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kura çekiminde

torbalar belli oldu

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Balkan ülkelerinden liderlerin
de katıldığı 3'üncü Selanik
Zirvesi'nde ulaşım ve enerji
projelerini anlattı. .Çipras,
TürkAkım doğal gaz boru hattı
projesinin bir kolunun
Yunanistan üzerinden
Avrupa'ya geçmesi konusunu
AB'nin gündemine
taşıdıklarını söyledi. 

»3

bilimdünya

ATİNA Pantio Üniversitesi
uluslararası hukuk profesörü
Aggelos Sirigos, azınlık köylerine
acilen devlet ilkokulları açılması
gerektiğini söyledi. Eski Rodop
milletvekili ve eski bakan Evripidis
Stilyanidis’le azınlığın yaşadığı
bölgelerde devlet okulları açılması
için çok uğraş verdiklerini, bazı
köylere okul açıldığını ancak bu
okulların gerektiği gibi faaliyetine
devam edemediğini anlatan Sirigos,
azınlık köylerinde devlet
ilkokullarının açılması halinde
Pomakların büyük çoğunluğunun
devlet okullarını tercih edeceğini
iddia etti. 

»9

Tütüncünün endişeli
bekleyişi sürüyor! 
Rodop  ilinde tütüncü, ürününün satılmasını bekliyor. Her yıl Eylül ayı
sonlarına doğru başlayan tütün alımları Kasım ayı sonuna gelinmesine
rağmen henüz başlamadı.  

YUNANİSTAN’ın diğer
bölgelerinde tütün
alımları başlarken,
Rodop ilinde bir
hareketlenme olmaması
üreticiyi
endişelendiriyor.

GÜNDEM’e konuşan
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, “Bu yıla
kadar Eylül ayının
ortalarından sonra tütün
alımları başlıyordu.
Ancak bu sene Kasım
ayının sonlarına gelmiş
olmamıza rağmen henüz
Rodop ilinde tütün
alımına başlamadılar.
Tüccarlar bunu kasten
bekletiyor. Amaçları da
tütünümüzü düşük fiyata
almak. Gerekçeleri de bu
yılki tütünün kalitesinin
düşük olması.” dedi.

»8

Çipras’tan
TürkAkım
açıklaması

Gençler
Birliği’nde 
göç sergisi 
Ankara’daki Trakyalılar Yardımlaşma,
Dayanışma, Araştırma ve Tanıtma
Vakfı, Gümülcine’de “Göçün Acısında
Birleşen Gönüller” konulu fotoğraf
sergisi ve müzik dinletisi düzenledi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB), gerçekleştirilen etkinlik 16
Kasım Cuma günü yapıldı.  »2

İskeçe Türk Biriliği’nin (İTB)
kurucuları arasında yer alan
öğretmen ve gazeteci Mehmet Hilmi
adına şiir yarışması düzenleniyor.
İTB’nin düzenlediği yarışma 
ortokul - lise öğrencileri ve yetişkinler
olmak üzere iki kategoride yapılacak.
»10

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde
gerçekleşen FETÖ darbe girişimi
sırasında şehit olan Batı Trakyalı
Mustafa Cambaz’ın annesi Ayşe
Cambaz 82 yaşında hayatını kaybetti.
»8

İTB’den
“Mehmet Hilmi
Şiir Yarışması” 

Mustafa
Cambaz’ın
annesi 
vefat etti

“Azınlık köylerinde devlet ilkokulları açılmalı”
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Gençler Birliği’nde göç sergisi
ANKARA’daki Trakyalılar

Yardımlaşma, Dayanışma,
Araştırma ve Tanıtma Vakfı,
Gümülcine’de “Göçün Acısında
Birleşen Gönüller” konulu
fotoğraf sergisi ve müzik
dinletisi düzenledi.  Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB), gerçekleştirilen etkinlik
16 Kasım Cuma günü yapıldı. 

“Göçün Acısında Birleşen
Gönüller” fotoğraf sergisinin
açılışını,Trakyalılar Vakfı
Başkanı Mustafa Gökhan
Özgöç, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet ve
Gümülcine Belediyesi meclis
üyesi Sibel Mustafaoğlu
yaptılar.

Etkinliğe katılan davetliler,
Türklerin Balkanlar’dan
yaşadığı göçleri konu alan
fotoğraf sergisini, Edirne Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü Balkan Müzik
Kültürleri Anabilimdalı öğretim
üyesi Evrim Kaşıkçı’nın
söylediği Balkan ve Rumeli
türküleri eşliğinde gezdiler. 

Etkinlikte, Trakyalılar Vakfı
Genel Başkanı Mustafa Gökhan
Özgöç, Gümülcine Türk Gençler
Birliği başkanı Necat Ahmet,
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete birer selamlama
konuşması yaptılar. 

MUSTAFA GÖKHAN ÖZGÖÇ
Trakyalılar Vakfı Başkanı
Mustafa Gökhan Özgöç yaptığı
konuşmada, Trakya’nın
gelişimi, kalkınması, kültür ve
değerlerinin tanıtılması için
faaliyet gösterdiklerini belirtti.
“Balkanlar coğrafyasının
kaderinde göç var. Göç gerçeği
yakın tarihimizde de devam
etmektedir. Çok iyi biliyoruz ki
burada bulunan herkesin
yaşamında göçle yoğrulmuş
hikayeler var.” diyen Özgöç,
“Aramızda her ne kadar fiziki
sınırlar olsa da gönül
birliğimizin sınır tanımadığını,
aynı ailenin iki çocuğunun bu
sınırlarla koparılmayacağını
göstermek istedik.” dedi.

NECAT AHMET
GTGB Başkanı Necat Ahmet,
“Göçün Acısında Birleşen
Gönüller resim sergisinde hem
tarihsel hem de kültürel olarak
yaşanılan acıları ve zorlukları
bir kez daha anımsayacağız. 93
harbi sırasında ve sonrasında,
Balkanlar ve Kafkasya’da etnik
temizlikler ve yer yer kırımlar
görülmüş, sağ kalan ve sayıları
bir milyonu aşkın olan Osmanlı
vatandaşları ise dev göç
dalgaları ile Anadolu’ya
ulaşmıştır.” diye konuştu. 

Ahmet konuşmasının
devamında 1989 göçüne
değinerek, “Bir zamanlar
çoğunluk olan azınlığın etnik
kökenini, inancını, töresini,
örfünü ve adetini isim

değiştirme ve akla hayale
gelmeyen baskılar yaparak
engellemeye çalışan devlet
yöneticileri nihai amaçlarına
ulaşmış ve halkı göç etmeye
mecbur kılmıştır. Bizler
bugünkü sergide madalyonun
ikinci yüzünü göreceğiz. Bir
devrin kapanışını ve tren
vagonlarında, at arabalarında
prangalara vurulan umutları ve
hayalleri acı ve üzüntü ile yâd
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

FEHİM AHMET
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet yaptığı
konuşmada, “Göç olayı sadece
bugün yaşanan bir olay değil.
İnsanlığın dünyaya göçüyle
başlamıştır. Tarih içerisinde
çeşitli vesilelerle devam etmiş
ve bugün de devam ediyor.
Anlaşılıyor ki gelecekte de
devam edecek bir süreçtir.”
dedi. 

Balkan coğrafyasında
yaşayan Müslümanların bu
acıyı fazlasıyla yaşadığını, her
ailede buna dair hikayelerin
anlatıldığını belirten Fehim
Ahmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Göçü bazen bir
hüzün olarak yaşarız, bazen bir
şiir, bazen de aşk romanlarına
konu olabilecek kadar geniş bir
olgudur. Öyle anlıyoruz ki göç
hadisesi insanlarla birlikte
devam edecektir. Bu bazen
savaşlarla, bazen de bugün
yaşandığı gibi ekonomik
krizlerle bölgelerini, yerlerini
değiştirmek şekilde karşımıza
çıkacaktır. Önemli olan şudur:
Yaşadığımız ortamda, çağda,
göç noktasında sıkıntılar
yaşamayacak hayatı tercih
etmek, bunun önlemlerini
almak ve yaşanabilecek
travmaları en aza indirmek için
elbirliğiyle çalışılması gerekir.
Bu nedenle serginin en azından
bizlere böyle bir katkı
sağlayacağını düşünüyoruz.”

AHMET METE
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
yaptığı konuşmada, “Bu akşam
göçün acısını hissediyoruz,
dinliyoruz. Dedeler çekti,
anneler çekti biz bugün bu
göçün gölgesinde buluştuk,
ama buluşamayanlar da var.”
dedi. 

Bulgaristan’la ilgili anılarını
anlatan Müftü Mete, oradaki
akrabalarını kaybettiklerini, ne
Hıristiyan ne de Müslüman
olduklarını, çocukların Bulgar
isimleri aldıklarını,
Bulgarlaştıklarını ve
dinsizleştiklerini belirtti. 

Mete sözlerini şöyle
tamamladı: “Batı Trakya’dan iki
devletin kabul ettiği göçlerin
haricinde kaç kişi ailesini
bırakıp okumaya gitti ve kaldı?
Hele şimdi kaç kişi Avrupa’ya
göç ediyor? Bunu hiç
düşünüyor muyuz? Batı Trakya
boşaldı. Balkan ve ova
köylerine gidin hep yaşlılar
kalmış. Gençler hepsi

Avrupa’ya gitmiş. Şimdi
Türkiye’ye göç eden ister
Bulgaristan’dan, ister Batı
Trakya haricindeki Türkler
olsun şanslı bir göç yaşadılar
çünkü anavatana gittiler.
Almanya’ya, İtalya’ya,
Fransa’ya gidenler nereye
gidiyor? Çok zor ve acı bir
durum. Üçüncü kuşağın ne
olacağını biraz önce Bulgaristan
örneğinde verdim. Artık buralar
bizim için zor oldu. Azınlık
çekemiyor, kaldıramıyor artık.
Çocuklarımızı nasıl okutacağız?
Yarınların nasıl olacağı
konusunda iyimser
düşünemiyoruz ve herhangi bir
umut taşıyamıyoruz.
Yetkililerin buna eğilmelerini
istiyoruz.”

Etkinliğe, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu
İbrahim Sakli, BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayrullah,
Gümülcine Belediyesi meclis
üyeleri Emre Ahmet ve Sibel
Mustafoğlu’nun yanı sıra
soydaşlar katıldı. 

İTB’Yİ ZİYARET
Ankara merkezli Trakyalılar
Yardımlaşma, Dayanışma,
Araştırma ve Tanıtma Vakfı
Başkanı Gökhan Özgöç ve
yönetim kurulu üyelerinden
oluşan heyet, 17 Kasım
Cumartesi günü İskeçe Türk
Birliği’ni (İTB) ziyaret etti. 

Heyet, İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve diğer yöneticiler
tarafından karşılandı.

Ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getiren
Ahmetoğlu, derneğin tarihi,
hukuki statüsü ve faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. İTB’nin
Batı Trakya Türkleri’nin en eski
sivil toplum kuruluşu olduğunu
anlatan Ahmetoğlu, İTB’nin 35
yıldır sürdürdüğü hukuk
mücadelesinin yanı sıra İskeçe
il geneline hitap eden bir kültür
derneği olarak faaliyetlerini
sürdürdüğünü ve geliştirdiğini
vurguladı. 

Ahmetoğlu, “Dernek olarak
sürdürdüğümüz hukuk
mücadelesinin bir gün mutlaka
başarıya ulaşacağına ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararının derneğimizle ilgili
kararının kabul edilip
uygulanacağına inanıyoruz.
Ayrıca dernek olarak

kültürümüzü ve kimliğimizi
yaşatmak ve gelecek nesillere
aktarmak amacıyla
faaliyetlerimizi yoğun bir
şekilde sürdürüyoruz.” dedi. 

Ankara’daki Trakyalılar
Yardımlaşma, Dayanışma,
Araştırma ve Tanıtma Vakfı
Başkanı Gökhan Özgöç de,
İTB’yi ziyaret etmekten
duydukları memnuniyeti dile
getirerek, kendilerine gösterilen
misafirperverliğe teşekkür etti
ve vakıfları hakkında bilgi
verdi. Vakıfı daha aktif hale
getirmek ve gençlere ulaşmak
amacıyla çalışma başlattıklarını
belirten Özgöç, Ankara’daki ve
Türkiye’deki Trakyalılar olarak
etkin olmak istediklerini ifade
etti.  

Ziyaret, karşılıklı hediye
takdimiyle sona erdi. 
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Hülya EM‹N

Çocuklar ve hakları…
20 Kasım, Dünya Çocuk

Hakları Günü’ydü… 
Tabii ki eğitim, sağlık,

yaşama, barınma, fiziksel,
psikolojik ve cinsel sömürüye
karşı korunmak her çocuğun
doğuştan sahip olması gereken
haklar. 

Fakat savaş ve çatışmaların
hala devam ettiği, insan
onurunu hiçe sayan şiddet ve
mezalimin sürdüğü, yoksulluk
ve açlık sınırı altında yaşam
mücadelesi veren, eşit
fırsatlardan yararlanamayan,
ayrımcılığa tabi olan çocukların
varlığını düşündükçe gerçek
anlamda çocuk haklarından
bahsetmek ne kadar mümkün
bilemiyorum.

Çocuk haklarına ilişkin ilk
resmi metin, 1924 yılına ait.
Milletler Cemiyeti tarafından
kabul edilen Cenevre Çocuk
Hakları Bildirisi. Bu bildiri
Birleşmiş Milletler tarafından 20
Kasım 1959 tarihinde BM Çocuk
Hakları Bildirisi olarak
güncellenmiş, 20 Kasım 1989
tarihinde de daha geniş
kapsamlı BM Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme ile
değiştirilmiştir.

Evet, bildiriler, sözleşmeler
hepsi çok güzel de, uygulamada
ortaya çıkan sonuçlar ne yazık ki
yürek parçalayıcı. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu UNICEF’in
raporlarına göre;

• Günde 15 bin çocuk
önlenebilir nedenlerden dolayı
hayatını kaybediyor.

• Her gün yaklaşık 1.000
çocuk, önlenebilir ishalli
hastalıklar yüzünden ölüyor. Bu
ölümlerin hemen hemen yüzde
90’ı doğrudan doğruya temiz
olmayan su, sanitasyon ve
hijyen yetersizliğinden
kaynaklanıyor. 

• Dünyada her 4 çocuktan 1’i
çatışma veya felaketlerden
etkilenen bir ülkede yaşıyor. 

• İlköğretim çağında olan 61
milyon çocuk okula gidemiyor.
12-15 yaş arası 60 milyon ergen
ortaokula gidemiyor.

• Okula gitmeyen çocukların
yüzde 53’ü kız çocuğu.

• Her 5 saniyede bir çocuk
açlıktan ölüyor.  

• AIDS bugün hala 10-19 yaş
grubunda ölümlerde ikinci
neden olarak karşımıza çıkıyor. 

• 28 milyon savaş mağduru
çocuk var. 

