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DEB Partisi’nde
görev dağılımı
DEB Partisi’nde kongre sonrasında,
31 Mayıs Salı günü Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri arasında görev
dağılımı yapıldı. DEB Partisi’nde bu
dönem 11 başkan yardımcısı görev
yapacak. »15

YASSIKÖY Belediyesi’nin bu yıl
16’ncısını düzenlediği Kiraz Festivali, 3
- 5 Haziran tarihlerinde Bulatköy’deki
festival alanında gerçekleştirildi.
Kültürel etkinlikler çerçevesinde pop
sanatçısı Bengisu ile “Buziki Orhan”
olarak tanınan Orhan Osman da
konser verdi. » 14

Kiraz Festivali 
16 yaşında... 

“Kur’an-ı Kerim’i
ve Ezanı Güzel 
Okuma
Yarışması”
İSKEÇE Müftülüğü tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen “Kur’an-ı
Kerim’i ve Ezan’ı Güzel Okuma
Yarışması”nın finali Ketenlik köyünde
gerçekleştirildi. 4 Haziran Cuma günü
Ketenlik stadında yapılan etkinliğe
İskeçe genelinden çok sayıda soydaş
katıldı. »2

19’da 11’de

ekonomi spor

Pew’den 
AB’ye bakış 

anketi 

Ütüyü prizde mi
bıraktım 

sorusuna son! 20’de

Yunanistan’dan 
Türk turiste 
%20 indirim 23’te

Muhammed Ali
hayatını 
kaybetti

GÜNDEM gazetesi, Batı
Trakya Türk azınlığı açısından
azınlık okulu ve azınlık
eğitiminin önemini Batı
Trakyalı akademisyenlerle
konuştu. Trakya
Ünivesitesi’nden Ali
Hüseyinoğlu, Hacettepe
Üniversitesi’nden Halim
Çavuşoğlu ve Londra’daki
SOAS Üniversitesi’nden
Sebahattin Abdurrahman
azınlık okulunun önemini
anlattı.  » 9, 10

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, TRT’nin
Ayasofya’da Ramazan
boyunca düzenlemek istediği
sahur programını dini eserlere
ve sembollere  saygısızlık
olarak niteledi.  Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Bilgiç ise,  başkentinde cami
yapılmasına izin vermeyen,
Batı Trakya Türkleri’nin dini
özgürlüklerine sürekli
müdahale eden Yunanistan’ı
üslup ve açıklamalarında aklı
selime davet etti. » 5

Ayasofya’da
sahur programı
rahatsız etti

bilimdünya

BATI Trakya Türk
azınlık kuruluşları, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne
(BTAYTD) bağlı şubelerin
kapatılmasını
yayımladıkları
açıklamalarla kınadı. 

Gümülcine savcılığının
talimatı üzerine Gümülcine
Belediyesi’nin kararıyla
dernek şubelerinin
kapatılması azınlık
kuruluşları tarafından
eleştirildi ve kararın kabul
edilemez olduğu
vurgulandı. 

Gümülcine Belediyesi
meclis üyeleri Zeynep
Tefikoğlu, Ercan Amet,
Hasan Hasan ve İbrahim
Hacı Amet, BTAYTD
şubelerinin kapatılmasını
kınadı. »6, 7

Kozlukebir Belediyesi sınırları dahilindeki Hemetli köyünde bulunan
dernek şubesinin kapatılmasına gerekçe olarak, diğer iki şubede olduğu
gibi “izinsiz çocuk kreşi çalıştırmak” gösterildi.

Kapatma kararlarına
tepki büyüyor...

Akademisyenlerin 
gözünden “azınlık okulu”

»12-13
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İSKEÇE Müftülüğü tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i
ve Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması”nın
finali Ketenlik köyünde gerçekleştirildi. 4
Haziran Cuma günü Ketenlik stadında
yapılan etkinliğe İskeçe genelinden çok
sayıda soydaş katıldı. 

Bu yılki Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması’nda ilkokul öğrencileri
arasında Sakarkaya köyünden Sertan
Güvendar birinci olurken, ortaokul
öğrencileri arasında ise Elmalı köyünden
Hülya Macar birinciliği elde etti. Ezanı
güzel okuma kategorisinde ise Ketenlik
köyünden Cemali Molla Ahmet birinci
oldu. 

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 
YARIŞMA SAKARKAYA’DA
İlkokul öğrencileri arasındaki Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda
birinci olan öğrencinin Sakarkaya
köyünden olması nedeniyle, önümüzdeki
yıl yarışmanın finali bu köyde
gerçekleştirilecek. 

YARIŞMA ÜÇ 
KATEGORİDE YAPILDI
Ketenlik köyü stadında yapılan
yarışmada öğrenciler toplam üç
kategoride dereceye girmek için yarıştı. 

21 Mayıs Cumartesi günü İskeçe
Gazhane  Camii’nde gerçekleşen yarı
finalde, 65 Kur’an kursundan 110
öğrenciminin katılımı ile üç grupta
yapılan elemeler sonucunda 25 öğrenci
finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Sunuculuğunu Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu’nun yaptığı etkinlikte 25
öğrenci üç kategoride yarıştı. 

“Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması”
finalinde yarışan öğrenciler şunlar: Ali
Delihalil (Demircik), Alperen
Hacıhüseyin (İskeçe Muhacirmahalle),
Cemali Mollaahmet (Ketenlik), Emirhan
Boz (Paşevik) , Halil Abdulhalil
(Kozluca), İsmail Küçük (Şahin) ve Özcan
Bacak (Agnila). Bu grupta dereceye
girenler şöyle: 

Birinci: Cemali Mollaahmet
İkinci: Özcan Bacak
Üçüncü: Ali Delihalil

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARASINDA YARIŞMA
Ortaokul öğrencileri arasında yapılan
“Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması”nda finalistleri şunlar: Hülya
Macar (Elmalı), İpek Saitoğlu
(Koyunköy),  Mert Pingal (Ketenlik),
Muzaffer Rasimoğlu (İskeçe
Serinmahalle), Selin Eblük (İskeçe
Muhacirmahalle). 

Bu grupta Hülya Macar birinci, Mert
Pingal ise ikinci oldu. 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARASINDA YARIŞMA
İlkokul öğrencileri arasında yapılan
yarışmanın finalinde ise şu öğrenciler
yarıştı: Efe Onbaşı (Alıtçılar), Emre
Osman (Dinkler), Feyza Tumbar (Elmalı),
İsmail Köse (Ilıca), Merve Karahalil
(Kireççiler), Mümin Bayram (Mısvaklı),
Nida Hacıoğlu (Kozluca), Nursena Musa
(Köseler), Sabiha Arnavut (Şahin), Sami

Barka (Şahin), Sertan Güvendar
(Sakarkaya), Seyra Hafızmahmut
(Paşevik), Sümeyra Hüskoğlu (Kiraççiler). 

Bu grupta ise dereceye girenler şöyle: 
Birinci: Sertan Güvendar
İkinci: Feyza Tumbar
Üçüncü: Seyra Hafızmahmut
Dördüncü: Merve Karahalil
Beşinci: Mümin Bayram

Etkinlikte Türkiye’den gelen Kur’a
hafız Uğur Ayvaz ve İskeçe Serinmahalle
imamı Eznebir Alioğlu ilahi, Demircik’ten
Abdullah Şebek salâ vererek etkinliğe
renk kattılar. Etkinlik İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin duasıyla sona erdi.

Yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla
yapılan etkinliğe Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü  Ahmet Mete’nin yanı sıra
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Mustafçova Belediyesi Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, DEB Partisi Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Doğu Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyeleri Birol İncemehmet ve İrfan
Hacıgene, Mustafçova belediyele meclis
üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri
ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada
yapılan selamlama konuşmalarında bu
tür etkinliklerin önemi üzerinde duruldu
ve birlik beraberlik mesajları verildi. 

Yarışmada yer alan öğrencileri
değerlendiren jüri heyeti ise şu
isimlerden oluştu: 

Uğur Ayvaz – Kur’a hafız, 
Sedat Karadayı – Vaiz ve İskeçe

Ahiriyan Mahallesi Kur’an kursu hocası, 
Hüseyin Velibaşa – Vaiz, Şahin Aşağı

Mahalle Camii imamı ve Kur’an kursu
hocası, 

Rıdvan Deli – Demircik imamı ve
Kur’an kursu hocası, 

Hüseyin Kahyaoğlu – Elmalı imamı ve
Kur’an kursu hocası.

“Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel 
Okuma Yarışması” coşkuyla gerçekleşti

İskeçe Gündüzlü Özel Muzaffer Salihoğlu 
Azınlık Ortaokulu birinci sınıfına kayıtlar 
15 Haziran 2016 Çarşamba günü başlıyor.

Kayıtlar, 30 Haziran’a kadar devam edecektir. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-İlkokul diploması veya fotokopisi

2-İki adet vesikalık fotoğraf
3-İkamet adresini belirten belge 

(Vatandaşa Hizmet Bürosu’ndan–KEP alınabilir)
4-Aile reisinin vergi numarası (AFM)

OKUL İDARESİ

KAYITLAR BAŞLADI
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RODOP milletvekili adayı
Evripidis Stilyanidis, İskeçe
milletvekili adayı Alekos Kontos
ve Kerkira adasından Stefanos
Gikas’ın yeniden milletvekili
olabilmeleri için açılan davada
Özel Yüksek Mahkeme
raportörünün olumsuz görüş
belirttiği ve sözkonusu talebin
reddedilmesini istediği
bildirildi. 

Rodop, İskeçe ve
Kerikara’dan bir grup vatandaş,
Özel Yüksek Mahkeme nezdinde
açtıkları davayla, 20 Eylül 2015
tarihinde yapılan seçimlerde
sözkonusu illerden seçilen
SİRİZA milletvekillerinin
sandalyelerini kaybederek,
yerlerine ikinci parti
konumundaki Yeni Demokrasi
Partisi’nden adayların

seçilmesini talep etmişti. Davayı
açan vatandaşlar, 20 Eylül
seçimlerinde çıkan sonucun
ayanayasa aykırı olduğunu ve
adaletli temsilin sağlamadığını
iddia etmişti. Rodop ilinden
Ayhan Karayusuf, İskeçe’den
Grigoris Stoyannidis ve
Kerkira’dan Konstandinos
Pavlidis’in milletvekilliğinin
düşmesini isteyen dava
sahipleri, yerlerine Rodop ilinde
Evripidis Stilyanidis, İskeçe’de
Alekos Kontos ve Kerkira’da da
Stefanos Gikas’ın seçilmesini
talep etmişti. Bu durumda ise
Yeni Demokrasi Partisi’nden
Atina ikinci bölge milletvekili
Katerina Papakosta, Selanik
birinci bölge milletvekili Elena
Rapti ve Atina milletvekili
Athanasios Buras

Raportörün 
görüşü 
olumsuz...

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

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

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

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

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

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

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Çifte standart mı dediniz?..

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği,
azınlığın 1982 yılında

kurulmuş ve resmi olarak Yunan
makamlarınca tanınan en önemli
kuruluşudur. Üniversite
mezunlarından oluşan bu derneğin
faaliyetleri ise siyasi konulardan
tutun da kültürel konulara kadar
birçok alanı kapsamaktadır. 

Dernek, sadece kendi üyelerinin
ihtiyaçlarına cevap vermekle
yetinmeyip, daha geniş kitlelere de
hitap edecek faaliyetler içerisinde
yer alır. Azınlık sorunlarının
uluslararası platformda dile
getirilmesi konusuna öncülük eden
ve bu konuda çalışmalarını
sürdüren bu derneğimiz,  son
günlerde kapatılan şubeleriyle
gündemde.

Gümülcine’deki iki şubesine
polis ve savcı baskınından sonra
gönderilen kapatma kararını, aynı
derneğin Hemetli köyündeki
şubesine gönderilen kapatma
kararı izledi. 

Kapatma kararları, Gümülcine
Savcılığı’nın talimatı üzerine
Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Bürosu’na, kapatma
kararında yer alan imza da
Gümülcine Belediye Başkanı
Yorgos Petridis’e ait.

Gümülcine belediye meclisinde
yer alan azınlık üyelerinden dördü,
Belediye Başkanı Petridis’in
imzasıyla dernek şubelerinin
kapatılması karşısındaki
endişelerini kamuoyuyla
paylaştılar ve Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne sahip
çıkan bir açıklama yaptılar. 

Diğer 10 azınlık üyesinin ne
yapacağı, tabii ki kendilerinin
bileceği iş. Herkes kendi
yaptıklarından sorumludur ve
kararlarının sonucunu iyisiyle
kötüsüyle herkes kendisi üstlenir. 

Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in imzaladığı kapatma
kararlarının takdiri de Gümülcine
seçmenine aittir. 

Seçimle iş başına gelen her
yetkili gibi, Petridis de
seçmenlerine karşı sorumludur ve

son gelişmeler karşısında
kendisine seçimlerde büyük destek
veren azınlık insanına bir açıklama
borçludur. 

Petridis’in, “Paratiritis Tis
Thrakis” gazetesine verdiği
konuyla ilgili röportajda kullandığı,
“Kimsenin dinine ya da kökenine
göre yasallık konusunda çifte
standart uygulanması yönünde bir
talebi olacağını sanmıyorum.”
ifadesi ise azınlık içerisinde hayal
kırıklığı yaratmıştır. 

Bana göre oldukça kinayeli olan
bu ifadeyi kullanmadan önce
Petridis keşke önce kendi
bahçesinde olup bitenlere bir
baksaydı. 

Çifte standart mevzuğu açılacak
olursa, söyleyecek çok sözümüz
var. Örneğin, Gümülcine
Belediyesi’ne girdiğinizde
azınlıktan kaç tane devlet memuru
görürsünüz? HİÇ. Yanılmıyorsam,
KEP’lerde çalışan iki azınlık
üyesinden başka Gümülcine
belediyesinde azınlıktan bir memur
yok.  Belediyeye bağlı temizlik ve
su idaresinde çalışan azınlıktan
kadrolu işçi sayısı da bir elin
parmaklarını geçmiyor. Gümülcine
belediyesi seçimlerinde azınlık
oyları belirleyici rol oynuyor. Peki,
belediye başkan vekilliği görevi
bugüne kadar azınlıktan birine hiç
verildi mi? 

Azınlık, dernek şubelerinin açık
kalmasını isteyince ve kapatılma
kararına tepki gösterince yasalar
önümüze konuluyor da,
Anayasa’nın temel ilkelerinden biri
olan vatandaşlar arasında eşitlik
neden bir türlü uygulanamıyor?

Anayasanın garanti ettiği
eşitliklerin yanı sıra, azınlığın,
uluslararası bir antlaşma olan
Lozan’dan kaynaklanan pozitif
hakları da var. Yunanistan’ın üyesi
olduğu Avrupa Birliği normlarını ise
henüz hesaba katmış değilim.

Azınlığın “yasallık konusunda
çifte standart uygulanması
yönünde bir talebi olmadığı” kesin.
Ancak hak ve hukukunun peşinde
olacağı da kesinlik arz eden bir
başka konu.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

milletvekilliğini
kaybedecekti. Onların
yerlerine de SİRİZA Partisi
adayları seçilecekti. 

Elde edilen bilgiye göre,
davaya bakan Özel Yüksek
Mahkeme raportörünün,
Yeni Demokrasi Partisi
adaylarının yeniden
milletvekili seçilmesi
talebiyle ilgili raporu
olumsuz oldu ve sözkonusu
talebin reddedilmesini
istedi. Davayı açan
vatandaşların iddiasının
“asılsız” olduğuna karar
veren yüksek mahkeme
raportörünün davanın
reddedilmesini önerdiği
vurgulandı. Konuyla ilgili
nihai kararın yüksek
mahkeme tarafından
verileceği açıklandı. 

İskeçe Çınar Camii 
Mütevelli Heyeti Başkanı
Cevdet Ali Hoca vefat etti

İSKEÇE’nin tanınmış esnaflarından Cevdet Ali Hoca, yakalandığı
amansız hastalığa yenik düştü. İskeçe Aşağımahalle Çınar Camii
Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Cevder Ali Hoca, 9 Haziran
Perşembe sabahı İskeçe’de vefat etti. Çevresinde dürüstlüğü ve hoş
sohbeti ile tanınan Cevdet Ali Hoca 58 yaşındaydı. 

Aslen Şahin köyünden olan Cevdet Ali Hoca, yıllardır İskeçe’de
Aniksi Börekçisi’nde çalıştı. Ali Hoca birçok gence de kendi
mesleğini öğretti. Son yıllarda ise başarılı bir şekilde İskeçe Aşağı
Mahalle Çınar Camii’nin mütevelli heyeti başkanlığını yürüttü. 

Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Cevdet
Ali Hoca, 9 Haziran Perşembe günü doğum yeri olan Şahin’de
kılınan ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. 

GÜNDEM gazetesi olarak Cevdet Ali Hoca’ya Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileriz. 
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İSTANBUL Vezneciler’de, Çevik
Kuvvet ekiplerinin geçişi sırasında
bombalı araçla yapılan terör saldırısında
6 polis ve 5 sivil hayatını kaybetti. 

İstanbul’un Vezneciler semtindeki
Şehzadebaşı Caddesi’nde 7 Haziran Sali
sabahı saat 08.40 sıralarında büyük bir
patlama meydana geldi. 

Celal Ağa Konağı Oteli önünde
bombalı araçla gerçekleştirildiği
açıklanan saldırının hedefi, İstanbul
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne
nöbet değişimi için giden Çevik Kuvvet
ekibiydi. 

6 polis ve 5 sivilin hayatını kaybettiği
saldırıda, 9’u polis 36 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3’ünün durumlarının ağır
olduğu öğrenildi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da Salı
sabahı meydana gelen bombalı terör
saldırısını kınadı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan
yazılı açıklamada, "Bugün İstanbul’da
çok sayıda kişinin ölümüne neden olan
terör saldırısını kati şekilde kınıyoruz.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine
başsağlığı diliyor ve dost Türk halkına
tam desteğimizi ifade ediyoruz.” denildi.

İSTANBUL’da meydana gelen terör
saldırısına, Batı Trakya Türk azınlık
kuruluşlarından da tepki geldi. 7
Haziran Salı sabahı İstanbul
Vezneciler’de meydana gelen ve 11
kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de
yaralanmasına neden olan terör
saldırını Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ve İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
yayımladıkları açıklamalarla kınadılar. 

DEB PARTİSİ: “KARDEŞLİĞİN
PEKİŞTİĞİ BUGÜNLERDE KALLEŞÇE
SALDIRIYI KINIYORUZ”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
İstanbul’da yapılan terör saldırısını
kınadı. Saldırının gerçekleştirildiği gün
DEB Partisi’nden yapılan açıklama
şöyle: “Bugün 8:40 sıralarında
anavatan Türkiye’de, İstanbul’da
Beyazıt Karakolu ile Vezneciler otobüs
durağı arasında polislere yönelik
haince bir saldırı düzenlendi. Bu
menfur saldırı neticesinde 12 kişi şehit
düştü ve 38 kişi yaralandı.

Böyle kardeşliğin pekiştiği ve rızkın
kardeşçe paylaşıldığı ve barış için
ellerin açıldığı mübarek bir günde
günahsız ve masum insanların canına
kastedenleri lanetliyoruz. 

DEB Partisi olarak kalleşçe yapılan
bu saldırıyı şiddetle ve nefretle
kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk
Milletine başsağlığı ve sabırlar, tüm
yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Terörizme, kimden ve nereden kime
gelirse gelsin şiddetle karşı
olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile
paylaşıyoruz.”

BTTDD: “TÜRK MİLLETİ BU ZOR
GÜNLERİ ATLATACAKTIR” 
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği yayımladığı
açıklamayla İstanbul’daki terör
saldırısını kınadı ve Türk milletinin bu
zor günleri atlatacağını ifade etti. 

Açıklama şöyle: “İstanbul’da
polis servis aracının geçişi sırasında
Fatih – Vezneciler’de bomba yüklü
araçla gerçekleştirilen terör saldırısında
7 polisimiz şehit olmuş, 4 vatandaşımız
hayatını kaybederek Hak’kın rahmetine
kavuşmuş, 3’ü ağır 36 vatandaşımız da
yaralanmıştır.

Şehitlerimize ve hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
Türk milletine baş sağlığı ve yaralılara
da acil şifalar dileriz.

Daha önce de defalarca
haykırdığımız gibi, bin yıldır Anadolu
coğrafyasında her türlü dış mihrakların
ayak oyunlarına göğüs geren büyük
Türk milleti, geçmekte olduğumuz bu
zor günleri de atlatarak tek yürek, tek
bilek olarak yine dim dik ayakta
olacağından en ufak bir şüphemiz
olmadan tekrar başın sağ olsun
Türkiyem dileklerimizle acımızı
kalbimize gömüyoruz.” 

