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Azınlığın
sorunları AGİT
gündeminde
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
İnsani Boyut Toplantısı’na, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği ile Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu katıldı.  »2

Celal Bayar Azınlık Ortaokulu’na
devam eden üç öğrenci köylerine
dönmek üzere otobüs terminalinde
bekledikleri sırada yanlarına gelen iki
kişinin gasp tehdidiyle karşı karşıya
kaldı.  »10

“Polisiz”
diyerek cep
telefonlarını
çalmak istediler

Demircik
gençlerinden
örnek davranış
İskeçe’nin Demircik köyündeki
gençler, Suriyeli mülteciler için
yardım kampanyası başlattı. 
Demircik’li gençler tarafından
başlatılan kampanya çerçevesinde,
ülkelerini terk ederek Yunanistan’a,
buradan da Avrupa’ya gitmek
isteyen Suriyeli mültecilere yönelik
yardım malzemesi toplanacak.  »17

İLK olarak birinci eller (dip)
teslim edilirken, ilerleyen aylarda
ve haftalarda “ana”, “uç altı” ve
“uç” olarak bilinen tütünün teslim
edilmesi bekleniyor.

Batı Trakya genelinde başlayan
tütün alımlarında ürüne verilen
fiyatta geçen yıla oranla küçük bir
artışın olduğu bildirildi. İlk ellere
verilen kilo başı fiyatının 2 euro ile
2,70 euro arasında değiştiği ifade
edildi. 

Bu arada, GÜNDEM gazetesi
olarak tütün alım depolarını
gezerek, tütün alımlarını yerinde
gördük ve üreticilerle görüşüp
fiyatlar konusunda bilgi aldık.
Fiyatların geçen yıla oranla biraz
daha yüksek seviyede seyrettiğini
söyleyen üreticiler, buna rağmen
emeklerinin karşılığını
alamamaktan şikayetçi oldular.

»6, 7

Bir yılın alın teri
teslim ediliyor
Yunanistan’ın en önemli tütün üretim bölgesi olan Batı Trakya’da
tütün alımları 28 Eylül  Pazartesi günü itibariyle başladı. Neredeyse
tamamına yakını azınlık mensuplarından oluşan tütün üreticileri,
tütün depolarına ürünlerini teslim ediyor. 

23’te 23’te

ekonomi spor

“Türkiye’yi tehditlere
karşı korumaya

hazırız”

Philips’in 55 inç
ekranlı TV’si
masamızda 23’te

İki yaka 
el 

sıkıştı 23’te

Galatasaray kafilesi
Gümülcine’de... 

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Rodop SİRİZA milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un Gümülcine’de “Küçük

Asya Yunanlıları Soykırımı Anma Töreni”ne katılmalarının,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını derinden üzdüğünü
belirterek sözkonusu hareketi kınadı. 

DEB Partisi’nin açıklamasında, azınlığın büyük desteği
ile seçilen milletvekillerinin en kısa sürede durumu gözden
geçirip, azınlık seçmeninin ve kamuoyunun beklediği
açıklamayı yapmaları istendi.  

DEB Partisi’nin, milletvekillerinin halk, bölge ve ülke
adına yapacakları olumlu çalışmalarda yanlarında olacağı

vurgulanan açıklamada,  toplumun tasvip etmediği
icraatlarının da eleştirileceği ifade edildi. »14

MERİÇ iline bağlı Musaköy
halkı iki yıl önce kapatılan
azınlık ilkokulunun tekrar
açılmasını istiyor. Bunun için
imza toplayan Musaköylüler,
okulun açılması için kaleme
aldıkları yazıyla topladıkları
imzaları Meriç, Rodop ve
İskeçe milletvekilleriyle,
Eyalet Başkanı, Doğu
Makedonya Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü ve Dedeağaç
Belediye Başkanı’na
gönderdiler. »9

“Okulumuz
açılsın”
kampanyası!

DEB’ten milletvekillerine
“soykırım” kınaması

bilimdünya

»12-13
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BATI Trakya Türk azınlığının
sorunları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut
Toplantısı’nda gündeme getirildi. 

30 Eylül -1 Ekim 2015 tarihlerinde
Varşova’da gerçekleştirilen AGİT İnsani
Boyut Uygulama Toplantısı’na, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği ile Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu katıldı. 

Varşova’da düzenlenen toplantıda
Batı Trakya Türk azınlığını ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık ve ABTTF Uluslararası
Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Funda
Reşit ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne (BTAYTD) üye
Edirne Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Sinan
Kavaz ve Onur Mustafa Ahmet temsil
ettiler.

Toplantıya, Avrupa Halkları Federal
Birliği’ne (FUEN) üye Türk azınlık
topluluklarından Rodos ve İstanköy
Türkler ile Ahıska Türkleri de ilk kez
katıldılar. Toplantıda Rodos, İstanköy,
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı, Rodos ve İstanköy’deki
Türkler’in sorunlarını, Uluslararası
Meshet Türkleri Cemiyeti VATAN Başkanı
Cavid Aliyev ise Ahıska Türkleri’nin
atayurtları Ahıska’ya, Gürcistan’a
dönüşü konusundaki sorunları aktardı.

AZINLIĞA KARŞI HOŞGÖRÜSÜZLÜK
VE AYRIMCILIK DEVAM EDİYOR
Müslümanlara karşı ayrımcılık ve
hoşgörüsüzlük konulu oturumda Onur
Mustafa Ahmet, Yunanistan’dan
azınlığın özerk yapısına zarar veren
3536/2008 sayı ve tarihli vakıflar yasası
ile “240 İmam Yasası” olarak bilinen
4115/2013 tarihli yasanın uygulanmasının
durdurulmasını istedi. 

Aynı oturumda konuşan Melek
Kırmacı Arık, Yunanistan’da Batı Trakya
Türk azınlığının “öteki” olarak
algılanmaya devam ettiğini ifade ederek,
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde
ettiği başarının ülke medyasında nasıl
algılandığını örneklerle anlattı. Kırmacı,
bu algının Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik nefret temelli saldırıları da
beraberinde getirdiğini ifade etti.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ 
MAHKEMEDE İFADE VERİYOR
Din ve inanç özgürlüğü konulu
oturumda söz alan Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu, 4115/2013 sayı ve tarihli
“240 İmam Yasası”na karşı tepkiye
rağmen yasanın devlet okullarından
sonra camilerde de uygulanmaya
başladığını ifade ederek, Büyük Derbent
köyündeki camide “öğretmen” ünvanı ile
müezzin atandığını söyledi. 

Aynı oturumda konuşan Funda Reşit
ise Batı Trakya Türk azınlığının dini
liderleri seçme özgürlüğünün ihlal
edildiğinin altını çizerek, bugün devlet
eliyle atanmış ve cemaat tarafından
seçilmiş müftüler olmak üzere bölgede
ikili bir durum yaratıldığını anlattı.
Cemaat tarafından seçilmiş müftülerin
resmi makamı gasp gerekçesiyle
geçmişte yargılandıklarını hatırlatan
Reşit, Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in Ağustos 2015’te yine resmi

makamı gasp gerekçesiyle savcı
tarafından ifade vermeye çağrıldığını ve
mahkeme önüne çıkacağını belirtti.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da Rodos ve
İstanköy’deki Türkler’in Lozan
Antlaşması imzalandığı sırada
Onikiadalar’ın Yunanistan’a ait
olmaması nedeniyle adı geçen
anlaşmadaki statü ve haklardan
mahrum bırakıldığını kaydederek,
bugün Rodos’ta yaşayan Türkler’in
Yunan hükümeti tarafından Yunan
Müslümanı vatandaşlar olarak
tanındığını söyledi.

EĞİTİM BATI TRAKYA’DA EN
SORUNLU ALANLARIN 
BAŞINDA GELİYOR
Ulusal azınlıkların hakları oturumunda
konuşan Melek Kırmacı, Lozan’a göre
azınlığın eğitim alanında özerk olmasına
karşın hükümetlerin yıllar içerisindeki
uygulamaları nedeniyle özerk yapının
tahrip edildiğini ifade etti ve eğitim
alanındaki tüm sorunları aktardı. Mevcut
uygulamalar nedeniyle azınlık eğitiminin
kalitesinin düştüğünü söyleyen Kırmacı,
özerk yapının yeniden tahsis edilmesi
gerektiğini kaydetti. 

Bu oturumda söz alan Onur Mustafa
Ahmet de azınlık eğitimine darbe olarak
nitelendirilen 4310/2014 sayı ve tarihli
yasayla oluşturulan Azınlık Eğitimi için
Azınlık Müfredatı Öğretim Görevlileri
için Formasyon Bölümü’nün ayrımcı
niteliğinin altını çizdi. 

Aynı oturumda konuşan Yunanistan
Helsinki İzleme Komitesi Sözcüsü
Panayote Dimitras da Batı Trakya Türk
azınlığının görüşünü destekleyerek, yeni
yasanın ayrımcı bir yapıda olduğunu
belirtti.

Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da anadilde
eğitim hakkının iade edilmesini
isteyerek, öncelikle ilkokul düzeyinde
Türkçe öğreniminin verilmesi gerektiğini
kaydetti.

Her üç oturumda da cevap hakkını
kullanan Yunanistan, Batı Trakya Türk
azınlığının etnik kimliğinin “Türk”
olarak tanımlanamayacağı görüşünü
tekrar ederek, sorun olduğu ifade edilen
tüm alanlarda resmi görüşü yineledi. 

Rodos ve İstanköy Türkleri’nin Lozan
Antlaşması’ndan doğan statüye sahip
olmadıklarını ifade eden Yunanistan,
“Türk kültürel arka planına sahip”
Müslüman vatandaşların dini haklarına
saygı duyulduğunu iddia etti, adalardaki
Türkler’in güçlü bir entegrasyona sahip
olduğunu kaydederek Türkçe
öğrenimine yeterli ilgi olmadığını
söyledi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Toplantıda, BTAYTD üyesi avukat Sinan
Kavaz, yazılı metin ve sözlü sunumlarla
Batı Trakya Türk azınlığının basın ve
dernekleşme özgürlüğü konusunda
yaşadığı sorunları katılımcılara aktardı.
Kavaz sunumlarında; Yunan devletinin,
özellikle dezavantajlı gruplar ve
azınlıkları dikkate alarak, toplumdaki
çoğulculuğu desteklemek için
azınlıklıkların ifade ve basın
özgürlüğüne saygı duymasını, Batı
Trakya Türk azınlığı da dahil olmak

Azınlığın sorunları AGİT gündemine taşındı

üzere toplumun tüm kesimleri için eşitlik
prensibini garanti ederek ilgili yasayı
gözden geçirmesi ve gerekli tadilatı
yapmasını, yasaların uygulanması ve
cezalar noktasında ana akım medya ve
azınlık basını arasındaki eşitsizlikleri
ortadan kaldırmasını tavsiye etti.

Ayrıca nefret suçlarının ele alındığı
toplantının 12. oturumunda söz alan Ali
Hüseyinoğlu, Batı Trakya’daki yabancı
düşmanlığı, İslamofobi ve nefret suçları
ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Son
yıllarda tüm Avrupa ve Balkanlar’da

olduğu gibi Yunanistan’da da
milliyetçilik, ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı ile ilgili söylem ve eylemlerin
arttığını vurgulayan Hüseyinoğlu, bu
bağlamda aşırı milliyetçi Altın Şafak’ın
Yunanistan Parlamentosu’nda hala
üçüncü büyük parti olduğunu ifade etti. 

14. oturumunda söz alan BTAYTD
üyesi Onur Mustafa Ahmet, Batı Trakya
Türk azınlığının dini özgürlüğüne
değindi ve azınlığın seçilmiş
müftülerinin Yunanistan devleti
tarafından tanınmadığını vurguladı.
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EYLÜL ayında yapılan genel
seçimlerin ardından   SİRİZA
lideri Aleksis Çipras
başkanlığında, Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) partisinin
desteğiyle kurulan koalisyon
hükümeti güvenoyu aldı.

300 sandalyeli parlamentoda
oylamaya katılan 299
milletvekilinden 155’i yeni
hükümete “evet” derken, 144
milletvekili “hayır” oyu
kullandı.

Başbakan Çipras, oylama
öncesi yaptığı konuşmada,
Yunanistan’ın krizden ve
denetim sürecinden çıkması
için hükümetin güçlü bir
programı bulunduğunu
belirterek, “Bu meclis, ülkeyi
krizden çıkaracak tarihi meclis
olacak” dedi.

Hükümetin öncelikli
hedefinin ekonomik
kalkınmanın sağlanması ve
borcun yeniden
yapılandırılması olduğunu
vurgulayan Çipras, “Politikamız
krizden ve denetim sürecinden
bir an önce çıkmak. Kasıma
kadar ilk değerlendirmenin
tamamlanmasını amaçlıyoruz.
Hedefimiz, bunun sonunda
borcun azalmasıyla ilgili
müzakerelerin başlatılması ve
2017’inin başında uluslararası
para piyasalarına açılmak.” diye
konuştu.

Dış politika konusuna da
değinen Çipras, önceki SİRIZA
hükümetinin Rusya, Çin, Mısır
ve Kıbrıs (Rum) ile ilişkileri

canlandırdığını ve ABD ile olan
işbirliğini iyi bir düzeyde
tuttuğunu belirtti.

Çipras, hükümetin Kıbrıs
sorununun çözümü için BM
düzeyinde çalışmalarını
sürdürdüğünü anlatarak, Rum
lider Nikos Anastasiadis’in bu
konudaki çabalarını
desteklediğini ifade etti.

Anamuhalefet Yeni
Demokrasi Partisi (ND) lideri
Evangelos Meymarakis ise
hükümet programında
açıklananların 2016 bütçesine
aykırı olduğunu savunarak,
Çipras’ı “siyasi sahtekarlık”
yapmakla suçladı.

SİRİZA hükümetinin
kreditörlerle imzaladığı borçla
ilgili anlaşmanın önceki
anlaşmalardan daha kötü
koşullar içerdiğini ve
Yunanistan’ın borcunu
artırdığını öne süren
Meymarakis, Çipras’ın, SİRİZA
içerisindeki iç sorunları çözmek
için ülkeyi erken seçime
sürüklediğini kaydetti.

HÜKÜMETİ ZOR 
GÜNLER 
BEKLİYOR
20 Eylül’de yapılan erken genel
seçimlerden zaferle çıkan
SİRİZA lideri Çipras
başkanlığındaki hükümeti zor
günler bekliyor. Avrupalı
kreditörlerle imzalanan
anlaşmalar sonrası sancılı
kemer sıkma politikalarını
hayata geçirecek olan

hükümetin, Avrupa Birliği ve
kreditörlerin 86 milyar EUroluk
“Üçüncü Kurtarma Paketi”
karşılığında dayattığı reformları
da uygulaması bekleniyor.

Hükümetin, kreditörlerle
imzaladığı yeni kurtarma paketi
kapsamında Yunanistan’a
verilmesi kararlaştırılan 86
milyar euroluk kredinin
dilimlerinin serbest bırakılması
için, Avrupalı kurumlar
tarafından ön koşul olarak
belirlenen 40’ın üzerinde köklü
reformu yıl sonuna kadar
hayata geçirmesi gerekiyor.
Ayrıca, bu süre içinde
bankaların sermayelendirme
işlemini de tamamlaması
gereken Yunanistan’ın bu
konuda ihtiyaç görülmesi
durumunda kullanılmak üzere
tahsis edilen 15 milyar euroluk
ödemeden yararlanabilmesi
için, kasıma kadar reformlarla
ilgili yapılması planlanan ilk
değerlendirmeyi başarıyla
geçmesi gerekiyor.

SİRİZA - ANEL
hükümeti meclisten
güvenoyu aldı
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Ellerim tütün kokar...

B atı Trakya azınlık
ekonomisi, deyim
yerindeyse “kendi

yağıyla kavrulan”, küçük ölçekli
bir ekonomidir. Ağırlıklı olarak
kendi içerisinde dönen çarklar
üzerine oturan bu ekonomi,
küçük esnaf ve çiftçi
diyagramında gidip gelen bir
ilişkiler bütünüdür.

Bu kadar karışık yazdığıma
bakmayın. Aslında çok basit.
Çocukluğumdan bu yana
duyduğum, duyduğunuz basit
bir kuralla işler bu ekonomi:
“Çiftçide varsa, esnafta da
vardır.”

Tabii ki paradan
bahsediyoruz. Çiftçi – esnaf
diyagramı derken işte tam da bu
ilişkiyi kastediyorum.

Azınlığın ekonomik
refahından bahsetmek pek
mümkün değil. Bir zamanların
beyleri, zenginleri buraları
çoktan terk etmişler. Ekaliyette
yaşamanın zorlukları, ekonomik
gücü elinde bulunanları daha
refah coğrafyalara yöneltmiş. Ve
kala kala küçük esnaf, rençber,
biraz da hayvancılık azınlık
ekonomisinin ana kaynakları
olarak kalmış. 

Azınlık üzerine yıllardır
uygulanan siyasi ve ekonomik
baskılar ise azınlık
ekonomisindeki durgunluğu ve
durağanlığı körüklemiş,
beslemiş ve beslemeye de
devam ediyor. 

Bölgenin en önemli üretimi ve
en önemli geçim kaynağı tütün.
İşte bu ürün, Avrupa Birliği
Ortak Tarım Politikaları’nın
hedefi haline gelince, azınlık
ekonomisinde tehlike çanları
çalmaya başladı. Avrupa
Birliği’nin teşvik ve primleriyle
rahat bir nefes alan çiftçi, sigara
karşıtlığının hızla yükselmesiyle
birlikte elindeki tek üretimin
tehlike altına girdiğini ve
ekonomik çöküşünün
başladığını uzun süre
kabullenmek istemedi.

Tütünün olmayan geleceği,
ülkenin içine düştüğü ekonomik
kriz derken, tütüncü ve genelde

çiftçi en zor dönemini yaşıyor.
Çiftçinin gittikçe fakirleşmesi,

şehirdeki esnafın da yaşam
damarlarının kesilmesi
sonucunu doğurdu. Küçük
işletlemeler iyice küçüldü, kimisi
kapandı, kimisi de kepenk
indirmemek için direniyor. 

Bugünlerde, uzun bir çalışma
dönemi sonrası tütünlerini
teslim etmeye başlayan azınlık
insanı bir parça da olsa zam
bekliyor. Bu yılki ürün, geçen
yılkiyle kıyas götürmeyecek
kadar kaliteli. Ancak bu kalitenin
fiyatlara nasıl yansıyacağı merak
ve endişe konusu.
Anlayacağınız, azınlık çiftçisi
bugünlerde cent hesabı yapıyor. 

Tütüncünün içinde
bulunduğu çıkmaza bir çare
bulmak o kadar da kolay değil.
Tütün babadan oğula, anadan
kıza geçmiş geleneksel bir
üretim şekli. Azınlık insanının
elindeki tarlası tablası da öyle
yüzlerce dönümlük arazilerden
oluşmuyor. Küçük arazi
parçaları için ideal bir üretim
şekli olmuş bu nedenle tütün
yıllarca. 

Ancak bugün hiçbir şey eskisi
gibi değil. Bugün, dünden daha
zorlu geçiyor. Azınlık çiftçisi
dayanmaya, direnmeye çalıyor.
Ama nereye kadar? Masraflarla
gelirlerin neredeyse eşitlendiği,
kar yerine çiftçinin zarar ettiği
bu duruma nasıl son verilir
doğrusu bilemiyorum. Ama bu
konuda azınlığın önde
gelenlerinin, kurum ve
kuruluşlarının çabalarını
hızlandırması gerektiği gün gibi
ortada. Tütüne alternatif bulma
çabaları her zaman oldu. Ancak
bu çabalar bir sonuç getirmedi,
ya da getiremedi.

Ancak azınlık olarak daha
büyük düşünmeyi öğrenmemiz
gerekiyor. Ekonomik olarak
güçlenmek için risk de almayı,
çağa ayak uydurmayı, öngörülü
olmayı becermemiz lazım.  Zira
risk almadan, yeniliklere
açılmadan ileriye gitmenin
imkanı ne yazı ki yok.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

20 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından
SİRİZA lideri Aleksis Çipras başkanlığında,
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinin desteğiyle
kurulan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
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Güneş ve Gül adası: Rodos (2)
Rodos, Cem Sultan olayında dikkatleri

bir kez daha üstüne çekti. Cem Sultan,
İkinci Bayezid’e karşı yürüttüğü taht
mücadelesinde başarılı olamayınca önce
Rodos’a kaçmıştı. Rodos şövalyelerince
büyük bir törenle karşılanıp bir aydan
fazla burada kaldıktan sonra da
Fransa’ya gönderilmişti. 

Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’ı
almasıyla Anadolu ile bu yeni eyalet
arasındaki deniz yollarının emniyeti daha
önemli hale gelmişti. Yavuz, Rodos’un
alınmasına dair esaslı hazırlıklar
başlatmış ise de ömrü vefa etmedi.
Kanuni, Rodos’a 700 gemilik, 50-60 bin
kişilik bir donanmayla çıkartma yaptı.
Son derece çetin bir savaştan ve 4 ay 23
gün süren bir kuşatmadan sonra kale
fethedildi (1422). Rodos’un fethi, belki de
İstanbul’un fethi kadar önemliydi.
Osmanlılar, şövalyelerin eşyalarını ve
silahlarını alarak 10 gün içinde adayı terk
etmelerine izin verdikleri gibi, ada
halkına din ve mezhep özgürlüğü
tanıyacaklarını ve 5 yıl süreyle vergiden
muaf tutacaklarını da taahhüt etmişlerdi.
Kanuni, camiye tebdil edilen St. Jean
Kilisesi’nde Cuma namazını kıldıktan
sonra 2 Ocak 1423’te adadan ayrılmıştır. 

Kısacası Müslümanların ayağına
batan dikeni söküp atmayı çok
istemelerine rağmen ne Fatih’e, ne de
Yavuz’a nasip olmuş, bu işi Kanuni
Sultan Süleyman başarmıştır. Osmanlı
hakimiyetinde Rodos bir sancak merkezi
konumunda idi. 1867’de vilayet teşkilatı
kurulunca da vilayet merkezliği
konumuna yükseltilmiştir. Yirminci
asırda Rodos, Sakız, Midilli ve Limni
sancaklarının vilayet merkezi
durumundaydı. İstanköy, Yalı, İncirli,
Sömbekli, İliyaki, Herke, Kerpe, Kaşot ve
Aya Yani adaları da yine Rodos’a bağlı
idi. 

1830’da yapılan bir nüfus sayımına
göre adanın nüfusu 16 bin kişiden
ibaretti. Bunun 6000’i Türklerden
teşekkül ediyordu. Yahudilerin sayısı ise
100 kadardı. 1890’larda Türk nüfusun
sayısının 6825’lere yükselmiş olduğu
yabancı kaynaklarca belirtilmektedir.
Türklerin adadaki varlığı mübadele
sonrası göçlerle giderek azalmıştır.
İtalyanlar 1912 yılında Rodos’u Oniki
Adalar’la birlikte işgal ettiler. Aynı yılın
Ocak ayında İtalyanlarla yapılan Ouchy
Antlaşması ile Osmanlı’ya verilmesi
kararlaştırılan adaların iade işlemine
Balkan Harbi (1912-13) engel olmuştur.
Daha sonra adalar üzerinde Yunanistan
da hak iddia etmeye başlamıştır.
Milletlerarası bir konferans tarafından
adaların Yunanistan’a verilmesi kararı
Osmanlı Devleti’nce tanınmamış, mesele
yeniden ele alınacakken, bu sefer Birinci
Dünya Savaşı patlak vermiştir. Lozan
Antlaşması (1923) ile Rodos ve Oniki Ada
İtalya’da kalmışsa da, İkinci Dünya
Savaşı sırasında buralar İngiliz deniz
kuvvetlerince işgal edilerek 1947’de
Yunanistan’a devredilmiştir. 

Rodos’taki Osmanlı eserleriyle alakalı
geniş kapsamlı çalışma Zeki Çelikkol’un

“Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe”
(Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1992)
adlı eseridir. Eserde İbrahim Paşa, Recep
Paşa, Murad Reis, Demirli, Ağa, Şadırvan,
Ali Hilmi Paşa, Enderun (Kanduri), Girit
Mahallesi (Hamidiye), Hamza Bey ve
Muradiye (Uzgur) camilerine yer
verilmektedir. Camilerin yanı sıra ayrıca
18 kadar mescit de isimleriyle birlikte
listelenmektedir. Çelikkol, hamamlara,
çeşmelere ve muhtelif mezarlıklara da
ayrıca değinir. Adada mevcut Osmanlı
imareti, halen Yunanistan Modern
Sanatlar Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Rodos’tan söz edip de 18. asırda
Abdülmecid Han’ın rikabdarlarından
Hafız Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilen
ve içerisinde ekserisi 15. yüzyıldan kalma
2500 civarında Türkçe, Arapça ve Farsça
yazmanın bulunduğu kütüphaneye
değinmeden geçmek olmaz.
Kütüphanede bulunan çok sayıdaki el
yazması Kur’an nüshalarından en
önemlisi 1400’lerde istinsah edilmiş olan
bir nüshadır. Hafız Ahmed Ağa’nın
vefatından sonra oğlu Fethi Ahmet
Paşa’nın 1853’te güvenlik nedeniyle
babasının vakfını kendi vakıflarına
katmasıyla, Süleymaniye Camii ile
birlikte saat kulesi ve bitişiğindeki
Rüştiye Okulu tek bir vakıf haline
gelmiştir. 

Surların önünde yer alan Müslüman
Mezarlığı da önemli Osmanlı
eserlerindendir. Murad Reis Tekkesi
Haziresi ise meşhurlar mezarlığı gibidir.
Burada Kırım Hanı Şahin Giray (Fetih,
Saadet ve Canbek Giray’ın mezarlarıyla
birlikte), Şair Haşmet’in, Veziriazam
Yusuf Paşa’nın, birçok sadrazamın, Müşir
Abdülkerim Paşa’nın, ayrıca Iran Şahı
Safi Mirza’nın mezarları bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi “Çok memleketler
gördüm, böylesini görmedim.” dediği
Rodos’u da ziyaret etmiş ve hayli
beğenmiştir. Ona göre şehrin surları
içinde 4200 ev bulunmaktadır. 24
mahalleden sadece 4’ünde Rumlar,
2’sinde de Yahudiler oturmaktadır.
Rodos’ta 6’sında Cuma namazı kılınan
toplam 36 cami ve mescit vardır. Bugün
Rodos’taki Müslüman Türklerin çoğu
geçimlerini turizmcilikten
sağlamaktadırlar. İçlerinden meslek veya
ticari müessese sahibi olanlar da
çıkmıştır.

1972’den sonra Süleymaniye
Medresesi’nin kapatılmasıyla ne yazık ki
din ve dil eğitimi son bulmuştur. Her şeye
rağmen gelecekten ümit kesmemek
gerekir. Rodos’ta yaşayan
kardeşlerimizin bizzat kendileri tarihi,
milli ve manevi miraslarını kaybetmemek
için gayret sarf etmelidirler. Fakat bizler
de zaman zaman burayı ziyaret etmek,
onları yalnız bırakmamak, maddeten ve
manen desteklemek gibi görev ve
sorumluluklarımızın olduğunu hatırdan
çıkarmamalıyız. 

Rodoslu kardeşlerimizin yarınlarının
bugünlerinden daha huzurlu, mutlu ve
güzel olması dileğiyle… Kalın sağlıcakla.

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

İskeçe’nin kurtuluşuna
Cumhurbaşkanı
Pavlopulos katıldı 

İSKEÇE’nin
Bulgarlar’dan kurtuluşu
törenlerle kutlandı. Bu yılki
törenlerin resmi ve onur
konuğu Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos oldu. 

İskeçe’deki 4 Ekim
kurtuluş etkinlikleri, Pazar
günü kilisede yapılan ve
İskeçe Metropoliti
Panteleimon’un yönettiği
ayinle başladı. Daha sonra
İskeçe Belediyesi’nde tören
düzenlendi. Törende, İskeçe
Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos,
Cumburbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’a fahri
hemşehrilik beratı verdi ve

şehri ziyaretinden dolayı
kendisine teşekkür etti. 

PAVLOPULOS:
“POLİTİK VE DİNİ
FARKLILIKLARIMIZDAN
BAĞIMSIZ OLARAK
BÖLGEMİZİ
SAVUNALIM”
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos konuşmasında,
“Artık bir İskeçeli olarak
politik ve dini
farklılıklarımızdan
bağımsız olarak bölgemizi
savunmaya devam etme
çağrısında bulunuyorum.
Bana fahri hemşehrilik
beratı vererek büyük bir

onur bahşettiniz.” dedi. 
Çelenk töreninden sonra

ise resmi geçit töreni
gerçekleşti. Resmi geçit
törenine İskeçe’deki azınlık
okulları da katıldı. 

Törene Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un
yanı sıra Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis, İskeçe’deki
üç milletvekilinin
temsilcisi, Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos
ve diğer yetkililer katıldı.
Törende hükümeti ise
Altyapı ve Ulaştırma Bakan
Yardımcısı Panayotis
Sguridis temsil etti. 

Mevsimin ilk karı düştü
YUNANİSTAN’ın en yüksek dağı olan

Olimpos’a mevsimin ilk karı geçtiğimiz günlerde
yağdı. 

Havanın soğumasıyla Olimpos dağının 2.400
metrenin üzerinde rakıma sahip bölgelerinde
kar yağışı görüldü. Böylece dağın zirvesinde ince
bir kar örtüsü oluştu. 

Bu mevsimde kar yağışının ilk olmadığı, daha
önce da aynı dönemde Olimpos dağının yüksek
kesimlerinde kar yağışı görüldüğü ifade edildi. 
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B u hafta gazeteyi hazırlarken
yaşadığımız iki olay, (aslında
haber desek daha doğru)

dikkatimi çekti. Sırayla alalım.
Günlerden Pazartesi’ydi. Kalabalık bir
grup gazeteye geldi. İlk sözleri
“Selamlar biz Musaköy’den geldik”
oldu. “Hoşgelniz” derken daha ziyaret
gayelerini açık ve net bir şekilde ifade
ettiler; “Biz köyümüzdeki okulun tekrar
açılması için kampanya başlattık, imza
topladık, milletvekilleriyle görüştük ve
bu talebimizi yazılı olarak yetkililere
ilettik. Bu konuya gazetede yer
verirmisiniz?” 

Azınlık eğitimi sorununa ilgimi bilen
bilir. Böyle durumlar karşısında
heyecanım yüzüme yansır,
gözbebeklerim büyür ve içimdeki “umut
katsayısı” artar. Haberini gazetede
okuyacaksınız. Meriç iline bağlı
Musaköy sakinleri köylerindeki
kapanan ilkokulun yeniden açılmasını
istiyor. Malum, en önemli sorunumuz
eğitim. Azınlık eğitimi çok ve büyük
sorunlarla boğuşuyor. Şimdi değil, uzun

yıllardan beri bu sorunlarla boğuşuyor.
Eğitimdeki sıkıntılar bitmek bilmiyor.
Fakat son yıllarda buna bir de okulların
ardı ardına kapatılması meselesi çıktı.
Öğrencisi 10’un altına düşen okullar
kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Keşke azınlık toplumunun ve öğrenci
velilerinin bu konuda ilgileri çok daha
yüksek düzeyde olsa. Dikkatimi çeken
asıl olay; köylülerin bu olaya kendi
kendilerine girişmeleri ve kararlılıkla
peşinden gitmeleri. Aslında bu ilk değil.
Benzer bir olay Rodop iline bağlı
Payamdere köyünde de yaşandı. Bu yıl
okulunun kapatılması gündeme gelen
Payamdere köyü, hem iradesi, hem de
fiziki koşulların zorluğu nedeniyle
mücadeleyi kazandı. Aslında benzer
şartlar Musaköy’de de var. 

Mücadeleye halkın katılması, hatta
mücadelenin bizzat halkın içinden
çıkması ve şekillenmesi çok güzel ve
takdir edilmesi gerekir. Köylüler,
herhangi bir kurumun yol göstermesi
olmaksızın, kendi insiyatifleriyle bir

uğurda mücadele ediyorlar. Bu manzara
aslında insanımızın kollektif mücadele
konusuda biraz da “yalnız” olduğunu
gösteriyor. Ön ayak olan, yol gösteren
pek yok. 

Azınlık Anaokulu talebiyle ilgili
konuda olmadığı gibi, azınlık ortaokul
ve lisesi konusunda olmadığı gibi, 240
imam yasası uygulamaya konan
Yunanca İslam din dersi konusunda
olduğu gibi okul kapatılma meselesinde
de örgütlü bir çalışma yok. Belirlenmiş
bir hedef ve o hedefe yürüyebilmek için
oluşturulmuş bir yol haritamız ne yazık
ki yok.

Peki böyle bir hedef olabilir mi? Bu
hedefe ulaşabilmek için bir yol haritası
oluşturulabilir mi? İnsanların tek
başlarına çare aramalarının yerine,
kollektif ve örgütlü bir çalışma olabilir
mi? 

Neden olmasın. Tabii ki olmalı.
Aslında olmaması bir eksiklik. 

Heyecanımı arttıran, umut katsayımı
yükselten bir diğer olay ise Demircikli
gençlerin yardım kampanyası
girişimiydi. Demircik köyü, İskeçe’nin
dağlık bölgesinde, şehre en uzak
köylerden biri. Bulgaristan sınırında bir
dağ köyü. Demircikli olup da İskeçe’de
veya İskeçe’ye yakın köylere göç etmiş
çok sayıda soydaşımız var. Gerek köyde
yaşayanlar, gerekse Demircik’in dışında
yaşayanlar ve özellikle de gençler kendi
aralarında “Demircik Gençleri Yardım
Eli” adında bir grup oluşturdular bir

süredir. Bu grup, resmi bir dernek değil.
Bir arkadaş grubu. Veya köylülerin
oluşturduğu bir sosyal medya grubu.
Daha çok yardım işleriyle uğraşıyorlar.
Örneğin; eğitim yılı yaklaştığında tespit
ettikleri yoksul ailelerin çocuklarına
yardım ediyorlar. Kendi çapında bir
“sosyal sorumluluk” yapısı. Takdir
edilecek, alkışlanacak bir harekete
daha imza attılar bu gençler. Her gün,
her saat televizyondan, cebimizdeki
telefondan, sosyal medyadan tanıklık
ettiğimiz göçmen ve mülteci dramını
dindirmek için bir nebze olsun yardımda
bulunuyorlar. 

Suriyeli mültecilere yönelik yardım
kampanyası başlatan Demircik Yardım
Eli Grubu’ndaki ve bu amaç için uğraş
veren bütün gençleri tebrik ediyorum.
Bu hareket, soydaşlarımızdaki
paylaşma ve yardım etme güdüsünün
çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bu
gençlerin hareketi belki küçük ve
mütevazı olabilir. Ancak düşünce
anlamında son derece değerli ve tüm
azınlığa ve kuruluşlarımıza örnek olacak
nitelikte. 

Gerek Demircik gençlerinin bu
hareketi, gerekse Musaköylü
soydaşların okulları için başlattıkları
anlamlı kampanya sivil insiyatif
açısından ve azınlık insanının tüm
krizlere rağmen halen umutlarını
yitirmemiş olmasının anlaşılması
açısından son derece önemli.
İnandıkları uğruna, bir amaç uğruna
mücadele edenleri buradan bir kez
daha tebrik ediyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

Musaköy ve Demircik

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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FUEN Brüksel’de 
temsilcilik açtı

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) da asil üyesi
olduğu Avrupa’daki otokton, ulusal
azınlıklar/etnik grupların en büyük çatı
kuruluşu Avrupa Halkları Federal
Birliği’nin (FUEN) Brüksel daimi
temsilcilik ofisi, Ekim 2015 itibariyle
faaliyete geçti.

Almanya’nın Schleswig-Holstein ve
Hamburg eyaletlerinin Avrupa Birliği
(AB) nezdindeki müşterek temsilcilik
binasında yer alan FUEN ofisi Avrupa
Parlamentosu’na (AP) yakın konumuyla
Batı Trakya Türk azınlığı, Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri, Ahıska
Türkleri, Kırım Tatarları, Karaçay ve
Balkarlar da dahil olmak üzere FUEN
çatısı altındaki Avrupa azınlıklarının hak
ve çıkarları için hizmet verecek, AB
siyasileri ve kurumları ile Brüksel’de
yerleşik uluslararası kuruluşlar nezdinde
tam zamanlı lobi faaliyetleri yürütecek.

FRİZ AZINLIĞINDAN FRANK DE BOER
SORUMLU OLACAK

Avrupa Konseyi ile aynı yılda, 1949
yılında Paris’te kurulan ve Avrupa’nın 32
farklı ülkesinden 90’ın üzerinde üye
kuruluşu bünyesinde barındıran FUEN,
Almanya’nın Flensburg şehrindeki genel
merkezi, yine Flensburg’da bulunan
Azınlıklar Evi ofisi ve Berlin’deki ofisinin
ardından şimdi de AB’nin ve Avrupa
siyasetinin başkenti Brüksel’de faaliyete
geçen daimi temsilcilik ofisi ile Avrupa
azınlıklarının AB’deki doğrudan sesi

olacak. FUEN temsilcilik ofisinin 2015 yılı
sonuna kadarki kuruluş ve yapılandırma
sürecinden FUEN’in siyasi ve hukuk
danışmanı ve Hollanda’da yaşayan Friz
azınlığına mensup Frank de Boer
sorumlu olacak. FUEN’in inisiyatifinde
Avrupa azınlıklarının desteğiyle
başlatılan “Azınlıkları Koruma Paketi”
isimli Avrupa vatandaşları girişiminin
hazırlanmasında öncü rol üstlenen de
Boer, ofis sorumlusu olarak azınlıkların
korunması ve azınlık hakları alanındaki
uzmanlığı ve bilgi birikimi ile FUEN’i
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde temsil edecek.
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Bir yılın alın teri teslim edilmeye başlandı
KOOPERATİF BAŞKANI 
HÜSEYİN ESAT
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, geçtiğimiz günlerde
başlayan tütün alımlarıyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. 

Hüseyin Esat, bu yıl tütün fiyatlarının
geçen yıla oranla biraz daha yüksek
olmasını beklediklerini söyledi. Tütün
sezonu boyunca hava şartlarının iyi
olmasından dolayı üretimde kalitenin
yüksek olduğunu kaydeden Esat, “Bu
nedenle şu an teslimatı başlayan ürünün
fiyatı da daha iyi olacak. Biz bunu ümit
ediyoruz. İnşallah haklı çıkarız. Tabii
tütüncümüz çok daha iyisini, çok daha
yüksek fiyatları hak ediyor.” dedi. 

Hüseyin Esat, Rodop ve Meriç illerinde
yaklaşık 7 bin tütün üreticisinin olduğunu
belirterek, bölgedeki tütün üretiminin bir
çok aile için temel geçim kaynağını
oluşturduğunu dile getirdi.

“7.500 TON ÜRETİM BEKLENİYOR”
Batı Trakya bölgesinde ilk tütün
alımlarının Missirian, Socotab ve SEKE
şirketleri tarafından yapıldığını kaydeden
Esat, toplamda Missirian, SEKE, Socotab,
Mihailidis, Klaudis ve Naksiadi olmak
üzere toplam olarak 6 tütün şirketinin
alım yaptığını söyledi. 

Sözkonusu şirketlerin bazılarının
Yunanistan genelinde de tütün alımları
yaptığını anımsatan Başkan Esat sözlerine
şöyle devam etti: “Bu yıl bölgemizde ilk
tütün alımlarına 28 Eylül Pazartesi günü
başlandı. Bu yıl yaklaşık 7.500 ton
civarında bir tütün üretimi bekliyoruz.
Geçen yılki üretimi de göz önünde
bulundurduğumuzda bu yıl da aynı tonaja
ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bu yılki
tütün fiyatları konusuna gelince, geçen
yıla oranla çok iyi olmasa da, bu yıl biraz
daha iyi olduğunu söyleyebilirim.”

“TÜTÜNÜN 4 EURONUN ALTINDA
KALMASI KABUL EDİLEMEZ”
Geçen yıl 3,66 euro olan fiyat
ortalamasının, bu yıl en az 0,80 euro daha
yüksek olmasını beklediklerini dile
getiren Kooperatif Başkanı Esat, “Burada
şunu da söylemek istiyorum; eğer bu yılki
tütün fiyatları ortalaması 4 euronun altına
düşerse, tütün üreticimiz bu fiyatları
kesinlikle kaldıramaz. Aksi takdirde
bizleri çok daha zor günler bekliyor
diyebiliriz. Dolayısıyla tütün fiyatlarının
bu yıl 4 euronun altında kalmasını kabul
edilemez olarak bulduğumu şimdiden
belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

“TÜTÜNÜN MALİYETİNİ
ARAŞTIRMAK İÇİN 
KOMİSYON KURULDU”
Son yıllarda tütünün üretim maliyetinde
ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Esat,
buna karşılık fiyatlarda ciddi bir artışın
olmadığına dikkat çekti. Tütünün
işçiliğinin çok ağır olduğunu söyleyen
Esat, “Tütünün ekim aşamasından
toplanmasına, kurutulmasından pastal
(istifleme) yapımına kadar çok işçiliği var.
Ancak ne yazık ki, tüm çabalarımıza
rağmen fiyat konusunda istenen düzeye
gelemedik. Bu konuda ciddi
çalışmalarımız var. Faydalı neticeler
alacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede
diğer kooperatiflerle birlikte Yunanistan
Tütün Üst Kurulu bir komisyon oluşturdu.
Bu komisyon tütünün maliyeti hakkında
bir çalışma başlattı. Buradan elde
edeceğimiz sonuçlar çerçevesinde maliyet
ve fiyat konusunda çalışmalarımız olacak.

