son bulur.

ELEMAN ARANIYOR
NUTRİA HELLAS – DİM TSOLAKİS IKE, Türkiye’nin İzmir
bölgesinde faaliyet gösterecek şirketinde çalışacak veteriner,
zootekni uzmanı veya satış sorumlusu görevlendirecektir. Çalışma
bölgesi ağırlıklı olarak İzmir olacaktır. İngilizce bilenler tercih
edilecektir.
Bilgi için: 210 5595503 (sayın Tsolakis) – 2591111579...
e-mail: zodia@otenet.gr

RODOP SİRİZA Partisi
milletvekilleri Mustafa Mustafa ile
Ayhan Karayusuf, 19 Mart Cumartesi
günü Rodop Esnaf ve Ticaret
Dernekleri Federasyonu bürolarında
esnaf temsilcileriyle bir araya geldiler.
Toplantıda milletvekillerine yerel
esnaf ve iş adamlarının Rodop ilinin
kalkınmasına yönelik önerilerini
sundukları öğrenildi. Görüşmede,
Kasım ayında yerel kalkınmayla ilgili
olarak Gümülcine’de yapılan bir
araştırmanın sonuçları masaya
yatırıldı ve görüş alışverişinde
bulunuldu.
Rodop ili esnaf temsilcileri,
milletvekillerine son aylarda
uygulanan cezaları hatırlatarak,
piyasadaki likidite eksikliğine dikkat
çektiler. Esnaf temsilcileri
parlamentoya getirilecek yeni
kalkınma yasasında bölgeyle ilgili

olarak kendi önerilerinin de dikkate
alınmasını istediler. Sorunları ve
önerileri not eden milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
bunları Atina’ya iletme sözü verdiler.
Milletvekili Mustafa Mustafa,
“Yerel ekonomimizin bel kemiğini
oluşturan bu sektörün, yeni kalkınma
yasası çerçevesinde nasıl
desteklenebileceğini, bu konuda neler
yapabileceğimizi görmek istiyoruz.”
dedi.
Ayhan Karayusuf ise vergilerin
düşük olduğu ülkelerle komşu
olmanın yerel piyasa açısından en
önemli konulardan biri olduğunu
vurgularken, “Bulgaristan ve
Türkiye’de vergilerin Yunanistan’a
göre düşük olması, yatırımcı
adaylarını bu bölgeye yatırım
yapmaktan caydırıyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Ali Çavuş
Bulatköy’ü ziyaret etti

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 18 Mart Cuma günü Rodop
iline bağlı Bulatköy’ü ziyaret ederek
köy halkı ile Cuma namazı kıldı.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş,
namaz sonrası köy halkına
seslenerek, DEB Partisi’nin başlattığı
imza kampanyasından söz etti. Ali
Çavuş, Batı Trakya Türk azınlığının
yıllardır gasp edilen haklarının
verilmesi için sabırla beklediklerini,

ancak bugüne kadar hükümetlerin
azınlığın taleplerine karşılık
vermediğini kaydetti.
Azınlık açısından son
gelişmelerden kaygı duyduğunu ifade
eden Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
başlatmış olduğu imza
kampanyasının her azınlık ferdine
haklarını talep etme noktasında
demokratik bir yol açtığını, bunu
halkın çok iyi değerlendireceğine
inandığını belirtti.
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Azınlık Belçika’daki terör
saldırılarını kınadı
BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’deki
terör saldırıları Batı Trakya Türk azınlık
kuruluşları ve milletvekilleri tarafından
kınandı. Yayımlanan açıklamalarla
Avrupa’yı derinden sarsan terör
saldırılarına tepki gösterildi.
DEB Partisi, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, azınlık milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf,
İlhan Ahmet ve Hüseyin Zeybek
Brüksel’deki saldırıları kınadılar.

MUSTAFA MUSTAFA
(RODOP SİRİZA MİLLETVEKİLİ)
“Terör can almaya, kan dökmeye, dört
bir yana korku salmaya devam ettikçe
bizler de terörü lanetlemeye, teröre
boyun eğmemeye, Madritliyle,
Ankaralıyla, Parisliyle, İstanbulluyla,
Brükselliyle, tüm terör kurbanlarıyla
dayanışma içinde olmaya, acılarını
paylaşmaya devam edeceğiz.”

AYHAN KARAYUSUF
(RODOP SİRİZA MİLLETVEKİLİ)
“Savaşın ve fanatizmin kurbanları hep
masum insanlar oluyor. Hangi milletten
olursa olsun terör kurbanlarına
Tanrı’dan Rahmet, terörü destekleyip
körükleyenlere lanet!”

hoşgörü ve dahası medeniyetin merkezi
olan Avrupa Birliği’ne yapılan bu
saldırının, tüm dünya barışını hedef
aldığı muhakkaktır. Dünyanın en
güvenilir yaşam bölgesinin kalbinde
düzenlenen bu terör eyleminde hayatını
kaybedenlerin üzüntüsünü ve yaralıların
derin acılarını yürekten hissediyor ve
paylaşıyorum.
Yaşanan bu son olay göstermiştir ki
terörün de dili, dini, rengi, ırkı ve dahası
sınırları yoktur. Nerede, kime karşı vuku
bulunduğuna bakmaksızın terörü ve
terörden beslenenleri bir kez daha
yüksek sesle lanetleyebilmeliyiz. Bu
duygular ile terörün her türünü kınıyor
ve Belçika hükümetine ve halkına
taziyelerimi sunuyorum.”

HÜSEYİN ZEYBEK
(İSKEÇE SİRİZA MİLLETVEKİLİ)
“Teröre karşı daha kararlı, daha etkin
olmalıyız. Halkların dayanışma çerçevesi

içinde bugün Belçika halkıylayız, dün
Fransız ve Türk halkının yanında
olduğumuz gibi. Terörün bizi korkutup
sindirmesine izin vermeyeceğiz.
Demokrasiye inancımız tamdır. Terörü
lanetliyoruz ve teröre geçit yok.”

DEB PARTİSİ
İLHAN AHMET
(RODOP POTAMİ MİLLETVEKİLİ)
“Terör çirkin yüzünü Brüksel’de de
gösterdi. Demokrasi, insan hakları,

“22 Mart 2016 Salı günü Brüksel’de
uluslararası Zaventem havalimanında ve
metro istasyonunda düzenlenen bombalı
terör saldırılarında 34 kişi hayatını

kaybetti ve 136 kişi de yaralandı. Bu
insanlık dışı saldırılarda hayatını
kaybedenlerin ve yaralananların acısını
yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz.
Bu cani terör eylemini DEB Partisi olarak
lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz. Terörün
nereden ve kimden geldiğine
bakmaksızın şiddetin her türlüsüne karşı
olduğumuzun altını bir kez daha
çiziyoruz. Bilinmelidir ki, insanların
canına kastederek bir hedefe ulaşmanın
mümkün olduğuna dünya tarihi bugüne
kadar şahit olmamıştır.
Tüm dünya ülkeleri teröristin
kimliğine ve adına bakmaksızın samimi
olarak terörizme karşı işbirliği içinde
olmalıdırlar. Bugün terörizmin
vahşileştiği yörelerde masum insanların
evsiz ve vatansız kalmalarına, güvenli bir
alan bulmak için çıktıkları uzun ve
belirsiz yolculuklarında canlarından
olmalarına dünya daha fazla seyirci
kalmamalıdır.”

AVRUPA BATI TRAKYA
TÜRK FEDERASYONU
“Belçika’nın ve Avrupa Birliği’nin (AB)
başkenti Brüksel’de Zaventem
Havalimanı ve AB kurumlarına yakın
mesafedeki metro istasyonunda art arda
meydana gelen, onlarca masum insanın
hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına
yol açan bombalı saldırılar bizleri
derinden üzmüştür. Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF) olarak
Avrupa’da yaşayan tüm Batı Trakya
Türkleri adına bu menfur terör
saldırılarını şiddetle kınıyor,
patlamalarda hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil
şifalar diliyoruz.
Terör, din, dil ve ırk ayrımı
gözetmeksizin Paris, Ankara ve
İstanbul’un ardından bu kez Brüksel’de
masum insanları hedef almıştır. ABTTF
olarak bu acı dolu ve zor zamanlarında
Belçika halkının acısını yürekten
hissediyor ve paylaşıyor, taziyelerimizi
sunuyoruz.”

Mülteci çocuktan “Üzgünüm” mesajı

Yunanistan - Makedonya (FYROM) sınırındaki İdomeni kampında belirsiz bekleyişine devam
eden mülteciler arasından bir çocuk, bir kağıda yazdığı mesajla Brüksel'de yaşanan bombalı
saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.
Sınırda bekleyen mülteciler, Almanya'ya gidebilmeleri için yetkililerden sınır kapılarını
açmalarını talep ediyordu.
"Brüksel için üzgünüm" yazılı kağıdı havaya kaldırdığı sırada Fransız haber ajansı AFP
fotomuhabiri tarafından görüntülenen çocuğun fotoğrafı, sosyal medyada da çokça
paylaşılırken, yapılan yorumların büyük kısmında ne siyasilerin, ne de Avrupa halklarının
yaşananlardan dolayı mültecileri sorumlu tutmaması gerektiği ifade edildi.

gundem_son970_Layout 1 28.03.2016 13:30 Page 10

10

GÜNDEMhaber

VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

25 Mart 2016

Cenaze masraflarında
yeni düzenleme

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Sokak hayvanlarına karşı
sorumluluklarımız…
u haftaki konumuzu
sokak hayvanlarına ve
üzerimize yüklediği
sorumluluklara ayırdım.
Değerli okurlar,
Sevmek ve sevilmek
dünyanın en güzel
duygularındandır. Hele hele
sevmesini bilmek ise daha
güzeldir. Hayvanları sevmek
özellikle de sokak hayvanlarını
sevmek elbetteki duyguların
en güzeli olsa gerek.
Unutmayalım insan
çevresindekileri sevebildiği
ölçüde insandır. Ancak her
sevgide olduğu gibi bu sevgi
de, sorumluluk gerektirir.
Sokak hayvanı olgusu doğa
olayı değildir. Sokak hayvanları
sokaklarımızda,
çöplüklerimizde yaşayan,
bizimle birlikte yaşayan
kedidir, köpektir. Binlerce yıl
önce evcilleştirdiğimiz bir
kültür varlığıdır bu hayvanlar.
Hizmetinden yararlandığımız
daha sonra sanayi, teknoloji ve
buna bağlı olarak metropollerin
gelişmesi ve büyümesi ile
sokaklara terk ettiğimiz
sahipsiz hayvanlardır.
Dolayısıyla “Sokak Hayvanı”
sorunu yoktur ama “ Sokak
Hayvanlarının Sorunları”
vardır. Bu sorunun yaratıcısı
insan olduğu gibi de
çözümleyicisi de yine insanın
kendi olmalıdır. Peki nedir
üzerimize düşen sorumluluklar
kısaca değinelim...
Öncelikle sahiplendiğimiz
hayvanı terk etmeyerek...
Unutmayalım sahiplendiğimiz
kedi ve köpeğimiz bizi de
sahiplenmiştir. Kendi doğasının
bir parçası olarak kabul
etmiştir. Terk edildiği andan
itibaren köpekler, uzun süre
sahibinin geri döneceği
beklentisi ile barınak
kafeslerinin arkasında duruyor.
Ümidini kestiği zaman,
istenmemenin getirdiği o

B

duygu ile yemek yemiyor, su
içmiyor ve intihar ediyor... Bu
durum terkedilmiş, sokaklara
bırakılmış hayvanların,
barınaklarda sergilediği ve
hayvanseverler tarafından
tespit edilmiş, istenmemenin
üzücü bir sonucudur. Hal
böyleyken malesef her gün
sokaklara hayvanlar bırakılıyor,
terkediliyorlar... “Sokak
Hayvanlarının Sorunları” uygar
insanın karşısına bir anda
çıkıveriyor. O halde uygar birer
insan olarak bizlere düşen;
Sahipsiz ve güçten düşmüş
hayvanların (hasta, sakat,
yavru, hamile) hiçbir maddi
kazanç ve menfaat amacı
gütmeksizin;
Beslenme/su ve sağlık
ihtiyaçlarının karşılanması,
Belediye ile işbirliği
yapılarak rehabilite
(kısırlaştırma/aşılama)
edilmeleri ve böylece bölgede
nüfus kontrolünün sağlanması,
Nüfus kontrolünün
sağlanmasında, bölgede
yaşayan hayvanların, kendi
mekanlarına sahip çıkma
içgüdüsünün değerlendirilmesi
Bölgede yaşama hakkı olan
hayvanlara sağlıklı bir ortam
yaratılarak insan-doğa
ilişkisinin iyileştirilmesi.
olmalıdır. Unutmayalım ki;
Sokak hayvanlarının en büyük
sorunu olan “açlık ve susuzluk”
sorunudur. Özellikle bu sıcak
günlerde bu canlıların açlık ve
en önemlisi suzuzluklarına
çareler aramak en başta insani
görevlerimizden biri olmalıdır.
Sivil toplum örgütleriyle birlikte
bu canlılara sahip çıkmak, yıllar
önce evcilleştirdiğimiz ve her
alanda onlardan
faydalandığımız bu can
dostlarımıza bir vefa
borcumuzdur...
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen
abonelerimizin, Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek abone
ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.