• 5-7 yaş arası yaklaşık 152
milyon çocuk işçi bulunuyor.
Bunların 73 milyonu tehlikeli
işlerde çalışıyor. 

Yine UNICEF’ın verilerine
göre, dünyadaki eğilimler 2030
yılına kadar aynen devam
ederse, yoksulluk içinde
yaşayan çocuk sayısı 167
milyona çıkacak. Önlenebilir
hastalıklar nedeni ile 69 milyon
çocuk hayatını kaybetmiş, 750
milyon kız çocuğu henüz çocuk
yaşta evlenmiş olacak.

Ne kadar ürkütücü değil mi?
Hepimizin hayatta en büyük

değer verdiğini söylediğimiz
çocuklarımız için
yapamayacağımız bir şey
yokken, dünya genelinde
çocuklara sahip çıkamamak,
yardım eli uzatamamak ne
büyük bir acizlik.

Gelelim kendi bahçemizde
olup bitenlere…

Batı Trakya’daki çocuklara
bakıyorum da, onların da çocuk
hakları açısından en büyük
yoksunlukları eğitim alanında
ortaya çıkıyor. Azınlığa
uygulanan politikaların en
büyük kurbanı onlar. Sosyo-
kültürel açıdan geri kalmışlığın
desteklendiği bu politikalara
çocuklar alet ediliyor ne yazık
ki. 

Her çocuğun kendi dilinde,
kendi kültüründe eşit eğitim
fırsatlarına sahip olması en
doğal hakkıdır. Ama bu hakkı ne
dedelerimiz, ne anne
babalarımız, ne biz, ne de
bugün çocuklarımız
kullanabiliyor. 

Dünya Çocuk Hakları Günü…
Anlamı büyük, ama ne yazık

ki içini dolduramadığımız bir
günden bahsediyoruz.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Balkan
ülkelerinden liderlerin de katıldığı 3’üncü Selanik
Zirvesi’nde ulaşım ve enerji projelerini anlattı. 

Yunanistan’ın Dedeağaç kentinden,
Bulgaristan’ın Karadeniz’e açılan liman kentleri
Varna ve Burgaz’a giden demiryolu hattının
modernizasyonunun devam ettiğini aktaran
Çipras, Selanik-Sofya-Bükreş arasında demiryolu
projesi çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Çipras, AB’nin enerji stratejisinde önemli bir
yeri olan Trans Atlantik Doğal Gaz Boru Hattı
projesinin (TAP) tamamlanmasının yaklaştığını
belirterek, TAP’ın hem Bulgaristan ve Yunanistan
arasında inşa edilecek boru hattına hem de
Makedonya ile projelendirilen boru hatlarına
bağlanmasının planlandığını kaydetti.

Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki boru
hattının (IGB) da AB Komisyonu’ndan onay
aldığını anımsatan Çipras, bu hattın daha
kuzeydeki Balkan ülkelerine uzatılabileceğini
vurguladı.

Çipras, Doğu Akdeniz doğal gazını Yunanistan
üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan
EastMed boru hattının kollarının Balkanlar’a
uzatılması konusunda çalıştıklarına da işaret
ederek, “TürkAkım boru hattının Yunanistan

üzerinden geçmesinin önemini de Brüksel’in
gündemine getiriyoruz.” diye konuştu.

Enerji Bakanı Yorgos Stathakis de yaptığı
konuşmada, “Selanik ve Üsküp arasında bir
doğal gaz boru hattı inşa edilmesi için
görüşmelere başlandı.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan ve
Bulgaristan arasında inşa edilecek doğal gaz
boru hattına kamu desteği sağlanmasına onay
vermişti.

Öte yandan, Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye
üzerinden de Avrupa’ya
taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri
yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki
hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden
İtalya’ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a
ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar
arasında bulunuyor. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz
bölümünün tamamlanması dolayısıyla 19
Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek törene
katılacak. Çipras ise 7 Aralık’ta Moskova’ya resmi
ziyaret gerçekleştirecek.

Çipras’tan
TürkAkım 
açıklaması

Başbakan Çipras, TürkAkım doğal gaz boru hattı
projesinin bir kolunun Yunanistan üzerinden

Avrupa’ya geçmesi konusunu AB’nin gündemine
taşıdıklarını söyledi.

İTB Korosu’ndan
“Sonbahar Konseri”

İSKEÇE Türk Birliği korosu, 23 Kasım
Cuma günü konser vermeye hazırlanıyor.
"Sonbahar Konseri" adı altında
gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sanat
müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.

İTB lokalinde gerçekleştirilecek konser
saat 19:30'da başlayacak. "Sonbahar
Konseri" halka açık olarak yapılıyor.
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SÖPA’lı öğretmenlerden medreselerde
Türkçe dersinin azaltılmasına tepki

RODOP – Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği ile İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenleri
Derneği, medreselerdeki Türkçe
derslerinin azaltılmasına tepki gösterdi. 

İki derneğin konuyla ilgili ortak
açıklaması şöyle: 

“Medreselerdeki Türkçe ve Din Eğitimi
derslerinin bakanlık kararnamesiyle
azaltılması kararı, kabul edilemez ve
yanlış bir karardır. Azınlık okullarındaki
çift dillilik esası ve dengelerini hiçe
sayarak, azınlık velisinin hassasiyetlerini
göz önünde bulundurmadan alınan bu
karar, doğal olarak öğrencilerin ve
öğrenci velilerinin tepkisine yol açmıştır.
Ortada böyle bir talep olmadığı halde,
kimsenin görüşüne başvurulmadan böyle
bir kararın alınmasını anlamakta güçlük

çekiyoruz. Dil ve din özgürlüklerinin
kısıtlanması anlamına gelen bu yanlış
karardan derhal vaz geçilmesini
hükümetten bekliyoruz. Diğer bir
beklentimizse, bu tip sorunların tekrar
yaşanmaması için azınlık eğitimini
ilgilendiren konularda, azınlık eğitim
camiasının görüş ve fikirlerine yer
verilmesi ve azınlık eğitiminde yaşanan
diğer problemlerin çözümü için azınlık
eğitim kurumlarıyla samimi bir diyaloğun
başlatılmasıdır.    

Son olarak, Medresei Hayriye
Encümen Heyeti ve öğrenci velilelerinin
başlatmış oldukları bu haklı
mücadelelerinde onların yanında
olduğumuzu ve önümüzdeki günlerde
itirazımızı yazılı olarak Eğitim Bakanı’na
sunacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

ABTTF: “Azınlığın eğitim
özerkliği ihlal edilmiştir”

HALİT Habipoğlu: “Yunan
hükümetini ilgili kararı iptal ederek
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim
özerkliğini ihlal eden uygulamalarına
ivedilikle son vermeye çağırıyoruz.” 

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Eğitim
Bakanlığı’nın kararıyla Batı
Trakya’daki medreselerde Türkçe
derslerinin azaltılmasına tepki gösterdi. 

ABTTF’nin
açıklamasında;
Yunanistan Eğitim,
Araştırma ve Din
İşleri
Bakanlığı’nın
12 Kasım
2018 tarihli
resmi
gazetede

yayımlanan
kararı
ile Batı
Trakya Türk
toplumuna ait
Gümülcine’deki
tarihi Medrese-i
Hayriye’deki
müfredat programında
yer alan Türkçe dersleri azaltıldığı
kaydedildi. ‘Trakya’daki Müslüman
Medreselerin Ders Programı’ başlıklı
karar uyarınca Batı Trakya’daki
medreselerde lise son sınıf
öğrencilerine Türkçe dil dersinin
tamamen kaldırılırken lise bir ve lise iki
ile ortaokul öğrencileri için Türkçe
dersinin ise haftada sadece bir kez
olmak üzere 45 dakikaya indirildiği
ifade edildi. 

Gümülcine Medresesi Encümen
Heyeti’nin, yaptığı yazılı açıklamayla
Türkçe derslerinin azaltılmasına tepki

gösterdiğinin hatırlatıldığı açıklamada
dini okul olan medresenin özerk azınlık
okulu statüsünün yanı sıra vakıf
statüsünde bulunduğunun altını çizen
Encümen Heyeti, Batı Trakya Türk
toplumuna ait diğer azınlık okullarında
olduğu üzere medresenin ders,
öğretmen, ders programı ve kitap
konularının Yunanistan ve Türkiye
arasındaki ikili kültür anlaşmaları ve

uluslararası antlaşmalara
göre düzenlenmesini

talep ettiği dile
getirildi.

ABTTF
Başkanı Halit

Habipoğlu
konuyla ilgili
yaptığı
açıklamada,
“Ülkemiz
Yunanistan
yine tek

taraflı bir
kararla Batı

Trakya Türk
toplumunun ikili

ve uluslararası
antlaşmalarla garanti

edilen eğitim özerkliğine
müdahalede bulunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde
kurulmuş ve Batı Trakya Türk
toplumuna vakfedilmiş olan tarihi
Medrese-i Hayriye’deki Türkçe
derslerinin azaltılmasını öngören
bakanlık kararı ile eğitim
özerkliğimizden doğan haklarımız bir
kez daha ihlal edilmiştir. Yunan
hükümetini ilgili kararı iptal ederek
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim
özerkliğini ihlal eden uygulamalarına
ivedilikle son vermeye çağırıyoruz.”
ifadelerine yer verdi. 

DMT Eyaleti’nden
Kozlukebir Belediyesi’ne 
250 bin euroluk kaynak

DOĞU Makedonya -
Trakya (DMT) Eyalet
Başkanlığı, 14 Kasım
Çarşamba günü
gerçekleştirdiği toplantıda
Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Sirkeli, Kozlukebir,
Delinasufköy, Domruköy,
Çelebiköy ve Basırlıköy
köylerine su sondajı için
250.000 euroluk kaynak
aktarılmasını kararlaştırdı.

Toplantıda alınan
karara ilişkin DMT Eyalet

meclis üyesi Ahmet İbram
yaptığı açıklamada, “14
Kasım Çarşamba günü
DMT Eyaleti merkez
binasında yapılan
toplantıda, Kozlukebir
Belediyesine bağlı, Sirkeli,
Kozlukebir, Delinasufköy,
Domruköy, Çelebiköy ve
Basırlıköy bölgelerindeki
arazilerin sulaması için
yapılacak su sondajı
çalışmalarında
kullanılmak üzere 250.000

euro kaynak sağlanması
kararlaştırıldı.” ifadelerine
yer verdi.

Toplantıya Eyalet
Başkanı Hristos Metios,
Eyalet Başkan Yardımcısı
Tarkan Multaza, eyalet
meclis üyeleri Ahmet
İbram, Mustafa Katrancı
ve İsmail Hüse, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve diğer yetkililer
katıldı.  

Salih Ahmet Nurettin Kıyıcı
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G eçen hafta Gümülcine’de bir
panel gerçekleştirildi. Atina
Pantio üniversitesinden Aggelos

Sirigos’un konuşmacı olarak katıldığı
“Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Kıbrıs,
Türkiye” konulu panelde Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nı ilgilendiren
konular da konuşuldu. 

Türkiye ve Batı Trakya Türkleriyle ilgili
Yunanistan’daki “uzman”lardan biri olan
Prof. Sirigos’un azınlığımızla alakalı
görüşlerinin son derece ilginç olduğunu
bir kez daha idrak etmiş olduk. 

Panelde dile getirilenleri dikkate
alınca, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
uluslararası hukuka dayanan hakları ve
kurumlarıyla ilgili nasıl bir çalışma
yapıldığı, nelerin planlandığı, nelerin
amaçlandığı net bir şekilde anlaşılıyor.
Aggelos Sirigos’un azınlığı doğrudan
ilgilendiren konulara değinmesi bir
üniversite öğrencisinin “Bölgemizdeki
Pomakları nasıl koruruz” mealindeki

soruya cevap vermesiyle oluyor. Soruyu
soran veya cevaplayanın “kuzey
Yunanistan’daki Makedonları nasıl
koruruz” şeklinde bir duyarlılığı olmadığı
sürece bu “koruma” güdüsünün
samimiyeti her zaman sorgulanacaktır. 

Biz sayın Sirigos’un neler söylediğine
bakalım. Şunları söylüyor: 

“Pomakça yazısı olmayan bir dil, bu
nedenle de okullarda okutulması çok
zor” diyor. “Biz hayli uğraştık ama
istenilen sonuca ulaşılamadı” diyor
Pomakça’yla ilgili olarak. Rodop ilinde
pomakça pek kullanılmıyor fakat
İskeçe’de kullanılıyor deyip, ağırlığın
oraya verilmesini öneriyor. 

Bunları işitince, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın içinde hayata geçirilmek
istenen “suni” bölünme gayretlerini daha
iyi anlıyoruz. Yanlış anlaşılmasın; biz
kimsenin ne hissettiğine nasıl bir kimliği
tercih ettiğine karışmıyoruz. Fakat
azınlığın içindeki farklı kültürel özellikleri

“ayrışma” projesinin aracı olarak
kullanılmasına da, her zaman demokratik
kurallara sadık kalarak eleştirimizi yapma
hakkımızı kullanacağız. 

Devam edelim. Sayın Sirigos
konuşmasında eski Rodop milletvekili
Evripidis Stilyanidis’in bakanlığı
döneminde azınlık köylerine devlet
okulları açmak için çalışma başlattıklarını
ancak istenen başarıya ulaşılamadığını
söylüyor. Ve ekliyor; azınlık köylerinde
mutlaka devlet ilkokulları açılmalıdır
diyor. 

Bu da Batı Trakya Türklerinde uzun
süredir olan bir kanının ne kadar haklı
olduğunu gösteriyor. Azınlık eğitiminin
tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili
kanaati adeta doğruluyor Sirigos’un
söyledikleri. Ve devam ediyor: “Mutlaka
bölgede büyük köylerde devlet okulları
açılmalıdır. Göreceksiniz bu durumda
pomaklar çok büyük ölçüde devlet
okullarını tercih edecektir” diyor. Böyle
bir beklenti, bir umut, bir proje varmış
gibi “hadi bir an önce bunu yapalım,
göreceksiniz bak başarıya ulaşacağız”
demeye getiriyor. “Zaten veliler son
yıllarda devlet okullarını tercih ediyor,
hadi bir an önce bu projeyi hayata
geçirelim, köylere devlet okulları açalım”
şeklinde önerisini ortaya koyuyor. 

Ve devam ediyor. Bu defa sıra 240
İmam Yasası’nda. “Bu önemli projeyi de
sayın Stilyanidis’le birlikte düşündük”
diyor. Ve İskeçe bölgesinde çocukları üç
saat Kur’an Kursunda tutan bir hocanın
öğrencilerinin diğer kurslara gidemediği

gibi bir örneği dillendirip, “İşte 240 imam
yasasıyla din eğitimi okulda verilince bu
gibi Kur’an kurslarına gerek kalmayacak”
diyor. 