ABTTF: “İSTANBUL VEZNECİLER’DE
MEYDANA GELEN HAİN TERÖR
SALDIRINI KINIYORUZ” 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu,
İstanbul Vezneciler’de meydana gelen
terör saldırısını kınadı. ABTTF’nin
konuyla ilgili açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: 

“6 Haziran 2016 Salı sabahı İstanbul
Vezneciler’de çevik kuvvet polis
aracının geçişi sırasında patlama
meydana geldi. Park halindeki bir
aracın uzaktan kumandalı bir
düzenekle patlatıldığı bombalı
saldırıda 7 Çevik Kuvvet polisi şehit
oldu, 5 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda
3’ü ağır 36 kişi de yaralandı.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak Avrupa’da
yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri adına
anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin
en büyük büyük şehri İstanbul’da
düzenelenen bu menfur terör saldırısını
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Bombalı saldırıda şehit olan kahraman
polislerimize ve hayatını kaybeden
sivillere Allah’tan rahmet, ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı ve sabır,
yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.
ABTTF olarak anavatanımız Türkiye ve
soydaşlarımızın acısını tüm kalbimizle
paylaşıyor, her zaman yanlarında
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

İSKEÇE SÖPA MEZUNU 
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ 
İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği, İstanbul’da yaşanan terör
saldırısını kınadı. Dernek Başkanı
Nurettin Kıyıcı ve Genel Sekreter İrfan
Kalfa imzasıyla yayımlanan açıklama
şöyle: “7 Haziran 2016 Salı sabahında,
İstanbul’da Beyazıt Karakolu ile
Vezneciler otobüs durağı arasında
polislere yönelik haince bir saldırı
düzenlenmiştir. Bu çirkin saldırı
sonrasında 11 kişinin şehit düştüğünü
ve 38 kişinin yaralandığını yine bir
üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Alçakça düzenlenen bu saldırıyı
nefret ve şiddetle kınıyor, saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet; ailelerine ve Türk milletine
başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kederli
ailelerine sabırlar diliyoruz.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
İstanbul’daki terör saldırısını kınayan
İskeçe Türk Birliği’nin açıklamasında
ise şu ifadelere yer verildi: “7 Haziran
2016 Salı günü, Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul’da Beyazıt
Karakolu ile Vezneciler otobüs durağı
arasında polislere yönelik düzenlenen
hain saldırı sonucunda, çok sayıda ölü
ve yaralı olduğu haberini büyük bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

İskeçe Türk Briliği camiası olarak,
her türlü terör saldırıları karşısında
olduğumuzu bir kez daha beyan eder,
bu tür saldırıları şiddet ve nefretle
kınadığımızı belirtiriz. Hain saldırı
sonucunda hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diler, kederli ailelerine, Türk milletine
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

İstanbul’da terör
saldırısında 11 kişi
hayatını kaybetti

Azınlık kurumları 
saldırıyı kınadı

Anavatan Türkiye’de son
zamanlarda terör saldırılarından
dolayı sürdürülen operasyonlar
sırasında, hemen hemen hergün
güvenlik güçlerinden ve
askerlerimizden  şehit ve yaralı
haberleri almamız, son olarak 7
Haziran 2016 Salı günü İstanbul
Vezneciler’de yaşanan terör olayı
sonucunda bir kez daha şehit ve
yaralı haberleriyle karşı karşıya
kalmamız, Batı Trakya Müslüman
Türk’ü olarak bizleri derin
üzüntüye sevketmektedir. Terör
örgütlerinin düzenledikleri hain
saldırılarını şiddetle kınar,
Allah’tan kahhar ism-i şerifiyle

kahreylemesini niyaz ederim. Anavatanımızı ve tüm Türk Dünyasını derin
üzüntüye boğan bu alçak saldırılarda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize
Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk güvenlik güçleri
mensuplarımıza başsağlığı ve sabır, saldırılarda yaralananlara da acil şifalar
dilerim.

Musa VİDİNLİ
İskeçe Sabık Vali Yardımcısı

BAŞSAĞLIĞI
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Bir önceki Başbakan Andonis Samaras
görevde olduğu sırada Gümülcine’ye
gelmişti. Burada yaptığı konuşmada

“azınlık” konusuna değindiğinde özetle “Azınlık
yasalara ve anayasaya uymalıdır” şekilde bir
ifade kullandı. Azınlığın tüm haklara sahip
olduğunu falan iddia ettikten sonra sayın eski
başbakanın “azınlığımızla” ilgili somut söylediği
şey bu oldu. Bu cümlenin arkasında “Azınlık
yasalara pek uymuyor, kanun dışı işler yapıyor”
imasının yattığını anlamak için medyum olmaya
gerek yok. 

Birkaç hafta önce ise Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos, bölgemizi ziyaret etti.
Kendisi Gümülcine’de yaptığı konuşmada
azınlığın (yani Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın) Lozan antlaşmasına göre milli
kimliğe sahip olma hakkının olmadığını söyledi.
Bunun yanısıra azınlığın ve başta milletvekilleri
olmak üzere azınlık temsilcilerinin bu
antlaşmanın çerçevesine ve dahi ülkenin
yasalarına ve hukuk sistemine “uyması”
gerektiğini vurguladı. Yani mealen şöyle dedi;
“Burada herşey açık. Sizin durumunuzu
belirleyen bir çerçeve var. Siz de bu çerçeveden
çıkmayın. Yasalara ve ülkenin oluşturduğu

hukuk sistemine riayet edin.” 
Azınlık toplumu, uzun bir süredir “yasal

davranmamakla” itham ediliyor. Bu o kadar da
yeni bir şey değil. Ancak son dönemde daha bir
güncellendi bu mesele. Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne bağlı şubelerin
“kaçak kreş” olarak faaliyet gösterdiği iddia
edilerek kapatılması bu “yasallık” meselesini
yeniden gündeme taşıdı. 

Ancak dediğim gibi bu yeni bir mesele değil.
Zira azınlık ve azınlık kurumları sürekli bir
şekilde “kanunsuz” davranmakla itham
edilmekte ve suçlanmaktadır. Örneğin azınlığın
en eski dernekleri tamemen siyasi sebeplerle
kapatıldıktan sonra bu derneklerimize “sözde
dernek” veya “kanunsuz (paranomo) dernek”
yakıştırması yapılmakta. Müftülük sorunu
çözüme kavuşturulup, bu konudaki çözümsüzlük
daimi hale getirilince, azınlık toplumunun seçtiği
müftüler “sözde müftü” veya “kanun dışı müftü”
oluverdi. Hatta azınlığın kendi camilerinde
çocuklarına din eğitimi verdiği Kur’an kursları
bile “kaçak kurs” olmakla ihtam ediliyor.

Şimdi de toplum geneline hizmet vermek,
temelde de kültür – sanat alanında hizmet
vermek ve etkinlikler düzenlemek amacıyla farklı
yerlere açılan dernek şubeleri, “kaçak kreş”
olması şuçlamasıyla kapatılıyor. Azınlığın
“yasallığı” bir kez daha sorgulanıyor. Azınlık bir
kez daha yasal davranmamakla itham ediliyor. 

Peki, bu olayı biraz analiz etmeye çalışalım.
Bakalım azınlığın “yasallığı” ne derece
sorulanabilir bir şey. Batı Trakya Türklerinin en
eski ve tarihi kurumu olan vakıflar, Batı
Trakya’daki tabiriyle Cemaatlar, 1968 yılında
Cunta idaresi tarafından lağvedilip, yönetimleri
görevden alındı ve devlet tarafından yönetici
tayin edildi. Bu durum ülkeye demokrasinin
yeniden geldiği 1974 yılından bu yana da devam
ediyor. Yani azınlık kendi vakıf mallarını
yönetemiyor. Kendi vakıf mallarına yönetici
seçemiyor. Yani cuntavari uygulama ülkeye
demokrasi geldikten sonra da 42 yıldır devam
ediyor. Soruyorum; neden? Neden bu konuda
yasalar ve anayasa uygulanmıyor? Neden
defalarca azınlığa söz verilesine rağmen azınlığın
en çok haklı olduğu vakıflar meselesi çözüme
kavuşturulmuyor? Bu konuda “yasallık”
sorgulanacaksa devlet bunu ne zaman yapacak? 

Azınlığın bir diğer önemli kurumu;
müftülükler. Neden müftülük sorununa bir
çözüm getirilmiyor. Neden azınlığın seçmediği ve
tasvip etmediği kişiler müftülük makamını işgal
ediyor? Azınlığın istediği çözüm konusunda
neden azınlıkla masaya oturulmuyor? Azınlığın
seçtiği dini liderler neden tanınmıyor? Ve bu
sorun ortadan kalkmadığı gibi, azınlığın müftü
olarak gördüğü müftülere “sözde müftü” ,
“sahte müftü” gibi yakıştırmalarla bu kişilere bir
illegallik, hatta “suç işliyor” elbisesi giydirilmeye
çalışılıyor. İllegallik aranacaksa, bu sorunun
devam etmesinin ortaya çıkardığı durumda
aranmalı. Bu nedenle eğer ortada bir “suç” var
ise bu azınlıkta değil, başka yerde aranmalı. 

Öte yandan azınlık böyle bir talepte
bulunmamasına rağmen, devlet okullarındaki
müfredatta olmamasına rağmen, 240 İmam
Yasası ile devlet okullarındaki azınlık çocuklarına
Yunanca İslam din dersi uygulaması nasıl
olabiliyor? Millvekilleri dahil, tüm azınlık
kuruluşları bu uygulamayı istemiyoruz diyor ama
uygulama yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Ders

var ama müfredatta yeri yok. Ders var ama
kardene yeri yok. Ders seçmeli ama azınlık
çocukları bu dersi alsın diye her türlü yöntem
kullanılıyor. “Bu dersi almayacağım” diyenler de
sindiriliyor. Şimdi bunun neresi “yasal” neresi
“meşru”?

Öte yandan azınlık derneklerinin adında
“Türk” var diye derneklerin yasallığını ellerinden
alıyorsun ve dernekler  hakkında kapatma kararı
alıyorsun. Sonra bu davayı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde kaybediyorsun. Ancak
demokrasi, hukuk, insan hakları derken, insan
hakları mahkemesinin bu kararını tanımıyorsun.
Bu derneklere AİHM kararlarına rağmen
resmiyetini iade etmiyorsun. Sonra da bu
derneklere “sözde dernek” , “yasadışı dernek”
demeye devam ediyorsun. Şimdi burada
“illegallik” nerede, “yasallık” nerede ve kimde? 

Dahası var. son günlerdeki “sorunun” da
kaynağını oluşturuyor üstelik. Bundan on yıl
önce anaokulu eğitimini zorunlu eğitim
kapsamına alıyorsun. Fakat “azınlık eğitimi”ni bu
kapsamın dışında tutuyorsun. Yani uluslararası
ve ikili anlaşmalardan ve anayasadan
kaynaklanan yükümlülüğünü yerine
getirmiyorsun. Anaokulu eğitimini zorunlu
yaparken, zorunlu eğitimin diğer aşamaları olan
ilkokul ve ortaokullar gibi “azınlık anaokulları”
açmıyorsun. Azınlık toplumu bu konuda
taleplerini dile getirirken, devlet olarak bir
hazırlık bile yapmıyorsun. Uluslararası
anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüğün
yanısıra, azınlık toplumunun demokratik ve haklı
taleplerini görmezden gelip, azınlık anaokulları
açmadığın gibi azınlık çocuklarını devlet
anaokullarına gitmeye zorluyorsun. Bu konuda
hukuki olarak yükümlülüğünü de, toplumun
taleplerini de görmek istemeyip, “nasıl olsa
alışırlar” gibi bir tutum sergiliyorsun. Bu liste
uzayıp gidebilir. Şimdi soruyorum; burada
“yasallık” ve “meşruluk” eksikliği aranacaksa
nerede ve kimde aranmalı? 

Ozan AHMETOĞLU

“Yasallık”

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Ayasofya’da sahur programı
Yunanistan’ı rahatsız etti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, TRT’nin Ayasofya’da Ramazan
boyunca düzenlemek istediği sahur programını dini
eserlere ve sembollere  saygısızlık olarak niteledi.
Bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklamasında,
Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması “gericilik” olarak
nitelendirildi. 

Atina’dan yapılan açıklamada, dünya kültür
mirasının önemli bir eserinde bağnazlık sınırlarını
zorlayan takıntıların anlaşılamaz olduğu iddia
edilerek, bunun gerçeklikle ilgisi olmadığı öne
sürüldü. Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin çağdaş,
demokratik ve laik toplumlarla uyumlu olmadığı
görüşü dile getirildi. 

TRT kanallarından Diyanet TV, Ramazan ayı
boyunca Ayasofya’dan “Bereket Vakti Ayasofya”
adında bir sahur programı yayınlayacak. Diyanet
TV’nin Ramazan ayı boyunca Ayasofya’dan sahur
programı yapacak olması, hükümet ve muhalefetteki
Yeni Demokrasi Partisi ile Potami Partisi tarafından
tepki çekti.

Yeni Demokrasi Partisi yaptığı açıklamada, “Türkiye
yetkililerinin Ramazan ayı boyunca Ayasofya’da sahur
programı yapma kararı provokatif bir eylemdir. Bunun
yanı sıra, dünyadaki tüm Ortodoks Hıristiyanlara
yapılan bir saygısızlıktır ve bu Türkiye’nin Avrupa
rotasına uymayan bir karardır.” ifadelerini kullandı. 

Potami Partisi’nden yapılan açıklamada ise,
“Ayasofya’nın kullanımının değiştirilmesi için binlerce
imza toplanıyor ve bunun Türkiye’nin resmi olarak
düşmanca olarak algıladığı Batı’nın girişimlerine karşı
yapılan hamleler olduğuna dair yoğun söylentiler
bulunuyor. Bu yönlendirmelerin hedefinde ise 900 yıl
boyunca Ortodoksluğun en yüksek kilisesi sayılan, 500
yıl boyunca cami, 1934 yılından bu yana ise Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in kararıyla
müze olarak işleyen bir anıt bulunmaktadır.” denildi.

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,
Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı boyunca
Ayasofya’da Kur’an- Kerim okunmasını kınayan
açıklamasına yanıt verdi. Bilgiç, Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı’nın açıklamasınıın kabul edilemez olduğunu
belirterek, başkentinde cami yapılmasına izin
vermeyen, Batı Trakya Türkleri’nin dini özgürlüklerine
sürekli müdahale eden Yunanistan’ı üslup ve
açıklamalarında aklı selime davet etti. 

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in
açıklaması şöyle: “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın,
TRT Diyanet TV’nin Ramazan ayı boyunca Ayasofya’da
yayınlayacağı ‘Bereket Vakti Ayasofya’ adlı sahur

programına ilişkin yaptığı açıklama kabul edilemez
niteliktedir. 

Başkentinde yıllardır cami yapılmasına izin
vermeyen, Batı Trakya Türk azınlığının dini
özgürlüklerine sürekli müdahale eden ve İslam
karşıtlığını çağdaşlıkla karıştıran Yunanistan’ı
üslubunda ve açıklamalarında aklı selime davet
ediyoruz. 

Bu bağlamda, çağdaş, demokratik ve laik
toplumların değerleri arasında başka dinlere ve
ibadetlerine saygının da bulunduğunu hatırlatmak
isteriz.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap 
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Hemetli’deki şube de kapatıldı!.. 

HEMETLİ köyündeki dernek
şubesi, Gümülcine Savcılığı’nın
talimatı üzerine Gümülcine
Belediyesi Sosyal Hizmetler

Bürosu’nun verdiği kararla kapatıldı.
Çocuklara yönelik faaliyetlerin de
yapıldığı BTAYTD Hemetli şubesinin
30 Mart tarihli kapatılma kararı,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in imzasını taşıyor. 

Kozlukebir Belediyesi sınırları
dahilindeki Hemetli köyünde
bulunan dernek şubesinin
kapatılmasına gerekçe olarak, diğer
iki şubede olduğu gibi “izinsiz çocuk
kreşi çalıştırmak” gösterildi.

Gümülcine Savcılığı’nın Kozlukebir
Belediyesi’ne gönderdiği şubenin

kapatılma talimatını,
Kozlukebir
Belediyesi’nde tapu
kadastro ve sosyal
hizmetler bürosu
bulunmaması
nedeniyle belediyenin
yerine getirmediği ve
konunun Gümülcine
belediyesine
sevkedildiği
kaydedildi. 

Bu durumda,
kapatılan Yüksek
Tahsilliler Derneği
şubeleri üçe
yükselmiş oldu. 

Bu arada,
çocuklara yönelik
faaliyetlerin de
yapıdığı Batı Trakya
Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği
şubelerinin
kapatılması azınlık
kuruluşlarınca
yayımlanan
açıklamalarla kınandı. 

Batı Trakya
Azınlığı Yüksek

Tahsilliler
Derneği’nin

Hemetli köyündeki
şubesi de kapatıldı. 

BTAYTD’den kapatılan şubelerle
ilgili bir açıklama daha

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, kapatılan dernek şubeleriyle ilgili
gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama
yayımladı. Dernek şubeleri ve yönetim
kurulu üyeleri hakkında yerel çoğunluk
basını tarafından karalama kampanyasının
uygulandığı ifade edilen açıklamada,
mesnetsiz iddialara yer verilmesinin
hukuka aykırı olduğu dile getirildi. 

BTAYTD’nin açıklamasında, dernek
şubelerinin kapatılmasıyla ilgili açıklama
yapan Gümülcine belediye meclis üyelerine
teşekkür edilerek şu ifadere yer verildi:
“Yayımladıkları açıklama ile dik bir duruş
sergileyen ve derneğimize yönelik
desteklerini esirgemeyen Gümülcine
Belediye meclis üyesi soydaşlarımıza
teşekkürü bir borç biliriz. Bu açıklamanın
ardından, tarafımızca açıkça merak edilen
bir diğer husus da, belediye meclis üyesi on
(10) soydaşımızın, azınlığımız ve kendi
seçmenlerinin önüne nasıl bir izahat ile
çıkacaklarıdır. Bu konuyu kamuoyunun
değerlendirmesine sunduğumuzu beyan
eder, saygılarımızı sunarız.” 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin açıklamasının tam metni şöyle: 

“7 Haziran 2016 itibariyle basın
aracılığıyla biri Gümülcine Belediye
Başkanı Sn. Georgios Petridis’in iktidarda
olan “KOİNONİA POLİTON” listesi ve üçü
muhalefette olan “EMEİS... İ POLİ” listesine
mensup toplam 4 soydaş belediye meclis
üyemizin yayımlamış oldukları açıklamayı
öğrenmiş bulunmaktayız.

Derneğimizin daha önce yayımlamış
olduğu 5-5-2016 ve 24-5-2016 tarihli
açıklamalarında da açıkça belirtmiş olduğu
gibi aralarında sadece çocukların
bulunmadığı, kanunen üyemiz olma
hakkına sahip her soydaşımızın özgürce
etkinlik düzenleme olanağına sahip olduğu
şubelerimizin Gümülcine Belediye Başkanı
Sn. Giorgos Petridis’in kararıyla kapatılmış
olması tarafımızdan esefle karşılanan bir
gelişme olmuştur.

Bunun dışında, eklememiz gerekir ki,
Gümülcine’de bulunan iki şubemizin
kapatıldığı günün ertesinde Sn. Petridis’in
“Paratiritis tis Thrakis” gazetesine yazılı ve
“Hronos” radyosuna sözlü olarak verdiği
röportajlarda sarf ettiği sözler bizlerde hayal
kırıklığından öte hisler uyandırmıştır.

Özellikle, “Paratiritis tis Thrakis” gazetesine
verdiği röportajda “Kimsenin dinine ya da
kökenine göre yasallık konusunda çifte
standart uygulanması yönünde bir talebi
olacağını sanmıyorum” ifadesiyle, Sn.
Petridis, hiçbir sorumluluğu üstlenme
niyetinde olmadığını ortaya koyduğu gibi,
azınlığın hukuki meselelerde çifte standart
beklentisi içinde olduğunu ima ederek
azınlık insanıyla dalga geçer bir tavır
sergilemişti. Eğer ki, konu çifte standart ise,
bunun yıllardır kimlere ve ne şekilde
uygulandığını yeniden gözden geçirmesini
kendisine tavsiye ederiz.

Ayrıca,  öncelikle tüm yetkililerin,
sonrasında da kanun ve hukuktan
bahseden Belediye Başkanı Sn. Petridis’in,
aralarında üyelerimizin ve 3-5 yaşlarında
çocukların da bulunduğu bir topluluğa,
öncesinde derneğimizi muhattap
almaksızın veya herhangi bir kapatma
talebinde bulunmaksızın gerçekleştirilen
sürekli polis baskınlarının hukukun hangi
katmanında yer aldığı noktasında bizleri ve
tüm kamuoyunu aydınlatmasını
beklediğimizi belirtmek isteriz.  

Bu süreçte, yerel çoğunluk basını
tarafından gerek derneğimiz ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz, gerekse kapatılan
şubelerimiz hakkında bilinçli bir karalama
kampanyası yürütülmüştür. Henüz hukuki
süreç tamamlanmadan bu tür mesnetsiz
iddiaların kamuoyu önünde dile
getirilmesinin hukuka aykırılığı ve özellikle
masumiyet karinesine aykırılığı herkesin
malumudur ve bu konuda ilgili makamların
görevlerini ifa etmeleri elzemdir.

Diğer yandan bugün yayımladıkları
açıklama ile dik bir duruş sergileyen ve
derneğimize yönelik desteklerini
esirgemeyen Gümülcine Belediye meclis
üyesi soydaşlarımıza teşekkürü bir borç
biliriz. Bu açıklamanın ardından,
tarafımızca açıkça merak edilen diğer bir
husus da, belediye meclis üyesi diğer on
(10) soydaşımızın, azınlığımız ve kendi
seçmenlerinin önüne nasıl bir izahat ile
çıkacaklarıdır. Bu konuyu kamuoyunun
değerlendirmesine sunduğumuzu beyan
eder, saygılarımızı sunarız.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Yönetim Kurulu”
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GÜMÜLCİNE Belediyesi meclis üyeleri Zeynep Tefikoğlu, Ercan Amet, Hasan Hasan ve İbrahim Hacı Amet,

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği şubelerinin kapatılmasını kınadı. 
Dört belediye meclis üyesi, azınlık derneğine reva görülenleri kesinlikle kabul etmediklerini ve haksız

uygulamayı kınadıklarını belirttiler. 
Belediye meclis üyelerinin açıklaması şöyle: 
“ Aşağıda imzaları bulunan biz, Gümülcine Belediyesi iktidar ve muhalefet listeleri azınlık mensubu meclis

üyeleri, azınlığımızın güzide kuruluşlarından Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne uygulanan
baskıları, dernek yöneticilerine itham edilen mesnetsiz suçlamaları ve son olarak da Gümülcine Belediye
Başkanı’nın almış olduğu şubeleri kapatma kararlarını hayretler içerisinde kalarak ve endişe ile takip ederken,
baskın tarzındaki denetimlerin ve yaptırımların BTAYTD dışında, benzer faaliyetlerde bulunan çoğunluk
derneklerinden hangilerine uygulandığını merak etmekteyiz. 34 yıllık maziye sahip olan ve bizlerin de
çocuğumuzun üyesi bulunduğumuz, bu güzide kuruluşumuza ve yöneticilerine reva görünenleri kesinlikle
kabul etmiyor, bu haksız uygulamayı şiddetle kınıyor ve bu yanlışın idare mahkemesi kararı ile ortadan
kaldırılacağına olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

Zeynep Tefikoğlu
Ercan Amet
Hasan Hasan
Hacı Amet İbrahim”

Belediye meclis üyeleri BTAYTD şubelerinin kapatılmasını kınadı

Azınlıktan kapatma 
kararlarına yoğun tepki... 

