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ABD’li
diplomatlar 
DEB Partisi’ni 
ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Atina Büyükelçiliği Siyasi Büro
Sorumlusu Rafael Diaz ve
beraberindeki heyet, 4 Kasım
Çarşamba günü DEB Partisi Genel
Merkezi’ni ziyaret ederek, parti
yöneticileriyle görüştü. »10

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’ne
bağlı Bayan İrşad Ekibi tarafından 11
Kasım Çarşamba günü Geleneksel
Aşure Etkinliği düzenlenecek. Etkinlik,
Chris & Eve Otel’inde saat 18.30’da
başlayacak.  »5

Gümülcine 
Müftülüğü’nden 
aşure etkinliği

Batı Trakya’nın
“Gönül Dostları”
Son dönemde yaptığı faaliyet ve
çalışmalarla adını sıkça duyduğumuz
Türkiye’deki Batı Trakyalı Dostlar
grubunun dönem sözcüsü İsmail
Hayat, GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Hayat, Batı Trakyalı
Dostlar’ın faaliyet ve hedeflerini
anlattı. »8, 9

19’da 11’de

ekonomi spor

Avrupa'da sığınmacı 
sayısında 

rekor

MSI Z170A 
GAMING M5 

testte! 20’de

İşsizlik 
eylül ayında 

azaldı 23’te

Ajax-Fenerbahçe
maçı öncesi çirkin

olaylar...

Yeni dönemde TBMM’de görev
alacak Mehmet Müezzinoğlu ve
Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakyalılar’ın
yoğun olarak yaşadığı Bursa’dan
milletvekili oldular. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden
dördüncü kez milletvekili seçilen ve
aslen Kozlukebir köyünden olan
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Bursa birinci sıradan milletvekili
oldu. 

Geçen seçimlerde ikinci kez
milletvekili seçilen, Bursa’daki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
eski başkanlarından avukat Hakan
Çavuşoğlu ise Bursa’da sekizinci
sıradan milletvekili seçildi. »2

BATI Trakya’daki Türk
azınlığının sorunları bir kez
daha AGİT nezdinde dile
getirildi. “Ulusal Azınlıkların
Korunmasına AGİT’in Katkısı”
konulu AGİT Tamamlayıcı
İnsani Boyut Toplantısı’na,
BTAYTD’ni temsilen Pervin
Hayrullah ve Ali Hüseyinoğlu,
ABTTF’yi temsilen Lobi Grubu
Üyeleri Funda Reşit ve Yakup
Uzun katıldılar. »7

Azınlık
sorunları 
AGİT
toplantısında

TBMM’de iki Batı Trakyalı vekil

bilimdünya

»12-13Pamukta hasat
dönemi başladı
Rodop ilinde yaşayan azınlık çiftçisinin en önemli geçim
kaynaklarından birini oluşturan pamuk üretiminde bu yıl da sorunlar
yaşanmaya devam ediyor. 

ÜRETİCİ, pamuk
fiyatlarının düşük olmasından
dem vuruyor. 

Geçen yıl olumsuz hava
şartları nedeniyle pamuk
üretiminde ciddi azalmaların
olduğu, bu yıl ise bazı
hastalıklardan dolayı üretimde
düşüş yaşandığı kaydedildi. 

Öte yandan üreticiler,
önümüzdeki yıllarda pamuğun
tütüne nazaran daha çok
aranan bir ürün olacağını,
ancak kalitenin her zaman en
yüksek seviyede olması
gerektiğinin altını çizdiler.

Konuyla ilgili olarak Rodop
ilindinden pamuk üreticileri
Güner Ali Durmuş, Ali Topal
Mehmet, Ercan Hüseyin ve
Nazif Şakir GÜNDEM’e
yaptıkları açıklamalarda, bu yıl
da pamuk fiyatların düşük
olduğuna dikkat çekerek,
insanların alım gücünün
azaldığını vurguladılar. »6, 7
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Müezzinoğlu: “Batı Trakya’nın
yarınları daha güzel olacak”

TÜRKİYE’de 1 Kasım Pazar günü gerçekleşen
genel seçimlerde iki Batı Trakyalı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne girmeyi başardı. Yeni
dönemde mecliste yer alacak iki Batı Trakyalı
vekil de Batı Trakyalılar’ın yoğun olarak
yaşadığı Bursa’dan.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden dördüncü
kez milletvekili seçilen ve aslen Kozlukebir
köyünden olan Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Bursa birinci sıradan milletvekili
seçildi. 

Geçen seçimlerde ikinci kez milletvekili
seçilen, Bursa’daki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği eski başkanlarından avukat
Hakan Çavuşoğlu ise Bursa’da sekizinci sıradan
milletvekili seçildi.

BTTDD’DEN TEBRİK
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Merkezi, 1 Kasım Pazar

günü yapılan erken genel seçimlerinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne seçilen Batı Trakya
kökenli iki vekili tebrik etti.

Konuyla ilgili BTTDD’nin açıklamasında, “1
Kasım 2015 Pazar günün gerçekleşen 2015 genel
seçimlerinde Bursa’dan partileri tarafından aday
gösterilen iki BTTDD üyesi 26. Dönem
Milletvekili olarak seçildi. Mevcut Sağlık Bakanı
Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve Bursa Milletvekili
Sayın Hakan Çavuşoğlu AK Parti tarafından 26.
dönemde tekrar aday gösterilerek milletvekili
seçildiler. BTTDD Genel Merkezi olarak
milletvekili seçilen üyelerimizi tebrik ediyoruz.
Yine bugüne kadar desteklerini hiç bir zaman
esirgemeyen, her zaman yanımızda yer alan ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Batı Trakya Destek
Grubu Üyesi olup yeniden seçilen değerli
milletvekillerimizi de ayrıca tebrik eder
önümüzdeki yasama döneminde başarılar
dileriz.” ifadeleri yer aldı.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nu telefonla arayarak
1 Kasım seçimleri nedeniyle
tebrik etti.

Görüşmede Başbakan
Çipras’ın, bölgesel ve
uluslararası gelişmelerin, Türkiye
ve Yunanistan arasında güçlü bir
işbirliğini her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyulur kıldığını

belirttiği öğrenildi. Ayrıca
Çipras’ın, Kasım ayı içerisinde
ikili ilişkiler ve başta göç krizi
olmak üzere güncel gelişmeleri
ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret
etmek istediği belirtildi.

Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu da Çipras’a teşekkür
ederek, kendisini Türkiye’de
ağırlamaktan memnuniyet
duyacağını belirtti.

Çipras,Türk
mevkidaşını
telefonla aradı

TBMM’ye iki 
Batı Trakyalı seçildi

TÜRKİYE’de 1 Kasım Pazar
günü yapılan erken genel
seçimlerde Bursa’dan milletvekili
seçilen Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu 2 Kasım Pazartesi
günü Batı Trakya’da yayın yapan
Çınar FM’de Radyo Medya
programının konuğu oldu.

Programa telefonla bağlanan
Bakan Müezzinoğlu, Batı
Trakya’nın yarınlarının daha güzel
olacağını söyledi.“7 Haziran
seçimlerindeki sonuçları
vatandaşlarımız AK Parti’ye uyarı
niteliğinde yöneltti” diyen
Müezzinoğlu sözlerine şöyle
devam etti: “Milletle her zaman
hukukunu ön planda tutan,
vatandaşlarla iç içe olan partimiz
bu uyarıyı dikkate alarak çabuk
toparlandı. 1 Kasım genel
seçimlere bu uyarı doğrultusunda
hazırlandı. Demokrasinin gereği
milletle yürüyen, milli iradenin
hak ve hukukunu koruyan,
vatandaşın gözünün içine bakıp
onun ortak taleplerinin
değerlendiren, çözüm üreten güçlü
bir anlayış olunca da 1 Kasım
erken genel seçimlerde
seçmenimiz tekrar AK Parti dedi.”

AK Parti’nin seçim zaferinin

Balkanlar’daki yansımasını da
değerlendiren Müezzinoğlu,
“Sonuçlar açıklandıktan sonra
beni Balkanlar’dan Kasova’dan,
Makedonya’dan, Bulgaristan’dan
arayanlar oldu. Batı Trakya
destekliyor, ama destek vermede
biraz ağır davranıyor. Bunun
nedenini bilmiyorum, ama
özellikle İskeçe’de Şahin
bölgesinden reaksiyon gelirken,
Gümülcine’de destek gelmesi
gereken merkezlerde sessiz takip
var. Batı Trakya’yı daha düzenli
hale getirmemiz gerekiyor. Hiç
kimsesin şüphesi olmasın, Batı
Trakya’nın yarınları daha güzel
olacak.” diye konuştu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Batı Trakya kökenli AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da
Çınar FM’de Radyo Medya
programına telefonla bağlanarak
verdiği mesajda, “Türkiye 1
Kasım’da çok önemli bir seçim
yaşadı. Seçimler öncesi günlerde
konuşmalarımızda 1 Kasım’ın
sadece bir seçim olmadığını ifade
ettik. Türkiye bir çok odaklar
tarafından kuşatılmıştı. Hızla
Mısırlaştırılma, Suriyeleştirilme

sürecine sokulmak isteniyordu.
2013’te Gezi olaylarıyla başlayan
süreç, 7 Haziran seçimlerinde
nispeten başarı sağladı. Türkiye’ye
son darbeyi vurmak isteyenlerin 1
Kasım seçimlerini son seçim
olarak görüyordu. Milletimiz
tehlikeyi gördü. Milletimiz,
yeniden güçlü, karizmatik, kararlı
ve Türkiye’nin tarihi değerlerle
şekillendireceği bir liderlik
anlayışını hem
cumhurbaşkanımızın hem de parti
genel başkanımızın etrafında
kenetlenerek dünyaya güçlü bir
mesaj verdi” değerlendirmesinde
bulundu.

Türkiye’nin sıradan bir ülke
olmadığını söyleyen Çavuşoğlu
sözlerini, “Bu seçimlerde Türkiye
geleceğini daha güçlü şekilde
şekillendirme imkanına kavuştu.
İnşallah 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda Türkiye’yi daha da
ileriye taşıyacağız. Şükrüler olsun
milletimiz Türkiye’nin üzerinde
oynan oyunları gördü. Son derece
güçlü bir mesaj vererek AK Parti’yi
%49.5 oy oranıyla yeniden tek
başına iktidar yaptı. Önümüzdeki
süreç hayırlı bir süreçtir.” diyerek
tamamladı.

RODOP POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, Pazar
günkü seçimlerde yeniden
Başbakan seçilen Adalet ve
Kalkınma Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu’nu seçim
başarısından dolayı tebrik etti.

İlhan Ahmet’in, Başbakan
Davutoğlu’na gönderdiği
mesajda, “1 Kasım erken genel

seçimlerinde genel başkanı
olduğunuz Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin elde ettiği başarılı
neticeden dolayı sizleri kutlar,
tek başına iktidar döneminin
hayırlara vesile olmasını
dileyerek, şahsınızın
başbakanlığında üstün
başarılara imza atmanızı temenni
ederim.” ifadeleri yer aldı. 

Milletvekili 
İlhan Ahmet,
Davutoğlu’nu 
tebrik etti
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GÜMÜLCİNE’de İdadiye Azınlık İlkokulu’nda 38
yıl öğretmenlik yapan Ahmet Veysel, 2 Kasım
Pazartesi günü böbrek yetmezliği sonucunda doğup
büyüdüğü Bıyıklıköy’de hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Kepirtepe Öğretmen Okulu’ndan 1960
yılında mezun olan öğretmen Ahmet Veysel, 3 Kasım
Çarşamba günü öğle namazından sonra kalabalık
bir cenaze töreni eşliğinde köy mezarlığında toprağa
verildi. 75 yaşında hayata veda eden Ahmet Veysel’in
cenaze törenine başta ailesi, akrabaları ve yakın
dostları olmak üzere, Batı Trakya Türk Öğretmenleri
Birliği (BTTDB) Başkanı Sami Toraman, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, eski Kozlukebir
Belediye Başkanı Halit Mehmet, emekli öğretmenler

ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARINDANDI
İlk öğretmen okulu mezunlarından olan Ahmet
Veysel, 1940 yılında Bıyıklıköy’de dünyaya geldi. 

Türkiye’de Kepirtepe Öğretmen Okulu’ndan 1960
yılında mezun oldu. Uzun yıllar BTTÖB’nin her
kademesinde görev aldı. 

Merhum Ahmet Veysel, Mücahit Mümin ve Halil
Rasim ile birlikte Arkadaş Çocuk Dergisi’ni yayın
hayatına kattılar.

Fehime Veysel ile evli olan Ahmet Veysel, Remal
ve Serhat isminde iki çocuk babasıydı.

Ahmet Veysel 
son yolculuğuna
uğurlandı

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

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

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

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

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

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

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Uğurlar olsun öğretmenim…

Ç ocukluk dönemimin
bir yıldızı daha kaydı.
İlkokul öğretmenim

Ahmet Veysel’in vefatını, Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami
Toraman’ın facebook
hesabından yaptığı paylaşımla
öğrendim. 

Çocukluk dönemimin
önemli aktörlerinden birinin
ebedi yolculuğa çıkış
haberiyle gözlerim doldu…
Boğazım kilitlendi… “İlkokul
öğretmenim ölmüş” demeye
çalıştım etrafımdakilere,
diyemedim… Sami Toraman’ın
verdiği acı haberin altına bir iki
satır yazabildim sadece.

Çocukluk yıllarım canlandı
hatıralarımda. İlk
öğretmenlerim Ahmet Veysel
ve Kiria Vayia. Anne ve baba
sıcaklığıyla bizi kucaklayan,
ilkokul birinci sınıftan altıncı
sınıfa kadar okutan, bilgi
yükleyen, hayata hazırlayan
bu iki güzel insan gözümün
önünde canlandı.

Ahmet Veysel
öğretmenimin tatlı sert
duruşunu gördüm karşımda.
Bazen hüzünle gölgelenen
yüzü, ölçülü gülüşü gözümün
önünde canlandı. Sakin sesi,
anlatımı geldi kulaklarıma. 

İlk öğretmenimdi o benim.
Anaokula gittim gitmesine.
Ama oradan kalan bir
öğretmen figürü yok
hafızamda. 

Nur içinde yat öğretmenim.
Biz bugün birşeyler
olabildiysek, azınlığımıza bir
nebze katkı sağlayabildiysek,
insan olmayı becerebildiysek
bunda en az ailemiz kadar
sizin de katkınız ve emeğiniz
var.

Hakkınızı helal edin bize.
Emeğinize, çabalarınıza ne
kadar teşekkür etsek azdır.
Karşılığını veremeyiz. 

Sizinle ilgili aklımda kalan
tek bir kötü anı yok. Ne
bağırdığınızı, ne azarladığınızı,
ne bizleri ezdiğinizi
hatırlıyorum.

Mutlaka bize kızdığınız
anlar olmuştur. Aksi mümkün
değil. Ama demek ki kötü iz
bırakmamış. Demek ki yer
tutmuş. Demek ki
haklıymışsınız kızmakta. 

Keşke öğretmenim, tüm
bunları arkanızdan değil de,
karşınıza geçip
söyleyebilseydim. Dünya
işleriyle uğraşırken, insan
yanıbaşındaki değerlere sahip
çıkmayı neden ihmal eder ki?
Kutsal öğretmenlik
mesleğinde böyle bir beklenti
de yok değil mi? Öğrencilerini
çocukları gibi severken, onlar
için kaygılanırken bekledikleri
bir karşılık yok. 

İnsan 46 yaşına da gelse,
ilkokul öğretmeni deyince
çocuk gibi oluyor işte.
Çocukluk yıllarına dönüyor. O
günleri yaşıyor ve belki de o
dönemi özlüyor. 

Oysa geriye dönüş yok.
Geçmişin yıldızları tek tek yok
oluyor. Ama hafızalardan,
kalplerden silinmiyor.

Ahmet Veysel ve nice
Ahmet Veyseller… Azınlık
eğitiminin neferleri…
Emektarları… 

Bir bir yok olsalar da, onlar
içimizde yaşıyor.
Yaptıklarıylar, verdikleri
emekle, mücadeleyle
anılıyorlar. Arkalarında
bıraktıkları en büyük miras,
bugün bu toplumun bireylerini
oluşturuyor. 

Nur içinde yatın
öğretmenim… Huzur içinde
uyuyun. Verdiğiniz ışıkla
aydınlattığınız biz
öğrencileriniz, emin olun ki
sizleri unutmayacağız. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Anagnostopulu’dan “yatay geçiş” cevabı
POTAMİ Partisi

Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet’in
üniversitede okuyan
Batı Trakyalı azınlık
öğrencilerine
uygulanan “yatay
geçiş yasağı” ile
ilgili soruya, Eğitim,
Araştırma ve Din
İşleri Bakan
Yardımcısı Sia
Anagnostopulu
cevap verdi.

Milletvekili İlhan
Ahmet’in basın
bürosundan
Anagnostopulu’nun cevabıyla ilgili
yapılan yazılı açıklamada, “Batı
Trakya azınlık öğrencilerinin yatay
geçişleriyle ilgili meclise
yatırdığımız soru önergesine
karşılık Eğitim, Araştırma ve Din
İşleri Bakan Yardımcısı Sia
Anagnostopulu’dan aldığımız
cevabı orjinal olarak sizlere
aktarıyoruz. Cevapta diğerlerinin
yanı sıra Yunan vatandaşı Batı
Trakya azınlık üyelerinin yüksek
öğretim kurumlarına özel kategori
statüsünde girişleri, ülke
üniversitelerine kabul sayısını aşma
durumu yaratmış ve bu kategori
yatay geçiş hakkı olan öğrenciler
karşısında sistematik olarak

muafiyet sebebi
oluşturmuştur.”
denildi.

İLHAN AHMET’İN
AÇIKLAMASI
Milletvekili İlhan
Ahmet, Eğitim Bakan
Yardımcısı’nın cevabı
karşısında şu
açıklamayı yaptı:
“Kendi söylemlerine
göre sol bir iktidarın
bakanı olduğunu
belirten Eğitim Bakan
Yardımcısı’nın bu
kategorideki

öğrencilerin istisnai olarak 3. derece
eğitime girişlerini ‘Maksimum arz’
olarak tanımlaması ve Batı Trakya
azınlık öğrencilerinin Yunan
üniversitelerine yatay geçiş
konusunu ayrımcılık olarak
görmemesi beni hayretler içinde
bırakmıştır. Böylelikle, ‘pozitif
ayrımcılık’ kavramını tamamen yok
sayarak, devletin azınlığa karşı
kabul edilemez bir şekilde hitaben
‘size pozitif ayrımcılık yapıyorum,
daha ne istiyorsunuz?’ dediğini
görüyoruz.

Bakanlık, bakanın kararını
tamamen kanuni olduğunu
savunarak, meydan okurcasına
azınlığı yok sayarak, binlerce aile
için müthiş ekonomik problemlerin

olduğu bir dönemde kanunun
öngörmüş olduğu kriterleri ve
ekonomik önkoşulları yok sayarak,
Yunan toplumu içinde büyük bir
eşitsizlik yaratarak, düzenlemenin
varoluşunu savunduğuna inanıyor.

Son olarak, sayın bakan
yardımcısı, azınlığı yine yok sayarak
mevcut düzenlemeyi değiştireceğine
dair en ufak bir ümit vermemekle
beraber, yalnızca genel yatay geçiş
değişiklikleri içerisine eklemektedir.
Sözün kısası hükümet, her halükarda
ülkenin ilerici insanları için kabul
edilemez ve tehlikeli algılar
benimseyerek Batı Trakya azınlığını
yok saymakta ve öğrencilerin
üniversitelere girişlerini ‘pozitif
ayrımcılık’ değil de son derece aşırı ve
ayrıcalıklı bir arz olarak görmektedir.”
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Ahmet AYDIN

Hürmetle, minnetle ve rahmetle
20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük devlet

adamı, ulu deha, yüce önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü 10 Kasım günü saat
dokuzu beş geçe hürmetle ve minnetle yad
edeceğiz. Onu anlatmaktan ziyade
anlamaya çalışacağız. Fransız edibi Claude
Farrer’in söylemine kulak vereceğiz. “O,
yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar
bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın
azametini kavrayabilmek için, O’na çok
uzaklardan bakmak gerekir.”

O’na çok uzaklardan bakıp hem
azametini kavrayacak hem de böyle bir
atayı bizim ulusumuza bahşeden yüce
Allah’a şükredeceğiz. O’nun zekasının
parlaklığını, çalışkanlığını ve geleceği
okuma becerisini daha iyi anlamak için
anılarını ve O’nun arkasından söylenenleri
dikkatlice okuyacağız. 