Özetleyecek olursak şunları söylüyor
Aggelos Sirigos; pomakçayı
güçlendirelim, destekleyelim. Azınlık
köylerine devlet okulları açalım.
(dolayısıyla azınlık okulları kapanması
için yol açılsın). Azınlığın seçtiği
müftülüklere bağlı olarak faaliyet
gösteren Kur’an kurslarına ihtiyaç
kalmaması için 240 imam yasası projesini
güçlendirelim ve yaygınlaştıralım. 

Evet kısaca böyle. 
Sayın Sirigos’un Batı Trakya’da

yaşayan azınlığımız hakkındaki görüşleri
ve azınlığımızın geleceğiyle ilgili
tasavvurları, azınlığın talepleri,
beklentileri ve kazanılmış haklarıyla bir
alakası yok. Bu görüşler Batı Trakya
Türklerini temelde bir “sorun” ve hatta
“tehlike” olarak gören bakış açısının
ürünü. Ülkenin en önemli
üniversitelerinde görev yapan aydın bir
akademisyenden, uluslararası
anlaşmalarla garanti altına alınan “azınlık
eğitimi”nin köküne kibrit suyu dökecek
projeleri değil, azınlık eğitimini nasıl
iyileştiririz düşüncelerini duymayı
beklerdik. Tabii ki bu görüşleri ilk kez
duymuyoruz. Ancak, bu görüş ve
düşüncelerin dillendirilmesi “egemen
düşüncenin” nasıl bir azınlık hayal
ettiğini anlamamıza vesile oluyor. Bir
noktada da malumun ilanı oluyor… 

Ozan AHMETOĞLU

Bir panelin ardından…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Gravanis ve Vavaciklis
adaylıklarını açıkladı

RODOP Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Andonis
Gravanis, Gümülcine belediye
başkanlığı adaylığını açıkladı.
Gravanis ilk toplantısını 10
Aralık Pazartesi günü
Gümülcine’de yapacak. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı ve belediye meclis
üyesi Andonis Gravanis yaptığı
yazılı açıklamada, adaylık
çalışmalarına başladığı
duyurdu. Gümülcine
belediyesinin değişime muhtaç
olduğunun altını çizen
Gravanis, Gümülcine’yi
dimanik bir şekilde
gelişmelerin odağına koymayı
hedeflediklerini belirtti. 

Gravanis açıklamasında,
tüm vatandaşları 10 Aralık
Pazartesi günü Gümülcineliler
Kulübü’nde gerçekleştireceği
ve adaylığının resmen
açıklanacağı etkinliğe davet
etti. 

Bu arada Yeni Demokrasi
Partisi’nin, Gravanis’in
adaylığını desteklemesi
bekleniyor. 

Üç dönem Gümülcine
Belediyesi’nde meclis üyeliği
yapan Gravanis, Koçakis
döneminde de belediye başkan
yardımcılığı görevinde
bulunmuştu. 

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
VAVACİKLİS DE  ADAY
Gümülcine eski belediye

başkanı Tasos Vavaciklis,
yeniden belediye başkanlığına
aday olacağını açıkladı.
Vavaciklis, 17 Kasım Cumartesi
günü yaptığı yazılı açıklamayla
Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde bağımsız belediye
başkan adayı olacağını
duyurdu. 

Gelecek yerel seçimlerde
Gümülcine belediye başkanı
adayı olma kararını aldığını
belirten Vavaciklis, tüm aktif
vatandaşlara, gençlere ve

bölgedeki üretici güçlere bu
bağımsız harekete katılma
çağrısında bulundu.
Vavaciklis, tek rakiplerinin
bölgenin sorunları ve
ihtiyaçları olduğunu dile
getirdi. 

Vavaciklis, Gümülcine
belediyesini durağanlıktan ve
krizden çıkarma amacında
olduğunu kaydederek, yerel
yönetimde oldukları süre
içinde zor işleri başardıklarını
ispat ettiklerini iddia etti. 

Selanik Belediye Başkanı 
Butaris: “Aday değilim”

Andonis Gravanis Tasos Vavaciklis

SELANİK Belediye Başkanı
Yannis Butaris, gelecek yıl Mayıs
ayında yapılacak  yerel
seçimlerde aday olmayacağını
açıkladı. 

Butaris kararının siyasi değil
kişisel olduğunu ve yerel
yönetimdeki kendi dönemini
tamamladığına inandığını
kaydetti. Aday olmama kararını
ilk olarak belediye başkan
yardımcılarıyla paylaşan Butaris,
daha sonra başkanlığını yaptığı
“Selanik İçin İnisiyatif” listesi
üyelerini toplantıya davet ederek
kararını açıkladı. 

“Yerel yönetimde
bulunduğum 16 yıldan sonra
görevimi yerine getirdiğime
inanıyorum. Bu karar, Selanik

kentine başka rollerle hizmet
etmeyeceğim anlamına
gelmiyor.” ifadelerini kullanan
Butaris, Selanik’i dış dünyaya
açtıklarını ve bu sürecin devam
edeceğine inandığını söyledi. 

Selanik Belediye Başkanı
Butaris, “Biz Selanik’i dışa açtık.
Yenilik tohumunu ektik. Kentin,
eski gri dönemlere dönmemeyi
sağlayacak şartları yerine
getireceğine, bunu başaracağına
inanıyorum.” diye konuştu. 

Türkiye ve Türklerle ilgili
olumlu görüşleriyle tanınan
Yannis Butaris, ilk olarak 2010
yılı Kasım ayında Selanik
Belediye Başkanı seçildi. Butaris
2014 yılı Mayıs ayında ikinci kez
belediye başkanı oldu. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedilerin tarihi

K edilerin tarihi; tam 20
milyon yıllık bir
geçmişe sahip...

Tarihi kayıtlara göre ilk
kedilerin oligocene
döneminde Afrika’da ortaya
çıktığı sanılmaktadır.
Kedilerin evcilleşmesi tam
olarak ne zaman ve nasıl
olduğu bilinmiyor… En eski
kayıtlara göre kedilerin
evcilleşmesi 5 bin yıl
öncesinde Mısır’da
gerçekleşmiş... Buradan yola
çıkarak köpeğin
evcilleştirilmesinin tarihi 20
bin yıl öncesine dayanıyor
olsa da kedilerin çok daha
sonra evcilleştirilebildiğini
söyleyebiliriz.

Kedinin insanoğlu ile ilk
etkileşimi 5 bin yıl öncesinde
Nil vadisinde başlar. O
dönemde tarımla uğraşan
çiftçilerin ürünlerini
sakladıkları depolardaki fare
ve haşere istilasında kedilerin
fareleri yakalamalarını fark
etmesiyle Mısır’da kediler
değer kazanmaya başlar. Kısa
zaman içinde de Firavun’un
insanlara yararı nedeniyle
kedilerin öldürülmesini
yasaklaması ve onları üstün
yaratıklar olarak ilan etmesi
bu dönemde olur.

Mısırlılar’ın Yunanlılar gibi
doğa güçleriyle özdeşleşen
tanrı ve tanrıçalar sisteminden
geldiklerini bilmekteyiz.
Tanrıları arkalarına alan
kralların, kral olmanın dışında
önce yarı-tanrı, daha sonra da
tanrı kral -firavun- olma
özelliği bulunmaktaydı.

Kedilerin tarihe ya da
mitolojiye konu olmalarıysa
az önce bahsetmiş olduğumuz
sadece fare ya da haşere
yakalamalarından dolayı
değildir. Firavunun tüm
kedilerin sahibi olması ve
kendisinin yarı Tanrı oluşu
kedilere de aynı özelliği
kazandırmıştır.

Bütün kediler firavunun
olduğu için kediyi incitmek ya
da öldürmek o dönemde çok
büyük suç sayılır, zarar
verenlere idam cezası verilirdi.

Bir evde yangın çıksa önce
kedi kurtarılırdı; çünkü
inanışa göre insanlar sadece

insandı, ama kediler firavunlar
gibi yarı-tanrıydılar.

Öykü ve efsanelere konu
olan kediler Nil Vadisi’nde
neşe ve müziğin, güzel
şarkıların, kıvrak dansların
temsilcisi “Kedi Kafalı Tanrıça
Bastet” ile özdeşleştirilir.
İnanışa göre kedi
miyavladıkça evin içi
tanrıçanın insanlara hediyesi
sayılan neşe ile dolarmış.

Mısır mitolojisinde Bastet,
tanrıların tanrısı Ra ve İsis’in
kızıdır. Efsaneye göre Bastet
bir gün babasına kızar ve
Nubia Çölü’nde inzivaya
çekilir. Burada bir aslana
dönüşür. Bir süre sonra Ra
kızını affeder ve geri
dönmesini ister. Bu haberin
üzerine aslan görünümlü
Bastet, Assuan yakınlarında
Nil’in sularında yıkanır ve
yeniden kediye dönüşür.
Kayıkla Bubastis’e giderek
burada yaşamaya devam
eder. Babasına kırgınlığı
süren Bastet neşe dağıtan,
uysal, sevimli yaratık kedinin
simgelendiği bir Tanrıça olur.
Bastet’in tanrısal özellikleri
bununla bitmemiş. Başta
cinsellik ve doğurganlık
tanrıçasıyken, daha sonra
ölüleri koruma, yağmur
yağdırma, hastalara ve
çocuklara şifa verme, müzik
ve dans, ay, analık ve aşk
tanrıçası haline de gelmiş.

Kedinin tanrıçalaşmasının
nedeni avlanma yeteneğine
duyulan saygı, güzelliğine
duyulan sevgi ve gizemli
kişiliğine duyulan korku ile
karışık bir hayranlıktır.

Arkeolojik kazılarda birçok
kedi mumyasına rastlanması,
kediyi kutsallaştıran
Mısırlılar’ın, öteki dünyada da
beraber olabilmek amacıyla
kedilerini de mumyaladıkları
sonucuna varılmıştır. Ayrıca
yine yapılan kazılarda,
kedilerin hayranlık
uyandıracak güzellikteki
heykelleri bulunmuştur. Bu
heykellerin dışında Vatikan’ın
eski Yunan ve Roma
salonlarında bronz ve
mermer, Napoli müzesinde de
mozaik kedi heykelleri
sergilenmektedir.

VETERİNER BAKIŞI

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

2019 yılı bütçesi 21 Kasım
Çarşamba günü meclise
sunuldu.

Yeni yılda GSMH’ya göre
yüzde 3.6 bütçe fazlası
öngörülüyor.  Geçen yıl yüzde 2
olan ekonomik büyüme
oranının ise bu yıl  yüzde 2.5
olması bekleniyor.

2018 yılının başından bu
yana özellikle mali
göstergelerin olumlu seyri
dikkate alındığında bütçe
fazlalığının yıllık hedef olan
%3,5’i önemli ölçüde aşacağı
tahmin ediliyor. Bu çerçevede,
hükümetin bu yıl da ihtiyaç
sahiplerine yıllık gelirleri baz
alınarak destek amaçlı “sosyal
yardım” (kinoniko merisma)
vermesi bekleniyor.

Yeni bütçe emekli
maaşlarında kesinti olmamasını
öngörürken, bunun dışında
çeşitli destek programlarını da
içeriyor. Bu destek
programlarına göre, serbest
meslek sahipleri ve çiftçilerin
ödediği sigorta miktarlarında
3’te 1 oranında indirim, yeni
çalışanların sigorta primlerinin
ödenmesinde destek, emlak
vergisi olarak bilinen ENFİA’nın
kademeli olarak yüzde 10 ile

yüzde 30 oranı arasında
azaltılması, kurumsal gelir
vergisinin yüzde 29’dan
kademeli olarak dört yıl içinde
yüzde 25’e düşürülmesi, “Eve
Yardım” programı çerçevesinde
çalışan 3 bin kişinin
sözleşmelerinin süresiz olarak
uzatılması, özel eğitim
okullarında 4 bin 500
öğretmenin kalıcı hale
getirilmesi ile güçlendirilmesi
öngörülüyor.

Basında yer alan haberlere

göre, yaşanan son olumlu
ekonomik gelişmeler nedeniyle
2019 yılına yönelik destek
programları bütçesi 750 milyon
eurodan 900 milyor euroya
çıkarıldı.

Bu arada, hükümetin
sunduğu 2019 yılı bütçesinde
emekli maaşlarında kesinti
yapılamaması öngörülmesine
rağmen bu konudaki nihai
karar 3 Aralık tarihinde
toplanacak Eurogrup’ta
alınacak.

2019 bütçesi mecliste

AB’den İtalya’ya disiplin süreci
AVRUPA Birliği (AB), İtalya’ya 2019 taslak

bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu
düşürmediği gerekçesiyle “Aşırı Açık Prosedürü”
adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı
için Brüksel’de bir araya geldi. Toplantıda,
yüksek kamu borcu ve 2019 taslak bütçesindeki
açık nedeniyle İtalya’ya disiplin süreci başlatılıp
başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya’nın
2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu
düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı
gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı
alındığını açıkladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe
açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının
(GSYH) yüzde 3’ünün, kamu borçlarının da
GSYH’larının yüzde 60’ının altında olması
gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak
tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin
mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Alınan karar doğrultusunda, İtalya’ya “Aşırı
Bütçe Açığı Prosedürü” işletilecek. Söz konusu
prosedür sonunda İtalya’ya yönelik mali
yaptırımlar uygulanabilecek.

İtalya’nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık
yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu
ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu
işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık
aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik
reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik
yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi
vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede
fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini
kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim’de AB Komisyonu’na
gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için
GSYH’ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4
olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde
2,1’e, 2021’de ise yüzde 1,8’e düşürüleceğini
açıklamıştı. İtalya’nın bu bütçe planına, AB

kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.
AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan

hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya’nın 2019
bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı
tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma
gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine
uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim’de İtalya’nın 2019
taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına
ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle
reddetmişti.

İtalya, Yunanistan’dan sonra AB’de milli gelire
göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda
bulunuyor. İtalya’nın, borcunu AB kuralları
gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan’ın kamu borcu, GSYH’sinin yüzde
180’ine denk geliyor. Bu oran, İtalya’da yüzde 130
seviyelerinde bulunuyor.
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7
Huawei Mate 20 Pro’yu inceleyelim

GÜN DEM bilim-teknik

ÖNCE her zaman olduğu gibi
telefonun tasarımına bakacağız. Mate 20
Pro'nun tasarımıyla fazlasıyla etkileyici
bir model olduğu doğru. Güzel görünen
yekpare cam ön yüz ve arka kısımda
dikkat çekici kare şeklindeki kamera
alanı telefonu farklı gösterirken,
kenarlara doğru kavisli yapının
sunulmuş olması çok kolay
kavranmasını sağlıyor. Elde gayet iyi bir
dengede duran telefon, yakın boyutlu
pek çok akıllı telefondan daha dar bir
gövde tasarımı benimsiyor, ancak buna
karşın daha fazla ekran alanı sunuyor.