BATI Trakya Türk azınlık
kuruluşları, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne
(BTAYTD) bağlı şubelerin
kapatılmasını yayımladıkları
açıklamalarla kınadı. 

Gümülcine savcılığının
talimatı üzerine Gümülcine
Belediyesi’nin kararıyla dernek
şubelerinin kapatılması azınlık
kuruluşları tarafından eleştirildi
ve kararın kabul edilemez
olduğu vurgulandı. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, Gümülcine ve
İskeçe müftülükleri, DEB
Partisi, İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine Türk Gençler Birliği,
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği ve Batı Trakya İmam
Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği, BTAYTD
şubelerinin kapatılmasını
kınayan açıklamalar yaptılar. 

BATI TRAKYA TÜRK
AZINLIĞI DANIŞMA KURULU
“Hatırlanacağı üzere 21 Nisan
tarihinde Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
Gümülcine’deki B şubesini savcı
ziyaret etmiş ve ziyaretten sonra
da, Gümülcine Belediyesi
Sosyal Yardım Birimi (Pronya)
yetkilileri yine dernek şubemize
gidip buranın kapatılması
gerektiğini sözlü olarak
belirtmişlerdir. Aynı gün
BTAYTD Yönetim Kurulu
üyelerine, sanık sıfatı ile,
celpnameler ulaşmaya başlamış
olup, Yönetim Kurulu üyelerine
isnat edilen suç ‘İzinsiz Kreş
Çalıştırma’ suçudur. Bu
kesinlikle kabul edilemezdir.

Bunların sonucundan 23
Mayıs 2016 tarihinde derneğin
Gümülcine’deki üç şubesi
kapatılması yönünde
Gümülcine Belediyesi Başkanı
sayın Petridisin imzaladığı
kararlar tebliğ edilmiş ve

şubelerin faaliyetleri mecburen
durdurulmuştur.

34 yıllık bir geçmişe ve 1200’ü
aşan üyeye sahip azınlığımızın
bu güzide kuruluşumuz hiçbir
zaman illegal faaliyetlerde
bulunmamış, tüzüğünde
belirtilen amaçlar çerçevesinde
farklı farklı yerlerde şubeler
açarak dernek faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Danışma Kurulu olarak Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne ithaf
edilen bu asılsız suçlamalar
kabul edilemez; bir an önce bu
yanlıştan dönülmeli ve
kapatılan dernek şubeleri biran
önce üyelerin hizmetine tekrar
açılmalıdır.”

DEB PARTİSİ
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği bugüne
kadar tüzüğünde var olan
amaçlar doğrultusunda, şubeler
açarak dernek faaliyetlerini
sürdürmüştür. Batı Trakya Türk
azınlığına büyük hizmetleri
olan bu derneğimiz tertemiz 34
yıllık bir geçmişe ve 1200’ü aşan
üniversite mezunu üyeye
sahiptir.

Şubelerine polislerin ve
savcının gönderilmesi,
faaliyetlerine isnat edilen
‘İzinsiz Kreş Çalıştırma’
suçlamasıyla son verilmesinin
istenmesi ve BTAYTD Yönetim
Kurulu üyelerine sanık sıfatı ile
celpnamelerin ulaştırılması,
Batı Trakya Türk azınlığının
hiçbir ferdi tarafından kabul
edilemeyecek bir uygulamadır.

AB üyesi ülkemizin azınlığın
dernekleşme özgürlüğünü
engellemesini, demokrasiye,
insan hak ve hürriyetlerine
yakışmayan bu uygulamayı
sürdürmesini anlamakta güçlük
çekiyoruz.

BTAYTD’nin şubelerine

yapılan bu baskınları, sadece
seyretmekle yetinen ve
suskunluğunu sürdüren
çoğunluk aydınlarını da göreve
davet ediyoruz. Bu yapılan
demokrasi dışı davranışın
azınlığın entegrasyonuna
büyük darbe vuracağı tartışma
götürmez bir gerçektir. Barış ve
karşılıklı saygı çerçevesinde
yaşayan toplumumuzun
huzurunu bozan bu
davranışlara çoğunluk
siyasetçilerinin seslerini
yükseltmemelerini ve seyirci
kalmalarını da endişe ile
izliyoruz.

DEB Partisi olarak Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne yüklenen
bu asılsız suçlamaları kabul
edilemez buluyoruz, yapılan bu
yanlıştan dönülmesini ve
kapatılan BTAYTD şubelerinin
açılmasını bekliyoruz. BTAYTD
şubelerine yapılanları tüm
azınlığımıza yapılmış bir
suçlama olarak görüyoruz ve

tüm sorumluları kınıyoruz.”

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete imzasıyla yayımlanan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı olarak tarih
boyunca içinde yaşadığımız
devletimize karşı kanunlar
çerçevesinde saygılı davranmış,
hatta var olma mücadelesinde
Hıristiyanlarla beraber bu
vatanı  cephede savunmuştur.
Bugüne kadar da devlete karşı
ters bir eylemde bulunmamıştır.
Azınlığı çoğunlukla karşı
karşıya getirmek isteyenler hep
başarısız olmuştur.

Son dönemde bazı devlet
yetkilileri ve kurumlarınca
yapılan yanlışlar bizi rencide
etmekte ve
endişelendirmektedir. Bu
yapılan yanlış uygulamaların
düzeltilmesini ve huzur içinde
olan bölgemizin sıkıntıya
sokulmamasını bekliyor ve

ümid ediyoruz.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği resmi olan
bir dernektir. Şubelerenin
kapatılması antidemokratiktir.
Bu tür oyunlar Yunanistan’a
yakışmamaktadır. Böyle
yanlışların azınlığı rencide
etmekte ve eşitliğin olmadığı
izlenimini vermektedir.
Şubelerin üstündeki yasağın
kalkması azınlığın beklentisdir.

Türk – Yunan dostluğunun
en yakın olduğu ve sorunları
çözümü için masaya yatırıldığı
böyle bir dönemde, devletimizin
bizi kucaklamasını ve azınlık
haklarımızı vermesini
beklerken, bu yanlışların olması
çok manidardır.” 

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ 
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif imzasıyla
yayımlanan açıklama şöyle:

Devamı 8. sayfada
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Azınlık okullarında
ders programı
değişmeyecek

“21 Nisan tarihinde Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Gümülcine’deki
şubelerinin kapatılmasına
yönelik olarak yapılan ziyaretler
sonucunda, 23 Mayıs 2016
tarihinde Derneğin üç şubesinin
kapatılması yönünde
Gümülcine Belediye
Başkanı’nın imzasını taşıyan
kararlar tebliğ edilmiş ve
şubelerin faaliyetleri
durdurulmuştur. 

Bu çeşit keyfi uygulamalar,
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının köklü
kurumlarından ve azınlığımız
insanına yönelik geniş bir
yelpazede hizmet sunmaya
çalışan Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
tüzüğü gereği yaptığı
faaliyetlerine vurulan bir
darbedir.

Sivil toplum kuruluşlarının
faaliyet ve çalışmalarının
dünyada yankı bulduğu ve
desteklendiği bir dönemde,
böyle uygulamaların Avrupa
Birliği üyesi ve demokrasinin
doğduğu bir ülkeye
yakışmadığını ve kabul edilir bir
tarafının olmadığını
düşünmekteyiz.

Özelde legal bir sivil toplum
kuruluşu olan Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ne, genelde son
dönemlerde Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına
yönelik artan bir eğilim gösteren
bu tür insan ve azınlık haklarına
ters uygulamaları kınıyoruz. 

Bir an önce bu
uygulamalardan vazgeçileceği
inancını taşıyarak alınan yanlış
kararların düzeltilmesini
bekliyoruz.” 

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerinin
üzerinde oluşturulan son
durumun bizlerce
kabullenilmesi mümkün
değildir. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerinin,
üyelerine ve üyelerinin
yakınlarına hizmet verirken
kapatılmasına gidilmiş olması
üzücüdür.

Bu durumu kabullenmiyor,
bir an önce düzeltilmesini
yetkililerden talep etmekte ve
beklemekteyiz.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
“Vatandaşı bulunduğumuz ve
tüm vatandaşlık görevlerimizi
en hassas bir şekilde yerine
getirmeye çalıştığımız ülkemiz
Yunanistan’ın yetkili
makamlarının uygulamaları
sayesinde bir hayal kırıklığı
daha yaşadığımızı üzülerek
belirtmek durumunda
kalıyoruz. Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
insan haklarına aykırı olarak
kapatılmış bulunan şubelerini

azınlığa vurulmuş yeni bir
darbe olarak algıladığımızı ifade
etmek istiyoruz. Azınlık olarak
ne kadar iyimser olmaya
çalışsak ve yarınlara ne kadar
güvenle bakmak istesek de
buna müsaade edilmeyeceği
son dönemlerde yaşanan
olaylardan açıkça
anlaşılmaktadır. 

İskeçe Türk Birliği olarak,
özelde Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne,
genelde ise tüm azınlık
fertlerine karşı yürütülen bu
antidemokratik uygulamaları
şiddetle kınadığımızı ve ülkemiz
Yunanistan’ın bir an önce Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığına olan bakış açısını
değiştirmesi gerektiğini ifade
etmek istiyoruz. Devletimizin,
tahammülü kalmamış bulunan
azınlığımızın sesine artık kulak
vermesini diliyoruz.”

GÜMÜLCİNE TÜRK 
GENÇLER BİRLİĞİ
“Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı Yunanistan’a azınlık
olarak bırakıldığı tarihten
itibaren, yaşadığı devlete karşı
kanunlar çerçevesinde saygılı
davranmıştır. Bugüne kadar da
hiç bir zaman Yunanistan’a
karşı bir eylemde
bulunmamıştır. Fakat azınlık
olarak ne kadar iyimser olmaya
çalışsak da son zamanda Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
şubelerinin insan haklarına
aykırı olarak kapatılması, buna
müsaade edilmeyeceğini açıkça
ortaya çıkmıştır.

Gümülcine Türk Gençler
Birliği olarak, 34 yıllık bir
geçmişe sahip ve faaliyetlerini
resmi olarak sürdüren bu
kuruluşumuza yapılan bu
haksız suçlamaları asla tasvip
etmiyor ve bir an önce bu
yanlıştan dönülerek kapatılan
dernek şubelerinin hizmete
açılmasını bekliyoruz.”

BATI TRAKYA İMAM HATİP
LİSELERİ MEZUNLARI VE
MENSUPLARI DERNEĞİ
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin 23 Mayıs
tarihinde kapatılan şubelerini
esefle öğrenmiş bulunmaktayız.

34 yıllık geçmişiyle
azınlığımızın bu güzide
kuruluşunun illegal veya
yasadışı bir faaliyeti vaki
olmamasına, tüzüğünde
belirtilen amaçlar
doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürmesine rağmen ithaf
edilen suçlamalar mesnetsiz ve
asılsız olduğunu
düşünmekteyiz.

BİHLİMDER olarak Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne yapılan
bu suçlamaların kabul edilemez
olduğunu, azınlığımızın özlük
haklarını yıpratan bu tür
yanlışlardan bir an önce
dönülmesi gerektiğini,
kapatılan şubelerin ise elan
hizmete açılmasını temenni
ediyoruz.”

7. say fa nın de va mı

İSKEÇE ve Gümülcine’deki
SÖPA mezunu öğretmen
dernekleri tarafından yapılan
açıklamada, azınlık
okullarındaki ders program ve
saatlerinde herhangi bir
kısıtlama yapılmayacağı ve
ders programının aynı şekilde
devam edeceği belirtildi.

Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmen Derneği ile
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
konuyla ilgili ortak açıklama
yayımladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “15 Mayıs 2016 tarihinde
resmi gazetede yayınlanan ve
ülke genelinde ilkokullarda
ders saatlerine kısıtlama
getiren 1324 sayılı bakanlık
kararının, azınlık okullarını da

etkileyebileceği duyumunu
aldıktan hemen sonra, iki
dernek yönetimleri harekete
geçerek, yeni yasanın azınlık
okullarında uygulanmaması
için bir dizi girişimlerde
bulunmuştur.

Azınlık okullarının çift dilli
olması sebebiyle ve daha önce
de kısıtlanmış olan ders
programında yeni bir
kısıtlamaya gidilmesi kabul
edilemezdi. Yetkililere ve
milletvekillerimize bu kararın
okullarımızda uygulanmasının
yanlış olacağını nedenleriyle
anlattık.

Sonuç olarak bakanlık, çift
dilli ve özel statüye sahip olan
okullarımızda bu yasanın
uygulanması halinde
sıkıntılara yol açacağı

kanaatine varmıştır.”
İki derneğin açılaması şöyle

devam etti: “Azınlık okullarını
kapsam dışı tutan genelge,
okullarımıza 1 Haziran 2016
Çarşamba günü bölge amirliği
tarafından gönderilmiştir. Bu
genelgeyle, okullarımızda ders
saatlerinde herhangi bir
kısıtlama yapılmayacağı ve
ders programının aynı şekilde
devam edeceği bildirilmiştir.

Daha ilk günden itibaren,
haklı mücadelemizde bizlere
destek veren ve bakanlık
nezdinde girişimlerde
bulunarak, okullarımızın yeni
uygulamadan muaf
tutulmasına vesile olan
milletvekillerimize teşekkürü
bir borç biliriz.”

Kadınlar Kolu’ndan
Selanik gezisi 

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Kadınlar Kolu, 4 Haziran Cumartesi
günü, kadınlara ve çocuklara yönelik Selanik’e
günübirlik bir gezi düzenledi. 

Gezi kapsamında ilk olarak Mustafa Kemal
Atatürk’ün doğduğu ev ziyaret edildi. Kadınlar
Kolu yöneticileri Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ve eşi Aslıhan

Özmen Okan tarafından konutlarında ağırlandı. 
Genç Akademisyenler Topluluğu’nun (GAT)

Selanik  teşkilatını ziyaret eden ve çalışmaları
hakkında bilgi alan grubun bir sonrası durağı,
Selanik’in simgesi Beyaz Kule oldu. Son olarak
Yedikule zindanlarının bulunduğu bölgeye
gidildi.  
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Akademisyenlerin 
gözünden “azınlık okulu”

ALİ HÜSEYİNOĞLU:
“TÜRKÇE EĞİTİM 
AZINLIĞA VERİLEN HAKTIR” 
Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu, Türkçe eğitimin Lozan
Antlaşması’yla azınlığa verilen bir hak
olduğunu belirterek, bölgede Türkçe’nin
yaşamasında azınlık okullarının çok
önemli rolü olduğunu söyledi. 

Hüseyinoğlu şöyle konuştu: “Batı
Trakya’da Türkçe eğitim, 1923 Lozan
Barış Antlaşması’yla Müslüman Türk
azınlığa sunulan bir haktır. Bu haktan
faydalanmak sadece iki dilli azınlık
okullarının faaliyet vermesiyle mümkün
kılınmıştır. Anadil Türkçe eğitiminin on
yıllardır bu okullarda sağlanması,

günümüzde Türkçenin bölge çapındaki
varlığının temel sebeplerinden birini
teşkil etmektedir. Bununla birlikte Türk
kültürünün ve İslam’ın temel
prensiplerinin de bu okullarda
öğretilmesi, Batı Trakya’daki Müslüman
Türk kimliğinin yaşaması ve yaşatılması,
bu okulların fonksiyonunun ne derece
önemli olduğunu bizlere açıkça
göstermektedir.” 

AZINLIK OKULLARI 
OLMAZSA TÜRKÇE 
VARLIĞINI 
SÜRDÜREBİLİR Mİ?
“İki dilli bu okullar olmasa Türk dili ve
kültürü bölgedeki varlığını uzun yıllar
sürdürebilir mi?” sorusunu yanıtlayan
Yrd. Doç. Hüseyinoğlu, “Bence
sürdürülmesi oldukça zor, hatta
imkansız. Azınlık okullarının peyderpey
kapatılması, Türkçe’nin yakın gelecekte
azınlık mensupları tarafından çok az
konuşulması veya tamamen yok olması
anlamına gelmektedir. Bunun
örneklerini Balkanlar’ın farklı
ülkelerinde ve ülkemiz Yunanistan’ın
Rodos adasında görebiliriz. Rodos’ta
1970’li yılların başında Türkçe eğitimin
sona ermesi ve Müslüman Türk
toplumuna ait okulların kapatılması,
beraberinde günümüz adalı genç Türk
nüfusunun önemli bir kısmının kendi
anadillerini yeterli derecede iyi
konuşamamalarına sebebiyet vermiştir.
Sadece Rodos örneği bile, anadilin ve
kültürün bir sonraki nesillere
aktarılmasında Batı Trakya’daki iki dilli
azınlık okullarının ne denli önemli
olduğunu açıkça göstermektedir.” dedi. 

“BU OKULLARDA 
SADECE TÜRKÇE DEĞİL, 
İSLAMİYET DE 
ÖĞRETİLMEKTEDİR”
Azınlık öğrencilerinin mutlaka azınlık
okullarını tercih etmeleri gerektiğini
vurgulan Ali Hüseyinoğlu şunları ifade
etti: “Azınlık ve devlet okulları tercihi
konusunda her iki okuldan birini tercih
eden ailelerin kendilerine göre farklı
sebepleri mevcuttur. Bu tercihlerin her
türüne saygı duyuyorum. Fakat

ilkokullara kayıtların yapıldığı
bugünlerde azınlık öğrencilerine ve anne
babalarına iki dilli azınlık okullarını
tercih etmelerini sıralayacağım sebeplere
dayandırarak şahsen öneriyorum. 

İlk olarak, iki dilli azınlık okullarında
Yunancanın yanında sadece Türkçe
değil, Türk kültürü ve İslamiyet de
öğretilmektedir. Ülke çapındaki hiçbir
devlet okulunda bu dört unsurun aynı
anda öğretilmesi söz konusu değildir.
Azınlıkları azınlık yapan ve azınlık
olarak kalmalarını sağlayan etnik, dini
ve kültürel kimliklerinin temeli bu
okullarda atılmakta ve geliştirilmektedir.

İkincisi, bu okullar Müslüman Türk
azınlığın eğitim özerkliği kapsamında
sahip olduğu kurumlardır. Halihazırda
devam eden tüm eksiklik ve sorunlara
rağmen bu kurumlara ve azınlık
eğitimine sahip çıkma adına kendilerine
özel bu eğitim yuvalarına çocuklarını
göndermektedirler. Buna rağmen azınlık
okullarının sayısı özellikle öğrenci azlığı
ve birleştirmelerden dolayı günden güne
daha da azalmaktadır. 1930’lu yıllarda
sayıları 300’leri bulan iki dilli azınlık
okulları 2016 itibariyle 150’lerin altına
düşmüştür. Bu azalmada, kendi köy ve
yerleşim yerlerinde azınlık okulu
olmasına rağmen çocukları için devlet
ilkokullarını tercih eden anne ve
babaların etkisinin altı çizilmelidir. Bu
gidişle, yakın gelecekte bu okulların
tamamen kapatılması durumunda,
azınlığın eğitim alanında halihazırdaki
kısmı özerkliğinin tamamen son bulacak
olması kuvvetle muhtemeldir.

Üçüncüsü; etnik, dini ve kültürel
kimliğin anne baba tarafından evde
çocuğa tam anlamıyla verilmesi
mümkün değildir. Onların katkısı da
önemlidir, fakat tamamlayıcı olması
hasebiyle en azından ilköğretim çağında
çocuğunu iki dilli azınlık okuluna
göndermenin önemi bir kat daha
artmaktadır. Azınlık ilkokulundan
mezun olan öğrencilerin devlet
ortaokullarına devam etmesi
durumunda, özellikle ilk yıl dil ile ilgili
bazı problemler yaşamaları normaldir.
Fakat öğrenci çalıştığı ve ailesi
tarafından desteklendiği takdirde bu ve

benzeri problemlerin kısa zaman
içerisinde sona erdiği
gözlemlenmektedir.

Dördüncüsü; bazı aileler “Benim
çocuğum burada doğdu ve burada
okuyacak. Dolayısıyla ülke dili olan
Yunanca’yı mükemmel konuşmalı”
sebebini öne sürerek, daha
anaokulundan veya ilkokul üçüncü -
dördüncü sınıftan itibaren çocuğunu
sadece Yunanca eğitimin verildiği devlet
okullarına göndermeyi tercih etmektedir.
Bununla birlikte son yıllarda
gözlemlediğim kadarıyla sayıları çok az
da olsa bazı Müslüman Türk aileler,
çocuğunu anaokulundan itibaren Yunan
devlet okullarına göndermenin yanında
kendi evlerinde çocuğu ile iletişim dili
olarak Yunanca’yı tercih etmektedir. Sırf
çocuğunun ülke dili olan Yunanca’yı
daha iyi öğrenmesi ve konuşması adına
oluşan bu kaygının yersiz olduğu
kanısındayım.” 

Türk – İslam kültüründen yoksun
nesillerin ileride özbenliklerini yitirme
ihtimali olduğunu dile getiren
Hüseyinoğlu, “Unutulmamalıdır ki, daha
okul önceki dönemden itibaren devlet
okullarına gönderilen azınlık
çocuklarının, ortaokul ve lise seviyesine
geldiklerinde Yunanca’yı en az kendi
anne babaları kadar, hatta onlardan
daha ileri derecede konuşacak olmaları
kuvvetle muhtemeldir. Fakat Yunan dili
ve kültürü içerişinde yoğrulmuş bu
öğrencilerin ileriki yıllarda Türkçe
konuşma, yazma ve düşünme
konusunda ciddi sorunlar ile karşı
karşıya kaldıkları göz ardı edilmemelidir.
Ayrıca, bu denli Türkçe ve Türk-İslam
kültüründen yoksun eğitim yuvalarında
yetişen nesillerin ileriki yıllarda Yunan
çoğunluk toplumu içerisinde kendi
özbenliğini yitirip asimile olma ihtimali
oldukça yüksektir. Bu ve benzeri
ihtimaller Müslüman Türk aileleri
tarafından okul tercih aşamasında göz
önünde bulundurmalıdır.”  diye
konuştu.