Çünkü tütünün maliyeti resmi olarak
bilinmiyor. Fakat bu maliyet her yıl sürekli
artıyor.” dedi.

“ÜRETİCİLER TÜCCARLARDAN 
FİYAT ARTIŞI İSTEMEKTEN
ÇEKİNMESİN, ÜRÜNÜMÜZ KALİTELİ”
Bu yılki ürünün geçen yıla oranla oldukça
kaliteli olduğunu ifade eden Esat sözlerini
şöyle sürdürdü: “Şu anda tütünün ‘dip’
dediğimiz ilk ellerinin alımı yapılıyor. İlk
el fiyatları şu anda 2,00 – 2,70 euro
arasında seyrediyor. Ağırlıklı olarak da
2,40 – 2,50 arasında. Fiyat konusunda
üreticilerimize buradan şunu söylemek
istiyorum. Tütün teslimatı sırasında
üreticilerimiz, fiyatların artmasını
istemekten çekinmesinler. Bu en az 0,40
euro ve üzeri olmalıdır. Bunu istemekten
korkmasınlar, çekinmesinler. Çünkü bu
fiyat üreticimizin alın terinin karşılığıdır.
Biraz ısrarcı olsunlar. Bizler de kooperatif
olarak üreticilerimizin her zaman
yanındayız ve yanlarında olmaya devam
edeceğiz.”

“BU YIL KALİTEDE ARTIŞ VAR”
Geçen yıla oranla bu yıl tütünün
kalitesinde gözle görülür bir yükseliş
olduğunu vurgulayan Esat, “Geçen yıl
aşırı yağışlardan dolayı tütünün
kalitesinde bir düşüş olmuştu. Oysa bu yıl
bu şiddetli yağışlar olmadı ve tütün sıcağı
seven bir ürün olduğu için kalitede bir
yükseliş oldu. Dolayısıyla hava şartları
bakımından iyi bir yıl geçirdik ve böylece
kalitemiz de yükseldi. Bu yılki tütünün
kalitesinin iyi olduğunu herkes kabul
ediyor. İnşallah sonucunu da alırız.”
değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİCİLER TÜTÜNÜ TOPLARKEN
ELLERE AYIRMASI GEREKİR”
Tütünün kaliteli olması açısından tütün

ekimi sonrası yapılan ilk ilaçlamaların çok
önemli olduğunun altını çizen Esat,
bunun yanında üreticilerin tütün toplama
aşamasında ürününü 1,2,3,4 şeklinde
ellere ayırması gerektiğine, bunun
fiyatlara yansıyacağına dikkat çekti. 

Rodop ve Meriç illerinde yaklaşık 7 bin
civarında tütün üreticisi olduğunu
yineleyen Esat, “Tabii bunun çok büyük
çoğunluğu Rodop ilinde. Meriç ilinde
Sofulu bölgesinde bir miktar üretici var.
Elimizdeki yazılı bilgilere göre de İskeçe
ilinde 2.800 tütün üreticisinin olduğunu
biliyoruz. Rodop ilinde üretici başı tonajın
1.000 – 1.200 kilo, İskeçe ilinde de bu
miktarın 550 - 650 kilo aralığında
olduğunu söyleyebilirim. Bölge olarak çok
önemli bir tütün üreticisi bölgesiyiz.”
ifadelerini kullandı.

“VERGİLER HAYATA 
GEÇİRİLİRSE ÇOĞU 
İNSANIMIZ YAŞAYAMAZ 
HALE GELECEK”
Hükümetin tarım alanında yürürlüğe
koymak istediği vergi düzenlemelerine de
değinen Hüseyin Esat sözlerini şöyle
tamamladı: “Bizler için en can alıcı
noktanın bu konu olduğunu
düşünüyorum. Hükümetin Avrupa’yla
imzaladığı memorandum gereğince
yürürlüğe koymak istediği yasalar
uygulamaya konursa, bizim işimiz burada
biter. Konuşulan bu vergiler eğer çiftçiye
uygulanmak istenirse durumumuz çok zor
olacak. Bizler tüm gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. İlgili bakanlığa
görüşlerimizi yazılı olarak sunduk ve
bizlere bu konuda destek olacaklarını
söylediler. Çiftçilere getirilecek vergi
sistemi çok iyi araştırılmalı ve hesap iyi
yapılmalıdır. Aksi takdirde bunun
sonuçlarını kestirmek çok zor. Hatta bu yıl
fiyatlar konusunda beklentimizin yüksek
olduğunu da yetkililere ilettik.” 

Yunanistan’ın en
önemli tütün

üreticisi bölgesi
olan Batı

Trakya’da tütün
alımları 28 Eylül

Pazartesi günü
itibariyle başladı.

Neredeyse
tamamına yakını
Batı Trakya Türk

azınlık
mensuplarından

oluşan köylerdeki
tütün üreticileri,

farklı bölgelerdeki
tütün depolarına

giderek tütünlerini
teslim etmeye

başladı. İlk olarak
birinci eller (dip)
teslim edilirken,

ilerleyen aylarda
ve haftalarda

“ana”, “uç altı” ve
“uç” olarak bilinen

tütünün teslim
edilmesi

bekleniyor.
Batı Trakya

genelinde
başlayan tütün

alımlarında ürüne
verilen fiyatta

geçen yıla oranla
küçük bir artışın
olduğu bildirildi.
İlk ellere verilen

kilo başı fiyatının
2 euro ile 2,70
euro arasında
değiştiği ifade

edildi. 
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GÜNDEM gazetesi olarak tütün alım
depolarını gezerek, tütün alımlarını
yerinde gördük ve üreticilerle görüşüp
fiyatlar konusunda bilgi aldık. 

Fiyatların geçen yıla oranla biraz
daha yüksek seviyede seyrettiğini
söyleyen üreticiler, buna rağmen
emeklerinin karşılığını alamamaktan
şikayetçi oldular.

KENAN NİZAM (YUVACILI)
“Bu yıl ürünlerimizin daha kaliteli
olduğunu düşünüyorum. Ama yine de
işin sonunu görmek lazım. İnşallah bu
iyi beklentilerimiz boşa çıkmaz. Aksi
takdirde bizleri ve burada yaşayan
azınlık insanımızı çok daha zor günler
bekliyor. Azınlığımızda her şeyin tütün
üreticilerine bağlı olduğunu
düşünüyorum. Çünkü tütüncünün
maddi durumu iyi olduğu zaman,
bölgede diğer kesimlerin de,
esnaflarımızın da durumu iyi olur.
Bizlerin durumu iyi olduğu sürece
ailemize ve çocuklarımıza da daha iyi bir
gelecek emanet etmiş oluruz. Aksi halde
işimiz çok zor.”

FİRUZ ŞERİFALİ (BULATKÖY)
“Yılda 1800 kilo civarında tütün
üretiyoruz. Bu yılki üretimden oldukça
memnunuz. Fiyatlar konusuna gelince,
bu yıl daha ümitli olduğumu
söyleyebilirim. İnşallah yetkililer de
bizlere bu konuda destek olurlar ve
beklediğimiz fiyatlara ulaşırız.”

RAİF DİKME (YUVACILI)
“İşsizim. İşsizlikten dolayı haftanın 5
günü mevsimlik işçi olarak tütün
depolarında çalışıyorum. Aynı zamanda
da köyümde tütün üreticiliği yapıyorum.
Başka bir çaremiz olmadığından dolayı
tütün ekmek zorundayız. Anne –
babadan kalan bir meslek de diyebiliriz.
Özellikle biz gençler için prim hakkı,
yani ‘dikeoma’ istiyoruz. Bu bizim için
hayati bir mesele. Çok önemli bir konu.
Biz tütünü üretiyoruz ama prim hakkına
sahip değiliz. Hükümetin bu konuya
mutlaka el atması ve gençlere prim
hakkını vermesi lazım. Ben 28
yaşındayım. Yurt dışına gitmemek için
bu işi yapıyorum. Devletin de bana
yardım etmesi gerekmez mi?”

SADIK İBRAHİM (YUVACILI)
“27 yaşındayım. Ben de tütüncü bir
ailenin çocuğuyum. Mevsimlik işçi
olarak burada çalışıyorum. Ben iki
yıldan beri tütün işliyorum. Aslında
ailemin tamamı tütün işliyor. Bu yıl
çıkardığımız ürünler geçen yıla oranla
daha kaliteli. Çünkü bu yıl çok fazla
yağmur olmadı ve ürünlerimizde
istediğimiz kaliteyi elde etttiğimizi
düşünüyorum. Ama maalesef bunun
şimdiye kadar fiyatlara yansıdığını
göremiyoruz. Bundan sonra da başka
alternatif olmadığından dolayı tütünü
işlemek zorunda olduğumuzu
düşünüyorum. Burada bir de şunu
söylemek istiyorum; bizler yıllardan beri
bu işin içindeyiz. Ancak maalesef
yetkililer ve seçilmişler bizleri yalnız
bırakıyorlar. Örneğin milletvekillerimiz
sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar.
Gelsinler durumumuzu görsünler.
Örneğin kiloda 0,50 euroluk bir artış bile
çok iyi. Bu 1000 kilo tütünde 500 euro bir
para demektir. Biz yetkililerden bu

konularda destek istiyoruz. Tütün çok
zor bir iş. Biz bunu yaşıyoruz. Yaptığımız
iş çok masraflı bir iş. Şu anda tütünden
aldığımız para neredeyse masraflara
denk geliyor. Bu arada tütüne verilen
primlerin kesinlikle kesilmemesi gerekir.
Yetkililerden bu konuda somut adımlar
atmasını bekliyoruz. Çünkü bizleri
ayakta tutan primlerdir. Primler de
kesilirse vay halimize.”

NECATİ DEDE (BULATKÖY)
“Bu yıl çıkardığımız ürünlerimize
güveniyoruz. Çünkü istediğimiz kaliteyi
elde etmiş durumdayız. Yıllardan beri
tütün üreticiliği yapıyorum. Yılda
ortalama 1.700 – 2.000 kilo civarında
tütün teslim ediyorum. Tütünün
geleceğini pek iyi görmüyorum. Önümüz
hep karanlık. Gençlerimiz yeniden
tütüne yöneldi. Tütünden aldığımız para
masraflara denk geliyor. Sadece alış
verişte bulunuyoruz. Cebimize hatırı
sayılır bir para girmiyor. İnşallah bu yıl
daha iyi olur. Bana göre ürünlerimizin
geçen yıla oranla oldukça iyi kalitede
olduğunu söyleyebilirim.”

MÜMİN HALİT (BÜYÜK MÜSELLİM)
“67 yaşındayım. 20 yaşından bu yana
tütün işiyle uğraşıyorum. Euroya
geçmemizle birlikte işler daha da zor
oldu. Çünkü drahmi döneminde tütünün
kilosunu 1.600 drahmiye satıyorduk.
Oysa şimdi bu fiyatı bulmak mümkün
olmuyor. Gençlerimize şunu önermek
istiyorum. Kesinlikle bu tütünü
işlemesinler. Eğer imkanları varsa başka
işler kursunlar, farklı işlere yönelsinler.
Şu anda tütünden aldığımız parayla
kendimizi bile zor idare ediyoruz dersek
yalan söylemiş olmayız. Çoğu aile aynı
durumu yaşıyor. Çocuklarını
okutamıyor, ceplerine bir harçlık bile
koyamaz duruma gelen çok sayıda aile
var. Kısacası şu anda gelirler az olmaya,
giderler ise çok olmaya başladı. Seçilmiş
kişilere gelince, şimdiye kadar çok şey
yaptılar, bundan sonra da yaparlar
diyorum.”

HASAN MEHMET (EŞEKÇİLİ)
“Tütün işi her zaman ümit etme işidir.
Geçen sene düşük fiyatlara kızdık,
söylendik. Ama en sonunda ümidimizi
bu seneye sakladık. Zamanı geldi, yine
tarlaya gittik. Şimdi de gördüğünüz gibi
tütünümüzü teslim ediyoruz. Fiyatların
biraz yükseldiğini söylüyorlar. Ama ne
kadar yükselecek? 5 eurodan aşağıya
olduğu zaman hep sıkıntı olacak. Siz
gazeteci olarak gelmişsiniz
konuşuyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz.
İyi yapıyorsunuz. Sağolun. Ama sadece
bir iki kişinin yazmasıyla olacak bir şey
değil. Gençler, okumuş insanlar otursun,
bizi toplasın ve nasıl daha iyi yapılabilir
diye bize yol göstersin.” 

HASAN HÜSKO (YUVACILI)
“Biz henüz tütün teslim etmedik.
Gördüğünüz gibi tütün tarlasındayız.
Hısım akraba geldi, tütünü toplamaya
çalışıyoruz. Sağolsun kardeşim de,
kardeş çocuğum da yardıma geldi.
Fiyatlar yükseldi diyorlar. Ben görmeden
inanmam. Öyle çok fazla yükseldiği
falan yok. 5 – 10 lepta yükseklekle bir
şey olmaz. En az bir euro yükselmesi
lazım.” 

HÜSEYİN HÜSKO (YUVACILI)
“Kardeşimin tarlasına yardıma geldik.
Fiyatlar konusunda bizim rençperler
olarak birlik olmamız lazım. Birlik
olursak bir şeyler başarabiliriz. Başka

türlü hiç bir şey yapamayız. Ürünümüz
çok iyi, çok temiz ama fiyat istenen
düzeyde değil. Bizi ancak birlik olmak
kurtarır. Ondan bundan beklersek çok
zor.”

Tütün üreticisi ne diyor?
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POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, tütün üreticisinin emeğinin
karşılığını almayı hak ettiğini belirtti. 

Son yıllarda tütün üretiminde bir
gerileme olduğunu söyleyen milletvekili
Ahmet yaptığı açıklamada,
“Yunanistan’ın artık tütün üretiminin
canlanması için kolları sıvaması gerekir.
Yunanistan genelinde ve Batı Trakya
özelinde tütünün azınlık insanı açısından
uzun yıllar en önemli geçim kaynağı
olmaya devam edeceği muhakkak olup,
üretici bu zahmetli işçiliğin ekonomik
karşılığını en iyi şekilde alacağı ekonomi
politikalarını hak etmektedir.” ifadelerine
yer verdi.

“BATI TRAKYA TÜTÜNCÜSÜ
EMEĞİNİN KARŞILIĞINI 
HAK EDİYOR”
İlhan Ahmet, tartışmasız dünyadaki en
iyi basma tipi tütünün üretildiği Batı
Trakya’da tütün üreticisinin emeğini
almayı hak ettiğini söyledi. Ahmet, “2014
yılında sadece Rodop ilinde üretilen 7 bin
409 ton basma tipi tütünün ilk el

alımlarının 1,50 eurodan olduğu ve
ortalama 3,66 euro gibi oldukça düşük bir
fiyattan tamamlandığı hatırlanacak
olursa, bu yılki fiyatların tütüncünün
emeğinin karşılığını gerçekten hak ettiği
şekilde almasını ümit ediyoruz.” dedi.

“BATI TRAKYA AZINLIK 
İNSANI İÇİN EN ÖNEMLİ 
GEÇİM KAYNAĞI TÜTÜN”
İlhan Ahmet sözlerine şöyle devam etti:
“323 milyar euroluk borçla boğuşan ve
tarihinin en büyük krizini yaşayan
Yunanistan, 2005’ten bu yana son 10
yılda sürekli düşen ve 105 bin tondan 30
bin tonlara gerileyen tütün üretimini
canlandırmak için kolları sıvamalıdır.
Yunanistan’ın ise yıllık 1 milyar euroluk
vergi geliri elde ettiği tütün sektöründe
ülke genelinde 60 bin, Batı Trakya’da
sadece Rodop ilinde 6.700 ailenin tek
geçim kaynağı olan tütün özellikle bölge
ekonomisini canlandırıcı politikalara
kavuşturulmalıdır. Dünyada 100 milyon
kişinin bu sektörden geçimini sağladığı
düşünülürse, Yunanistan genelinde ve
Batı Trakya özelinde de tütünün azınlık
insanı açısından uzun yıllar en önemli
geçim kaynağı olmaya devam edeceği
muhakkak olup, üretici bu zahmetli
işçiliğin ekonomik karşılığını en iyi
şekilde alacağı ekonomi politikalarını
haketmektedir.”

SİRİZA - ANEL hükümetinin
önümüzdeki günlerde mecliste çiftçiler
aleyhine getirmeyi düşündüğü çok ağır
vergi yasaları olduğunu söyleyen
Milletvekili İlhan Ahmet sözlerini, “Söz
konusu vergi yasalarını parti meclis
grubu olarak kabul edilmesinin mümkün
olmadığı gibi, hükümeti tarım sektörünü
acilen desteklemeye ve rençperlere
getirmeyi planladığı vergi yasalarını ve ek
ekonomik tedbirleri derhal geri
çekmesini öneriyoruz.” diyerek
tamamladı.

RODOP iline bağlı Karamusa
köyündeki din görevlisi Feridun Halil’in
saldırıya uğradığı bildirildi. 

Edinilen bilgiye gore, yaklaşık iki
yıldan beri Karamusa köyünde gören
yapan köy imamı Feridun Halil, kaldığı
odada yüzü maskeli bir şahsın saldırısına
uğradı. Maskeli saldırganın imam
Feridun Halil’in parasını almak istediği,
bunun üzerine ikili arasında arbede
yaşandığı öğrenildi. Yüzü maskeli kişinin
saldırısı üzerine  din görevlisi Feridun
Halil’in hafif şekilde yaralandığı
kaydedildi.

Olay sonrası hırsızlık suçlamasıyla
ilgili olarak, kimliği belirsiz kişi veya
kişilerin yakalanması için polisin
soruşturma başlattığı belirtildi.

İlhan Ahmet’ten
tütün konusunda
açıklama

Köy imamı 
saldırıya uğradı

Kocias – Sinirlioğlu 
New York’ta görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias,
ABD’deki temasları çerçevesinde
Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun
Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

BM görüşmeleri için New York’ta
bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun
Sinirlioğlu ile görüştü. Yapılan
görüşmede Kocias ve Sinirlioğlu’nun iki
ülke arasındaki ikili ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda mutabık

kaldıkları kaydedildi. Suriye, Irak ve
Kıbrıs konularının da ele alındığı
görüşmede, özellikle son dönemde zirve
yapan göçmen ve sığınmacı sorununun
masaya yatırıldığı kaydedildi.

Bakanların ayrıca, ilk aşamada
bakanlık genel sekreterlerinin bir araya
gelmelerini ve 3. Yunanistan – Türkiye
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin
gerçekleştirilmesi için çalışmaların
yapılmasını kararlaştırdıkları belirtildi.
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MERİÇ iline bağlı Musaköy
halkı iki yıl önce kapatılan
azınlık ilkokulunun tekrar
açılmasını istiyor. Bunun için
imza toplayan Musaköylüler,
okulun açılması için kaleme
aldıkları yazıyla topladıkları
imzaları Meriç, Rodop ve İskeçe
milletvekilleriyle, Eyalet
Başkanı, Doğu Makedonya
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü ve
Dedeağaç Belediye Başkanı’na
gönderdi. 

Okulun açılması için imza
kampanyası başlatan köylüler,
köylerindeki 9 ilkokul ve 5
anaokulu öğrencisinin yaklaşık
6 kilometre uzaklıktaki
Hasanlar köyündeki okula
taşınmasının hem kış
şartlarında zor olduğunu, hem
de zor bir dönemden geçen aile
bütçelerine ağır külfet
getirdiğini belirtti. 

“ÇOCUKLARIN 
ULAŞIMI HEM ZOR, 
HEM DE ÇOK KÜLFETLİ”
Köylerindeki okulun açılması
için başlattıkları kampanya

hakkında basını bilgilendiren
Musaköylüler GÜNDEM’i ziyaret
etti. Musaköy’de ikamet eden ve
Hasanlar Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti üyesi olan
Erdal Kerimoğlu, Musaköy
azınlık ilkokulunun bir an önce
açılmasını istediklerini söyledi. 

Okullarının 2013 – 2014
eğitim yılında kapatıldığını
hatırlatan Kerimoğlu şöyle
konuştu: “Okulumuz
kapanırken okulda 7 öğrenci
vardı. Şu anda köyümüzden 9
çocuk ilkokul ve 5 çocuk da
anaokuluna gitmek üzere
komşu köyümüz olan
Hasanlar’a gidiyor. Ancak
çocukların taşınması için araç
yok. Yani büyük bir ulaşım
sorunu var. Şu ana kadar
çocukları biz taşıyoruz. Her gün
14 çocuk 6 kilometre gidiş, 6
kilometre de dönüş olmak üzere
12 kilometre yapıyor. Çok zor bir
durumla karşı karşıyayız.
Bölgemiz tarım ve özellikle
hayvancılıkla uğraşan bir bölge.
Önümüzdeki dönemde
hayvancılıkla uğraşanlar iş

yoğunluğu nedeniyle başka hiç
bir işle uğraşamayacak.
Önümüzdeki yıl çocuk sayısı
daha da artacak. Biz
okulumuzun, yani Musaköy
(Komaros) azınlık ilkokulunun
yeniden açılmasını talep
ediyoruz. Hatta şunu da
söylemek gerekir diye
düşünüyorum;

öğrencilerimizden biri sağlık
sorunu yaşıyor. Ninesi her gün
çocukla birlikte Hasanlar’a
gidip bütün gün onu orada
bekliyor. Okulumuz, yani
Musaköy ilkokulu çok iyi
vaziyette. Köyümüzdeki öğrenci
sayısı önümüzdeki yıl daha da
artacak. Bu nedenle okulun bir
an önce açılmasını istiyoruz.