Birkaç anısına hep birlikte bakalım.
Alman Kralı II. Frederick, 1750 yılında
Potsdam’dan geçiyor. Orayı çok beğeniyor
ve ‘Bana şuraya bir saray yapın” diyor.
Ertesi gün adamları gidip bakıyorlar,
Kral’ın beğendiği yerde bir değirmen.
Adamlar kapıyı çalıyor, yaşlı değirmenci
açıyor. - Buyurun? - Bizi Kral gönderdi.
Burayı görüp çok beğendi, satın alacak.
Kaç para? - Satmıyorum ki ne parası? -
Saçmalama Kral istedi. - Bana ne. Ben
satmadıktan sonra kimse alamaz ki.
Adamları gelip Kral’a diyorlar ki; Efendim
beğendiğiniz yerdeki değirmenci deli.
Satmıyorum dedi. - Çağırın bakalım bana
şu adamı. Değirmenci gelip, Kral’ın
karşısında duruyor. II. Frederick; - Yanlış
anladınız herhalde beyefendi, ben satın
almak istiyorum orayı. Kaç para? – Yok
yanlış anlamadım, adamların da dün bunu
söyledi. Satmıyorum! - Beyefendi inat
etmeyin, paranızı fazlasıyla vereceğim. -
Sen koskoca kralsın, paran çok. Git
Almanya’nın her yerine saray yap. Burayı
benden önce babam işletiyordu. Ona da
babasından kalmış, ben de çocuğuma
bırakacağım. Satmıyorum! II. Frederick
ayağa kalkıyor;  - Unutma ki ben Kralım!
Değirmenci bakıyor ve diyor ki; - Asıl sen
unutma ki Berlin’de hakimler var! Hiçbir
güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile
olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse
adaletin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz.
Bugün bütün gelişmiş ülkeler hukuk
fakültelerinde bu olayı anlatırlar.
“Berlin’de hakimler var!” - Potsdam’da
Sansosi Sarayı. Saray ve değirmen yan
yana. Kral ve değirmenci adaletle komşu
oluyor. Sabahları II. Frederick arka
bahçeye çıktığında değirmenci sesleniyor;
- Hey Frederick, ekmek yaptım göndereyim
mi? II. Frederick diyor ki; - Adalet her
sabah bana, sıcak bir ekmek kokusuyla
gelirdi. Ve tarih 31 Aralık 1917. Berlin’de bir
otelde yılbaşı kutlamaları yapılacak,
Osmanlı heyeti var orada. Aralarından biri
bu öyküyü anlatıyor. Ve; - Hadi Potsdam
çok yakın. Gidip adaletin simgesi olan o
değirmen ve sarayı yan yana görelim.
Kimse gelmiyor ve bu öyküyü anlatan tek
başına kalkıp gidiyor. Herkes yılbaşı
kutlarken, o gidip adaletin simgesini izliyor
uzun uzun. O Mustafa Kemal Atatürk.

Mustafa
Kemal Atatürk Amasya’dayken Yanındaki
valinin kulağına eğilip sorar; “Kimdir bu ?” 
Vali yanıt verir: “Efendim kendisi Şıh’tır.
Yöre de çok hatırlısı vardır.” Atatürk, Şıh’ı
yanına çağırır ve; “Bak baba, imanın
ölçüsü sakalın boyunda değildir. Şunu rica
etsem de en azından Peygamber
efendimizinki gibi kısaltsan” der ve eliyle
de boyun altı hizasını gösterir. Şıh ; “Emrin
olur Paşam” diyerek yerine çekilir.  Aradan
zaman geçer, bir akşam Atatürk
Amasya’daki Şıh’ı hatırlar. Hemen Valiyi
telefonla arayıp durumu sorar. Vali nasıl
söyleyeceğini bilememekle birlikte, Şıh’ın
sakal boyunda en küçük bir kısalma bile
olmadığını, aksine kimselere el
sürdürmediğini anlatır. Atatürk telefonu
kapatarak, kağıdı kalemi eline alır ve az
sonra nazırını çağırıp, yazdığı yazıyı
Amasya Valiliği’ne tebliğ etmesini ister.
Ertesi gün Amasya’dan bir haber gelir ki,
Şıh Efendi Ata’yı görmek üzere Ankara’ya
yola çıkmış... Şıh gelir Ata’nın karşısına
çıkar. Sakal tamamen kesilmiş, sinekkaydı
tıraş olunmuş, saçlar kısaltılmış, kılık
kıyafet baştan sona değiştirilmiş,
bambaşka görünüme bürünmüştür.
Atatürk’ün mesai arkadaşları bu değişimi
anlayamazlar ve Ata’ya sorarlar; “Aman
Paşam, o Şıh ki sakalına el dahi
sürdürmezdi, siz ne ettiniz de kökünden
kesmesini sağladınız? “

Ata gülümser, sonra da yanındakilere
dönüp; “Dün akşam Amasya Valiliği’ne bir
yazı gönderdim ve Şıh’ı Afyon’a vali
atadığımı bildirdim.” der. Ardından da yeni
bir yazı hazırlayıp nazırına bu yazıyı da
Şıh’a vermesini söyler. Yazıda söyle
yazmaktadır; “İnancın ölçüsünün sakalda
olmadığını anladığınıza sevindim. Valilik
meselene gelince, bugün koltuk uğruna
kırk yıllık sakalından vazgeçebilen yarın
başka şeyler için milletinden bile
vazgeçebilir. Seni böyle bir ikileme
mahkum bırakmayalım. Kal sağlıcakla...” 

Cumhuriyet’in ilanından sonra
İstanbul’da bir resepsiyon verilir. Tüm
dünya ülkelerinin elçileri ve ataşeleri de
davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam
etmektedir fakat İngiliz ataşesi olan
binbaşının bakışları Mustafa Kemal’in
gözünden kaçmaz. Bütün davet boyunca
kendisine dik dik bakmıştır ve bakmaya
devam etmektedir. Ne olduğunu öğrenmek
için yaverini gönderir. Yaver, Mustafa
Kemal’e şöyle der: “Paşam kendisine
neden ters bir tavır takındığını sordum, o
da bana Mustafa Kemal’in Çanakkale’de
babasını öldürdüğünü” söyledi. Bunun
üzerine Mustafa Kemal şöyle der:
“Git sor bakalım babasının Çanakkale’de
ne işi varmış?”

“Bir ulusun hayatında bu kadar az
sürede bu denli kökten değişiklik pek
seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri
yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam
anlamıyla büyük adam niteliğine hak
kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye
övünebilir.” (Eleftherios Venizelos,
Yunanistan Başbakanı, 1933). 

Kalın sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

Azınlık dillerinin
korunması için 
AP milletvekili
Küçük’ten çağrı

BULGARİSTAN’dan Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi’nin
Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan
Küçük, Avrupa Komisyonu’nun azınlık
dillerinin ve kültürlerin korunması için
sistematik bir yaklaşım benimsemesi
çağrısında bulundu.

HÖH Partisi’nin, seçim kampanyaları
esnasında Türkçe propaganda yaptığı
gerekçesiyle birçok kez para cezasına
çarptırıldığına dikkat çeken Küçük, AB
kurumlarının çok dillilik ve
kültürlülüğün faydaları konusunda
vatandaşlarının bilincini artırma çağrısı
yaptı.

Konuyla ilgili olarak İlhan Küçük,
“Çok dillilik, Avrupa Konseyi’nin 2002
yılında Barselona’da düzenlediği
toplantısından beri AB’nin resmi
politikasıdır.” ifadelerini kullandı.
Küçük,  “Hoşgörüsüzlük ve önyargıların
artması, aşırı sağcı siyasi güçlerin
yükselişine sebep oluyor. Çok
dilliliğin teşviki ve azınlık ve resmi
olmayan dillerin kullanılmasıyla AB,
Birliğin temel değeri olan kültür
çeşitliliğini koruyup teşvik ediyor.
İşte bu yüzden bir kısmı Avrupa
Halk Partisi’nden (ENP), bir kısmı

sosyalistler olan meslektaşlarla birleşip
azınlık dillerinin ve kültürlerinin
korunması için sistematik bir yaklaşım
benimsenmesini istemeyi başardığımız
için son derece
mutluyum.”
dedi.

Hollanda’da ‘Aşure Günü’ 

HOLLANDA Batı Trakya Türk Kültür ve
Dayanışma Derneği (HBTTKDD) Kadınlar
Kolu, Hollanda’daki Batı Trakyalı kadınlarla
yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri
«Aşure Günü”nde bir araya geldi.

HBTTKDD Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe
Softa, Batı Trakya’da ayrı bir öneme sahip
olan aşure kültürünü, Batı Trakya’dan
binlerce kilometre uzakta da olsa yaşatmaya
çalıştıklarını söyledi. Batı Trakyalı kadınları
bir arada görmekten memnun olduklarını
ifade eden Softa, tüm katılımcılara teşekkür
ederek, derneğin bu tür kültürel çalışmalara
devam edeceğini söyledi.

Hollanda’da yaşayan Batı Trakyalı kadınların hazırladığı aşure, dernek
üyelerine, katılımcılara ve komşulara ikram edildi.
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ABTTF yetkilileri 
29 Ekim kutlamalarında

BTTDD, Ankara’daki 
Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna katıldı

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 92. kuruluş yılı
nedeniyle Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
gerçekleştirilen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen
resepsiyonda, Genel Başkan
Necmettin Hüseyin’in, Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ile de bir araya
gelerek sohbet ettiği öğrenildi.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 92.
kuruluş yıldönümü nedeniyle Almanya’daki Türk
dış temsilciliklerinde verilen 29 Ekim
resepsiyonlarına katıldılar.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Başkan
Yardımcısı Sami Yusuf eşleriyle birlikte
Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal
Basa’nın verdiği resepsiyona katıldılar. ABTTF
Başkan Yardımcısı İbrahim Yusuf Hüseyin ve eşi
de Türkiye’nin Stuttgard Başkonsolosuluğu 

ABTTF Başkan Yardımcısı Sami Yusuf ve eşi ile
ABTTF Genel Sekreteri Aydın Ahmet iştirak
ederken ABTTF Başkan Yardımcısı İbrahim Yusuf
Hüseyin de eşi ile birlikte T.C. Stuttgart
Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen
resepsiyonda federasyonu temsil etti.

Almanya’daki Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonlarına ABTTF üyesi derneklerin
yöneticileri de katıldı. Türkiye’nin Nürnberg
Başkonsolosluğu’nun resepsiyonuna
Fürth/Nürnberg Batı Trakya Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği, Stuttgart
Başkonsolosluğu’nun resepsiyonuna da Stuttgart
ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği
yöneticileri eşleri ile birlikte katıltılar.

ESSEN’DE KUTLAMA
Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu’nca

düzenlenen resepsiyon, Alman milli marşı ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından,
Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkanı
Carina Gödecke bir konuşma yaparak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 92. kuruluş yılını kutladı. 

Resepsiyon, ev sahibi Türkiye’nin Essen
Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa’nın davetlileri
selamlaması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını
okumasıyla devam etti. 

Resepsiyona, Türkiye’nin Düsseldorf
Başkonsolosu Şule Gürel’in yanı sıra çok sayıda
Türk ve Alman yerel siyasetçi ile Türk ve Alman
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nden 
aşure etkinliği

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı
Bayan İrşad Ekibi tarafından 11 Kasım Çarşamba
günü Gelenek Aşure Etkinliği düzenlenecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek etkinlikle
ilgili olarak Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü
tarafından şu yazılı açıklamada, “Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı Bayan İrşad Ekibi
tarafından 11 Kasım 2015 Çarşamba günü saat
18:30 ‘da Chris & Eve Otel’inde gerçekleştirilecek
olan Geleneksek Aşure Etkinliği’ne tüm Batı
Trakya Müslüman Türk bayanları davetlidir.”
denildi.

TÜRKİYE’DEN MİSAFİRLER
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü Bayan İrşad
Ekibi’nin düzenlediği aşure etkinliğine
Türkiye’den de misafirler katılacak. Etkinlikte,
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurul Uzmanı Dr. Ülfet Görgülü, Ankara
Müftülüğü’nden il vaizi Bergizar Özbek, İstanbul
Üsküdar Baş Vaizi Fatma Bayram, 2010 yılı
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Birincisi A. Elif
Apuhan yer alacak. 
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Pamukta hasat dönemi başladı

GÜNER ALİ DURMUŞ
Rodop ilinin Seymen köyünde ikamet
eden pamuk üreticisi Güner Ali Durmuş,
bu yıl pamuğun kilo fiyatının 0,42 euro
civarında olduğunu ve bu fiyatlardan hiç
bir üreticinin memnun olmadığını
söyledi. 

Ali Durmuş, “Avrupa Birliği’nden (AB)
pamuğa verilen destek primleri olmasa,
pamuğu kimse işlemez. Pamukçuluk
adeta bölgede yok olur gider. Dolayısıyla
bu fiyatlardan hiç memnun değiliz.
Primlerin verilmediğini düşünecek
olursak, pamuk ekmek kimseye
kurtarmaz. Yaptığımız masrafı bile
karşılamaz.” diye konuştu.

“DÖNÜM BAŞINA 140 KİLO 
PAMUK TESLİM EDİLİRSE 
80 EURO EKSTRA PRİM”
Şu anda pamuğa AB’den bir destek primi
verildiğini kaydeden Ali Durmuş,
“Pamuğa her yıl AB’den bir destek primi
veriliyor. Ayrıca bu primin yanında,
ekilen dönüme göre bir ekstra prim
veriliyor. Ancak bu prime hak sahibi
olmak için ‘plafon’ dediğimiz belirli
kriterler var. Şöyle ki; geçen yıl dönüm
başına ekstra prime hak sahibi
olabilmek için 164 kilo pamuk teslim
etmek gerekiyordu ve böylece dönümüne
70 euro prim alıyorduk. Bu yıl ise dönüm
başına 140 kilo pamuğa 80 euro
civarında primden bahsediliyor.”
ifadelerini kullandı.

“LİNGO HASTALIĞI 
PAMUKLARA ZARAR VERDİ”
Geçen yıla göre bu yıl üretimde çok
düşüş olduğunu belirten Ali Durmuş
şunları kaydetti: “Bu yıl üretim
kaybımızın büyük olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Pamuklarımızda ilk başta
lingo dediğimiz bir hastalık ortaya çıktı.
Bu hastalık pamuklar tarak tuttuğu
sırada, tarakları aşağıya düşürüyor.
Durum böyle olunca da pamuk kökünün
sadece boyu uzuyor. Böylece pamuk
koza tutmamış oluyor. Gür olan
pamukları kurt yiyerek ciddi zarar
verdi.”

“TARLA KİRALAYARAK ÜRÜN
YETİŞTİRMEK ARTIK DAHA DA ZOR”
Yaklaşık 30 yıldan beri pamuk üreticisi
olduğunu vurgulayan Ali Durmuş,
şimdilik AB’den verilen desteğin yeterli

olduğunu söyledi. Eski yıllarla
kıyaslandığında, son yıllarda pamuk
üretiminden ciddi bir kazanç elde
edemediklerini de kaydeden Ali Durmuş
sözlerini, “Malum ülkemiz ekonomik bir
krizin içinde bulunuyor. Dolayısıyla her
iş sahasında olduğu gibi bizim işler de
gün geçtikçe daha zorlu bir sürece
giriyor. Kendi tarlası olan ve kira parası
vermeyen biraz bu konuda daha rahat
olabilir. Ancak bu zamanda bir tarlayı
kiralayarak ürün yetiştirmek artık daha
zor olmaya başladı. Bundan sonra her
anlamda daha dikkat etmeliyiz, ona göre
hareket etmeliyiz.” diyerek tamamladı.

ALİ TOPAL MEHMET 
Aşağıköy’de ikamet eden, Şapçı -
Maronya eski Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Topal Mehmet, bu yılki
pamuk fiaytlarında bir artışın söz
konusu olduğunu, ancak bunun yetersiz
olduğunu söyledi.

“BÜYÜK ÜRETİCİLER EYLEME
GEÇERSE ONLARI DESTEKLERİZ”
Ekonomik krizde pamuğa verilen
fiyatların iç açıcı olmadığının aldığını
çizen pamuk üreticisi Topal Mehmet,
GÜNDEM’in “Fiyatlar konusunda bir
eylem düşünüyor musunuz?” sorusuna
şu cevabı verdi: “Pamuk üretiminde
bulunduğumuz bölgede, diğer bölgelere
nazaran çok yüksek düzeyde pamuk elde
edemiyoruz. Bu konuda, üretimde söz
sahibi bölgelerin inisiyatif almaları
gerekir diye düşünüyorum. Böylece
bizler de bölgedeki üreticiler olarak
kendilerine destek sağlayabiliriz.
Dolayısıyla bizler büyük pamuk
üreticilerin eyleme gitmesini istiyoruz ki,
daha sonra küçük üreticiler olarak
onlara destek verebilelim.”

“KAP KAPSAMINDA PAMUK 
UZUN VADEDE İYİ GELİR 
GETİREN ÜRÜN OLABİLİR”
Topal Mehmet, AB’deki Ortak Tarım
Politikaları (KAP) kapsamında pamuk
üretimiyle ilgili olarak yeni
düzenlemelere gidildiğini hatırlatarak,
yeni kriterler doğrultusunda pamuğa
ekstra primlerin verileceğini söyledi. 

Ekilen dönüm miktarına bakılarak
yeni prim sisteminin uygulanacağını ve
söz konusu uygulamanın bu yıl
OPEKEPE tarafından yürürlüğe

sokulacağını kaydeden Topal Mehmet,
“KAP sisteminin yürürlüğe girmesi
halinde pamuğun uzun vadede daha iyi
gelir getiren ürünler arasında yer
alacağını tahmin ediyorum.” ifadesini
kullandı.

“KAP SİSTEMİNDE YER ALAN
PROGRAMLARI ÖNEMSEYİN”
Son olarak ülkede yaşanan ekonomik
krize de değinen Ali Topal Mehmet,
“Aynı zamanda özel bir muhasebe
şirketinde çalışan biri olarak öncelikle
şunu söylemek istiyorum: İnsanlarımızın
ekonomik gücü sıfır noktasına gelmiş
durumda. Adeta bölge insanımız bitmiş
durumda diyebilirim. Batı Trakya Türk
azınlığının da bu krizden en ağır şekilde
nasibini almış durumda olduğunu
belirtmek isterim. Hemen hemen her
köyden onlarca azınlık insanımız, diğer
ülkelere göç etmek zorunda kalıyor.
Dolayısıyla insanlarımızın durumu çok
kötü. Bunu insanlarla gerek bire bir
konuşmalarımda, gerekse toplum
arasındaki konuşmalarımda bizzat
müşaade ederek görüyorum. Son olarak
insanlarımızın KAP sisteminde yer alan
programları önemsemelerini istiyorum.”
diye konuştu.

ERCAN HÜSEYİN 
Rodop ilinin Küçük Doğanca köyünden
pamuk üreticisi ve aynı zamanda eczacı
Ercan Hüseyin GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada genç çiftçilere seslenerek
şunları söyledi: “Öncelikle tarımla
uğraşmak isteyen genç çiftçiler, ilgili
tarım bürolarına üye olsunlar. Böylece
bu börolardan detaylı bilgi edinebilirler.
Onlara çiftçiliği yaparken de bilinçli
yapmalarını tavsiye ediyorum. Aksi
takdirde eski yöntemlerle yapılacak
çiftçilikle bir noktaya varılamaz.
Çiftçilikle uğraşmayı düşünen gençlerin
KAP programlarını iyi takip etmelerini
tavsiye ediyorum.”

“PAMUĞUN FİYATININ EN 
AZ 0,50 EURO OLMASI GEREKİR”
Pamuk fiyatlarında bu yıl geçen yıla oran
0,03-0,05 euro aralığında bir artış
olduğunu ifade eden pamuk üreticisi
Ercan Hüseyin, “Bölgemizdeki pamuğu
Avgerinos ve Kurudis adı altında iki
büyük şirket alıyor. Bu yıl pamuğun kilo
fiyatı 0,42 euro civarında seyrediyor. 

Ercan HüseyinRodop ilinde yaşayan
azınlık çiftçisinin en

önemli geçim
kaynaklarından birini

oluşturan pamuk
üretiminde bu yıl da
sorunlar yaşanmaya

devam ediyor. Üretici,
pamuk fiyatlarının
düşük olmasından

dem vuruyor. 
Geçen yıl olumsuz

hava şartları
nedeniyle pamuk
üretiminde ciddi

azalmaların olduğu,
bu yıl ise bazı

hastalıklardan dolayı
üretimde düşüş

yaşandığı kaydedildi. 
Öte yandan üreticiler,
önümüzdeki yıllarda

pamuğun tütüne
nazaran daha çok

aranan bir ürün
olacağını, ancak

kalitenin her zaman
en yüksek seviyede
olması gerektiğinin

altını çizdiler.
Konuyla ilgili olarak

Rodop ilinden pamuk
üreticileri Güner Ali

Durmuş, Ali Topal
Mehmet, Ercan

Hüseyin ve Nazif Şakir
GÜNDEM’e yaptıkları
açıklamalarda, bu yıl
da pamuk fiyatların

düşük olduğuna
dikkat çekerek,
insanların alım

gücünün azaldığını
vurguladılar.

Ali Topal MehmetGüner Ali Durmuş
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Azınlık sorunları 
AGİT toplantısında

BATI Trakya’daki Türk
azınlığının sorunları bir kez daha
AGİT nezdinde dile getirildi.
“Ulusal Azınlıkların Korunmasına
AGİT’in Katkısı” konulu AGİT
Tamamlayıcı İnsani Boyut
Toplantısı’na, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni
(BTAYTD) temsilen Pervin
Hayrullah ve Ali Hüseyinoğlu,
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nu (ABTTF) temsilen
Lobi Grubu Üyeleri Funda Reşit ve
Yakup Uzun katıldılar.