GÜNDEM gazetesi,
Batı Trakya Türk

azınlığı açısından
azınlık okulu ve

azınlık eğitiminin
önemini Batı

Trakyalı
akademisyenlerle

konuştu. Azınlık
okulu ve azınlık
eğitiminin, Batı

Trakyalı Türk
çocuklarının
yaşamındaki

gerekliği ve rolünü
üniversitelerde görev

yapan Batı Trakyalı
bilim adamlarına

sorduk. 
Konuyla ilgili olarak

Trakya
Ünivesitesi’nden Ali

Hüseyinoğlu,
Hacettepe

Üniversitesi’nden
Halim Çavuşoğlu ve

Londra’daki SOAS
Üniversitesi’nden

Sebahattin
Abdurrahman’ın

görüşlerine
başvurduk. 

ALİ HÜSEYİNOĞLU HALİM ÇAVUŞOĞLU SEBAHATTİN ABDURRAHMAN

Devamı 10. sayfada
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“AZINLIK OKULUNUN 
ÖNEMİ ARTMAKTADIR”
Yrd. Doç Dr. Ali Hüseyinoğlu sözlerini
şöyle tamamladı: “Bireysel anlamda her
azınlık veli ve öğrencisi okul seçme
yönünden hür ve özgürdür. Lakin
mevzubahis Batı Trakya’daki kolektif
Müslüman Türk varlığının geleceği ise, o
zaman iki dilli azınlık ve tek dilde eğitim
veren devlet okulu arasında yapılacak
olan tercihlerin anlam ve önemi bir kat
daha artmaktadır. Unutulmamalıdır ki
her azınlık bireyi gerek anadili olan
Türkçe’yi gerekse vatandaşı olduğu ve
içinde yaşadığı ülkenin resmi dili olan
Yunanca’yı çok iyi bir şekilde yazmalı ve
konuşmalıdır. Bunun yanında,
bölgedeki yüzyıllardır devam edegelen
tarihi etnik, dini, dilsel ve kültürel
mevcudiyetini devam ettirme adına da
Yunan toplumu içerisinde asimile
olmadan kendi öz değerlerini koruyarak
entegre olmaya çalışmalı ve gerek
azınlık gerekse de çoğunluk Yunan
toplumu içerisinde gelebileceği en
başarılı yerlere gelmelidir. Bu hedefler
doğrultusunda iki dilli azınlık
okullarının varlığını sürdürmesi,
geçmişten günümüze ciddi bir anlam ve
önem arz etmeye devam etmektedir.” 

HALİM ÇAVUŞOĞLU: 
“AZINLIK OKULU ALTERNATİFİ 
YOK DENECEK NİTELİKTEDİR”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan Hacettepe
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Halim Çavuşoğlu,
azınlık okulunun alternatifi yok denecek
nitelikte olduğunu vurguladı. 

“AZINLIK OKULU BİR AYRICALIKTIR”
“Azınlık eğitimi ve azınlık okulunun Batı
Trakya Türk azınlık insanı için önemi
nedir?” sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu,
“Kuşkusuz, alternatifi yok denecek denli
büyüktür. Öncelikle resmi makamlarca,
tek kavram olarak, kah ‘azınlık’, kah
‘Müslüman’ anlamına gelmek üzere,
‘Mionotikon’ ve “Musulmanikon’
kavramlarının kısaltılmış ‘M/KO(N)’
haline itibar edilen bu okul,
azınlığımızın kendi okuludur. Sadece
kendi çocuklarının kayıt olma ve eğitim
– öğretim görme hakkına sahip
oldukları okuldur. Haliyle, azınlık
mensubu olmayan veya dinen
Müslüman iken başka bir dine geçen bir
ebeveynin çocuğunun kayıt
olamayacağı, eğitim – öğretim
göremeyeceği okuldur. Bu bir
ayrıcalıktır. Bunun dışında, ‘hukuk’
tarafından, eğitim – öğretim dilinin
devletin resmi dili olmasının yanı sıra
Türkçe olması, hükme bağlanmış kendi
okuludur. Son olarak, yarının
yetişkinleri olacak çocuklar üzerinde,
hemen aklıma gelen ‘Ağaç yaşken eğilir’
ve ‘Ne ekersen onu biçersin’ gibi
özdeyişleri doğrularcasına, şahıslarının
dahil olduğu, kimliği dahil, sosyo –
kültürel yapısını, bünyesini ve
dokusunu ve hakkını – hukukunu
görme ve gözetme, koruma ve kollama
gibi azınlıkla doğrudan ilintili sosyolojik
işlevleri, oldukça önemli, etkili ve eşsiz
okuldur. Eğer biz kendi kültürümüzle ve
kimliğimizle yaşamak istiyorsak, o
zaman bu azınlık okullarını tercih
etmemiz en doğru seçim olacaktır.

Bundan hiç kimse şüphe etmesin.” diye
konuştu. 

“AZINLIK OKULLARINDA 
OKUYAN BİRİ OLARAK 
AZINLIK OKULUNU ÖNERİRİM”
“İlkokula kayıtların yapıldığı
bugünlerde azınlık öğrencilerinin
azınlık okulunu tercih etmesini önerir
misiniz ve neden?” sorusuna Yrd. Doç
Dr. Çavuşoğlu şu yanıtı verdi: “Öneririm.
Azınlık okulunda okumuş biri olarak,
ısrarla da bunu öneririm. Evet,
doğrudur; sıkça sözü edilen azınlık
okullarımızda verilen eğitimin içeriği ve
kalitesi, çoğunluk okullarındakilere
kıyasla daha zayıf ve daha düşük
olabilir. Ancak bu, ülkemize özgü
‘ulusal’ değil, ‘uluslararası’ bir diğer
ifadeyle ‘evrensel’ bir gerçekliktir.
Dolayısıyla da azınlığımız velilerini ve
çocuklarını şaşırtmamalıdır ,
yanıltmamalıdır. Hukuk devleti
niteliğini hakkıyla taşıyan, bu bağlamda
azınlık okulu veya çoğunluk okulu
demeden, tüm okullarında eşit içerikte
ve kalitede eğitim sağlayan çok az
sayıdaki devlet hariç, devletlerin baskın
kesimi, bünyelerinde mevcut azınlık
okullarına, ne yazık ki iyi niyet yoksunu,
dolayısıyla da kötü niyet eşliğinde
müdahale etme, böylece bu okullarda
verilen eğitimin içeriğini zayıflatma,
kalitesini düşürme eğiliminde olurlar.
Kısaca, yarının yetişkinleri olacak
öğrencilerinin, çoğunluk okullarına
kayıt olma eğilimine yönlendirdikçe
azınlık okullarının kapanma sürecine
sokulmak istenmesi sözkonusu.
Böylece, ‘Domino taşları’misali, yarının
yetişkileri olacak neslin kendine,
dolayısıyla da mensubu olduğu azınlığa
ilişkin ‘Biz’ algısını ve bakışını
zayıflatmak, bunu başardıkça, azınlığın
hakkını – hukukunu görmekten ve
gözetmekten, korumaktan yoksun
olmasını sağlamak. Bunu başardıkça,
azınlığın aile, eğitim, ekonomi, siyaset,
din gibi başlıca sosyal kurumları
itibarıyla sosyo – kültürel yapısını ve
dokusunu zedelemek, dejenere etmek,
bozmak. Hatta entegrasyon adı altında
kültürel asimilasyona sürüklemek.”

Azınlık okullarındaki eğitimin kalitesi
diğer okullara kıyasla daha düşük olsa
dahi bunun giderilemeyecek bir boyutta
olmadığını vurgulan Halim Çavuşoğlu,
“Şaşırmamak, yanılmamak gerek. Arada
fark olsa da bu ilköğretim sonrasında
giderilemeyecek bir fark değil. Zira genel
olarak bakıldığında gerek ülkemiz
Yunanistan’da, gerekse Türkiye’de ve
Almanya’da ve ‘Diaspora’da çeşitli
ülkelerde yaşamakta olan ‘saygın’ olarak
nitelenebilecek, statüleri, meslekleri ve
uğraşıları itibarıyla alanlarında uzman,
binlerce aydın azınlığımız mensubu bu
okullardan mezun olmuştur.” 

“BİZ DUYGUSU, ANCAK 
AZINLIK OKULARINDA 
OLUŞACAK VE PEKİŞECEKTİR”
Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Demek ki azınlık okullarımızda verilen
eğitimin içeriğindeki zayıflık ve
kalitesindeki düşüklük, sonraki eğitim –
öğretim yıllarında pekala da
güçlendirilebilmektedir. Bunun dışında,
fazlasıyla önemlice ‘neden’ olarak,
azınlığımız çocukları tarafından,
sosyolojik işlevleri itibarıyla bu okullar
tercih edilmelidir. Mesela çocuklar, anne
– baba başta,  ailelerinden ve soyal
çevrelerinde hısım – akraba dahil diğer
kişilerden muhakkak Türkçe’yi

öğreneceklerdir. Ancak Türkçe’yi ileriye
dönük gündelik yaşamlarında, özellikle
de edinecekleri mesleklerinde dilbilgisi
kaide ve kurallarına uygun, gerekli ve
etkili bir dil olarak, ancak bu okullarda
öğrenebileceklerdir. Bu bağlamda,
topluma, sağlam ve sağlıklı hazırlanma
olarak açıklayabileceğimiz
sosyalleştirilme süreçlerinde,
kendilerine ve dahil olduğu azınlığa
ilişkin ‘Biz’ algıları, bakışları ve
kimlikleri, en güçlü olarak ancak bu
okullarla yerleşebilecek ve pekişecektir.
Yine çocukların, senli – benli samimi
ilişki içinde olacakları arkadaş grupları
bu okullarda oluşabilecek ve
kurulabilecektir. Azınlıkla doğrudan
ilintili olan, üzerlerindeki sosyolojik
işlevleri nedeniyle çocuklarımızın,
azınlığımızın okullarına, hatta bir ve tek
seçenek olarak bizim okullarımıza, yani
azınlık okullarına kayıt olmalarını
öneririm.”

SEBAHATTİN
ABDURRAHMAN: 
“SAHİP OLDUĞUMUZ KÜLTÜRÜN
DEVAMINI İSTEYEN HERKES AZINLIK
OKULUNA SAHİP ÇIKMAK
DURUMUNDADIR”
Londra’daki SOAS Üniversitesi’nden
Sebahattin Abdurrahman, eğitim
sürecinin azınlık çocuklarının düşünce
yapılarının şekillendirilmesi açısından
çok büyük önem taşıdığını söyledi.
Azınlık eğitimi ve okullarının, Batı
Trakya Türk toplumu için önemine
değinen Sebahattin Abdurrahman şu
görüşlere yer verdi: “Eğitim, bilindiği
üzere, gelecek kuşakların düşünce
yapılarının şekillendirilmesinde önemli
bir araçtır. Bir çok ülkede eğitim,
iktidardaki parti veya partilerin ideolojik
temelleri ve de kabul edilen ‘milli
çıkarları’ çerçevesinde şekillendirilir.
Yunanistan da eğitim politikaları bu
şekilde planlanan ülkelerdendir. Bu
eğitim planlamasında Türklerin her
zaman bir tehdit olarak kötü
gösterilmesine yine ‘milli çıkarlar’
açısından vazgeçilmez unsurlar olarak
yer verilmektedir. Bu bağlamda, azınlık
çocuklarının eğitimi ve onların düşünce
yapılarının şekillendirilmesi çok büyük
önem arzetmektedir. İşte tam da bu
nedenle uluslararası hukukta azınlık
eğitim haklarından bahsedilmektedir.
Bunun temelinde yatan gerekçe,
farklılıkları yok etmek isteyen
devletlerin çoğunluğun değer yargılarını
enjekte etmek amacı çerçevesinde
şekillendirilen asimilasyoncu eğitim
politikalarından azınlıkları korumak,
diğer taraftan azınlıklara kendi
kimliklerini muhafaza etme ve değer
yargılarını oluşturup devamlılığına
imkan vermektir. Her ne kadar
uluslararası hukuk çiğnenerek
eğitimimizi kontrol etmek belli oranda
elimizden alınmış olsa da, okullarımız
halen bu asimilasyoncu zihniyetlere
karşı değer yargılarımızın devamını
sağlamakta önemli alanlardır. Encümen
Heyetleri’nin sınırlandırılmış yetkilerine
rağmen; kimliğimiz ve kültürümüz
açısından önemli günlerde etkinlik
düzenlemek, çocuklarımıza bu günlerin
önemini anlatmak, onları bir araya
getirmek ve belli gezilerle onların
düşünce yapılarının şekillenmesinde rol
almak, azınlık eğitiminin ve okullarının
önemli varlık sebeplerinden sadece bir

tanesidir. Derste söylenen kelimelerden,
anlatılan hikayelere, tatil dönemlerinde
okunması istenilen kitaplara kadar
hepsi azınlık eğitimi ve okullarının
önemini gösteren farklılıklarındandır.
Yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda
sahip olduğumuz gelenek, değer
yargılarımız ve yaşam şeklimizin
devamını isteyen herkesin azınlık
eğitimi ve okullarının da devamını
istemesi ve bunun için mücadele etmesi
gerekir. Bunun aksini düşünenlerin
Rodos’a bakmaları yeterlidir.”

“AZINLIK OKULU KÖTÜ, 
DEVLET OKULU İYİ YANILGISINA
DÜŞMEMEK ÇOK ÖNEMLİ”
“İlkokula kayıtların yapıldığı
bugünlerde azınlık öğrencilerinin
azınlık okulunu tercih etmesini
önerirmisiniz ve neden?” sorusunu
yanıtlayan Sebahattin Abdurrahman şu
ifadeleri kullandı: “Neden tercih
edilmesin? Unutulmamalıdır ki; azınlık
okulu ve eğitimi kendi özünde kötü ya
da kalitesiz değildir, eğitim kalitesi
kasıtlı olarak düşürülmüştür.
Okullarımızın günümüzün ihtiyaçlarına
göre doğan sorunları, özel kitap, özel
yetişmiş öğretmenler, ortadan
kaldırılmamıştır. Neden? Bir önceki
cevapta dile getirilen sebepler
yüzünden, varlıkları istenilmediği için.
Ailelerin kendi tercihleri olmakla
birlikte, devlet okullarına gönderenlerin
çocuklarının daha iyi Yunanca
öğrenmesi maksadıyla gönderdikleri
bilinmektedir.  Bir çocuğun iyi Yunanca
bilmesini istemek ne kadar makul ise,
Yunanca bilmesi dolayısı ile iş hayatında
haksızlık görmeyeceği, istediği işi
yapabileceği algısını taşımak da o
derece  gerçek dışıdır. İyi Yunanca bilen
çok sayıda gencimiz olmasına rağmen,
halen itfaiyeci olabilmek için kontenjana
sevinmemiz, bundan bahsediyor
olmamız bu durumu örneklemektedir.
İyi entegrasyon, kendi değer yargılarıyla
yaşadığı ülkenin sosyo-ekonomik
imkanlarından yararlanabilmektir. 

Azınlık okulları için söylenen azınlık
çocuklarının izole olmasına sebep
oldukları iddiası gerçeklerden çok
uzaktır.  Ayrı bir eğitim biriminde,
sadece kendisi gibi olan çocuklarla
eğitim görmenin, söylendiği gibi
entegrasyon, izolasyon, kenarda kalmak
gibi konularla doğrudan bir ilgilisi
yoktur. Olsaydı, İngiltere’de sadece
kızların veya erkeklerin gittiği
okullardan mezun olanların, ya da
ekseriyetle Yahudi çocuklarının gittiği
okullardan mezun olan çocukların sosyo
ekonomik hayatta entegrasyon sorunları
olurdu. Fakat İngiltere’deki tablo bunun
tam tersidir. Bu durum gösteriyor ki;
entegrasyonu okuldan çok,  çoğunluğun
ve siyasetin farklılıklara ne kadar açık
olduğunun belirler. Bence azınlık
okullarının üzerine düşülürse, siyasiler
üzerinde etkin baskı yolları kullanılırsa,
öğretmenlerin verimliliklerinin
artırılması konusunda ailelerle birlikte
çalışmalar yapılırsa, bu bağlamda
öğretmen derneklerimiz inisiyatif alırsa,
encümen heyetlerinin yetkilerini ve
görevlerini takip etmesi sağlanırsa
okullarımızın var olan eksiklikleri de
ortadan kalkar. Unutulmamalı ki, her
okulun ve eğitim sisteminin kendine
özgü olumsuzlukları ve sorunları vardır.
Devlet okulu sorunsuz ve iyi okul, bizim
okulumuz kötü okul diye birşey yoktur.
Bunu aklımızdan çıkarmamakta fayda
var.”

9. say fa nın de va mı
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ÜTÜYÜ prizde mi bıraktım tost
makinesinin fişini çektim mi gibi
dertleri bitiren akıllı priz testte. 

Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir:
Evden çıktığınızda bazı elektronik
cihazlar hakkında “prizde mi
bıraktım” endişesi baş gösterir, yine
evden çıkmadan önce elektrik faturası
kabarmasın çabasıyla tüm cihazların
fişini çekme gayreti sergilenir veya
tatildeyken gözünüz arkada kalmasın
diye lambalardan biri elektrik
kurumunun şefkatli kollarına feda
edilir. Bu örnekler çoğaltılabilir ve
evet, biliyoruz ki siz de bunlardan
birini veya birden fazlasını
uyguladınız. Ve yine biliyoruz ki akıllı
evlere geçene kadar bu uygulamalar
devam edecek. Ancak o zamana kadar
güzel bir çözüm var. Ağ konusunda
hemen her derde bir çözümü olan TP-
Link’in Wi-Fi Smart Plug adını verdiği
akıllı priz, tüm bu dertlerin sonunu
getiriyor.

Akıllı priz
T-Link Wi-Fi Smart Plug, bir akıllı

priz. Peki, akıllı priz nasıl oluyor? Çok
basit: Wi-Fi Smart Plug’ı bir prize
takıyor, ona da uzaktan kontrol etmek
istediğiniz bir cihazın fişini
takıyorsunuz. Wi-Fi Smart Plug’ın
uygulamasını cep telefonu veya
tabletinize indiriyorsunuz ve birkaç
ayarı yaptıktan sonra bu prizi, mobil
cihazınız üzerinden kontrol
edebiliyorsunuz. Evet, yani prizin
elektriğini kesebiliyor veya yeniden
açabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar.

Wi-Fi Smart Plug’ı farklı farklı
senaryolarda kullanabiliyorsunuz.
Bunlardan biri kuşkusuz evde
olmadığınız zamanları içeriyor:
İstediğiniz yerde evdeki cihazlarınızı

kontrol edebilirsiniz. Veya yine evde
olmadığınız zaman evde olduğunuz
izlenimi yaratmak için cihazlarınızı
açabilirsiniz. Öte yandan yatmadan
önce oturma odasındaki ışığı
kapatmak, başucunuzdaki gece
lambasını söndürmek veya
uyandığınızda yataktan kalkmadan
kettle’ı açmak için cep telefonunuzu
kullanabilirsiniz.

Peki, ama Wi-Fi Smart Plug nasıl
çalışıyor? Şimdi biraz bundan
bahsedelim.

Çok kolay kullanılıyor
Wi-Fi Smart Plug’ın çalıştırmak hiç

de zor değil. Wi-Fi Smart Plug’ı prize
taktıktan ve üzerindeki Wi-Fi
butonuna bastıktan sonra akıllı
telefonunuza indirdiğiniz TP-Link Kasa
uygulamasını açıyor ve buradan
eşleşme adımlarını takip ediyorsunuz.
Birkaç adım sonra telefonunuz prizi
tanıyor ve priz kullanıma hazır hale
geliyor.

Prize çok sayıda cihaz
bağlayabiliyorsunuz. Bunlar arasında
genel ve lokal lambalar, radyatörler, su
ısıtıcısı, kombi, ütü, klima ve fanlar
bulunuyor. Her bir prize elbette yalnız
tek cihaz bağlayabiliyorsunuz ve her
prizi de cep telefonunuzda ayrı ayrı
görebiliyorsunuz. TP-Link Kasa
uygulaması üzerinden cihazın
karşısına gelen düğmeye basarak
elektriği açıyor veya kesiyorsunuz.

Bunun yanı sıra prizi zamanlama
ayarı ile dilediğiniz zaman
cihazlarınızı açıp kapatabiliyor,
elektronik cihazlarınızı seyahatlerde
dilediğiniz gibi yönetebiliyor ve
bunların yanı sıra prize bağlı olan
cihazın güç tüketimini analiz
edebiliyor ve bu yolla güç

tüketiminden tasarruf etmeniz de
mümkün oluyor.

TP-Link Wi-Fi Smart Plug HS110, son
dönemde gördüğümüz en akılcı
cihazlardan biri. Yurt dışında farklı
markalar altında örnekleri var, ancak
ülkemizde de TP-Link’den görmek
sevindirici. Hem evde hem
dışarıdayken rahatlıkla
kullanılabilecek olan akıllı priz, enerji
tasarrufu yapabilmeniz adına bağlı
cihazların güç tüketimini de anlık
olarak bildirmesiyle ayrıca avantaj
sağlıyor. Açıkçası biz cihazı çok
beğendik, mutlaka yakından

incelemenizi öneriyoruz. Elbette her
cihazı bu prize bağlamak maliyet
adına yorucu olabilir, zira her cihazı
yalnızca tek prize bağlayabiliyorsunuz.
Fakat sanıyoruz ki TP-Link’ten çok
geçmeden buna da farklı bir çözüm
gelecektir.