Mate 20 Pro, 157 mm uzunluğunda, 72
mm genişliğinde ve 8.6 mm kalınlığında.
Telefonun ağırlığı ise 189 gram
seviyesinde. Tüm bunların çevresinde
Mate 20 Pro'yu tek elle rahatlıkla kontrol
edebiliyorsunuz, bu önemli bir artı. Zira
bir phablet boyutundaki telefonda,
kullanıcıya tam kontrol sunmak zor iş.

Şimdi telefonun çevresine bakalım.
Mate 20 Pro'nun en büyük
yeniliklerinden biri de burada karşımıza
çıkıyor. Herhangi bir fiziksel parmak izi
sensörü bulundurmayan telefon,
sensörü ekranın altına konumlandırmış.
Bu uzunca zamandır beklenen bir
yenilikti. Bu teknolojiyi telefonunda ilk
kullanan marka ise Vivo olmuştu. 

Mate 20 Pro'da tam 6.39 inç
büyüklüğünde bir ekran yer alıyor.
Telefonun ön tarafı tamamen ekran olan
telefonda, kenar çerçeveler yok denecek
kadar ince doğrusu. Böylece ekran –
gövde oranında yüksek bir oran
yakalayabilen telefon, 1440x3120 piksel
çözünürlüğü kullanıyor. Ancak
dilerseniz çözünürlüğü yine WQHD+,
FHD+ ve HD+ şeklinde
değiştirebiliyorsunuz.

Mate 20 Pro'nun ekranı, piyasadaki
en parlak ekranlardan biri. AMOLED

panelin kullanıldığı telefonda, renkler
oldukça doygun görüntüleniyor. 538 ppi
piksel yoğunluğu sunan telefon, HDR10
desteği gösteriyor.

Bu arada Mate 20 Pro, tasarım
itibariyle suya karşı dayanıklı bir akıllı
telefon. Telefonda IP68 desteği
bulunuyor.

İşletim sistemi olarak Android 9.0 Pie
kullanan Mate 20 Pro, arayüzüyle de
yenilenmiş. EMUI 9.0'ı çalıştıran Mate 20
Pro, işletim sisteminin önceki
sürümlerine benzer şekilde gayet sade
görünüyor. 

Huawei Mate 20 Pro'da parmak izi
sensörü ekrana entegre olarak yer alıyor
demiştik. Böylece kilidi açmak için
ekranın ortasındaki alana dokunmanız
yeterli. Herhangi bir fiziksel parmak izi
sensöründen çok daha pratik olan bu
kullanım şekli, akıllı telefonların
geleceği

Mate 20 Pro'da ayrıca bir yüz tanıma
özelliği de var ve bu yöntem
iPhone'larda kullanılandan daha hızlı
şekilde kilidi açabiliyor. Üstteki çentikli
alanda 3D Derinlik Algılama Kamerası
bulunduran Mate 20 Pro, gelişmiş bu yüz
tanıma teknolojisi ile güvenlik adımında
önemli bir boşluğu dolduruyor.

Hauwei Mate 20 Pro, dünyanın ilk
tanıtılan 7nm mimarisine sahip Kirin
980 işlemcisini kullanıyor. Hatırlarsanız
Huawei bu işlemciyi geçtiğimiz IFA
2018'de Berlin'de tanıtmıştı.
İşlemcisinden Yapay Zeka konusunda
büyük fayda sağlayan telefon, böylece
sahip olduğu teknik kadroyu kullanıma
göre şekillendirme konusunda yetenekli.
Şimdi teknik olarak telefona yakından
bakalım.

Mate 20 Pro'nun Kirin 980 işlemcisi 8
çekirdekli yapıda. Bunlardan Cortex-A76
yongasına sahip 2 çekirdek 2.6 GHz

frekansında çalışıyor, diğer iki çekirdek
ise 1.92 GHz frekansında. Cortex-A55
yongasındaki 4 çekirdek ise 1.8 GHz saat
hızında güç üretiyor.

Mali-G76 grafik yongasının yer aldığı
telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip.
Elimizdeki modelin depolama alanı ise
128 GB. Depolama alanı başta da
söylediğimiz gibi nano SD kart ile
genişletilebiliyor. Ancak bu alan uzunca
bir süre kadar 2'inci SIM kart alanı
olarak kullanılacak gibi görünüyor.

Mate 20 Pro'da 4200 mAh
kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu
bataryasıyla zaten günü rahat
çıkartabilen telefon, yaptığımız batarya
testlerinde ekran açık kalma süresiyle 12
saat 16 dakikayı buldu. Batarya ile ilgili
anlatacaklarımız bitmedi. Telefonda bu
yönde anlatabileceğimiz 2 etkileyici
özelliği daha bulunuyor. Bunlardan biri
ve en dikkat çekicisi Mate 20 Pro'nun
kablosuz ters şarj yapabilmesi. Mate 20
Pro, yalnızca kablosuz şarj desteği
gösteren bir akıllı telefon olmakla
kalmıyor, aynı zamanda diğer kablosuz
şarj desteği olan telefonları da kablosuz
olarak şarj edebiliyor. 

Mate 20 Pro'da arkada 3'lü Leica

kamera dizilimi yer alıyor. Kareyi
tamamlayan dördüncü bileşen ise çift
tonlu çift LED flaş oluyor. Bunlardan ana
kamera 40 MP ve f/1.8 fiyaframlı olarak
yer alırken, diğer ikisi ise 20 MP ve f/2.2
diyaframlı ultra geniş ve 8 MP ve f/2.4
diyaframlı telefoto olarak yer alıyor.

Mate 20 Pro'da önde de 24 MP
ölçüsünde bir lens yer alıyor. Bu kamera
da f/2.0 diyaframa sahip. Ön kamera da
gayet güzel sonuçlar ortaya koyuyor. 

Evet, Mate 20 Pro'yu hemen hemen
tüm detaylarıyla inceledik ve sizlere
aktardık. Sonuç bölümünde ise çok
söyleyecek bir şey kalmadı doğrusu.
Sunduklarıyla fazlasıyla başarılı bir
telefon oluyor. Dahası sektöre kattıkları
da oldukça önemli. 7nm mimarili Kirin
980 ve Huawei'nin yapay zeka
atılımından ileriki yıllarda da
faydalanmaya devam edeceğiz. Ekrana
entegre parmak izi sensörü, kamera
yetenekleri, tasarım incelikleri, başka bir
telefonu kablosuz şarj edebilmesi gibi
noktalar önemli. Elbette eksikleri de var,
onları da aktardık. 3.5 mm kulaklık
girişinin olmaması halen alışılmış değil,
nano SD kart desteğinin kullanılmış
olması da önümüze zaman koyuyor.

23 Kasım 2018
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SOL DAN SA ĞA
1) İzmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir
Akdeniz balığı – Bir borca karşılık hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme 2) Ceylan, kara-
ca – Durmadan, aralıksız – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Kırmızı – İzolatör 4) Azarlama – Bir şeyin yere bakan
yanı 5) Donarak yağan su buharı – Parasal 6)
Makam, mevki – Koruma görevlisi 7) Ortak pazar
para birimi – Sinirler – Beyaz 8) Dayak cezası – Sol
tarafın ziti 9) İlave – Değişken isten 10) Baba, cet –
Tantal’ın simgesi – Hararet 11) İşlenmemiş, taşlı
toprak – Eksik 12) Ululuk, büyüklük – Terbiyum’un
simgesi 13) (mecaz) Süsüne düşkün kadın – Daha iyi
bir duruma gelme, iflah olma 14) (halk dili) Mantık –
Gemide yük yeri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Altmış dakikalık zaman dilimi – Terazi gözlerinden

her biri – Şampiyon 2) Toplumda davranış kuralları –
Hint bademi – Osmiyum’un simgesi 3) Rutenyum’un
simgesi – Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç,
perçem – Eklem bacaklılardan bulunan özel solunum
kanalları 4) (mecaz) Dert – (halk dili) Ağabey – Çok
sarhoş olan 5) Yüksek ses, nara – Doğu Karadeniz
kıyı teknesi – Güzel kokulu bitki 6) Bildirme, anlatma
– Tespit etme 7) Yabancı şeylerden arınmış – Kalın,
kaba kumaş – Büyük fare 8) İradenin yitimi gibi bir
durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren
sendrom – (felsefe) Temel öge 9) Hizip – Asma işi –
Niyobyum’un simgesi 10) Hz. Muhammed’in
niteliklerini oven kaside – Zaman parçası, vakit – Malı
alıcıya parasıyla verme 11) Gün doğmadan önceki
alaca karanlık – Dar ve uzun yarış kayığı – Filiz,
sürgün.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Kement, Yalı 2) Asil,
Ekabir 3) Rn, Makara 4)
Teras, Laza 5) Eke, Tay,
Ari 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,
Rek, 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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RODOP ilinde tütüncü
ürününün satılmasını bekliyor.
Her yıl Eylül ayı sonlarına
doğru başlayan tütün alımları
Kasım ayı sonuna gelinmesine
rağmen henüz başlamadı. 

İskeçe de dahil
Yunanistan’ın diğer
bölgelerinde tütün alımları
başlarken, Rodop ilinde bir
hareketlenme olmaması
üreticiyi endişelendiriyor.
Geçen yıl üretilen tütünlerin
kalitesinin düşük olmasının
fiyatlara da yansımasından
endişe eden tütün üreticisi,
merakla fiyatların
açıklanmasını ve alımların
başlamasını bekliyor. 

‘TÜCCARLAR TÜTÜNÜ
DÜŞÜK 
FİYATA ALMAK İSTİYOR’
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, tüccarların hala
tütün alımına başlamadığını
belirterek şunları söyledi: “Bu
yıla kadar Eylül ayının
ortalarından sonra tütün
alımları başlıyordu. Ancak bu
sene Kasım ayının sonlarına
gelmiş olmamıza rağmen henüz
Rodop ilinde tütün alımına
başlamadılar. Tüccarlar bunu
kasten bekletiyor. Amaçları da
tütünümüzü düşük fiyata
almak. Gerekçeleri de bu yılki
tütünün kalitesinin düşük
olması.” 

“FİYATLARIN AŞAĞILARA
ÇEKİLMESİNE RAZI
DEĞİLİZ”
Geçen yıl hastalık ve elverişsiz
hava şartları nedeniyle tütün
üretiminde ciddi problemler
yaşandığını anlatan
Kooperatif Başkanı,
“Şu anda
Yunanistan’ın
diğer tütün
üretilen
bölgelerinde
tütün alımları
yapılıyor.
Örneğin Katerini
bölgesinde
tamamlanmak
üzere. Geçtiğimiz
günlerde İskeçe’de
de başladı.
İskeçe’de
geçen
yıla

oranla 20 – 30 lepta daha ucuza
alınıyor. Katerini gibi diğer
bölgelerde de benzer durum söz
konusu. Şu anda geçerli olan
durum bu. Rodop ilinde ise
bugüne kadar tütün alımına
başlanmadı. Bunun temel
nedeni tüccarların ürünlerimizi
ucuza almak istemesidir. Yani
tüccar düşük fiyat vermek
istiyor. Biz de bu duruma
direniyoruz. Tütünümüzün
düşük fiyata gitmesini
istemiyoruz. Geçen yıllara göre
bir kalite farkı olduğu
doğrudur. Ancak tütün
üreticisinin durumunu
düşündüğümüzde fiyatların çok
aşağılara çekilmesine razı
değiliz. Çünkü insanımızın
durumunu ve ihtiyaçlarını
biliyoruz. Bu nedenle de
üreticimize sakin olmasını ve
sabırla beklemesini tavsiye
ediyoruz. Aksi takdirde
ürününüz ucuza gider diyoruz.”
dedi. 

“GEÇEN YILA GÖRE ÜRÜNDE
YARI YARIYA AZALMA VAR”
Geçen yıl bölgemizde üretilen
tütünün ortalama olarak 5,17
euroya satıldığını hatırlatan
Hüseyin Esat sözlerine şöyle
devam etti: “Geçen yıl fiyat 5 ila
5,30 euro arasında değişiyordu.
Ortalama 5,17 olmuştu. Biz bu
yıl da aynı fiyatı talep ediyoruz.
Tüccar daha düşük fiyat verme
eğiliminde, ancak şimdilik net
ve kesin bir fiyat vermediler. Ne
yazık ki geçen sene
hastalıklardan dolayı
üretimimiz zarar gördü. Halk
arasında domates hastalığı
olarak bilinen hastalık
nedeniyle ve elverişsiz hava

koşulları yüzünden
tütünde zarar

meydana geldi.
Daha önceki yıllar
Rodop ilinde
üretilen tütün 8
bin ton
civarındaydı. Bu
miktar bu sene
3.500 tonda kaldı.

Yarı yarıya bir
azalma var.” 

“ÜRETİCİ
ZARARLAR İÇİN 
HALA TAZMİNAT ALMADI”
Tütün üretiminde meydana
gelen zararın henüz tazmin
edilmediğini de anlatan
Hüseyin Esat, “Geride
bıraktığımız sezonda tütün
üreticisi ciddi zarara uğradı. Az
önce de söylediğim gibi üretilen
tütün miktarında yarı yarıya 

azalma var. Yetkililere söyledik.
Eğer ciddi bir tazminat
verilmezse çiftçimiz çok zor
duruma girecek.
Görüşmelerimizde de söyledik.
Eğer yardım yapılmazsa Mart
ayında birçok çiftçi tarlaya
çıkamayacak. Yetkililerden bir
an önce tütün üreticisine 
tazminatların verilmesini 

bekliyoruz.” diye konuştu. 
Tütün üreticisini zora

sokmayacak fiyatların
açıklanarak alımların
başlamasını beklediklerini
söyleyen Hüseyin Esat sözlerini,
“Her şeyden önce tütün
üreticisini daha da zor duruma
sokmamak için biraz duyarlılık
bekliyoruz.” diyerek tamamladı.

Mustafa Cambaz’ın annesi
son yolculuğuna uğurlandı

TÜRKİYE’de 15 Temmuz 2016 tarihinde
gerçekleşen FETÖ darbe girişimi sırasında şehit
olan Batı Trakyalı Mustafa Cambaz’ın annesi
Ayşe Cambaz 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşe Cambaz’ın cenazesi 19 Kasım Pazartesi
günü Rodop iline bağlı Menetler köyünde
toprağa verildi.

Menetler’deki cenaze törenine Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet,
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,  Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık

Sadık, eyalet meclis üyeleri, yerel yöneticiler ve
çok sayıda soydaş katıldı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu cenaze töreni öncesi Cambaz
ailesinin evine giderek başta Ayşe Cambaz’ın
eşi Ahmet Cambaz olmak üzere tüm akraba ve
yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Öğle namazının ardından düzenlenen
cenaze töreninde duayı İskeçe Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu yaparken, cenaze namazını
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet
kıldırdı. Cenaze namazının ardından Ayşe
Cambaz, Menetler köy mezarlığında toprağa
verildi. 