29-30 Ekim  tarihlerinde
Viyana’da gerçekleşen toplantıda,
Türk azınlık temsilcileri Batı Trakya
ve Onikiada Türkleri’nin
sorunlarını detaylarıyla
katılımcılara aktardılar.

PERVİN HAYRULLAH
“1990 Kopenhag Belgesi’nin
Kabulünün 25. Yılı” konulu birinci
oturumda söz alan BTAYTD üyesi
Pervin Hayrullah, Batı Trakya’da
statüleri Lozan Barış Antlaşması ve
Yunanistan’ın imzalayıp onayladığı
belgelerle belirlenmiş yaklaşık 150
bin Türkün yaşadığını belirtti.
Hoşgörü ve ayrımcılıkla
mücadelenin AGİT’in öncelikleri
arasında yer aldığına ve Kopenhag
Belgesi’nin ulusal azınlıklar
konusuna uluslararası bir kriter
getiren önemli bir adım olduğuna
dikkat çeken Hayrulluh,
Yunanistan’a bazı tavsiyelerde
bulundu.

Hayrullah, Yunanistan’dan
bireysel tanımlama hakkının
kullanılmasına saygı duyulmasını
ve Yunanistan’da Türk azınlığın
varlığını tanınmasını, Ulusal
Azınlıkları Korumak için Çerçeve
Sözleşmesi’nin onaylanmasını,
azınlığın dernekleşme özgürlüğüne
saygı duyulmasını istedi.

Yunan Vatandaşlık Yasası’nın
19. Maddesi uygulanmasının bir
etnik temizleme veya kültürel
soykırım örneği olduğunu söyleyen
Hayrullah, yaklaşık 60 bin Batı
Trakya Türkünün bu maddenin
uygulanmasıyla Yunan
vatandaşlığından atıldığını ifade
etti. Hayrullah, bu uygulama
sonucu mağdur edilmiş tüm
insanların, özellikle etnik Türklerin
mağduriyetlerinin biran önce
giderilmesini istedi.

Hayrullah ayrıca, Yunanistan’a,
Kopenhag Belgesi’nin tüm
hükümlerine saygı duymasını ve
tam olarak uygulamasını tavsiye
etti.

ALİ HÜSEYİNOĞLU
Toplantının ikinci günü “Farklı
Toplumların Entegrasyonu ve
Ljubljana Tavsiyeleri” konulu
oturumunda söz alan BTAYTD
üyesi Ali Hüseyinoğlu, azınlıklara
mensup bireylerin eğitim hakları
ile eğitim alanında yaşadıkları
sorunları aktardı. 

Son yıllarda Azınlık eğitimi ile

ilgili birkaç olumlu gelişmenin
dışında temel problemlerin devam
ettiğinin altını çizen Hüseyinoğlu,
Yunan hükümetleri tarafından
çıkartılan kanun, kararname ve
düzenlemelerin özel ve özerk
olması gereken azınlık eğitiminin
farklı bir yapıya dönüştüğünü ifade
etti. Hüseyinoğlu, azınlık eğitimi
ile ilgili konularda Yunan devlet
mekanizmalarının etkisinin
giderek arttığını, azınlık üyelerinin
ise bu konularda söz söyleme
hakkının gitgide azaldığını belirtti.

Okul öncesi eğitim ile ilgili
altyapı ve sayısal yetersizlik
konularına değinen Hüseyinoğlu,
anadil Türkçe’nin anaokullardaki
varlığından söz etmenin hala
mümkün olmadığını ifade etti. İki
dilli azınlık ilkokulu sayısının her
yıl azaldığını da vurgulayan
Hüseyinoğlu, 2000’lerden
günümüze yaklaşık 100 azınlık
ilkokulunun kapatıldığını ve
günümüzde bu rakamın 140’lara
kadar düştüğünü söyledi. 

Batı Trakya’daki Türk
öğrencilerin ortaöğretim ve lise
eğitimine de değinen Hüseyinoğlu,
son yıllarda yeni iki dilli ortaokul
ve lise açılmasına yönelik Türk
azınlıktan gelen taleplerin Yunan
devleti tarafından
karşılanmadığını kaydetti. Bölge
nüfusunun önemli bir kısmının
Türklerden oluşmasına rağmen iki
dilli sadece dört eğitim kurumu
olduğunu, buna karşılık bölgede
100’den fazla devlet ortaokulu ve
lisesi bulunduğunu söyleyen
Hüseyinoğlu, birçok Türk azınlık
ailesinin çocuklarını devlet
okullarına göndermekten başka bir
seçeneklerinin olmadığını
katılımcıların bilgisine sundu. 

Yunanistan’ın iki dilli eğitim

alanında yaşanan sorunlara Türk
azınlıkla diyalog halinde çözüm
bulması gerektiği söyleyen
Hüseyinoğlu, anadil Türkçenin
okul öncesi eğitimine de dahil
olması ve yeni iki dilli azınlık
ortaöğretim kurumlarının
kurulmasına izin verilmesi
önerilerinde bulundu.

FUNDA REŞİT
Toplantıda ABTTF adına söz alan
Funda Reşit, etnik kimlik,
müftülük ve eğitim alanlarında
devam eden sorunlara değindi. 

Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği adına söz alan Mustafa
Kaymakçı, Rodos ve İstanköy’de
anadil Türkçe eğitimi ve etnik
kimlik ile ilgili problemleri
katılımcıların bilgisine sundu.

YUNANİSTAN’IN CEVABI
Cevap hakkını kullanan
Yunanistan temsilcisi, Batı
Trakya’da eğitim alanındaki
konularla ilgili Varşova’da
geçtiğimiz ay düzenlenen AGİT
İnsani Boyut Toplantısı’nda
ülkesinin açıklamalarda
bulunduğunu hatırlattı. 1995
yılından beri azınlık öğrencilerine
yönelik binde 5’lik kontenjan
uygulamasına değinen temsilci, bu
uygulama sayesinde Yunan
üniversitelerinde okuyan azınlık
öğrenci sayısının önemli oranda
arttığı ve buna bağlı olarak Yunan
iş sektörlerinde azınlık bireylerine
daha sık rastlanır olduğunu ifade
etti. Yunanistan temsilcisi, binde
5’lik kota uygulamasının azınlık
bireylerinin Yunan toplumuna
entegrasyonu konusunda önemli
katkı sağladığının altını çizdi.

Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar yaklaşık 0,03 euro daha
pahalı. Ancak çiftçi bundan memnun değil. Çünkü
çiftçinin bu ekonomik şartlar altında alım gücü her geçen
yıl daha da azalıyor. Bir çiftçinin memnun olabilmesi için
en azından pamuğun kilo fiyatının 0,50 euro, artı katma
değer vergisi dahil olması gerekiyor. Ancak bu şekilde
çiftçi masraflarını karşılamış olur.” diye konuştu.

“PAMUKLARIMIZDA 
RENKTE PROBLEM VAR”
Bu yılki pamuk hasat döneminin iyi geçeceğini umdukları
sırada Eylül ayında yağan yağmurlarla birlikte pamuk
kozalarının iyi açamadığını dile getiren Hüseyin sözlerine
şöyle devam etti: “Eylül ayında yağan yağmurlar, kozaların
iyi açmasını engelledi. Kozalar da iyi açmayınca,
pamuktan beklediğimiz kiloyu alamadık. Son günlerde
havanın biraz iyi gitmesiyle birlikte verimde değişiklik
olabilir, ama geçen yıl dönümde 400 kilo alırken bu yıl 300
kilo civarında olabilir. Kaliteye gelince, geçen yıl çok
kaliteli bir pamuk vardı. Bu yıl kalitede de bir düşüş söz
konusu. Şu anda bölgemizde en iyi kalite dediğimiz 1
numara pamuk çok az var, daha çok 2 numara ve sonrası
mevcut. Ancak iplik ya da lif uzunluğu olarak
pamuklarımız kaliteli. Dolayısıyla pamuklarımızdaki lifte
problem yok, renkte problem var diyebilirim.”

“PAMUĞA EN BÜYÜK 
ZARARI YEŞİL KURT VERİYOR”
Pamukta yaşanan hastaklıklara da değinen Ercan
Hüseyin, genellikle Haziran ayında ortaya çıkan ‘lingo’
hastalığıyla ilgili olarak da, “Bu hastalık genellikle
Haziran ayında görülüyor. ‘Lingo’ dediğimiz hastalık
neticesinde taraklar zarar görüyor; bunun ardından bit
çıkıyor, son olarak yeşil kurt çıkıyor ki, en büyük zararı da
bu veriyor. Çünkü kurt olgunlaşmış kozaya da zarar
verebiliyor. Eğer kurt kozaya girdiyse o koza açmıyor ve
çürüyüp gidiyor.” dedi.

“PAMUK BÖLGENİN EN 
DİNAMİK ÜRÜNLERİNDEN BİRİ”
Şu anda pamuğa verilen primin yeterli olduğunu, ancak
her yıl kademeli olarak primlerin kesintiye uğradığını
hatırlatan üretici Ercan Hüseyin, “2020 yılına kadar ‘90
euroluk’ dediğimiz primlerin 50 euroya kadar düşürüleceği
belirtiliyor. Şu anda bu kesinti her yıl kademeli olarak
devam ediyor. Dolayısıyla hep gerileme var, ileri gitme yok.
Fakat bana göre pamuğun, özellikle ova köyleri için geçerli
olmak üzere, başka bir alternatifinin olmadığını
düşünüyorum. Pamuk bölgemiz için en dinamik
ürünlerden bir tanesidir.”

NAZİF ŞAKİR
Rodop ilinin Seymen köyünden olan Rodop ili Tarım
Kooperatifleri eski yönetim kurulu üyesi Nazif Şakir,
pamuk fiyatlarının ülkede uygulanan yüksek vergi
politikalarına oranla çok düşük olduğunu söyledi.

“BU YIL ÇOĞU ÜRETİCİ 
GEREKLİ KİLOYU DOLDURAMAZ”
Geçen yıl kötü hava koşulları nedeniyle zararların büyük
olduğuna dikkat çeken pamuk üreticisi Şakir, “Bu yıl çoğu
kişi pamuk üretiminde gerekli dönüm başına kiloyu
dolduramaz gibime geliyor. Çünkü bu yıl hastalıkla birlikte
pamuktaki verim de azalmış oldu.” dedi.

AB’den pamuğa verilen primin bu yıl yüzde 15 oranında
kesintiye uğramasının söz konusu olduğunu kaydeden
Şakir, GÜNDEM’in “Bölgedeki pamuk üreticileri
örgütlenmeye gidebilir mi?” sorusuna, “Örgütlenmeyi
elbette ki çok isteriz, ama maalesef bu çok zor. Çünkü biri
yapıyor, diğer ikisi bozuyor.” cevabını verdi.

Nazif Şakir

DOĞUM ve TEBRİK
Gazetemizin çalışanlarından 

Ozan Ahmetoğlu ile eşi Münevver Ago’nun 
30 Ekim Cuma günü bir kız çocukları dünyaya geldi.

Minik yavruya Hanzade Zehra ismi verildi.
Ozan ile Münevver’i tebrik eder, kızlarına sağlık ve

mutluluk dolu bir ömür dileriz.
GÜNDEM
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Batı Trakya’nın “Gönül Dostları”

GÜNDEM: Batı Trakyalı Dostlar ne
zaman kuruldu ve bu fikir nereden çıktı?

İSMAİL HAYAT: Bizler Batı Trakya ile
çok yakından ilgilenen kişileriz. Ben,
bugün milletvekili olan Hakan
Çavuşoğlu döneminde Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa şubesinde yöneticilik yaptım.
Yakınlarım ve bir çok arkadaşım Batı
Trakya Türkleri’nin haklı davasında aktif
bir şekilde yer alıyor. Bir de bizim
jenerasyon Batı Trakya’da çok önemli
hak arama mücadelelerine, önemli
olaylara, davalara tanıklık etti. Bu
nedenle dünyanın neresine gidersek
gidelim Batı Trakya kalbimizin baş
köşesinde, unutmamız mümkün değil.
Batı Trakya’ya ve bizlerin bugünlere
gelmesinde büyük katkıları olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne hep borçlu
hissetmişimdir kendimi. Benim gibi
Bursa’da bir çok kişi olduğunu
biliyordum. Gerek Batı Trakya’nın,
gerekse Türkiye’de yaşayan Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarını konuşmaya,
tartışmaya çok istekli insanlar var; ancak
BTTDD Bursa şubesi üyesi bu
hemşerilerimiz kendilerini ifade
edebilecek, bu konularda bir şey
yapabilecek alan ve ortamı bulmakta
sıkıntı çekiyorlar. Bir akşam
kurucularımızdan ve grubumuzun ilk
dönem sözcüsü gazeteci ağabeyimiz
Hasan Ali Çavuş ile değerli dostum
uzman doktor Ali Emin Latif bu konuda
neler yapılabileceğini konuşurken, artık
bir köşeye çekilmek yerine taşın altına
ellerini ciddi şekilde koymaları gerektiği
kanaatine varmışlar ve bir grup
arkadaşla Mudanya’da geçen yıl güzel bir

eylül akşamında bir araya gelmişler. O
dönemde henüz adı konmayan grup
aslında orada kurulmuş.

“ADIMIZDA GRUP 
KELİMESİ YOK”

GÜNDEM: Peki bir sonraki süreçte
neler oldu?

İSMAİL HAYAT: Kısa süre sonra bu
defa Bursa merkezde benim de
katılımımla ikinci toplantımızı yaptık.
Orada ‘sosyal medya kanalıyla bir
paylaşım yapalım’ dendi. Arkadaşlar
fotoğrafın altına ne yazalım diye
düşünürken, bir dostumuz telefonunu
kurucularımızdan Hasan Ali Çavuş’a
uzattı. O da ‘Batı Trakyalı Dostlar
buluştu. Önümüzdeki günlerde daha
geniş katılımla biraraya gelme kararı
alındı’ diye bir şeyler yazdı. Grubun adı
da orada ortaya çıkmış oldu. Aslında
adımızda grup kelimesi yok. Ama
mecburen böyle ifade ediliyor. Fotoğrafı
paylaştığımız andan itibaren büyük bir
ilgi ile karşılaştık. Ardından ilkelerimizi
ve amaçlarımızı, grup içindeki işleyişin
nasıl olması gerektiğini tartıştık. Çok
hararetli toplantılar oldu. Sonunda her
şey yoluna girdi. Amaç ve ilkelerimizi
belirledikten sonra, “Bu şartlarda
aramızda olmak isteyen her görüşten
Batı Trakyalı’ya kapımız açık” dedik. Bir
çok değerli isim “ben de varım” dedi ve
geldi. Yani Batı Trakya paydasında farklı
görüşlerden bir çok insanı toplamayı
başardık. Logomuzu da buna göre
hazırladık; önemli hassasiyetleri de
dikkate alarak, farklı renklerle boyanmış
insanların kol kola girerek, Batı Trakya 

için biraraya geldiklerini sembolize
ediyordu. Grupta hemen kabul gördü.
Aynı günlerde sosyal medyada bir grup
kurduk. İlk kapak fotoğrafımız, adında
Türk kelimesi bulunduğu için sökülmüş
tabelalarının mavi renkli zeminlerinin
net bir şekilde görüldüğü Gümülcine
Türk Gençler Birliği oldu.

“ÜYELİK YOK, HER ŞEY
GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI”

GÜNDEM: Grupta kimler var, nasıl
üye olunuyor?

İSMAİL HAYAT: Batı Trakyalı Dostlar
arasında farklı mesleklerden, çok büyük
bir bölümü üniversite mezunu, her
yaştan ve meslekten hemşehrimiz var.
Doktor, diş hekimi ve eczacı ağırlığı
dikkat çekiyor ama aramızda avukat,
akademisyen, mühendis, gazeteci, iş
adamı, yönetici, hepsi var. Üyelik yok.
Her şey gönüllülük esasına ve dostluğa
dayalı. ‘Ben belirlediğiniz ilke ve
amaçlara sadık kalarak aranızda olmak
istiyorum’ diyen, toplumda saygınlığını
yitirmemiş her Batı Trakyalı’ya kapımız
açık. Yalnız bu noktada şunu
hatırlatmakta fayda var. Hiç bir zaman
sayımızın çok fazla olması için gayret
göstermedik. Bize kalbi Batı Trakya için
atan, Yunanistan’daki ve Türkiye’deki
Batı Trakyalılar’ın sorunlarının
çözümünde yardımcı olacak, yürekli, iş
yapacak, sorun çözmemize yardımcı
olacak, Batı Trakya Türkleri için emek
sarf edecek, zaman ayırabilecek, fikir
beyan edebilecek insanlar lazım. Şu
anda sayımız 80 civarında. Ancak çok
sayıda Batı Trakya Türkü’nün kalbinin
bizimle attığını iyi biliyoruz. “Doğru
yoldasınız devam edin, arkanızdayız”
diyen kişi sayısı oldukça fazla.

“TÜRKİYE’DEKİ BATI
TRAKYALILARIN
SORUNLARINA ÇÖZÜM
İÇİN DESTEK OLMAK
İSTİYORUZ”

GÜNDEM: Grubun amaç ve hedefleri
ile ilgili neler söylemek istersiniz?

İSMAİL HAYAT: Grubumuzun
öncelikli amacı Türkiye’de yaşayan Batı
Trakya Türkleri’nin sorunlarının
çözümüne; Batı Trakya’daki
soydaşlarımıza da her konuda
olabildiğince destek olmak. Ancak Batı
Trakya ile ilgili fikir beyan etmemeye
özen gösteriyoruz. Çünkü oradaki
sorunları en iyi orada yaşayanlar ve
oradaki kurumlar bilir, ama talep
edilmesi durumunda her türlü yardıma
hazır olduğumuzu bilmelerini isteriz. Bu
arada, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğüne ve Batı
Trakyalılar arasında ayrımcılık yaratacak
her türlü girişime en sert tepkiyi vermek
de önemli ilkelerimizden. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve efsane liderimiz Dr.
Sadık Ahmet’in gösterdiği yol ve onların
emanetleri de bizler için vazgeçilmez.
Batı Trakya ile ilgili dernek, vakıf,
milletvekili, bakan vb. her kişi, kurum ve
kuruluşa raporlar sunarak çözümler
üretilmesini sağlamak, Batı Trakya ve
anavatanla ilgili özel günlerin
yaşatılmasına katkı koymak da öncelikli
hedeflerimiz arasında.

Son dönemde yaptığı faaliyet ve çalışmalarla adını sıkça
duyduğumuz Türkiye’deki Batı Trakyalı Dostlar grubunun
dönem sözcüsü İsmail Hayat GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Hayat, Batı Trakyalı Dostlar’ın faaliyet ve
hedeflerini anlattı.

Bursa’da kurulan Batı Trakyalı Dostlar grubu, büyük
bölümü üniversite mezunu ve mesleklerinde önemli
noktala gelmiş kişilerden oluşuyor. Aslen
Delinasuhköy’lü olan İsmail Hayal grubun amacını,
kendilerini bugünlere getiren büyüklerine ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne olan borçlarını ödemek olduğunu söyledi.

“Batı Trakyalı Dostlar”
Dönem Sözcüsü 
İsmail Hayat“Batı Trakyalı Dostlar”ın ilk konuğu Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar.
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“BURSA’DA AÇIK ALANDA 
BÜYÜK BİR 29 OCAK 
ANMA ETKİNLİĞİ 
GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN”

GÜNDEM: Kurulalı bir yıl gibi kısa bir
süre olmasına rağmen önemli faaliyetlere
imza attığınızı görüyoruz. Oldukça ses
getirdiniz. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?

İSMAİL HAYAT: Bana göre en önemli
faaliyetlerimizden birisi 29 Ocak’ı
Bursa’da ilk kez anmak oldu.
Gümülcine’deki anma töreni ile eş
zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz
etkinlik, bana göre bu konuda atılmış çok
önemli bir adım. Bu yıl Bursa’da açık
alanda büyük bir 29 Ocak anma etkinliği
görürseniz  şaşırmayın. Bu konuda üyesi
olduğumuz BTTDD’ne her türlü desteği
sunmaya hazırız. Olmadı biz tek başımıza
yaparız, kararlıyız. Çünkü 29 Ocak’ların
kesinlikle unutulmaması gerektiğine
inanıyoruz. Diğer önemli faaliyetlerimiz
de değerli isimleri toplantılarımızda
konuk etmek oldu. Hemşehrimiz,
saygıdeğer ağabeyimiz Bursa Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar bu
anlamda ilk konuğumuzdu. Ardından
vatanımız Yunanistan’daki son seçimler
öncesinde BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin’i konuk ettik.
Bursa’dan Batı Trakyalılara “Türk’ün Oyu
Türk’e” çağrısını birlikte yaptık. Son
olarak da geçtiğimiz günlerde Kozlukebir
doğumlu Batı Trakya’nın ‘Mehmet
Ağabeyi’, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu
ağırlamanın onurunu ve gururunu
yaşadık. Kendisine seçim öncesi başarı
dilerken, Batı Trakyalıların sorunlarını ve
beklentilerini bir kez daha aktararak,
çözümü yönünde destek talep ettik. Bu
arada Ramazan ayında belki de en güzel
etkinliklerimizden birine imza attık.
Kendi aramızda topladığımız 3 bin
euroya yakın para ile Batı Trakya’da
ihtiyaç sahibi ailelere, bu konuda
yetkilendirilmiş Dostluk Eşitlik Barış

Partisi aracılığıyla erzak yardımı yaptık.
İnşallah önümüzdeki yıl daha geniş bir
kampanya ile çok daha büyük bir yardımı
memleketimiz Yunanistan’da ekonomik
krizin pençesindeki ailelere ulaştırırız.
Ayrıca önemli anlarda ve dönemlerde
kınama ve başarı dileklerimizle sesimizi
duyurmaya çalıştık. Batı Trakyalılar’ın
sevincinde, hüznünde yanında olduk.
Ayrıca Batı Trakya’daki
bayramlaşmalarda, Dr. Sadık Ahmet’i
anma törenlerinde hazır bulunduk.
Bulunmaya devam edeceğiz.