GÜNDEM

RODOP SİRİZA milletvekilleri
Ayhan Karayusuf ve Mustafa
Mustafa’nın girişimleri
sonucunda, OGA (Tarım Sigorta
Kurumu) sigortası olan azınlık
üyesi vatandaşların cenaze
masraflarıyla ilgili yeni
düzenleme yapıldı.
Milletvekili Karayusuf yaptığı
yazılı açıklamasında, OGA
yönetiminin Haziran 2014
tarihinden bu yana, defin
işleminden sonra cenaze
masraflarının ödenmesi için aile
üyelerinden cenaze
masraflarıyla ilgili fatura veya
makbuz talep etmesinin
sorunların yaşanmasına neden
olduğunu bildirdi.
Müslümanlarda cenaze
bürosu veya cenaze işlemlerini
yapan resmi kurum olmadığına
dikkat çeken Milletvekili Ayhan
Karayusuf, cenaze masraflarının

OGA’dan alınması konusunda
sorun yaşandığını kaydetti.
Müslümanların cenazelerinin
resmi müftülük tarafından
atanan imam denetiminde
yapıldığını ifade eden
Karayusuf, bu işlemin müftülük
tarafından verilen belgeyle
onaylandığını, bu belgenin de
tüm sigorta kuruluşlarında
kabul edildiğini ifade etti.
Karayusuf yaptığı açıklamada,
sözkonusu belgenin OGA
yönetimi tarafından da Haziran
2014 tarihine kadar kabul
edildiğini dile getirdi.
Yapılan yazılı açıklamada;
Rodop SİRİZA milletvekilleri
Ayhan Karayusuf ve Mustafa
Mustafa’nın OGA yönetimi ile
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na
yaptıkları baskılar, 2015 yılı Mart
ayında konuyla ilgili olarak
meclise sunulan soru ve

Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Amanatidis’in katkısı
sonucunda, OGA’nın diğer
sigorta kuruluşlarının yaptığı
gibi cenaze masraflarının
ödenmesi için din görevlileri ve
resmi müftülük tarafından
verilen belgeyi kabul edeceği
belirtildi.
GÜNDEM’e konuşan
Milletvekili Karayusuf,
yaptıkları girişim sonucunda
OGA sigortası olan azınlık
mensuplarının cenaze
masraflarını alabilmeleri için
gerekli olan prosedürü daha
basit hale getirdiklerini
belirterek, “İsteyen vatandaş
işini cenaze bürosuyla yapmaya
devam edecek, isteyen cenaze
bürosuna gitmeden bunu
yapabilecek. Yani seçim hakkı
olacak.” dedi.

BAKEŞ konferans ve kitap
tanıtımına hazırlanıyor...

BATI Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ), “15. ve 16. Yüzyıllarda Gümülcine ve
Çevresinin Yerleşim Düzeni ve Nüfus Yapısı
Üzerine Bir Değerlendirme” konulu bir konferans
ile “Yunan Parlamentosu’nda Görev Yapmış Batı
Trakya Türk Milletvekilleri” isimli kitabın
tanıtımını yapacak. Etkinlik 30 Mart Çarşamba
günü Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
gerçekleştirilecek.
Türkiye’den İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, “15. ve

16. Yüzyıllarda Gümülcine ve Çevresinin Yerleşim
Düzeni ve Nüfus Yapısı Üzerine Bir
Değerlendirme” konulu bir konferans verecek.
Özer Hatip ise “Yunan Parlamentosu’nda Görev
Yapmış Batı Trakya Türk Milletvekilleri” isimli
kitabın tanıtımını yapacak.
BAKEŞ tarafından yapılan açıklamada, her iki
etkinliğin Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde 30
Mart Çarşamba günü saat: 18:00’da başlayacağı ve
tüm Batı Trakya halkının davetliği olduğu
bildirildi.
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Canon EOS 760D’yi inceleyelim...
CANON EOS 760D, firmanın
giriş seviyesinde
konumlandırdığı ve EOS
750D’den sonra gelen en
gelişmiş DSLR modeli olma
özelliğini taşıyor. Canon EOS
760D ile birlikte giriş
seviyesindeki çıtanın biraz daha
orta seviyeye doğru
yükseltilmeye başlandığına
şahit oluyoruz. Özellikle üst
yüzeyde bulunan yardımcı LCD
ekran, mod seçici, 24 MP
çözünürlük ve HDR video
çekimi gibi ön plana çıkan ve
etkileyici özellikleri giriş
seviyesi bir modelde görüyor
olmak sevindirici. Sınıfındaki
modellere benzer şekilde Canon
EOS 760D’de de kompakt bir
gövde yapısı var ve taşınabilirlik
ciddi şekilde ön plana alınmış.
Özellikler
Canon EOS 760D, 22.3 x 14.9
mm ölçülerinde ve 24.2 MP
çözünürlükte bir CMOS
algılayıcıya sahip. 24 MP
çözünürlük geçerli ve en yüksek
6000 x 4000 piksel boyutunda
fotoğraflar çekilebiliyor. ISO
aralığının 100 – 12.800 arasında
belirlenebilmesi mümkün.
Ayrıca gereken durumlarda
berraklıktan biraz taviz vererek
25.600 gibi yüksek değerleri de
deneyebilirsiniz. Canon’un son
zamanlardaki en etkileyici
özelliklerinden biri olan Hybrid
CMOS III AF sisteminin de
Canon EOS 760D’de yer aldığını
görmekteyiz. Böylece video
çekimi sırasında gerçek zamanlı
olarak odak değişimi algılayıcı
kontrollü olarak
gerçekleşebiliyor. Tabii ses ve

pürüzsüz hareket gibi
dinamikler için yeni nesil STM
lenslerden kullanmanız
gerekiyor ve bu nedenle kit
olarak satılan kutudan STM
özellikli 18 – 55 mm lens geliyor.
Canon EOS 760D’de tamamı
çapraz tip 19 AF noktası
bulunuyor. Ayrıca LCD ekran
üzerinden dokunarak da
istenilen bölgeye odaklama
yapılabiliyor. 3.0 inç
büyüklüğündeki ve 1 milyon
piksel içeren LCD ekran olması
gerektiği gibi net görüntüler
sunuyor. Ayrıca eklemli ekran
yapısı ile selfie veya daha zor
sahnelerin çekimi kolaylaşıyor.
Canon EOS 760D’nin
enstantane hızı ise 30 saniye ile
1 / 4000 saniye arasında
belirlenebiliyor. Seri çekimde
ise 5 fps değeri elde edilebiliyor.
Kablosuz bağlantılar
açısından da Canon EOS
760D’nin günümüzün
ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşıladığını söyleyebiliriz. NFC
ve kablosuz ağ desteği mobil
cihazlarla iletişim kurmayı ve
içerik aktarımını ciddi şekilde
kolaylaştırıyor. Biraz önce de
değindiğimiz üst LCD ekran,
Canon EOS 760D’nin devrim
niteliğindeki özelliklerinden
biri. Ayrıca bu bölgede bulunan
kısayol tuşları ile birçok ayar
kısa zaman içerisinde
gerçekleştirilebiliyor. Canon
EOS 760D’nin HDR video
çekiminde de son derece iyi
sonuçlar verdiğini söyleyelim.
1920 x 1080 yani Full HD
çözünürlükte 30 fps, 25 fps, 24
fps gibi değerler tercih

edilebiliyor. Öte yandan daha
profesyonel ses sonuçları
alabilmek için mikrofon girişi
de ihmal edilmemiş. Yine farklı
kullanım senaryoları için HDMI
çıkışı da mevcut.
Ergonomik tasarım
132 x 111 x 78
mm’lik boyutları
ile kompaktlık
konusunda da
sınıfının en
iyilerinden olan
Canon EOS 760D,
565 gram ağırlığa
sahip. LP-E17 tip pili
ile flaşsız olarak 440 kare
fotoğraf çekebiliyor. Biraz da
Canon EOS 760D’nin
ergononomik yönüne eğilelim.
Normal şartlarda kompakt
fotoğraf makineleri ilk başta
çekici gelse de, bir süre sonra
özellikle gövde fonksiyonlarının
azlığı nedeniyle heves
kaçırmaya başlarlar ancak
Canon EOS 760D için bu
durumun tamamen değiştiğini
görmekteyiz. Sıkça belirttiğimiz
gibi mod seçici konumu ve üst
LCD ekran neredeyse bir üst
model olan EOS 70D’yi
aratmayacak düzeyde. Boyutları
elbette biraz daha küçük ancak
bunu da taşınabilirlik
konusunda bir avantaj olarak
değerlendirmeniz gerekiyor.
Canon EOS 760D’de bizi en
çok etkileyen özelliklerden biri
kablosuz ağ ve NFC destekleri
oldu. Böylece çekimlerini anlık
olarak paylaşan fotoğrafçıların
işi ciddi derecede kolaylaşmış
oluyor ve bellek kartını
bilgisayara bağlama ihtiyacı

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Denek,
Vehim 2) Ur, Kalamata
3) Aba, Hatmi 4) Harar,
Milat 5) Aşılama, Es 6)
Mana,Pa 7) Kapan, Atik
8) Ku, Anca, Ora
9)Umur, Arazi 10) Dam,
Trans 11) Aşikar, An 12)
Na, Anons, Su 13) Yiv,
İletken 14) Arena,
Yarma.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Duahan, Kumanya 2)
Erbaş, Kum, Şair 3)
Arıza, Udi, Ve 4) Ek, Al,
Paraka 5) Kahraman,
Mania 6) La, Manca,
Rol 7) Vatman, Art, Ney
8) Emmi, AA, Arasta 9)
Haile, Tozan, Kr 10) İt,
Aspirin, Sem 11) Mart,
Aka, Sauna.

SOLDANSAĞA
1)Sesi büyüten alet – (farsça) Yarı 2) Belirti, iz –
Soğuğun etkisini duyma 3) Nobelyum’un simgesi
– Kalıtım, sona çekim – Geliştirme 4) Sidik aside
tuzu – (halk dili) İdare 5) Ağaçlarla örtülü geniş
alan – Sahip 6) Büyük bakraç – Apansız 7) İtici güç
– Bir erkek ünvanı – Işın 8) Yedek lastik –
Fransiyum’un simgesi 9) Bir cins iri at – Susuz içki
10) Manganez’in simgesi – Fiyat artırma, zam 11)
Bir etken veya bir sebebin sonucu – Kuş yemi 12)
İliştirilmiş, eklenmiş – Makam, mevki 13) (halk
dili) Ağabey – Bir görevde temelli olan –
Seryum’un simgesi 14) İki kıyı arasındaki dar ve
derin deniz – (zooloji) Bir hayvan, as.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yemek listesi – Sallama, sarsma – Beyaz 2)
Basur – Eski çağlardan kalma eser 3) Galyum’un
simgesi – Sanatkar – (sosyoloji) Boy 4) Kalp
atışlarındaki düzensizlik – Doğal 5) Gözde canlılık
– Çekicilik – Bir tür yün kumaş 6) Ün, şöhret – Kör
bağırsağın son bölümü 7) Çıplak – Göz – Düzenli
işleyen 8) Sevimli – (halk dili) Sabah yeli – Bir
nota 9) (eski) Gösteri – Gaye, maksat, hedef 10)
Bir tespih parçası – Yatay – (mecaz) Keskin, hoşa
gitmeyen 11) Çayırlık, otlak – Geniş ve bol karşıtı –
Yas.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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neredeyse tamamen ortadan
kalkmış oluyor. HDR video
çekimi tarafı da özellikle

birçok STM çeşidi bulabilirsiniz.
Tabii STM’den en büyük verimi
alabilmek için de Canon EOS
760D tarzı hibrit AF destekli bir
makine kullanmanız icap
ediyor.
3.0 inç ekran
3.0 inç büyüklüğündeki

gündüz çekimlerine
ciddi şekilde etki eden bir
etmen. Video odaklı
çalışıyorsanız ve bu işi ciddi
boyutlara taşıma
niyetindeyseniz Canon EOS
760D’nin bu konudaki
özelliklerinin ayrıcalıklı
olduğunun yeniden altını
çizelim.
Çözünürlük değerlerinin
sürekli yükseltilmesine alıştık
ancak burada da yine kısa bir
değerlendirme yapmamız
gerekiyor. 24 MP çözünürlükle
çok daha büyük fotoğraflar
çekebilirsiniz. Fotoğrafların
kırpıldığında kalitesinin daha
az bozulacağını düşünürsek
daha detaylı makro fotoğraflar
elde edeceğinizi belirtmek
mümkün. Bir başka deyişle
Canon EOS 760D ile sahip
olduğunuz lensler biraz daha
kendisini güçlendirir hale
geliyor. Video tarafında büyük
yenilikçilik sağlayan STM
lenslerin de artık çeşitlenmeye
başladığını sözlerimize
ekleyelim. Sabit veya tele olarak