Bunun için hazırlanan yazıyı,
topladığımız imzalarla birlikte
bölgemizdeki tüm yetkililere
gönderdik. Şimdi sonuç
alınmasını ve Musaköy
ilkokulunun yeniden faaliyete
geçmesini bekliyoruz. Biz bütün
bir köy olarak bu mücadelede
kararlıyız. İnşallah
başaracağız.”

Köy okulunun yeniden açılması için 
kampanya başlattılar!...

Cemali Mülazım: “SİRİZA 
iptal etme sözü verdiği yasayı
iktidar olunca uyguluyor”

ANTARSİA partisi İskeçe milletvekili
adayı Cemali Mülazım, SİRİZA’nın iptal
edeceğini belirttiği azınlık eğitimiyle
ilgili yasayı uygulamaya koyduğunu
söyledi. 

20 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde
Antarsia partisinden İskeçe ili birinci sıra
milletvekili adayı gösterilen Cemali
Mülazım, eğitim alanında yaşanan
sorunlarla ilgili olarak yazılı açıklama
yayınladı. 

Ülke genelindeki ilkokul ve

anaokullardaki öğretmen eksiğinin
12.884 olduğunu dile getiren Cemali
Mülazım, azınlık eğitimi alanında da
büyük sorunların yaşandığına dikkat
çekti. 

Azınlık okullarında Türkçe programda
90, Yunanca programında ise 30 boş
kadronun olduğunu ifade eden Mülazım,
Türkçe kitap eksikliğine de dikkat
çekerek, bu konuda gerekli çalışmaları
yapmayan Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.
Mülazım, birçok okulda öğrencilerin
fotokopiyle eğitim yaptığını hatırlattı. 

2014 yılında kabul edilen ve azınlık
eğitiminde ciddi değişiklikler getiren
yasanın YDP, PASOK, ANEL ve Altın
Şafak partileri tarafından kabul
edildiğini ve yürürlüğe girdiğini
hatırlatan Antarsia partisi milletvekili
adayı Cemali Mülazım, “SİRİZA Partisi
muhalefette bulunduğu sıra Takis
Kurakis aracılığıyla bu yasayı iptal
edeceğini açıklamıştı. Ancak, iktidar
olunca bu sözleri unuttu ve kabul
edilemez bu yasayı  uygulamak için
gayret gösterdi. Bu yasa ırkçılık yapan ve
azınlık eğitimine darbe indiren bir
yasadır.” dedi. 

Azınlık okullarında zihinsel ve
bedensel özürlü çocuklar için özel
sınıfların olmamasını da eleştiren Cemali
Mülazım, bunun büyük bir eksiklik
olduğunu vurguladı. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

EVCİL KÖPEKLERE 
MİKROCHİP UYGULAMASI 

Ü lkemiz Yunanistan’da
ve  diğer Avrupa
ülkelerinde , evcil pet

hayvanları için (kedi ve
köpekler), özellikle de
köpeklere şart koşulan mikroçip
uygulaması, minik bir çip
yardımı ile kalıcı bir kimlik
sağlamayı ve hayvana ait
bilgileri ortak bir veri tabanında
toplamayı hedeflemektedir. 

Kedi ve köpeklere takılan bu
minik çipler, sadece o hayvana
özel bir numara barındırmakta
ve mikroçip ortak veri tabanına
kayıt edilen kedi ya da köpeğin
her yerde tanınmasını ve
sahiplerine çok kısa bir
zamanda ulaşılmayı
sağlamaktadır.

Kısacası bu mikroçip
dostunuzun size ait olduğunu
dünyanın her yerinde
kanıtlayabilen bir elektronik
nüfus cüzdanı olarak
çalışmaktadır.

Petinizle ilgili her türlü bilgiye
bu numarayla ulaşmanız
mümkün olabilmektedir. Bu
yöntem dünyadaki pek çok
ülkede yaygın olarak
uygulanmakta ve Avrupa
Birliği’nde hayvanlarının ülkeler
arasında seyahat edebilmesi
için mikroçip uygulaması
zorunlu tutulmaktadır.

Özellikle av köpeklerinde bir
o kadar gerekli olan bu
uygulama sayesinde sezon dışı
işe yaramayan bu tür köpeklerin
başıboş bırakılıp, toplum için
tehdit oluşturmalarının önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.
Kısacası avcı, tüm sezon

boyunca yararlandığı hayvanını
av sezonu bittiğinde terk
edemiyecektir. Bu chipler
sayesinde terk edilen hayvanın
sahibi kolayca tespit edilerek,
terk etmeden kaynaklanan cezai
yükümlülüklede karşı karşıya
kalacaktır.

Bununla birlikte, çalınmaya
ve kaybolmaya karşı tek
yöntemin de mikroçip
uygulaması olduğunu
unutmamak gereklidir. Petinizin
boynuna takılan tasmanın
çıkarılması ya da yapılan
dövmen silinmesi mümkündür.
Bir petin sahibine ait olduğunu
ispatlamanın en garantili yolu
mikroçiptir. Prinç büyüklüğünde
olan mikroçip sol boyun altına
birkaç saniyede uygulanmakta
ve kimliğine işlenmektedir.
Veteriner Hekiminiz tarafından
doldurulan evraklara petinizin
fiziksel özellikleri ve kendi
kişisel bilgileriniz yazılarak ,
takılan chipin içerdiği özel bir
numara ile birlikte posta yoluyla
Atinadaki Veterinerler
Derneğine kaydı yapılmaktadır. 

Petlerimize chip uygulaması
ülkemizde kanuni bir zorunluluk
olup, bu uygulama ile petlerimiz
gerçek kimliklerine ve
sahiplerine kavuşmaktadırlar.
Aksi haller, cezai yaptırımlarla
karşılaşmamıza neden olacağı
gibi, can dostlarımıza karşı
büyük bir vefasızlık olur.

Hepinize gerçek kimlikleri ve
sahiplerine kavuşmuş can
dostlarınızla birlikte sağlık dolu
günler dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

Prizren Üniversitesi’nde 
Türkçe bölüm

GÜMÜLCİNE’de iki şahıs
otobüs terminalinde
öğrencilerin cep telefonlarını
çalmak istedi. 

Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu’na devam
eden üç öğrenci köylerine
dönmek üzere otobüs
terminalinde bekledikleri sırada
yanlarına gelen iki kişi
tarafından gasp tehdidiyle karşı
karşıya kaldı. Biri kadın, diğeri
erkek olan iki şahıs, ortaokul
birinci ve ikinci sınıf öğrencisi
olan çocukların yanına giderek
cep telefonlarını göstermelerini
istedi. 

Bu sırada olayı fark eden
otobüs şoför polisi arayarak
yardım istedi. Bunun üzerine
motorize polis ekipleri olay
yerine gelerek, çocukların
telefonlarını gasp etmek isteyen
şahısları suçüstü yakaladı.
Polisler tarafından Gümülcine
emniyetine götürülen

saldırganların savcılığa sevk
edileceği bildirildi. 

Dramalı olduğu ifade edilen
saldırganların cep telefonlarını
gasp etmeye çalıştığı üç
öğrencinin Menetler, Bıyıklıköy
ve Muratlı köylerinden olduğu
ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak
öğrencilerden birinin babası
Muammer Mustafa sosyal
medya hesabından şunları
yazdı: Tüm anne babaların
dikkatine. Bugün saat 14:00
sularında Gümülcine Celal
Bayar Ortaokulu - Lisesi
öğrencisi 3 çocuğumuz (biri
benim oğlum) eve dönüş için
Gümülcine otobüs terminalinde
(KTEL) otobüs beklerken
kendisinin polis olduğunu
söyleyen bir bayan ve bir erkek
tarafından gasp edilmek
istenmiştir. Olayı fark eden bir
otobüs şoförünün polise haber
vermesiyle şahıslar motorize

polis ekipleri tarafından
suçüstü yakalanmışlardır.
Lütfen çocuklarımızı bu konuda
bilgilendirelim. Tanımadıkları
kişiler tarafından rahatsız
edildiklerinde polisi aramalarını
(polis acil numarası – 100) veya
kalabalık bir ortama
kaçmalarını veya bir işyerine
sığınmalarını söyleyelim.
Çocuklarımızın ikisi ortaokul
birinci, biri ikinci sınıf
öğrencisi. Şükürler olsun ki
birşeyleri yok. Çocuklarımız
ifadelerini verdiler. Drama’dan
olduklarını öğrendiğimiz
şahısların yarın sabah nöbetçi
savcılığa sevk edileceği bilgisini
aldık. Ben bir veli olarak kendi
özeleştirimi yaptım. Oğlum polis
imdat telefonunun numarasını
bilmiyordu. Ayrıca her tür
telefon ile bedava arandığını da
bilmiyordu. Bu da benim
eksikliğim senden özür
diliyorum oğlum.”

Öğrencilerin 
cep telefonlarını
çalmak istediler

Batı Trakya Türkleri aile gecesinde buluştu
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu

(ABTTF) üyesi Fürth/Nürnberg Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
Herzogenaurach Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile
Schwabach ve Çevresi Batı Trakya Türkleri
Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
ortaklaşa aile gecesi düzenledi. Üç derneğin
organize ettiği kültür ve aile gecesi 26 Eylül
Cumartesi günü Nürnberg şehrinde
gerçekleştirildi. 

Etkinlikle ilgili olarak ABTTF tarafından
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Almanya’nın Bavyera eyaletinin
kuzeyinde faaliyet gösteren üç üye
derneğimizce düzenlenen ve bu yönüyle
ABTTF çatısı altında ilk olma özelliğine sahip
bu tarihi gece, Kurban Bayramı’nın üçüncü
günü olması dolayısıyla aynı anda bir bayram
eğlencesi hüviyetinde de geçti. ABTTF’yi
temsilen etkinliğin düzenlenmesinde büyük
emeği geçen Teşkilattan Sorumlu Başkan

Yardımcısı Mesut Küçük Hasan’ın katıldığı
geceye ev sahibi üç derneğin başkanları
Mehmet Emin, Adnan Arif ve Cengiz İsmail ile
birlikte yönetici ve üyelerinin yanı sıra
bölgede ikamet eden özellikle gençler olmak
üzere Batı Trakya Türkleri iştirak etti.
Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar
orkestranın çaldığı canlı müzik eşliğinde
eğlendiler.”

KOSOVA Devlet Üniversitesi’nde ilk defa derslerin tamamı Türk dilinde
olan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bölümü” açıldı. Açılan Türkçe bölüme
yoğun ilgi olduğu ve Türkiye’den bazı öğrencilerin üniversiteyi Kosova’da
okumak istediği ifade edildi.

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bölümü”ne ilk eğitim yılında 40 öğrencinin
kaydolduğu ve bölüm derslerini Türkiye’den mezun olan Kosovalı Türk
eğitimciler ile Türkiye’den misafir eğitimcilerin vereceği belirtildi.
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Piyasada son dönemde
televizyon raflarında en kaba
tabiriyle “akılsız” televizyon
modeli görmek neredeyse
oldukça zorlaştı. Artık
televizyonlar akıllı özellikler
sunuyor ve buna ilave olarak
çoğu modelle de 3D
teknolojisini karşımıza
çıkartıyorlar. 4K çözünürlüğün
de hayatımıza girmesi ve
televizyon kanalında
yaygınlaşmasıyla beraber iyice
zenginleşen televizyon pazarı,
kullanıcılara çokça seçenek
sunuyor. Bugün
inceleyeceğimiz model,
Philips’in 2015 serisine ait bir
model. 55 inç boyutunda bir
ekranın sahibi olan
55PFS7109/12 modeli, geniş
özellikler getiriyor. Şimdi
televizyona daha yakından
bakalım...

Philips 55PFS7109/12,
markanın yeni seri televizyon
modellerinden. Ultra İnce
Smart Full HD LED TV olarak
kategorilenen televizyon,
tasarımıyla gerçekten de çok şık
duruyor. İnce ekran paneliyle
birlikte görüntüye daha fazla
odaklanma imkanı tanıyan
televizyon, yalnızca
çerçevesiyle değil, paneliyle de
fazlasıyla ince. Yalnızca 54 mm
kalınlığında olan TV, LED
panele sahip. Söylediğimiz gibi
55 inç boyutunda olan bu
panel, bize Full HD, yani
1920x1080 piksel görüntü
sağlıyor. Bu anlamda eğer 4K’lı
modellerin yüksek fiyatlarından
kaçıyor ve iyi görüntü sunan bir
model arıyorsanız Philips

55PFS7109/12, iyi bir seçenek
olarak göze çarpıyor.

Televizyon, bir stant üzerinde
konumlanıyor ancak dilerseniz
ekranı duvara asmanız da
mümkün. Bu anlamda seçim
elbette size kalıyor. Bağlantılar
ise her zamanki gibi
televizyonun arkasına
konumlanmış. Burada dört adet
HDMI, iki USB, Ethernet ve
Scart gibi alışılagelen girişleri
görmek mümkün.

Philips 55PFS7109/12, elbette
Philips’in ışıklandırma
teknolojisi olan Ambilight’ı
içeriyor. Bu modelde çift taraflı
olarak karşımıza çıkan
Ambilight, özellikle akşamları
televizyon keyfine renk katıyor.
Görüntüdeki renkleri ekrandan
dışarı taşıran Ambilight,
çerçevenin de ince olmasıyla bu
modelde oldukça hoş bir
görüntü sağlamayı başarıyor.

Görüntü performansına
gelecek olursak, televizyonun
600Hz tarama hızına sahip
olduğunu ve buna Pixel Precise
HD görüntü geliştirme
teknolojisinin de eşlik etmesiyle
ortaya gayet iyi sonuç çıktığını
söyleyebiliriz. Hem akıcı
sahnelerde, hem durağan
görüntülerde renklerin
doygunluk ve parlaklığıyla iyi
bir görüntü elde eden
televizyon, ister TV, ister film
izlerken iyi bir performans
sağladığı gibi, bunu oyun
performansına da taşıyor. Bu
anlamda konsol sahipleri
55FPS7109 ile mutlu
olacaklardır. Zira biz
televizyonu incelediğimiz süre

içinde GTAV, Until Dawn ve
FIFA 16 oynama şansı bulduk;
sonuç gerçekten tatmin
ediciydi.

Philips 55PFS7109/12, 3D
desteği sunan bir model.
Kutusundan 3D gözlükleriyle
çıkan televizyon, pasif 3D
kullanıyor. Bu da çok hafif 3D
gözlükler kullandığı anlamına
geliyor. Öte yandan 3D
performansıyla da oldukça
başarılı. Testimiz sırasında
Martin Scorsese’nin 2011 yılında
yönettiği Hugo filmini 3D olarak
izleme şansı bulduk. Büyük
keyif aldığımızı söyleyelim.

Televizyonda 3D’yi
deneyimlemek için içeriğin illa
3D olmasına gerek yok.
55PFS7109, 2D’yi 3D’ye de
dönüştürebiliyor. Elbette
televizyon elimizin altındayken
bunu da denedik. Bu
deneyimden de keyif almanız
mümkün. Arabirimde
bulacağınız 3D özelliklerinden
bu değişimi
ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca
derinlik ayarı da
yapabiliyorsunuz.

Hazır arabirimden
bahsetmişken bunu biraz daha
detaylandıralım. Philips
bilindiği üzere Android işletim
sistemine destek veren bir
marka ve bunu televizyon
modellerinde gösteriyor. Elbette
arada yalnızca kendi yazılımını
kullandığı modeller de
bulunuyor ve 55PFS7109/12 de
bunlardan biri. Yani bu
televizyonda Android işletim
sistemi yok. Televizyon, akıllı
fonksiyonlarını kendi özel

arabirimiyle kazanıyor. Dahili
olarak sunulan uygulamaları
kullanarak internete
bağlanıyor, YouTube üzerinden
video izleyebiliyor ve Wi-Fi
Miracast özelliği ile akıllı
telefonunuzun ekranını
televizyona
yansıtabiliyorsunuz. Arabirimle
ilgili eleştirimiz ise
kullanımının çok hızlı
olmaması. Televizyonun bu
özelliklerini kullanırken
arabirimde dolaştığınızda
yavaşlığı hissetmeniz gayet
mümkün, bu da televizyonun
bu fonksiyonlarını kullanma
isteğini köreltiyor açıkçası.

Philips 55PFS7109/12, gerek
tasarım gerek görüntü

kalitesiyle başarılı bir televizyon
modeli. 55 inç boyutunda 3D
desteği gösteren bir televizyon
arıyor ve Android işletim
sistemi konusunda ısrarcı
davranmıyorsanız sizin için en
ideal televizyonlardan biri
olmaya aday. Öte yandan
fiyatıyla da iddialı olan
televizyon, 55 inç boyutu için
gayet uygun bir fiyat etiketi
sunuyor.

Televizyonda; geniş ekran,
Ambilight ışıklandırmalı
tasarım, güzel görüntü kalitesi,
3D desteği ve uygun fiyatı bir
arada arayanlar rahatlıkla
Philips 55PFS7109/12’yi
inceleyebilirler.

Philips’in 55 inç ekranlı TV’si masamızda
11
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SOLDANSAĞA
1) Hakim, dominant – Çok onurlu, çok şerefli 2)
Çocuğu olan kadın – (eski) Açığa çıkarma, yayma –
Zirkonyum’un simgesi 3) 18. yüzyılın başında
Fransa’da çok geçerli olan bir bezeme üslubu –
Pamuk ipliği 4) Sanayi, endüstri – Titan’ın simgesi
– Ekmek 5) Tulyum’un simgesi – Hoş kokulu, aro-
malı 6) Baharat satan dükkan, aktar – Lisan 7)
Kumaşta kıvrım – Kötü, pis kokan 8) Terliğin ayağı
tutan bölümü – (halk dili) Şaşma bildiren söz 9)
Ölülerin saklandığı soğuk yer – Rus kazakların
başbuğu 10) En kısa zaman – Yerinde sağlam dur-
mayan – Lütesyum’un simgesi 11) İlaç – Bir yudum-
luk içki 12) Savunma – Çıplak 13) Karışık renkli –
Mürekkep balığının bir türü – Mürekkep balığından
alınan koyu siyah boya – Bir küpe türü. 

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Patlayıcı madde – Yeni Dünya aslanı – Emme 2)
Genel olan örneğe, alışılmışa aykırı olan – Dalgalı,
kıvrımlı, kıvrılmış 3) Latife – Ad, ünvan – Yol yordam
4) Özenli, düzgün – Halk meydanı 5) İrade dışı
hareket – Bir tür dans – Sacda pişen bir ekmek türü
6) Fotoğraflı roman – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Hayat arkadaşı – Belirti – Yüksekçe tabut yeri 8) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Çevresi suyla kaplı kara – (fizik) Seyelan –
Kırmızı 9) Öç – Değerli bir bitki 10) Can alan melek –
Atıcılıkta plakaları havaya fırlatan yaylı alet 11)
Osmanlılar’ın Avrupalılar’a, özellikle Fransızlar’a
verdikleri ad – Takdim – Kalıtım, soya çekim.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Kement, Yalı 2) Asil,
Ekabir 3) Rn, Makara 4)
Teras, Laza 5) Eke, Tay,
Arı 6) Tb, Kap, Ak 7) Al,
Asi, Taba 8) Asbest,
Kem 9) Alkan, Hamse
10) İçim, Lak 11) Ay,
Kreton 12) Laso, Ta,
Tam 13) Aka, Nasrani
14) Kalfa, Abril.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kartela, Asalak 2)
Esnek, Lal, Yaka 3) Mi,
Ret, Ski, Sal 4) Elma,
Babaçko 5)Ast, Senir,
Na 6) Tek, Akis, Meta 7)
Kalya, Th, Tasa 8) Yara,
Pt, Alo, Rb 9) Abaza,
Akmantar 10) Li,
Arabesk, Ani 11) Irk,
İkame, Amil.
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Hindistan dünyanın yedinci büyük ülkesi. Ama nüfusu en fazla olan ikinci
ülke. Burada bir milyardan fazla insan yaşıyor. Hindistan’ın farklı
bölgelerinde hem doğa koşuları, hem de insanların yaşam biçimleri
birbirinden çok farklı. Koskocaman bir ülke olan
Hindistan, geçmiş birçok farklı uygarlığa ev
sahipliği yapmış. Bu uygarlıkların izleri ve
onlardan kalan öyküler de Hint kültürünün
zenginliğinin bir parçası olmuş. Burası
gerçekten de bir efsaneler ve masallar ülkesi…

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi. En büyük
kentiyse eskiden “Bombay” olarak bilinen
Mumbai. Mumbai’nin nüfusu yaklaşık 14
milyon. Burası dünyanın ikinci en kalabalık
kenti. Buruda dünyanın hemen her yerinden, her
kültüründen insanlar yaşıyor. Burada
birbirinden çok farklı yaşam biçimleri bir arada
görülüyor. Mumbai, Hindistan’ın önemli ekonomi merkezi. Kentin bazı
bölgelerinde çok varlıklı insanlar yaşıyor. Ama kent sakinlerinin önemli bir
bölümü yoksul insanlardan oluşuyor. Aysa kıtasındaki en büyük gecekondu
bölgesi Mumbai’de. Kent nüfusunun yüzde 60’a yakını bu bölede yaşamını
sürdürüyor.