“BATI TRAKYA’YA 
YÖNELİK ÖNEMLİ 
BİR KAMPANYA 
ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”

GÜNDEM: Bundan sonraki hedef ve
çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verir
misiniz?

İSMAİL HAYAT: Allah’ın izniyle
önümüzdeki dönemde çok önemli
çalışmalar yapmayı planlıyoruz.
Toplantılarımızda Batı Trakya’dan ve
anavatandan önemli konukları davet
ederek, sorunların duyurulmasına ve
çözülmesine katkı sağlamaya çalışacağız.
Ayrıca Batı Trakya’ya yönelik önemli bir
kampanya önceliklerimiz arasında.
Haftada bir iki kez bir araya gelen istişare
heyetimizle konuyu değerlendiriyoruz.
En kısa zamanda ilgili kurumlarla
görüşerek, değerli dostlarımızın onayına
sunacağız.

“BİZDE BAŞKAN YOK”

GÜNDEM: İstişare heyeti dediniz.
Grubunuzun başkanı kim, nasıl
yönetiliyor?

İSMAİL HAYAT: Üyelikte olduğu gibi
burada da gönüllülük esas. Bizde başkan
yok. Kurucular ve istişare heyeti var.
Haftada bir iki defa toplanan istişare
heyetimizde isteyen arkadaş yer alabilir.
Bir de bizden tek ses çıkıyor. Bir grup
sözcümüz var. Bir yıl boyunca bu görevi,

Batı Trakyalı Dostlar’ın kurulmasında
belki de Dr. Ali Emin Latif ile birlikte en
büyük emeğe sahip değerli ağabeyimiz
Bursa Olay Gazetesi ekonomi editörü
Hasan Ali Çavuş yürüttü. Geçen ay
bayrağı ben devraldım. Kurucularımız
arasında yer alan kardiyoloji uzmanı Dr.
Ali Emin Latif de yardımcılığı yürütüyor.
Batı Trakya davasını ve bu işleri çok iyi
bilen Hasan Ali Çavuş da sürekli
yanımızda yer alıyor. Kısacası Batı
Trakyalı Dostlar’da “ben” yok, “biz” var.
Bizde karşılıklı anlayışa dayalı uzlaşı
esas; dostluklarda olduğu gibi. Bir de
aklıma gelmişken şunu ifade etmek
istiyorum: Bizde siyasete yer yok. Şu ana
kadar hiç bir toplantımızda siyaset
konuşmadık. Radikal partiler hariç her
siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Ama tabii
ki sorunların aktarılmasında Batı Trakya
davasını iyi bilen isim ve partilere,
özellikle de hemşehrilerimize öncelik
veriyoruz. Ayrıca belirli bir üslubun
dışına kesinlikle çıkmıyoruz. Seviyesiz
tartışmalar ve polemikler bize göre değil.

“SADECE İŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

GÜNDEM: Grubun diğer sivil toplum
kuruluşları ile herhangi bir işbirliği
içinde olduğu çalışma var mı?

İSMAİL HAYAT: BTTDD Genel Merkezi
ile bir süredir sıcak temas halindeyiz.
Genel Başkan Necmettin Hüseyin ile
yakınlığımızda tabii ki aynı zamanda Batı
Trakyalı Dostlar arasında yer alan BTTDD
Genel Başkan Yardımıcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu’nun payı büyük. Başkanı
konuk ettiğimiz toplantıda birlikte
çalışma isteğimizi ilettik, o da sıcak
baktı. Bizler zaten o derneğin üyesiyiz.
Üyelik görevimizi daha etkin bir şekilde
yapmış oluruz. Bu, hazırlanacak bir
rapora ya da yapılacak bir etkinliğe katkı
şeklinde olabilir. Mesela sayın başkan
“29 Ocak’ı bu yıl hep birlikte Bursa’da
anabiliriz” dedi. Bekliyoruz. Ayrıca DEB
Partisi ile biraz önce sözünü ettiğimiz
erzak yardımı konusunda bir işbirliğimiz

oldu. Bizler Batı Trakya ve Batı
Trakyalılar için her projede adımız hiç
duyulmasa da birlikte hareket etmeye
hazırız. Bizim derdimiz koltuk, reklam
değil; sadece iş yapmak istiyoruz. Çünkü
bir çoğumuz geçmişte Batı Trakyalı
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere
verdiği fırsatlarla okudu ve bu noktalara
geldi. Batı Trakyalı Dostlar olarak Batı
Trakaya’ya, bizleri yetiştiren
büyüklerimize ve Türkiye Cumhuriyeti’ne
olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu,
bir doktor olarak onları tedavi ederek de,
bir gazeteci olarak bu davayı duyurmakla
da, bir kampanyaya destek vererek de
yapılabilir.

GÜNDEM: Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

İSMAİL HAYAT: Batı Trakya Türk
azınlığının kronik sorunlarının hala
çözülmemiş olması beni ve arkadaşlarımı
çok üzüyor. Yunanistan’ın bölünmez
bütünlüğüne inanmış, gerektiğinde bu
ülke için canını vermiş insanlar bu
ayrımcılığı hak etmiyor. Ayrıca ülkede
son yıllarda yaşanan ağır ekonomik kriz,
Türk azınlığı fazlasıyla yaralıyor. Göç
hızla devam ediyor. Eğitim sistemi
toplumun öncelikli sorunlarından biri
haline gelmiş durumda. Bence bu
sorunların çözümü yönünde herkese
büyük görevler düşüyor; başta Batı
Trakya Türk azınlığını temsil eden
milletvekilleri ve siyasilere olmak üzere.
Bir de şunu ifade etmek istiyorum: Batı
Trakya’da Türk azınlığın büyük bölümü
çiftçi ve ana geçim kaynağı tütün, ama
son yıllarda bu ürün para etmiyor. Bu
noktada alternatif ürünler konuşuluyor.
Meyvecilik de bunlardan biri. Bizim
grubumuzda bu konuda uzman bir
arkadaşımız var. Nazmi Nezir. Kendisi bu
anlamda her türlü katkıyı sunabilir. Ben
GÜNDEM gazetesinin değerli
sayfalarında sesimizi duyurmamıza fırsat
verdiğiniz için Batı Trakyalı Dostlar
olarak sizlere çok teşekkür ediyorum.

6 Kasım 2015

BTTDD Genel
Başkanı
Necmettin
Hüseyin’in
konuk edildiği
toplantı

“Batı Trakyalı Dostlar” son olarak
Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nu ağırladı.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Yoğurt ve faydaları

B
u haftaki konumuzu
beslenmemizde önemli
bir yere sahip olan

yoğurt tüketimine ve faydalarına
ayırdık. Kısaca değinelim:

Yoğurdun, iyi bir protein
kaynağı olmasının yanı sıra A,B
ve E vitaminleri ile kalsiyum,
fosfor ve magnezyum içeriği de
zengin süt ürünü oluşudur.
Bununla birlikte, bu ürünün
oluşumunda, süt şekeri laktik
aside çevrildiğinden, laktoz
intoleransı olanların da
rahatlıkla kullanabileceği ve de
kalorisi daha düşük bir besindir.
İçeriğindeki faydalı bakteriler
sayesinde tam bir bağırsak
dostudur. Zarar gören bağırsak
florasını düzenleyici bir etkisi
vardır. Sütteki şekeri, peynirdeki
tuz düşünüldüğünde, süt
ürünleri içindeki en iyi besindir
diyebiliriz...

Yoğurt tüketiminin, süt ve
peynirde olduğu gibi kemik ve
diş sağlığına faydaları vardır.
Kronik diyabet, ishal, gut ve
dizanteri hastalıklara karşı
tedavi edici, vücudu
radyoaktiviteye karşı koruyucu,
tümör ve kanser oluşumunu
önleyici özellikleri de vardır. Kan
basıncını ve kolestrolü düşürücü
etkisi mevcut olan yoğurdun,
ishalin panzehiri olması
sebebiyle, yaz aylarında ishal
olmuş çocukların tedavisinde
önerilen ve bol bol tüketilmesi
tavsiye edilen bir besindir.

Yoğurt, her öğünde
tüketilebilir. Sade tüketimi
olabildiği gibi, meyve ile
tüketilmesi de uygundur.
Sarımsaklı yoğurt sağlık için
ideal ikiliyi oluşturur. Her ikisi
de vücuttaki bağışıklığı
kuvvetlendirir. Vücuttaki
toksinlerin atılımında etkili olan

yoğurt, sigaranın etkilerine
maruz kalmış kişilere şiddetle
önerilmektedir.

Tekrar ifade etmek gerekirse,
yoğurt, sabahtan akşama kadar
günün her saatinde yenebilecek
harika bir gıdadır.
Unutulmaması gereken
yoğurdun daima suyuyla birlikte
yenmesidir. Süzme yoğurtta “B”
vitamini kalmaz. Çünkü,
vitaminler hep yoğurdun
suyundadır. 
Başta da değindiğim gibi, şeker
hastaları için yararlı bir besindir.
Şeker hastalarına verilecek
yoğurt, ekşimiş olmamalı ve
kaymağı alınmış olmalıdır. 
Sabahleyin kahvaltıdan sonra
yenen yoğurt, sindirimi
kolaylaştırıp, bağırsakların
çalışmasına yardım eder. Her
yaşta hemen hemen herkes için
uygundur. Yoğurt, hastalar ve
zayıf bünyeler için sütten daha
besleyici sindirimi kolay bir
gıdadır. Aynı zamanda
bağırsaklarda bulunan tehlikeli
ve zararlı mikropların(Amiplerin)
çoğalmalarına ve hatta
yaşamalarına engel olan bir
besindir. Bu sebepten tifo ve
ishal zamanlarında yoğurt adeta
bir ilaç gibi tavsiye edilmektedir.
Tüberkülozlu hastalar üzerinde
de antibiyotik etki gösterir.
Yoğurt aynı zamanda bulaşıcı
hastalıkların tedavisinde de
oldukça öneme sahiptir.
Çocukların bulaşıcı karaciğer
iltihâbı (hepatit) hastalıklarının
dietik tedavilerinde kullanılır.
Ayrıca, yüze ve boyna sürülürse
cildi canlandırır. Rahat bir uyku
için de yatmazdan önce yoğurt
yiyebilirsiniz. 

Hepinize sağlık dolu günler
dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

AMERİKA Birleşik Devletleri
(ABD) Atina Büyükekçiliği
Siyasi Büro Sorumlusu Rafael
Diaz ve beraberindeki heyet, 4
Kasım Çarşamba günü DEB
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
ederek, parti yöneticileriyle
görüştü.

Konuk heyet DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu ve Hasan Hasan,
DEB Partisi Yönetim Kurulu
Üyesi Koray Hasan, Genel
Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet ve Uluslararası İlişkiler
Direktörü Leyla Salihoğlu
tarafından karşılandı.

DEB Partisi yöneticileri,
Amerikalı diplomatlara Batı
Trakya Türk azınlığının
sorunlarını anlattı. Ağırlıklı
olarak eğitim alanındaki
sıkıntıların konuşulduğu
toplantıda, azınlığın mevcut
sorunlarla ilgili talepleri dile
getirildi.

Batı Trakya Türkleri’nin son
dönemde yaşadığı büyük
ekonomik sıkıntılar ve politik
gelişmelerin de ele alındığı
toplantıda, azınlığın yeni

hükümetten beklentileri olduğu
aktarıldı. 

ABD Atina
Büyükelçiliği’nden gelen
diplomatlar, DEB Partisi’nin
çalışmaları hakkında da bilgi
aldılar.

SELANİK’TE RESEPSİYON
Bu arada, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 30 Ekim
Cuma günü ABD’nin yeni
Selanik Başkonsolosu Rebecca
Fong’un onuruna verilen
resepsiyona katıldı. 

Partinin Uluslararası İlişkiler
Direktörü Leyla Salihoğlu’nun
Genel Başkan Ali Çavuş’a eşlik
ettiği resepsiyonda, ABD’nin
Atina Büyükelçisi David D.
Pearce, yeni başkonsolosu
davetlilere tanıttı. 

Resepsiyonda ABD’nin yeni
göreve başlayan Boşkonsolosu
Fong, kısa bir selamlama
konuşması yaptı.

Selanik’teki resepsiyona
katılanlar arasında, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı
Sibel Mustafaoğlu da yer aldı.

ABD’li diplomatlar 
DEB Partisi’ni 
ziyaret etti

Milletvekili Karayusuf, İnsan Hakları 
Özel Komisyonu Başkanı seçildi

SİRİZA Partisi Rodop
Milletvekili Ayhan Karayusuf,

Gençlik ve İnsan Hakları Özel
Komisyonu Başkanlığı görevine
getirildi.

21 Ekim Çarşamba günü
gerçekleştirilen

komisyonun ilk
toplantısında yapılan

başkanlık seçimi sonrası görev
dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Ayhan Karayusuf (
SİRİZA Partisi Milletvekili )

Asbaşkan: Vultepsi Sofia ( Yeni
Demokrasi Partisi Milletvekili)

Sekreter: Kefalidu Hara (
Dimokratiki Simbarataksi Partisi
Milletvekili)

Söz konusu komisyonun
görevleri arasında aileye, eğitime
ve diğer sosyal kurumlara teşvik
konusunda araştırma ve öneriler
sunma, ayrıca kadın-erkek
eşitliği, istihdam konuları, insan
haklarına saygı ve korunmasının
sağlanması gibi görevlerin yer
aldığı belirtildi.
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MSI Z170A GAMING M5’i
beğendiğimizi söyleyebiliriz.
Özellikler açısından
beklentimizi karşılıyor. Tabii
MSI’ın ürün ailesinde daha üst
modeller de yok değil.
Sunulanlar özellikler hem
donanımsal, hem de yazılımsal
açıdan oyuncuların ve yüksek
performans isteyenlerin
beğenisini kazanacak türden.
Anakartta herhangi bir eksiklik
bulunmuyor. Dahası
DisplayPort’un olmaması ve
standart USB 3.1 bağlantısı
sunulması gibi radikal
yenilikler de var.

MSI Z170A GAMING M5,
performans seviyesi ve yeni bir
bilgisayar kurmak isteyenlere
hitap ediyor. Oyuncular için de
ideal özellikler sunduğunu
söyleyebiliriz. Keskin bir geçiş
olması nedeniyle yeni
platformun güncelleme odaklı
olmadığının altını çizelim.
Demek istediğimiz beşinci nesil
Intel Core işlemciniz varsa ve
Z97 kullanıcısıysanız, anakartla
birlikte bellek ve işlemci
değişimi de şart oluyor. Dolayısı
ile bu yeni platform için biraz
kesenin ağzını açmak
gerekebilir.

ATX standardında tasarlanan
MSI Z170A GAMING M5,
oyuncuların en sevdiği renk
kombinasyonlarından biri olan
kırmızı / siyaha sahip.
Anakartın arka kısmına
baktığımızda en üstte PS/2
arabiriminden vazgeçilmediğini
görüyoruz. Hemen yanında iki
adet USB 2.0 var. Hemen
yanında DVI görüntü çıkışı

konumlandırılmış. Bu arabirim
üzerinden 1920x1200 @ 60 Hz
görüntü alabilirsiniz.
Devamında bir adet standart
USB 3.1 ve USB 3.1 Type C
bağlantılarını görmekteyiz. 10
Gbps bant genişliği sunan yeni
arabirimin iki tipte de
sunulması önemli bir avantaj ve
yeni platforma yakışıyor.
Sunulan dört adet USB 3.0
bağlantılarıyla birlikte HDMI
çıkışı da dikkat çeken bir detay
olmayı başarıyor. DisplayPort’a
yer verilmemesi yerinde bir
karar olmuş denebilir çünkü
HDMI geliştirildikten sonra
DisplayPort’a olan gereksinim
azaldı. HDMI arabirimi
üzerinden ise 4096x2160 @ 24
Hz’ye kadar ciddi bir
çözünürlük sağlanabiliyor.
Devamında ise Killer E2400
Gigabit Ethernet, optik ve
analog ses bağlantıları var.

MSI Z170A GAMING M5’te
altıncı nesil Intel işlemcilerin
desteklendiğini söylemiştik.
İlerleyen günlerde
yaygınlaşacak ve Socket 1151
uyumlu tüm Celeron, Pentium,
Core i3, Core i5 ve Core i7
işlemcileri MSI Z170A GAMING
M5 ile kullanabilirsiniz.
Anakartın dört adet bellek
yuvasında DDR4 standardı
destekleniyor. Daha düşük güç
tüketimi ile daha yüksek
frekanslara ulaşabilmeniz
mümkün. Doğal olarak 2400
MHz hızı destekleniyor ancak
overclock ile yüzde 50 yani 3600
MHz değerine ulaşabileceğiniz
belirtilmiş. Bu noktada bellek
seçiminiz de önem taşıyacak.

Depolama olarak MSI Z170A
GAMING M5’te altı adet SATA
6.0 Gbps sürücünün kullanımı
mümkün. Dört adet arabirim de
SATA Express için ayrılmış
durumda. Ek olarak iki adet M.2
girişine yer veriliyor. Bu bölgede
de SSD ve PCI Express kart
kullanımı şansı var. İki adet M.2
arabirimi ayrıca SSD’ler arası
RAID gibi avantajlı imkanlar da
sağlıyor ve ciddi performans
artışının önünü açıyor. İki adet
SATAe bağlantısının bulunması
da MSI Z170A GAMING M5’i
rakipleri karşısında güçlendiren
seçenekler arasında.

Kart yuvası olarak MSI Z170A
GAMING M5, üç adet PCI
Express 3.0 x16’ya sahip. Elbette
anakartta 3-Way AMD CrossFire
ve 2-Way NVIDIA SLI gibi
teknolojilerden
faydalanabilmek mümkün.
Dikkatimizi çeken detaylardan
biri birinci ve ikinci sıra PCI
Express 3.0 x16 bağlantılarının
metal desteklerle
kuvvetlendirilmiş olmasıydı.
Oyuncu seviyesindeki ekran
kartları bildiğiniz gibi 1 kg
seviyesinde ağırlığa sahip
olabiliyor. Kartların zamanla
yuvaya ve lehimlere zarar
vermemesi için daha sağlam bir
malzeme seçilmiş ve arabirim
anakarta daha sağlam bir
şekilde tutturulmuş. Biraz geç
kalınmış olsa da MSI’ın bu
konuda önderlik ettiğini
görmek sevindirici. PCI Express
3.0 x16 arabirimleri üçlü
kullanımda x8 / x8 / x4
paylaşımla çalışıyor veya x8 /
x8 / x1 seçimi de mümkün.

MSI Z170A GAMING M5’te
görev yapan Audio Boost 3
yongası ses adına oyunculara
önemli detaylar sunuyor. MSI’ın
yazılımları ile zenginleştirilen
yonga aslen Realtek ALC1150
codec’ine sahip. Nahiic özelliği
ile 115 dB sinyal gürültü oranı ve
192 kHz / 24 bit ses akışı
sağlayabiliyor. MSI ayrıca ağ
teknolojilerinde de oyuncuların
önemsediği Killer E2400
ethernete sahip. 1000 Mbps
hızındaki Ethernet arabirimi ağ
trafiğini kontrol ederek oyun ve
multimedya odaklı paketlere
öncelik sağlıyor. Oyunculara
daha düşük ping süreleri ve
daha hızlı yüklenme süreleri
vadediyor. Belirtilenlere göre 3.5
kat daha düşük gecikme ve 2.9
kat daha yüksek bant genişliği
sunuluyor.

MSI’ın sunduğu M.2
arabirimleri ile de ilgili önemli
yenilikleri var. Normal şartlarda
bu arabirimde 10 Gbps gibi
üstün bir değer elde edilebiliyor
fakat MSI bu değeri Twin Turbo
teknolojisi ile 32 Gbps’ye

yükseltiyor. Ayrıca çift M.2
arabirimi sayesinde 64 Gbps’ye
kadar çıkılabildiği de
belirtilmiş. Bu değerler her ne
kadar günümüz için ağız
sulandırıcı olsa da yakın
gelecekte faydalanmaya
başlayacağız gibi görünüyor.
Gerçi günümüzün standart bir
SSD’sinde bile Windows açılışı
artık 10 saniyenin altında. Daha
ne kadar hız gerekebilir ki diye
de sormak hata olmayabilir.