ekran
günümüzün akıllı
telefonlarında olduğu kadar
hassas. Birçok ayar veya
odaklama noktası seçimi gibi
detaylar ekran üzerinden
yapılabilir durumda. Video
çekimi sırasında odak değişimi
de ekrana dokunarak
yapılabiliyor. Böylece
profesyonel seviyedeki ve
pahalı odak donanımlarına
olan gereksinim de ortadan
kalkmış oluyor. Bir şekilde
Canon EOS 760D fiyatını daha
da hak etmeye başlıyor
denebilir.
Canon EOS 760D’nin menüsü
alıştığımız şekilde anlaşılır ve
pratik. Ekranda piksellerin
görünmeyecek kadar küçük
olması, çekimlerinizi daha iyi
inceleme fırsatı veriyor. Öte
yandan ekran parlaklığı da gün
ışığı altındaki çekimlerde asla
yanıltmayacak kadar güçlü. 3.0
inç büyüklük de olabildiğince
iyi düzeyde. Zaten daha
fazlasına çıkabilmek de pek
mümkün görünmüyor.
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Sevgili kardeşlerim
Yandaki fotoğraftaki eseri tanıyor musunuz? Belki bir
kısmınız tanıyor. Ancak tanımayanlar için söyleyeyim. Bu,
Türkiye’de Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma antik
kentinde, Roma İmparatorluğu’ndan kalma bir evin yemek
odasında bulunmuş bir yer döşemesi. Bu döşeme farklı
renklerdeki küçük taş parçalarıyla oluşturulmuş.
Bu şekilde farklı renklerde küçük taş parçalarıyla yüzeyleri
kaplayarak yapılan eserlere mozaik deniyor. Mozaiğin geçmişi
çok eski uygarlıklara dayanıyor. Mozaik yaparken yalnızca
küçük taş parçaları değil, cam, seramik, metal, ahşap gibi
malzemelerden elde edilen parçalar da kullanılabiliyor. Ayrıca
çakıl taşlarının kullanıldığı mozaikler de var.
Anadolu, eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev
sahipliği yapmış bir yer olduğundan, ülkedeki tarihi eserler
arasında mozaiklere çok sık rastlanıyor. Bu eserlerin bir kısmı
duvar ya da tavan süslemelerinde, bir kısmı
da yer döşemelerinde yer alıyor.
Mozaik yapımında kullanılan
malzemeler de bölgeden bölgeye
nılan
ve uygarlıktan uygarlığa
da kulla ir.
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bulunuyor.
Mozaik ıştırılır.
yap
Anadolu’da bulunmuş mozaik
yüzeye
eserlerin bir kısmı da yine bu
topraklarda yaşamış olan Roma ve Bizans
imparatorluklarına ait. Roma İmparatorluğu zamanında yollar, pazar
yerleri, hamamlar, binaların zeminleri sıklıkla mozaikle kaplanırmış.
İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes antik kentinde olduğu gibi. Romalılar
yaptıkları mozaiklerde günlük yaşantıları sırasında gerçekleştirdikleri
etkinlikleri resmederlermiş.
Bizans İmparatorluğu döneminde hem duvar ve tavan mozaikleri
yapılmaya başlanmış, hem de mozaik yapımında smalti denen mat ve
renkli minik cam parçalarının yanı sıra gümüş ve altın parçaları da

Güell Parkı

kullanmaya başlamışlar. İstanbul’daki bazı tarihi yapıların ve müzelerin
duvarlarında, tavanlarında ve yerlerinde Bizanslılardan kalma mozaiklere
rastlamak mümkün.
İspanya’nın Barcelona kentinde, içinde tıpkı masallardan fırlamış gibi
yapılar, yollar ve dehlizler olan bir park var. Burası Güell Parkı. Kentin
simgelerinden biri olarak kabul edilen parka her gün çok sayıda insan
geliyor.
Bu park, ünlü mimar Antoni Gaudi’nin en ünlü eserlerinden biri. Parkın
bazı yerlerinde duvarlar, oturma yerleri ve heykeller mozaiklerle
kaplanmış. Bu mozaikler, kırılmış porselen tabak ve çanak parçalarıyla ve
seramik yer karosu ve fayans parçalarıyla yapılmış.
Park yerinde yürüyüş yerleri, çocuklar için oyun alanı, piknik alanı, evcil
köpekler için gezinti alanı gibi farklı bölümler bulunuyor. Bu yerlerin hepsi
de ilginç yapılar ve yollardan oluşuyor.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.
Parkın girişine yakın bir yerde bulunan bu heykeli özellikle
çocuklar çok seviyor. Kimileri onu bir ejderhaya, kimileri de bir
kertenkeleye benzetiyor. Günün her saatinde bu heykelin yanında
fotoğraf çektiren birileri görülebiliyor.
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Akıl Okulu
Bir gün ülkenin küçük
kasabalarından olan Yitan'da
şöyle bir haber yayılmış:
- Güzel başkentimizde bir
Akıl Okulu varmış. Her kim o
okula giderse orada akıl
öğretiliyormuş.
Herkes bu haberi
şaşkınlıkla birbirine
anlatıyormuş. Kasabanın en
zenginlerinden olan bir adam
da bu haberi duyunca
kahkahalarla gülmeye
başlamış:
- Efendim, hayatımda hiç
bu kadar komik bir şey
duymamıştım. Bir insan
akıllıysa akıllıdır. Sonradan
akıl kazanılır mı hiç? Olacak
şey midir? Duyulmuş mudur?
Görülmüş müdür?
Bu adam çok zengin olduğu
için çocuklarının hiçbirisini
okutmamış. Öyle çok parası
varmış ki, istese kasabanın
tamamını satın alabilirmiş.
Fakat çocuklarına devamlı
şöyle diyormuş:
- Şükürler olsun çok
paramız var. Yine de
paramıza para katmalıyız. Ne
kadar çok kazanırsak o kadar
güçlü oluruz.
Çocuklarından biri ise,
babasının bu düşüncesine
katılmıyormuş.
Devamlı:
- Babacığım, okumak gibisi
var mıdır? diyormuş. Bak ne
çok paramız var. Ama bu
parayla bilgi satın alamayız.
Buna kimsenin de gücü
yetmez. Neden okumayı kötü
görüyorsun?
Adam, çocuğunun bu
sözlerini günlerce, gecelerce
düşünmüş durmuş. Sabahlara
kadar sayıklar olmuş: 'Akıl
okulu? Akıl okulu?' Bir sabah
dayanamamış ve kararını

Sizin köşeniz
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vermiş:
- Böyle
olmayacak.
Şu Akıl Okulu
neymiş gidip
göreceğim.
Adam yolculuk
için hazırlanmış.
Atına binmiş ve yola
koyulmuş.
Günler geçmiş.
Geceler geçmiş.
Memleketinden ayrılalı
tam otuz iki gün olmuş.
Günün birinde, yolda
ağır ağır yürüyen bir
ihtiyara rastlamış.
İhtiyarın gözleri
görmüyormuş.
Adam bu
ihtiyarın haline
acımış. Yanına
yaklaşarak:
- Ey yolcu,
nereye
gidiyorsun?
diye sormuş.
İhtiyar da
başkente
gitmek
istediğini
söylemiş.
Bunun üzerine
adam atından inmiş ve
ihtiyarı atına bindirmiş:
- Ben de başkente
gidiyorum, demiş. Bir günlük
yolum kaldı. Birlikte konuşa
konuşa gideriz.
İhtiyar atın üzerinde, adam
yaya yolculuklarına devam
etmişler.
Şehre vardıkları zaman

adam ihtiyara:
- İşte başkente geldik,
demiş. Burada inebilirsin.
Fakat ihtiyar, adama
şunları söylemiş:
- Madem bir iyilik
yaptın, bunun
gerisini de getir.
Beni şehrin
meydanına
kadar götür.

Ondan
sonra var git nereye
gideceksen.
Adam hiç karşı çıkmamış
ve “tamam” demiş. Beş-on
dakika sonra şehrin
meydanına gelmişler.
Tam bu sırada ihtiyar
bağırmaya başlamış:
- İmdat!.. Yardım
edin. Bu adam atımı
çalmak istiyor. Bu garibana
yardım elini uzatacak yok
mu? İmdat!..
Meydandaki insanlar koşa
koşa gelmişler onların yanına.
İhtiyar kör olduğu için ona
acımışlar ve adamı
suçlamışlar:
- Utanmıyor musun bu
yaşta hırsızlık yapmaya! Hem
de kör bir adamın atını
çalmaya çalışıyorsun.
Adam haykırıyormuş:
- Hayır yalan söylüyor. Bu
at benim. Onu yoldan ben

aldım. İhtiyardır, yorulmasın,
bir iyilik yapmış olayım,
dedim. Bu at benim. Ben
hayatımda hırsızlık
yapmadım. O yalancıdır.
Fakat gel gelelim insanlar
adamı dinlememişler. Atı, kör
ihtiyarı ve adamı doğruca
şehrin hakimine götürmüşler.
Hakim önce kör ihtiyarı, sonra
adamı dinlemiş. Ardından da
şöyle

demiş:
Bana bir
baytar,
bir
nalbant,

bir de saraç çağırın.
Hemen gelsinler.
Bekliyoruz.
Adam bu üç kişinin neden
çağrıldığını bir türlü
anlayamamış. Kimseye de
soramamış. Mecburen
çağrılanların gelmesini
beklemiş. Kısa bir zaman
sonra da hep beraber

Kubilay Yusuf Müminoğlu - 5 yaş
Gümülcine
Konu: Bizim
bahçeyi çizdim.
Bahçede
çiçekler ve
ağaçlar var.
Duvar yapmak
için taşlar var.

gelmişler. Hakim gelenleri tek
tek huzuruna kabul etmiş.
Önce baytar alınmış odaya.
Hakim ona sormuş:
- Ata bak. Bu at hangi
memlekete aittir?
Baytar şöyle karşılık
vermiş:
- Çok fazla incelemeye
gerek yok. Bu at bu şehirden
alınmamış. Yitan yöresine ait
bir attır.
Adam kendi
memleketinin
ismini duyunca
hayretler içinde
kalmış. Bu sefer
de hakim
nalbantı
çağırmış ve
ona:
- Sen de bu
atın nerede
nallandığına
bak, demiş.
Nalbant biraz
inceledikten
sonra şunları
söylemiş:
- Bu at
burada
nallanmamış.
Yitan yöresinde
atlar böyle nallanır.
Bizimkine benzemez.
Adam yine şaşırmış.
Kendi kendine, 'Nasıl
bilebilirler?' diye
sorup duruyormuş.
Hakim son olarak
saraca:- Bu atın koşumlarını
incele, demiş. Nasıl
eyerlenmiş?
Saraç hiç beklemeden cevap
vermiş:
- Efendim, ilk bakışta bizim
yöremize ait olmadığı
anlaşılıyor. Yitan yöresinin
koşum şeklidir.
Hakim cevapları aldıktan
sonra atın sahibine dönerek:
- Evet, sen doğru
söylüyordun, demiş. Bu at
senin. Artık atını alıp
gidebilirsin. İhtiyara da
gereken ceza verilecektir. Hiç
meraklanma.
Fakat adam
dayanamayarak hakime
sormuş:
- Siz böyle bir şey yapmayı
nasıl düşündünüz? Bu
adamlar, bu atın Yitan
yöresine ait olduğunu
nereden anladılar? Lütfen
bana söyler misiniz bütün
bunlar nasıl olabiliyor?
Hakim adamın sorusuna
gülerek cevap vermiş:
- Ben ve bu gördüğün
herkes, bu şehirdeki Akıl
Okulu’nu bitirdik. Her şeyi o
okulda öğrendik. Orada
doğrunun nerede ve nasıl
bulunacağı öğretilir.
Adam böylece Akıl
Okulu’nun ne anlama
geldiğini yaşayarak öğrenmiş.
Heyecanla memleketi olan
Yitan'a dönmüş. Bütün
olanları ailesine ve
arkadaşlarına anlatmış.
Sonra da bütün çocuklarını bu
Akıl Okulu’na göndermiş.
Anlamış ki, herkeste akıl
var, ama onu kullanabilmek
için eğitim gerekiyor.
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Milletvekili Zeybek
azınlık eğitimi sorunlarını
komisyonda anlattı
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, meclisteki
eğitim komisyonunda yaptığı
konuşmada azınlık eğitimi
sorunlarına ve taleplerine
değindi. Zeybek, 22 Mart Salı
günü eğitim reformuyla ilgili
diyalog süreci kapsamında
meclisteki daimi eğitim
komisyonunda söz aldı.
Zeybek, son yıllarda azınlığın
eğitim hakkının korunabilmesi
için önemli adımlar atılmasına
rağmen azınlık eğitiminin
bugün dahi birçok kişi
tarafından tehlike olarak
görüldüğünü söyledi. Azınlık
eğitiminin statüsünün 1923
Lozan Barış Antlaşması’yla
belirlendiğini dile getiren
Zeybek, bu anlaşmanın
günümüzde de geçerli
olduğunu belirtti.
Türkçe ve Yunanca’nın iyi
öğretilmesinin ve bu alandaki
eğitim seviyesinin yüksek
olmasının öğrencilerin topluma
entegre olabilmesi açısından
şart olduğunu ifade eden
Zeybek, anaokullarda Türkçe
bilen öğretmenlerin de olması
gerektiğini söyledi. Azınlık
okullarında derslerin Türkçe ve
Yunanca olarak yarı yarıya
yapıldığına dikkat çeken
milletvekili, azınlık okullarının
statüsü, öğretmenlerin
formasyon yeterliliği ve
müfredatla ilgili sorunların
olduğunu ifade etti. Hüseyin
Zeybek, azınlık okullarındaki
SÖPA mezunu öğretmenlerin
eğitim seminerlerine tabi
tutulmadığını hatırlattı. Zeybek,
“Müslüman Çocukların Eğitimi”

programının uzun yıllardan bu
yana yenilenmediğini
belirterek, deneme amaçlı olsa
dahi, devlet okullarındaki ders
kitaplarının azınlık okullarında
okutulması konusunun
değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi.
Konuşmasında Türkçe
öğretmenlerinin eğitimi
konusuna da değinen
milletvekili, azınlık
öğretmenleri için ayrı bir
üniversite bölümünün olması
gerektiğini belirtti ve daha önce
Selanik Üniversitesi bünseyinde
oluşturulan “Azınlık Eğitimi
Bölümü”nü örnek verdi.
Dedeağaç’ta oluşturulması
planlanan “Öğretmen
Bölümü”ne (Didaskalio) karşı
olduğunu vurgulayan Zeybek,
bu bölümün eğitimcilere yeterli
bir Türkçe eğitim vermekten
uzak olduğunu söyledi.