Kimler Almalı
Evindeki cihazları uzaktan erişerek

açıp kapatmak, cihazlarının güç
analizini görüntülemek ve akılsız evine
birkaç akıllı numara ile farklı bir hava
katmak isteyen kullanıcılar TP-Link
Wi-Fi Smart Plug HS110’ü tercih
edebilirler.

Ütüyü prizde mi bıraktım sorusuna son!
11
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SOLDANSAĞA

1) Ağız kısmı demirden bir ağ – Rokerde ortaya sürülen
eşit miktardaki para 2) Maçta kural dışı hareket –
Devegiller sınıfından bir hayvan 3) Yabani hayvan
yakalama işi – (halk dili) Baş örtüsü 4)
Buğdaygillerden bir bitki – Canlı bir varlığın içinde
bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü 5)
Doğuyla ilgili – İnce, keskin ses 6) Belirti – Işın –
Beddua, ilenme 7) Kendisine güvenilmeyen kimse –
Küçük işaret bayrağı 8) Radyum’un simgesi – Anlak,
dirayet – Bir yüzeydeki ince çizgi 9) Mendelevyum’un
simgesi – (halk dili) Öküz, sığır 10) Bir ağaç türü –
Otomobilin iskelet bölümü 11) Sardalye yavrusu 12)
Lanetlenmiş – Şarap – Bir nota 13) Göz – Kesilmiş
hayvanın iç organlarıyla baş ve ayakları 14) Taş veya
tuğladan yapı – Avanak.

YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Ufuklar – Büyük tren istasyonu – (halk dili) Kaynak,
pınar 2) Uzun, sade pide – Boynu uzun hayvan – Avuç
içi 3) Kurçatovyum’un simgesi – Eğilimi olan –
Sporcuya yasak olan uyarıcı ilaç 4) Kayıtsız, lakayıt –
(tarih) Eski Macar prensi 5) Aşırı sevgi ve bağlılık
duygusu – Ateşte susuz olarak pişirilmiş et –
Stronsiyum’un simgesi 6) Kesin yargı – Bir değer
yaratan emek – Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu
eti yemeği 7) Viyola – Boyutları olağandan küçük – Kir
izi 8) Kullanmaktan ötürü eskiyen – Ev, mesken 9)
Siyasi topluluk – Yoğurla yapılan içecek – Tantal’ın
simgesi 10) Yayla atılan çubuk – Maksimum –
Hükümdarların oturduğu büyük yapı 11) Yemek,
yiyecek – Açık mavi renginde olan – Hitit. 

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Zarif,
Kanca 2) Ate, Aman, Ak
3) Pt, Tripleks 4)
Takaza, Ata 5) Rap,
Tüyo 6) Ram, Yılgı 7)
İka, Ateş, Öç 8) El,
Fışkın 10) Ast, Lr, Oba
11) Akı, Maestro 12)
Trampa, Ab 13)
Çamuka, Fava 14) Arazi,
Miyop.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1) Zapt, Lime, Akça 2)
Attar, Kalak, Ar 3) Re,
Karar, Sıtma 4) Tapa,
Aft, Ruz 5) Farz, Mazı,
Maki 6) Miat, Taşlama
7) Kap, Üye, Krep 8)
Anlayışlı, Safi 9) Etol,
Anot, Ay 10) Caka, Gök
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Toprak yerkabuğunu oluşturan
kayaçların çok uzun süreler içinde
parçalanması sonucunda oluşur. Bu
parçalanma fiziksel ve kimyasal
yollardan gerçekleşebilir. Fiziksel
parçalanma sıcaklık değişiklikleri, su,
rüzgar, buzul gibi etkenlerin etkisiyle
oluşur. Kimyasal parçalanmaya gelince, bu
olay kayaçlardaki minerallerin oksijen ve su gibi maddelerle tepkimeye
girmesi sonucunda yeni bileşiklerin oluşmasıyla başlar. Böylece kayaçların
kimyasal yapısı değişir. Kimyasal yapıdaki değişiklikler de kayaçların
parçalanmasına neden olur.

Toprağın oluşumunda çeşitli etkenler rol oynar: Ana materyal, iklim,
topoğrafik yapı, biyolojik koşullar ve zaman. Toprak oluşumunda bu
etkenlerin birkaçı ya da hepsi etkili olabilir. Bunlardan ana materyali ele
alalım. Ana materyal toprağın üzerinde oluştuğu kayaçtır. Bir toprağın
yapı ve renk gibi özelliklerini, üzerinde oluştuğu kayacın özellikleri belirler.

Örneğin bol miktarda kil içeren
kayaçların üzerinde oluşan topraklar da

kil bakımından zengin olur. Ayrıca
içerdikleri maddelerin özellikleri

nedeniyle bazı kayaçlar kolay,
bazıları da zor parçalanır. Bu da
toprak oluşum sürelerinin
farklılık göstermesine neden
olur.

İklim de toprağın oluşumunda
etkilidir. Örneğin sıcaklık

değişikliklerinin fazla olduğu
bölgelerde fiziksel parçalanmalara

sıklıkla rastlanır. Bir bölgede yağış
miktarının fazla olması da topraktaki organik

madde miktarının fazla olmasına neden olabilir.
Arazinin topoğrafik yapısı yani yükselti ve eğim
gibi özellikleri de toprak oluşumunda etkilidir.
Örneğin yüksek yerlerde yamaçların hangi yöne
doğru baktığı da toprak oluşumunda
belirleyicidir. Bitki, hayvan, mikroorganizma gibi
canlılar da toprağın oluşumunda rol oynar.
Örneğin kayaçların çatlaklarında gelişen
ağaçların kökleri bu kayaçların parçalanmasına
neden olabilir. Yuvasını toprağa yapan hayvanlar da
kayaçların parçalanmasına katkıda bulunabilir.

Toprakta hem organik hem de inorganik maddeler, ayrıca su ve hava
bulunur. Bitkilerin kökleri, hayvanların dışkıları, çürümüş yapraklar ve
ölmüş böcekler organik maddeler arasındadır. İnorganik maddelerse taş, 

çakıl, kum, mil, kil ve benzeri maddelerdir. Tüm bu maddeler farklı
toprak çeşitlerinde farklı miktarlarda bulunur. 

Toprağın dikey kesitini aldığımızı düşünün. Buna toprak profili denir.
Toprak profili üst üste bulunan katmanlardan oluşur. Bu katmanların
kalınlıkları birbirinden farklıdır. Katman kalınlıkları ayrıca farklı
bölgelerde bulunan toprak profillerinde farklılık gösterebilir.

Toprak akarsuların, yağışların ve rüzgarların etkesiyle zaman içinde
aşınır ve başka yerlere taşınır. Buna erozyon adı verilir. Erozyona pek çok
etken neden olabilir. Arazinin eğimli olması, şiddetli yağışlar ve toprağın
yapısı doğal nedenler arasındadır. Ayrıca bitki örtüsünün yok edilmesi ve
uygun olmayan tarım yöntemlerinin kullanılması gibi insanlardan
kaynaklanan nedenler de vardır. Erozyon aslında çok yavaş gerçekleşen
bir doğa olayıdır. Ancak bazı insan etkinlikleri erozyonu hızlandırabilir.

Bu durum da önemli toprak kayıplarına neden olabilir. Erozyon,
toprağın verimliliğini kaybetmesine yol açar. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

gundem_981_Layout 1  13.06.2016  14:15  Page 12



10 Haziran 2016

TOÇEK Çocuk Grubu, 1
Haziran Çarşamba günü
Gümülcine’deki eski Rex sinema
salonunda izleyicisiyle buluştu.

38 ilkokul öğrencisinin sahne
aldığı TOÇEK Çocuk Grubu;
“Renkler Ülkesi”, “Pamuk
Prenses” ve “Pabucumun Kralı”
olmak üzere üç piyesle sahne
aldı. Konuyla ilgili GÜNDEM’e
konuşan TOÇEK Yönetmeni
Şükran Raif, Erdem Ahmet’in
çalıştırdığı 38 ilkokul
öğrencisinin drama derslerinde
başarılı bir performans
sergilediklerini bunu kendi
özgüvenleriyle birlikte sahneye
yansıttıklarını söyledi.

TOÇEK Çocuk Grubu’nu 2014
yılında kurduklarını hatırlatan
Şükran Raif, amaçlarının
çocuklara tiyatro aracılığıyla
kendilerini iyi ifade etmeyi
öğretmek, özgüvenlerini
kazandırmak, algılarını
geliştirmek, paylaşmayı ve
ortak çalışmalar içinde
benliklerini korumayı
sağlamak, hayal dünyalarını
genişletirken ana dilleri
Türkçey’le bağlarını
kuvvetlendirmek olduğunu
söyledi.

TOÇEK Çocuk Grubu’nun
sahne aldığı oyunları izlemeye
gelenler arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, eşi Hülya Akıncı ve
çocukları, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, Doğu Makedonya
Trakya eyalet meclis üyesi
Mustafa Katrancı ve çok sayıda
çocuk yer aldı.

TOÇEK Çocuk Grubu izleyicisiyle buluştu

GÜNDEMboncuk 13

İskeçe

Konu: Hava
çok güzel, 
çok güneşli. 
Biz yürüyüşe
çıktık

Karagöz –
Hacivat
seyretmeye
hazır
mısınız?

Tohum ve Çekirdek
Tiyatro Topluluğu

(TOÇEK) yönetmeni Şükran
Raif ve ekibi, Ramazan
ayına özel olarak Karagöz –
Hacivat tiyatro oyunu
sergileyecek. 

GÜNDEM’e konuşan
yönetmen Şükran Raif,
“TOÇEK Topluluğu olarak
Ramazan eğlencesi Karagöz
– Hacivat tiyatro oyunu
hazırlıyoruz. İlk oyunumuz
13 Haziran Pazartesi günü
Çilingirmahalle köyünde
sahne alacak. İkinci
oyunumuz 14 Haziran Salı
günü Gümülcine Harmanlık
Mahallesi’nde meydanda
sahne alacak. Üçüncü
oyunumuz 15 Haziran
Çarşamba günü Büyük
Derbent köyünde sahne
alacak. Son bölüm de 16
Haziran Kırmahalle’de
Şükriye Market’in
yanındaki alanda
sahnelenecek” dedi.

Karagöz – Hacivat
oyununun iftardan sonra
saat 21:30’da başlayacağını
belirten Şükran Raif, tüm
Batı Trakya halkının davetli
olduğunu sözlerine ekledi. 

Sizin köşeniz                           Erva İmamefendi - 5 yaş
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YASSIKÖY Belediyesi’nin bu
yıl 16’ncısını düzenlediği Kiraz
Festivali, 3 - 5 Haziran
tarihlerinde Bulatköy’deki
festival alanında gerçekleşti.
Festivalin sunuculuğunu İrfan
Hüseyin ile Aylin Fındıcaklı
yaptı.

İSMET KADI
Etkinlik 3 Haziran Cuma günü
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı’nın yaptığı açılış
konuşmasıyla başladı. Kadı,
“Bugün 16’ncısına start
verdiğimiz festivalimizin bölge
turizmine katkı sağladığını,
kirazımıza yurt dışından talebin
artmasında önemli rol
oynadığına inanıyoruz. 2008
yılında faaliyete geçen kiraz
kooperatifin de ülke
genelindeki ekonomik krizden
etkilenmesi ve doğru
yönetilmemesi nedeni ile
bölgede gerçek anlamda
lokomotif görevini
yapamamasına rağmen bölgede
kiraz üreticisinin kiraza
hassasiyeti artmıştır. Kiraza
2008 yılından beri her yıl kalite
belgesinin alınması, kiraz ekili
alanların son sekiz yılda iki
buçuk katına çıkması,
bölgemize dünya genelindeki
tüm kaliteli kiraz türlerin
dikilmesi, kirazımıza verilen
ortalama fiyatın 70 leptadan 1
euro 20 letpaya çıkması gibi bir
çok konuda pozitif etkisi
olmuştur. Son yıllarda önemli
olan bir konu ise özel sektörün
bölgemize yatırım yapma
planlamasıdır. Hiç şüphe yok ki
bu yatırımlar neticesinde
oluşacak rekabet ortamı pozitif
etki yaratacaktır. Kirazda bu yıl
ilklerin yaşandığı bir yılı
yaşıyoruz. İlk defa Nisan ayında
kirazların olgunlaşması iyi bir
gelişme olmasına rağmen,
sonrasında bir çok kiraz
türünün soğuktan zarar görmesi
ile belki de son 40 yılın en
düşük kiraz üretimi kapasitesi
gerçekleşmiştir.” ifadelerini
kullandı. 

ÖNDER MÜMİN
Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin yaptığı
konuşmada, kiraz festivalinin
düzenlenmesinin amacının
kirazın Yunanistan genelinde,
Balkanlar’a ve tüm dünyaya
tanıtmak olduğunu belirtti.

Mümin, “Kiraz
kooperatifimizin ciddi sorunları
var. Bunun üzerine ivedilikle
eğilmemiz gerektiğini
düşünüyoruz. Biz her zaman
sizlerin yanınızdayız.
Kooperatifimizin de yanındayız.
Ama burada Yaka bölgesinde
yüksek tahsilli genç
insanlarımızın da kiraz
kooperatifini kucaklamaları
gerektiğini düşünüyorum.
Korkarım ki önümüzdeki
yıllarda kiraz kooperatifimiz

kapanmaya mahkum olacak.
Bunun da sebebi ve suçlusu ne
belediye, ne de eyalet olacaktır.
Buradan ELGA (Yunanistan
Tarım Sigortası) yetkililerini
şiddetle kınamak istiyorum.
Sayın milletvekilim, sizlerin de
girişimleriniz oldu bu konuda.
İnsanlarımızın sigortalarını
yatırdığı bir kurumun kirazda
meydana gelen zararları gelip
tespit etmemesini de anlaşılır
bulmuyorum. Onları buradan
şiddetle kınıyorum ve yetkilileri
de göreve davet ediyorum. 2014
seçimlerinde şahsıma verdiğiniz
destek için tüm Yaka halkına,
tüm belediye sakinlerine canı
gönülden teşekkür ediyorum.
İlk defa sizin içinizden bir kişi
eyalet genelinde üçüncü ve
Rodop genelinde birinci sırayı
aldı. Bir hafta önce de bu kişi
Eyalet Başkanı Pavlidis’in
kararıyla eyalet başkan
yardımcılığına atandı. Bilmenizi
isterim ki bu hepimizin
başarısıdır. Bu yolda sizlerden
devraldığım manevi senedi
kanımın, terimin son damlasına
kadar koruyacağıma sizlerin
önünde söz veriyorum.”
ifadelerine yer verdi. 

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI
Türkiye’den festivale konuk
olarak katılan Edremit Belediye
Başkanı Kamil Saka,
Edremit’ten ve Türkiye’den
kucak dolusu sevgi ve selam
getirdiğini söyledi. Saka.
“Ülkeler değişse de artık AB
şartlarından dolayı tarımın
sorunları her zaman, her yerde
birbirine benziyor. Biz de zeytin
konusunda aynı sıkıntıları
yaşıyoruz. Edremit tüm
dünyanın zeytin ve
zeytinyağının merkezi, ama bu
kadar kaliteli bir ürünün satışı
konusunda aynı sıkıntılarla
bizler de boğuşuyor ve
mücadele ediyoruz. Ben şuna
inanıyorum ki, bizler birlik olup
el ele verdiğimiz taktirde
aşılmayacak hiçbir sorun
yoktur. Bunun için de bu tür
etkinlikler ve festivaller her
zaman için çok faydalıdır.” diye
konuştu.

İLHAN AHMET
Rodop ili POTAMİ Milletvekili
İlhan Ahmet, 16 yıl önce Kiraz
Festivali’nin bölge insanının
gelirinin artması ve kirazın
tanıtımının yapılması için
başlatıldığını belirterek, bu
konuda bazı olumlu
gelişmelerin olduğunu söyledi.
İlhan Ahmet şöyle dedi:
“Fiyatlarda ufak artış oldu.
Benim ve belediye başkanının
verdiği destekle kooperatif
kuruldu. Ancak doğan bu
çocuğu büyütmek ve
geliştirmek kolay olmadı.
Bunun sebepleri çok. Burada
analiz etmek durumunda
değiliz. Ancak size şunu
söylemek istiyorum. Çağımız,

zamanımız, Yunanistan’ın
içinde bulunduğu ekonomik
kriz; boş sözün, boş vaadin,
yalnız ve yalnız hoş ve boş
sözlerin söylendiği bir dönem
değil.”  İçişleri Bakan
Yardımcısı’nın bölgeyi ziyaret
ettiğini kaydeden İlhan Ahmet,
“Rodop ilini İçişleri Bakan
Yardımcısı ziyaret etmektedir.
Öğle üzeri belediye başkanını
ziyaret etti. Çok değerli belediye
başkanımız elbette ki kendisini
festivale de davet etti; örf ve
adetlerimize uygun olarak. Ama
ne yazık ki bu festivale iştirak
etmedi. Kirazın bu kadar
sorunları varken, bu milletin bu
kadar desteğe ihtiyacı varken,
yalnız kapalı kapılar arkasında
kalıp siyaset üretmeyi
yeğlediler. Bunu doğru
bulmuyorum. 16 yıl önce,
burada, azınlık ve çoğunluk
birlik ve beraberlik içinde bu
mücadeleyi verdik. Bu bölgenin
ekonomik kalkınması için bu
mücadeleyi verdik. Bugün
Yaka’da bu kadar büyük zararlar
var. ELGA’nın bu konuda bir
memur dahi çıkarmaması
yanlış.” dedi. 

İlhan Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Şunu bilmenizi
istiyorum. Elbet bu dönem
değişecek. Biz, kendi
çalışmalarımızla aramızdaki

birlik ve beraberlikle ve inançlı
mücadeleyle bu sorunların
üstesinden geleceğimize
inanıyor ve size bu konuda söz
veriyorum sevgili soydaşlar. Bu
konuda sizlerin de zaten
yardımınız, iyi niyetiniz ve
sabrınız her şeyin üstünde.”

MUAVİN KONSOLOS 
DAVUT OCAK
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak yaptığı
konuşmada, Yaka bölgesiyle
özdeşleşmiş bir ürünün yanı
sıra, bölge kültürünün de
tanıtılmasında büyük önem arz
eden, bu yıl 16’ncısı düzenlenen
Yassıköy Kiraz Festivali’ni
başlatan ve Batı Trakya denince
ilk akla gelen etkinliklerden biri
haline getiren tüm yetkilileri ve
çalışanları gönülden kutladığını
belirtti.

Ocak, “Batı Trakya’nın
bereketli topraklarının en güzel
ürünlerinden biri olan kirazın
veriminin arttırılması ve dünya
pazarlarına daha iyi bir şekilde
ihracatı, bölgenin ve bölge
halkının refahına büyük katkı
yapacaktır.” dedi. 

Yapılan konuşmalardan
sonra festival kültürel
etkinliklerle devam etti.

Kültürel etkinlikler
bölümünde kadınlardan oluşan

Ortacı Köyü Halk Dansları
Topluluğu, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Halkoyunları
Topluluğu ve Saz Ekibi yer aldı. 

4 Haziran Cumartesi akşamı
Türkiye’den gelen ünlü pop
sanatçısı Ege sahneye çıkarak
katılımcıları doyasıya
eğlendirdi. 

Festivalin son günü olan 5
Haziran Pazar günü ise Lizeta
Kalimeri, Fotis Theodoridis ve
Sakis Kondanikolas’ın söylediği
şarkılar ile başladı. Daha sonra
pop sanatçısı Bengisu ile
“Buziki Orhan” olarak tanınan
Orhan Osman konser verdi. 

Orhan Osman sahnede
yaptığı kısa konuşmada, kendi
vatanında, doğduğu
topraklarda, çocukluk
arkadaşlarının karşısında
konser vermekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi.

Festivale Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Bulgaristan’dan
Kızılağaç Belediye Başkanı
Şinasi Süleyman,  Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan’ın yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılan yetkililere
Yassıköy belediye meclis üyeleri
tarafında plaket verildi. 

Kiraz Festivali 16 yaşında... 
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Çağrı

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

2Haziran’da Alman Federal
Meclisi’nin “Ermeni Soykırım
Tasarası”nın, insani dram ve

trajedilerin siyasal bir baskı aracı
olarak kullanmak amacıyla
görüşülerek kabul edildiği toplantı
sonucunu haberlerde duyduğumda
ilk aklıma gelen “bizim Cemile’nin”
tavrı oldu. Öğrendiğimde de büyük
bir hayal kırıklığı yaşadım.

24 Eylül 2013’teki yazımda,
Almanya’da yapılan seçimlerde,
öğrenciliğinde tanıma fırsatı
bulduğum Yusuf abinin kızı
Cemile’nin başarısıyla gurur
duyduğumu, adı Hıristiyan Demokrat
olan bir partinin ilk ve tek Müslüman
Türk kökenli milletvekili seçilmesi
dolayısıyla kişisel başarısının
yanında Almanya’da “göçmenliğin
karanlık girdabından” kurtularak
gelen önemli bir örnek
oluşturduğunu vurgulayarak
alkışlamıştım. AB’nin motor gücü
olan Almanya’daki bu örnek, tarihen
ve ebediyyen “Nazi” ve “Holokost”
utancını taşımak zorunda bırakılmak
istenen bir ülkenin insanları
açısından da bir fırsat
oluşturacağına inanmıştım. Nitekin
Avrupa Birliği “değerleri”
bağlamında kaleme alınan her
metnin bir iddiası vardı: daha güzel
ve özgür bir dünya, barış içinde ve
adil bir Avrupa. 