MSI Z170A GAMING M5
soğutucuları açısından
beklentileri karşılıyor. Zaten
günümüzdeki birçok anakart
artık eskisi gibi ısınmıyor. Bazı
sorunlar ciddi şekilde çözüldü.
Denemelerimizde altıncı nesil
Core i7 6600K’nın da fazla
ısınmadığını gördük. Standart
bir fanla bile hatırı sayılır
overclock denemeleri
yapabilirsiniz. Buradaki önemli
bir detay işlemcilerin artık
fansız satılacağı. Bu tercih fan
piyasasına da hareket
kazandırabilir.

MSI Z170A GAMING M5 testte!
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SOLDANSAĞA
1) Bir engeli sıçrayarak aşmak – O yer 2) Radyum’un
simgesi – Cesur, yürekli 3) Kelime vurgusu – Bir
değer yaratan emek – Platin’in simgesi 4) İhtiyaca
yetmeyecek kadar az – Büyük kahvehane ve bira-
hane 5) Girdap – (mecaz) Dert 6) Tanrıtanımaz kimse
– Uyarma, ihtar 7) Kayak – Müezzin çağrısı –
Tantal’ın simgesi 8) Gümüş renkli balık – Eksiksiz,
kesintisiz 9) Rubidyum’un simgesi – Koyun, kuzu gibi
hayvanların çıkardığı ses – Belli bir bölgede yaşayan
hayvanların tümü, direy 10) Ürem, nema – Çarpışma,
tokuşma, vurma 11) İklimleme aracı – (kısaca) Avrupa
Birliği 12) Protaktinyum’un simgesi – Orduda yemek
kabı 13) Kudret, iktidar – Bir süs bitkisi – Beyaz 14)
Evren – Edebi eserde işlenen düşünce.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İri taneli bezelye – Dil bilgisi, yapı bilgisi – Sert,
katı 2) Bilince takılan düşünce – İskambil kağıdı ile
oynanan bir tür kumar 3) Hareketi olmayan, duruk –
Vilayet – İlgi eki 4) (halk dili) Ağabey – Demir’in sim-
gesi – Kauçuk çocuk memesi 5) Hint kirazı – Batı
Anadolu köy yiğidi – (farsça) Sıva aracı 6) Beddua,
ilenme – Yüksek makama sunulan mektup – Büyük
delikli kalbur 7) Ruhsal bunalım – Çırak ile usta
arasındaki kişi – Kırmızı 8) Ev, mesken – Düşmanlık
9) (fizik) Elektrik direnç birimi – Cilve, eda – (çocuk
dilinde) Yatağa atılma 10) Gözlem bildiren yazı –
Adet – Ad, ün 11) Kendi kendine söz verme –
Basamak, merhale – Amerika elmasından çıkan
zamk. 
Not: Geçen haftaki bulmacada yapılan hatadan
dolayı okuyucularımızdan özür dileriz.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Amatör, Esik 2) Lika,
Abrama 3) Al, Albatr 4)
Biçme, Tein 5) Oma,
Ham, Gag 6) Dm, Hap,
Ra 7) At, Ayı, Midi 8)
Asgari, Sel 9) Erkan,
Tekne 10) İnme, Dok 11)
Kg, Damper 12) Arpa,
Mo, Bol 13) Zil, Bisküvi
14) Alize, Tutak. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Alabora, Ezkaza 2)
Milim, Tar, Gril 3) Ak,
Çad, Ski, Pli 4) Taam,
Maganda 5) Leh,
Yanma, Be 6) Rab, Ahır,
Emmi 7) Batma, İt, Post
8) Erte, Pm, Ede, Ku 9)
Sarig, İskorbüt 10) İm,
Nardenk, Ova 11) Kas,
Gaile, Ilık.
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Baharatlar yemeklerin en yakın dostu!
Ancak yemeklere tat katmak için ilk ne zaman

kullanılmaya başlandıkları tam olarak
bilinmiyor. Buna karşın baharatlar, Eski
Yunan, Sümer, Asur, Mısır gibi tarih

öncesi uygarlıklarda kültürün bir
parçasıydı. Yalnızca yemeklere tat

katmaya değil, yiyeceklerin bozulmasını
önlemede ve ilaç yapımında da

baharatlardan yararlanılıyordu.
Karabiberin dünya tarihinde çok önemli

bir yeri var. Bugün her evde bulunan bu
baharat, geçmiş dönemlerde savaşlara, ülkelerin
sınırlarının değişmesine neden olmuştu. Çünkü

karabibere çok büyük bir talep vardı. Ama bu baharat
hem az bulunuyordu, hem de çok pahalıydı. Öyle ki anlatılanlara göre, bir
dönem Avrupa’nın bazı yerlerinde insanlar ödemelerini altın yerine
karabiberle yapıyordu. Çünkü karabiber, hem çok değerli, hem de az bulunan
bir baharat olduğu için altından daha güvenilir bir yatırım aracıydı.

Baharat ticareti, günümüzden binlerce yıl önce başlamıştı. Hindistan’da ve
Asya’nın doğusunda yetiştirilip üretilen baharatlar, kervanlarla Akdeniz
kıyılarındaki ve Basra Körfezi’ndeki limanlara getiriliyordu. Buralardan
gemilerle Eski Yunan ve Roma kentlerine taşınıyor ve pazarlarda yüksek
fiyatlarla satılıyordu. 

Orta Çağ’da Venedikli ve Cenevizli tüccarlar, gemilerle getirdikleri
baharatları öteki Avrupa ülkelerine satarak büyük kazançlar sağladı. 15. ve
17. yüzyıllar arasında İspanyol, İngiliz, Portekiz ve Hollandalı tüccarlar, Uzak
Doğu olarak adlandırdıkları Orta ve Doğu Asya’dan baharat getirmek için
yarış halindeydi. 

Baharat ticaretini kontrol etmek, karabiber ve karanfil gibi baharatların
yetiştiği ülkelere ulaşan yeni rotalar bulmak, ülkeler arasında bir yarışa
dönüştü. Bu yarış nedeniyle Avrupalı kaşifler gemilerle
sefere çıkmaya başladılar. Bu seferlerden
birinde de Amerika kıtasını
keşfettiler.

Baharatlar, bitkilerin
köklerinden,

tomurcuklarından,
tohumlarından,
meyvelerinden,
yapraklarından
hatta ağaçların
kabuklarından elde edilir.
Baharat yapımında kullanılan bitkiler,
genellikle tropikal bölgelerde yetişir.

Baharatların öğütülmemiş, yani tohum,
tomurcuk, kabuk ya da yaprak halleri, öğütülerek
toza dönüştürülmüş hallerinden daha dayanıklıdır.
Defne, tarçın, karabiber ya da zencefil gibi
baharatlar, kimi zaman bütün olarak da
kullanılabilir. 

Günümüzde baharatların girmediği yemek yok gibi. Sucuk ve sosis gibi
şarküteri ürünlerinin, sosların, turşuların, bisküvi, çikolata gibi tatlıların

yapımında, kısaca neredeyse tüm gıda
ürünlerinin yapımında

baharatlar kullanılır.
Lezzetli yemekler

pişirmek, farklı
baharatların nerede ve

nasıl kullanılacağını da
bilmeyi

gerektirir. Usta ahçılar,
baharatlarla yepyeni tatlar
yaratmayı denerler. Siz de

baharatlarla farklı tatlar
yaratabilirsiniz. Bunu yaparken baharatları

yiyeceklere çok az miktarda ekleyin. Örneğin
salatalığı bir tutam kekikle, elmayı karanfille ya

da şeftaliyi biraz yenibaharla birlikte yemeyi
deneyebilirsiniz.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Tarçn, Asya’nın gü�ney ve
gü�neydoğu bölgelerinde
yetişen tarçın ağacının
kabuklarından elde ediliyor.

Zencefil, zencefil
bitkisinin gövdesinin
toprak altında kalan
bölümlerinden elde
edilen bir baharat.

Karanfil bitkisinin
de tomurcukları
baharat olarak
kullanlıyor.
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Nasreddin Hoca bir sabah
temiz hava almak için göl
kenarına gitmiş. Karakaçan’ı
bir ağaca bağlamış.
Heybesini ağaca yaslamış ve
uzanıp gölü izlemeye
başlamış.

Öğle vaktine kadar ağacın
altında oturmuş.
Manzaranın tadını çıkarmış.
Güneş tepeye yükselince
kalkmış. Çünkü yapılacak
işleri varmış.

Karakaçan’la birlikte köye
doğru yola koyulmuşlar.
Onlar yoldayken bir anda
kara bulutlar gökyüsünü
sarmış, güneş görünmez
olmuş.

Çok geçmeden yağmur
yağmaya başlamış. Minik su
damlacıkları tıp tıp toprağa
düşüyormuş. Toprağa düşen
yağmur tanelerinin sesi
şarkı gibiymiş. Nasreddin
Hoca ve Karakaçan çok
keyiflenmişler. Karakaçan
“Aaii… Aaii…” diyerek başını
gökyüzüne çevirmiş.

Yağmur birkaç dakika
yağdıktan sonra dinmiş.
Bulutlar dağılmış ve güneş
yine tepeden belirmiş. Hoca
ve Karakaçan yollarına
devam etmişler. Köye
vardıklarında Nasreddin
Hoca, genç yaşlı, büyük
küçük herkesin gökyüzüne
baktığını görmüş.

Hoca da başını gökyüzüne
çevirmiş. Bir de ne görsün!
İki dağ arasında gökkuşağı
upuzun uzanıyormuş. Bu
muhteşem bir görüntüymüş.
Yağmurun ardından güneş
açınca, güneş ışınları su
tanelerinin içinden yansımış

ve gökyüzünde yedi renkli bir
çizgi, yani gökkuşağı
belirmiş…

Nasreddin Hoca
çocukların gökkuşağındaki
renkleri saymak için
yarıştıklarını görmüş.
Onların yanına gitmiş, 

- Hadi çocuklar, hep
birlikte sırasıyla renkleri
sayalım, demiş.

Hoca sayıyor, çocuklar da
renkleri söylüyormuş:

- Bir
- Kırmızı!
- İki
- Turuncu!
- Üç 
- Sarı!
- Dört 
- Mavi!
- Beş
- Yeşil!
- Altı
- Lacivert!
- Ve yedi
Çocuklar sevinç

çığlıklarıyla son rengi de
söylemişler:

- Mavi!...
Hoca çocuklara,
- Aferin,

demiş.

Heybesindeki
şekerlerden çıkarıp hepsine

dağıtmış.
Çocuklar Hoca’ya teşekkür

etmiş ve hemen gökkuşağı
kadar renkli şekerleri
yemeye başlamışlar. 

Hoca Karakaçan’ı da
alarak evine dönmüş. Öğle
yemeğini yemiş. Sonra

işlerini halletmek için
çarşıya çıkmış. Çarşıdan
dönerken mahallenin
çocukları Hoca’yı durdurmuş
ve etrafını sarmışlar.

Çocuklar Nasreddin
Hoca’yı çok seviyorlarmış.
Hoca’nın da çocukları çok
sevdiğini bildikleri için ona
şaka yapmaktan
çekinmiyorlarmış. Bu sefer
niyetleri Hoca’nın çarıklarını
alıp kaçmakmış. 

Bunun için de bir yolunu
bulup Nasreddin Hoca’yı
ağaca çıkarmaya karar
vermişler.

Nasreddin Hoca etrafını
saran çocuklara,

- Hayırdır çocuklar?
Söyleyin bakalım ne
istiyorsunuz, diye sormuş.

Aralarından iki sevimli
çocuk, Gülce ve Ali atılmışlar.
Pembe yanaklı minik Gülce,

- Hocam biz aramızda
Nasreddin Hoca bu ağaca
çıkabilir mi çıkamaz mı diye
iddiaya girdik, demiş. 

Afacan Ali lafa girmiş.
- Hocam, bence çıkamaz-

sınız. Mehmet, Hasan ve
Ayşe de benim gibi
düşünüyor, demiş.

Bu sırada çocukların
arasından “Evet!... Hoca bu
ağaca çıkamaz!” diye
bağırışlar yükselmiş.

Gülce,
- Ben ve arkadaşlarım da

“Nasreddin Hoca bu ağaca
çıkar.” diyoruz. Hadi Hocam
gösterelim onlara, demiş.

Gülce’nin yanındaki
çocuklar alkışlamaya
başlamışlar…

Nasreddin Hoca
çocukların kendisini oyuna
getirmek istediklerini
anlamış ama belli etmemiş.
Ağaca şöyle bir bakmış ve,

- Deneyelim bakalım,
demiş. 

Çocuklar hemen
bağrışmaya başlamışlar:

- Yaşa Nasreddin Hoca!
Yaşa Nasreddin Hoca!..

Hoca heybesini kenara
koymuş ve çarıklarını
çıkarmış. Ama yere
bırakmamış. Çocukların
şaşkın bakışları arasında
kuşağının arasına
yerleştirmiş. Sonra ağaca
tırmanmaya başlamış. 

Çocukların yüzleri asılmış.
İtiraz etmişler:

- Aaa, Hocam… Ağaçta
çarıkları ne yapacaksın?

Hoca hemen cevap vermiş:
- Belli mi olur çocuklar,

belki ağaçtan öteye yol
vardır. Yanımda bulunsun.
Yürür giderim…

Çocuklar Hoca’yı
kandıramayacaklarını
anlamışlar ve üzüntüyle
dağılmışlar.

Nasreddin Hoca
arkalarından gülmüş. Sonra
ağaçtan inmiş ve evine
gitmiş. 

Sizin köşeniz                                     Simay Mehmet - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
İnsan, 
çadır ve 
simit çizdim.

6 Kasım 2015

Ağaçtan öteye yol var
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GÜNDE 3 CEVİZ
YİYEBİLİRSİNİZ
Ceviz, Omega 3 yağ
asidi açısından en
zengin kaynaklardan
biridir. Güçlü bir
hafızaya sahip olmak
için günde 3 adet ceviz
tüketmek faydalıdır.
Cevizin faydaları gibi
fındık da beyin ve
vücut sağlığı için
gereklidir. Bir avuç içi
fındık yemek, hafıza ve
cinsel gücü artırır.
Yaşlılık dönemine
yapacağınız bir yatırım
olacaktır. Ceviz ve
fındık gibi
kuruyemişler, E
vitamini içeriği ile
güçlü antioksidan
yapıları sayesinde
beyin sağlığına katkıda
bulunurlar.

B12 EKSİKLİĞİNİ
ÖNEMSEYİN
B12 vitamini, hafıza ve
zeka açısından gerekli
vitaminlerden biridir ve
en iyi kaynağı kırmızı ettir. En iyi B12
vitamini kaynakları kırmızı et, balık,
karaciğer, süt, yoğurt, peynir ve
yumurtadır. Eğer, organik tavuk eti
bulabilirseniz, haftada 2 kez yemeye
özen gösterin. Çünkü, B12 vitamini içerir
ve unutkanlığa iyi gelir.

BİTTER ÇİKOLATA 
UNUTKANLIĞA İYİ GELİR
Polifenol içeren bitter çikolata, beyin
sağlığı için gerekli özleri içerir. Ancak,
miktarına dikkat etmek zorundasınız.

Günde 2 küçük kare
Bitter çikolata
yeterlidir.

SİYAH ÇAY BEYNİ
GÜÇLENDİRİR
Siyah çay, bitter
çikolata gibi polifenol
içerir ve beyin
hücrelerinin sağlığı için
faydalıdır. Günde 2
bardak siyah çay içmek
hafıza ve sağlık
açısından faydalıdır.
Ama daha fazlası
kansızlık, kabızlık ve
demir eksikliğine sebep
olabilir.

YABANMERSİNİ
BEYNİ
KUVVETLENDİRİR

Hafızayı güçlendiren
en iyi besinlerden biri,
antioksidan içeriğiyle
yabanmersinidir.
Günde bir avuç
yiyebilirsiniz.
Kahvaltıda bir avuç
yabanmersini veya
çilek yemek, güne

zinde ve mutlu başlamanıza yardım eder.

HERGÜN 15 BARDAK SU İÇİN
Beynin iyi çalışması için oksijene ihtiyacı
vardır, bunun için her gün 15 bardak su
içmelisiniz. Suyun içindeki kalsiyum,
magnezyum gibi faydalı minerallerle
hem beyin hem vücut sağlığınızı genç
tutabilirsiniz.

PALAMUT MEVSİMİNDE 
BOL BOL YİYİN
Beyin sağlığı açısından Omega 3 yağ

asitlerini almak çok önemlidir. En iyi
kaynaklardan biri ise, palamuttur.
Mevsimindeyken, haftada 2-3 kez
palamut yiyin.

OMEGA 3 NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ
asitlerinden zengin beslenmenin
alzeimer riskini azalttığı ortaya
konmuştur. Ayrıca, unutkanlığı önlemek
ve hafızayı güçlü kılmak için mutlaka

haftada 2- 3 gün balık yemeniz şarttır.
Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1

gram omega 3 takviyesi almanızda fayda
var. Yalnız yine de balığın kendisinden
alınan omega 3 faydalanımı takviyeden
daha fazla olduğu yine aynı
çalışmalarda ortaya konmuştur.

Palamut dışında, somon balığı,
sardalya, lüfer, hamsi, ton balığı,
uskumru da ciddi omega 3 kaynağıdır.
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Dün ne yediğinizi
hatırlıyor
musunuz?

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi

yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.

Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem  sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata

bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.b

u
rç
la
r.
..

Dün ne
yediğinizi,

anahtarları nereye
koyduğunuzu,

kimlik numaranızı
hatırlıyor

musunuz? Evet,
hafızanız
hayatınızı

zorlaştıracak kadar
zayıfsa,

unutkanlığa iyi
gelen besinlerle

güçlendirebilirsini
z. İşte, zeka ve

hafızayı
güçlendiren

besinler!

TURUNCU rengiyle pozitif enerji veren mandalinanın, kadınların sağlığı için
mucize faydaları var. 

Hamileliğe faydalıdır: Üreme organlarının sağlığını koruyan mandalina, kan
yapımını artırarak hamilelik sürecinde bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Fazla yağları yakıcıdır: Göbek, basen veya kollardaki fazla yağları yakıcı
özelliğe sahip mandalina, sağlıklı kilo vermeye destek olur.

Saç dökülmesini önler: Kadınlarda saç dökülmesine iyi gelen mandalina, A
vitamini içeriğiyle yeni saçların çıkmasını sağlar. Hacimli ve gür görünmesine
yardımcı olur.

Diyabete iyi gelir: Lif içeren mandalina, diyabet hastalarına iyi gelir; çünkü kan
şekerini dengede tutup çabuk acıkmayı veya halsizliği önler.

Kemik erimesini önler: Menopoz döneminde kadınları bekleyen tehlike kemik
erimesine karşı, koruma sağlar.

Göz sağlığını korur: A vitamini içeren mandalina, göz
sağlığını korur ve daha iyi görmeye yardımcı olur.

Gribe karşı korur: Bağışıklık sistemini güçlendiren C
vitamini içeren mandalina, gribe karşı koruyucu
özelliktedir.

Mandalina 60 kaloridir. Günde 2 adet yenebilir. Bu
ölçü sağlıklı beslenme ve kilo koruma için idealdir.

Ara öğünlerde bir bardak süt, kefir veya yoğurtla
birlikte tüketilebilir. Yeşil salatalara, yulaf ezmesine
eklenebilir. Üzerine bir çay kaşığı tarçın serpip ara
öğünde yenirse tok tutar.

Kadın sağlığı için mandalinanın faydaları
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BTTDD Kadınlar Kolu 
kültür gezisi düzenledi

TARIM Kalkınma ve Gıda Bakanı Vangelis
Apostolu, çiftçilere yönelik 2012-2014 yıllarını
kapsayan ödemelerin 15 Kasım tarihine kadar
gerçekleşeceğini söyledi. Apostolu, askıda kalan
diğer  ödemelerle ortak pazar primi (eniea
enishisi) ile ilgili ön ödemenin de 15 Aralık
tarihine kadar yapılacağını söyledi.

Tarım Bakanı, ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik krizin her çalışan grubuna ek yükler
getirdiğini anımsatarak, bu koşullar altında
çiftçilerin de vergi ve sigorta primleri konusunda
bir yükümlülük altına girmeleri gerektiğini ifade
etti.

Bu konuda yapılacak müzakerelerde
çiftçilerin yükünü mümkün olduğu kadar
azaltma yönünde hükümetin vaatlerini de

hatırlatan Apostolu, ilgili yasa tasarısının 15
Kasım tarihine kadar kapanmış olması
gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çiftçilere yönelik vergi sisteminde geçilecek
yeni uygulamaları iki başlık altında toplayan
Bakan, tarım sektöründe çalışanların da gelir
gider defteri tutmak zorunda olduklarını, vergi
kaçırmayı önlemmek için mevsimlik işçiler için
pul yapıştırılması gerektiğini ifade etti.

Apostolu, ikinci olarak 12 bin euroya kadar
olan primlerden vergi alınmadığını hatırlattı.
Kreditörlerin bunun kaldırılması konusunda bir
talepte bulunmadıklarını söyleyen Apostolu,
mevcut durumun olduğu gibi kalması için
müzakerelerde çaba sarfedileceğini sözlerine
ekledi.

POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, 4 Kasım
Çarşamba günü Tarımsal
Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’na
yönelik iki soru önergesi sundu.