Hindistan’da kent içi ulaşımda en çok “motorlu rikşa” olarak adlandırılan,
üç tekerlekli motorlu taşıtlar kullanılıyor. Aslında rikşa, bisikletle ya da insan
gücüyle çekilen küçük arabalara verilen genel ad. Ancak bugün trafikte çok az
rastlanıyor. Onların yerini motorlu rikşalar almış. Bu taşıtlar, taksiden ucuz
olduğu için daha çok tercih ediliyor. Örneğin, Mumbai’de 200.000’den fazla
motorlu rikşa var.

Hindistan’da çok sayıda bayram ve şenlik var. Bunların
en önemlisi ve en büyüğü “Divali”. Hindular yeni yılı Divali’yle
karşılıyor. Divali’nin kökeni Hint mitolojisindeki eski bir
öyküye dayanıyor. Bu bayramda iyiliğin
kötülüğe ve ışığın karanlığa kaşrı zaferi kutlanıyor.
Bu nedenle evlerin çevresinde kandiller yakılıyor, her
yer fenerlerle süsleniyor, havai fişek gösterileri
düzenleniyor ve maytaplar patlatılıyor.

Hindistan’da Haziran – Eylül ayları, muson mevsimi
olarak biliniyor. Muson, Hint Okyanusu’ndan
kaynaklanan büyük yağmur fırtılarına verilen
ad. Bu yağmurlar sayesinde akarsularda ve
göllerde ülkeye bütün yıl yetecek kadar su
toplanıyor. Ama muson fırtıları sellere de
yol açıyor. Bu nedenle yapılara ve tarlalara 

büyük zarar verebiliyor.
Hindistan denince ilk akla gelen canlılardan biri fil.

Hindistan’da çok eski dönemlerden bu yana insanlar
filleri evcilleştirerek çeşitli işlerde kullanmak üzere

eğitmişler. Hindistan’da filleri eğitip onların bakımını yapan
kişelere “mahut” adı veriliyor. Mahutlar yaşamlarını filleriyle birlikte
geçiriyor. Bugün mahutların sayısı çok azalmış. Fillerin de! Çünkü yaşam
alanlarının yok olması nedeniyle soyları tehlike altında. Bugün Hindistan’daki
fillerin çoğu özel koruma bölgelerinde ve onlar için kurulmuş barınaklarda
yaşıyor. Asya filinin bir alt türü olan bu filler Hint fili olarak adlandırılıyor.

Tavuskuşu, Hindistan’ın ulusal kuşu olarak kabul ediliyor. Hint
mitolojisinde ve masallarında tavuskuşundan sıklıkla söz ediliyor.

Hindistan’da en çok oynanan oyun ise kriket. Bu oyun iki takımla, iki devre
halinde oynanıyor. Devrelerin her birinde bir takım vurucu, öteki takımsa
karşılayıcı oluyor. Vurucu takımın amacı, karşı takımın kalesini devirmek. Bu
oyunda kale, yere dikey olarak saplanan üç çubuktan oluşuyor. Topa vurmak

içinse özel bir sopa kullanılıyor. Vuruş yapıldıktan sonra vurucu
takımın oyuncuları iki kale arasında koşarak

gidip gelmeye ve bu sayede puan
toplamayı hedefliyor. Rakip takımın
oyuncularıysa onları engellemeye
çalışıyor.

Hindistan’da nüfusun çoğu
inanışları gereği vejetaryen, yani et

yemiyor. Bu nedenle sebze ve meyveler,
pirinç ve pide benzeri ekmekler Hint
mutfağında önemli yer tutuyor.
Baharatlı soslar, yoğurt ve süt de çok

tüketiliyor.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim
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Patak adında tembel mi
tembel bir ayı varmış. Patak’ın
en sevdiği şey uyumakmış.

Sabahları erken uyanamaz,
okula hep geç kalırmış. Bu
yüzden Patak’ın dersleri çok
iyi değilmiş.

Bir pazar sabahı Patak’ın
annesi Pıtpıt Hanım beklemiş,
beklemiş… Patak uyanmamış.
Saat neredeyse öğle olmak
üzereymiş.

O gün Patak’ın halası onları
ziyarete gelecekmiş. Bu
yüzden Pıtpıt Hanım’ın evi
temizleyip yemek hazırlaması
gerekiyormuş.

Pıtpıt Hanım daha fazla
bekleyememiş ve Patak’ın
odasına girmiş. 

- Patak! Bu kadar da
uyunmaz ki… Bak birizdan
halan gelecek. O geldiğinde de
uyumaya devam mı edeceksin,
demiş.

- Çok güzel bir rüya
görüyordum. Hem bugün tatil!
Uyuyacağım işte, diye
homurdanarak yorganı
üstüne çekmiş Patak.

Annesi daha fazla ısrar
etmemiş. Patak’ın uyanmasını
beklerken evi toparlamış. Çeşit
çeşit yemekler, lezzetli tatlılar
yapmış.

Sonra kapı çalmış. Patak’ın
halası Pofuduk Hanım gelmiş.
Pofuduk Hanım, Pıtpıt Hanım’ı
selamladıktan sonra,

- Nerede benim tatlı
Patak’ım, diye sormuş. 

Annesi, Patak’ın henüz
uyanmadığını söylemiş.

Zaten Pofuduk Hanım,
Patak’ın sabahları zor
uyandığını biliyormuş.

- Sanırım ben bu durum

için ne yapacağımı biliyorum,
demiş.

- Ne yapacaksın, diye
sormuş Pıtpıt Hanım.

Yarın sabah görürsün. Ben
şimdi gidip Patak’ı
uyandırayım.

Pofuduk Hanım, Patak’ın
yananı gitmiş ve ona
seslenmiş:

- Kalk bakalım uykucu!
Patak, halasının sesini

duyar duymaz yerinden
sıçramış.

- Sen mi geldin halacağım,
demiş.

Patak, halasını çok
seviyormuş. Uykudan şişmiş
gözleri ve kızarmış
yanaklarıyla bakmış halasına.

- Şeeeey, azıcık uyumuşum
da… Seni karşılayamadığım
için özür dilerim Pofuduk
hala, demiş.

- Önemli değil Patakcığım.
Haydi, şimdi gidip annenin
güzel yemeklerinden yiyelim.
Sonra sana bir sürprizim
olacak, demiş Pofuduk Hanım.

- Yaşasıın! Sürprizlere
bayılırım, diyerek zıplamaya
başlamış Patak. 

Sonra hep birlikte
Pıtpıt Hanım’ın
yaptığı yemeklerden
yemişler.

Ancak Patak
süprizin ne olduğunu
öğrenmeyi çok istiyormuş.
Heyecendan yerinde
duramıyormuş.

Güneş batmış, akşam
olmuş. Pofuduk Hanım’ın eve
dönme zamanı gelmiş.

Pofuduk Hanım, Patak’ı iki
yanağından öpmüş.

Tam ayrılacakken Patak

sormuş: 
- Hani benim sürprizim?
Sürprizin çok güzel bir

hediye… Ama hediyeni yarın
sabah alacaksın. Bu yüzden
sabaha kadar beklemen
gerekecek, demiş Pofuduk
Hanım.

Patak, hediye alacağı için
sevinmiş ama beklemesi
gerektiği için de üzülmüş.

Halasına teşekkür etmiş. O
gittikten sonra biraz ders
çalışmış. Sonra da uyumuş.

Ertesi sabah bir sesle
uyanmış.

- “Cik, ciiik…
Cik, ciiik…
Ciiik!

Patak, gözlerini
ovuşturarak,

- Oof! Bu ne gürültü, demiş.
Sonra bir de bakmış ki

penceresinin karşısında dalda
güzel bir kuş
duruyor.

Rengarenk kanatları olan
küçük kuş yüksek sesle
ötüyormuş.

Patak hemen yatağından
kalkmış ve pencerenin yanına
gitmiş.

- Senin yüzünden tatlı
uykumdan uyandım. Neden
perceremde ötüp duruyorsun,
diye sormuş küçük kuşa.

- Beni halan gönderdi. Artık
her sabah seni ben
uyandıracağım. Tıpkı bir çalar
saat gibi, demiş küçük kuş.

- Nasıl yani? Halamın
sürpriz hediyesi sen misin?

- Evet, her gün… Hadi kalk
bakalım uykucu… Ciik ciik ciik
ciik!

Patak, halasının hediyesine
çok şaşırmış.

- Tamam kalkıyorum. Zaten
bu seste uyuyamam, demiş ve
okula gitmek için hazırlanmış.

Patak, o günden sonra
halasının bu sevimli hediyesi
sayesinde sabahları erkenden
uyanmış. Bir daha da okuluna
geç kalmamış ve hiçbir dersi
kaçırmadığı için daha başarılı
bir öğrenci olmuş.

Sizin köşeniz                                     Kerem Hasan - 6 yaş

PAYAMDERE

Konu: 
Havalar
soğudu, biz
sobayı yaktık. 
Kar yağacak
ve ben 
kardan adam
yapacağım.

9 Ekim 2015

Tembel Küçük Ayı
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DEB Partisi’nden milletvekillerine 
“soykırım” kınaması

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
Rodop SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un
Gümülcine’de “Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne
katılmalarının, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığını derinden üzdüğünü
belirterek sözkonusu hareketi kınadı.
DEB Partisi’nin açıklamasında, azınlığın
büyük desteği ile seçilen
milletvekillerinin en kısa sürede durumu
gözden geçirip, azınlık seçmeninin ve
kamuoyunun beklediği açıklamayı
yapmaları istendi.

DEB Partisi açıklamasında,
“Balkanlar’da sayısız katliamlara,
sürgünlere, göçlere, asimilasyon
uygulamalarına maruz kalan ve büyük
acılar yaşayan Müslüman ve Türk
milletini ‘soykırımcı’ damgasıyla töhmet
altında bırakmaya ve tarihin vicdanında
‘mahkûm’ etmeye çalışan zihniyetin,
barış ve uyum içinde yaşayan Türkler ve
Yunanlılar arasına ‘nifak’ tohumları
ekme gayretlerinden endişe
duymaktayız.” ifadesine yer verdi. 

Milletvekillerinin halk, bölge ve ülke
adına yapacakları olumlu çalışmalarda
yanlarında olacağını vurgulayan DEB
Partisi, toplumun tasvip etmediği
icraatlarını da eleştireceğini ifade etti. 

DEB Partisi’nin açıklaması şöyle: 
“Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı

olarak, 20 Eylül 2015 tarihinde yapılan
erken genel milletvekili seçimlerinde
uzun bir aradan sonra Rodop ilinden ilk
defa azınlık mensubu üç ve İskeçe
ilinden de bir milletvekili olmak üzere
dört milletvekili seçtik. Bu başarıda
seçim sisteminin büyük rolü olsa da,
azınlık seçmeninin yapmış olduğu
dağılım da ziyadesiyle önemlidir. Ulusal
parlamentoda azınlığımızın dört
milletvekili ile temsil edilecek olması,
insanlarımızı bir nebze de olsa
umutlandırmıştır. Azınlığımız,
sorunlarının ve arzu ettiği çözüm
önerilerinin daha gür bir sesle çıkmasını
beklemekte ve umut etmektedir. Bu
umutların daha da yeşermesi
milletvekillerimizin gayretli
çalışmalarına bağlıdır. 

“BU HAREKETİ KABUL 
ETMİYOR VE KINIYORUZ”
DEB Partisi olarak seçilen ve yemin
ederek görevlerine başlayan dört
milletvekilimizi de tebrik eder,
çalışmalarında üstün başarılar dileriz.
DEB Partisi olarak milletvekillerimizin
halkımız, bölgemiz ve ülkemiz adına
yapacakları tüm olumlu çalışmaların
yanında olacağımızı ve gerekli
gördüklerinde her türlü desteğe de hazır
olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.
Bunun yanında Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığını üzen ve toplumumuzun
tasvip etmediği icraatlarını bir siyasi
parti olarak gerektiğinde eleştireceğimizi
belirtiriz. 

Geçtiğimiz günlerde Rodop ili Siriza
Partisi milletvekilleri Mustafa Mustafa ile
Ayhan Karayusuf’un, Gümülcine’de
düzenlenen  ‘Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni’ne katılmaları,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını
derinden üzmüştür. Milletvekillerimizin
bu hareketini asla kabul etmediğimizi ve
esefle kınadığımızı tüm kamuoyu ile
paylaşırız. Ayrıca azınlığın teveccühü ile
milletvekili mazbatasını alan bu
milletvekillerinin en kısa sürede bu
durumu gözden geçirip, azınlık
seçmenini ve kamuoyunun beklediği
açıklamayı yapmalarını beklediğimizi
ifade ederiz. 

“NİFAK TOHUMLARI EKME
GAYRETİNDEN ENDİŞE
DUYMAKTAYIZ”
Bundan önceki iki yüzyılda geniş
coğrafyamızda ve özellikle de
Balkanlar’da sayısız katliamlara,
sürgünlere, göçlere, asimilasyon
uygulamalarına maruz kalan ve büyük
acılar yaşayan Müslüman ve Türk
milletini ‘soykırımcı’ damgasıyla töhmet
altında bırakmaya ve tarihin vicdanında
‘mahkûm’ etmeye çalışan zihniyetin,
barış ve uyum içinde yaşayan Türkler ve
Yunanlılar arasına ‘nifak’ tohumları
ekme gayretlerinden endişe
duymaktayız. Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı’nın Yunan Parlamentosu’nda
kabul edip, buna aksi yönde fikir beyan
edecek olanlara cezai müeyyide
uygulanmasını yasalaştırarak, fikir
hürriyetini kıskaç altına alan yasa
konusunda, fikir özgürlüğünü savunan

SİRİZA Partisi’nin ciddi adımlar atmasını
bekliyoruz. 

“AZINLIKTAN BÜYÜK DESTEK
GÖREN SİRİZA AZINLIKTAN
BAKAN VEYA BAKAN 

YARDIMCISI YAPACAK MI?”
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı,
Ocak ve Eylül seçimlerinde, bugüne
kadar umduğunu bulamadığı partilere
sırtını dönmüş, insan hak ve hürriyetleri
konusunda ve demokrasi bağlamında
önemli adımlar atacağı vaadinde
bulunan SİRİZA Partisi’ne yüzünü
dönmüş ve her iki seçimde de bu partiye
bölgeden üç milletvekili vermiştir. Ancak
azınlıktan bu denli güçlü destek
görmesine rağmen azınlık ile ilgili
konuların, azınlıktan kabul görmeyen
ANEL Partisi’ne bırakılmış olması
düşündürücüdür. Rodop ilinden
yaklaşık %40 ve İskeçe ilinden yaklaşık
% 50 gibi bir oy oranıyla azınlıktan
büyük destek alan SİRİZA Partisi, azınlık

mensubu milletvekillerini bakan veya
bakan yardımcısı görevlerine getirmeyi
düşünüp düşünmediğini de azınlığımız
merak etmekte. Ayrıca Türkiye –
Yunanistan ilişkilerine pozitif anlamda
ivme kazandıracak parlamentolar arası
dostluk grubunun kurulmasını ve
işletilmesini de DEB Partisi ve Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı olarak
beklediğimizin altını çizmek isteriz. 

“VEKİLLERİMİZİN AZINLIĞI HEDEF
GÖSTERİCİ HAREKETLERDEN UZAK
DURMASI TOPLUMUN
BEKLENTİSİDİR”
Bölgedeki milletvekillerinin ve özellikle
de azınlık milletvekillerinin, yıllarca
azınlık hakları ayaklar altına alınan ve
demokratik talepleri karşılanmayan Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığına
yönelik her türlü ‘suçlayıcı’, ‘karalayıcı’
ve ‘hedef gösterici’ girişim ve
hareketlerden uzak durmaları
toplumumuzun genel beklentisidir.”

“Rodop ili Siriza
Partisi

milletvekilleri
Mustafa Mustafa ile

Ayhan
Karayusuf’un,
Gümülcine’de

düzenlenen  ‘Küçük
Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma

Töreni’ne
katılmaları, Batı

Trakya Müslüman
Türk azınlığını

derinden üzmüştür.
Milletvekillerimizin

bu hareketini asla
kabul etmediğimizi

ve esefle
kınadığımızı tüm

kamuoyu ile
paylaşırız”
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SİRİZA kimi temsil ediyor?

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

S
eçim sonuçlarını
değerlediren Ozan
Ahmetoğlu “azınlık

insanı dört milletvekili seçtiği
için mutlu oldu tabii ki, ancak
Rodop ilinin Hıristiyan
temsilcisinin olmamasına
kesinlikle ‘bayram’ yapmadı”
diyerek Batı Trakya Türk
toplumunun sosyo-kültürel
kodlarındaki vakarının altını
çizmiş. Bu doğru ifade,
insanımızdaki “vatandaşlık”
algısının “kelimenin tam
anlamıyla” anlatıldığı bir ifade
olmuştur.

Seçim kanununun bir cilvesi
olarak Rodop seçim bölgesinin
Hıristiyan nüfusunun temsilcisiz
kalması, mevcut kanunun
gerçek temsili demokrasinin
uygulanabilirliğine katkısı
açısından tartışılması
gerektiğinin de bir başka
göstergesi. Batı Trakya Türkleri
ve tabii ülke sathındaki tüm
bağımsız adaylık koymak
isteyen politikacılar yüzde üçlük
ülke barajı gibi bir ucube
dolayısıyla sevenlerini
parlamentoda temsil
edememektedir.

Siyasi istikrar iddiasıyla
konulan ülke barajının siyasi
partiler açısından kendi içinde
bir tutarlılığı olduğunu
düşünenler olabilir. Ancak, bu
barajın bağımsız adaylar için de
istenmesi hiç bir tutarlılığı olan
bir uygulama olmadığı gibi
tepeden tırnağa
antidemokratiktir. Bir bağımsız
siyasetçinin fikir ve ifade
özgürlüğüne vurulan bir pranga
görevi yaparken; bu fikirlere oy
verebilecek tek tek her
vatandaşın seçme hakkının
engellenmesi anlamına da
geliyor.

Ülkenin her bölgesindeki
vatandaşı, “müesses” partilere
mahkum eden bu uygulama
utanç vericidir.

Son seçimlerde Troyka’ya
teslim olarak halkı kandıran
SİRİZA’nın ortaya çıkış
felsefesine inanan binlerce
“yoldaşını” yarı yolda bırakan
bir politika belirlemesi de
mevcut seçim sisteminin
desteğini almış görünüyor.
Kendilerini “satılmış” hisseden
eski SİRİZA’cıların da bu seçim
sistemi dolayısıyla sesleri
susturulduğunu, fikirlerini
temsilden mahrum bırakıldığını
düşünenler az değil malum.

SİRİZA-ANEL koalisyonu;
ekonomik buhrandan bunalan
halkın tepkilerinin “alternatifsiz
bırakılarak” ve “ince

propagandalarla” birileri
“alternatifmiş gibi gösterilerek”
kurulmuş konjonktürel bir
sonuç ve ameliyattır.
SİRİZA’cıların yemin
törenlerinde sözde seküler
şovlar yapmaları bile “kripto
faşistliklerini” gizlemeye
yetmemektedir. 

SİRİZA lideri ve Başbakan
Çipras’ın daha seçim akşamında
ortağı sözde bağımsız açık
faşist ANEL lideriyle birlikte
yaptığı “bayrağı yükseltme”
retorikli nutkunun ipuçları
ortaya çıkmaya da başladı.
Çipras, Türkiye ile ilişkilere
değinirken bu konudaki
belirleyicinin “Kıbrıs” olacağına
vurgu yaptı ve “müesses
nizamın” devamcısı olduğunu
gösterdi.