Milletvekili Zeybek, Türkçe
öğretmenlerinin bilgi ve dilsel
açıdan çok iyi yetiştirilmesi
gerektiğini ifade etti.
Azınlık eğitimi sorunlarının
çok büyük olduğunu
vurgulayan Zeybek, bu
sorunların eğitim reformu
diyalog sürecine dahil edilmesi
gerektiğini savundu.
Münferit reformların sorunu
çözemeyeceğini belirten
Hüseyin Zeybek, “Azınlık
çocuklarının özel kontenjanla
üniversitelere alınmasında bile
sorun yaşanıyor. Çünkü bu
öğrenciler eğitim programını
takip etmekte zorlanıyor. Bu
yüzden de azınlık eğitiminin
tüm aşamalarının iyileştirilmesi
gerekiyor. Öyle ki azınlık
çocukları üniversiteye alınmak
için özel kontenjan gerekmesin
ve eşit fırsatlara sahip olsunlar.”
diye konuştu.

İlhan Ahmet:
“Hükümet, azınlık
eğitiminin
sorunlarına karşı
ciddiyetten uzak”
RODOP ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet,
Rodop - Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği’ni ziyaret etti.
Milletvekili İlhan Ahmet’in
derneğin yeni başkanı ve
yönetim kurulu üyeleriyle
biraraya geldiği ziyaret
sırasında, azınlık eğitimiyle
ilgili konular ele alındı.
Milletvekili İlhan Ahmet,
azınlık eğitiminin
günümüzdeki ve gelecekteki
durumunun
değerlendirilmesinde
hükümetin umursamaz ve
ciddiyetten uzak tutum
takındığını ifade etti.
Milletvekili Ahmet, eğitim
alanında acil iyileştirme
bekleyen düzenlemelerin

yapılmasında da çözümden
uzak tavır sergilenmeye devam
edildiğini belirterek, “Azınlık
toplumu için son derece
önemli olan eğitim konusunda
hükümetin bu duruşu,
sorunların boyutunun daha da
büyümesine yol açmaktadır.”
diye konuştu.
Görüşmede, dernek başkan
ve yöneticileri, derneğin
faaliyetleri ve azınlık
eğitimindeki sorunlarla ilgili
çalışmaları hakkında İlhan
Ahmet’e bilgi verdiler.
Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, yeni dönemde eğitim
camiasındaki tüm aktörlerle bir
bütün olarak azınlık eğitimi
için girişimlerde bulunmaya
devam edeceğini belirtti.

Batı Trakyalı öğretmenler İstanbul’da kongreye katıldı
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi’nin (BAKEŞ)
organizatörlüğünde Gümülcine ve
İskeçe’den 27 Batı Trakyalı
öğretmen İstanbul’da Uluslararası
Erken Çocukluk Eğitimi kongresine
katıldı.
Haliç Kongre Merkezi’nde 18 – 20
Mart tarihleri arasında düzenlenen
kongreye katılan öğretmenler, iki
gün boyunca Türkiye Milli Eğitim
Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi ve
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin
oturumlarına katılarak mesleki
eğitimlerini geliştirdiler.
Bu arada, Batı Trakya Türkleri
Genel Başkanı Necmettin Hüseyin
kongre merkezini ziyaret ederek,
Batı Trakyalı öğretmenlerle bir
araya geldi. Kendilerini mesleki
eğitim çerçevesinde uluslararası bir

kongrede görmekten duyduğu
memnuniyeti dile Başkan Hüseyin,
“Batı Trakya’nın gelecek
nesillerinin şekillenmesine öncülük
edecek olan sizleri böyle bir
organizasyonda İstanbul’da
ağırlamak bizlere mutluluk verdi.
BAKEŞ ile ortak gerçekleştirilen bu
çalışma çerçevesinde mesleki
eğitimlerinize büyük katkı
koyduğunu yüz hatlarınızdaki
mutluluktan hissedebiliyorum. Bu
ve buna benzer çalışmalar ile sizleri
tekrar anavatanda ağırlamaktan
mutluluk duyacağız.” diye konuştu.
Grupla birlikte İstanbul’da
bulunan BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah da Genel Başkan
Necmettin Hüseyin’e teşekkür
ederek, gösterdikleri
misafirperverlikten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
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ABTTF, Batı Trakya Türklerinin sorunlarını
BM İnsan Hakları Konseyi’ne sundu
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Batı
Trakya Türk azınlığının etnik
temelde tanınma ve örgütlenme
özgürlüğü alanında yaşadığı
sorunları dile getirdi.
ABTTF, 29 Şubat-24 Mart
tarihleri arasında İsviçre’nin
Cenevre şehrinde
yapılan Birleşmiş
Milletler (BM)
İnsan Hakları
Konseyi’nin 31.
olağan
oturumuna,
“Yunanistan’daki
Batı Trakya Türk
Azınlığının
Tanınmaması ve
Azınlığın
Örgütlenme
Özgürlüğü Hakkı
Üzerindeki
Kısıtlamalar”
başlıklı yazılı bir
bildiri sundu.
Yunanistan’ın,
Batı Trakya Türk
azınlığını
“Trakya’daki
Müslüman
azınlık” olarak
tanıdığını ve
azınlığın etnik
Türk kimliğini
reddettiğini
belirten ABTTF,
isminde “Türk”
kelimesi geçen
azınlık
derneklerinin
kapatıldığını,
yeni derneklerin
kuruluş
başvurularının
ise kabul
edilmediğini
ifade etti. Yunan
hükümetinin
1983 yılında
Yunanistan’da
Türk
bulunmadığı ve
Müslüman
azınlık mensuplarının Yunan
Müslümanları olduğunu deklare
ettiğini, 1986 yılında da Yunan
mahkemelerinin bu gerekçeye
dayanarak aldıkları kararlarla
İskeçe Türk Birliği, Gümülcine
Türk Gençler Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin feshedildiğini belirtti.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM),
isimlerinde “Türk” ve “azınlık”
kelimeleri geçtiği için kapatılan
veya kurulmasına izin
verilmeyen İskeçe Türk Birliği,
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ile Meriç İli Azınlık
Gençlik Derneği davalarına
ilişkin 2007 ve 2008 yıllarında
oybirliğiyle aldığı üç kararla
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk

azınlığının örgütlenme
özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine
hükmettiğini kaydeden ABTTF,
aradan geçen yıllara rağmen
Yunanistan’ın bu kararları halen
uygulamadığının altını çizdi.
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin “Bekir Usta Grubu”
altında AİHM’nin
söz konusu üç
kararının
Yunanistan
tarafından
uygulanıp
uygulanmadığına
ilişkin gelişmeleri
yakından takip
ettiğini belirten
ABTTF,
Komite’nin 5
Haziran 2014
tarihinde kabul
ettiği ara karar ile
Yunanistan’a
AİHM
kararlarının
uygulanmasına
yönelik gerekli
adımları atması
çağrısında
bulunduğunu
kaydetti.
ABTTF, Avrupa
Konseyi
Parlamenterler
Meclisi’nin
(AKPM) de Eylül
2015’teki genel
oturumunda
kabul edilen ve
parlamenter
Klaas de Vries
tarafından
kaleme alınan
raporda,
Yunanistan’ın
2014 sonu
itibariyle toplam
558 dava ile AİHM
kararlarının
uygulanmama
oranının en
yüksek olduğu
dokuz ülkeden
biri olduğunun ifade edildiği
belirtildi.
Yazılı bildirisinde, Yunan
hükümetinden İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ile Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği
davalarına ilişkin AİHM
kararlarını daha fazla
gecikmeden ivedilikle
uygulamasını ve ulusal hukuk
sisteminde bunu sağlayacak
adımları atmasını talep eden
ABTTF, hükümetin genel
politikasının bir parçası olarak
Yunanistan’da yaşayan
azınlıkların haklarının
korunması ve geliştirilmesine
yönelik stratejiler geliştirmesini
istedi.

Yunanistan’ın,
Batı Trakya
Türk azınlığını
“Trakya’daki
Müslüman
azınlık” olarak
tanıdığını ve
azınlığın
etnik Türk
kimliğini
reddettiğini
belirten
ABTTF,
isminde “Türk”
kelimesi
geçen azınlık
derneklerinin
kapatıldığını,
yeni
derneklerin
kuruluş
başvurularının
kabul
edilmediğini
ifade etti.

BTTDD’den imza kampanyasına destek
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Merkezi,
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin başlatmış
olduğu imza kampanyasına destek verdi.
BTTDD’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin
farklı noktalarında ikamet eden Yunanistan
vatandaşı tüm Batı Trakyalı hemşehrilerimizi
BTTDD şubelerine, temsilciliklerine veya Batı
Trakyaspor kulüplerine giderek buralarda açılan
imza listelerine imza atarak destek vermelerini
bekliyoruz. İmza kampanyası 30 Nisan 2016
tarihine kadar tüm noktalarda devam edecek.
İmzaya açılan metin, Batı Trakya Türklerinin
ekonomi, siyasi temsil, azınlık eğitimi, müftülük,
vakıflar, milli kimliğin inkarı, kamu alanında
Türkçe, istimlak edilen yaka tarlaları ve tazminat
hakkı gibi temel sorunları kapsamaktadır.”
ifadelerine yer verildi.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin ile
bir görüşme gerçekleştiren DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş ise, “Batı Trakya
Türklerinin baskılara karşı ve Yunanistan
anayasası ile Lozan Antlaşması’ndan doğan
temel haklarının iadesi için imza kampanyası
başlattık; amacımız 5 bin imzaydı. Öyle
görüyorum ki bu rakamın çok üstüne çıkacağız.
Kampanyamıza Avrupalı parlamenterler de
destek verecek. Eğer
Brüksel’den baskı
yapabilirsek somut sonuç
elde edebileceğimizi
düşünüyoruz. Bizim tek
hedefimiz Lozan
Antlaşması’yla
kazandığımız haklarımızı
alıp, eşit vatandaş
olarak
bulunduğumuz

ülkede yaşamak. Bugün sorunlar çözülemiyorsa
belki biz kaybediyoruz, ama Yunanistan daha
çok kaybediyor. Yunanistan maalesef devlet
politikasını değiştirmiyor. Bizim sıkılacak tek
kurşunumuz var. O da hoşgörü. O topraklara
hoşgörüyü biz getirdik, ancak karşı taraftan hiç
bir zaman hoşgörülü bir yaklaşım görmedik.”
dedi.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de,
“Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği olarak
bizler de 70 yıldır hep aynı düşünce ile hareket
ederek, Batı Trakya’da yaşayan hemşerilerimizin
sadece yasal kazanımları olan haklarının
mücadelesini verdik. Ama maalesef
Yunanistan’da siyasi iktidar el değiştirse bile,
birbirinden çok zıt görüşler dönem dönem
iktidar olsa bile, Batı Trakya Türklerine karşı
yürütülen devlet politikalarında bir değişiklik
göremedik. Bu sebeple DEB Partisi tarafından ‘El
ele verdiğimizde çok daha güçlüyüz’ sloganı ile
başlatılan imza kampanyası çok önemli. Bu bir
nevi bıçağın kemiğe dayandığının, 21. yüzyılda
Avrupa coğrafyasında kendilerini demokrasinin
beşiği olarak kabul eden AB üyesi bir ülkede
işlenen insan hakları ihlallerine karşı bir
toplumun haykırışının, çığlığının dışa
vurumudur. Ben tüm
hemşehrilerimi imza
kampanyasına destek
vermeye ve bir kez
daha geçmişte
örnekleri olduğu gibi
tarih yazmaya davet
ediyorum.” diye
konuştu.
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DEB Partisi: “Çalınan araçla
ilgili açıklama bekliyoruz”
RODOP POTAMİ Partisi Milletvekili İlhan Ahmet, Tarım Tazminatları Kurumu’na
(ELGA) yatırılacak sigorta primi ödemeleri için sürenin uzatılmasını istedi.
Çiftçilere, 2015 yılı Avrupa Birliği teşvik primi ödemelerinin hala yapılmadığını
hatırlatan milletvekili, ekonomik olarak zor durumda olan çiftçinin durumunu
dikkate alınarak, ELGA sigorta primi ödemeleri için son gün olan 31 Mart tarihinin
ertelenmesini talep etti.

Mektup Cumhurbaşkanına ulaştı
Gümülcine’de Harmanlık Mahallesi’ne azınlık
okulu yapılmasını isteyen “Azınlık Okulu
İstiyoruz” hareketinin Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’a gönderdiği mektuba yanıt geldi.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Eleonora
Vlahu’nun imzaladığı yanıtta, “Azınlık Okulu
İstiyoruz” hareketinin gönderdiği mektubun
içeriğinin Pavlopulos’a iletildiği belirtildi.
“Azınlık Okulu İstiyoruz” hareketi, 7 Mart
tarihinde Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'a
bir mektup göndermiş ve Harmanlık’taki okul
ihtiyacını dile getirmişti.