İlhan Ahmet, Bakana
yönelttiği ilk soruda, Rodop
ilindeki çiftçilere Yunanistan
Devlet Tarım Tazminatları
Kurumu (ELGA) tarafından
ödenmesi gereken tazminatlarda
yaşanılan gecikmeyi sordu. İkinci
soru önergesinde ise, tütün
üreticelerine ve hayvan
besicilerine yönelik tarım
sübvansiyonlarının (primlerin)
ödenmesinde yaşanan gecikmeyi
dile getirdi.

ELGA ÖDEMELERİ 
NEDEN GECİKİYOR?
Milletvekili İlhan Ahmet, 2014
yılında pek çok bölgede etkili
olan olumsuz hava koşullarının
Rodop ilindeki tarım alanlarında
da büyük zarara yol açması
sonucu ELGA tarafından
çiftçilere ödeneceği açıklanan
tazminatların hak sahiplerine
verilmesindeki gecikmenin
giderilmesini istedi.

Rodop ili çiftçileri için
belirlenen 11. 500.000 euroluk
zarar tazminatının bir kısmının
2015 Haziran ayına kadar
ödendiğini, ancak daha sonra
kesintiye uğradığını hatırlatan
İlhan Ahmet, bu durumun
ekonomik darboğazda olan
çiftçinin yeni tarımsal üretim
dönemine hazırlanırken elinin
daha da sıkışmasına neden
olduğunu vurguladı.

Milletvekili ilgili bakana,
çiftçilerin ödediği sigorta katkı
paylarından dolayı ELGA’nın
kasasında nakit sıkıntısı
olmadığını belirterek, çiftçilerin
hesabına zarar primlerinin ne
zaman yatırılacağını sordu.

TÜTÜN VE HAYVANCILIK
İkinci soru önergesinde ise
Milletvekili İlhan Ahmet, tütün

üreticelerine ve hayvan
besicilerine yönelik tarım
sübvansiyonlarının (primlerin)
ödenmesinde yaşanan gecikmeyi
sordu.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda
Bakanı’na yönelik souda
milletvekili, küçük ölçekli
tarımsal işletmelere ve çiftçilere
yapılması gereken prim
ödemelerinde idari kontrol
mekanizmalarının iyi
çalışmaması sonucu önemli
gecikmeler yaşandığının ve
bunun çiftçileri zor durumda
bıraktığının altını çizerek, ilgili
bakanlığı bu durumun
düzeltilmesi için harekete
geçmeye çağırdı.

İlhan Ahmet, Avrupa
Komisyonu’nun yeni
yönetmeliğinin, gerekli
kontrollerin yapılması sonucu,
2015’te tarım primlerinin %
70’inin, tarım alanlarında ve
ormanlık bölgelerde meydana
gelen zararların telafisinde
zararın % 85’inin önceden
ödenmesine fırsat verdiğini
hatırlattı.

Avrupa Komisyon’u, yerinde
yapılacak idari denetimlerin
ardından primlerin ve zarar
paralarının hak sahiplerine
önceden doğrudan ödenmesini
mümkün kılarken, bu
uygulamanın neden hayata
geçirilmediğini soran Ahmet,
ilgili bakanlığa kontrol
sisteminde yaşanılan gecikmeyi
bir an önce gidermesi yönünde
de çağrıda bulundu.

Milletvekili İlhan Ahmet ilgili
bakanlığa, “Avrupa Birliği’nin 30
Eylül tarih ve 2015/1748 sayılı
yönetmeliğinde belirtilen bu
olumlu düzenlemeden çiftçilerin
yararlanabilmeleri için derhal
acil önlemler almayı düşünüyor
mu ve bu kapsamda primlerin
önceden hak sahiplerine
ulaşması için bir ödeme takvimi
belirlendi mi?” sorularını
yöneltti.

Milletvekili İlhan Ahmet
ELGA ve primlerde
yaşanan ödeme
gecikmelerini sordu

Tarım Bakanı’ndan
ödemeler için 15
Kasım müjdesi

Merkezi İstanbul’da bulunan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin yeni Kadınlar
Kolu, Kocaeli Aytepe – Yuvacık
bölgesine bir kültür gezisi
düzenledi.

Sabah Kirazdere Karaaslan
tesislerinde köy kahvaltısı ile
başlayan program, Samanlı

dağlarında zirve tırmanışı ile
devam etti.

4 kilometrelik doğa
yürüyüşü sonunda dağda
kestane ve elma toplayan
kadınlar, köyde organik ürün
alışverişi yaptılar.

Geçtiğiniz günlerde Gülşen
Kocahmet başkanlığında

yeniden görev bölümü yapan
Kadınlar Kolu’nun yönetiminde
Elif Çalık Güven, Nalan
Hacıdeli, Nevin Dur
İsmailbaşa, Emine Ruşen,
Nilgün İsmailbaşa, Nesrin
Üntrenli, Tülin Gültiken,
Zeynep Ömer Yaşar, Zehra Ali
ve Hülya İslamdoğan yer alıyor.
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Genel Hatlarıyla 
Seçim Sonuçları
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 5
Temmuz’da yapılan referandum sonrası
kalktığı masaya yeniden dönerek
Yunanistan için kreditörlerle daha ağır
şartlarda anlaşmak zorunda kalması, ülkeyi
erken genel seçime götüren parti içi
çatlağın ortaya çıkmasının ilk adımı
olmuştur. 

Bu anlaşma, muhalefetteyken önceki
iktidarların kreditörlerle imzaladığı
memorandumları / kurtarma paketlerini
yırtıp kenara atacağını dile getiren SİRİZA
lideri Çipras’ı, iktidarının ilk yılını
tamamlamadan Avrupalı kreditörlerin dikte
ettiği ekonomik programları mecliste
savunur hale getirirken, partisinden verdiği
firelerle meclisteki çoğunluğu da
kaybetmesine neden olmuştur. 

Zira SİRİZA içerisinde Enerji Bakanı
Panayotis Lafazanis ve Meclis Başkanı Zoi
Konstandopulu’nun başını çektiği ‘Sol
Platform’, Avrupalı kreditörlerin geçmesini
istediği önlemlere başından beri karşı
çıkmış ve önlemlerle ilgili yasalar meclise
geldiğinde karşı oy kullanarak Çipras’a
karşı baş kaldırmıştır. Bu ortamda
Avrupalılar’ın istediği ve Çipras’ın da daha
önce karşı çıktığı yasalar, SİRİZA’nın 40’ın
üzerinde fire vermesi sonucu, ancak
muhalefet partileri (Yeni Demokrasi,
PASOK, Nehir) milletvekillerinin oylarıyla
parlamentodan geçebilmiştir. 

SİRİZA’da yaşanan bölünme, Çipras’ın 25
Ocak 2015 seçimleri sonrasında aşırı sağ
ANEL (Bağımsız Yunanlılar) Partisi ile
kurduğu ve 162 milletvekiline dayanan
koalisyon hükümetinin Yunan
Parlamentosu’ndaki çoğunluğunu fiilen
kaybetmesini ortaya çıkarmıştır. Gelinen
noktada bir erken seçim kaçınılmaz olmuş
ve 20 Ağustos’ta erken genel seçimlerin 20
Eylül 2015’te yapılacağı açıklanmıştır. Bu
erken seçim ilanı aynı zamanda
Yunanistan’daki seçmenin 7 ay gibi kısa
süre zarfında üçüncü kez ve de son 6 yıl
içinde beşinci kez sandık başına gitmesi
durumunu yaratmıştır.

Katılım oranının % 56.57 gibi oldukça
düşük seviyede kaldığı 20 Eylül
seçimlerinde, SİRİZA tek başına iktidar
olmaya yetecek kadar oy alamamış olsa da,
beklentilerin üzerinde bir başarı göstererek,
ana muhalefet patisi Yeni Demokrasi’nin
yaklaşık 7 puan önünde seçimden birinci
parti olarak çıkmıştır. Seçim öncesi
kamuoyu araştırmalarında SİRİZA ve Yeni
Demokrasi’nin alacağı oy oranlarını
birbirine çok yakın gösterilmesine rağmen
SİRİZA anketlerin gösterdiği oranın oldukça
üzerinde % 35.46 oy alarak Yunan
Parlamentosu’nda 145 sandalye kazanmayı
başarmıştır. 

Yeni Demokrasi partisi ise aldığı % 28.10
oy oranına karşılık, ancak 75 milletvekili
çıkarabilmiştir.i Yine SİRİZA’nın hükümet
ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisi
Ocak seçimlerine göre oy kaybı yaşamış
olsa da Batı Trakya Türkleri’nin bağımsız
milletvekilleri seçmelerini engellemek için

1990’da getirilen % 3’lük seçim barajını az
bir farkla geçerek (0.43) 11 milletvekiliyle
yeniden koalisyon ortağı olma şansını elde
etmiştir. 

Seçimden çok kısa süre sonra Çipras
SİRİZA’ya ideolojik olarak daha yakın siyasi
partilerle koalisyon yapmayı
değerlendirmemiş, Ocak seçimlerinden
sonra olduğu gibi aşırı sağcı Bağımsız
Yunanlılar ile koalisyon kurulacağını
açıklamıştır. Nitekim hükümet kurulmuş ve
kısa süre içerisinde yemin ederek göreve
başlamıştır. 

Özetle Çipras yeniden Başbakanlık
koltuğuna otururken; SİRİZA’dan
ayrılanların kurduğu Halk Birliği Partisi,
dayatılan ekonomik tedbirlere
referandumda “hayır” diyen yaklaşık %
60’lık kesimden önemli oranda oy
alabileceğini umarken ancak % 2.86 oy
oranını yakalayabilmiş ve seçim barajına
takılmıştır.

Seçim Sonuçlarının 
Batı Trakya Boyutu 
20 Eylül erken genel seçimlerinde ve
sonrasında ülke çapında – Halk Birliği
Partisi’nin parlamento dışında kalması
haricinde- beklentilerin dışında şaşırtıcı bir
gelişme yaşanmazken, Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Batı Trakya bölgesinde
önümüzdeki günlerde de çok farkı
tartışmaların yaşanmasına yol açabilecek
sürpriz bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sonuç;
yaklaşık 70 yıl aradan sonra Yunan
parlamentosuna 4 azınlık mensubu
milletvekilinin girmeye hak kazanmış
olmasıdır.

1923’ten bu yana Batı Trakya Türkleri’nin
siyasal temsil tarihine bakıldığında, azınlık
seçmeninin genelde iktidar partilerinin
milletvekili adaylarını desteklediği; büyük
ölçüde azınlık adaylarına oy vererek etnik
temelli siyasal bir tercih yaptığı, bunu
yaparken de ideolojik temelli hareket
etmediği görülmektedir. Günümüze kadar
etnik temelli oy vermek davranışlarında
ciddi bir değişiklik meydana gelmemiş
olmakla beraber, azınlık seçmeninin
adaylara ve başka faktörlere bağlı olarak
bazen sağ, bazen de sol eksende yer alan
partilere oy vemesine paralel olarak siyasal
tercihlerinde değişikliklerle karşılaşılmıştır.
Diğer bir ifadeyle azınlık seçmeninin belli
bir parti yönünde kemikleşmiş oyları
bulunmamaktadır. Azınlık seçmenin siyasal
tercihleri dönemden döneme farklılaşsa da,
ülkede değişen iktidar partilerinin azınlığa
karşı bakışlarının değiştiğini -istisnalar saklı
kalmak kaydıyla- ileri sürmek mümkün
değildir. Örneğin 1983 yılında isminde
“Türk” kelimesi bulunan azınlık
derneklerinin kapatılmasıyla ortaya çıkan
dernekleşme hakkının ihlali konusunda
2008 yılında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM)’nin Yunanistan’ı suçlu
bulmasına rağmen, bugüne kadar iktidara
gelen hiçbir hükümetin bu ihlali ortadan
kaldırdığı görülmemiştir. Öte yandan, siyasi
partilerin azınlığa karşı tutumuna tepki
olarak vekilliği sırasında partisinden istifa

eden azınlık milletvekili de olmamıştır.
Batı Trakya Türkleri yaklaşık yüz yıla

varan siyasi tarihleri boyunca 1993-96v
yılları arasındaki dönem hariç her dönem
Yunan Parlamentosu’na azınlık üyesi
milletvekili göndermeyi başarmış bir
toplumdur. Bu milletvekilleri, 1989 ve 1990
yıllarında Sadık Ahmet ve Ahmet
Faikoğlu’nun bağımsız milletvekili seçilmesi
dışında, Yunan partileri listelerinden aday
gösterilenlerden seçilmiştir. Seçilen azınlık
milletvekili sayısına bakıldığında, bu
sayının 1950’lere kadar genelde 4, 1950
sonrasında ise 1 ila 3 arasında değiştiği
görülmektedir ki; bu durum, 20 Eylül 2015
erken seçimlerinde değişmiştir. 

Ocak 2015 seçimlerinde SİRİZA’dan
seçilen Hüseyin Zeybek, Mustafa Mustafav
ve Ayhan Karayusuf’a bu seçimlerde
muhalefetteki Nehir (Potami) partisinden
İlhan Ahmet’in eklenmesiyle, 1946 yılından
sonra ilk defa 4 azınlık üyesi milletvekili
Yunan Parlamentosu’na girmeye hak
kazanmıştır.

Seçimin erken seçim olması sebebiyle
milletvekili seçilmeyi doğrudan belirleyen
liste sıralamalarının parti merkezleri
tarafından yapıldığı bu seçimde, ilk iki
sıraya hâlihazırda milletvekili olan Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’u koyan
SİRİZA Gümülcine’de % 39.51, Hüseyin
Zeybek’in ilk sırada olduğu İskeçe’de de %
49.61 oranında oy almıştır. Hüseyin
Zeybek’in liste başı olduğu İskeçe’de
SİRİZA’nın aldığı oy Yunanistan çapında bir
seçim bölgesinde partinin aldığı en yüksek
oy oranı olması bakımından dikkate
değerdir. 

2004-2007 yılları arasında Yeni
Demokrasi partisinden dönemin azınlık
üyesi tek milletvekili olarak mecliste
bulunan İlhan Ahmet, daha önce aldığı
yüksek oylara rağmen az bir farkla kaçırdığı
milletvekilliğini bu seçimde ilk sıradan aday
olduğu Nehir (Potami) partisinin % 16.91 oy
elde etmesiyle yeniden kazanmıştır.

Alınan oy oranları Ocak 2015 seçim
sonuçlarıyla kıyaslandığında, SİRİZA’nın
İskeçe’de yaklaşık %5 artış, Gümülcine’de
ise %10’a yaklaşan bir oy kaybı yaşadığını
göstermektedir. İlhan Ahmet daha önce
olduğu gibi bu seçimde de yüksek oy alarak
her seçimde milletvekili seçilme potansiyeli
taşıdığını göstermiştir. Bölgedeki etnik
temelli oy verme davranışı ve Ocak 2015
seçimlerinde adayların aldıkları oylar göz
önüne alındığında, Gümülcine’de azınlık
oylarının Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf’tan İlhan Ahmet’e kaydığını
söylemek abartılı bir tespit olmayacaktır.
SİRİZA’nın Gümülcine milletvekillerinin
İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek’e kıyasla
azınlığın genel söylem ve davranışının
dışında bir çizgi benimsemiş olmaları,
azınlık hakları ihlallerine yönelik ciddi
vurgu yapmamaları, zaman zaman azınlık
önde gelenleri ve kurumlarıyla eşgüdümlü
hareket etmemeleri yaşanan bu oy kaybının
nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Yine de bu seçimin bölgede en dikkat
çeken tarafı; yaşanan oy artışı ve düşüşleri
değil, Gümülcine’nin Yunanistan
Parlamentosu’nda sadece azınlık
milletvekilleriyle temsil edilmesi durumunu
doğurmuş olmasıdır. Gümülcine seçim
bölgesinde seçim sonuçlarının açıklandığı
akşam geç saatlere kadar Mustafa Mustafa,
İlhan Ahmet ve Yeni Demokrasi partisinden
Evripidis Stilyanidis milletvekili olarak
seçildiği görülürken, seçim kanunundan
kaynaklanan ‘fazla oy’ hesaplaması sonrası
sabaha doğru durum değişmiştir. 

Batı Trakya Türklerine karşı milliyetçi
söylemleriyle bilinen Stilyanidis, partisinin
Gümülcine seçim bölgesinde ikinci
gelmesine rağmen milletvekili sandalyesini

Ayhan Karayusuf’a kaptırmıştır. Bu gelişme,
Stilyanidis’in milletvekilliğini
kaybetmesinden ziyade, belirtildiği üzere
Batı Trakya’nın Yunanlılara 1923’te teslim
edilmesinden sonra Gümülcine’nin tarihte
ilk defa parlamentoda sadece azınlık üyesi
milletvekilleriyle temsil edilmesi durumunu
ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç aynı zamanda
1946’dan sonra Batı Trakya Türkleri’nden
ilk defa 4 milletvekilinin Yunan Meclisi’ne
girmesi anlamı da taşımaktadır.

Gümülcine’deki durumun önümüzdeki
dönemde çok farklı tartışmaların, olumlu ve
olumsuz gelişmelerin yaşanmasına sebep
olacak bir ortam yarattığı kesindir.
Şüphesiz gelişmelerin olumlu veya olumsuz
bir çizgide olmasını, milletvekillerinin Batı
Trakya bölgesindeki her iki toplumun
sorunlarını ve hassasiyetlerini merkeze
koyan, aşırı söylemleri dışlayan denge
siyasetindeki başarıları belirleyecektir. 

27 Eylül 2015 tarihinde SİRİZA partisinin
Gümülcine milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf’un Gümülcine’de
düzenlenen Türkiye’nin Küçük Asya
Yunanlılarına yaptığı iddia edilen ‘soykırım’
anma törenlerine katılmalarıx kendileri ve
bölge açısından gerekli olan bu denge
siyasetine daha yolun başında büyük darbe
vurmuştur. Bu durumun Batı Trakya
Türkleri’nin düşünce ve hassasiyetlerinin
hiçe sayılması anlamına geldiği ve azınlık
açısından kabul edilebilir bir durum
olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un bu
davranışı Batı Trakya Türkleri ile aralarında
ciddi bir çatlak oluşmasına neden olurken;
kendilerinin milletvekili olarak bu
tercihlerinin bedelini olası bir seçimde
büyük bir oy kaybıyla ödeyecekleri kuvvetle
muhtemel görünmektedir. Azınlık içinde
tepki uyandıran bu kararların bölgedeki
fanatik Yunanlıların ‘bölge elden gitti-
gidiyor’ söylemlerini ne derece
hafifleteceği, bölgede 2012’den bu yana
artış gösteren aşırı sağ oyları arttırıp
arttırmayacağı ise cevabını bekleyen
sorular olarak durmaktadır.

Seçimler sonrasında, özellikle İskeçe’de
alınan yüksek oy, Batı Trakya Türkleri
arasında SİRİZA’da uzun yıllardır siyaset
yapan Hüseyin Zeybek’e kabinede bir görev
verilmesi beklentisini oluşturmuş olsa da;
azınlık siyasetçilerinin bölge yönetimi
seçimlerinde bile başkan yardımcılığı görevi
için dahi aday gösterilmedikleri
düşünüldüğünde, bu beklentinin aşırı
iyimserlik olduğu söylenebilir. Nitekim
açıklanan hükümette SİRİZA’nın azınlık
milletvekillerinin hiç birine bakan veya
bakan yardımcılığı gibi idari görevler
verilmemiştir. Milletvekilleri de
görevlendirmeler öncesinde bu yönde bir
beklentileri olduğunu beyan etmedikleri
gibi sonrasında da bu konuda bir açıklama
yapmamışlardır. 

Toparlamak gerekirse 4 azınlık
milletvekili seçilmesi Batı Trakya Türkleri
arasında umut yaratmıştır. Fakat koalisyon
hükümetinin aşırı sağcı ANEL ile kurulmuş
olması, bölgenin ve azınlık konularının
ANEL’in idaresine bırakıldığı yönündeki
genel inanışın varlığı, azınlık hakları ve
diğer çözüm bekleyen sorunların çözümüne
yönelik beklentilerin önüne soru işareti
çıkarmaktadır. Bu soru işaretinin ortadan
kalkmasında azınlık milletvekillerinin
yapacakları çalışmalar, önemli derecede
belirleyici olacaktır. Bu durum aynı
zamanda temsilde niceliğin sorunların
çözümünde ne derece önemli olduğunu
gösterecektir.

* Makale, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Dergisi’nin Cilt 8, 32. sayısında yayınlanmıştır. 

Sebahattin 
ABDURRAHMAN

20 Eylül 2015 Yunanistan erken genel seçimleri 
bağlamında Batı Trakya Türklerinin siyasal  davranışı*
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Takva üzere yaşamak

T
akvâ: Bütün
günahlardan kendini
korumak. Dinin yasak

ettiğinden veya haram
olduğunda şüphesi olan
şeylerden çekinmek demektir.