Hani filmlerde, pırıl pırıl olan bir
sahne birden grileşir, soğuklaşır ve
rahatsız edici olur. Aynen, son
dönemde Avrupa’nın mülteci kriziyle
yaşadığı ikilem aslında bir kimlik
krizine dönüşmeye başlamış
görünüyor. Almanya da İkinci Dünya
Savaşı’nın yıkımlarını tamir etmek ve
refahı yakalamak için davul zurnayla
davet ettiği genç işgücü göçmenlerin
aynı zamanda “insan” olduklarını
farkedince, bu insanların inkar
edilemez emekleriyle inşa edilen
refahı paylaşma konusunda
tereddüt yaşamaya başlamış
görünüyor. Tabii, yukarda
mevzubahis iddialar da tıpkı bir yere
çarpınca üzerinde sırrı/kaplaması
dökülen alüminyum tabak misali
sırıtmaya başlıyor. 

Tam yüzyıl önce başlayayan, 20.
yüzyılın ortasında ilk revanşı
oynanan; görülen o ki diğer bir
röşvanşı için de sanki hazırlıklar
yapılan empeyalist paylaşım
mücadelesinde Avrupa Birliği ciddi
bir süreçten geçmekte. Maalesef
Almanya da bunun sırıtan en büyük
yüzünü oluşturuyor.

Uzman olmaya gerek yok.
Almanya’nın Türk milletini töhmet
altında bırakacak şekilde sözde
soykırım kararını almasının geri
planında bu ülkedeki “fobilerin”
kabartılıp nefret ve düşmanlığa
dönüştürülerek sınırlarından gelen
çoluk çocuk binlerce göçmeni

durdurma çabası var. Seçilen yol ve
paravan olarak kullanılan konu
iğrenç ve mide bulandırıcı.

İşte bu tür tarihi dönemeçlerde
özellikle temsil mevkiinde bulunan
insanların tavır ve tutumları önem
kazanmakta, hatta belirleyici
olmakta. Övünç ve gurur kaynağımız
bir hemşehrimiz olarak Cemile Yusuf
Alman Federal Meclisi’nde
“partidaşı” Bettina Kudla kadar bile
olamamış; “Başka ülkelerde
meydana gelen tarihi olayları
değerlendirmek Federal Meclis’in
görevi değildir.” diyememiş, red oyu
verememiş. Diğer “partidaşı” Oliver
Wittke gibi çekimser kalarak
“Parmak göstererek hiçbir yere
ulaşamayız.” da diyememiş. Onu
bırakın, “ben insanımın yüzüne nasıl
bakarım” diyerek oylamaya
katılmamayı bile düşünememiş. 

O zaman bu tercihinin sonucuna
katlanacak: tarihimize utanç verici
bir davranışa imza atan biri olarak
kaydedilecek. Herkes tarafından hep
böyle anılacak. Tıpkı, oyunu isteyip
aldığı insanını düşünmeden “Pontus
soykırımı” anmalarına katılmaya
yüzü tutanlar gibi. Tıpkı yüz yıl önce
Meclisi Mebusan Gümülcine azası
iken Cihan Harbi sonunda İtilaf
kuvvetlerinin Batı Trakya’yı işgaline
çanak tutan Vamvakas’ın kankası
Gümülcineli İsmail Hakkı gibi. Tıpkı,
Gümülcine mebusu olarak Bulgar
Meclisi’ne seçilen ve 1919 Paris Barış
Konferansı’na katılarak İngiliz
Başbakanı Lloyd George’a muhtıra
verip derhal Batı Trakya’yı işgal
etmelerini isteyen Kavalalı İsmail
Hakkı gibi. Tarihin sayfalarında
yerini alacak ve hep yazılacak.

Gözde kuruluşumuz Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu’na da bir
“Alman” kuruluşu olarak görev
düşmekte. Tüm üye derneklerin
ıslak imzalarıyla Alman Federal
Meclisi’nin Türk milletini aşağılayıcı
ve vatandaşları arasında huzur ve
barışı bozucu bu kararını kınayan bir
muhtırayı Cumhurbaşkanına,
Federal Meclis Başkanına,
Başbakana, Dışişleri Bakanına ve
oylamaya katılan tüm
milletvekillerine göndermesi bir
tarihi sorumluluk olarak önünde
durmakta. Ayrıca Başkan
Yardımcılığı ile temsil edildiğimiz
FUEN’den de bu kararın
anlamsızlığını ilan eden bir
açıklamanın yayınlanması hakkımızı
da kullanmalıyız. Avrupa Birliği
içinde Tyrol’de Alman azınlık, Batı
Trakya’da Türk azınlık nasıl hak
mahrumiyetiyle karşı karşıyaysa
Almanya’daki 3 milyonu aşkın Türk
azınlık da aşağılanarak
ötekileştirilmekte, nefrete maruz
bırakılarak mağdur edilmektedir.
Nefsi müdafaa evrensel bir haktır. 

DEB Partisi’nde
görev dağılımı 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nde
kongre sonrasında görev dağılımı yapıldı. 22
Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen DEB Partisi
kongresinden sonra 31 Mayıs Salı günü parti
yönetimine seçilen Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. 

Buna göre DEB Partisi Yönetim Kurulu şu
şekilde oluştu: 

Mustafa Ali ÇAVUŞ 
Genel Başkan
- Ahmet KARA
Başkan Vekili - Siyasi ve Hukuki İşlerden

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ozan AHMETOĞLU 
Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı 
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan

Danışmanı
Aydın AHMET 
Genel Sekreter - Teşkilatlardan Sorumlu
Genel Başkan Baş Danışmanı
Raif USTA
Azınlık ve İnsan Haklarından Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı
Bekir MUSTAFAOĞLU
Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı 
Ramadan DUBAN
Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı
Burhan HASAN
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı
Refika ADEM
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı
Leyla SALİHOĞLU
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı
Mutlu OSMAN MUSTAFA
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı
Erdi ŞERİF
Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı
İsmet TÜCCAR
Kültürel İşlerden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı
Duygu MUSTAFA

Kadın Kolları Başkanı
Murat AHMET
Gençlik Kolları Başkanı
Yeşim HASAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Sümeyye HASAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe İBRAHİM
Yönetim Kurulu Üyesi

DANIŞMAN
Özcan ALİOSMAN
Genel Başkan Basın ve Medya Danışmanı

KOMİSYONLAR
Metin HACI OSMAN
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı
Hüseyin H. MEHMET
Azınlık ve İnsan Hakları Komisyonu

Başkanı
Hüseyin BALTACI 
Sağlık, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu

Başkanı
Onur HİNT
Ekonomi ve İstihdam Komisyonu Başkanı

DİSİPLİN KURULU
Mehmet EMİN 
Serhat NURİ
Müjdat KARA HASAN

DENETLEME KURULU 
Cihat ŞERİF
Erdal HASAN
Esra İSMAİL

DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş
toplantıda yaptığı konuşmada, Merkez
Yürütme Kurulu’na seçilenleri tebrik etti.
Görev üstlenen MYK üyelerine bir haftalık
düşünme, itiraz etme ve görevden feragat
etme fırsatı tanıdıklarını belirten Ali Çavuş,
üç yıllık süreçte yorulan ve dinlenmek
isteyen arkadaşların görevlerinde her zaman
değişiklikler yapılacağını da dile getirdi. 

Başkan Ali Çavuş, kongrenin ve partideki
görev dağılımının hayırlı olmasını temenni
ederek, herkese başarılar diledi. 

Dr. Sadık Ahmet’in kurucusu ve ilk başkanı
olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi’nde bu
dönem 11 başkan yardımcısı görev yapacak.
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NOT:     DEDAĞAÇ  ili için (-2) iki dakika çıkarılır

İSKEÇE ili için (+2) iki dakika eklenir

Rodop ili Ramazan İmsakiyesi 
2016

Vakitler: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınmıştır. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan mektebi ve programı
R amazan, Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s.)
Medine’ye hicret edişinin

ikinci yılından bugüne kadar
kesintisiz olarak İslâm
coğrafyasının her tarafında, her yıl
idrak edilen, bir aylık ilahi bir
mekteptir. Gerçi Müslüman için,
hayatın tamamı, yılın on iki ayı bir
mektepten ibarettir. Ancak
Ramazan, bu on iki ay içerisinde
hızlandırılmış bir kurs, daha yoğun
eğitimli bir mekteptir. Uluslararası
hiçbir kuruluşun yapamayacağı bir
organizasyondur. Her mektepte
olduğu gibi Ramazan mektebinin
de bir gayesi ve bir programı
vardır.

Ramazan mektebinin gayesi,
orucun farziyeti ile ilgili ayetin
devamında geçen “ Umulur ki
takvaya erersiniz” ifadesinde
gizlidir. Bu ifade, “korunmanız
için” diye tercüme edildiği gibi
“arınmanız için” diye de tercüme
edilmektedir. Hz. Peygamber bir
hadisinde “Ramazan ayına erişip
de günahlarından arınmadan
Ramazanı terk eden insana
yazıklar olsun” buyurmuştur. 

Ramazan mektebinin programı
otuz günlük bir programdır. Günlük
program, sahurla başlar. Mümin,
sahura kalkarak programa kaydını
yaptırmış olur. Sahur, Kur’an-ı
Kerim’de yoktur. Kur’an-ı Kerim’de
imsak vardır. Sahur, bizzat Hz.
Peygamber tarafından programa
dahil edilmiştir. Gecenin belli bir
vaktinde bütün müminlerin sahura
kalkıp, Allah rızası için oruca niyet
etmeleri gerçekten müthiş bir
hadisedir. Bundan dolayı Hz.
Peygamber sahuru, bereket
kavramıyla birlikte zikrederek,
“Sahura kalkın. Çünkü sahurda
bereket vardır” buyurmuştur. 

Bu programın, Allah tarafından
konmuş ve orucu oruç yapan en
önemli üç maddesi vardır: Bunlar,
iftar vaktine kadar yemeyi, içmeyi
ve bir takım cinsel arzuları bir
tarafa bırakmaktır. Ağızdan kötü
söz çıkmaması, boş yere
münakaşa yapılmaması, başka
insanların kalplerinin kırılmaması
gibi maddeler de bizzat Hz.
Peygamber tarafından programa
dahil edilmiştir.

Ramazan mektebinin
programında imsak vardır. İmsak,
kelime anlamı itibariyle “tutmak”
demektir. Hz. Peygamber bir
hadislerinde, “Allah’ın, sizin
yemenizi ve içmenizi bırakmanıza
ihtiyacı yoktur” buyurmuştur.
Oruç, sadece karnı aç bırakmaktan
ibaret değildir. İmsaktan itibaren
insan, bütün organlarını
tutabiliyorsa, her türlü kötülükten
ve günahtan uzak durabiliyorsa
gerçek imsak, gerçek oruç budur.
Hatta birisi geldi ve size sataştı.
Peygamberimiz, “De ki ben
oruçluyum” deyin diyor. 

Ramazan mektebinin
programında Kur’an okumak
vardır. Mukabeleler vardır.  Hz.
Ali’nin,  “Düşünmeksizin Kur’an
okumanın hayrı yoktur” sözünü
göz önünde bulundurarak,
anlamını düşünerek, içten gelen
bir duygu ile, gözlerden yaşlar
akıtarak, tane tane okumak...

Ramazan mektebinin
programında iftar vardır. İftar, Hz.
Peygamber’in duaların kabul
edileceği vakit olarak ifade ettiği,
bütün aile fertlerinin, manevi
açıdan dolu dolu geçen bir günün
sonunda bir sofra etrafında bir
araya gelmesi, Hz. Peygamber’in,
“Öyle bir aileye Allah, rahmet
nazarıyla bakar” dediği, manevi
değerinin ölçülemez olduğu çok
değerli bir vakittir. Hz. Peygamber
bir hadisinde, “Oruçlunun iki
sevinci vardır. Biri iftar vaktindeki
sevinci, diğeri de Rabbi ile
bulaşacağı zamanda duyacağı
sevinçtir” buyurmuştur. İftar vakti
işte böyle sevinçli bir andır.  

Ramazan mektebinin
programında teravih vardır.
Teravih, programın içerisine bizzat
Hz. Peygamber’in koyduğu güzel
bir ibadettir.

Ramazan mektebinin
programında zekat vardır.
Ramazan, aynı zamanda zekatın
mali yılıdır. Müslümanlar,
zekatlarını Ramazan ayında
vermeyi gelenek haline
getirmişlerdir. Bu çok güzel bir
gelenektir.

Ramazan mektebinin
programında sadaka-i fıtr vardır.
Fakirlere, kimsesizlere, yetimlere,
dullara, düşkünlere yardım vardır.
Ramazan mektebinin programı çok
zengindir. Programda namaz
vardır, kıyam vardır, kıraat vardır,
teheccüd vardır, nafile vardır, infak
vardır, teravih vardır, kadir vardır,
Kur’an vardır, mukabele vardır, ilim
vardır, irfan vardır, itikaf vardır,
ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik
vardır, tevbe vardır, hürriyet vardır,
terbiye vardır, arınma vardır,
korunma vardır, orucun neşesi
bayram vardır...

Hz. Peygamber (s.a.s.) bir
hadisinde, “Her kim Ramazanı
inanarak ve sadece Allah rızası için
oruçlu geçirirse geçmiş bütün
günahları affolur” buyurarak; eğer
iman ve ihlasla tatbik edilmişse
Ramazan mektebinin sonunda
mağfiret olduğunu müjdelemiştir.
Mağfiret sadece geçmiş günahların
affı değil, gelecek günahlardan da
korunmadır.

Bu mektepte, hiçbir okulda,
medresede ve üniversitede
olmayan bir eğitim vardır. Şer’î
mazereti olmayan her insanı
kendine öğrenci olarak kabul
etmiştir. Bu mektepte belki akıl ve
ilim verilmez. Ancak akıl ve ilmin
ön şartı olan iradeler eğitilir

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUAli Çavuş 
Kalkanca’yı ziyaret etti

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 3 Haziran
Cuma günü Kalkanca
mahallesini ziyaret ederek
bölge halkı ile cuma namazı
kıldı. Çavuş, namaz sonrası
halkla cami avlusunda sohbet
etme imkanı buldu.

Kalkanca sakinleri DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş’a karşı karşıya kaldıkları
sıkıntıları aktardılar. Özellikle
tapu alamamakla ilgili çok
büyük sorunları olduğunu dile
getiren bölge sakinleri, yüz
metrekare bir alanda beş aile
yaşamak zorunda kaldıklarını
anlattılar. Mahalle sakinleri
mezarlık konusunda da büyük
sorunları olduğunu, ayrıca
Sosyal Yardım Kurumu’ndan
(Pronia) verilen yardımlar
konusunda büyük sıkıntılar
yaşandığını, ekonomik krizle
zaten kötü olan mali
durumlarının daha da
kötüleştiğini, yardıma
ihtiyaçları olduğunu aktardılar. 

Kalkancalılar, hiçbir
yetkilinin sorunlarıyla

ilgilenmediğini belirttiler.
Yetkililerin kendilerini ziyaret
etmediğini belirten Kalkanca
mahallesi sakinleri, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş’un ziyaretinden
duydukları memnuniyeti dile
getirdiler ve kendisine teşekkür
ettiler. 

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, sorunları

dinledikten sonra parti olarak
ellerinden geleni yapmaya
hazır olduklarını, DEB
Partisi’nin her zaman halkla iç
içe olan bir parti olduğunu
belirterek, yetkililerin Kalkanca
mahallesinin sorunlarına kulak
tıkamaması ve acilen çözüm
bulunması gerektiğini ifade
etti. 

D‹L ve KONUŞMA
TERAP‹ MERKEZ‹

GAMZE BERBER 

ADRES: Stil. Kiriakidi 3 Kat:1 Gümülcine  
Tel: 25310 30101 Cep: 693 769 75 17

mail: logotherapy10@gmail.com

TÜM SAĞLIK SİGORTALARI 

GEÇERLİDİR

- Gecikmiş Konuşma

- Ses Bozuklukları

- Kekemelik - Takifemi

- Fonolojik Bozukluklar

- Artikülasyon Bozuklukları

- Afazi (İnme veya Travma Sonrası

Dil ve Konuşma Kaybı )

- Dizartri - Apraksi 

(Motor Konuşma Bozuklukları )

Çocuk ve Yetişkinlerde 
Konuşma ve Ses Bozukluklarının

Değerlendirme, Tanı ve Tedavi      
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Καλημέρ - Χαμπα

dsdamon@gmail.com

10 Haziran 2016

Πως μεταχειρίστηκε η Ελλάδα 
τα Οθωμανικά Μνημεία

Πολλές φορές ακούγεται και
γράφεται ότι δεν κάνουμε
αυτοκριτική ως Έλληνες για

την στάση μας απέναντι στην ιστορία και
σε άλλους πολιτισμούς που πέρασαν στο
διάβα της ιστορίας από αυτήν εδώ την
γωνιά των Βαλκανίων. Το άρθρο του
δημοσιογράφου  Κώστα Γιαννακίδη στην
ιστοσελίδα «protagon.gr». Παραθέτω
σήμερα στην στήλη μας, ορισμένα
χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτό
το άρθρο.           

«Αν ρωτήσεις Θεσσαλονικιό που
βρίσκεται το Χαμζά Μπέη Τζαμί το
πιθανότερο είναι να σηκώσει τους ώμους
και να σμίξει τα φρύδια, ακόμα και αν
ακουμπάει στον τοίχο του. Αν όμως του
ζητήσεις να σου δείξει το Αλκαζάρ, θα
σου πει και ποιο λεωφορείο να πάρεις –
στάση Αλκαζάρ.

Ήταν το πρώτο τζαμί που χτίστηκε
στην πόλη, το 1468. Ο αρχαιότερος εν
Θεσσαλονίκη ισλαμικός ευκτήριος οίκος.
Χιλιάδες μουσουλμάνοι άφησαν εκεί τις
προσευχές τους. Και, ποιος ξέρει, ίσως
και ο πιο διάσημος Σαλονικιός, ο Κεμάλ

Ατατούρκ, να γονάτισε στα χαλιά του. Η
απόσταση από το σπίτι που γεννήθηκε
δεν είναι ούτε ένα τέταρτο με τα πόδια.

Το 1927 πέρασε στην ιδιοκτησία της
Εθνικής Τράπεζας η οποία, αν και
επρόκειτο για μνημείο, το πούλησε σε
ιδιώτη. Το Χαμζά Μπέη Τζαμί απέκτησε
καταστήματα. Και μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του ’80 λειτουργούσε ως
κινηματογράφος. Με καράτε, ινδικά,
αιγυπτιακά και πορνό. Ναι, σε
μουσουλμανικό τέμενος. 

Η εθνικά αποδεκτή ιστορική αφήγηση
της σκλαβιάς και του Κρυφού Σχολειού
περιέχει μία μικρή, διακριτική αντίφαση:
η χώρα μας είναι σπαρμένη από
βυζαντινούς και παλαιοχριστιανικούς
ναούς, αλλά απουσιάζουν τα
μουσουλμανικά μνημεία, τουλάχιστον
στο μέγεθος και στη διασπορά που
προδιαθέτει η μακραίωνη συνύπαρξη.
Είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι το
καθεστώς που περιγράφεται ως σκλαβιά
θα αποψίλωνε την ελλαδική επικράτεια
από χριστιανικά μνημεία. Ασφαλώς αυτό
δεν ήταν δυνατό να συμβεί στα σημεία
που δεν υπήρχε μουσουλμανικό στοιχείο. 

Άλλωστε και η πολιτική των
Οθωμανών ευνοούσε τη συνύπαρξη των
θρησκειών. Ωστόσο στη Βόρεια Ελλάδα
η ένταση του μουσουλμανικού
στοιχείου αποτυπώθηκε στην
ταυτότητα του τόπου. Και ναι, ήταν
λογικό και θεμιτό τα τοπωνύμια να
αλλάξουν άμεσα προκειμένου να
επιτευχθεί η ενσωμάτωση στον ελληνικό
εθνικό ιστό. Η τύχη, όμως, των
οθωμανικών μνημείων είναι μία
διαφορετική ιστορία που, φυσικά, δεν
μπορείς να αφηγηθείς παραβλέποντας
την εθνική φόρτιση της εποχής. 

Στα Βαλκάνια είμαστε και, ναι, όσο
και αν σήμερα σοκάρει, στη δεκαετία
του ’80 δεν ενοχλούσε κανέναν να
παίζουν τσόντες μέσα σε τζαμί. Εξίσου
λογική φάνηκε η απόφαση να
γκρεμιστούν τα πέντε από τα επτά
τζαμιά της Φλώρινας. Πολλά τζαμιά σε
όλη τη χώρα απέκτησαν άλλες χρήσεις.
Γκρεμίστηκαν μέχρι και εκκλησίες που
χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80
άρχισε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για
τη διάσωση των πολλών οθωμανικών
μνημείων της χώρας – εξαρτάται πάντα
και από το ποιος δήμαρχος περνάει
δίπλα από το τζαμί ή το χαμάμ. Όμως
διαχρονικά τα βασικά συστατικά της
συμπεριφοράς μας προς αυτά είναι η
ασέβεια και η αδιαφορία. Αυτό,
αλήθεια, μας αφαιρεί το δικαίωμα
λόγου για όσα γίνονται στην Αγία
Σοφία της Πόλης; Είναι μία μεγάλη
συζήτηση. Την οποία οφείλουμε να
κάνουμε με προσοχή και τη δέουσα
συστολή.

Ραμαζάνι. Για τριάντα μέρες το
Κοράνι θα διαβάζεται στην Αγία Σοφία

και η τελετή θα μεταδίδεται από την
τουρκική τηλεόραση. 

Η Ελλάς θεσμικά ενοχλήθηκε. Και το
υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία
σκληρή ανακοίνωση. “Τυχόν τέτοιες
ενέργειες είναι αναχρονιστικές και
ακατανόητες και φανερώνουν έλλειψη
σεβασμού έναντι θρησκευτικών
μνημείων που αποτελούν σύμβολα
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.”
Εδώ υπάρχει πρόβλημα. 

Πρώτον διότι δεν μας κόπτει γενικώς
η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι βγάλαμε
ανακοίνωση για την Παλμύρα.

Δεύτερον, όταν έχεις γκρεμίσει ή
μετατρέψει τεμένη σε τσοντάδικα,
απαιτείται να είσαι ελαφρώς πιο
προσεκτικός αν κουνάς το δάχτυλο και
μιλάς για σεβασμό μνημείων. Ακόμα και
αν έχεις δίκαιο, την ώρα που πας να
σηκώσεις κεφάλι σε τραβάνε τα
ράμματα στη γούνα σου. 