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
partinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in
çalınan arabasıyla ilgili olarak resmi
makamlardan bugüne kadar açıklama
yapılmamasını eleştirerek bu konuda
açıklama beklediklerini duyurdu.
DEB Partisi’nin açıklamasında,
“Bugüne kadar çalınan araçla ilgili
Yunan resmi makamları, 102 gün
geçmesine rağmen çok duyarsız bir tavır
sergilediler. Bu süreç hakkında resmi
makamlarca tatmin edici açıklamalar
yapılmaması durumunda, Batı Trakya
Türk azınlığı tarafından başlatılacak
girişimler hakkında bir eylem planı
ortaya konulacağını saygılarımıza tüm
kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer
verildi.
Konuyla ilgili açıklama şöyle: “Yeni
Genel Merkezi 8 Aralık 2015 tarihinde
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.
Bahse konu saldırıda parti binasının
camları kırıldı ve saldırıyı yapan örgüt
tarafından örgütün ismi
(ΟΙΦΡΟΥΡΟΙΤΗΣΘΡΑΚΗΣ-TRAKYA’NIN
BEKÇİLERİ) duvarlarımıza yazıldı.

Bununla da yetinmeyen örgüt, partimizin
kurucusu rahmetli liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği kazada
kullandığı aracı, onun adına parti genel
merkezinde oluşturduğumuz Dr. Sadık
Ahmet köşesinden çaldı.
Bugüne kadar çalınan araçla ilgili
Yunan resmi makamları, 102 gün
geçmesine rağmen çok duyarsız bir tavır
sergilediler.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini
teminat altına aldığını iddia eden Yunan
Devleti’nin sosyal devlet anlayışı ağır bir
yara almıştır. Geçen süre zarfında aracın
bulunması ile alâkalı beklentimizi
karşılayacak herhangi bir açıklama
yapılmamıştır. Bu sebeple her geçen gün
resmi makamlara olan güvenimiz
zedelenmektedir.
Bu süreç hakkında resmi makamlarca
tatmin edici açıklamalar yapılmaması
durumunda, Batı Trakya Türk azınlığı
tarafından başlatılacak girişimler
hakkında bir eylem planı ortaya
konulacağını saygılarımıza tüm
kamuoyuna duyururuz.”

İskeçe Azınlık Lisesi
öğrencilerinden
örnek davranış

İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi son sınıf öğrencileri, 22 Mart Salı
günü İskeçe Gönüllü Kan Verenler
Derneği’nin kan bağışı kampanyasına
katıldı. İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu – Lisesi Müdürü Erkan
İmamefendi ve Erhan Hüseyin Ali
gözetiminde 35 öğrenci kan bağışında
bulundu.
Okul Müdürü Erkan İmamefendi, 2015
– 2016 eğitim yılı içinde azınlık lisesi

öğrencilerinin ikinci kez kan bağışı
kampanyasına katıldığını belirterek,
“Kan bağışının çok önemli ve çok güzel
bir alışkanlık olduğuna inanıyoruz.
Günümüzde çok da gerekli.
Öğrencilerimizi bu yaştan kan vermeye
alıştırmaya çalışıyoruz. Onların da
gösterdiği ilgi ve hassasiyet yüksek
düzeyde. Öğrencilerimizi bu örnek
davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz.”
diye konuştu.
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Beyhan Mehmet yeniden
Kırcaali Müftüsü seçildi

BULGARİSTAN’da Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet yeniden müftü seçildi. Müftü
Beyhan Mehmet’in yeni görev süresi beş yıl
olacak.
Bölgede görev yapan din adamları arasından
seçilen 107 delegenin katılımıyla Kırcaali Merkez
Camii’nde yapılan oylamada Beyhan Mehmet 99
delegenin oyunu alırken, diğer aday eski
Başmüftü Fikri Sali iki oy alabildi. Altı delege ise
oylamaya katılmadı. Oylamada Başmüftü Dr.
Mustafa Hacı, Hasköy (Haskovo) Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi ve Mestanlı (Momçilgrad)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov hazır
bulundular.
“Müslüman Konferansı” adı altında yapılan
toplantıda, Konferans Başkanı Bölge Müftülüğü
Vaizi Enver Halil programı tanıttıktan sonra
Merkez Cami İmam-Hatibi Erdinç Hayrullah asr-ı
şerif okudu. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından
Bölge Müftü Vekili Erhan Recep açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra ise
konferansın onur konuğu Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı bir
selamlama konuşması yaptı.
Başmüftü Hacı, “Allah’a şükürler olsun ki,
genç insanlarımız imam olmaya başladı. Demek
ki bizde bulunan imam-hatip liseleri ve
Sofya’daki Yüksek İslam Enstitüsü meyvelerini
vermeye başladı. Bunun ötesi daha önemli. Genç
insanlarımız din açısından hizmetin anlamını

anlamaya başladılar. Bu demektir ki, Bulgaristan
Müslümanlarında bir uyanış, tekrar dini
yaşamak ve yaşatmak söz konusudur. Bu bize
güç, moral veriyor.” dedi.
Ardından Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
2011-2016 müftülük dönemine ilişkin faaliyet
raporunu okudu. Başmüftülüğün teşviki ve
rehberliğinin son derece önemli olduğunu
belirten Beyhan Mehmet, raporunda geçen
dönemde Bölge Müftülüğü tarafından
gerçekleştirilen irşat faaliyetlerine ve sosyal
yardım kampanyalarına değindi. Bölgede 5 vakit
ezan okunan camilerin sayısının 20-25’ten 100’e
çıkarıldığını belirten Müftü Beyhan Mehmet,
çeşitli vesilelerle camilerin yüzde 80’ine ziyarette
bulunduğunu ifade etti.
Ardından Bölge Müftü adayı Eski Kırcaali
Müftüsü ve Eski Başmüftü Fikri Sali bir konuşma
yaptı. Kırcaali’de ilk defa Bölge Müslüman
Konferansı’nın 19 Eylül 1991 tarihinde
gerçekleştirildiğini hatırlatan Sali, o zaman 28
yaşındayken ilk Kırcaali Müftüsü olarak hizmete
başladığını, bir yıl sonra Sofya’da yapılan Ulusal
Müslüman Konferansı’ndan sonra Başmüftü
makamına getirildiğini söyledi. Fikri Sali, müftü
Beyhan Mehmet’i dini hizmetlerinden dolayı
tebrik etti.
Daha sonra müftü seçimi için oylamaya
geçildi.
Beyhan Mehmet, yeniden Bölge Müftüsü
seçildikten hemen sonra yaptığı konuşmada şu
ifadelere yer verdi: “Ben oylarınızdan dolayı
teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmaya
çalışacağım. Yeni dönemde yeni yapmamız
gereken faaliyetler olacak. Bunları hep beraber
istişare edeceğiz, beraber adım atacağız.
Bununla beraber Koşukavak ilçemiz de Kırcaali
Müftülüğü’ne bağlandı. Orada zaten müftümüz
sayesinde birçok ziyaretler gerçekleştirmiştik.
Orayı da ihmal etmeyeceğiz. Bunu da kalben
ifade etmek istiyorum. Aylık imam toplantıları
sayesinde köydeşlerimizden gelen talepler
hassasiyetle değerlendirildiği gibi ileriye dönük
yine değerlendirilecek. Topluma nasıl daha
faydalı olabileceğiz, iyi ve manevi değerlerimiz
için neler yapabiliriz sorusunu her zaman
konuşacağız.”

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Musaköy’de kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
18 Mart Cuma günü Meriç iline
bağlı Musaköyü’nü ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya,
Musaköy ziyareti sırasında

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ile Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif Emin eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma
namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı, bölge

halkına konukseverliğinden
dolayı teşekkür ve ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Akıncı sosyal medya
hesabından, “Güney Meriç
bölgesindeki Musaköy’de
soydaşlarımızla hasbihal ettik”
paylaşımında bulundu.

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hayatın dengesi ümit ve korkudur
nsan için bu hayat,
gerçekte ümit ve korkuyla
dolu bir imtihan yeridir.
Bu imtihanda başarı, korku ve
ümidin tatlı ahengi içinde
yaşayabilmektir. Çünkü fazla
korkudan ümitsizlik, korkusuz
ümitten de gaflet doğar.
Mümin, Rabbinin
büyüklüğünü ve azabının
çetinliğini bilerek O’ndan
korkar. Yani Allah’tan en çok
korkan, O’nu en çok bilendir.
Bu sebeple Rasul-i Ekrem
(s.a.s.), “Ben, içinizde Allah’tan
en çok korkanınızım.” (Buhari)
buyurmuyor mu? Fatır
Suresi’nin 28’inci ayeti de işte
bu manaya işaret ediyor:
“Kulları içinde Allah’tan ancak
Alimler korkar.”
Görülüyor ki, ilahî bilgi
arttıkça kalbe düşen korku da
çoğalıyor. Fakat ümitle
dengelenen Allah korkusu
insanı bunalımlara değil,
isyandan uzak durmaya,
geçmişi telafi için taat ve
ibadete, geleceğe hazırlanmaya
sevk eder. Bunun için büyükler:
“Herkes korktuğundan kaçar,
yalnız Allah’tan korkan O’na
yaklaşır.” demişlerdir.
Allah korkusu, toplum
hayatında da dengeleyici bir
etkiye sahiptir. İnsan, Allah
korkusuyla kul hakkından,
hırsızlıktan, dolandırıcılıktan,
cana kıymaktan uzak durur.
Eline fırsat geçse bile vahşileşip
suçlara yönelemez.
Allah korkusuyla hayatını
geçiren insan, mutlu ve huzurlu
olur. Çünkü o, hayatını Allah’ın
rızasına uygun bir şekilde
yaşamaya gayret eder. Kimseye
haksızlık yapmaz. Böylece Yüce
Rabbimiz onun kalbine kanaat
ve şükrü yerleştirir. Kimsenin
elindekine bakıp da kıskançlık
hastalığına kapılmaz.
Halife Harun Reşit
zamanında yaşamış olan büyük
veli kullarından Behlül Dane
(rh. a.), bir gün Halife’nin
huzuruna çıkar. Harun Reşit’ten
bir görev ister. Halife de der ki:
“Seni Bağdat çarşısının ağası
yaptım. Git, esnafı denetle,
çarşıya çeki düzen ver. Behlül
Dane hazretleri görevi büyük
memniyetle kabul eder ve
çarşıya çıkar. Bir fırına girer ve
ekmekleri tartar, bakar ki
hepsinin gramajı noksan.
Fırıncıya sorar: “İşler nasıl,
bereketli mi, hayatından, çoluk
çocuğundan memnun musun?”

İ

Fırıncı; hayatından memnun
olmadığını, çoluk çocuğundan
şikayetçi olduğunu söyler.
Devamında da, “ne sattığımın
ne kazandığımın bereketi var.”
diyerek şikayetlerini sıralar.
Behlül hiçbir şey söylemeden
fırından çıkıp başka bir fırıncıya
girer, oradaki ekmekleri de
tartar, bütün ekmeklerin
gramajı tamam, hatta fazla
fazla olduğunu görür. Aynı
soruyu bu fırıncıya da
sorduğunda fırıncı ; “çok şükür
Allah’a, hayatımdan, çoluk
çocuğumdan çok memnunum,
işlerim de iyi kazancım da
bereketli” der. Bunun üzerine
Behlûl Dana Halife’nin
huzuruna çıkar ve yeni bir
görev ister. Halife Harun Reşit;
“Sana çarşı ağalığını verdik ya”
deyince, Behlûl Dane; “yok, bu
görevi bırakıyorum. Çarşının
ağası zaten var, hem cezayı
hem ödülü usulüne göre verip
düzeni sağlıyor” diye cevap
verir.
Buradan anlıyoruz ki, insan
Allah’tan korkarak düzgün bir
hayat yaşayacak, Allah’tan ümit
ederek çalışacak ve başarısını
arttırmaya çalışacaktır. Böylece
dünya ve ahiret dengesini de
sağlamış olur.
Cenab-ı Hak: “Allah’ın
rahmetinden ümidinizi
kesmeyiniz.” (Zümer/53)
buyuruyor ve ümitsizliği
yasaklıyor.
Bakın Allah Rasulü (s.a.s.) de
acziyetinin farkında olan
kalplere nasıl ümit aşılıyor:
“Müminin kalbinde korku ve
ümit toplandığı müddetçe
Allahu Tealâ o kuluna
umduğunu verir, korktuğundan
da emin kılar.” (Tirmizî)
Evet; anlıyoruz ki mümin
ömrü boyunca ümit ve
korkunun dengesinde
yaşamalıdır. Mümin, yaşadığı
sıkıntı ve zorluklardan dolayı
karamsarlığa düşüp asla
mağlup da olmamalıdır. Her
şeyin hayırla sonuçlanacağı
ümidi, imanımızın gereğidir.
Bütün ipler neticede Allah’ın
elindedir. O, Alemlerin ve
hepimizin sahibi değil mi? Artık
ümitle, şevkle, muhabbetle
çalışmaktan başka ne
düşünebiliriz? Ne attığımız bir
adım, ne döktüğümüz bir damla
ter, ne de içimizde yaşattığımız
küçücük bir ümit kıvılcımı...
hiçbir şey boşa gitmeyecek.
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Ένοχος για τη γενοκτονία
της Σρεμπρένιτσα ο Κάρατζιτς
Ένοχος για τη γενοκτονία της
Σρεμπρένιτσα, για εγκλήματα πολέμου
αλλά κι εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. Αυτή ήταν η ετυμηγορία
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για
τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων
της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς, τον
οποίο και καταδίκασε σε 40 χρόνια
φυλάκισης.
Ο Ράντοβαν Κάρατζιτς έκατσε σήμερα
στο σκαμνί του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης αντιμετωπίζοντας 11
κατηγορίες, για τις 10 εκ των οποίων
κρίθηκε ένοχος.
Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των
Σέρβοβόσνιων Ράντοβαν Κάρατζιτς
φέρει ατομική ποινική ευθύνη για την
τρίχρονη πολιορκία του Σαράγεβο,
πρωτεύουσας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης,
αποφάνθηκε το διεθνές δικαστήριο της
Χάγης για τα εγκλήματα πολέμου στην
πρώην Γιουγκοσλαβία.
Κατά την πολιορκία, στο πλαίσιο του
πολέμου στη Βοσνία μεταξύ 1992 και
1995, έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες
άνθρωποι.
Διαβάζοντας την ετυμηγορία, ο
δικαστής Ο-Γκον Κουόν τόνισε ότι η
πολιορκία του Σαράγεβο, πόλης η οποία
κατοικείτο από Βόσνιους
Μουσουλμάνους, Σερβοβόσνιους και