Tütüncünün endişeli bekleyişi sürüyor! 
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ATİNA Pantio Üniversitesi uluslararası
hukuk profesörü Aggelos Sirigos, 16 Kasım
Cuma akşamı Gümülcine’de bir panelde
konuştu. Gümülcine’deki eski valilik
binasında gerçekleşen etkinlik, Rodop
Yedek Subaylar Derneği ve  Yunanistan
Emekli Subaylar Birliği Rodop Şubesi
tarafından Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti’nin desteği ile gerçekleşti. 

“Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Kıbrıs,
Türkiye” konulu etkinliğe Yeni Demokrasi
Partisi Rodop ili eski milletvekili, eski
Eğitim Bakanı ve eski Dışişleri Bakan
Yardımcısı Evripidis Stilyanidis, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios’un yanı sıra Yunanistan ordusuna
mensup aktif ve emekli subaylar, basın
mesupları ve vatandaşlar katıldı. 

Etkiliğin yapıldığı salonda Aggelos
Sirigos’un kaleme aldığı “Türk – Yunan
İlişkileri” isimli kitabın satışı da yapıldı. 

Etkinlik, Yunanistan Yedek Subaylar
Federasyonu Başkanı danıştay avukatı ve
Hamburg Üniversitesi öğretim görevlisi
Filipos Kostaras’ın gönderdiği mesajın ve
Prof. Dr. Angellos Sirigos’un özgeçmişinin
okunması ile başladı. 

Sirigos “Doğu Akdeniz’de Yunanistan,
Kıbrıs, Türkiye” konulu panelde yaptığı
konuşmada, Türk – Yunan ilişkilerinin
Lozan Anlaşması’nın ardından Kıbrıs
sorununun başladığı 1955 yılına kadar
olumlu havada geçtiğini, Kıbrıs sorunuyla
birlikte iki ülke arasında gerginliklerin de
başladığını belirtti. 

Sirigos, “Türkiye objektif olarak
bakıldığında bölgede son derece güçlü bir
ülke. Bunun en önemli sebeplerinden biri
İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki
hakimiyeti sebebiyle Karadeniz’e geçişleri
de kontrol altında tutması. Bu durum
kabul etmeliyiz ki jeopolitik ve stratejik
anlamda Türkiye’ye büyük bir güç

kazandırıyor. Türkiye bunun yanı sıra
oldukça zor ülkeler olan Suriye, Irak ve
İran ile sınırın olan bir ülke.  Nüfüs ve
yüzölçümü açısından oldukça büyük bir
ülke. Bu durum Türkiye’yi batı ülkelerinin
gözünde de önemli hale getiriyor. Ancak
son dönemde bu durumun değişmeye
başladığını gösteren veriler olduğunu
söyleyebiliriz. Bazı verilere göre artık
Yunanistan ve Kıbrıs’ın bölgede daha
güçlü konuma gelmeye başladığını
söyleyebiliriz. Özellikle 2011 yılında Kıbrıs
çevresinde bulunan doğal gaz yatakları
dünyadaki güçlü ülkelerin dikkatini
çekmeye başlıyor. İlerleyen yıllarda Kıbrıs
ile İsrail ve Mısır arasında bulunan yer altı
kaynakları bölgeyi oldukça önemli hale
getiriyor. Hepinizin bildiği gibi
önümüzdeki günlerde 10 numaralı
parselde doğalgaz arama çalışmalarına
başlamak üzere, Exxon Mobil şirketine ait
bir gemi bölgede bulunuyor. Bu çalışmalar
neticesinde bölgede büyük miktarda
doğalgaz kaynağı bulunursa bölgedeki
tüm dengeler değişecek. Böyle bir
durumda Türkiye’nin Doğu Akdeniz
Bölgesi’nde 1974 yılından bu yana Kıbrıs
konusundaki üstünlüğü sorgulanır hale
gelecek.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın gün geçtikçe batı dünyasından
uzaklaştığını iddia eden Sirigos,
“Günümüz Türkiyesi yani Recep Tayyip
Erdoğan’ın Türkiye’sinin bölgede söz
sahibi olmasını batılı ülkeler kabul
edebilecek mi? Recep Tayyip Erdoğan’ın
sürekli olarak batının kontrolünden çıkan
ve uzaklaşan Türkiye’sinin bölgede söz
sahibi olması kolay kabul edilebilir bir
durum olmayacak.” ifadelerini kullandı. 

“ABD TÜRKİYE’Yİ 
KAYBETMEK İSTEMİYOR”
Türkiye’nin batı ile olan ilişkisini ani bir
kararla kesemeyeceğini de dile getiren
Sirigos, “Ancak Recep Tayyip Erdoğan
zamanla batıya olan bağımlığını azaltmak
için çalışmalar yapıyor. Yerli savunma
sanayisine büyük yatırımlar yapıyor.
Burada dikkate alınması gereken bir konu
daha var. ABD, Türkiye’nin ellerinden
kayıp gittiğini görmek istemiyor. Çünkü bu
konuda 1970’li yıllarda İran ile acı bir
deneyim yaşadılar. İran’ı kaybederek
bölgede önemli ölçüde güç kaybetmiş
oldular. Şimdi de Türkiye’yi kaybederek
aynı duruma düşmeyi asla istemiyorlar. O

yüzden şu anda ABD zaman kazanmak için
durumu idare ederek Erdoğan’ın
Türkiye’nin başından gidip daha rahat
çalışabilecekleri bir liderin gelmesini
bekliyor. Tabii bu durum ABD’nin ‘yarın’
için çalışmalar yapmadığı anlamına
gelmiyor. ‘Yarın’ derken neyi mi
kastediyorum? Recep Tayyip Erdoğan
herşeyi göze alarak ani bir şekilde batıdan
ayrılabilir. İşte bunu gözardı etmeyen ABD
bölgedeki gücünü korumak için alternatif
arayışlarına devam ediyor. Örnek verecek
olursak, çok garip bir şekilde medyada
fazla yer almayan bir hamleleri oldu.
Bundan bir kaç gün önce Kıbrıs Dışişleri
Bakanı ABD’ye giderek mevkidaşı ile
görüştü ve stratejik işbirliği anlaşması
imzalandı. Buna bağlı olarak önümüzdeki
Aralık ayında yaşanacak bir gelişme daha
var. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
temsilcisi 13 Aralık günü ABD Dışişleri
Bakanı ile bir görüşme yapacak.  Bu
görüşme istifa eden eski Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias’ın bakanlığı döneminde
planlanmıştı. Ancak şimdi bu görüşmede
Yunanistan’ı kimin temsil edeceği belli
değil. Benim görüşüm Amerikalılar ile
yapılan görüşmelerde en üst düzeyde
temsilci gönderilmesi yönünde. Yani şu
anda Dışişleri Bakanlığı görevini de
üstlenen Başbakan Çipras bu görüşmede
olmalı. Kimin gideceğini göreceğiz. Ancak
burada önemli olan bu görüşmenin
yapılması ve ikili stratejik işbirliği
anlaşmasının imzalanmasıdır. Kıbrıs ile
imzalanan anlaşmadan sonra
Yunanistan’ın da ABD ile stratejik işbirliği
anlaşması imzalaması bir planın parçası.
Tabii tüm bu gelişmeler Yunanistan ile
Kıbrıs’ın Türkiye’nin yerini alarak ABD’nin
bölgedeki birincil müttefikleri olacağı
anlamına gelmiyor. En azından şimdilik.
Bizler Yunanistan olarak ABD için her
koşulda B planı konumundayız. ABD’nin A
planı hep Türkiye olmuştur. Bu bir günde
değişecek bir durum değil. Ancak Türkiye
ve Recep Tayyip Erdoğan batıdan
uzaklaşmaya devam ettiği sürece B planı
olan bizler A planı haline gelebiliriz.
Burada tabii bir konuya daha değinmek
gerekiyor. Bizim Yunanistan ve Kıbrıs
olarak ABD’nin B planı haline gelmemizde
son yıllarda İsrail ve Mısır ile
geliştirdiğimiz ilişkilerin büyük rolü var.”
ifadelerini kullandı. 

Devamı 10. sayfada

Atina Pantio
Üniversitesi

uluslararası hukuk
profesörü Aggelos

Sirigos, azınlık
köylerine acilen devlet

ilkokulları açılması
gerektiğini söyledi. Eski

Rodop milletvekili ve
eski bakan Evripidis

Stilyanidis’le azınlığın
yaşadığı bölgelerde

devlet okulları açılması
için çok uğraş

verdiklerini, bazı
köylere okul açıldığını

ancak bu okulların
gerektiği gibi

faaliyetine devam
edemediğini anlatan

Sirigos, azınlık
köylerinde devlet

ilkokullarının açılması
halinde Pomakların

büyük çoğunluğunun
devlet okullarını tercih

edeceğini söyledi. 

Sirigos: “Azınlık köylerinde 
devlet ilkokulları açılmalı”
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“ABD İLE İTTİFAK KONUSUNA DİKKAT ETMELİYİZ”
ABD ile müttefiklik yapılması durumda Yunanistan olarak çok
dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Sirigos konuşmasına şu
şekilde devam etti: “Son günlerde Savunma Bakanı Pannos
Kammenos’un ülkemize yeni ABD üsleri kurulacağı konusundaki
açıklamalarını da göz önünde bulundurursak, ABD’nin bizimle
ciddi bir stratejik işbirliği planı içinde olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak burada bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemizi başka
bir ülkenin üssü haline getirmememiz gerekiyor. Eğer stratejik
işbirliği yapılacaksa bu iki tarafın da kazanacağı şekilde olmalı.” 

“SEÇİM DÖNEMİNE GİRMEMİZ BENİ ENDİŞELENDİRİYOR”
Prof. Dr. Sirigos konuşmasının devamında Yunanistan’ın
önümüzdeki süreçte ciddi bir seçim sürecine girdiğini ve bu
dönemde zaaflar oluşabileceğini söyleyerek, “Bizler seçim
dönemlerinde genel olarak milli konulardan uzaklaşıp daha çok
seçimlere odaklanıyoruz. Bu da açıkçası beni endişelendiren bir
durum. Çünkü bu gibi dönemlerde Türkiye bu durumu fırsat bilerek
saldırganlığını arttıyor. Örneğin 27 Nisan 2012 tarihinde Türkiye
Doğu Akdeniz’de ciddi hamleler yaptı. Tarihe dikkatinizi çekmek
istiyorum. Bu tarihten 10 gün sonra ülkemizde seçimler yapılacaktı.
Türkiye’nin bu hamlesi için seçimlerden 10 gün öncesini seçmesi
kesinlikle tesadüf değildir. Bizim milli meselelerden çok kendi
içimizdeki siyasi mücadeleye odaklanacağımızı gayet iyi
biliyorlardı. Şimdi önümüzdeki haftalar için Kıbrıs’taki
kardeşlerimize Türk tarafı ile masaya oturup Kıbrıs sorununun
çözümü için görüşmeler yapılması konusunda ciddi baskılar var.
Ben görüşmelere katılmamalarını söylemiyorum. Mutlaka görüşme
masasına oturmalılar ancak biz Yunanistan olarak Kıbrıslı
kardeşlerimize her türlü desteği vermeliyiz, onların yanında
olmalıyız.” dedi. 

Sirigos’un sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi. 

“AZINLIK KÖYLERİNE DEVLET OKULLARI AÇILIRSA 
POMAKLAR BU OKULLARI TERCİH EDECEKTİR” 
Sirigos’un azınlık eğitimi konusunda ortaya koyduğu görüşler de
dikkat çekti. Sirigos, “Bence  bölgedeki en azından büyük azınlık
köylerine devlet okulları açılmalı. Azınlık okuluna mı, yoksa devlet
okuluna mı gideceklerine kendileri karar versinler. Onlara bu
seçeneği sunmamız lazım. Benim şahsi görüşüm bu fırsat verildiği
takdirde özellikle İskeçe’deki Pomak çocuklarının ezici çoğunluğu
devlet okullarını seçecektir.” ifadelerini kullandı.

Panele dinleyici olarak katılan bir üniversite öğrencisinin,
“Pomak denen ve sürekli olarak baskı altında olan bu topluluğu
nasıl koruruz, onları refaha nasıl erdiririz?” sorusuna Sirigos şu
yanıtı verdi: “Pomaklar meselesi gerçekten karışık bir mesele. Şu
gerçeği göz ardı etmeyelim. Pomaklar yazısı olmayan bir dil
kullanıyorlar. Bu konuda bazı çalışmalar yaptık, ancak istenilen
sonuca bir türlü ulaşamadık. Bu durumda dillerini okullarda
okutmak imkansız hale geliyor. Diğer bir konu ise Pomakların
kendisinin tam olarak ne istediğidir. Özellikle İskeçe’de bu dil çok
kullanılıyor. Rodop ilinde çok azaldı, çünkü buradaki Pomakların
çoğunluğunun dili Türkçe’yle değiştirildi. Benim görüşüm bu
insanlara hangi dili öğrenmek istiyorsunuz diye sorulsa ezici
çoğunluğu Yunanca dilini öğrenmek istediğini söyleyecektir. Bizler
sayın Stilyanidis ile birlikte bu bölgelere devlet okulları açılması
için çok uğraş verdik. Bazı köylere de açtık, ancak bir şekilde o
okullar gerektiği gibi faaliyetlerine devam edemedi. Pomak
çocukları eğitim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Öncelikle
evde anadillerini öğreniyorlar. Sonra okula gidip iki yabancı dil
olan Türkçe ve Yunanca öğreniyorlar. Çağımızın gerçekleri göz
önüne alındığında bir de İngilizce öğrenmeye çalışıyorlar. Bütün
bunlara ek olarak da Kuran okuyabilmek için Arapça öğrenmek
zorunda kalıyorlar. Gördüğünüz gibi toplam beş dil ediyor. Bunu bu
çocukların kaldırması mümkün değil. Bana göre çözüm nedir
derseniz; bence bir an önce bölgedeki en azından büyük azınlık
köylerine devlet okulları açılmalı. Azınlık okuluna mı, yoksa devlet
okuluna mı gideceklerine kendileri karar versinler. Onlara bu
seçeneği sunmamız lazım. Benim şahsi görüşüm bu fırsat verildiği
takdirde özellikle İskeçe’deki Pomak çocuklarının ezici çoğunluğu
devlet okullarını seçecektir.” 

240 İmam Yasası konusuna da değinen Sirigos, “Bir başka adım
da 240 İmam Yasası’dır. Yine sayın Stilyanidis’le ele aldığımız bir
konuydu. Bu yasa çocuklara devlet okullarında dinlerini ve Kur’anı
öğrenme imkanı veriyordu. Köyün imamı çocuklara Kur’an
öğreteceğim derken yaklaşık 3 saat ders yapıyor ve bu çocuklar
başka kurslara gidemiyor. Eğer devlet okullarına din dersini
koyarsanız o zaman Kur’an kurslarına ihtiyaç kalmayacak. Umarım
bu konuda istenilen başarıya ulaşırız. Bir diğer konu Türkçe dilinin
devlet okullarına dahil olması. Bence bu konuda bir sakınca yok.
Hem azınlık, hem çoğunluk çocukları için Türkçe’yi seçmeli ders
olarak devlet okullarına koyabilmeliyiz. Velilere bu konuda seçenek
sunmalıyız. Son yıllarda açıkça görüyoruz ki artık azınlık aileleri
çocuklarını devlet okullarına götürmeye başladı. Azınlık okullarına
ilgi giderek azalıyor. Üstelik yapılan onca baskıya rağmen bu aileler
devlet okulunu seçiyor.”    