Είναι βλέπεις και το άλλο: ως
ελληνική Πολιτεία έχεις επιτρέψει να
γκρεμίσουν τζαμιά, αλλά αρνείσαι να
δώσεις την άδεια για να χτιστεί ένα
σύγχρονο στην πρωτεύουσα.

Ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης πήγε να
περιγράψει την κατάσταση καλύτερα
από όλους, αλλά σήκωσε κουρνιαχτό.
«Δεν είναι τίποτα τραγικό, δεν είναι
έλλειψη σεβασμού να διαβαστεί ένα
θρησκευτικό κείμενο… Έλλειψη
σεβασμού θα ήταν να γίνουν
απρέπειες…» Και όμως, μια χαρά το
είπε. Σε αυτά τα πράγματα καλό είναι
να μη σηκώνεις σκόνη. Αυτά θέλουν
περισυλλογή και αυτοκριτική. Και
προαιρετικά, προσευχή με
εξομολόγηση». 

“Basma” tütün için 
Avrupa Komisyonu’nda 
mücadele sürüyor

RODOP ili POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, Avrupa
Birliği Yeni Ortak Tarım Politikası
kapsamında Trakya’daki “basma”
tütün üreticisinin desteklenmesi
amacıyla başlattığı girişimlere bir
yenisini ekledi. İlhan AHMET’in,
Brüksel merkezli yürüttüğü çalışmalar
çerçevesinde hazırlanan yazılı soru
önergesi, Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Miltiadis Kirkos tarafından
Avrupa Komisyonu’na sunuldu.

Soru önergesinde, yeni Ortak Tarım
Politikası’nda her ülkeye ayrılan
dağıtılmamış kaynak rezervinde
Yunanistan’a aktarılacak paydan,
Doğu Makedonya - Trakya eyaletindeki
“basma” tütünü üreticisine destek
primi sağlanmasının mümkün olup
olmayacağının yanıtı istendi.

“TEK GEÇİM KAYNAĞI BASMA TÜTÜN”
Soru önergesinde, milletvekili olduğu Doğu
Makedonya - Trakya eyaletinin önemli bir
bölümünde “basma” tütününün halkın tek geçim
kaynağı olduğuna dikkati çeken İlhan Ahmet,
“Yunanistan’ın en fakir bölgesi olan Trakya’da
çiftçilik yapan nüfusun bir kısmı alternatif ürünlere
yönelse de büyük bölümü hala sadece ‘basma’
tütünü üretimi ile geçimini sağlamaya

çalışmaktadır.” dedi.
Milletvekili Ahmet, bölgenin

sosyo-ekonomik yapısında böylesi
ciddi öneme sahip “basma”
tütününün, doğrudan yardım alacak
ürünler kapsamına alınmamasıyla
Trakya’nın toplumsal yapısına ve
refahına olumsuz yansımalar
olacağına işaret etti.

“YUNANİSTAN’IN EN FAKİR
BÖLGESİNDE YAŞAM
MÜCADELESİ VEREN TÜTÜN
ÜRETİCİSİNE DESTEK MÜMKÜN
MÜ?” 
Avrupa Komisyonu’na şu sorular
yöneltildi: 

- Tüm bu bilgiler ışığında, çevre
koruma ve entegre yönetiminin

şartlarına uymak suretiyle, üretilen üründen
bağımsız Trakya’daki “basma” tütün üreticisinin
desteklenmesi imkân ve olanaklar dahilinde midir?

- Trakya gibi, tütün üreten dağlık ve dezavantajlı
bölgelerin, gayri safi milli hasılanın eşit olmayan
dağılımdan dolayı zarar görmüş oldukları tespit
edildiği takdirde, yeni Ortak Tarım Politikası’nda her
üye ülkeye tanınan dağıtılmamış kaynaklardan
faydalanarak destek primi sağlanması mümkün
müdür?

Başkonsolos Akıncı
Mıkmıllı köyünü 
ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, 3 Haziran Cuma günü İskeçe’nin ova bölgesindeki
Mıkmıllı köyünü ziyaret ederek soydaşlarla birlikte Cuma
namazı kıldı.

İskeçe’ye bağlı ova köylerinden Mıkmıllı ziyaretinde
Başkonsolos Akıncı’ya muavin konsoloslar Davut Ocak,
İrfan Çetin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Topiros
Belediye Başkan Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet eşlik etti.

Cuma namazı sırasında Akıncı, bölge halkına
göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür
ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Pew’den AB’ye
bakış anketi 

PEW Araştırma Merkezi’nin anketine
göre, iki hafta sonra referandumla
Avrupa Birliği’nden (AB) çıkıp
çıkmamaya karar verecek İngilizlerin
yüzde 48’i birlik hakkında olumsuz,
yüzde 44’ü ise olumlu düşünceye sahip. 

Pew Araştırma Merkezi, İngiltere’deki
AB referandumuna iki hafta kala 10 AB
ülkesine yönelik anket hazırladı.

Araştırmaya göre, İngilizlerin yüzde
48’i AB’yi desteklemezken, yüzde 44’ü AB
hakkında pozitif fikre sahip olduğunu
söyledi. 

Bunun yanında araştırmada, AB’ye
olumlu bakış Yunanistan’da yüzde 27
seviyesinde kaldı. Bu oranla
Yunanistan AB hakkında en az olumlu

fikre sahip ülke oldu.
Yunanistan’ın ardından

gelen Fransa’da da ankete katılanların
sadece yüzde 38’i AB’ye olumlu baktığını
belirtti. 

Buna karşın Polonya yüzde 72 ve
Macaristan yüzde 61 ile AB’yi en çok
destekleyen iki ülke oldu.

İNGİLTERE’NİN AB
REFERANDUMUNA BAKIŞ
İngiltere’nin AB referandumuna bakış
noktasında da bu ülkenin AB’den
ayrılmasını yüzde 32 ile en çok Fransızlar
“iyi bir hamle” olarak değerlendirdi.

Fransa’nın ardından İtalyanların
yüzde 23’ü ve Hollandalıların yüzde 17’si

İngiltere’nin AB’den çıkmasını
desteklerken, araştırmaya katılanların
yüzde 70’i, İngiltere’nin AB’den
çıkmasına olumsuz yaklaştı.

Genel tabloda ise İngiltere’nin AB’den
ayrılması yüzde 51 oranında
desteklenirken, yüzde 47 ise duruma
karşı olduğunu belirtti. İngiltere’nin
AB’den çıkmasına ilişkin soru
İngiltere’deki katılımcılara ise sorulmadı.

AB’nin geleceğine ilişkin de yüzde 42
yerel hükümetlerin eskiden olduğu gibi
daha güçlü olmasını tercih ederken,
yüzde 19 ise hükümetlerin bazı yetkilerini
AB’ye devretmesi gerektiğini
savundu. Güç dengesinin bugünkü

haliyle kalmasını savunanların oranı da
yüzde 27 oldu.

AB’nin göç ve ekonomi politikaları da
yüzde 90 ile en çok Yunanistan
tarafından eleştirilirken, Fransızların da
3’te 2’si bu alanlardaki
memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Avrupa genelinde AB’ye soğukluk
genelde 50 yaş ve üzerinde yaygınken
AB’ye desteğin en çok 18-34 yaş arası
gençlerden geldiği görüldü.

Araştırma, Fransa, Almanya, İngiltere,
Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollande,
Polonya, İsveç ve İspanya’da, her ülkeden
yaklaşık biner kişiyle telefonda ya da yüz
yüze görüşülerek yapıldı.

ANKARA Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu çocuk doktoru
Feyzullah Dahil, İskeçe’deki
muayenehanesinde hizmet vermeye
başladı. 

İskeçe’ye bağlı Karaoğlan köyünde
dünyaya gelen Feyzullah Dahil, iki
buçuk yaşındayken ailesiyle Koyunköy’e
yerleşti. İlkokulu Koyunköy Türk Azınlık
İlkokulu’nda okuyan Feyzullah Dahil,
ortaeğitimini İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nde
tamamladı. Daha sonra Ankara’da Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan
Dahil, üniversiteden mezun olduktan
sonra memleketine dönerek askerlik
görevini yaptı. 

Feyzullah Dahil bir yıl boyunca
Gökçeler köyünde zorunlu (agrotiko)
hizmetini yaptıktan sonra çocuk doktoru
uzmanlığını almak üzere birbuçuk yıl
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde,
ikibuçuk yıl da Dedeağaç Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde çalıştı. Uzmanlık
sınavlarını başarıyla veren Feyzullah
Dahil, geçtiğimiz günlerde
muayenehanesini açtı. 

Çocuk doktoru Feyzullah Dahil’in
İskeçe’deki muayenehanesini
Thermopilon ve Thiras sokakları
köşesinde birinci katta (DEB Partisi
İskeçe İl Teşkilatı Bürosu’nun olduğu
binada) bulunuyor. 

Çocuk doktoru
Feyzullah Dahil
muayenehanesini açtı

Pew araştırması, iki hafta sonra AB
referandumuna gidecek İngilizlerin yüzde
48’inin birlik hakkında olumsuz, yüzde
44’ünün ise olumlu düşündüğünü ortaya
çıkardı. Araştırmaya göre, AB'ye en
olumsuz bakan ülke Yunanistan, AB'yi en
çok destekleyen ülke ise Polonya oldu.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Yunanistan’dan Türk 

turiste %20 indirim

YUNANİSTAN’ın Ankara
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis,
ülkesinin Türkiye’yi bu yıl “onur
konuğu” olarak seçtiğine dikkat
çekerek, Türk vatandaşlarına
Yunanistan’daki tüm
işyerlerinde yüzde 20 indirim
uygulanacağını söyledi. 

Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis,
Yunanistan’ın bu yıl ABD, Rusya
ve İsrail ile birlikte Türkiye’ye
uygulayacağı “onur konuğu”
programını anlattı. 

Habertürk’ten Gökhan
Timurhan’ın haberine göre
Yunanistan Büyükelçisi, “Bu yıl
turizm sezonunda Yunanistan’ı
ziyaret edecek Türk turistler,
programa katılan ve belirlenen
logoyu takan tüm işyerlerinde
etiket fiyatlarının yüzde 20’si
oranında indirim hakkına sahip
olacak. Onlarca turistik bölgede
binlerce işyeri, yüzde 20 indirim
kampanyasına katılacak.” diye
açıklamada bulundu.

Büyükelçi Lukakis Türkiye ile
Yunanistan’ın çok ortak noktası
olduğunu, bu uygulamanın bir
pilot uygulama olarak
başlayacağını ve başarılı olursa
kalıcı bir uygulamaya
dönüşebileceğini ifade etti.

Lukakis Türkiye ile

Yunanistan arasındaki turizm
ilişkisini ise şu sözlerle dile
getirdi: “Geçtiğimiz yıl 1 milyon
Türk,  Yunanistan’ı ziyaret etti.
Yunan vatandaşların 800 bin
kadarı Türkiye’yi ziyaret etti.
Turizm, birbirimizi anlamamızı
daha iyi ifade ediyor. Bu yıl
Yunanistan’ı ziyaret edecek tüm
Türk vatandaşları, bütün

işyerleri ve dükkanlardan yüzde
20 oranında indirim alacak. Bu
Türk kardeşlerimize yapmak
istediğimiz güzel bir davranış.
Şahsen Yunanistan’ı ziyaret
edecek bir turist olsam bu
konuda kendimi özel
hissederdim. Türk dostlarımızın
bunu hissetmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bu önemli dostluğu

korumamız gerekiyor. İki ülke
insanlarının yakın olması,
bizlerin politik düzeydeki
zorlukları da çözmemizi
kolaylaştıracak.”

Lukakis’in ifadelerine göre, 1
Temmuz’dan itibaren Atina’ya
Ankara’dan doğrudan uçuşların
başlaması da hayatı
kolaylaştıracak.

Yunanistanın Ankara Büyükelçisi Lukakis, “Bu yıl turizm sezonunda
Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk turistler, programa katılan ve belirlenen
logoyu takan tüm işyerlerinde etiket fiyatlarının yüzde 20’si oranında indirim
hakkına sahip olacak. Onlarca turistik bölgede binlerce işyeri, yüzde 20 indirim
kampanyasına katılacak.” dedi.

AB’de işsizlik, AB dışı 
vatandaşlarda daha yüksek

AVRUPA Birliğinde (AB), 20-64 yaş
grubundaki AB üyesi olmayan vatandaşların,
AB üyesi vatandaşlara oranla daha fazla işsizlik
ve daha düşük istihdam oranına sahip oldukları
bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'de 2015
yılını kapsayan iş gücü piyasasındaki göçmen
entegrasyonuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, AB'de geçen yıl 20-64 yaş
grubunda AB vatandaşı olmayanlar arasında
ekonomik olarak aktif (çalışan ve işsiz) kişilerin
payı yüzde 69,8 olarak ölçülürken, aynı yaş
grubundaki AB vatandaşları için ekonomik
aktiflik oranı yüzde 77,3 olarak belirlendi. 

Raporda, AB üyesi ülkelerin çoğunda, AB
vatandaşlarının ekonomik aktiflik oranının, AB
vatandaşı olmayanlardan daha yüksek olduğu

gözlendi. Söz konusu oran yalnızca Yunanistan,
Slovenya, Slovakya, İtalya, İspanya, Güney
Kıbrıs, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve
Macaristan'da AB vatandaşı olmayanların
lehine gerçekleşti. 

AB vatandaşları ve AB vatandaşı olmayanlar
arasında ekonomik aktiflik oranındaki en
yüksek fark Hollanda’da kaydedildi. Bunu
Finlandiya ve Almanya izledi. 

AB'de 2015’te 20-64 yaş grubunu kapsayan
AB dışı vatandaşlar arasında istihdam yüzde
56,7 iken, bu oran AB vatandaşları için yüzde
70,6 olarak gerçekleşti. Geçici sözleşmeyle
çalışanların payı AB dışı vatandaşlarda yüzde
21,4 iken, AB vatandaşlarında yüzde 12,9 olarak
belirlendi. 
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Muhterem hemşehrilerim;
30 Mayıs Pazartesi akşamı Batı Trakya

Türklerinin azınlık tarihinin ilk irfan
ocağı “CELAL BAYAR LİSESİ” 2015 –
2016 ders yılı sonunda azınlık
tarihimizde tarihi bir rekor kırarak 101
öğrenciyi mezun etti.

Bu mezuniyet törenine en içten
duygularla biz de katıldık. Okul
encümeni ve öğretmen kadrosunun
daveti üzerine.

O akşam öğrenci, öğretmen ve
yöneticilerin çok büyük emek vererek
hazırladıkları şöleni doya doya içimize
sığdırarak büyük bir heyecanla
seyrettik.

101 sevgili öğrencimize,
öğretmenlerine ve yöneticilerini en içten
duygularla kutlar ve teşekkür ederiz.

Çünkü onlar adını taşıdıkları O tarihi
kişinin şerefine uygun bir tören
gerçekleştirdiler.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Bizim sohbetlerimizi paylaşanlar

bilirler.
Biz, “CELAL BAYAR LİSESİ” nin o çok

görkemli açılış törenini bizzat yaşamış,
aynı zamanda bu tarihi ilk “İRFAN”
ocağımızın koşullar müsait oldukça
bütün etkinliklerine katılmışızdır.

Ayrıca, müteveffa Cumhur Başkanı
“CELAL BAYAR” ailesi ile de çok sıkı
dostluğumuzun olması hasebiyle de bu
lisemize çok zaafımız olduğunu da
açıkça beyan edelim.

Elbette esası bu orta eğitim
kurumumuzun Batı Trakya Türklerine
64 yıldan beri azınlık ailesi çocuklarını
eğitip kitlemize ilim ve irfan insanı
yetiştirmesidir.

İşte bu inanç ve ruhla bu ders yılında
800’ün üzerinde öğrencisi ve 101 mezun
vermesi ile Batı Trakya Türklerinin
kalbinde bir simge olmuştur.

***
2015 – 2016 mezuniyet törenine

gelince:
Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi,

öğrenciler, kontenjan öğretmenleri, Rum
ve azınlık ailesi öğretmenleri ile
yöneticiler sıkı sıkıya el vererek bu yılki
töreni herkesi imrendirecek bir
organizasyonla, çocuk velilerine,
misafirlere ve seyircilere sundular.

Musiki grubu çok şahane, diğer
söylemler ve bilhassa 1960 yıllarını
andıran filim sunumu ile hakikaten
kıskanılacak bir görünüm arz ettiler.

***
101 Mezun olan öğrencinin diploma

takdimi törenini müteakip öğrenciler
keplerini havaya atarak “CELAL BAYAR
LİSESİ” hayatına veda ettiler.

Çocuklar üniversite eğitiminiz ve
ondan sonraki hayatınızın hayırlı ve
şanslı olmasını Allahtan dileyerek size
veda ediyoruz sevgili öğrenciler.

***
Tören söylemlerinde, encümen

başkanının, lise müdürünün, lise müdür
muavinin ve onur misafiri ekselansları
T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
AKINCI’nın, birlik ve beraberlik
dahilinde Batı Trakya’da Türkçe
eğitimini firdevs’i cümlelerle ifade
etmesi tören gecesine ayrı bir anlam
kazandırarak coşkulu alkışlarla
merasim sona erdi.

MERHABA 2016 – 2017 yeni ders
yılına!

CELAL BAYAR Lisesi’nin 2015-2016
EĞİTİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ

Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

KÜLTÜR MİRASIMIZLA GURUR DUYDUK
Muhterem hemşehrilerim;
1 Haziran Çarşamba akşamı

Gümülcine’de Chris -  Eve oteli
salonunda 93 yıllık resmi azınlık
tarihimiz ilk defa gerçekleştirilen
ecdadımızın bize bıraktığı eski
kıyafetler gösterimini şimdiye kadar
neye yapılmadığını düşünerek kimseye
sezdirmeden göz yaşlarımızla bu
şahane şöleni seyrettik.

Şölenin başladığı noktaya iki metre
mesafede oturduğumuz için bu göz
kamaştırıcı eski kültür mirasımızı
bizlere takdim eden bütün sevgili
hanım efendileri ve kızlarımızı yakinen
çok az zamanda olsa bol bol seyrettik.

Gösterinin yapıldığı salondan en
son ayrıldık bir sarhoş gibi.

Bu büyük bir beğeni ile izlediğimiz
eski elbise mirasımız törenini koşullar
müsait olduğunda bir daha görmemiz
kısmet olsun ki böylece özlemimizi
gidermiş olalım.

Çünkü, biz kişi olarak çok uzun
yıllardan beri eskici gibi hep böyle eski

şeyleri araştırarak karıştırırız ve bunu
yaparken hem zevk alıyoruz, hem de
bıkmadan usanmadan hiç zamana
acımadan tadını çıkarmaya çalışırız.

Ve biz Batı Trakya Türkleri ne zaman
eski kültür mirasımıza sahip
çıkacağımızı düşünürken işte 1 Haziran
Çarşamba akşamı karşımıza çıkıverdi.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Yukarıda bir cümlede ifade ettiğimiz

gibi insanoğlu çok sevdiği bir şeyi
görünce veya bulunca o zaman ne
yapar? Bu olayın gerçekleşmesine
vesile olanlara candan teşekkür eder.

Evet, bizden bu gün bu eski kültür
mirasımızı elde etmemize vesile olan
düşünce sahiplerine en içten kalbi
duygularımızla teşekkür ederken, bu
kadar büyük organizasyonu seyirciyi
yormadan gerçekleştiren, hanım
efendilere, mankenlik yapan sevgili
kızlarımızı kutlar bir daha görmek
üzere sevgilerle hoşça kalın diyoruz.  

Yukarıdaki fotoğrafta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu’nu konuşurken görüyorsunuz.

Yukarıdaki fotoğrafta “CELAL BAYAR LİSESİ” müdürünü öğrencilerinin diplomalarını verirken
görüyorsunuz.

Yukarıdaki fotoğrafta “CELAL BAYAR LİSESİ”  öğrencilerini keplerini havaya atarken görüyorsunuz.

Yukarıdaki fotoğrafta iki çocuğu özel tarihi
elbiselerle ve çok eski tarihi bir resmi

görmektesiniz 

Yukarıdaki fotoğrafta kültür mirasınızı bize
kazandıran hanım efendiyi görmektesiniz. 
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarımıza nasıl 
iyi model olabiliriz

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç evremizdeki insanlar
arasında ne kadar çok aksi,
kötü ya da uyumsuz kişiler

olduğundan çoğu zaman hepimiz
şikayet ederiz. Gerçekten de bazı
kişiler, en yakınlarına bile zarar
vermekten çekinmezler, hatta
bundan haz bile alırlar. Ancak bu tür
insanları yargılamadan önce, onların
çocukluklarında neler yaşamış
olabileceklerini, aile içinde ne tür
olayların cereyan ettiğini ya da
aileden nasıl bir eğitim almış
olduklarını düşünmemiz gerekir.

Çocuklukta aile içinde yaşanmış
bir çok olay insanın tüm hayatını
olumsuz olarak etkileyebilir.
Dolayısıyla da çocuklukta yaşanmış
kötü tecrübeler insanın diğer
insanlardan nefret etmesine, çoğu
zaman da onlara intikam
duygularıyla yaklaşmasına neden
olabilir.