Bir başka gösterge de
Gümülcine’de Cunta dönemi
kalıntısı anıt önünde “Küçük
Asya Yunanlıları Soykırımı Anma
Günü” toplantısına 20 Eylül
seçimlerine katılan -seçilen
seçilmeyen- tüm milletvekili
adaylarının tam kadro hazır
bulunmalarıyla yaşandı.
Katılımcılar, kilise ayinleriyle
yüce Helen ırkını kutsayan
törenlerin huşu ile
gerçekleşmesine katkıda
bulunarak “milli görevlerini”
yerine getirdiler. 

Oylarıyla temsilden mahrum
kalan Hıristiyan
hemşehrilerimizin temsilciliğine
de talip olmak bu olsa gerek
diyeceğiz, ancak bu zihniyetteki
Hıristiyan hemşehrilerimizin çok
küçük marjinal bir kesimden
ibaret olduğunu düşünüyoruz.
Acaba törene katılan
SYRİZA’cılar kimleri temsilen
oradaydılar?

Yoldaşları; SİRİZA’cı
milletvekili adaylarından
toplumsal barışı güvence altına
alacak ve güçlendirecek, halklar
arasında dayanışmayı ve
işbirliğini arttıracak ve tabii
yoksullukla mücadele edecek
polikalar bekliyorlardı. Büyük
bir hayal kırıklığına
uğrayacakları çok açık.

İdeolojik değil de
“çaresizlikten/alternatifsizlikte
n” dolayı “bizden olsun
çamurdan olsun” diye oy
verenler de bu işlerin “çamurla”
olmayacağını öğrenmeye
başlıyor olsa gerek. 

Mutluluğu boğazında
düğümlenen halk eksiklerine
rağmen demokrasiye inanıyor
ve sandığın gene önüne
geleceğini biliyor.

İlk soru “yatay geçiş”
yasağıyla ilgili

POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, azınlık
üyesi üniversite öğrencilerine
uygulanması öngörülen ‘yatay
geçiş’ yasağıyla ilgili yasanın
kaldırılması için meclise soru
sundu.

İlhan Ahmet sorusunda,
“SİRİZA-ANEL hükümetinden
anayasaya aykırılığı tartışma
götürmeyen, vatandaşların
eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan,
azınlık ailelerine artı ekonomik
külfet yükleyen, iyi niyetten
uzak, açıklanması hiçbir şekilde
mümkün olmayan bu kararın
uygulanmasının
durdurulmasını” istedi. 

Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’na yönelik sorusunda
İlhan Ahmet, 1995 yılında
çıkartılan 2341 sayılı kanun ile
Yunanistan genelindeki
üniversite (AEI) ve yüksek
okullara (TEI) yerleşmede
azınlık öğrencilerine tanınan
binde 5’lik kontenjan
kapsamında uygulanan ‘yatay
geçiş’ hakkını durduran 16 Eylül
2015 tarihli resmi gazetede
yayınlanan kararı ne zaman
durduracağını sordu.

Rodop milletvekili İlhan
Ahmet, bu soruyla 20 Eylül
erken genel seçimleri
sonrasında meclise ilk sorusunu
da sunmuş oldu.

Milletvekili Ahmet konuyla
ilgili sosyal medya hesabındaki
açıklamasında, “Yatay geçiş
hakkını azınlık öğrencilerinden
kaldıran ilgili bakanlık
kararının kaldırılmasını
Meclis’ten talep ettim. Eğitim
konusunda hükümetin tavrının
azınlıkta sıkıntı yarattığını
tespit ediyorum. Azınlığın yasal
haklarını savunmaya ve takip
etmeye devam edeceğim.”
ifadelerine yer verdi.

ENGELİN 
KALDIRILMASINI 
İSTEDİ
İlhan Ahmet, daha önce yaptığı
açıklamayla da özel kontenjanla
üniversiteyi kazanan azınlık
mensubu öğrencilere getirilen
“yatay geçiş” engelinin
kaldırılmasını istedi. 

Üniversitede okuyan azınlık
öğrencilerinin farklı şehirlere
yatay geçiş yapma hakkına
engel getiren düzenlemenin
Anayasa’ya aykırı olduğunu
belirten İlhan Ahmet,
sözkonusu uygulamanın SİRİZA
– ANEL hükümeti tarafından
geri alınmasını talep etmişti. 

Batı Trakya’daki Azınlık
mensubu öğrenciler için
sağlanan ve ‘Azınlık Kontenjanı’
olarak bilinen Yunanistan’daki
üniversitelere yerleşmede binde
5’lik kontenjan hakkı
kapsamında, azınlık
öğrencilerinin sahip oduğu
yatay geçiş hakkı, Vasiliki
Thanu başbakanlığındaki seçim
hükümeti döneminde alınan bir
karar uyarınca kaldırılmıştı.

Seçim hükümeti Eğitim
Bakanı Angeliki Efrosini Kiau

tarafından 14 Eylül tarihinde
imzalanan ve 16 Eylül tarihli
resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren kararname ile
1996’dan bu yana yatay geçiş
hakkından yararlanarak
yaşadıkları bölgelere yakın
yerlerdeki eğitim
kurumlarına sağlanan geçiş
kolaylığı, azınlık öğrencileri için
sona ermişti.

“EKONOMİK OLARAK 
ZOR DÖNEMDEN GEÇEN
İNSANLARA HAKSIZLIK”
Sözkonusu uygulamanın
ekonomik olarak zor bir
dönemden geçen öğrenci
velilerine büyük haksızlık
yaptığını dile getiren
Milletvekili Ahmet, “İlgili
kararnamede geçen ifadelerde
azınlık mensubu
öğrencileri,  ‘yabancılar’
kategorisinde sınıflandırılmak,
azınlık mensuplarının azınlık
olmaktan doğan özel haklarının
yanı sıra tüm yurttaşlarla eşit
haklara sahip Yunanistan
vatandaşları olduklarını gözardı
etmektir. Bu karar açıkça
Anayasa’nın eşitlik ilkesine
aykırıdır.” ifadelerini kullandı. 

ABTTF: “Azınlık öğrencilerine 
yatay geçiş yasağı kabul edilemez”

AVRUPA Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, Yunan
vatandaşı Türk azınlık
mensubu üniversite
öğrencilerine getirilen
yatay geçiş yasağının
ayrımcı ve Yunan
anayasasının eğitimde
eşitlik ilkesine aykırı bir
uygulama olduğunu
söyledi ve iptal
edilmesini istedi.

ABTTF Başkanı
Habipoğlu, “Ülkemiz
Yunanistan’ın bir ayı bile
doldurmayan seçim hükümetinin
hazırladığı kararname ile Batı Trakya Türk azınlığı

mensubu üniversite öğrencilerine getirilen yatay
geçiş yasağı kabul edilemez. Hepsi Yunan

vatandaşı olan azınlık üniversite
ögrencilerinin yatay geçiş hakkının

engellenmesi ayrımcı ve Yunan
anayasasının eğitimde eşitlik
ilkesine aykırıdır. Bu uygulama
ile azınlık üniversite
öğrencilerinin eğitim hakkı
kısıtlanmaktasır. Batı Trakya
Türk azınlığı olarak seçim

hükümetinin aldığı bu ayrımcı
kararın SİRIZA – ANEL

koalisyon hükümeti tarafından
geri çekilmesini ve azınlık mensubu

üniversite öğrencilerine getirilen yatay
geçiş yasağının derhal iptal edilmesini talep

ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
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Türkiye’nin 
yeni Selanik
Başkonsolosu
göreve başladı

Kulis... Kulis...
GEÇTİĞİMİZ günlerde internet

haber sitelerinde yayınlanan ilginç
bir haber – yorum göze çarptı. Haber
– yorum, hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL)
Başkanı ve Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un bölgemizden
işadamlarını ödüllendirmesiyle
ilgiliydi. Buna göre Kammenos,
Gümülcine’deki Vergina bira
fabrikası sahibi Politopulos
kardeşleri ödüllendirmiş. 

Haberde, Dimitris Politopulos ve
kardeşinin Gümülcine’de önemli bir
yatırıma imza attıkları, bölgeden çok
sayıda insana iş imkanı sağladıkları,
zor şartlarda bu şirketi ayakta
tuttukları ve geliştirdikleri ifade
ediliyor. 

Buraya kadar garip bir şey tabii ki
sözkonusu değil. Ancak haber -
yorumun tümüne baktığınız zaman,
bu olayın 20 Eylül seçimlerinde
Rodop ilinde Hıristiyan milletvekili
seçilmemesiyle ve Türkiye’nin
sözüm ona “oyunlarıyla”
ilişkilendirildiğini görüyorsunuz.
Hatta şirket sahiplerinin balkan çayı
üretmek için “Pomakların yaşadığı
bölgeye” gittiği ve buradaki
insanlardan tütün yerine balkan
çayı üretmelerini istediğine vurgu

yapılıyor. Bu tür girişimlerin (yani
ekonomik yatırımların), bölge
insanlarını “Türk”ve “Yunanlı”
olarak ayırmakla itham edilen
Türkiye’nin politikalarını etkisiz hale
getirdiği iddiası ortaya atılıyor.
ANEL Partisi Başkanı ve Savunma
Bakanı Panos Kammenos’un da bu
gayretleri ödüllendirdiği anlatılıyor. 

Daha da ileri gidilerek,
Türkiye’nin, bölgedeki azınlığın
Yunanistan tarafından baskı
gördüğü izlenimini yarattığı ifade
ediliyor. Yani haber – yoruma
bakılacak olursa “ortada fol yok,
yumurta yok”, herşey Türkiye’nin
uydurması.

Görünen o ki önümüzdeki
dönemde ANEL Partisi’nin ve
başkanının en önemli gündem
maddelerinden biri Batı Trakya ve
azınlık olacak. İzlenecek politika ve
uygulamaların hükümet içinde nasıl
“formüle” edileceğini ve bunun
sonuçlarının Batı Trakya Türkleri’ne
nasıl yansıyacağı gerçekten merak
konusu. 

Azınlığın da beklentisi olan insan
ve azınlık hakları alanındaki
ilerleme umutlarının, “sanal” tehdit
algılarına kurban edilmeyeceğini
ümit ediyoruz. Bekleyip göreceğiz. 

Kammenos, ödüllendirilen işadamları ve azınlık...

TÜRKİYE’nin yeni Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman Okan
görevine başladı.

Selanik eski başkonsolosu Tuğrul
Biltekin’in 4 yıllık görevinin sona
ermesiyle birlikte, Selanik’teki
başkonsolosluk görevine Orhan
Yalman Okan atandı. Ankara
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü mezunu Okan’ın 21 Eylül
tarihinde Selanik’teki görevine
başladığı belirtildi.

“ATATÜRK’ÜN HATIRASIYLA DOLU
BU ŞEHİRDE GÖREV YAPMAKTAN
ONUR DUYMAKTAYIM”
Başkonsolos Orhan Yalman Okan
göreve başlamasının ardından sosyal
medya hesabından şu açıklamayı
yaptı:

“21 Eylül 2015 tarihi itibariyle yeni
Selanik Başkonsolosu olarak görevime
başlamış bulunmaktayım. Türk
Ulusunun Ebedi Önderi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün aziz hatırasıyla dolu
bu şehirde, Sevgili Atamızın doğduğu
evi yerleşkesi içinde bulunduran T.C.

Selanik Başkonsolosluğu’nda görev
yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur
duymaktayım.

Görev bölgemiz olan Orta
Makedonya, Batı Makedonya ve
Tesalya Bölgesi ile ülkemiz arasında
başta ekonomik, ticari, turizm ve
kültürel olmak üzere ilişkileri her
alanda geliştirmek, vatandaşlarımıza
ve soydaşlarımıza en iyi hizmeti
sunmak ve iki ülke halklarını daha da
yakınlaştırmak için azami çaba
sarfetmek temel şiarım olacaktır.

Bu vesileyle, selefim ve değerli
meslektaşım Sayın Tuğrul Biltekin’e
dört yıl boyunca T.C. Selanik
Başkonsolosu olarak sunduğu
hizmetlerden dolayı takdir ve
şükranlarımı ifade etmeyi bir borç
bilirim.

Önümüzdeki dönemin Türk ve
Yunan halklarının her geçen gün
güçlenerek artan dostluk ve işbirliğine
katkı sağlamasını ve bu işbirliğinin
diğer tüm milletlere de örnek teşkil
edecek seviyeye ulaşmasını yürekten
temenni ederim.”

gundem_948_Layout 1  11.10.2015  16:00  Page 16



GÜNDEMhaber 179 Ekim 2015

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yaratılış gayemizi unutmayalım 

S amimi bir Müslüman
için hayatındaki en
önemli şey Allah’ın

rızasını kazanmak ve O’nun emir
ve yasaklarına uyarak yaşamaya
çalışmaktır. 

İnsan, yüce Allah’ın yarattığı
en mükemmel ve en şerefli
varlıktır. Bizi yoktan var eden
Rabbimiz Tin Suresinde
“Gerçekten biz insanı en güzel
bir biçimde yarattık” diyerek
bunu ifade buyurmuşlardır.
İnsanın ilk yaratılış olayı
anlatılırken onun meleklerden
bile üstün yaratıldığı yine
Kur’an-ı Kerimde şu şekilde
anlatılmıştır: “Hani Rabbin
Meleklere: “Muhakkak ben
yeryüzünde bir halife var
edeceğim” demişti. Onlar da:
“Biz seni şükrünle yüceltir ve
(sürekli) takdis ederken orada
bozgunculuk çıkaracak ve kanlar
akıtacak birini mi var
edeceksin?” dediler. (Allah):
“Şüphesiz sizin bilmediğinizi
ben bilirim” dedi. Ve Adem’e
isimlerin hepsini öğretti. Sonra
onları meleklere yöneltip: “Eğer
doğru sözlüyseniz bunları bana
isimleriyle haber verin” dedi.
Dediler ki: “Sen yücesin bize
öğrettiğinden başka bizim hiçbir
bilgimiz yok. Gerçekten sen
herşeyi bilen hüküm ve hikmet
sahibi olansın.” (Allah): “Ey
Adem bunları onlara isimleriyle
haber ver” dedi. O bunları
onlara isimleriyle haber verince
de dedi ki: “Size demedim mi
göklerin ve yerin gaybını
gerçekten ben bilirim gizli
tuttuklarınızı ve açığa
vurduklarınızı da ben bilirim.”
Ve meleklere: “Adem’e secde
edin” dedik. İblis hariç (hepsi)
secde ettiler. O ise diretti ve
kibirlendi (böylece) kafirlerden
oldu.’’ (Bakara Suresi 30-34)

Öncelikle yaratılış gayemizi
yine bizi yaratan Rabbimizden
öğreniyoruz. Allah, insanı niçin
yarattığını şu aytiyle bizlere
bildirmektedir: “Ben cinleri ve
insanları sadece bana ibadet
etsinler diye yarattım ”
(51/Zâriyât, 56)

İşte bu çok açık ifadelerle
öğreniyoruz ki bu dünyaya geliş
gayemiz Allah’ı bilmek,
unutmamak ve onun emirlerine
göre yaşamaktır. Kısaca ifade
edecek olursak Allaha kulluk
etmek her insanın en büyük
yaratılış gayesidir. İnsan Allah’a
kul olmak için yaratıldı. İnsana,
mala mülke, nefse ve şeytana
köle olmak için değil…

Şeytan insanı Allah yolundan

alıkoymak için pek çok yöntem
kullanır. Namaz kılmasına engel
olmak için ‘gece en tatlı
uykundan uyanıp nasıl
kalkacaksın, boşver uyu’ der,
‘bu sıcakta oruç mu tutacaksın,
boşver Allah affeder’ der,
‘pembe yalanlardan bir şey
olmaz’ der, ‘menfaatin için her
şeyi yapmalısın’ der…

Şeytanın bu telkinlerini
duymayan insan yoktur. Ancak
bu telkinlere karşı güçlü ve
kararlı durabilen insan sayısı
oldukça azdır. Allah’ı gerçekten
seven, O’nun rızasını
kaybetmekten korkan ve
Allah’ın sınırlarını ve şeytanın
oyunlarını bilen insanlar bu
telkinlere karşı uyanıktırlar.
Şartlar ne olursa olsun
ibadetlerini yerine getirmekten,
güzel ahlak göstermekten ve
Rabbimizin sınırlarını
korumaktan asla taviz
vermezler. Çünkü bu dünyaya
neden geldiklerini ve bir gün
mutlaka Allah’a
döndürüleceklerini asla
akıllarından çıkarmazlar. Ne
para, ne mal mülk, ne şöhret ne
de herhangi bir menfaat onları
Allah yolundan ayıramaz. 

Evet zengin de olsak, fakir de
olsak, ne olursak olalım geçici
olan şu fani hayatta hep
imtihandayız. İşte bununla ilgili
iki Ayet-i Kerimenin manası
şöyledir: O ki, hanginizin daha
güzel davranacağını sınamak
(imtihan etmek için ) için ölümü
ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak
galiptir, çok bağışlayıcıdır.
(Mülk / 2.)

Çaresiz biz sizi biraz korku,
biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünlerden
eksiltme ile imtihan edeceğiz.
Müjdele o sabredenleri!
(Bakara/155)

Allah (c.c.) bu ikazlara
uymayanları ise şöyle
uyarmaktadır: “Sizi boşuna
yarattığımızı ve gerçekten bize
döndürülmeyeceğinizi mi
sandınız?” (23/Mü’minûn, 115) 

Dünya, bizim dediğimiz
hayatımız, sahip olduğumuz her
şey bir gün mutlaka yok
olacaktır. Şeytan bize
unutturmaya çalışsa da biz
uyanık olalım ve asla ahireti
unutmayalım. Aksi takdirde biz
de unutulanlardan, hor ve
aşağılık kılınanlardan oluruz.

Allah hepimize iyilik ve
güzellikleri yaşamayı,
kötülüklerden  uzak durmayı ve
bu dünya imtihanını kazanmayı
nasip etsin.... 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUDemircik gençlerinden
Suriyeli mülteciler için 
yardım kampanyası

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı İskeçe iline bağlı Mizanlı köyünü
ziyaret ederek soydaşlarla birlikte Cuma namazı
kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya Mizanlı köyüne ziyareti
sırasında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü

Ahmet Mete, Muavin Konsoloslar Davut Ocak ve
İrfan Çetin eşlik etti.

Başkonsolos Akıncı, Cuma namazı sonrası
soydaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, köy
halkıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkonsolos Akıncı’dan
Mizanlı köyü ziyareti

İSKEÇE’nin Demircik köyündeki gençler,
Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası
başlattı. 

Demircik Gençliği Yardım Eli grubu
tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde,
ülkelerini terk ederek Yunanistan’a, buradan da
Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilere
yönelik yardım malzemesi toplanacak.
Yardımların İskeçe ve Misfaklı köyünde toplanıp,
daha sonra mültecilerin bulunduğu yerlere
ulaştırılacağı ifade edildi. 

Yardım malzemelerinin 15 Ekim Perşembe
gününe kadar toplanacağı belirtildi. 

Konuyla ilgili olarak Demircik gençleri
tarafından yapılan açıklama şöyle: “15.10.2015
tarihine kadar Suriyeli mülteciler için aşağıda
belirtilen yardımlar toplanacaktır. Yardımlar
İskeçe merkez ve Misfaklı’da toplanıp
mültecilerin bulunduğu yere ulaştırılacaktır. 

İletişim: Yunus Banda +30 697 3019391. Bülent
Ömer Hafız +30 697 4345220. 

Mülteciler için topladığımız eşyalar şunlardır:
- Uyku tulumları, çadır, altlık, havlu, çarşaf,
battaniye - Yetişkinler ve çocuklar için
yağmurluk - Yetişkinler ve çocuklar için mont ve
ayakkabı - Plastik çatal-bıçak, büyük çöp
poşetleri - Su, bisküvit, kraker, çubuk krakerler,
tahıl barları, kurutulmuş ekmek, kuruyemiş,
susam helvası, kuru üzüm, kurutulmuş meyve,
bireysel meyve suları, süt, konserve (domuz eti
hariç) - Kişisel temizlik ürünleri (şampuan,
sabun, hijyen pedi, traş bıçağı, tuvalet kağıdı,
mendil, diş macunu, diş fırçası) - Bebek eşyaları
(plastik biberon, süt tozu, krem tozu veya
kavanoz, çocuk bezi, ıslak mendil, pişik için
krem) - İlkokul çağı seviyesi oyuncaklar,
çocuklar için resim eşyaları - Gazlı bez, bandaj,
yara bandı.”
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«Μα τι θέλει επιτέλους η Μειονότητα»;

Π ολλές φορές με ρωτούν φίλοι
συμπολίτες χριστιανοί, «μα τι
άλλο επιτέλους θέλει η

Μειονότητα, τώρα που όλα τα αιτήματά
της έχουν γίνει αποδεκτά από το ελληνικό
κράτος»; 

Μια που οι εκλογές τελείωσαν και οι
επόμενες θα καθυστερήσουν κανένα
χρόνο-ελπίζω-, είναι η στιγμή να
επιχειρήσουμε να δώσουμε μία απάντηση
στο ερώτημα «τι θέλει επιτέλους η
Μειονότητα». 