Κροάτες της Βοσνίας, κατά την οποία οι
κάτοικοι γίνονταν στόχοι όλμων και
ελεύθερων σκοπευτών των
σερβοβοσνιακών δυνάμεων, δεν θα
μπορούσαν να λάβουν χώρα χωρίς την
έγκριση του Κάρατζιτς.
Ο δικαστής σημείωσε ακόμη ότι η
εντολή για κατάληψη της Σρεμπρένιτσα,
πριν τη μεγάλη σφαγή 8.000 αμάχων
Βόσνιων Μουσουλμάνων, δόθηκε από
εκείνον.
Το χρονικό προς τη σφαγή
Στη Βοσνία, οι Μουσουλμάνοι
αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη ενιαία
ομάδα του πληθυσμού από το 1971.
Πολλοί Σέρβοι και Κροάτες
μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια των
επόμενων δύο δεκαετιών, και σε μια
απογραφή πληθυσμού του 1991 στη
Βοσνία, στα 4 εκατομμύρια πληθυσμού,
το 44% ήταν Βόσνιοι, το 31% Σέρβοι, και
το 17% Κροάτες. Οι εκλογές που
διεξήχθησαν στα τέλη του 1990
οδήγησαν σε διάσπαση την κυβέρνηση
συνασπισμού μεταξύ των κομμάτων που
εκπροσωπούσαν τις τρεις εθνότητες, με
επικεφαλής τον Βόσνιο Αλία
Ιζετμπέκοβιτς.
Καθώς οι εντάσεις αύξαναν μέσα και

έξω από τη χώρα, ο Σερβοβόσνιος
ηγέτης Ράντοβαν Κάραζιτς και το
Σερβικό Δημοκρατικό Κόμμα του
παραιτήθηκε από την κυβέρνηση και
δημιούργησε τη «Σερβική Εθνική
Συνέλευση».
Την πρώτη Μαρτίου 1992 στην
Βοσνία διεξάγεται δημοψήφισμα για
την ανεξαρτησία της από τη
Γιουγκοσλαβία (29 Φεβρουαρίου και 1
Μαρτίου του 1992). Στις 3 Μαρτίου ο
Πρόεδρος Ιζετμπέκοβιτς διακηρύσσει
την ανεξαρτησία της Βοσνίας.
Μη επιθυμώντας την ανεξαρτησία
της Βοσνίας, οι Σέρβοι της Βοσνίας,
ήθελαν να είναι μέρος ενός κυρίαρχου
σερβικού κράτους στα Βαλκάνια, μια
«Μεγάλη Σερβία», την οποία οι Σέρβοι
αυτονομιστές οραματίζονταν από
καιρό. Στις αρχές Μαΐου του 1992, δύο
ημέρες μετά την αναγνώριση της
ανεξαρτησίας της Βοσνίας από τις ΗΠΑ
και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(προδρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
σερβοβοσνιακές δυνάμεις, με την
υποστήριξη του Μιλόσεβιτς και τον
γιουγκοσλαβικό (κυριαρχούμενο από
Σέρβους) στρατό εξαπέλυσαν επίθεσή,
βομβαρδίζοντας την πρωτεύουσα της
Βοσνίας, το Σεράγεβο.
Επιτέθηκαν σε πόλεις με μεγάλο
πληθυσμό Βοσνίων, όπως τις Zvonik,
Foca και Visegrad, ενώ ακολούθησε η
βίαιη εκδίωξη Βοσνίων πολιτών από
την περιοχή, διαδικασία που αργότερα
χαρακτηρίστηκε ως εθνοκάθαρση.
Αν και οι κυβερνητικές δυνάμεις της
Βοσνίας προσπάθησαν να αμυνθούν,
κάποιες φορές με τη βοήθεια του
κροατικού στρατού, οι σερβοβοσνιακές
δυνάμεις είχαν τον έλεγχο σχεδόν των
3/4 της χώρας στο τέλος του 1993.
Οι περισσότεροι Κροατοβόσνιοι
είχαν εγκαταλείψει τη χώρα ενώ ένας
σημαντικός αριθμός Βοσνίων παρέμενε
σε μικρότερες πόλεις. Ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αρνήθηκε να
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παρέμβει στη σύγκρουση στη Βοσνία,
αλλά μια εκστρατεία από τον Ύπατο
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια στα
θύματα του πολέμου που είχαν
εκτοπιστεί και τραυματιστεί ή
υποσιτίζονταν.
H Σφαγή της Σρεμπρένιτσα:
Ιούλιος 1995
Μέχρι το καλοκαίρι του 1995, τρεις
πόλεις στην ανατολική Βοσνία, η
Σρεμπρένιτσα, η Ζέπα και η Gorazde
παρέμεναν υπό τον έλεγχο της
κυβέρνησης της Βοσνίας. Ο ΟΗΕ είχε
κηρύξει αυτά τα περίκλειστα εδάφη ως
«ασφαλή καταφύγια», το 1993, ώστε να
είναι αφοπλισμένα να προστατεύονται
από διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις.
Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου, o
σερβοβοσνιακός στρατός υπό τον
στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς εισέρχεται
στην κωμόπολη της Νότιας Βοσνίας και
ύστερα από μικρή αντίσταση την
καταλαμβάνει.
Στη συνέχεια, σερβικές δυνάμεις
χώρισαν τους Βόσνιους στη
Σρεμπρένιτσα, βάζοντας τις γυναίκες
και τα κορίτσια σε λεωφορεία και
στέλνοντάς τους σε βοσνιακό έδαφος.
Μερικές από τις γυναίκες έπεσαν
θύματα βιασμού ή σεξουαλικής
επίθεσης, ενώ οι άντρες και τα αγόρια
που παρέμειναν πίσω εκτελέστηκαν
αμέσως ή μεταφέρθηκαν σε χώρους
μαζικής θανάτωσης. Εκτιμάται ότι
σκοτώθηκαν από τις σερβικές δυνάμεις
στη Σρεμπρένιτσα από 7.000 ως 8.000
άνθρωποι.
Στις δίκες που ακολούθησαν στο
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) τα
εγκλήματα των σερβικών δυνάμεων στη
Σρεμπρένιτσα χαρακτηρίστηκαν
επίσημα ως πράξη γενοκτονίας.

Çipras Türkiye’ye
“Batı Toplumunda
baskı yapılmasını istedi Temsiliyet Sorunu”

konferansta ele alınacak

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Avrupa
Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi
Dimitris Avramopoulos ile görüştü.
Başbakanı Çipras, Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye insan kaçakçıları konusunda
baskı yapmasını istedi.

“AB, TÜRKİYE’YE İNSAN
KAÇAKÇILARI KONUSUNDA BASKI
YAPMALI”
Aleksis Çipras, göçmen krizinin çözümü
amacıyla AB ile Türkiye arasında varılan
anlaşmanın, kendi sahillerinde insan
kaçakçılarını durdurmadığı sürece doğru
dürüst uygulanamayacağını söyledi.
Atina’da, Avrupa Komisyonu’nun göçten
sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile

görüşen Çipras, AB’nin Türkiye’ye insan
kaçakçıları konusunda baskı yapmasını
istedi.

“BU ANLAŞMANIN UYGULANMASI
KOLAY OLMAYACAK”
Çipras, “Daha fazla çaba sarfetmeliyiz
çünkü bu anlaşmanın uygulanması kolay
olmayacak” dedi ve sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ne yazık ki yüksek sayıda
göçmen girişi var. Bir günde 1500
civarında, göçmen giriş yaptı. Eğer
göçmen gelişinde azalma olmazsa adaları
başarılı bir biçimde boşaltmamız ve
anlaşmanın uygulanmaya başlaması
mümkün olmayacak” diye konuştu.

BATI Trakya İmam
Hatip Lisesi Mezunları
ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER) “Batı
Toplumunda Temsiliyet
Sorunu” başlığı altında
konferans düzenliyor.
BİHLİMDER’den
yapılan açıklamada,
Salih Dülger’in
konuşmacı olarak
katılacağı konferansın
26 Mart Cumartesi
günü
gerçekleştirileceği ifade
edildi. Gümülcine’deki
BİHLİMDER Kültür
Merkezi’nde yapılacak
konferansın saat
19:00’da başlayacağı
bildirildi.
Düzenlenecek
konferansa herkesin
davetli olduğu ifade
edildi.
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“IŞİD Avrupa
saldırıları için
400 militan
yetiştirdi”
AP'ye konuşan Iraklı ve Avrupalı
istihbarat yetkilileri, Avrupa'da
saldırı düzenlemeleri istenen
militanların Irak ve Suriye'deki
kamplarda yetiştirildiğini aktarıyor.
ABD'li Associated Press (AP)
haber ajansı, Irak Şam İslam
Devlet'nin (IŞİD) Avrupa'da
saldırılar düzenlemek üzere 400
militanı yetiştirdiğini aktardı.
AP'ye konuşan yetkililer,
Avrupa'daki IŞİD hücrelerinin
saldırıların yerini ve zamanını
kendilerinin belirlediğini ve yarı
bağımsız yapılar olarak hareket
ettiklerini söyledi.
IŞİD'in bu hücrelere Paris ve
Brüksel saldırılarında olduğu
gibi olabilecek en yüksek can
kaybına yol açacak türden
saldırılar düzenlemeleri
talimatını verdiği de ifade
ediliyor ve hücrelerin
birbirleriyle de kısmi iletişim
içerisinde oldukları belirtiliyor.
AP'ye konuşan Iraklı ve
Avrupalı istihbarat yetkilileri,
Avrupa'da saldırı düzenlemeleri
istenen militanların Irak ve

Suriye'deki kamplarda
yetiştirildiğini aktarıyor.
22 Mart Salı günü Brüksel'de
gerçekleştirilen ve 34 kişinin
ölümüne yol açan saldırıları
düzenleyen grubun da IŞİD
tarafından eğitilen bir hücre
olduğu düşünülüyor.
Yetkililer, saldırılardan önceki
Cuma günü Brüksel'in
Molenbeek mahallesinde
yakalanan Paris saldırıları zanlısı
Salah Abdeslam'ın da, Kasım
2015'teki saldırıların ardından
doğup büyüdüğü Molenbeek'e
giderek orada yeni bir hücre
oluşturmaya başladığını da
tahmin ediyor.
Brüksel'deki saldırıların
ardından kaçtığı tahmin edilen
ve aranan kişinin de
Abdeslam'ın yolundan giderek
yeni bir IŞİD hücresi oluşturmak
için çalışacağından endişe

Paris saldırılarının ardından kaçarak Brüksel'e gelen Salah Abdeslam, 18 Mart'ta Belçike polisinin düzenlediği
operasyonda yakalanmıştı (solda). 13 Kasım 2015'te gerçekleşen Paris saldırılarını organize ettiği sanılan
Abdelhamid Abaaoud, 18 Kasım'da Paris'in St. Denis bölgesinde düzenlenen polis operasyonunda öldürülmüştü.

ediliyor.
AP'ye konuşan Fransız
Senatör Nathalie Goulet,
"Abdeslam sadece saklanmaya
çalışmadı. Aynı zamanda yeni
saldırılar organize etti. İntihar
saldırısı yelekleri edindi, yeni
militanlar buldu." diyor.
Fransa Senatosu'nun cihatçı
hücrelerin takibinden sorumlu
komisyonuna eş başkanlık yapan
Goulet, IŞİD'in Abdeslam'ın
yakalanmasına yanıt vermek için
Brüksel saldırılarını düzenlediği
görüşünde. Goulet, "Bize
'Abdeslam'ı yakalarsanız
yakalayın. Size hiçbir şeyi
değiştiremediğinizi göstereceğiz'
mesajını vermeye çalışıyorlar."
diyor.
Goulet, IŞİD'in 400 ila 600
militanı sadece Suriye ve Irak
dışında saldırılar düzenlemek
üzere yetiştirdiği görüşünde.