Muttakî: Allah’ın emirlerini
yapıp yasaklarından kaçınan
kimseye denir.
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Doğruyu getiren ve onu tasdik
edenler var ya, işte kötülükten
sakınanlar onlardır.” (Zümer,
33)

Rasûlullah (s.a.s.)
buyurdular: “Kul, mahzurlu
şeylere düşme endişesiyle
sakıncası olmayan bazı şeyleri
de terk etmedikçe gerçek
muttakîlerin derecesine
ulaşamaz.” (Tirmizî, Kıyâme,
19/2451; İbn-i Mâce, Zühd, 24)

Hayat, Allah’ın insana
bahşettiği en önemli fırsattır.
Rabbimiz Kur’an yoluyla bu
hayatı nasıl yaşamamız
gerektiğini detaylı bir şekilde
bildirmektedir. İşte bizlere
bahşedilen bu hayatı, dosdoğru
yaşamanın adıdır takva.

Takva azıktır. Rabbimiz
Allah’u Teâlâ şöyle
buyuruyor: “…Siz, hayır adına
ne yaparsanız, Allah onu bilir.
Azık edinin, şüphesiz azığın en
hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl
sahipleri, benden korkup-
sakının.” (Bakara,197)

Hayatı boyunca mücadele
edecek olan muttakinin, azığa o
kadar çok ihtiyacı vardır ki…
Özellikle de ibadetlerin
sağlayacağı azık. Haşyetle
kılınan bir namaz, zorlukla
tutulan bir oruç, okunan
Kur’an, ihlâsla yapılan bir hac,
insana ne kadar güç katar, kim
bilir…

Takva, harama
yaklaşmamaktır. Yüce
Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “(Meryem onu
görünce:) “Senden, O kuşatıcı
rahmet ve esirgeme Sahibi’ne
sığınırım!” dedi, “Eğer O’na
karşı takva sahibi, sorumluluk
bilinci taşıyorsan (bana
yaklaşma)!” (Meryem, 18)

Bu ayetin daha geniş manası
şöyledir: “Meryem bu insan
kılığındaki Cebrail’e dedi ki;
‘Ben, senden, Rahman olan
Allah’a sığınırım. Eğer takva
sahibi isen, itaatkâr ve samimi
bir kulsan, Allah’a sığınıp
emirlerine yapışıyor,
günahlardan arınıp, azaptan
korunuyorsan, kulluk ve
sorumluluk şuuruyla, haklarına

ve özgürlüklerine sahip çıkarak
şahsiyetli davranıyorsan, dinî
ve sosyal görevlerinin
bilincindeysen dokunma bana.
Eğer sen fenalıktan bihakkın
sakınan bir insan isen çekil
yanımdan ‘.

Muttaki bir Müslüman
harama bulaşmayan değil,
yaklaşmayandır. Çünkü harama
doğru atılacak en ufak bir adım
dahi takvayı zedeler. Bu
nedenle harama sevk edecek
her fiili, davranışı çirkin görür
ve harama asla yönelmez ve
tenezzül etmez. 

Takva ve salih amel, ruh ve
kalbin temizlenmesinde iki
esastırlar. Salih amel ile
manevi kârlar elde edilir. Takva
ile de bu kâr korunur ve
zararlardan uzak kalınır. Zarar
yollarını kapamayan bir insan,
kazandığından çok daha
fazlasını kaybedebilir ve bu
yolun sonu iflasa çıkar. İflasla
ilgili şu hadis-i şerif çok
ürkütücü ve korkutucudur:

“Ümmetimden müflis o
kişidir ki; kıyamet günü namaz,
oruç ve zekât gibi ameller ile
gelir. Buna karşılık ona buna
sövmüş, iftira etmiş, kiminin
malını yemiş, kiminin kanını
dökmüş ve kimini de
dövmüştür. Ahirette bu iyilikleri
hak sahiplerine dağıtılır.
İyilikleri yetmeyip bittiği zaman
da hak sahiplerinin
günahlarından bir kısmı alınıp
kendisine yüklenir ve
cehenneme atılır.” (Müslim,
Birr 6; Tirmizî, Kıyamet 2)

Takvâ hususunda Hz. Îsâ
(as)’ın da güzel bir tarifi vardır: 

Bir kişi İsâ (a.s.)’a gelerek:
“–Ey hayır ve iyiliklerin

muallimi! Bir kul, Allâh Teâlâ’ya
karşı nasıl takvâ sahibi olur?”
diye sordu.

İsâ (a.s.): “–Bu kolay bir iştir:
Allâh Teâlâ’ya derin bir
muhabbetle bağlanırsın, O’nun
rızâsı için gücün yettiğince sâlih
amellerde bulunursun, bütün
Ademoğullarına da, kendine
acır gibi şefkat ve merhamet
gösterirsin!” cevâbını verdi.
Sonra da şöyle buyurdu:

“–Sana yapılmasını
istemediğin bir şeyi sen de
başkasına yapma! O zaman
Allâh’a karşı hakkıyla takvâ
sahibi olursun. 

Rabbim bizi de müttaki
kullarından eylesin.. Bu yolda
azıcık gayretimizi çoğa tebdil
eylesin inşaallah..

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU“ultrAslan” Yunanistan
grubu yardım için 
kolları sıvadı

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 30 Ekim Cuma günü İskeçe ilinin
Balkan kolu köylerinden Issıca’yı ziyaret ederek
soydaşlarla birlikte Cuma namazını kıldı.

Köy camiinde kılınan Cuma namazında
Başkonsolos Akıncı’ya, Batı Trakya Türk Azınlığı

Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete eşlik etti. 

Akıncı, namaz sonrası köy halkıyla birlikte
hatıra fotoğrafı çektirerek, köy halkına
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Akıncı, 
Issıca köyünü ziyaret etti

BATI Trakyalı Galatasaray
taraftarları (ultrAslan), Suriyeli
mülteciler için yardım
kampanyası düzenliyor. 

20 Kasım Cuma günü sona
erecek olan yardım kampanyası
çerçevesinde, kışlık giysi ve
battaniye, çocuk kıyafetleri, raf
ömrü uzun yiyecek ve içecekler,
çocuk bezi, biberon ve temizlik
malzemeleri toplandığı
belirtildi.

Batı Trakya genelinden
toplanacak yardım
malzemeleri, 22 Kasım Pazar
günü, Yunanistan’ın
Makedonya (FYROM) sınırına
yakın Kılkış’daki İdomeni
kampındaki Suriyeli
mültecilere teslim edilecek.

UltrAslan Yunanistan
grubunun “İNSANLIK İYİLİK
KUŞANSIN” adı altında
başlattıkları yardım
kampanyasına katkıda

bulunmak isteyenlerin
6936441266 numaralı
telefondan bilgi alabileceği
kaydedildi.
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Η Κυβέρνηση αρνείται τις μεταγγραφές 
στους φοιτητές της Μειονότητας! 

H
απάντηση που έδωσε η

αναπληρώτρια υπουργός

Παιδείας κ. Σία

Αναγνωστοπούλου σε ερώτηση του

βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ για τις

μετεγγραφές των φοιτητών της

Μειονότητας της Θράκης αποτέλεσε μια

δυσάρεστη έκπληξη για όλους.  Ο

βουλευτής ρωτούσε τους λόγους για

τους οποίους οι φοιτητές της

Μειονότητας της Θράκης που φοιτούν

σε ελληνικά πανεπιστήμια,

αποκλείστηκαν από το δικαίωμα

υποβολής αίτησης μετεγγραφών στις

διάφορες σχολές, όχι κατ’ εξαίρεση και

χαριστικά, αλλά μόνο για τις

περιπτώσεις εκείνων που πληρούν τα

εισοδηματικά κριτήρια και τις υπόλοιπες

διατάξεις που προβλέπει ο νόμος.

Ζητούσε δηλαδή ο βουλευτής να

ισχύσουν τα ίδια κριτήρια μετεγγραφών

για όλους όσους φοιτούν στα ελληνικά

πανεπιστήμια. Κοινώς, ετέθη το ερώτημα

προς το Υπουργείο, «γιατί αντιμετωπίζει

με δύο μέτρα και δύο σταθμά όμοιες

περιπτώσεις, καταστρατηγώντας την

ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι

του νόμου».
Η απάντηση της κυρίας Σίας

Αναγνωστοπούλου, προκαλεί έκπληξη,
όχι τόσο γι΄ αυτά που λέει, όσο για το
γεγονός ότι τα λέει μία πολιτικός η οποία
έχει διακριθεί στους λόγους της και την

πολιτική της διαδρομή, για την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων και
μειονοτικών δικαιωμάτων. Αναφέρει,
λοιπόν, χαρακτηριστικά η κ.
Αναγνωστοπούλου: « Σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα καθίσταται σαφές
ορίζονται οι ειδικές κατηγορίες
εισαγωγής στα ΑΕΙ που δεν δύνανται να
αιτηθούν μετεγγραφής, καθώς κάνουν
ήδη χρήση ειδικών ευνοϊκών διατάξεων
για την εισαγωγή τους. Κατά συνέπεια η
αναφορά στην ανωτέρω διάταξη των
Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Θράκης που
εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, δεν
είναι αντίθετη με τη αρχή της ισότητας,
όπως αυτή προστατεύεται στο άρθρο 4
του Συντάγματος. Σημειώνεται ότι ή
ένταξη των Ελλήνων πολιτών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της
Θράκης στις ειδικές κατηγορίες
εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας, έχει
συστηματικά αποτελέσει λόγο εξαίρεσης
της κατηγορίας αυτής από τους
δικαιούμενους να αιτηθούν μετεγγραφή
φοιτητές, επομένως με την ως άνω
υπουργική απόφαση δεν εισήχθη εκ
μέρους της διοίκησης αιφνιδιαστικός
περιορισμός της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Θεωρεί λοιπόν η Αναπληρώτρια
Υπουργός Παιδείας, ότι η θετική
διάκριση που θεσπίστηκε  με το νόμο

2341/1995 και των μετέπειτα
υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες
καθιερώθηκε το μέτρο της ποσόστωσης
για την πρόσβαση των νέων της
Μειονότητας της Θράκης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελεί
μέγιστη παραχώρηση, (χατίρι) προς την
Μειονότητα και ως εκ τούτου δεν
δικαιούται άλλων ευεργετημάτων της
κείμενης νομοθεσίας. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον
νόμο 2341/95, η εισαγωγή των μαθητών
της Μειονότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
γίνεται πλέον με ξεχωριστή διαδικασία
επιλογής σε αριθμό που αντιστοιχεί στο
0,5% του εκάστοτε γενικού αριθμού
εισακτέων, χωρίς να κόβεται κανένας
άλλος υποψήφιος φοιτητής υπέρ των
υποψηφίων της Μειονότητας, αφού
αυτοί εισάγονται ως υπεράριθμοι στα
πανεπιστήμια.   

Η απόφαση αυτή είναι απολύτως
συμβατή με το Ελληνικό Σύνταγμα και
τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και αποτελεί
μια από τις αυτονόητες και
αποτελεσματικές επιλογές, ώστε οι νέοι
πολίτες- μέλη της Μειονότητας της
Θράκης, να έχουν τη δυνατότητα να
σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια.  

Η εξαίρεση των μαθητών της
Μειονότητας της Θράκης που
εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήμια
από το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο
πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας,
αποτελεί μια κατάφορα
αντισυνταγματική και άδικη πράξη. 

Ο νομοθέτης, δεσμεύεται στη ρύθμιση
ουσιωδώς όμοιων πραγμάτων, σχέσεων
ή καταστάσεων και κατηγοριών
προσώπων και δεν μπορεί να
μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές
κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας
εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει
διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική
ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, διότι
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου
κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, η
συνδρομή των οποίων υπόκειται στον
έλεγχο των δικαστηρίων.

Συνεπώς, εάν γίνει με νόμο

δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για
ορισμένη κατηγορία προσώπων και
αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ’
αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη
κατηγορία προσώπων, ως προς την
οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που
δικαιολογεί την ειδική εκείνη
μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη
δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη
ως αντισυνταγματική. Προς
αποκατάσταση δε της συνταγματικής
αρχής της ισότητας πρέπει να
εφαρμοσθεί και για εκείνους εις βάρος
των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, η
διάταξη που ισχύει για την κατηγορία
υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική
ρύθμιση.

Συνεπώς, με αυτήν την κυβερνητική
απόφαση, ουσιαστικά αναιρείται το
δικαίωμα των παιδιών της Μειονότητάς
να έχουν ίση μεταχείριση έναντι του
νόμου με τους υπόλοιπους φοιτητές που
πέρασαν με πανελλήνιες εξετάσεις στα
ελληνικά πανεπιστήμια., η θετική
διάκριση του νόμου 2341/95,
μετατρέπεται, σύμφωνα με το σκεπτικό
της κυβέρνησης, σε μειονέκτημα εις
βάρος των μαθητών της Μειονότητας
στην Θράκη. 

Ταυτόχρονα σε μια εποχή που οι
οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες
και οι οικογένειες προσπαθούν να
κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν
τα  έξοδά τους, οι φοιτητές της
Μειονότητας που πληρούν τα
εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια
που προβλέπει ο νόμος, εμποδίζονται
να μετεγγραφούν σε πανεπιστημιακές
σχολές και τμήματα του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου της Θράκης ή σε άλλες
σχολές της επιλογής τους, αν και το
δικαιούνται  

Τέλος, η απόφαση αυτή εγείρει
εύλογα ερωτηματικά και αμφιβολίες στα
μέλη της Μειονότητας στην Θράκη, για
το κατά πόσο τελικά τυγχάνουν ισότιμης
μεταχειρίσεως ως φορολογούμενοι
πολίτες αυτής της χώρας.    

Για όλα αυτά, η κ. Αναγνωστοπούλου
δεν μας είπε τίποτα… 

EĞİTİM Bakanı Nikos Filis, “Türkler,
Pontuslara soykırım yapmadı” deyince,
ana muhalefetin ve Pontus derneklerinin
tepkisini çekti.

Eğitim Bakanı Nikos Filis, Pontus
Rumları’nın Türkler tarafından
soykırıma uğradığı şeklindeki söylemi
reddedince büyük tepki çekti. Eski
gazeteci olan Filis katıldığı bir televizyon
programında, “Türklerin Pontuslara
soykırım uyguladığı iddiası, bilimsel
açıdan yanlıştır. 1919’da bazı Türk
çetelerin öldürdüğü kişiler olmuştur,
ama soykırım olmamıştır. Onların acısını
paylaşıyoruz ve kurbanları saygıyla
anıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yıllar önce gazeteci olarak Pontus
Hellenizmi’ne soykırım yapılmadığına
ilişkin açıklamalarda bulunduğunu
hatırlatan Filis “Kan dökülerek yapılan
‘etnik temizlik’ ile ‘soykırım’ arasında bir
ayrım yaptık. Bu, Jön Türklerin
vahşetinden çeken Pontusluların acısını
ve dökülen kanı tanımadığımız anlamına
gelmez. Bu başka bir şey. Bilimsel
anlamda soykırım başka bir şey. Farklı
görüşler var. Yunan devleti soykırım
gününü tanıyor. Ancak soğukkanlı ve
bilimsel olarak ele alınırsa ne kadar
kanlı da olsa etkin temizlik başka şeydir,

soykırım başka şey.” görüşlerine yer
verdi.

BAKAN FİLİS HAKKINDA 
SUÇ DUYURUSU
Filis’in sözleri ana muhalefet partisi Yeni
Demokrasi’nin ve Pontus derneklerinin
tepkisine yol açtı. Filis hakkında iki suç
duyurusunda bulunuldu. İlk suç
duyurusu emekli Deniz Kuvvetleri
Teğmeni Panayotis Stamatis’ten geldi.
Atina Asliye Mahkemesi Savcılığı’na
şikayet dilekçesi veren Stamatis, acilen
konunun araştırılmasını ve Filis’e ceza
verilmesini istedi. 

Bir diğer suç duyurusu ise ırkçı Altın
Şafak milletvekillerinden geldi. 3
milletvekili, Yunanistan Yüksek
Mahkemesi’ne başvurdu. Öte yandan
parlamento temsilcileri ile Pontus ve
Küçük Asya Rumları da bakana geçen yıl
parlamentoda kabul edilen yasa
uyarınca hapis ve para cezası verilmesini
istedi.

ESKİ ADALET BAKANI 
ATHANASİYU: “CEZA VERİLEMEZ”
Öte yandan bir önceki Adalet Bakanı
Haralambos Athanasiu, Filis’in
açıklamalarının suç teşkil etmediğini

söyledi. Türkiye’nin Pontus, Ermeni ve
Küçük Asya Rumları’na soykırım
yaptığına ilişkin parlamento kararının
bilimsel değil politik bir karar olduğunu
belirten Athanasiu şöyle konuştu:
“(Filis’in) Bakan olarak Yunan meclisi
tarafından kabul edilen soykırımlara
(Pontus, Ermeni ve Küçük Asya) saygı
göstermesi beklenirdi. Ancak ondan öte
‘ceza verilmeli’ gibi açıklamalar,

hukukçu olduğum için adil
olmak durumundayım, suç kanıtı
değildir. Çünkü bu eleştirisi bilimseldir
ve kötü niyetli değildir. Şiddet eylemine
teşvik etmiyor. Siyaseten lanetlenebilir.
Ancak politika başka, suç başkadır.”

Parlamento, 1994’te dönemin
başbakanı Andreas Papandreu’nun
öncülüğünde 19 Mayıs’ı “Pontus
Soykırım Günü” ilan etmişti.

Eğitim Bakanı Nikos Filis: “Türkler soykırım yapmadı”
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BMMYK'n’ninninn verilerine göre,
Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan
sığınmacıların sayısı her ay artış gösterdi.
Ağustosta Avrupa'ya 130 binden fazla
sığınmacı ulaşırken, eylülde bu sayı 173 bin
oldu. Ekimde ise 218 bin sığınmacıyla en
yüksek rakama ulaşıldı.

Türkiye üzerinden Ekim ayında
Yunanistan'a 210 binden fazla sığınmacı
geçti. Geçen ay Afrika'dan İtalya'ya geçen
sığınmacı sayısı ise 8 bini aştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine
göre ise bu yılın başından beri Avrupa 744
binden fazla sığınmacı ulaştı. Yunanistan'a
ulaşan sığınmacı sayısı yaklaşık 580 bini
bulurken, İtalya'ya ulaşanların sayısı ise
140 bini geçti.

Öte yandan bu yıl Avrupa'ya geçmek
isterken Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin
sayısı 3 bin 329'a ulaştı.

Avrupa Birliği liderleri, sığınmacıların
160 binini belirlenen kotalar çerçevesinde
üye ülkeler arasında adil dağıtma
konusunda anlaşsa da, bu sayı Avrupa'ya
ulaşan toplam sığınmacı sayısının dörtte
biri bile değil.

Geçtiğimiz günlerde AB ve Balkan
ülkeleri arasında yapılan, sığınmacı
krizinin ele alındığı zirveden ise "güzergah
boyunca yer alan Balkan ülkelerinde
toplam 100 bin kişilik yeni kamplar
kurulması" kararı çıkmıştı.

MERKEL’DEN TÜRKİYE ÇAĞRISI
Almanya Başbakanı Angela Merkel,
sığınmacı krizinin çözümü için Türkiye ile
"sıkı" bir ortaklık kurmaya ihtiyaçları
olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin 2
milyondan fazla sığınmacıyı
barındırmaktan kaynaklanan yükünü
Avrupa ve Türkiye arasında dağıtmalıyız."
dedi.

Merkel, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi
(CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile
parlamento grup toplantısı öncesinde basın
mensuplarına sığınmacı krizine ilişkin
açıklamalarda bulundu.

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CDU)
koalisyon ortağı CSU ile amacının
"sığınmacı akımını düzenlemek" ve
"sığınmacı olma nedenleriyle mücadele
etmek" olduğunu belirten Merkel, ayrıca

Avrupa'da sığınmacı
sayısında rekor

Avrupa'ya sığınmacı girişinde ekim ayında
rekor kırıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ekim ayında
218 binden fazla sığınmacının Akdeniz
üzerinden Avrupa'ya ulaştığını açıkladı.

sığınmacı sayısını azaltmak ve acil
yardıma muhtaç insanlara da yardım
etmek istediklerini kaydetti.

Sığınmacı krizine ilişkin ulusal
bazda yasal düzenlemeler yaptıklarını
hatırlatan Merkel, bu konudaki yol
haritalarının sığınmacıların ön
elemeden geçirileceği "transit
bölgelerin" belirlenmesi, başvuruları
reddedilen sığınmacıların ülkelerine
geri gönderilmesi ve sığınmacıların
ailelerinin de Almanya'ya
getirilmesinden oluştuğunu belirtti.

Sığınmacı krizinin çözümü ve
sığınmacıların dağıtılması için Avrupa
genelinde bir dayanışmaya ihtiyaçları
olduğunu dile getiren Merkel, "Avrupa
genelinde sınırlarımızı çok daha iyi
korumaya ihtiyacımız var." dedi.

Merkel, sığınmacılar için
Yunanistan'da oluşturulması gereken
"kayıt merkezlerinin" yıl sonuna kadar

hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade
ederek, "Sığınmacılar bu merkezlerde
Avrupa'daki ölçülere göre kayıt
edilecek, dağıtılacak veya geri
gönderilecek" diye konuştu.