9. say fa nın de va mı

İTB’de “Kitap Kurdu,
Geleceğin Umudu”
etkinliği gerçekleşti

İSKEÇE Türk Birliği Kadınlar Kolu, “Çocuk
Kitapları Haftası” nedeniyle 16 Kasım Cuma
akşamı çocuklara yönelik “Kitap Kurdu, Geleceğin
Umudu” adı altında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan İTB Kadınlar Kolu Başkanı
Sevil Şerifoğlu, çocuklara kitap okumanın önemini
anlatarak etkinlik hakkında bilgi verdi. Şerifoğlu
etkinlik sonunda çocuklara dağıtılacak kitapların
konuları ve içeriği hakkında bir sonraki etkinlikte
çalışma yapacaklarını söyledi. 

“Kitap Kurdu, Geleceğin Umudu” adlı
etkinlikte, kitap okumanın ve kütüphanenin
önemini anlatan çizgi film gösterimi yapıldı.
Ardından İskeçe Merkez Türk İlkokulu öğrencisi
Yıldız Kapsuz bir hikaye okudu. 

Etkinliğe katılan çocuklar yaş gruplarına
ayrılarak, küçük yaş gruplarına harflere kelime
bulma oyunu, büyük gruplara da atasözü bulma
oyunu oynatıldı.

Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı etkinliğin
sonunda tüm çocuklara kitap hediye edildi.

MEHMET HİLMİ ŞİİR YARIŞMASI
Bu arada İTB, derneğin kurucuları arasında yer
alan öğretmen ve gazeteci Mehmet Hilmi adına şiir
yarışması düzenliyor.

İTB’nin düzenlediği yarışma ortokul - lise
öğrencileri ve yetişkinler olmak üzere iki
kategoride düzenlenecek.  

Mehmet Hilmi Şiir Yarışması, “şiir okuma” ve
“şiir yazma” etaplarından oluşacak ve yarışmacılar
dilediklerine katılma imkanına sahip olacaklar.

“Şiir Yazma” etabına katılmak isteyenlerin
şiirlerini, 15 Ocak 2019 tarihine kadar İTB’ye
ulaştırmaları gerekiyor.

“Şiir Okuma” etabına katılacak olanların ise
kişisel bilgileriyle birlikte okuyacakları şiirin de yer
alacağı başvurularını 20 Ocak 2019 tarihine kadar
İTB’ye yapmaları gerekiyor. 

Mehmet Hilmi Şiir Yarışması’nın sonuçları, şiir
okuma yarışmasının da gerçekleştirileceği
etkinlikte açıklanacak. Etkinliğin tarihi ve yeri
Ocak ayında duyurulacak.

Yarışmayla ilgili daha fazla bilgi almak
isteyenlerin İskeçe Türk Birliği’ne
başvurabilecekleri ifade edildi.”

Kozlukebir Belediyesi’nden
kadınlara jimnastik programı

KOZLUKEBİR Belediyesi, kadınlara özel
jimnastik ve egzersiz programları düzenleyecek.
Kadın beden eğitimi öğretmeni tarafından
ücretsiz uygulanacak olan program, her yaş
grubuna ve Kozlukebir belediyesine bağlı olan
veya olmayan tüm köylerdeki kadınlara açık
olacak. 

21 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan

çalışmaların programı şöyle:
09:00 – 11:00 saatleri arasında Kozlukebir

köyü belediye binası alt katı.
11:30 – 13:30 saatleri arasında Domruköy

kapalı spor salonu.
Programla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenlerin

6970920578 numaralı whatsapp hattından Vildan
Hanım’a başvurabileceği kaydedildi.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Duanın anlam ve önemi

D ua kelime olarak
çağırmak, davet etmek,
dilemek, istemek gibi

anlamlara gelir. Terim olarak dua,
yaratılmış insanın bütün benliği ile
Yüce Allah'a yönelerek ondan
istek ve dilekte bulunması
demektir. Dua yalnızca Allah'a
edilir. Yüce Rabbimiz Kur'an'da
“Gerçek dua ancak O’nadır...”
(Ra'd suresi, 14) buyurmaktadır.

Öncelikle dua, imanın en
önemli göstergelerinden birisidir.
Duâ, Allah ile kul arasında kuvvetli
bir bağdır. Duâ imanın en açık bir
göstergesi olduğu gibi aynı
zamanda kulluktur, ibadettir.
Hatta Peygamber Efendimiz
(s.a.s.)’in deyimiyle; “dua,
ibadetin özüdür”. 

Dua; insanın, Yüce Allah'a
seslenmesi, Ondan yardım
dilemesi, sevincini, üzüntüsünü
onunla paylaşması, iletişim
kurması ve ona sığınmasıdır. Bu
anlamda dua, insanın halini
Allah'a arz etmesi, ona niyazda
bulunmasıdır. Örneğin; bir nimete
kavuştuğumuzda "Allah'a şükürler
olsun", bir kimse bize bir iyilik
yaptığı zaman "Allah razı olsun",
çok sevdiğimiz bir kimseyi
gördüğümüzde "Şükür
kavuşturana". Yolculuğa çıkarken;
“Allah yol selameti versin”, Yolcu
misafirlikten ayrılırken; “Allah’a
ısmarladık, Allah’a emanet olun”.
Hasta olan “Allah şifalar versin”.
Yine sıkıntı ve acılı durumlarda;
“Allah sabır versin” deriz. Bunlar
günlük yaşamımızdaki
dualarımızdan bazılarıdır.

Dua, insanın kibirden vazgeçip
Allah'ın mutlak güç ve kudretini,
adaletini, şefkat ve merhametini
kavramasıdır. Kur'an'da insanın,
ancak Allah'a olan yönelişi ile
değer kazanacağı belirtilmiştir.
Cenâb-ı Hak bu konuda şöyle
buyurmuştur: "Duanız olmasa
Rabbiniz size ne diye değer
versin." (Furkan suresi, 77)

İnsanın yaratılışında güven,
sevgi, tanınma, bağlanma gibi
temel ihtiyaçları vardır. İnsanın
doğasında bulunan bu ihtiyaçların
tatmin edilmesi gerekir. Aksi
durumda kişiliğin sağlıklı bir
gelişme göstermesi beklenemez.
Bu nedenle dua, insanın sevgi,
güven, vb. ihtiyaçlarını karşılar ve
onun mutlu olmasına katkı sağlar. 

İnsan, kendi acizliğinin,
güçsüzlüğünün farkına vardığı her
durumda güçlü, yüce bir varlığa
durumunu arz etme ve ondan
yardım isteme ihtiyacı hisseder.
Böyle durumlarda sonsuz bir güç
ve sevgiyle evreni kuşatan Yüce bir
varlığın olması onu rahatlatır. 

Sonsuz güç ve şefkat sahibi
olan Allah, insanlar için bir
yardımcı, destekleyici, koruyucu
ve kollayıcıdır. O bize bizden yakın
olan, dua ve isteklerimizi
karşılayandır. Ona hangi dilde ve

ne şekilde dua edersek edelim, o
bizi duyar ve dualarımızı kabul
eder. O güçsüzlerin, çaresizlerin
yardımcısı ve en büyük dostudur.

Yüce Rabb'imiz Kur'an'da dua
örnekleri sunarak bize nasıl dua
edeceğimizi öğretmektedir.
Bunlardan bazıları şunlardır:

"Rabb'im! Ferahlık ver, işimi
kolaylaştır" (Taha suresi, 25)
"Rabb'im! İlmimi artır!" (Taha
suresi, 114) "Rabb'im! Eğer
unutacak veya yanılacak olursak
bizi sorumlu tutma. Rabb'imiz!
Bizden öncekilere yüklediğin gibi,
bize de ağır yük yükleme.
Rabb'imiz! Bize gücümüzün
yetmeyeceği şeyi taşıtma. Bizi
affet, bizi bağışla. Bize acı. Sen
Mevla'mızsın..." (Bakara suresi,
286) "Ey Rabb'imiz! Duamı kabul
et. Ey Rabb'imiz! Hesap kurulacağı
kıyamet gününde beni, annemi,
babamı ve bütün inananları
bağışla" (İbrahim suresi, 40-41)
Her gün namazda okuduğumuz
Fatiha suresinde yer alan 5-7’nci
ayetleri arasında şöyle dua ederiz:
“(Allahım!) Yalnız sana ibadet
ederiz ve yalnız senden yardım
dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine
nimet verdiklerinin yoluna ilet;
gazaba uğrayanlarınkine ve
sapıklarınkine değil.”

Peygamberimiz (s.a.s.)’den bir
dua örneği:

“Allah'ım! Ürpermeyen kalpten,
doymayan nefisten, fayda
vermeyen ilimden ve kabul
olmayacak duadan sana sığınırım”
(Müslim)

Dua eden insan, Allah'ın üstün
gücü ve insana verdiği değer
karşısında ona olan ihtiyacını
kalbinin derinliklerinde hisseder.
Böylece Allah'a sevgisini ve
saygısını gerektiği şekilde
gösterir. Bu durum onu Allah'a
yakınlaştırır. İnsanın Allah ile
arasındaki iletişimi daha canlı ve
sürekli hale gelir. Her an O’nun
varlığının farkında olması insana
yaşama sevinci verir.

Yüce Allah'ın işitiyor olması ve
duaları kabul etmesi insana güç
verir, onun cesaret ve enerjisini
artırır. Dua zihinsel ve bedensel
değişikliğe neden olur. İnsan
orada kendini görür. Ne
olduğunun farkına varır.
Hatalarını, gururunu, hırsını,
bencilliğini görür ve bütün içtenliği
ile daha iyi olana yönelir. Her türlü
zorluk, sıkıntı ve tehlikelere karşı
sabır kazanır. Karşılaştığı
problemleri daha akılcı bir şekilde
çözme imkânı bulur. Kur’an-ı
Kerim’de dualarımızın kabulü için
sabra ve namaza sarılmamız
gerektiğini bildiriyor. “Ey iman
edenler! Sabra ve namaza
sarılarak yardım dileyin. Hiç
kuşkunuz olmasın ki, Allah
sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara Suresi, 153)

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

23 Kasım 2018

Fehim Ahmet: “İslam dinini
doğru öğrenmenin temel 
kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir”

GÜMÜLCİNE Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet,
Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle “Peygamberimiz
ve Gençlik” konulu bir sunum yaptı.

Kozlukebir belediye binası konferans
salonunda düzenlenen programa konuşmacı
olarak katılan Fehim Ahmet, “Hz. Muhammed’i
kısa zamanda anlatmak mümkün değildir. O’nu
tanımak için yüce kitap Kur’an-ı Kerim’e bakmak
gerekir. Yüce Rabbimiz bize bir adres
göstermektedir. O’nu ancak bu yüce kitaptan
doğru tanırız.” dedi. Ahmet konuşmasının
devamında İslam dinini doğru öğrenmenin temel
kaynağının Kur’an ve hadisler olduğunu söyledi. 

Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet,
“Peygamberimizi ne kadar tanıyoruz”,
“Sünnetini ne kadar biliyoruz”, “Dinde
samimiyet ve tutarlılık”, “Disiplin sahibi olmak”,
“Zamanı etkin kullanmak”, “Pozitif düşünce ve
müspet hareket” ana başlıkları altında
sunumunu gerçekleştirdi. 

Fehim Ahmet, konuşmasının sonunda
Peygamberimizin örnek alınabilecek özelliklerini
anlattı.

Etkinliğin sonunda Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Fehim Ahmet’e günün
anısına bir plaket sundu.

Nazarbayev’den “Başlangıçtan
Günümüze Türk Medeniyeti”
projesi önerisi

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev, “Başlangıçtan Günümüze Türk
Medeniyeti” projesini başlatmayı önerdi.
Nazarbayev, proje çerçevesinde 2019’da
Astana’da Dünya Türkoloji Kongresi ve çeşitli
ülkelerin müzelerinde eski Türk eserlerinin
sergilendiği Türk Halkları Günleri etkinlikleri
organize edilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev,
Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan “Büyük
bozkırın yedi kenarı” makalesinde Kazakistan’ın
Türklerin ata yurdu olduğuna işaret ederek,
“Buradan diğer ülke ve bölgelerdeki tarihi
süreçlere önemli katkıda bulunan Türk aşiretleri
ve halkları dünyanın farklı yerlerine gitmiştir.”
dedi.

“Başlangıçtan Günümüze Türk Medeniyeti”
projesini başlatmak gerektiğine dikkati çeken
Nazarbayev, “Bu çerçevede 2019’da Astana’da
Dünya Türkoloji Kongresi ve çeşitli ülkelerin
müzelerinde eski Türk eserlerinin sergilendiği
Türk Halkları Günleri etkinlikleri organize
edilebilir.” ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Wikipedia’da ortak Türk eserleri
çevrim içi kütüphanesini oluşturmanın önemini
vurgulayarak, bu konuda Kazakistan’ın
moderatör olabileceğini dile getirdi.

Türkistan şehrinin yeni eyalet merkezi olarak
tanıtılması çerçevesinde kentin uluslararası
arenada konumunun güçlendirilmesi

gerektiğinin altını çizen Nazarbayev,
Kazakistan’ın eski başkentinin sadece Kazak
halkının manevi merkezi değil, tüm Türk dünyası
için kutsal bir yer olduğunu kaydetti. 
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Ένα ευχαριστώ στον Δήμαρχο 
Γιάννη Μπουτάρη

Π ριν λίγες ώρες ο 76χρονος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γιάννης Μπουτάρης

ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μην
είμαι και πάλι υποψήφιος στις δημοτικές
εκλογές του Μαΐου του 2019. Εκλέχτηκε
για πρώτη το 2010 και επανεκλέχτηκε το
2014 σε μια πόλη που μέχρι τότε και για
25 χρόνια αναπαρήγαγε πολιτικές
εθνοκαπηλείας ως μια εύκολη απάντηση
στα μυριάδες προβλήματά της. Πίσω
όμως από αυτές τις πολιτικές
αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι
κρυβόταν έκνομες ενέργειες και ποινικά
κολάσιμες συμπεριφορές που οδήγησαν
έναν πρώην δήμαρχο στο να
καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια
δεσμά.            

Δεν είμαι μόνιμος κάτοικος
Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν μπορώ
να κρίνω αν η δημοτική αρχή του κ.
Μπουτάρη πέτυχε στα ζητήματα της
καθαριότητας, του κυκλοφοριακού, της
ορθής λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών και σε δεκάδες ακόμα
θέματα στα οποία κρίνεται η

καθημερινότητα των πολιτών και το
έργο μιας δημοτικής αρχής. 