Erdoğan: “Saldırganlarından
birini sınır dışı etmiştik”
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Belçika'nın başkenti Brüksel'de saldırı
düzenleyenlerden birinin, Türkiye tarafından
geçen yıl Haziran ayında Gaziantep'te yakalanıp
sınır dışı edildiğini söyledi.
Ankara'da görüştüğü Romanya
Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile ortak basın
toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bu durumu 14
Temmuz 2015'te nota ile Belçika'ya ilettik" dedi.
"Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır"
diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu
kişinin yabancı terörist olduğu şeklindeki
uyarımıza rağmen, Belçika terörizmle ilişkisini
tespit edememiştir.
Erdoğan, "Burada Hollanda’da da söz
konusudur. Kendi isteği üzerine Hollanda’ya da
iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir."
dedi.
İngiliz Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanlığı
kaynaklarına dayanarak, Erdoğan'ın atıfta
bulunduğu kişinin Brahim El Bakraoui olduğunu
bildirdi.
Türk yetkililer daha önce de 13 Kasım'da 130
kişinin öldüğü Paris saldırılarını düzenleyen
kişilerden biri olduğu sanılan İsmail Ömer
Mustafa ile ilgili olarak Fransa'yı Aralık 2014 ve
Ocak 2015'te iki kez uyardıklarını söylemişlerdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan basın

toplantısında ayrıca "terör örgütleri" arasında
hiçbir fark olmadığını vurguladı.
Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve Brüksel
saldırıları arasında bir fark yoktur. PKK, PYD,
DAEŞ... Bu terör örgütleri arasında fark yoktur."
dedi.
"Dünya siyaseti ittifak halinde bu işin üzerine
gitmeli" diye konuşan Erdoğan, "teröristin ve
terörizmin" yeniden tanımlanması gerektiğine
yönelik çağrısını da yineledi.

İç savaşın patlak vermesinden
bu yana 5 binin üzerinde Avrupa
ülkesi vatandaşı Suriye'ye gitti.

POLİS KAYITLARI
YETERSİZ KALIYOR
Belçika Emniyeti, 22 Mart'ta
Brüksel'deki saldırıları
düzenleyen ve üzerlerindeki
bomba düzeneklerini patlatarak
ölen IŞİD üyelerinin İbrahim ve
Khalid Bakraoui olduğunu
açıkladı.
IŞİD hücrelerine dahil
olanların kimliklerinin tespiti ise
oldukça zor.
Brüksel saldırılarını
düzenleyenlerden Brahim ve
Khalid El Bakraoui kardeşler
hakkında polisin elinde sadece
küçük hırsızlık suçlamalarına
dair kayıtlar bulunuyordu.
İki kardeşin de Avrupa'da IŞİD
adına saldırı düzenleyeceğine

dair bir istihbarat yok.
Benzer şekilde Abdeslam'ın
yakalandığı polis operasyonu
sırasında çıkan çatışmada
öldürülen Cezayir asıllı kişi
hakkında da sadece İsveç'te
hırsızlık sabıkası bulunuyordu.

EUROPOL
UYARMIŞTI
Avrupa Polis Örgütü Europol,
Ocak ayında hazırladığı bir
raporda, IŞİD'in Avrupa
ülkelerinde düzenlenecek
saldırılar için ayrı bir idari birim
oluşturduğunu, bu birime dahil
olan militanlara kapsamlı bir
eğitim verildiğini yazmıştı.
Avrupa'daki IŞİD hücrelerine
ise Kuzey Afrika kökenli
Fransızca bilen kişilerin liderlik
ettiği sanılıyor.

UNICEF: 7 yaş altı 87 milyon
çocuk çatışma bölgesinde

BİRLEŞMİŞ Milletler
Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF), dünya çapında 7
yaşından küçük 87 milyon
çocuğun çatışma bölgelerinde
yaşadığını açıkladı.
UNICEF, yaşamlarında
çatışmadan başka bir şey
görmemelerinin, bu çocukların
beyinsel gelişimlerini
engelleyebileceği uyarısında
bulundu.
Fondan bu sabah yapılan

açıklamada, aşırı travmatik
olaylara maruz kalmanın,
sağlıklı duygusal gelişim ve
öğrenme yeteneği için gerekli
olan beyin hücreleri arasındaki
bağlantıların gelişimine zarar
verebileceği vurgulanıyor.
UNICEF yetkilisi Pia Britta,
kriz koşullarında yaşayan
çocukların fiziksel tehlikelerin
yanı sıra derin duygusal hasar
riskiyle de karşı karşıya
olduğunu söyledi.
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Balkanlarda beş yüz yıllık
“OSMANLI idaresi 8 Ekim 1912’de
birinci “BALKAN” savaşının
başlaması ile sona ermiştir.
Osmanlı idaresi süreci
esnasında bilhassa Müslüman
Türk halkının içinden gelerek
bütün insanlara hizmet ruhu ile
“VAKIF” denilen olayı dünyada
az rastlanan bir olgu ile
yapmışlardır.
İşte bu hayır işini yönetmek
için de çeşitli hallerde yönetici
kadrosu teşkil etmişlerdir.
Halk arsında bu yöneticilere
“VAKIF” idarecisi ve “CEMAAT
HEYETLERİ” denir.
Biz, Batı Trakya Türkleri bu
her iki ismi de kullanırız.
Ancak, bir asırdan fazla
azınlık hayatımızda ecdadımızın
bıraktığı vakıfları yöneten
heyetlere biz “CEMAAT
HEYETLERİ” diyoruz.
Biz, bir asrın üç çeyreğini
yaşamış bir insan olarak
yukarıda “CEMAAT HEYETLERI”
dediğimiz yöneticilerin
vatandaşı olduğumuz devletin
idarecileri iktidara gelince
“CEMAATLERE” hep kendi
adamlarını atayarak
vakıflarımızı yönetmeğe
çalıştıklarını gördük.
Tabii, bu olay halkın tepkisine
vesile olmaktadır. Onun için de
biz hep “CEMAATLERE” seçimle
heyet seçelim diyoruz.
Bu fikrimizi bazen
dinletiyoruz, bir çok defada
yöneticiler yukarıda dediğimiz
gibi kendi yandaşlarını
“CEMAATLERE” tayin ediyorlar.
Azınlık ailesi meramını
anlattığı zaman da bizi
yönetenler seçimle “CEMAAT
HEYETLERİ” seçmemize müsade
ediyorlar.
İşte bu sohbetimizden sonra
bir iki hafta seçimle “CEMAAT
HEYETLERİ”ni hangi kanunla ve
ne zaman “CEMAAT
HEYETLERİ” seçimi yaptığımızı
ve bu seçimlerden önce dar
kafalılar tarafından ne
kombinezonlarla bazen seçimi
iptal, bazen de nasıl
geciktirdiklerini hep beraber
okuyacağız.
Ümit ediyoruz, bugün bizi
yöneten elemanlar da bu
anımsatmalardan kendilerine
pay çıkarırlar ve bundan sonra
artık bu tayinli “CEMAAT
HEYETLERİ” oyununu bozarlar
diyoruz.
Bu “CEMAAT HEYETLERİ”
seçim yasasını o süreçte
yaptırtan dört Batı Trakyalı Türk
milletvekili:
Üstat NURİ efendi
Osman ÜSTÜNER
Faik ENGİN
Hüseyin ZEYBEK’tir.

GÜN
GÜN
DEM
DEM
ekonomi
tarih

512
29
25
Haziran
Şubat
Ocak
Mart 2016
2015

VAKIF veya CEMAAT
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HEYETLERİ SEÇİMLERİ - 1

NOT:
Bugün biz mi ne diyoruz ?
1- Mustafa MUSTAFA 2- Ayhan KARAYUSUF 3- İlhan AHMET 4- Hüseyin ZEYBEK
Batı Trakyalı dört TÜRK MİLLETVEKİLİ bir akşam bir araya gelecekler ve yanda neşrettiğimiz
“CEMAAT HEYETLERİ” yasasının Rumcasını bir dosyaya koyacaklar ve koltuklarının altına alıp
Ekselans Başbakan ALEKSİS ÇİPRASIN karşısına geçip:
“Sayın Başbakan;
Affınıza sığınarak sizlere altmış yedi (67) yıl önce bizim gibi dört “TÜRK” milletvekili o zamanki
Başbakana Batı Trakya’da “CEMAAT HEYETLERİ” seçimini istemişler. Ve o zamanki Başbakan bunu
çok doğru bulmuş ve “CEMAAT HEYETLERİ” seçimi yasasını onaylamış, şimdi biz de sizden bunu
istirham ediyoruz, deyip “HADİ ADİYO” Ekselans desinler.
Biz mi kendilerine ne yapacağız ?
İskeçe’deki evimizin balkonunda bir “TÜRK” kahvesi ikram edeceğiz. Efendim

gundem_son970_Layout 1 28.03.2016 13:31 Page 22

22

GÜNDEMhaber

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet
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ABTTF’den ırkçılıkla
mücadele çağrısı

AVRUPA Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF), 21 Mart
Uluslararası Irk Ayrımı ile
Mücadele Günü nedeniyle
yayımladığı yazılı açıklamada,
“Ülkemiz Yunanistan dahil tüm
dünyada büyüyen ırkçılık ve
ayrımcılıkla kararlılıkla
mücadele edilmesi ve sonuç
odaklı somut önlemlerin
anneye aşırı bağımlı, özgüveni alınmasını talep ediyoruz”
görüşlerine yer verdi.
gelişememiş çocuklardır.
ABTTF’nin açıklamasında,
Arkadaşlık kuramazlar,
“Avrupa Batı Trakya Türk
korkuları, endişeleri vardır,
Federasyonu (ABTTF) Yönetim
kendi kararlarını kendileri
Kurulu olarak Durban
veremezler, sürekli gergin ve
ayrımcı devlet politikalarının
yaşayan Batı Trakya Türk
Deklerasyonu ve Eylem
endişeli çocuklardır.
azınlığı ve diğer etnik azınlıklar
derhal son bulmasını istiyoruz.
Planı’nın 15. yıldönümünde,
Dolayısıyla da mutlu olamazlar. Yunan devleti tarafından etnik
ile göçmen ve mültecileri hedef
Ülkemiz Yunanistan,
3-Dengesiz ve kararsız anne Türk kimliği reddedilen Batı
alan ırkçılık ve ayrımcılıkla
‘demokrasinin doğduğu yer’
baba tutumlarında ise çocuğun Trakya Türk azınlığına karşı
kararlıkla mücadele etmeli ve
olma iddiası ile uyumlu olarak
davranışlarını bazen normal
gerekli tüm önlemleri
neo-Nazı Altın Şafak Partisi’nin
uzun yıllardır uygulanan
karşılayıp hiç tepki vermeyen,
bayraktarlığını yaptığı ülkede
almalıdır.” ifadeleri yer aldı.
bazen de aynı davranışa aşırı
tepki gösteren aileleri
görmekteyiz. Anne ya da baba,
çocuğun herhangi bir
davranışına gülerken, bir başka
zaman aynı davranışı
cezalandırabilir. Bu tür ailede
yaşayan çocuk, neyin yanlış
neyin doğru olduğunu
öğrenemez. Ya da annenin
onayladığı bir davranışı baba
hoş görmeyip
cezalandırdığında da yine bir
dengesizlik görülür. Çocuk da
ikilem yaşayarak dengesiz
hareketler sergileyip, aşırı
isyankar ya da boyun eğici,
kaygılı, güvensiz bir kişilik
yapısı geliştirir. Karşısındaki
kişilere de güven duymakta
zorlanır. Kararsız ve tutarsız
davranışlar sergiler.
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Leyla Salihoğlu da Avrupa Halkları Federal
4-En ideal olan anne baba
Derneği (BTTDD) bünyesinde çalışmalarını
Topluluğu (FUEN) hakkında bilgi verdi.
tutumu ise; demokratik anne
sürdüren
Dış
İlişkiler
ve
İnsan
Hakları
Kolu
Uluslararası kuruluşların tanıtımının ardından,
baba tutumlarıdır. Bunlar
Çalışma
Grubu
üyelerinin
düzenlediği
BTAYTD’nin
azınlık eğitimiyle ilgili raporunun
çocuklarına karşı her zaman
“Uluslararası
Kurum,
Kuruluş
ve
Topluluklar”
ve
sunumu
yapıldı.
Sevtap Hint tarafından
hoşgörülüdür ve her zaman
“Batı
Trakya
Türk
Azınlığının
Eğitim
Sorunları”
gerçekleştirilen
sunumda,
azınlık eğitiminin
çocuklarının arkasında durarak
konulu
panel,
21
Mart
Pazartesi
günü
İskeçe
Türk
güncel
sorunları
aktarıldı.
onları desteklerler. Çocuklarına
Panelin sonunda katılımcılar, Dış İlişkiler ve
karşı sevgi doludurlar. Onların Birliği (İTB) lokalinde gerçekleştirildi.
Panelde,
İnsan
Hakları
Kolu
Çalışma
Grubu
İnsan
Hakları Kolu Çalışma Grubu üyelerine
ilgi ve yeteneklerine göre
üyeleri, katılımcılara uluslararası bazı kuruluşları sorular yönelttiler.
eğitim almalarını sağlarlar.
tanıttı.
Aynı panel 28 Mart Pazartesi günü saat
Anne baba da birbirlerine karşı
Sinan Kavaz,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
20:00’de Gümülcine Türk Gençler Birliği lokalinde
sevgi ve saygıyla yaklaşır.
Topluluğu (AGİT); Ümit Farzlı, Avrupa Birliği
yapılacak.
Gerek aileyle, gerekse
(AB); Mehmet Memet, Birleşmiş Milletler (BM);
çocuklarla ilgili kararlar hep
birlikte alınır. Her zaman
çocuğun fikri sorulur. Çocuğa
dayak ve ceza yerine, onu
anlatma yoluyla ikna etmeye
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
çalışırlar. Evdeki kurallara anne
Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar
baba da uyarak çocuğa iyi
Kolu
yönetim
kurulu üyeleri, 18 Mart
örnek oluştururlar. Böyle
Cuma
günü
Rodop
iline bağlı Seymen
ailelerde yetişen çocuklar da,
köyünü
ziyaret
ettiler.
sosyal, özügüveni gelişmiş,
Ziyaret kapsamında kadınlara yönelik
sorumluluk sahibi, kurallara
bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirildi.
saygı gösteren, çevrelerindeki
Toplantıya
konuşmacı
olarak Kadın
insanlarla iyi geçinen
Hastalıkları
Uzmanı
Dr.
Mübeccel Emin
çocuklardır.
katıldı. “Kadın Hastalıkları ve Sağlığı”
Çocuklarınızla hoşgörü ve
üzerine bilgi veren Dr. Mübeccel Emin,
karşılıklı anlayışın hakim
toplantı sonunda kadınların yönelttiği
olduğu bir hafta geçirmeniz
sorulara cevap verdi.
dilekleriyle.