Aile içinde yaşanan ve çocuğu
olumsuz olarak etkileyebilecek
olayların en önemlisi anne baba
geçimsizliğidir. Sürekli kavgaların,
tartışmaların yaşandığı bir ortam,
babanın anneye ve çocuklara şiddet
uygulaması, alkol bağımlısı bir
babanın aile içindeki olumsuz
davranışları, çocukları en çok
yaralayabilen  durumlardır. Yine,
anne babanın diğer insanlara karşı
olan olumsuz tutumları da çocuğa
katı bir kişilik kazandırır, insanları
sevmeyi öğrenemez. Anne babanın
yakınlarıyla iyi geçinememesi,
arkadaşlarının arkalarından
konuşmaları, diğer insanlar
hakkındaki ön yargıları, dedikoducu
tutumları, çocuğa kötü örnek
olabilecek davranışlardır. Çocuk,
anne babanın davranışlarını örnek
alır. Örneğin, bir çocuğun ya da bir
gencin toplum içerisindeki
davranışlarını incelediğimizde, anne
babasının davranışlarını görebiliriz.
Bir kız çocuğu anneyi örnek alarak,
dedikodu yapan ya da sürekli
başkalarını eleştiren annesi gibi, o
da arkadaşlarının arasında aynı
davranışları sergiler. Aynı şekilde
aile içinde yalanın kullanılması
çocuğun da arkadaşlarına yalan
söylemesine neden olur. Dolayısıyla
anne babanın yakın çevreleriyle olan
olumsuz ilişkileri onlara karşı
hissettikleri kıskançlıklar,
çekememezlik gibi olumsuz
duygular, çocuğun da arkadaşlarına
karşı aynı hisleri beslemesine neden
olabilmeleri açısından
davranışlarına son derece dikkat
etmeleri gerekmektedir.

Aile içerisinde sevgi, saygı ve
güven duygusu temellerinin sağlam
atılabilmesi son derece önemlidir.

Anne baba her zaman birbirlerini ne
kadar çok sevdiklerini çocuklarına
hissettirerek onlarda özgüven ve
sağlam bir kişilik gelişmesinde
yardımcı olmalıdırlar. Çünkü anne
babasında birbirlerine karşı olan
sevgi ve saygıyı gören çocuk mutlu
ve huzurlu olur. Anne babanın diğer
insanlarla olan olumlu ilişkileri de
yine çocuğun özgüveninin
gelişmesinde ve insanları
sevmesinde etkili olabilecek diğer
önemli bir faktördür. Yakın
çevreleriyle, arkadaşlarıyla iyi
ilişkileri olan ailelerin, çocukları da
arkadaşlarıyla iyi geçinirler.
Geçimsiz çocukların ailelerine
baktığımızda da anne ya da babanın
da arkadaşlarıyla ve komşularıyla iyi
geçinemeyen kişiler
olduklarını görebiliriz. 

Şiddetin ve nefretin hakim olduğu
bir ailede yetişen çocuk da nefretle
besleneceği için, arkadaşlarına hatta
aile fertlerine şiddet uygulayarak
nefretini boşaltmaya çalışacaktır.
Yakın çevresiyle geçinemeyen,
sürekli arkadaşlarını aşağılayan,
onların arkasından konuşan bir
ailede yetişen çocuk da,
arkadaşlarıyla iyi geçinemeyen,
onlara güvenemeyen, arkadaşları
tarafından sevilmediğine inanan bir
kişilik geliştirerek tek başına
kalacaktır.

Sonuç olarak, iyi bir insan
yetiştirmek istiyorsak, öncelikle aile
ve yakın çevremizle olan
ilişkilerimizi doğru bir şekilde
geliştirmeye çalışmalıyız.
Çocuklarımıza iyi örnek olabilmek
için davranışlarımızı kontrol
edebilmemiz gerekir. Çünkü iyi
çocuklar, dolayısıyla da iyi insanlar
yetiştirebilmek her zaman bir anne
babaların elindedir. Birbirimizi
severek, dedikodu, yalan,
çekememezlik gibi olumsuz
davranışlardan uzak durarak
çocuklarımıza iyi örnek
olabilmeliyiz. Zira, agresif, kavgacı,
önyargılı, karşısındakine saygı
göstermeyen söz hakkı tanımayan
kişilerin çocukları da aynı özellikleri
benimseyecekleri için, arkadaşları
tarafından kabul görmezler.

Saygılı, dürüst, sevecen, uyumlu,
yardımsever ailelerde yetişen
çocuklar ise, her zaman sevilen
bireyler olurlar, çünkü onlar da
ailelerinden gördükleri gibi
davranırlar. Sonuç olarak
çocuklarımıza hareketlerimizle her
zaman iyi örnek olabilmek için son
derece dikkatli olmamız gerekir.

Huzur ve sağlıklı bir ramazan
ayı dilerim.
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Batı Trakya’da bir ilk...

“BUNLAR BİZİM GEÇMİŞİMİZİN 
VE YARINIMIZ OLACAK KADAR
HASSASİYETLE KORUMAMIZ 
GEREKEN DEĞERLER”
Edirne Valisi Mehmet Tekinarslan tüm
kaatılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında, “Bu topraklara Edirne’den
ilk seyahatim. Duyduğum heyecanı ifade
etmem çok güç. Ama inşallah sizlerden
alacağımız güzel enerjik hava, bizi Edirne’ye
yeni ödevler almış ve buraya daha neler
yapabiliriz duygusuyla döndürmüş
olacaktır.” ifadelerini kullandı. Vali
Tekinarslan sözlerine şöyle devam etti:
“Tozlu raflardan çıkan, dışarıda sergilen ve
biraz sonra izleyeceğimiz kültürel
değerlerimizi, sanatsal şaheserlerimizi
burada sergileyecekler. Kültür, kıyafet, takı,
yemek, ev eşyası, düğün adeti deyip
geçemiyoruz. Bunlar bizi biz yapan değerler.
Bunlar bizim geçmişimizin ve yarınımız
olacak kadar hassasiyetle korumamız
gereken değerler. Geleneğimiz yoksa,
geleceğimiz de yoktur. Bu noktaya değinen
değerli Başkonsolosumuzu ve eşlerini tebrik
ediyorum. Kendilerini içtenlikle ve şükranla
selamlıyorum. Edirne, belki bir kısmımızın
gelip gördüğü ve günlerinin geçtiği yer.
Şunu rahatlıkla ifade edebilirim; sizlerin
buradaki rahatınız, huzurunuz, varlığınız,
mutluluğunuz, asaletiniz, geçmişi
yaşatmada gösterdiğiniz duyarlılığınız
bizlerin oradaki varlık nedenini daha bir
anlamlı ve daha bir sorumlu kılıyor. Tabii ki
iki yüz yıllık kıyafetler sergilenmiş. İki yüz
yıl önce bu kıyafetleri düşünebilecek,
düzenleyebilecek, kilimini dokuyabilecek,
iğnesini ve nakışını yapabilecek çok az
toplum var yer yüzünde. Petersburg
Müzesi’nde yaklaşık bin metre kara bir halı
var. İki bin yıllık bir Türk halısı. İnsan
bunları gördüğü zaman kimliğinin,
asaletinin farkına bir kez daha varıyor. Eğer

iki bin yıl önce bin metre kare halıyı serecek
mekanlarda yaşıyorsanız, çok soylu bir
millet olmalısınız; dünya tarihine, insanlık
tarihine çok güzel eserler bırakmış olmamız
lazım. Edirne’deki hanımefendilerin el
emeklerini buradaki hanımefendilerin
çalışmalarıyla çeşitli ortamlarda
birleştirebiliriz. Sizlerin buradaki
çabalarınızı sürekli destekleyeceğimizi ifade
etmek istiyorum. Gerçekleştireceğiniz her
türlü faaliyette yanınızdayız.”

Konuşmaların ardından dört bölüm
halinde gerçekleştirilen etkinliğe geçildi. İlk
bölümde geçmiş dönemlerde kullanılan ve
büyük kısmının orjinal hali korunan
bazılarında ise küçük değişiklikler yapılan
38 kıyafet sergilendi. 

İkinci bölümde yakın tarihe ait 10 gelinlik
sergilendi. Bölüm açılışı 80 yıllık bir geçmişe
sahip bir gelinlikle başladı. Eski parçaların
bazıları da günümüz modasına uyarlandı. 

Üçüncü bölümde ise 30 yöresel kıyafet yer
aldı. Kıyafetlerin büyük bölümü orijinal
haliyle sunuldu. İskeçe bölgesinde
kullanılmaya devam eden Mustafaçova ve
Dolaphan köylerindeki yöresel kıyafetler ve
giysiler de sergilendi. 

Dördüncü ve son bölümde ise ipek
kaftanlar, çok eski kadife işlemeli
bindallılar, iğne işlemeli ceketler ve bir
zamanlar ipek kaftan iken miras olarak
paylaştırılan ve örtü olarak kullanılan bir
bindallı sergilendi. 

Defile sonrasında ise defilede emeği
geçen Şükran Raif, Mediha Bekiroğlu ve
diğer kişiler sahneye çağrılarak tebrik edildi.
Ayrıca Lütfiye Nihatoğlu tarafından
İskeçe’nin varlıklı ailelerinden Serdarzade
ailesine ait bir pelerin etknikte sergilenmek
amacıyla Başkonsolosun eşi Hülya Akıncı’ya
sunuldu. 

Bu arada, İskeçe’deki Dinkler Hanımeli
Derneği müzik topluluğu, bölgeye ait
türküler seslendirdi ve kına gecesi
canlandırdı.

24. sayfanın devamı
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Almanya'da Bundesliga'nın
köklü takımlarından Borussia
Dortmund, Türk Milli Takımı'nın
genç yeteneği Emre Mor ile
anlaştı. 
Türk Milli Takım kampında
bulunan Emre Mor, Fatih
Terim'den aldığı özel izinle
Almanya'nın Dortmund kentine
giderek 5 yıllık imzayı attı.

16 MİLYON EURO
KAZANACAK!
Özel uçakla Almanya'ya giden
Emre Mor'un 5 yıllık anlaşma
için 16 milyon euro alacağı iddia
edildi.

DORTMUND RESMİ
SAYFASINDAN DUYURDU
Emre Mor'un transferiyle ilgili
açıklama yapan Dortmund
Sportif Direktörü Michael Zorc,
"Emre Mor çok yetenekli ve
hücumda çok yönlü genç bir
yetenek, ayrıca büyük bir
gelişme potansiyeline sahip"
dedi. 
Alman Bild gazetesi, Emre
Mor'un transfer çalışmalarını
yürüten iki menajerin dün
Borussia Dortmund kulübünde
görüldüğünü yazmıştı.

4 MİLYON BONSERVİS
BEDELİ VARDI 
Danimarka'nın FC
Nordsjaelland kulübünde top
koşturan Emre Mor'un 4 milyon
euro bonservis bedeli
bulunuyordu.
Danimarka doğumlu Emre Mor,
Fatih Terim tarafından A Milli
Takım aday kadrosuna alındı. 18
yaşında milli takıma çağrılan
Emre Mor, EURO 2016'nın en
genç yetenekleri arasında
gösteriliyor. 

LIVERPOOL DA İSTİYORDU
Borussia Dortmund'un eski
teknik direktörü Jürgen Klopp
da, Emre Mor'u Liverpool'a
transfer etmek istiyordu.  
Bundesliga takımlarından
Mönchengladbach da Emre
Mor'u transfer etmek için çaba
harcıyordu. 
Emre Mor'un ismi geçtiğimiz
mayıs ayında yine Borussia
Dortmund ile anılmış ancak
kulübü Nordsjaelland'dan
yapılan açıklamada, "Emre Mor
bizim futbolcumuz ve herhangi
bir kulüple anlaşma yapılmadı.
Spekülasyonların hepsi hayal
ürünü" denilmişti.

Dortmund 
Emre Mor'la 5 yıllık
sözleşme yaptı

Muhammed Ali hayatını kaybetti
ABD’li efsanevi boksör eski

ağır sıklet dünya şampiyonu
Muhammed Ali 74 yaşında
hayatını kaybetti. Muhammed
Ali, 1984 yılından beri
Parkinson hastalığı ile
mücadele ediyordu.

Uzun süredir Parkinson
rahatsızlığı bulunan 74
yaşındaki Muhammed Ali,
solunum yollarındaki
rahatsızlık nedeniyle yeniden
hastaneye kaldırıldı. Tedaviye
alınan ünlü boksör yaşam
mücadelesini kaybetti. 

Hayatı boyunca birçok
önemli maça çıkan, spor
yaşantısının yanı sıra
Müslümanlara ve ABD’deki
siyahi hareketlere desteğiyle de
bilinen Muhammed Ali, 2014
yılından bu yana sağlık
sorunları nedeniyle zaman
zaman hastanede tedavi
görüyordu.

Son olarak 8 Nisan’da
Arizona’nın Phoenix kentindeki
Celebrity Fight Night adlı hayır
etkinliğine katılan Ali, daha
önce Aralık 2014’te ve Ocak
2015’te de hastaneye
kaldırılmıştı. Ali’nin, geçen yılki

rahatsızlığının idrar yolları
enfeksiyonu olduğu
belirtilmişti.

Efsane boksör Muhammed
Ali'nin son yoluculuğuna
uğurlanacağı ABD'nin Kentucky
Eyaleti'nin Lousiville şehrindeki
"Freedom Hall" spor salonuna 9
Haziran Perşembe günü çok
sayıda seveni geldi. Bu arada
Muhammed Ali’nin cenazesine
katılmak üzere Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’da beraberindeki
heyetle Kentucky Eyaleti’nin
Lousiville şehrine geldi.
Muhammed Ali'nin cenaze
namazı Freedom Hall'de İslami
usullere uygun olarak
düzenlendi. Cenaze namazına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’da katıldı.

MUHAMMED ALİ KİMDİR?
Boks kariyerini
sonlandırmasının ardından
Parkinson hastalığına
yakalanan ve asıl adı Cassius
Marcellus Clay Jr. olan efsanevi
boksör, 1964’te İslam dinini
seçerek Muhammed Ali adını
almıştı. 

1964, 1974, 1978 yıllarında
olmak üzere dünya ağır sıklet
boks şampiyonluğunu 3 kez
alan Muhammed Ali, bu ünvanı
rakipleri karşısında 19 kez
korumayı başardı.

Kariyeri boyunca çıktığı 61
maçın 56’sından galibiyetle
ayrılan Ali, profesyonel boksa
geçmeden önce 18 yaşında
katıldığı 1960 Roma
Olimpiyatları’nda hafif ağır
siklet
kategorisinde
altın madalya
kazanmıştı.

MUHAMMED ALİ’NİN
UNUTULMAZ SÖZLERİ
“Alt tarafı bu da bir iş. Otlar
büyür, kuşlar uçar, dalgalar
kumları yalar. Ben de insanları
döverim.”

“Rüyalarınızı
gerçekleştirmenin en iyi yolu
uyanmaktır”

“Kelebek gibi uçarım, arı gibi
sokarım”

“O kadar hızlıyım ki, odamda
ışığı söndürmeye kalktığımda,
ışık sönmeden oturduğum yere
dönebiliyorum.”

“Çalışmanın her saniyesinde
nefret ediyordum fakat kendime
hep Dayan! diyordum. Bugün

çalışacağım ve
ömrümün sonuna

kadar bir
şampiyon
olarak
yaşayacağım.”

EURO 2016 başlıyor!...
AVRUPA Futbol Şampiyonası 10 Haziran

Cuma günü Fransa - Romanya maçıyla
başlıyor. Turnuvanın ilk maçı saat 22:00’de
start alacak. 

24 ülkenin milli takımlarının mücadele
edeceğiAvrupa Futbol Şampiyonası (EURO
2016) finalleri Fransa’da başlıyor.

24 TAKIM YER ALIYOR
Türkiye Milli Takımı’nın da mücadele
edeceği AvrupaFutbol Şampiyonası
Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de
France’da
oynanacak Fransa - Romanya mücadelesi
ile başlayacak. 1996’da İngiltere’de
düzenlenen şampiyonadan beri 16 takımla
gerçekleşen turnuva, UEFA’ya üye 53
ülkenin federasyonlarının oybirliği ile aldığı
kararla bu yıl 24 takımla oynanacak.
EURO 2016’da mücadele edecek takımlar
altı gruba ayrılırken, grubunu ilk iki sırada
bitirenler adını bir üst tura yazdıracak. Öte
yandan en iyi dört grup üçüncüsü de bir üst
tura çıkacak. Son 16 takım arasındaki
turlarda ise tek maç eleme usulü
uygulanacak.Avrupa’nın en büyüğü 10
Temmuz’da 80 bin kişilik Stade de
France’da oynanacak final mücadelesi ile
belli olacak.

Türkiye A Milli Takımı, EURO
2016’da İspanya, Hırvatistan veÇek
Cumhuriyeti’nin yer aldığı D Grubu’nda
mücadele edecek. İlk maçını 12 Haziran
Pazar günü Hırvatistan ile oynayacak Türk
Milli takımı, 17 Haziran Cuma günü saat
22.00’de İspanya karşısına çıkacak. Ay-
yıldızlılar grup aşamasındaki son maçını ise
21 Haziran Salı günü saat 22.00’de Çek
Cumhuriyeti ile oynayacak.

SEKİZ SENE SONRA İLK TURNUVA
Türkiye Milli Takımı 2008
yılında Avusturya - İsviçre ortaklığında
düzenlenen ve yarı final
oynadığı Avrupa Şampiyonası’nın ardından

ilk kez uluslararası bir turnuvada mücadele
edecek. Türkiye 2008’de Almanya ile yarı
finalde karşılaşmış ve son dakikada
kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup olarak
finalin kapısından dönmüştü.

CÜNEYT ÇAKIR DA SAHNE ALACAK
EURO 2016’da görev yapacak hakemler
arasında son Dünya Kupası’nda da sahne
alan ve yarı finali yöneten Cüneyt Çakır da
yer alacak. Çakır’ın yöneteceği maçlarda
Bahattin Duran ile Tarık Ongun yardımcı
hakem, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek de
ilave yardımcı hakem olarak görev
yapacak. Mustafa Emre Eyisoy ise
turnuvada yedek yardımcı hakem olarak
bulunacak.

EURO 2016 Finalleri’nde, EURO 2012’de
olduğu gibi her maçta hakem; 2 yardımcı
hakem, dördüncü hakem ve 2 ilave yardımcı
hakem olmak üzere toplam 6 hakem görev
yapacak.

EURO 2016’da gruplar şöyle:
A GRUBU
Fransa, Romanya, Arnavutluk, İsviçre
B GRUBU
İngiltere, Rusya, Galler, Slovakya
C GRUBU

Almanya, Ukrayna, Polonya, Kuzey
İrlanda

D GRUBU
İspanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye,

Hırvatistan
E GRUBU
Belçika, İtalya, İrlanda, İsveç
F GRUBU
Portekiz, İzlanda, Avusturya, Macaristan
EURO 2016’da ilk haftanın programı ise

şöyle:
10 Haziran Cuma
22.00 Fransa - Romanya
11 Haziran Cumartesi
16.00 Arnavutluk - İsviçre
19.00 Galler - Slovakya
22.00 İngiltere - Rusya
12 Haziran Pazar
16.00 Türkiye - Hırvatistan
19.00 Polonya - Kuzey İrlanda
22:00 Almanya - Ukrayna
13 Haziran Pazartesi
16.00 İspanya - Çek Cumhuriyeti
19.00 İrlanda - İsveç
22.00 Belçika - İtalya
14 Haziran Salı
19.00 Avusturya - Macaristan
22.00 Portekiz - İzlanda
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Batı Trakya’da bir ilk...
BATI Trakya Türk azınlığının kültürel

mirasının sergilendiği “Gelenekten
Geleceğe Türk Kadın Giysileri” sergi ve
defilesi başarıyla tamamlandı. 

Batı Trakya Azınlığı Kültür Eğitim
Şirketi, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
organizatörlüğünde 1 Haziran Çarşamba
akşamı “Gelenekten Geleceğe Türk Kadın
Giysileri” defilesi ve eski fotoğraflar
sergisi düzenlendi.

Gümülcine’deki Chiris & Eve Oteli’nde
düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve eşi Hülya Akıncı, Muavin Konsoloslar
Derya Ocak, Nurettin Canay Kavuncu,
İrfan Çetin, Türkiye’den Edirne Valisi Dr.
Mehmet Tekinarslan, Edirne İl Emniyet
Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, el
sanatları öğretmenleri Filiz Demirbilek ve
Döndü Özdemir, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
BAKEŞ Başkanı Galip Galip, kadın
dernekleri temsilcilerinin yanı sıra çok
sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin sunumunu, Batı Trakyalı
seramik sanatçısı Zeynep Tevfikoğlu yaptı. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı
açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin
gerçekleşmesinde katkı sağlayanlara
teşekkür etti. Akıncı, “Bugünün konusu
Türk kadını giysileri. Gerçekten de Türkler
yüzyıllar boyunca gittikleri coğrafyalarda
kültürel yanlarını da yanlarında taşıyarak
daha zarif ve daha yüksek bir değere
dönüştürmeyi başarmışlardır. Biz de bu
asil kültürün bir parçası olarak, geçmişte
yad edilen çok yüksek kültürün bugün de
hatırlanması adına gençlerimiz eskiden
kullanılmış olan, sandıktan çıkan çok özel
parçaları biraz daha güncelleyerek,
bazılarını da orijinal halleriyle yeniden
tasarlayarak farklı bir etkinliğe imza atmış
oldular.” diye konuştu.

“GEÇMİŞTEN GÜÇ ALIP BUGÜNÜ VE
GELECEĞİ DOĞRU YAŞAMAK LAZIM”
Farklı ve estetik boyutu derin bir çalışma
olan geçmişten günümüze uzanan
kıyafetlerin sergileneceğini kaydeden
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı da, “Bu önemli bir hafıza turu.
Batı Trakya Türk toplumunun aslında ne
kadar derin bir kültüre sahip olduğunu,
ne kadar zerafet, letafet, nezaket dolu
giyim kuşam kültürüne sahip olduğunu
bir kez daha hatırlamamızı sağlayacak.
Tabii ki bir çok şeyi kaybettik. Modern
hayatla karşılaşmaktan ve sosyal hayatın
bazı olumsuzluklarından kaynaklanan
sebeplerle çeyiz sandıklarında bir çok
değerli parça kayboldu, elden çıkarıldı.
Ama geleceğe doğru bakmak lazım.
Geçmişten güç alıp bugünü ve geleceği
doğru yaşamak lazım. Bu aynı zamanda
bir özgüven çalışması.” diye konuştu.

Devamı 22. sayfada
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