Εκείνο όμως που μετά βεβαιότητας
μπορώ να πω είναι ότι ο Γιάννης
Μπουτάρης παρέλαβε μία πόλη
κλειστοφοβική, μίζερη, περιστρεφόμενη
μονίμως γύρω από τον  εαυτό της, που
είχε γυρισμένη την πλάτη της στον
υπόλοιπο κόσμο και κολυμπούσε στα
σκάνδαλα και τις πολιτικές αγυρτείες.
Και παραδίδει μία Θεσσαλονίκη
συμφιλιωμένη με το πολυπολιτισμικό
παρελθόν της που με τόση ενάργεια
προσπάθησαν να ενταφιάσουν οι
προκάτοχοι του στο όνομα της
ελληνικότητας και του
«Μεγαλεξαδρισμού» της. 

Η Θεσσαλονίκη έζησε για πολλούς
αιώνες αρμονικά ως χωνευτήρι λαών,
θρησκειών και πολιτισμών μέχρι και τις
αρχές του 20ου αιώνα. Οι Τούρκοι, οι
Οθωμανοί, οι Εβραίοι, οι Αρμένιοι μαζί
με τους Έλληνες αποτελέσαν το
ιδιαίτερο στοιχείο της ταυτότητάς της
στα βάθη της μακραίωνης ιστορικής της
διαδρομής. Όλα αυτά αποσιωπήθηκαν

για δεκαετίες από την λανθασμένη
ανάγνωση της ιστορίας ότι η
αποκάλυψη του παρελθόντος θα θέσει
σε κίνδυνο την ελληνική της ταυτότητα. 

Κι όμως, το άνοιγμα του Μπουτάρη
σε όλους τους λαούς που έτρεφαν
αισθήματα για τη Θεσσαλονίκη μέσα
από την επίγνωση του παρελθόντος της
και τις αφηγήσεις των προγόνων τους,
έφερε ξαφνικά την πόλη στο επίκεντρο
ενός διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Έπαψε η Θεσσαλονίκη να είναι η
επαρχία που μονίμως ολοφύρεται για
τα χαμένα πρωτεία της από την Αθήνα
στο εσωτερικό και έστρεψε την θωριά
της στον κόσμο αναδεικνύοντας ως
συγκριτικό της πλεονέκτημα το
πολυπολιτισμικό και πολυ-εθνοτικό
παρελθόν της. 

Και αυξήθηκε η επισκεψιμότητα της
και γέμισαν τα ξενοδοχεία της και τα
μαγαζιά της και ξαναφάνηκαν γεμάτα
καράβια με τουρίστες στο λιμάνι της,
άνθισαν οι εμπορικές συναλλαγές και
πάλι με μεγάλες μητροπόλεις της δύσης
και της ανατολής. Οι Τούρκοι
πλημμύρισαν την Θεσσαλονίκη για
δουν από κοντά το σπίτι όπου
γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, τα μέρη
όπου άκμασε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία για πολλούς αιώνες, οι
Εβραίοι για να επισκεφτούν τις
συναγωγές τους που ρημάχτηκαν και
εγκαταλείφτηκαν μετά το πογκρόμ σε
βάρος τους από τις ναζιστικές
δυνάμεις κατοχής το 1941-44, οι
Αρμένιοι για να αναζητήσουν τις ρίζες
των χαμένων γειτονιών των
παππούδων τους. 

Δεν ήταν εύκολη  η σύγκρουση και η
ρήξη του Μπουτάρη με ό,τι συμβόλιζε

και εκπροσωπούσε το μαύρο παρελθόν
της πόλης του. Το πλήρωσε ακόμα και
με την σωματική του ακεραιότητα όταν
πριν λίγους μήνες δέχτηκε απρόκλητη
επίθεση από ακροδεξιούς δήθεν
υπερασπιστές της ελληνικότητας της
Μακεδονίας που στάζουν όμως
φαρμάκι για τους άλλους λαούς και
τρέφονται από το μίσος και την
καπηλεία των εθνικών συμβόλων. Αλλά
εκείνος δεν έσκυψε, δεν φοβήθηκε, δεν
υπαναχώρησε από τις θέσεις του ούτε
για μια στιγμή. Κάπως έτσι, κατόρθωσε
να γίνει ένας από τους ελάχιστους
δημάρχους στην Ελλάδα που εφόσον
επέλεγε να είναι ξανά υποψήφιος στις
προσεχείς δημοτικές εκλογές, θα τον
στήριζαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ
και το Ποτάμι και πολλές ακόμα
ανεξάρτητες κινήσεις πολιτών από τον
χώρο της προοδευτικής διανόησης της
Θεσσαλονίκης. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, στο
κλείσιμο αυτής της αυτοδιοικητικής
του διαδρομής, οφείλουμε ένα
ευχαριστώ στον Γιάννη Μπουτάρη. Όχι
γιατί ήταν αλάνθαστος, όχι γιατί δεν
αφήνει πίσω του πολλά ακόμα που
πρέπει και μπορούν να γίνουν για τον
τόπο του. Αλλά για το παράδειγμα που
έδωσε με την στάση και την πολιτική
του συμπεριφορά, ότι η ελληνική
κοινωνία όταν βγει από την παραζάλη
της καπηλείας του ιστορικού της
παρελθόντος και το αξιοποιήσει αυτό
γόνιμα συνθετικά και δημιουργικά,
μπορεί να ανοιχτεί στον υπόλοιπο
κόσμο και να κερδίσει πολύ
περισσότερα από αυτά που αποκόμιζε
από τον φανατισμό και την
μισαλλοδοξία.                      

Atina’da olaylı 
“17 Kasım” gösterisi

ALBAYLAR Cuntası karşıtı öğrenci
ayaklanmalarının yıl dönümünde çıkan
olaylarda sekiz kişi gözaltına alındı, çok
sayıda kişi hafif yaralandı.

Başkent Atina’da sendikalar, sol
gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin
yanı sıra siyasi parti mensuplarından
oluşan 10 binden fazla kişi, “17 Kasım
Öğrenci Direnişi’nin” sembolü Atina
Teknik Üniversitesi’nden (Politehnio),
ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Gösteri sırasında bir grup, Amerikan
bayrağı yaktı. ABD karşıtı sloganların
atıldığı, ırkçılık, faşizm ve kemer sıkma
önlemlerine karşı pankartların taşındığı
geleneksel yürüyüş, olaysız sona erdi.

Yürüyüşün ardından bir grup,
gösteriye katılan hükümetin ana ortağı
SİRİZA’dan bakan ve yöneticilere tepki
göstererek şişe ve yumurta fırlattı.

Öte yandan, yürüyüş sonrasında
Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar
ve Eksarhia semtinde kendilerini
“anarşist” olarak tanımlayan yüzlerce
gösterici ile polis arasında arbede
yaşandı.

Saatlerce süren olaylarda göstericiler,
çöp tenekeleri ve lastiklerle kurdukları
bariyerlerin arkasından molotof kokteyli,
havai fişek ve taş atarken, polis de göz
yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık
verdi. 

Polis, ayrıca bahçe demirlerini keserek
üniversite binasının içine girmeye çalışan
göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. 

Polisten edinilen bilgiye göre, saatlerce
devam eden olaylarda sekiz kişi gözaltına
alındı. Olaylarda çok sayıda kişi arbede
nedeniyle veya yoğun gazdan etkilenerek
hafif yaralandı. 
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Yunan Başbakanı Sofokli VENİZELOS’un Ankara
seyahatinin son üç gününde İstanbul’da protokol
ziyaretleri ile özel temasları olmuştur. 

Üstad Nuri Efendi bütün ziyaret programını
oldukça geniş bir şekilde  bizlere  aktarmıştır.

İstanbul turunun üçüncü gününü de okuduğunuz
gibi çok rahat anlaşılacak bir şekilde bize
aktarmaktadır.

Okuyucularımızı fazla yormadan bu seyahatte bizi

ilgilendiren kısmını ilave notlarla daha da
zenginleştirmeğe çalıştık. Biz o kanaateyiz ki
vazifemizi yerine getirdik.

Bugünkü sohbetin bizi çok ilgilendiren bir kısmını
şimdi size sunmakla da ciddi bir iş yapmış oluyoruz.

Peki neymiş bu olay ?
Efendim, Batı Trakya Türkleri’ni en çok ilgilendiren

şey ‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ faslıdır. Aşağıdaki notta
okuduğunuz gibi İstanbul’da yalnız Yunan

vatandaşlarını barındıran ‘YUNAN BİRLİĞİ’ derneği
mevcut. Nasıl çalıştığı, yöneticilerinin kim olduğunu
bize aktarmaktadır.

Ha işte biz de bugün tıpkısının aynısını istiyoruz.
2018 Avrupası’nda ‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ kesinlikle
İstanbul’daki ‘YUNANLAR BİRLİĞİ’nden fazla bir şey
istememektedir diyoruz ve eski günleri andıran
faaliyetleri bekliyoruz.

Ne dersiniz haklı mıyız?

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti Başbakan Sofokli Venizelos’un 
Türkiye seyahati - 6
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Emine Tabak

Çocuğun eğitiminde 
disiplinin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A ile içinde düzenin
oluşturulması için
çocuğa uygulanacak

disiplin çok önemlidir. Ancak,
disiplinle cezalandırmayı
karıştırmamak gerekir. Disiplin,
çocuğu terbiye etmek, doğru
davranış ve alışkanlıklar
öğretmek demektir. Bunun için
de çocukta sorumluluk
duygusunu geliştirmek
önemlidir. Tabi ki burada iş,
anne babaya düşmektedir.

Çocuk anne babayı anlamaya
başladığı andan itibaren, kendi
özgürlük sınırlarından haberdar
olmalıdır. Yani, yemek yeme,
tuvalet alışkanlığı, belirli
saatlerde uyuma gibi kuralları,
okul öncesi dönemde
benimsemelidir. Çocuğa aşırı
hoşgörülü davrandığımızda onu
bencilliğe itmiş oluruz. Ayrıca
antisosyal, uyumsuz davranışlar
da gösterebilir. Aşırı baskı ve
katı disiplin de doğru değildir.
Bu da çocuğun anne babaya
karşı korku ve öfke ile nefret
duymasına, isyankar olmasına
sebep olabilir. Cezayı çocuğa,
sadece başkalarının haklarını
çiğnediği ya da toplumun ve
ailenin kurallarına karşı
koyduğu zaman uygulamalıyız.
Örneğin, ev ödevini yapmayan
bir çocuğun bu hareketi mutlaka
ceza gerektirmez. Bunun yanlış
bir şey olduğunu kendisine ceza
vermeden hissettirmek
ömenlidir. Anne ve babanın
esnek olması, cezayı çocuğun
gerçekten hakettiği zaman
vermesi gerekir. Kurallar çocuğa
öğretilirken, bunları tartışabilme
hakkı da çocuğa verilmeli, neyin
doğru neyin yanlış olduğunu
anlamasına yardımcı
olunmalıdır. Örneğin, her akşam
saat 6 da evde olması kural
haline gelmiş olan bir çocuk, bir
arkadaşının doğum gününe
veya sinemaya gideceği zaman
gecikebileceğinin mümkün olup
olmadığını sorduğunda
kendisine geçikme saatini haber
vermesi koşuluyla izin
verebileceğimizi anlatmalıyız.

Çocuğa sürekli, ‘şunu yap,
bunu yapma’ diyerek kendisini
eleştirmek, onu mutsuz
edecektir. Onda bir şey yapma
isteğini azaltacaktır. Çocuk hata
yaptığı zaman, ona yeni bir şans
vermeli ve kendisiyle
konuşarak, hatasını düzeltmeye
çalışmalıyız. Eğer o anda
sinirlerimize hakim
olamayacaksak, çocuğu odasına

gönderip sakinleştiğimiz zaman
onunla konuşmalıyız. Bu arad,
çocuğa sürekli nutuk çeker gibi
konuşmak da başka bir hatadır.
Burada önemli olan disiplinle
sevgiyi yanyana
götürebilmektir. Disiplin, bir
yerde, sorumluluğu
öğretmektir. Ayrıca anne
babanın disiplin yönetiminde
görüş birliğinde olmadıklarını
gören çocuklar, onlara karşı
olan saygı ve güvenlerini
kaybederler.

Ailelerde disiplin yöntemi
olarak yanlış uygulanan bazı
yöntemler vardır. Bunlardan en
başta geleni, hiç bir yarar
sağlamayan DAYAK eylemidir.
Dayak yiyen çocuk ya aşırı
saldırgan olur, ya da içine
kapanır. Okulda saldırgan
hareketler sergileyebilir.
Kendisine uygulanan şiddeti o
da arkadaşlarına ve
çevresindeki diğer kişilere
uygulayabilir. Bazen de dayak
yiyen çocuk, silik bir kişiliğe
bürünerek içe dönük bir birey
olur. Dayak dışında, çocuğa
bağırarak aşağılama, ayrı bir
odaya kapatma, gibi baskı
yöntemleri de aynı sonuşları
beraberinde getirirler.

Bütün bu baskıcı yöntemler
sonucunda, normal gelişim
gösteren bir çocukta aniden
bazı davranış bozuklukları
ortaya çıkabilir. Bunlar, altını
ıslatma, uyku bozuklukları,
korkular, tırnak yeme, başından
saçlarını kopartma vs. gibi pek
çok şekillerde karşımıza
çıkabilir.

Sonuç olarak, çocuklarımıza
daha okul öncesi dönemde bazı
temel alışkanlıkları,
sorumlulukları vermeye
başlamalıyız. Unutmayalım ki,
çocuklar bu dönemde aile
kendilerine ne sunarsa onu
alırlar ve öğrenirler. Bu yaşlarda
çocuklarda oluşacak iyi veya
kötü alışkanlıklar anne
babaların davranışlarıyla
orantılıdır. Dolayısıyla, çocuğun
edineceği yanlış davranışlardan
anne baba sorumludur.

Sorumluluk sahibi ve
özgüveni gelişmiş bireyler
yetiştirmek istiyorsak,
çocuğumuzu korkutmadan,
ezmeden, ona en güzel şeyleri
öğretebiliriz. Unutmayalım ki
her çocuk anne babanın
aynasıdır ve onun
davranışlarından da kendileri
sorumludur.

GENÇ Akademisyenler Topluluğu (GAT), başkent Atina’da İslam Sanat Müzesi’ni ziyaret etti.
17 Kasım Cumartesi günü Atina’daki müzeyi gezen GAT yöneticileri ve öğrenciler, ziyaretten çok etkilendiklerini
belirttiler. Ayrıca ziyaret sırasında  kendilerini en iyi şekilde ağırlayan müze yetkililerine teşekkür ettiler.

GAT Atina’da İslam Sanat
Müzesi’ni ziyaret etti

BTAYTD’den meslek tanıtım 
ve rehberlik programı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Birimi, 9 Kasım Cuma günü bir etkinlik
gerçekleştirdi.