Çocuğun kişilik gelişiminde
anne-baba tutumlarının etkileri
ocuğun zihinsel
gelişimi ile kişilik
gelişiminin yüzde
yetmişi 0-6 yaş arasında
tamamlanmaktadır. Bunun için
de çocuğun bu dönemde aldığı
eğitim ve terbiye büyük önem
taşımaktadır. Bu dönemde
anne babanın çocuğu karşı
olan tutumları da çok
önemlidir. Ailenin davranışları
doğrultusunda çocuğun
kişiliğinin temel taşları
atılmaktadır. Bu tutumları
incelediğimizde farklı aile
yapıları ve farklı anne baba
davranışlarına rastlayabiliriz.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1-Aşırı baskıcı ve otoriter
tutumda, çocuk sıkı kurallarla
çevrilmiş bir ailede yetişir.
Hoşgörü yoktur. Bu ailelerde
tuvalet eğitimi de çok
zorlayıcıdır. Çocuk ya tuvaletini
sıkar, bırakmaz, ya da sürekli
altını ıslatarak tepkisini
gösterir. Hatta beş-altı gün
büyük tuvaletini yapmayarak
tepkisini yansıtan çocuklara
bile rastlanabilir. Anne baba
çocuğu kendi kalıplarına uygun
yetiştirebilmek için evde askeri
bir sistem kurmuşlardır. Çocuk
çocukluğunu yaşayamaz. Her
şey kurallar ve yasaklarla
sınırlıdır. Çocuk sürekli ceza
alır, dayak yer. Bu gibi çocuklar
dışarıda ya çok çekingen, içe
dönük, ya da saldırgan
davranışlar sergileyerek aileye
duydukları nefreti başkalarına
boşaltırlar. Bu çocuklar
arkadaşlarıyla ve dersleriyle de
problem yaşarlar. Stresli,
tedirgin, gergin, öz güveni
olmayan, tırnak yeme, parmak
emme, alt ıslatma gibi
problemleri olan çekingen ya
da asi çocuklardır.
2-Aşırı koruyucu ailelerde
ise çocuğa gereğinden fazla
özen gösterilir. Özellikle anne
çok fazla çocuğun üzerine
düşmektedir. Çocuk adeta bir
cam kavanozun içinde
büyümektedir. Anne ona
sürekli bebek gibi
davranmaktadır. Onunla
birlikte yatar, ağzına yemeğini
yedirir, banyosunu yaptırır,
kısacası çocuğun tek başına
yapması gereken işleri ve
görevlerini anne üstlenmiştir.
Çünkü onun büyüdüğünü kabul
edemez. Bu çocuklar da

Ç

BTAYTD Dış İlişkiler ve İnsan Hakları
Kolu Çalışma Grubu’ndan panel

Kadınlar Kolu’ndan Seymen köyüne ziyaret
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Celal Bayar Azınlık Ortaokulu –
Lisesi atletizmde birinci oldu!
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi atletizm
yarışmalarında bu yıl da birinci
oldu. Rodop ilindeki okullar
arasında yapılan atletizm
yarışmalarında Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu – Lisesi
toplam 29 madalya ile şampiyon
oldu.
22 Mart Salı günü Rodop il
genelindeki okullar arasında
gerçekleştirilen yarışmalar
Panthrakikos stadında oldu.
Atletizm yarışmalarında
Gümülcine Celal Bayar Bayar
Azınlık Ortaokulu – Lisesi
öğrencilerinin aldığı dereceler şöyle:

LİSE ÖĞRENCİLERİ
YÜKSEK ATLAMA
Ahmet Adem (İkincilik)
CİRİT ATMA
Veysel Mahmut Hoca (Birincilik)
CİRİT ATMA ERKEKLER
Alper Mehmet (İkincilik)
CİRİT ATMA KIZLAR
Esra Mustafa (İkincilik)
DİSK ATMA
Enver Ali Çavuş (Birincilik)
DİSK ATMA ERKEKLER
Halil Mert (İkincilik)
DİSK ATMA KIZLAR
Meltem Ahmet (Birincilik)
100 METRE KOŞU
Ayşe Hasan (Üçüncü)
110 METRE ENGEL ATLAMA
Yasin Sali (Birincilik)
Hamza Hacı (İkincilik)

Formula 1’de
Alonso kaza
yaptı

200 METRE KOŞU
Murat İsmailoğlu (Birincilik)
Mehmet Sali (İkincilik)
400 METRE KOŞU
Ayşegül Feiz (İkincilik)
800 METRE KOŞU
Ezgi Halil (Birincilik)
Tuğba Ahmet (İkincilik)
1500 METRE KOŞU
Şule Ali (Üçüncülük)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ
YÜKSEK ATLAMA
Veysel Molla Ali (İkincilik)
CİRİT ATMA
Yunus Deli (Birincilik)
CİRİT ATMA
Talha Ali (İkincilik)
DİSK ATMA
Kayahan Kasaba (Birincilik)
DİSK ATMA
Arda Hacı İsmail Muhterem
(İkincilik)
300 METRE KOŞU
İsmail Mustafa (Birincilik)
300 METRE KOŞU
Zeynep Hırçın Hasan (Birincilik)
300 METRE KOŞU
Gamze Mehmet (Üçüncülük)
600 METRE KOŞU
Emre Sadık Hasan (İkincilik)
600 METRE KOŞU
Duygu Hacı Ali (Üçüncülük)
1000 METRE KOŞU
Berkay Semerci (Üçüncülük)
1000 METRE KOŞU
Kübra Yunus Halil (Üçüncülük)

‘EURO 2016 yapılacak’
FRANSA Başbakanı Manuel Valls, ev sahibi oldukları 10 Haziran’da
başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2016) terör tehdidine
rağmen yapılacağını söyledi.
Fransa Başbakanı Manuel Valls, ev sahibi oldukları 10 Haziran’da
başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO
2016) terör tehdidine rağmen yapılacağını
söyledi.
Ülkesinin Europe 1 radyosuna konuşan
Valls, Brüksel’de düzenlenen terör
saldırılarının ardından EURO 2016’nın
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Brüksel’de yaşanan saldırılarla
Avrupa’daki terör tehdidinin artmasının
ardından şampiyonayla ilgili şüphelerin
yeniden gündeme geldiğini belirten Valls,
“EURO 2016 yapılacak. Böyle büyük spor
organizasyonları ve kültürel etkinlikler,
terörden korkmadığımızın ve ona karşı
boyun eğmediğimizin
göstergesi olacak.”
ifadelerini kullandı.
Valls,
şampiyonanın
yanı sıra Fransa
Bisiklet Turu ve
Paris
Maratonu’nun
da planlandığı
şekilde
yapılacağını
vurguladı.

“Derbi 28 Nisan’da
oynansın!”

GALATASARAY,
ertelenen Fenerbahçe
karşılaşması için
kafasındaki tarihi belirledi.
Maç fikstürünü göz önünde
bulunduran sarı-kırmızılılar,
derbiyi 28 Nisan’da
oynamak istiyor.
Galatasaray yönetimi,
güvenlik gerekçesiyle
ertelenen derbi sonrası
karşılaşmanın oynanacağı
tarih için durum
değerlendirmesi yaptı. Sarıkırmzılı yönetim, TT
Arena’da oynanacak
Galatasaray-Fenerbahçe
maçının 28 Nisan’da
oynanmasının uygun
olacağı görüşünde birleşti.
Galatasaray, 2 Nisan’da
Eskişehirspor ile
deplasmanda karşılaşacak.
9 Nisan’da TT Arena’da
Çaykur Rizespor ile
oynayacak olan sarı-

kırmızılılar 15 Nisan’da
Antalyaspor ile
deplasmanda mücadele
verecek.
Galatasaray, 20 Nisan’da
Ziraat Türkiye Kupası yarı
final ilk maçında
deplasmanda Çaykur
Rizespor ile karşı karşıya
gelecek. Bu maçtan 4 gün
sonra saat 16.00’da
Kasımpaşa ile TT Arena’da
oynayacak olan sarıkırmızılılar, takvimdeki
boşluğu inceleyip 28
Nisan’da Fenerbahçe
derbisini oynamanın
kendileri için ideal
olduğuna karar verdi.
Galatasaray-Fenerbahçe
maçının oynanacağı tarih,
TFF yetkilileri tarafından
belirlenecek. Federasyon,
takımların maç programını
inceledikten sonra resmi
açıklamayı yapacak.

McLaren Pilotu Fernando
Alonso, Avustralya Grand
Prix’sinde büyük bir kaza
yaptı. İspanyol pilot,
kendisini merak edenlere
sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla yanıt
verdi.
Formula 1’de sezonun ilk
yarışı; Avustralya Grand
Prix’sini Nico Rosberg
kazandı. Ancak yarışın
ardından en çok konuşulan
isim Fernando Alonso’ydu.
17. turda Haas takımından
Esteban Gutierrez’e çarpan
ardından taklalar atarak
pist dışına savrulan
McLaren pilotu Fernando
Alonso, bu korkunç kazayı
yara almadan atlattı.
Kazadan sonra otomobili
kendi başına terk eden ve
hemen hastaneye götürülen
Alonso’nun sağlık
durumunun iyi olduğu
açıklandı.
Piste dağılan parçaların
temizlenmesi için
mücadeleye 20 dakika ara
verildi. Güvenlik aracı
eşliğinde geçilen bir turun
ardından yarış yeniden
başladı. İspanyol pilot da
kendisini merak edenlere
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamayla cevap
verdi. Kaza anından bir
fotoğrafını paylaşan Alonso,
“Bugün ömrümün kalan
bölümünden bir parça
gittiğinin farkındayım...
McLaren’e ve Uluslararası
Otomobil Federasyonu
FİA’ya otomobillerin
güvenliğini arttırdıkları için
teşekkür ederim... Ayrıca
mesleştaşlarım ve beni
merak eden hayranlarımın
verdikleri destek için
minnettarım... Şimdi
dinlenme, Bahreyn Grand
Prix’sini ve sezonun ilk
puanını almak için yeniden
piste çıkacağım anı
bekleme zamanı...”
açıklamasını yaptı.
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Türk boyları Macaristan’da
buluşuyor...
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ve Macaristan
Turan Vakfı işbirliğiyle 27 Türk boyu
Macaristan’ın Bugaç Ovası’nda
bir araya gelecek.
AĞUSTOS ayında
gerçekleşecek olan Turan
Kurultayı ve Macar – Turan
Birliği Atalar Günü etkinlikleri
kapsamında 21 ülkeden Hun,
Macar ve Türk boyları
buluşacak.
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ı
makamında ziyaret eden
Macaristan Turan Vakfı Başkanı
Biro Andras Zsolt, 2006’dan bu
yana iki yılda bir düzenlenen
Turan Kurultayı ve Macar-Turan
Birliği Atalar Günü etkinliklerini
son iki yıldır TİKA ile birlikte
hayata geçirmekten duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Zslot,
bu yılki kurultayın Ağustos
ayında TİKA’nın katkılarıyla
yapılacağını ifade etti.
Hun ve Türk kökenli kardeş
ülkelerin Bugaç Ovası’nda bir
araya gelmesinin önemini
vurgulayan Zslot, kurultaya
Hun, Macar ve Türk boylarından
120 müzik ve halk oyunu
ekibinin katılacağını belirtti.
Zslot, 27 Türk boyunun yer
alacağı, silah gösterilerinin ve
ok yarışmalarının da yapılacağı
kurultaya TİKA Başkanı Çam’ı

davet etti.
TİKA Başkanı Çam, Türkiye
ve Macaristan’dan katılımcıların
yanı sıra Azeri, Avar, Başkurt,
Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz,
Kabardino, Karaçay,
Karakalpak, Kazak, Kırgız,
Kumuk, Moğol, Nogay, Özbek,
Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve
Yakut boylarının da etkinliğe
davet edilmesiyle, Türk
dünyasında barış ve kardeşlik
mesajları vermenin önemli
olduğunu kaydetti.
Farklı etnik grupların beş asır
boyunca Türk İslam medeniyeti
anlayışı ile Balkanlar ve Doğu
Avrupa ülkelerinde huzur ve
barış içinde yaşadığını belirten
Çam, Balkanlar ve Doğu
Avrupa’nın farklı din, kültür ve
medeniyetlerin buluşma
noktasında bir köprü haline
gelmesi için TİKA’nın
çalışmalarına devam edeceğini
belirtti.
Macaristan Turan Vakfı ile
işbirliğinin süreceğini bildiren
Çam, Macaristan Turan Vakfı
Başkanı Zslot’a çalışmalarında
başarılar diledi.