Η Μειονότητα προφανώς δεν έχει πέσει
από τον Άρη σε αυτό το σημείο του
πλανήτη. Ζει και βιώνει την οικονομική
κρίση, όπως όλοι μας και μάλιστα σε
μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας των χαμηλών
εισοδημάτων των καπνοπαραγωγών που
στο μέγιστο ποσοστό τους προέρχονται
από τις τάξεις της Μειονότητας. 

7.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών
μόνο στην Ροδόπη, σημαίνει ότι είτε
άμεσα είτε έμμεσα εμπλέκονται με την
καλλιέργεια του καπνού 30.000 άνθρωποι.
Οι οποίοι καλούνται συνήθως να βγάλουν
τον χρόνο με εισόδημα που βρίσκεται
κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως
αυτό επισήμως ορίζεται από το κράτος
και την στατιστική υπηρεσία.

Η Μειονότητα θέλει, λοιπόν, δουλειές

και αξιοπρεπή διαβίωση. Θέλει
εναλλακτικές πήγες εισοδήματος που θα
αναπληρώσουν τον εφιάλτη της πλήρους
κατάργησης της καλλιέργειας του
καπνού. Θέλει διαφύλαξη της
καλλιέργειας του μπασμά, ως μοναδικής
ποικιλίας παγκοσμίως που είναι
συνυφασμένη με την ζωή και την
παράδοση ολόκληρων κοινωνιών. Και
βέβαια, επιζητά η Μειονότητα το σπάσιμο
των ολιγοπωλιακών εμπορικών καρτέλ
που στραγγίζουν πλήρως το εισόδημα των
καπνοπαραγωγών και λυμαίνονται τον
χώρο της εμπορίας καπνού, δεκαετίες
τώρα. 

Ο κόσμος αποζητά μειονοτική
εκπαίδευση εφάμιλλη και ισότιμη με την
δημόσια. Η μειονοτική εκπαίδευση δεν
μπορεί να εκλείψει γιατί αποτελεί
ταυτοτικό στοιχείο του μειονοτικού
πολίτη. Γι΄ αυτό λοιπόν χρειάζονται
ενέργειες από την πλευρά του κράτους
που θα αποδεικνύουν ότι η μειονοτική
εκπαίδευση δεν αποτελεί τον φτωχό
συγγενή του εκπαιδευτικού συστήματος
της χώρας. 

Σχολεία άλλοτε με απαρχαιωμένες
υποδομές, όπως το μειονοτικό δημοτικό
του Μάστανλη στην Κομοτηνή και άλλοτε
υπερφορτωμένα με 850 μαθητές όπως το
Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τζελάλ

Μπαγιάρ στο οποίο στοιβάζονται 45
μαθητές σε κάθε αίθουσα, δεν αποτελούν
σύγχρονα πρότυπα εκπαίδευσης.  

Η επίκληση της γραφειοκρατίας, των
μορφωτικών πρωτοκόλλων, της
αμοιβαιότητας και κάθε είδους άλλων
λόγων από την πλευρά του κράτους, κάθε
φορά που μπαίνει ένα αίτημα για την
δημιουργία και ίδρυση ενός νέου
μειονοτικού σχολείου, αποτελούν
«προφάσεις εν αμαρτίαις» που
επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο λαός μας
ότι «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα
μέρες κοσκινίζει».

Προσφάτως, η ελληνική κυβέρνηση
ανακάλυψε ότι οι μαθητές της
Μειονότητας που εισάγονται στα
ελληνικά πανεπιστήμια με την ποσόστωση
του 0,5%, δεν μπορούν να πάρουν
μεταγραφή σε άλλο ίδρυμα ακόμα και αν
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ποιος
«φωστήρας» το σκέφθηκε αυτό; Πως
μπορεί να εκδικείσαι μια συγκεκριμένη
ομάδα του πληθυσμού που απολαμβάνει
μία θετική διάκριση που είναι συμβατή με
το Σύνταγμα και τους νόμους;

Η Ελλάδα αρνείται εδώ και χρόνια να
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
για τους συλλόγους της Μειονότητας,
αφού στην Θράκη η επίκληση και μόνο
της εθνικής καταγωγής της Μειονότητας
ή μέρους αυτής, αποτελεί «έγκλημα
καθοσιώσεως». 

Οι διορισμένες διαχειριστικές
επιτροπές των Βακουφιών, παρά τους
νόμους που έχουν ψηφιστεί και την κατά
καιρούς έκφραση καλών προθέσεων,
αποτελούν ένα στίγμα που δείχνει την
εμμονή της πολιτείας να ελέγχει πλήρως
τους θεσμούς που κινούνται γύρω από τα
ζητήματα της Μειονότητας στην Θράκη. 

Η διαρκής καθυστέρηση οποιασδήποτε
συζήτησης για την αλλαγή του τρόπου
επιλογής του Μουφτή με την εισαγωγή

ενός αντιπροσωπευτικού συστήματος
εκλογής, παραμένει αγκάθι ανεπίλυτο,
όσο και αν τελεί υπό την αίρεση των
δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του
Μουφτή. 

Η Μειονότητα δεν επιζητά ειδική
μεταχείριση αλλά ισοτιμία σε κάθε
έκφανση του καθημερινού βίου. Κανείς
δεν αμφιβάλει για τις προκαταλήψεις και
τις φοβίες που καλλιεργήθηκαν στο
παρελθόν. Ακόμα και η εκλογή τριών
μειονοτικών βουλευτών στην Ροδόπη,
εξαιτίας της λειτουργίας του εκλογικού
νόμου,  αποτέλεσε αφορμή για να
ξεκινήσουν και πάλι οι γνωστές
αμφισβητήσεις για την πολιτική και
εθνική σταθερότητα της περιοχής. Για
κάποιους χριστιανούς στην Θράκη-
ελπίζω όχι για τους περισσότερους- κάθε
τι που κάνει η Μειονότητα αποτελεί
προϊόν ύποπτων συναλλαγών που
υπηρετούν αλλότριες σκοπιμότητες. Αυτό
δεν αποτελεί, ασφαλώς, προωθητική
δύναμη ειρηνικής συμβίωσης.

Σε κάθε περίπτωση οφείλει και η
Μειονότητα με το πλούσιο επιστημονικό
δυναμικό που διαθέτει πλέον και με την
κατάκτηση πολλών βάθρων εξουσίας που
δεν είχε στο παρελθόν αλλά και την
βελτίωση που έχει παρατηρηθεί στον
τομέα των δικαιωμάτων σε σχέση με το
παρελθόν, να κάνει πιο τολμηρά βήματα
προσέγγισης με την χριστιανική κοινωνία.
Ο απομονωτισμός εντείνει την καχυποψία
και δεν δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας
και συν- αντίληψης των πραγμάτων. Και
οι μειονοτικοί βουλευτές έχουν και αυτό
τον στόχο σε πολιτικό επίπεδο να
προωθήσουν στην διάρκεια της θητείας
τους. 

Είναι καιρός η Μειονότητα της Θράκης
να αποτελέσει προωθητική δύναμη και
συγκριτικό πλεονέκτημα για να
κερδίσουμε όλοι μαζί το μέλλον που μας
αξίζει.        

ESKİDEN Semadirek’in en
yüksek kesiminde yer alan,
Fransızlar tarafından Niki
heykelinin Fransızlarla varılan
anlaşma uyarınca üç boyutlu
olarak iki kopyası yapılacak. Bu
amaçla orjinal Niki heykelinin
sergilendiği Paris’teki Louvre
Müzesi ile Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti arasında anlaşma
imzalandı. 

İki Niki heykelinin Semadirek

ve Dedeağaç’ta gerçek
boyutuyla yeniden dikileceği
ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak Doğu
Makedonya Trakya Eyaleti
Paris’teki müzeyle anlaşmaya
vardı ve heykellerin çok yakın
zamanda orijinal büyüklükte
kopyaları yapılacak ve
Semadirek ile Dedeağaç’ta
belirlenecek yerlere dikilecek.

Niki heykeli gerçek
boyutlarıyla Semadirek ve
Dedeağaç’a dikilecek

ADRES: Egnatias 98. Gümülcine (BTAYTD karşısı)
Bilgi için tel: 25310 70050

Yetişkinlere YUNANCA ve ALMANCA
dersleri...

Ortaokul - Lise öğrencilerine
MATAMATİK, FİZİK, ESKİ YUNANCA (ARHEA

ELİNİKA), TARİH dersleri 

REŞİTREŞİT
SALİMSALİM

DERSANESİ

Üniversite

öğrencilerine

yönelik TÜRKÇE

yeterlilik sınavına

hazırlık...

AZINLIĞIMIZIN İLK DERSANESİ
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
"Türkiye dahil tüm müttefiklerimizi her
türlü tehdide karşı korumaya hazırız" dedi.

Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin
Savunma Bakanları Toplantısı öncesi
gazetecilere açıklamalarda bulunan
Stoltenberg, "NATO'nun, güney sınırından
gelebilecek tehditlere karşı müttefikini
korumak için Türkiye'ye asker göndermeye
hazır" olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri, endişe kaynağının
Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları ve
füze saldırıları olduğunu belirtti.

Reuters'ın haberine göre; Stoltenberg,
Rusya'ya Suriye'de Esad rejimine destek
olmayı bırakıp IŞİD'le savaşması
konusunda çağrıda bulundu.

"ÇEVİK GÜÇ TÜRKİYE'YE
KAYDIRILABİLİR"
Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova yanlısı
isyancılara destek için gerçekleştirdiği
askeri müdahalenin ardından NATO'nun
aldığı önlemler kapsamında 13 bin kişilik
bir çevik güç oluşturulacağını hatırlatan
Stoltenberg, bu askerlerin gerekli olduğu
takdirde hem doğuya, hem de güneye
kaydırılabileceğini belirtti.

Stoltenberg, "Farklı yönlerden farklı
tehditlerle karşılaşıyoruz. Çatışma,
istikrarsızlık ve emniyetsizlik... Soğuk
Savaş'ın sona ermesinden bu yana, kolektif

savunmamıza yönelik en büyük takviyeyi
gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Afganistan'daki NATO askeri
sayısı konusunda ise bir karar alınmadığını
sözlerine ekledi.

TÜRKİYE-RUSYA 
İLİŞKİLERİNDEKİ 
GERGİNLİK
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler,
Rusya'ya ait savaş uçaklarının hafta
sonunda Türk hava sahasını ihlal etmesi
nedeniyle gerilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ihlallerin,
"olumsuz hava koşulları" nedeniyle
gerçekleştiğini öne sürmüştü. NATO Genel
Sekreteri Stoltenberg, daha önceki
açıklamasında, Rusya'nın hava sahası
ihlallerinin "kaza" olmadığını söylemişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ
HAVA SALDIRILARINI DEĞERLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John
Kirby,  Rusya’nın Suriye'de şu zamana
kadarki hava saldırılarının yüzde 90’ından
fazlasının IŞİD veya El Kaide ile bağlantılı
teröristlere değil, Suriye için daha iyi bir
gelecek arayan ve Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad’ın iktidarda kalmasını
istemeyen muhaliflere yönelik olduğunu
söyledi. 

Kirby, günlük basın toplantısında,

“Türkiye’yi tehditlere karşı korumaya hazırız”
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,

"NATO'nun, güney sınırından gelebilecek
tehditlere karşı müttefikini korumak için
Türkiye'ye asker göndermeye hazır" olduğunu
söyledi.

"Güvenli bölge oluşturmaya yönelik
zorluklar var. Kesinlikle Türklerin
böyle bir bölgeyi istemelerinin
altındaki kaygıları anlıyoruz ve
onlarla bu konuda görüşmelere
devam edeceğiz" diye konuştu.

Kirby, Rusya’nın şu zamana
kadarki hava saldırılarının yüzde
90’ından fazlasının IŞİD veya El Kaide
ile bağlantılı teröristlere yönelik
olmadığına dikkati çekerek, "Bunlar
çoğunlukla Suriye için daha iyi bir
gelecek isteyen ve Esad’ın iktidarda
kalmasını kabul etmeyen muhalif
gruplara yönelik. İster denizden
füzelerle, ister havadan bombalarla
olsun onların vurulmasının sonucu
aynı, Esad, Rusya’dan destek almaya
devam ediyor." dedi. 

Rusya’nın Suriye’deki askeri
faaliyetlerinin halihazırdaki
mezhepsel çatışmaları alevlendirme
potansiyeli taşıdığına işaret eden
Kirby sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha
önce de söylediğimiz gibi, eğer Rusya
IŞİD’e karşı mücadelede yapıcı bir rol
oynamak isterse, biz bunu
konuşmaya istekliyiz. Ancak, askeri
güçlerini kullanma tercihleri ve
vurdukları hedefler göz önüne
alındığında, şu anda o noktada
olmadığımız görülüyor. Rusya’nın
hava saldırılarının mevzilerine
bakıldığında, bu herkesi tek bir
sonuca götürüyor ki o da Rusya'nın
Esed rejimini desteklemeye çalıştığı.
Bu da sadece çatışmaları uzatacak ve
işleri daha da kötüye götürecektir".

Türk bilim adamına
Nobel Kimya Ödülü

NOBEL Kimya Ödülü
aralarında bir Türk'ün
de bulunduğu üç bilim
insanına verildi. Aziz
Sancar, Thomas Lindahl
ve Paul Modrich DNA
onarımı alanındaki
çalışmalarıyla ödüle
layık görüldü.

Ödülü veren İsveç
Kraliyet Bilim
Akademisi İsveçli
Tomas Lindahl ve
Amerikalı Paul Modrich
ile Türkiye ve ABD
vatandaşı Aziz
Sancar'ın çalışmalarının
"Yaşayan hücrelerin
faaliyetlerine dair temel
bilgiler sağladığını"
belirtti.

Akademi ayrıca,
çalışmada elde edilen
sonuçların yeni kanser
tedavileri gibi birçok
alanda kullanıldığını
vurguladı.

69 yaşındaki Aziz
Sancar Kuzey Carolina
Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde çalışıyor.

Sancar İsveç Kraliyet

Bilim Akademisi'ne verdiği
ilk röportajda haberi gelen
telefonla aldığını söyledi.

"Türkiye'de kutlama
olacak mı?" sorusuna
"Eminim olacaktır" yanıtını
veren Sancar, "Mümkün
olduğunca çok derslerime
girmeye çalışacağım. Ama
büyük olasılıkla programda
aksamalar olacak" dedi.

Sancar ayrıca "Yıllardır
yaptığım çalışmaların böyle
tanınmış olmasına
memnunum. Ayrıca ailem,
memleketim ve sonradan
edindiğim memleketim için
de memnunum. Bu özellikle
Türkiye için çok önemli."
dedi.

Paul Modrich, Sancar'la
yaşıt ve aynı fakülteden.

77 yaşındaki Lindahl ise
çalışmalarını, Francis Crick
Enstitüsü ve İngiltere Kanser
Vakfı'nın Clare Hall
Labaratuvarında sürdürüyor.

8 milyon İsveç Kronu para
ödülü, Alfred Nobel'in ölüm
yıldönümü olan 10 Aralık'ta
sahiplerine verilecek.

SIRBİSTAN'ın başkenti
Belgrad'a yakın Şopiç köyü
sakinleri, Sırp Ortodoks Partiği
İriney’e mektup yazarak,
fırtınada zarar gören kiliseyi
yıkmak isteyen papazın
vazgeçmemesi halinde İslam'a
geçeceklerini açıkladılar.

Başkent Belgrad
yakınlarındaki köyün 150 yıllık
kilisesinin, fırtınada zarar
gördüğü için papaz tarafından
yıkılmak istenmesi köylüleri
kızdırdı. 

Patrik İreney'e mektup
göndererek kiliselerinin
korunmasını isteyen köylüler,
taleplerinin karşılanmaması
halinde topluca İslam'a
geçecekleri tehdidinde
bulundular.

Köylüler mektupta
Müslüman oldukları takdirde
"Sırbistan Cumhuriyeti'nin
pozitif ayrımcılık
kanunlarından faydalanarak
binalarını koruyabileceklerini"
bildirdiler.

Köylülerden Predrag
Lazareviç, mektubu
komşularına danışarak
kendisinin kaleme aldığını ve
taleplerinin karşılanmaması
halinde, İslam'a geçmek
konusunda kararlı olduklarını
vurguladı.

Papaz Mirko Tesiç, geçen yıl
yaşanan bir fırtınada zarar
gören kilisenin tamamen
yıkılarak yerine yeni bir kilise
yapılması gerektiğini
savunuyor.

Papaza kızıp Müslüman olacaklar
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KUZEY Yunanistan Yunan-
Türk Ticaret Odası’nca
düzenlenen Selanik İş
Forumu’nda, Türk ve Yunanlı
işadamları işbirliği imkanlarını
ele aldı ve spordan gıdaya,
turizmden gayrimenkule,
mobilyadan inşaata kadar pek
çok alanda işbirliği anlaşması
imzaladı.

Kuzey Yunanistan Yunan-
Türk Ticaret Odası Başkanı
Dimitris Simeonidis, her iki
ülkenin de önemli bir süreçten
geçtiğini belirterek, “Geçmişte
iki ülke insanlarının birbirine
düşmanlığını körükleyenler kar
etti, biz hep zarar gördük. Artık
gerçekleri görüp işbirliği yapma
zamanı” dedi.

KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ
Kuzey Yunanistan Yunan-Türk
Ticaret Odası Türkiye
Temsilciği’ni üstelenen TÜGİAD
Ege şubesi Kurucu Başkanı
Musa Turan da Ege’nin iki
yakasının bir araya gelmek
zorunda olduğunu kaydederek
şunları söyledi: “Önyargılarla
çok fazla şey söylemek
mümkün. Ancak gerçekler
önyargılardan farklı.
Yunanistan, Türkiye’nin Batı’ya
açılan kapısı. Türkiye de,
Yunanistan’ın Doğu’ya açılan
kapısı. Kurulacak ilişkiler buna
göre kurgulanırsa, her anlamda
iki ülkeye de ciddi kazanımlar
sağlayacaktır. Yunanistan’ın
Avrupa’da bize göre daha etkin
olması nedeniyle biz de İzmir’in
boyozunu, Mersin’in cezeryesini
birlikte satalım dedik. Hem biz,

hem onlar kazanacak. PAOK ve
Karşıyaka kulüpleri zaman
zaman birbirlerine rakip
olacaklar elbette, ancak her ikisi
de işbirliği yaparak rakibinin
kalitesine katkıda bulunacak.
İyi ve kaliteli rakip her zaman
için sizi daha ileriye götürür.”

SPORDA YAKINLAŞMA
Toplantıların ardından
işadamları, Yunan
meslektaşlarının işyerlerini
incelerken, ARİS ve PAOK spor
kulüplerinin karşılaşmalarını
yaptığı salonlarla müzeleri
ziyaret edildi. Karşıyaka Spor
Kulübü Başkanı Ali Erten,
Selanik Ulusal Spor Başkan
Yardımcısı Yorgos Kassimatis’le
bir araya geldi. Kassimatis’in
karşılıklı ilişkileri geliştirme
önerilerini içeren iyi niyet
mektubunu alan Erten, konuyu

Türk yetkililerle paylaşacağını,
Karşıyaka Spor Kulübü olarak
ellerinden gelen her işbirliği
ortamını değerlendireceklerini
vurguladı.

MUSA TURAN’A
BÜYÜK ONUR
Selanik İş Forumu, Türk ve
Yunanlı işadamlarının örnek
işbirliğine de sahne oldu.
Türkiye Genç İşadamları
Derneği (TÜGİ- AD) Ege şubesi
Kurucu Başkanı Musa Turan,
Türk ve Yunan işadamlarının
oybirliği ile hem oda yönetim
kuruluna, hem de Türkiye
Temsilciliği’ne seçildi. Büyük
onur duyduğunu belirten
Turan, özellikle Ege’deki iş
insanlarının Yunanistan’la,
Yunanistan’daki iş insanlarının
da Türkiye’yle giderek daha
yoğun iş yaptığını, böylelikle iki

ülke arasındaki iş hacminin
istikrarlı bir yükseliş
gösterdiğini söyledi.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Kuzey Yunanistan Yunan- Türk
Ticaret Odası Başkanı Dimitris
Simeonidis de, Musa Turan’ın
yıllardır iki ülke arasındaki iş
ilişkilerini geliştirmek için
örnek bir çaba gösterdiğini dile
getirerek, “Keşke her iki ülkede
de Musa Turan gibi vizyon
adamları daha çok olsa. Biz bu
iş yapma felsefesini geliştirdikçe
iki ülkenin dayanışması bizleri
daha güçlü kılacak. Yunanistan
olarak son dönemde
yaşadıklarımızdan büyük
dersler çıkardık. Aynı denizin
çocuklarıyız, aynı mutfakta
büyüdük. Bu kardeşlik bizi daha
güçlü kılacak.” dedi.

Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Dimitris
Simeonidis, “Artık gerçekleri görüp işbirliği yapma zamanı” dedi.
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Azınlık Eğitimi için tarihi bir makale

Muhterem hemşehrilerim;
Yanda okuduğunuz makale 11 Eylül 1961 Pazartesi ve

828 No lu “TRAKYA” gazetesinde üstad NURİ efendinin
1961 -1962 ders yılının başlaması münasebetiyle neşrettiği
ilk makaledir.

Üstad Batı Trakya Türklerinin eğitimi ve öğretimi için
bundan sonra 25 makale daha yayınlamıştır.

“GÜNDEM”in yayın düzeni eğer müsait olursa bu
örnek, bilgi dolu, yol gösterici makaleleri sizlerle
paylaşmak istiyoruz. Tabii koşullar müsait olursa.

Eğer bunu gerçekleştirebilirsek 54 yıl önce azınlık
eğitimi ve öğrenimi için neler yazıldığı görülebilecektir.

Bu haftaki sohbetimizde okuduğunuz “TRAKYA”
gazetesinin başlığındaki “EĞİTİM VE ÖĞRETİM
DURUMUMUZDA İKİNCİ MERHALE” ile o zaman da neler
yapılması icab ettiğini ve nelere dikkat edilmesi icab
ettiğini hep beraber göreceğiz.

Şöyle ki; Batı Trakya Türklerinin eğitim ve öğretim
sorunu için o zaman herkesin hemfikir olduğu kendi
çocuklarının Türkiye’deki “ÖĞRETMEN OKULLARINDA”
eğitim görüp Yunanistan’da Yunan yasalarına göre
hazırlanmış ilkokul eğitim ve öğretim programını
uygulamak üzere “ANADİLİ”eğıtimini tam olan
öğretmenlerin okullarımızda vazife almaları düşünüldü.

Onun için de taa 1956’dan itibaren gruplar halinde
Türkiye öğretmen okullarına kendi ilkokullarımızdan
mezun olmuş çocuklarımızı oraya gönderdik.

1960’tan sonra gruplar halinde dönmeye başlayan
öğretmen okulu gençlerimiz okullarımızda yerlerini
almaya başladılar.

Peki ondan sonra bu yazılanlar ve yapılması istenen
gerçekleşti mi?

Bu sorunun cevabını bundan sonra yayınlayacağımız
25 makalede hep beraber okuyacağız.

***

Muhterem hemşehrilerim,
Üstad NURİ efendi bu makaleleri yayınladığı o süreçte

Yunanistan’ı yöneten sağ partinin 10 yıllık mebusu idi.
Bu 10 yıllık mebusluğu esnasında “TÜRK DEVLETİ”

Cumhur başkanı “CELAL BAYAR” ile çok dost idi. Ve
sıkıştığı zaman kendisi ile telefon ve yazı ile muhabere
ederdi.

Ayrıca “TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMET BAŞKANI”
mütereffa Adnan MENDERES ile de çok sıkı ilişkisi vardı.

Ve bilhassa Batı Trakya Trüklerinin “TÜRKÇE EĞİTİMİ
ve  ÖĞRENİMİ” nin aksamaması için hiç tereddüt
etmeden hem “TÜRK BAŞBAKANI” hem de “TÜRK
HÜKÜMETİ” ricali ile paylaşmak için hiç çekinmezdi.

Tabii, Yunanistan’da mebus olduğu “MAREŞAL
PAPAGOS”un “SİNAGERMOS” partisi hükümeti ricali,
akabinde “KOSTANDİNOS KARAMANLİS’in” hükümeti
mensupları ile azınlık ailesinin eğitimi öğrenimi ve diğer
konularını şifahen ilgili bakan ve mesul makamlardaki
kişilerle istişare ederdi.

Onlardan çözüm bulamadığı zaman hükümet
başkanlarına hiç lamı – cimi olmadan müracaat eder
çözüm isterdi. 

Olmadı mı ne yapardı?
Bu makalelerde gördüğünüz gibi gazetede bütün

konuları en ince teferruatına kadar bütün ilgili makam
mensupları ve Batı Trakya Türkleri hemşehrileri ile
paylaşırdı.

Peki bütün bunlara rağmen kem – küm edilir de çözüm
bulamazsa ne yapardı?

Ha bu sorunun cevabını en ince teferruatına kadar
gelecekte bu sohbet sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

Biraz bekleyin efendim..  

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuğun Eğitiminde 
Oyunun Önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocukları oyun
oynarken
gözlemlemek, onların

oyun esnasındaki
davranışlarını takip etmek,
bizlere çocuklarımızın iç
dünyası ve ruh haliyle ilgili çok
güzel ipuçları verebilir.
Örneğin, evcilik oyununda
bebeğine sürekli vuran ve
bağıran bir çocuk, ailesinden
de aynı davranışı görmektedir
muhtemelen ! Ya da sürekli
mızıkçılık yapan, her zaman
kendi istediği oyunların
oynanması için direten bir
çocuk da, evde her istediği
yapılan şımartılmış bir
çocuktur. Dolayısıyla evde
yaşananlar, aile içi sorunlar,
genellikle çocuğun oyunlarında
yer almaktadır. Anne baba,
çocuğun evcilik oyunlarını
izlediğinde, evde yaşanan
hangi olumsuzlukların çocuğu
etkilediğini anlayabilirler.

Çocuklar oyunlarında, diğer
çocuklarla iletişim kurarak
farkında olmadan öğrenirler.
Işbirliği kavramı gelişir.
Yaratıcılıkları ortaya çıkar,
hayal güçleri gelişir.

Çocuklar oyun yolu ile
düşünerek deneyim kazanırlar.
Etraflarındaki eşyaların,
özelliklerini de deneme
yanılma yoluyla öğrenirler.

Oyunlar, çocukların fiziksel
gelişimlerine ve
sosyalleşmelerine de yardımcı
olurlar. Çocuğun saldırgan
olmaması için, birikmiş
enerjisinin boşaltılması
gerekir. Bunun için, oyun en
uygun yöntemdir. Çocuk, oyun
oynarken koşar, düşer, bağırır,
güler, ağlar. Bu duygular ve
hareketler sayesinde de, içinde
birikmiş olan enerjiyi dışarıya
atar. Bu da çocuğun ruh sağlığı
açısından önemlidir. Çünkü

sıkıntısını içınde biriktiren,
oyun oynamayan çocuklar,
zamanla ruhsal sıkıntılar ve
sorunlarla karşılaşabilirler.

Çocuk oyunları gerçek
yaşamın aynasıdır aslında!
Çocuklar paylaşmayı, insan
ilişkilerini, insanlar arasındaki
çatışmaların nedenlerini ve
sonuçlarını, karar vermeyi,
sorunları çözmeyi, çevrelerini
tanımayı ve anlamayı oyun
içerisinde öğrenirler. Mesela
bahçede saklambaç oynayan
çocuklar, saklanırken aynı
zamanda ağaçları, yaprakları,
böcekleri, kuşları inceleyerek
yeni şeyler keşfederler.
Oyunlar içindeki kurallar da
çocuğu hayata hazırlar.

Oyun, çocuğun zihinsel
gelişimine de katkı sağlar.
Çocuğun karar verme,
düşünme, değerlendirme,
yorum yapabilme yetenekleri
de oyunla gelişir.

Çocuklar, oyunlarda eşitliği
öğrenirler. Oyun çocuğu
eğlendirirken, ona hayatı da
öğretmektedir. Evde anne
babalar, okulda ise
öğretmenlerin, çocukların
bedensel, zihinsel, dilsel,
sosyal ve duygusal
gelişimlerini desteklemek için,
oyuna önem vermeleri gerekir.

Oyunlar, çocukların
eğitiminde etkili birer araç
oldukları için, oyuna gerektiği
şekilde yer verilmelidir. Evde
uygun ortam sağlanmalı,
okulda ise gerek beden eğitimi
derslerinde, gerekse diğer
derslerde oyunla öğrenmeye
yer verilmelidir. Öğretmenlerin,
çocukların kendilerini ifade
edebilmelerine yardımcı
olması açışından buna dikkat
etmeleri önemlidir.

22 9 Ekim 2015

BTAYTD Kadın Kolu’ndan
Edirne gezisi

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Kadınlar Kolu, 3 Ekim
Cumartesi günü Türkiye’nin
Edirne şehrine bir gezi
düzenledi.

Çocuklu annelere yönelik ve

günü birlik düzenlenen gezi
kapsamında, Edirne Trakya
Üniversitesi sosyal tesislerinde
anne ve çocuklara kahvaltı
verildi. Daha sonra konuk
heyet, İstanbul Moda Çocuk
Tiyatrosu’nun Edirne Halk
Eğitim Merkezi’nde düzenlediği

müzikli çocuk oyununu izledi. 
Geziyle ilgili olarak BTAYTD

tarafından yapılan açıklamada,
“Yoğun bir katılımla
gerçekleşen geziden anne ve
çocuklar memnun olarak
ayrılmışlardır” ifadelerine yer
verildi.

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen 
abo ne le ri mi zin, Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde 16 Eylül 2015
tarihinde oynanan Dinamo
Zagreb-Arsenal maçında ev
sahibi takımın oyuncusu
Arijan Ademi’nin doping
testinin pozitif çıktığı
açıklandı.

UEFA şampiyonlar ligi’nde
ilk hafta oynanan Dinamo
Zagreb-Arsenal maçının
ardından, ev sahibi ekibin
Hırvat futbolcusu Arijan
Ademi’nin doping testinin
pozitif çıktığı bildirildi.

Dinamo Zagreb Kulübü’nden
yapılan açıklamada, 16
Eylül’de oynanan ve Hırvat
ekibinin 2-1 kazandığı
karşılaşmadan sonra yapılan
kontrollerde, 24 yaşındaki
Ademi’den alınan doping
numunesinde pozitif bulguya
rastlandığı belirtildi.

UEFA’nın başlattığı disiplin
prosedürünün, futbolcudan
alınacak B numunesinin
sonucuna göre
tamamlanacağı hatırlatıldı.

GEÇEN SEZON
6 KEZ DOPİNG
KONTROLÜNE
GİRDİ, TEMİZ ÇIKTI
Açıklamada ayrıca, Dinamo
Zagrebli futbolcuların
Avrupa ve lig maçları için
defalarca doping kontrolüne
tabi tutulduğu ve şimdiye
kadar bu tip bir sorunla
karşılaşılmadığı aktarıldı.
Ademi’nin geçen sezon 6 kez
girdiği doping testlerinin
hiçbirinin pozitif çıkmadığı
da ifade edildi.

Hırvatistan’da oynanan
“Devler Ligi” F Grubu ilk
hafta mücadelesinde
Dinamo Zagreb, orta sahada
görev yapan Ademi’nin 90
dakika sahada kaldığı maçta
İngiliz temsilcisi Arsenal’ı
Pivaric ve Fernandes’in
golleriyle 2-1 yenmişti.
Arsenal’ın tek golünü
Walcott kaydetmişti.

Galatasaray kafilesi
Gümülcine’de... 

Şampiyonlar
Ligi’nde doping
skandalı

PANTHRAKİKOS’la
10 Ekim Cumartesi günü
maç yapacak
Galatasaray kafilesinin,
9 Ekim Cuma günü
Gümülcine’de olacağı
bildirildi. 

Gümülcine Amatör
Futbol Kulüpleri Birliği
(EPS) Başkan Vekili
Ömer Ömer, Galatasaray
Spor Kulübü’nün Batı
Trakya ziyareti ve
Panthrakikos takımı ile
yapacağı dostluk maçına
ilişkin GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray Başkanı
Dursun Aydın Özbek ve
Teknik Direktör Hamza
Hamzaoğlu’nun yanı
sıra, futbol takımı
kadrosuyla birlikte
toplam 55 kişinin yer
alacağı heyetin
Gümülcine’nin Chris Eve
otelinde kalacağını
belirten Ömer, konuk
heyet içinde önemli
isimlerin de yer alacağını
söyledi.

Takımın Cuma günü
erken saatlerde

İstanbul’da Florya
tesislerinde yapacağı
antrenman sonrası
Gümülcine’ye
karayoluyla hareket
edeceğini kaydeden
Ömer, Cuma günü
öğleden sonra da
Gümülcine’de olmasını
beklediklerini söyledi.
Panthrakikos ile
Galatasaray takımları
arasında oynanacak
dostluk maçının 10 Ekim
Cumartesi günü
Gümülcine’nin
Panthrakikos futbol
sahasında saat 18:30’da
başlayacağını belirten
Ömer, maç sonrası
Hamza Hamzaoğlu’nun
bir basın toplantısı
düzenleyeceğini
kaydetti.

Dostluk maçına başta
azınlık insanı olmak
üzere, yoğun ilginin
olacağını vurgulayan
Ömer, yaklaşık 10 bin
seyircinin maçı
izlemesini
beklediklerini, bunu da
satılan biletlerlerden

yola çıkarak tahmin
ettiklerini söyledi.

“HERKESİ MAÇA 
DAVET EDİYORUZ”
Galatasaray Teknik
Direktörü Hamza
Hamzaoğlu’nun izni
olması halinde konuk
heyete Gümülcine’de bir
şehir turu yaptırmak
istediklerini de dile
getiren Ömer, dostluk
maçı sonrası Galatasaray
ekibinin 11 Ekim Pazar
günü İstanbul’a

döneceğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ VE
FENERBAHÇE DE BATI
TRAKYA’YA GELEBİLİR
Ömer Ömer
açıklamasında,
Türkiye’den
Galatasaray’ın yanı sıra,
önümüzdeki dönemde
Beşiktaş ve Fenerbahçe
spor kulüplerinin de Batı
Trakya’ya gelebileceği
müjdesini verdi.

GÜNDEM’in,
“İlerleyen dönemlerde

Türkiye’den diğer spor
kulüplerinin Batı
Trakya’ya gelmesi söz
konusu mudur?”
sorusuna Ömer şöyle
cevap verdi: “Öncelikle
Beşiktaş’ı getireceğime
söz verdim. Beşiktaş
takımının Batı Trakya’ya
gelmesi yönünde
girişimlerde
bulunacağım. Ondan
sonra da Fenerbahçe’nin
gelmesi yönünde
girişimlerim olacak.”

Beşiktaşlılar’a stat müjdesi
BEŞİKTAŞ’ın Dolmabahçe’de yapımına

devam edilen stadı Vodafone Arena’nın
tamamlanan çatı çelik iskeletinin yerine
kaldırılması için düğmeye basıldı. 
Beşiktaş’ın Dolmabahçe’de yapımına
devam edilen stadı Vodafone Arena’nın
tamamlanan çatı çelik iskeletinin yerine
kaldırılması için düğmeye basıldı. Halatlara
yük bindirilerek başlanan çatı kaldırma
işleminde hidrolik pompalar kullanılıyor.  
Çatı iskeleti ilk aşamada 20 santimetre
kaldırılarak daha önceden takılan 36 bin
civata tekrar sıkılacak. Çalışmaların hava
şartlarının da uygun olması durumunda 1
hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.  

ÇATI KALDIRMA 
OPERASYONU BAŞLADI
Dolmabahçe’de bulunan tarihi stadyumun
yıkılmasıyla yerine yapılan Vodafone Arena
stadyumu inşaatı, geçtiğimiz aylarda çelik
çatı iskeleti sırasında yaşanan bir çökmenin
ardından bir süre durmuştu. Gerekli
emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından
hasarlı bölümleri sökülen çelik çatı
iskeletinin yapımına tekrar başlanmıştı.
Çalışmaların aralıksız devam ettiği
stadyumda çelik çatı iskeleti tamamlandı.
Çatıyı yerine kaldırmak için başlatılan bir
dizi işlem için start verildi. 

36 BİN VİDA YENİDEN SIKILACAK
Büyük bir titizlikle yapılan çatı kaldırma
işleminde önce stadyumun çevresinde
yapılan 84 adet çelik kolona bağlanan
halatlara yük bindirilerek kontroller
başladı. Çatı önce 20 santimetre havaya

kaldırılacak. Bu aşamadan sonra daha
önceden takılan toplam 36 bin civatanın
tekrar sıkılma işlemi gerçekleştirilecek.
Hidrolik kaldıraçların kullanıldığı
çalışmanın her aşamasının kameralar
tarafından saniye saniye izlendiği belirtildi.
Herhangi bir aksaklık durumunda
mühendislerin müdahale için hazır
beklediği öğrenildi. Çalışmaların, hava
şartlarının da uygun olması durumunda bir
hafta içinde tamamlanması bekleniyor.   

VODAFONE ARENA STADYUMUNUN
ÇATISININ ÖZELLİKLERİ
Vodafone Arena Stadyumu kullanılan
teknolojiyle dünyadaki statlar içinde öne
çıkıyor. Toplam 26 bin metrekarelik bir alanı
kaplayacak olan stat çatısı bütün tribünleri
kapatacak. Çatı kaplamasında kullanılacak
özel bir madde, güneş ışınlarının yaklaşık
yüzde 25’lik bölümünü geçirirken stadın
içinde seyircilere ve çimlere zarar vermeden
yeterli aydınlık olmasını sağlayacak. 
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Yeni meclis yemin etti...

20 Eylül Pazar günü yapılan
erken genel seçimlerde
parlamentoya giren
milletvekilleri yemin etti.
Milletvekilleri törende,
Ortodoks Hiristiyan, İslam ve
seküler olmak üzere üç farklı
şekilde yemin etti. 

Milletvekili aileleri ile
Atina'da görev yapan
büyükelçiler yemin törenini
kendilerine ayrılan özel
bölümde izledi. Türkiye'nin
Atina Büyükelçisi Kerim Uras da
törende yer aldı. 

Meclisteki yemin töreni 3
Ekim Cumartesi günü yapıldı.
Meclisteki 300 milletvekilinden
bir kısmı dini yemin ederken,
büyük çoğunluğu SİRİZA
milletvekillerinden oluşan
vekiller ise seküler yemin
etmeyi tercih etti. Dört azınlık
milletvekilinden Rodop SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf seküler

yemin ederken, Rodop POTAMİ
Milletvekili İlhan Ahmet ile
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek Kur’an-ı Kerim’e
yemin etti. 

Meclisteki yemin törenine
YDP milletvekili Nikitas
Kaklamanis başkanlık etti. 

25 YIL SONRA MECLİSTE
20 Eylül seçimlerinde 25 yıl
sonra yüzde 3 barajını aşarak 9
vekille meclise girmeyi başaran
Merkez Birliği (Enosi Kentroon)
Partisi lideri Vasilis Leventis'i
çok sayıda milletvekilinin tebrik
etmesi dikkat çekti.

Geçen dönem parlamentoda
yer almayan 70 vekil yeni
mecliste görev aldı. Bunlardan
61'i ise ilk defa milletvekili
seçilme başarısı gösterdi.
Mecliste 59 kadın milletvekili
görev yapacak. 

Parlementoda SİRİZA 145,
Yeni Demokrasi Partisi 75, Altın

Şafak 18, PASOK 17, Yunanistan
Komünist Partisi (KKE) 15,
POTAMİ 11, Bağımsız Yunanlılar
Partisi 10 ve Merkez Birliği
Partisi (Enosi Kentroon) de 9
milletvekili ile temsil edilecek. 

Mustafa Mustafa ile Ayhan
Karayusuf seküler, İlhan Ahmet ile
Hüseyin Zeybek, Kur’an-ı Kerim’e
yemin etti.

Trikala’da şoförsüz minibüs uygulaması
TRİKALA şehrinde Avrupa’nın ilk şoförsüz

minibüsleri deneme sürüşlerinin ardından hizmet
vermeye başladı.

Trikala belediyesi tarafından desteklenen
program, aylar süren güzergah belirleme ve
vatandaşların bilgilendirilmesinin ardından
deneme sürüşlerine başladı. Vatandaşların
güzergah boyunca otomobillerini park etmemeleri
istendi. Birkaç gün önce de yolcuların kullanmaya
başladığı minibüsler, şehrin en işlek caddelerinde
hizmet veriyor.

Elektrikle çalışan çevre dostu minibüsler, GPS
sistemi, engel tanıyan lazer ve bilgisayar
yardımıyla hareket ediyor. Minibüsler
vatandaşların şaşkın bakışları arasında yol alıyor.
Kimi meraklı vatandaş deneme amaçlı minibüsleri
kullanırken diğer bazıları ise fotoğraflıyor.

Minibüsleri vatandaşlar Pazartesi günü hariç
haftanın diğer günlerinde kullanabiliyor. Mavi
hatta 2,34 kilometre güzergahta 9 durak ile hizmet

veriyor. 15 yolcu kapasitesine sahip minibüsler 20
kilometre hız yapabiliyor. Kırmızı hattın uzunluğu
ise yarım kilometre ve 3 duraktan oluşuyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2012’de araştırma
ve teknolojik kalkınma programı çerçevesinde
üretilmeye başlanan şoförsüz otobüsler, 2014 - 2016
yılları arasında 5 Avrupa şehrinde altı ay süreyle
hizmet verecek.
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