Dernek lokalinde gerçekleşen etkinlikte,
öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
hakkında bilgi verildi. Daha sonra sosyal bilimler
alanından sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışma
ve rehberlik bölümleri tanıtıldı ve mesleklerin
istihdam imkanları, uzmanlık alanları ile bu üç

mesleğin arasındaki benzelikler ve farklılıklar gibi
konular hakkında bilgi verildi. 

Etkinlikte, psikoloji mesleğinin tanıtımını
psikolog Nurdan Ahmet, psikolojik danışma ve
rehberlik mesleğinin tanıtımını psikolojik
danışman Feriha Derviş, sosyoloji mesleğinin
tanıtımını sosyoloji yüksek lisans eğitimine devam
eden psikolog Bilal Sarı Mahmut yaptı. 

Etkinlik öğrencilerden gelen sorulara verilen
yanıtlarla sona erdi. 

GTGB Yeni Nesil Kolu seçime gidiyor
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği

(GTGB) çatısı altında faaliyet gösteren
Yeni Nesil Kolu yapılacak seçimlerle
yeni yönetimini belirleyecek.

Yeni ismiyle Yeni Nesil Kolu  olan
Gençlik Kolu yönetimi belirlemek için
23 Kasım  Cuma günü seçime gidecek.

Dernek lokalinde yapılacak olan
yönetim kurulu seçimi saat 13:00’da
başlayacaktır. Yönetimin
belirleneceği toplantıya tüm gençler
davetli.
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2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020)
elemelerinin kura çekiminde
takımların yer alacağı torbalar
belli oldu.

EURO 2020 eleme
gruplarının torbaları, UEFA
Uluslar Ligi'nde alınan
puanlarla belirlendi. Kura
çekimi, 2 Aralıkta
gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta
mücadele edeceği elemelerde, 5
tane 5, 5 tane de 6 takımdan
oluşan grup olacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan
takımlar doğrudan turnuvada
mücadele etme hakkını
kazanacak. Diğer dört takım ise
UEFA Uluslar Ligi play-off
maçlarının ardından
belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23
Mart 2019, son karşılaşmalar ise
17-19 Kasım 2019 tarihlerinde
oynanacak. 12 Haziran-12
Temmuz 2020 tarihlerindeki
şampiyonaya 12 Avrupa
ülkesindeki 12 kent ev sahipliği
yapacak.

Kura çekimindeki torbalar
şöyle:

UEFA Uluslar Ligi torbası:
Portekiz, Hollanda, İngiltere,
İsviçre.

1. torba: Belçika, Fransa,
İspanya, İtalya, Hırvatistan,
Polonya.

2. torba: Almanya, İzlanda,
Bosna Hersek, Ukrayna,

Danimarka, İsveç, Rusya,
Avusturya, Galler, Çekya.

3. torba: Türkiye, Slovakya,
İrlanda, Kuzey İrlanda,
İskoçya, Norveç, Sırbistan,
Finlandiya, Bulgaristan, İsrail.

4. torba: Macaristan,
Romanya,Yunanistan,
Arnavutluk, Karadağ, Estonya,
Slovenya,

Litvanya, Gürcistan.
5. torba: Makedonya

(FYROM), Kosova, Belarus,
Lüksemburg, Ermenistan,
Azerbaycan, Kazakistan,
Moldova, Cebelitarık, Faroe
Adaları.

6. torba: Letonya,
Liechtenstein, Andorra, Malta,
San Marino.

Real Madrid
Rashford’un peşinde
REAL MADRİD, yeni teknik
direktörü Santiago Solari
yönetiminde iyi sonuçları
almasıyla birlikte devre arası
yaklaşırken transfer listesini
oluşturmaya başladı.
ManU'dan ayrılmak
istemeyen Rashford bu sezon
ligde oynanan 12 maçta 5 kez
11'de başlamasıyla ayrılığı
düşünmeye başladı.
Düzenli olarak forma giymek
isteyen 21 yaşındaki yıldız
oyuncuyu Real Madrid
yetkilileri son İngiltere -
Hırvatistan maçında mercek
altına aldı.
Gelecek sezonun sonunda
sözleşmesi bitecek olan
Rashford'un Real Madrid'e
bedeli 50 milyon Sterlin
olması bekleniyor.

EURO 2020 kura çekiminde
torbalar belli oldu

FIFA Başkanı Gianni İnfantino,
2022 Dünya Kupası'nın
"unutulmaz" bir turnuva olacağını
iddia etti.

FIFA'nın internet sitesine
konuşan İnfantino, bütün
statların birbirine en fazla bir saat
uzaklıkta olduğunu belirterek,
"Kasım ve aralık ayında hava
mükemmel olacak. 15-25 derece
arasındaki sıcaklık, bir spor
organizasyonu için çok ideal.
Bütün unsurlar, 2022 Dünya
Kupası'nı unutulmaz yapacak."

ifadelerini kullandı.
Katar'a gitmenin önemli bir

deneyim olacağını kaydeden
Infantino, futbolseverlerin sadece
kumsal ve güneşi değil olağanüstü
bir ülkeyi ziyaret edeceği
görüşünü paylaştı.

İnfantino, "Bugüne kadarki en
iyi Dünya Kupası" için 2022'de
sporseverlere Katar'a gitmeleri
mesajını verdi.

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18
Aralık tarihlerinde Katar'da
düzenlenecek.

İtalyan tenisçi
Daniele Bracciali'ye
ömür boyu men 
İTALYAN tenisçi Daniele
Bracciali'ye, şike yaptığı
gerekçesiyle ömür boyu men
cezası verildi. İspanya'da
2011'de düzenlenen
turnuvada şike girişiminde
bulunduğu tespit edilen 40
yaşındaki Bracciali, 250 bin
dolar da para cezası aldı.
Teniste Dürüstlük Birimi
(TIU), şikeye karıştığı
gerekçesiyle İtalyan tenisçi
Daniele Bracciali'ye ömür
boyu men cezası verdi.
TIU'dan yapılan açıklamaya
göre tek erkekler dünya
klasmanında Mayıs 2006'da
en iyi derecesi 49'unculuğa
kadar çıkan Bracciali, şike
girişiminde bulunması
nedeniyle tenisten ömür boyu
men edildi.
İspanya'da 2011'de
düzenlenen turnuvada şike
girişiminde bulunduğu tespit
edilen 40 yaşındaki Bracciali,
250 bin dolar da para cezası
aldı.

İnfantino'nun
Katar'dan 
beklentisi büyük

ALMAN taraftarların yoğun tepkisi sonrası Bundesliga
yönetimi, 2020-2021 sezonundan itibaren pazartesi
maçlarını kaldırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yapılmaya
başlanan ve taraftarların büyük tepki gösterdiği pazartesi
maçları artık tarih oldu. Bundesliga yönetimi gelen
tepkilerin üzerine pazartesi maçlarını kaldırma kararı
aldı. Geçtiğimiz sezondan 2020/21'e kadar her sezon 5
maçın pazartesi günü oynanması planlanmıştı ve
taraftarlar bu durumu protesto etmişti. 2021/22
sezonundan itibaren pazartesi günü maçları artık
oynanmayacak.

SAHAYA TENİS TOPU ATILMIŞTI
Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig

arasında oynanan sezonun ilk "pazartesi maçı"nda
büyük tepki gelmişti. 19 Şubat 2018'de oynanan maçta ev
sahibi ekip taraftarları sahaya tuvalet kağıdı ve tenis
topu atarak bu kararı veren Bundesliga yönetimini
protesto etmişti.

Almanya Ligi’nde,
Pazartesi maçları 
tarih oldu
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FUEN TAG son toplantısını
Gagavuzya’da yaptı

AVRUPA Milletleri Federal Birliği
(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları
Çalışma Grubu (TAG), 5. yıllık toplantısı 15-
18 Kasım tarihleri arasında Moldova
Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuz Yeri Özerk
Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Gagavuzya’nın başkenti Komrat’ta
gerçekleştirilen toplantıya Balkanlar’dan
Kafkaslar’a 13 Türk azınlık ve topluluğu
katıldı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile
diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi
amacı ile toplantıda Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da
yer alarak YTB’nin çalışmaları hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya Batı
Trakya’dan Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Asbaşkanı Hüseyin
Baltacı katıldı.

Komrat’taki toplantıya Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD), Rodos ve İstanköy Türklerini
temsilen Rodos, İstanköy, Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen
Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti
“VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti
Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar
Türklerini temsilen Karaçay-Balkar
Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme
Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ile FUEN’e
2018 Kongresi’nde FUEN’e üye olan Kosova
Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik
Derneği katıldı. Toplantıya ayrıca, FUEN’e
henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN
TAG toplantılarına katılan Bulgaristan’dan
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği,
Moskova’dan Moskova Kumuk Derneği
“Qumuqlar”, Ukrayna Gagavuzlarını
temsilen Ukrayna Gagavuz  Birliği ve
Makedonya’daki Türkleri temsilen Türk
Demokratik Partisi katıldı.  Ayrıca
“Kardeşini Tanı” sloganı ile toplantıya ilk
kez Azerbaycan’daki Talış azınlığını
temsilen Azerbaycan Gençliği Kamusal
Destek Derneği “Eğitim” iştirak etti.

TANASOĞLU İLE GÖRÜŞME
Bu arada, FUEN Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu, 16 Kasım’da Gagavuz Yeri
Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Olesya
Tanasoğlu tarafından kabul edildi.
Gagavuz Yeri İcra Komitesi Dışişleri Bakanı
Vitalii Vlah’ın da yer abdığı görüşmede
Habipoğlu, özerk bölgenin çalışmaları
hakkında bilgi edindi.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen programda
katılımcılar Gagavuzya’yı ve Gagavuz
Türklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Katılımcılar ilk olarak M. Maruneviç
Bilim ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret
ederek, direktör 

İrina Konstantinova’dan Gagavuzya ve
merkezin çalışmaları hakkında bilgi
aldılar. 

Daha sonra Komrat Devlet
Üniversitesi’ni ziyaret eden heyete,
Rektör Prof. Dr. Serghei Zaharia
üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi
verdi. 

Vaftizci Aziz İoan Katedrali’ni ve At-
Prolin At Yetiştirme Devlet İşletmesi’ni
ziyaret eden heyet, Dimitri Kara-Çoban
Tarihi Etnografya Müzesi’ni ve Beşalma
Köyü Yel Değirmeni Kültür Anıtı’nı
ziyaret etti. Avrupa’nın en büyük köyü
olan Kongaz köyüne de giden heyet,
Ulusal Gagavuz Etno-Avlu Turist
Kompleksi’ni gezdi. 

Akşam ise FUEN TAG 5. yıllık
toplantısı nedeniyle Gagavuz Yeri Özerk
Bölgesi yönetimi tarafından verilen
resmi resepsiyona katılan heyet,
Gagavuz Yeri İcra Komitesi Dış İlişkiler
Bakanı Vitalii Vlah ve Komrat Valisi İvan
Topal ile biraraya geldi.

GAGAVUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİ
BAŞKANI HEYETİ KABUL ETTİ
17 Kasım Cumartesi günü Gagavuzya
Başkanı İrina Vlah, İcra Komitesi
binasında FUEN TAG heyetini kabul etti.
FUEN Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu, FUEN ve FUEN TAG
hakkında bilgi verdi; Türk azınlıklar ve
toplulukları da kendilerini tanıtma
imkanı buldular. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen
görüşmede Başkan Vlah, FUEN TAG’yi
Gagavuzya’da ağırlamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Gagavuz Yeri

Özerk Bölgesi olarak Gagavuz dili ve
kültürünün korunması hakkındaki
çalışmaları anlatan Vlah, Gagavuzca ve
Moldovaca dillerinde eğitim veren
kreşlere yönelik çalışmaları aktardı. 

Gagavuzya’nın kalkınması amacıyla
gerçekleştirdikleri çalışmaları aktaran
Vlah, bölgenin kalkınması için
ekonomik yatırımlara ihtiyaç olduğunu
söyledi. Gagavuzya’nın uluslararası
alanda tanınırlığını artırmak istediklerini
söyleyen Vlah, FUEN’in ve FUEN TAG
katılımcılarının bu konuda elçi rolünü
üstlenmelerinden memnun olacaklarını
belirtti.

GAGAVUZYA TANITILDI
Gagavuzya Eğitim Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilen FUEN TAG 5. yıllık
toplantısında, M. Maruneviç Bilim ve
Araştırma Merkezi Direktörü İrina
Konstantinova Gagavuzya ve Gagavuz
Türklerini tanıtan bir sunum
gerçekleştirdi.

“Kardeşini Tanı” sloganı kapsamında
FUEN TAG toplantısına ilk kez katılan
Azerbaycan’daki Talış azınlığını
temsilen Azerbaycan Gençliği Kamusal
Destek Derneği “Eğitim”(EPSAYA),
Azerbaycan’ın güneyinde Lenkeran,
Astara, Masallı ve Lerik bölgelerinde
yaşayan Talışları tanıtan bir sunum
gerçekleştirdi.

Toplantının devamında FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu ve FUEN
TAG Sekretaryası adına Melek Kırmacı
Arık, FUEN Başkan Yardımcısı’nın FUEN
TAG çalışmaları çerçevesinde son bir
yılda gerçekleştirdiği ziyaretler ile FUEN

TAG’nin gerçekleştirdiği çalışmaları
aktardılar. 

Devamında Batı Trakya Türkleri,
Rodos-İstanköy Türkleri, Ahıska
Türkleri,  Karaçay-Malkar Türkleri,
Kosova Türkleri ile Bulgaristan Türkleri,
Makedonya Türkleri ve Ukrayna
Gagavuzları ülkelerinde son bir yılda
yaşanan gelişmeleri ve kendi
toplumlarının yaşadıkları güncel
sorunları dile getirdiler. 

YTB’NİN ÇALIŞMALARI TANITILDI 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nı (YTB) temsilen Başkan
Abdullah Eren adına toplantıya katılan
Başkan Danışmanı Recep Paçaman, 2010
yılında yurt dışındaki Türk vatandaşları,
kardeş topluluklar ile Türkiye’de
öğrenim gören uluslararası burslu
öğrencilere yönelik faaliyetler
gerçekleştiren YTB’nin çalışmaları
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Paçaman, sivil toplum kuruluşlarının
YTB ile işbirliği kurması ve YTB’nin
desteği ile gerçekleştirebileceği
çalışmalar ve projeler hakkında
katılımcıların sorularını yanıtladı

2019 YOL HARİTASI OLUŞTURULDU
FUEN TAG’nin 2019 yılı çalışmalarının
görüşüldüğü toplantıda katılımcı
kuruluşlar ile birlikte 2019 yılı faaliyetleri
görüşülerek yol haritası belirlendi.

FUEN TAG 2019 yılı toplantısını,
anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil
eden kurum ve kuruluşlar ile diyalog ve
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla
Ankara’da gerçekleştirilecek.
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