"Yasa dışı sığınmacı olmayı
engellemek ve sığınmacı olmayı
yasallaştırmak için özellikle Türkiye
ile sıkı bir ortaklığa ihtiyacımız var."
ifadesini kullanan Merkel,
"Türkiye'nin 2 milyondan fazla
sığınmacıyı barındırmaktan
kaynaklanan yükünü Avrupa ve
Türkiye arasında dağıtmalıyız." dedi.

Merkel, ayrıca önümüzdeki
günlerde koalisyonun diğer ortağı
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel
Başkanı Sigmar Gabriel ve eyalet
başbakanlarıyla sığınmacı krizinde
alınacak tedbirleri görüşmek için
toplanacaklarını bildirdi.

Dünyada her 10 dakikada bir
vatansız çocuk doğuyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği , dünyada her 10 dakikada bir
vatansız çocuğun doğduğunu açıkladı.

BMMYK’nin "Vatansız Çocuklar" raporu
paylaşıldı. 250'den fazla vatansız çocuk ve
onların aileleriyle görüşülerek hazırlanan
raporda örgüt, vatansız çocukların
neredeyse hepsinin "ayrımcılık, hayal
kırıklığı ve umutsuzluk" gibi duyguları
paylaştığını kaydetti.

Raporda, 7 ülkede görüşülen vatansız
çocukların birçoğunun kendisini "değersiz,
görünmez, yabancı, birilerinin gölgesinde
yaşayan, sokak köpeği" gibi tanımladığı
belirtildi. 

Vatansız insanların eğitim, sağlık ve iş
alanlarında "aşılmaz engellerle" karşı
karşıya kaldığı ifade edilen raporda,
vatansızlığın çocuklar ve gençler ile aileleri
üzerinde "psikolojik yıkımlara" neden
olduğu ifade edildi. 

Rapora göre, etnik kimlik, din, savaşlar,
yerinden edilme gibi nedenlerle herhangi
bir yere ait olamayan kişilerin yaşadığı 20
ülkede her yıl en az 70 bin vatansız çocuk
dünyaya geliyor. Dünya genelinde ise her 10
dakikada bir vatansız çocuk doğuyor.
30'dan fazla ülkede doğum sertifikası
olmayan vatansız çocuklar sağlık hizmeti
alamazken, en az 20 ülkede vatansız
çocuklara aşı yapılamıyor. 

İSRAİL 2000 yılından bu
yana 8500 Filistinli çocuğu
gözaltına aldı.

İsrail'in ekim ayının
başından bu yana 800 Filistinli
çocuğu gözaltına aldığı
bildirildi.

Filistin Esirler Heyeti
Başkanı İsa Karaki yaptığı
yazılı açıklamada, ekim ayının
başından bu yana "İsrail
güçlerine taş attıkları"
gerekçesiyle 800 Filistinli

çocuğun gözaltına alındığını
belirtti.

Karaki, göz altına
alınanların "insanlık dışı ve
vahşice" muameleler
gördüğünü ifade etti.

Filistin Esirler Heyeti'nin
verilerine göre, İsrail 2000
yılından bu yana 8 bin 500
Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
Resmi rakamlara göre İsrail
hapishanelerinde 6 bin 500
Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail 8500 Filistinli 
çocuğu gözaltına aldı
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR İşsizlik eylül ayında azaldı

AVRUPA İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) açıkladığı verilere
göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde
mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik ağustos ayındaki
yüzde 10,9 oranından eylül
ayında yüzde 10,8’e geriledi. 

Böylece, bölgede işsizlik
2012 yılının ocak ayından bu
yana belirlenen en düşük
seviyeye ulaştı. Piyasalarda
Euro Bölgesi’ndeki işsizliğe
ilişkin beklenti yüzde 11
olması yönündeydi.

28 üyeli Avrupa Birliği’nde
(AB) ise işsizlik ağustos
ayındaki yüzde 9,4
seviyesinden eylül ayında
yüzde 9,3’e geriledi. Bu rakam
da AB’de 2009 yılının eylül
ayından beri ölçülen en düşük
işsizlik oranı oldu. 

AB’de işsiz sayısı eylülde 22
milyon 631 bin olurken,
bunun 17 milyon 322 bini Euro
Bölgesi’nde yer aldı. İ

şsiz sayısı, bir önceki ayla
kıyaslandığında AB’de 147
bin, Euro Bölgesi’nde de 131
bin azaldı. Yıllık bazda ise
AB’de işsiz sayısı 1 milyon 832
bin, Euro Bölgesi’nde ise 1
milyon 194 bin geriledi.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK 
ORANI ALMANYA’DA 
AB’de bu yılın eylül ayında
işsizlik oranının en düşük
olduğu ülke yüzde 4,5’le
Almanya oldu. Bunu yüzde
4,8’le de Çek Cumhuriyeti,
yüzde 5,1’le Malta ve yüzde

5,3’le de İngiltere (2015
Temmuz verisi) izlerken, en
yüksek işsizlik oranı ise yüzde
25’le Yunanistan’da (2015
Temmuz verisi) ve yüzde 21,6
ile de İspanya’da ölçüldü.

Eylülde geçen yılın aynı
dönemiyle kıyaslandığında ise
AB’de işsizlik oranı 23 ülkede
azaldı, 4 ülkede arttı,
Avusturya’da ise değişmedi.
İşsizlik oranında yıllık bazda
en fazla azalış görülen ülkeler
sırasıyla İspanya, Estonya,
Bulgaristan ve Slovakya oldu.
AB’de işsizlikte artış
belirlenen ülkeler ise
Finlandiya, Fransa, Romanya
ve Belçika olarak sıralandı.

AVRUPA’DA GENÇ İŞSİZ
ORANI AZALIYOR
AB’de eylülde genç işsiz (25
yaş altı) sayısı ise 4 milyon
540 bin olarak belirlenirken,
bunun 3 milyon 113 bini Euro
Bölgesi’nde gerçekleşti. Geçen
yılın eylül ayıyla
kıyaslandığında genç işsiz
sayısı AB’de 500 bin ve Euro
Bölgesi’nde de 251 bin
geriledi.

Eylül ayında AB’de genç
işsiz oranı yüzde 20,1, Euro
Bölgesi’nde ise yüzde 22,1
olarak ölçüldü. Söz konusu
dönemde, en düşük genç işsiz
oranı yüzde 7 ile Almanya’da
kaydedilirken, en yüksek genç
işsiz oranıysa yüzde 48,6 ile
Yunanistan’da (2015 Temmuz
verisi) belirlendi.

Euro Bölgesi’nde işsizlik eylülde yüzde 10,8 seviyesinde belirlenirken,
bu oran 2012 yılının ocak ayından bu yana ölçülen en düşük işsizlik
oranı oldu.

Bankalarının 14 milyar
euroya ihtiyacı var

AVRUPA Merkez Bankası'nın
(ECB) Yunan bankalarının
sermaye açıklarını belirlemek
üzere yaptığı stres testlerine göre
geri dönmeyen kredilerden
kaynaklanacak zararları telafi
etmek için bankaların 14 milyar
euronun üzerinde ek sermaye
bulması gerekiyor.

ECB'nin Cumartesi günü
yayımladığı stres testlerinin
sonuçlarına göre, sermaye açığı
büyük ölçüde Yunanistan'ın
neredeyse euro bölgesini terk
etmesine yol açan krizin etkisiyle
geri dönmeyen kredilerde görülen
artıştan kaynaklandı.

Yunan ekonomisi uluslararası
kreditörlerle müzakereler
sırasında hükümetin uygulamaya
başladığı sermaye kontrolleri
nedeniyle güç kaybederken,
takibe düşme olasılığı bulunan
kredi tutarı 7 milyar euro artarak
107 milyar euroya yükseldi.

ECB verilerine göre bu tutar
ülkenin dört büyük bankasının
kredilerinin yaklaşık yarısına
karşılık geliyor. Stres testi
sonuçlarına göre en kötü
durumda olan Piraeus Bank'ın
kredilerinin neredeyse yüzde 57'si
takibe düşme riskiyle karşı karşıya
bulunuyor.

Sermaye açığının, Yunan
bankalarını desteklemek için

ayrılan 25 milyar euroluk fonun
altında kalması, hedge fon gibi
yatırımcıları bankalardan hisse
almaya özendirebilir. Bankalar şu
anda ihtiyaç duydukları
fonlamayı, yani parasal kaynağı,
merkez bankasından
sağlayabiliyor. Ancak Avrupa
Birliği düzenlemelerine göre
bankaların hızlıca sermayelerini
güçlendirmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemelere göre
bankalar yıl sonuna kadar
sermayeleri güçlendiremezse,
açıkları mevduat sahiplerinin
kapatması söz konusu
olabilecek.ECB'nin stres testleri
ekonominin 2017 yılına kadar
beklentiler doğrultusunda
ilerlemesi halinde bankalardaki
kredilerin ne kadarının geri
dönmeyeceğini ve bunun ışığında
bankaların ne kadar sermayeye
ihtiyaç duyacağını belirliyor.

Stres testlerindeki baz
senaryoya göre ülkenin dört
büyük bankasının, yani Ethniki,
Piraeus, Alpha Bank ve
Eurobank'ın sermaye gereksinimi
4.4 milyar euro oldu.

Ekonominin bu ve gelecek yıl
yüzde 3'ün üzerinde daraldığı ve
ancak 2017 yılında ılımlı
büyüyebildiği "kötü" senaryoya
göre ise bankaların sermaye açığı
14 milyar euroyu geçiyor.
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Muhterem hemşehrilerim;
Biz Batı Trakya Türkleri, İkinci

Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa 31 –
MART 1946’da yapılan milletvekili
seçimlerinde de “4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ”ni Atina Millet
Meclisi’ne göndermiştik.

Kimleri ve hangi partilerden
olduklarını mı soruyorsunuz?

İşte isim ve partileri:

Gümülcine’den:
Sofulis Partisinden:
Osman ÜSTÜNER
Hacı Ahmetoğlu HAFIZ FAİK

İskeçeden:
LİBERAL – VENİZELİST Partisinden
Osman NURİ efendi 
(Üstad Nuri efendi)
Çiftçi ve Esnaf Partisinden:
Hüseyin ZEYBEK 
(Büyük Hüseyin ZEYBEK)

Not: Bu partinin ne başkanı, ne de
başka bir adayı milletvekili
seçilememiştir. Büyük Hüseyin ZEYBEK
bu küçük partiyi tek başına mecliste
temsil etmiştir.

***
Bu seçimler “NİSPİ” seçim sistemi

ile yapılmıştır. Onun için de bu seçime
onlarla büyük – küçük parti katılmıştır.

***
Bu seçim sonunda kurulan meclisin

ömrü 3 yıl, 9 ay, 5 gün sürmüştür.
***

Şunu bütün siyasilerimize
hatırlatalım.

Yukarıdaki notlarımızda görüldüğü
gibi, o siyasi sürecin “TÜRK
MİLLETVEKİLLERİ” o devrenin
getirdiği bütün sıkıntılara rağmen ayrı
partilerden milletvekili oldukları halde,
“ONLAR” azınlık ailesinin çok ve zor
durumlarında sık sık bir araya gelip,
hükümetten Batı Trakya Türkleri’nin
problemlerinin çözülmesini ısrarla
istemişlerdir...

***
Bir tarihi not:
Bilindiği gibi, Yunanistan 28 EKİM

1940’ta savaşa girmiştir.
8 Nisan 1941’de “HİTLER ALMAN

ORDUSU” buralarını istila etmiştir.
21 Nisan 1941’de Almanlar

buralarının yönetimini müttefiki

“BULGAR” lara teslim etmişlerdir.
Meriç nehrinin batı yakası hariç.

Bu zalim “BULGAR” idaresi 12 Eylül
1944’te sona ermiştir.

“BULGAR” idaresinden sonra bizim
belleğimizde iz bırakan EAM “ETNİKOS
APELEFTERİKOS METOPOS – MİLLİ
KURTULUŞ CEPHESİ” idaresi “12
EYLÜL 1944’te başlamış ve 13 Mart
1945’te bütün bu EAM cılar, “Yani
ANDARTLAR” silahlarını bırakarak
kurdukları o geçici idareyi terk ederek
dağlara çekilmişlerdir.

O E.A.M idaresinin yerini Atina
hükümeti almıştır.

Atina hükümeti idaresi buraya
yerleşir yerleşmez 28 Ocak 1945’te
E.A.M. yönetiminin  seçimle
vakıflarımızı idare etmek için
seçtiğimiz “ CEMAAT İDARESİ” ile
“MÜFTÜLERİ” hemen azletmişlerdir...

Bu yeni Atina hükümeti de gelenek
halinde  ezelden beri uyguladıkları
“TAYİNLİ CEMAAT HEYETLERİ” ve
“TAYİNLİ MÜFTÜLER” sistemini
unutmayarak tekrar uygulamaya
koymuşlardır.

Şunu da ilave edelim. Atina
hükümeti idaresinin Batı Trakya azınlık
ailesi müesseselerine daima hükümete
yakın azınlık fertlerini tayin ettiklerini
elimizdeki arşivlerde görmekteyiz.

***

Demek ki 31 Mart 1946 seçimlerine
genel çizgiler içinde kısa kısa
verdiğimiz bu bilgiler çerçevesinde
gidilmiştir.

Bu karışık süreç içinde, yani EAM
idaresinin “1 EKİM 1944’te başlayıp “1
MART 1945’te” sona erdiği notunu da
gördüğümüzü hatırlatalım.

***
Evet o zor süreçte “ATİNA

PARLAMENTOSUNA GÖNDERDİĞİMİZ
4 TÜRK BATI TRAKYALI
MİLLETVEKİLİ” büyüklerimiz,
“1948”de Büyük Hüseyin ZEYBEK’İN”
görülen lüzüm üzerine tek “OYU” ile
“YUNANİSTANA HÜKÜMET de
KURMUŞLARDIR”. Bu hükümete
Hüseyin ZEYBEK hükümeti
deniliyordu.               

Bu muhterem “4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ” ağabeylerimiz 1950’de
yapılan “CEMAAT SEÇİMİ YASASINI”
söke söke bize bahışettiler.

Son söz mü?
Bu Batı Trakyalı “YUNAN

VATANDAŞI TÜRK SÜRÜSÜ”; büyük bir
onur ve güçle seçtiği ve “MİLLET
MECLİSİNE GÖNDERDİĞİMİZ 4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ” kardeşlerimizden
“VAKIFLARIMIZI İDARE EDECEK” BİR
CEMAAT HEYETİ SEÇİMİ YASASI
İSTEYELİM Mİ?

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

4 TÜRK MİLLETVEKİLİ DE 
31 MART 1946 

Seçimlerinde ATİNA PARLAMENTOSUNA GÖNDERDİK

Osman ÜSTÜNER 1914’te Gümülcine’de doğdu. 
11 Kasım 1978’de 64 yaşında öldü.

En büyük eseri gümülcine Türk Gençleri ÜMİT
Kulubü ile Gümülcine YILDIZ TÜRK GENÇLERİ

kulüplerini birleştirerek 18 Nisan 1938’de
“GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİNİ”

kurmasıdır.
Osman ÜSTÜNER beş defa milletvekili seçilmiştir. 

Batı Trakya Türkleri’nin eğitimine ve kültürüne
büyük hizmeti olmuştur.

Türk ve Yunan siyasi liderlerinin bir çoğu 
onun dostu idi.

Hayatı hakkında yakında neşredeceğimiz kitapta
bu büyüğümüz için çok bilgi bulacaksınız.

Ustad NURİ efendi, 5 Şubat 1902’de şimdi
Bulgaristan’da kalan Dutlu Müslim’de doğdu.

İlk kez 31 Mart 1946’da milletvekili oldu. 
Batı Trakya’da şimdiye kadar hiç bir kimseye nasip

olmayan 8 kez ard arda milletvekilliği ona nasip
olmuştur.

Üstad Nuri, Atatürk’e, “Küçük kardeşlerime sorunuz.
Biz zabit olacağız demiyorsunuz.

Biz MUSTAFA KEMAL olacağız diyoruz ve tarihin
büyük insanı, bizi kabul ediyor musunuz?” 

demiştir. İSMET Paşa, CELAL BAYAR. Sofoklis
VENİZELOS, Nikos PLASTİRAS, Panagis ÇALDARİS,
Aleksandros PAPAGOS, Kostantinos KARAMANLİS,

Büyük Yorgo PAPANDREU dostları idi.
Öldüğü zaman dört beş yıllık ceket ile altı adet

pantolon miras bırakmıştır.

Büyük Hüseyin ZEYBEK
Şahin’de doğdu, İskeçe’de öldü.

İskeçe Türk Birliği üyesi idi. 
Ayrıca İskeçe’de ilk kurulan tütün şirketinin de 

ilk Türk başkanı idi.
1946 - 1950 süreci milletvekilliğinde 1948’de
Yunanistan’ın en zor anında muhalif mebus

olmasına rağmen ihtiyaç görüldüğü için onun 
“TEK OYU” ile hükümet kurulmuştur.

Bu hükümete “HÜSEYİN ZEYBEK” 
hükümeti denmişti.

Batı Trakya’da 1950’de yapılan cemaat heyetleri
yönetimi yasasında da onun imzası bulunmaktadır.

Büyük Hüseyin ZEYBEK çok hoşsohbet ve
muhterem bir insandı.

Hacı Ahmetoğlu Hafız FAİK efendi
1902 yılında Gümülcine’de doğdu.

İstanbul’da öldü.
Gümülcine’de kurulmuş olan bütün 

derneklerin kurucu üyesi idi.
Batı Trakya Türkleri’nin eğitimine, 

kültürüne hem kendisi, hem de ailesinin çok
emeği geçmiştir.

Çok geniş bir kültüre sahipti. 
Özel bir sebepten dolayı Türkiye’ye göç etmiştir.

Türkiye’deki soyadı “ENGİN” idi.
Çok muhterem FAİK amcam ile yapmış

olduğumuz çok özel ve mühim 
sohbetlerimizden bir iki tanesini ileride sizlerle

paylaşacağız.
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Emine Tabak Ahmet

Ergenlik Döneminde 
Duygusal Gelişim

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

H
er anne baba
çocuğunun ergenlik
dönemine

geçmesiyle birlikte ondaki
değişimi farkedebilir. Bu
değişim, gerek hormonlardan
gerekse çocuğun yapısından ve
sosyal çevresinden
kaynaklanır. Küçük çocuğumuz
artık büyümüş ve gençlik
dönemine ilk adımını atmıştır.

Kızlar genellikle erkeklerden
daha önce duygusal olgunluğa
erişirler. Bunun için de
duygularını daha iyi kontrol
edebilirler. Erkekler ise,
kızgınlıklarını, heyecanlarını
daha yoğun yaşarlar. Biz
eğitimcilerle anne babaların
bilmesi gereken önemli bir
nokta bu dönemdeki
çocukların aile ve sosyal
çevreleri tarafından
“anlaşılabilme” kaygısını
taşıdıklarıdır. Çünkü ergen,
karamsardır, huzursuzdur, iç
sıkıntıları vardır. Bu yüzden de,
ona güven sağlayabilecek, bu
duygusal yoğunluğun geçici
olduğunu kendisine
anlatılabilecek bir aileye
ihtiyacı vardır.
“Anlaşılamamak” ergenin en
büyük sorunudur. Anne
babanın, gencin söylediklerini,
onu eleştirmeden,
küçümsemeden dinlemesi ve
kendisini anlatabilmesine
fırsat vermesi, genci
rahatlatacaktır. Özellikle de,
karşı cinsle ilgili yaşadığı hayal
kırıklıklarında desteğe ihtiyacı
daha fazla olmaktadır. Zira bu
durumları atlatabilmesi daha
sancılı olmaktadır.

Bu dönemde ergen, anne
babadan daha fazla serbestlik
ve izin istemektedir.
Bağımsızlığı engellendiğinde,
izin alamadığı zamanlarda ise
huysuzlaşarak ailesiyle
çatışmaya girebilir. Anne
babanın ergeni istemediği
şeylere yönlendirmesi,
kendisinden yapabileceğinden
daha fazla beklentilerinin
olması, onun aşağılamaları,
başkalarıyla kıyaslamaları, sık
sık eleştirmeleri, genci üzerek
ruh sağlığının bozulmasına
neden olabilir. 

Karamsarlık, asık suratlılık,
sebepsiz ağlamalar, bu
dönemin duygusal
yoğunluğundan
kaynaklanmaktadır. Ergen,

olumsuz duygularını el, kol
hareketi yaparak, bağırıp
çağırarak dışa vurmaya çalışır.
Karşı cinse olan ilgisini ise
genellikle içinde saklayarak
duygularını ve sevgisini
açıklamakta zorlanır.

Bu dönemde ergen hiç bir
şeyden mutlu olamaz. Her
söyleneni yanlış anlayabilir ve
kolay alınır. Çeşitli üzüntü ve
korkular yaşar. Duyguları
değişkendir. Bir gün çok kızdığı
bir şeye ertesi gün tepki
göstermeyebilir. Sürekli
gelecekle ilgili hayaller kurar.
Bazen derslerde bile, dersi
dinlemeyerek kendi hayal
dünyasına dalabilir. Bazı
zamanlar ail eve
arkadaşlarından uzaklaşıp
yalnız kalmak ister, odasına
kapanır. Bu durum anne babayı
rahatsız etse de, çocuğa
anlayış gösterilmesi,
duygularına saygı duyulması
gerekir. Derslerine karşı da
isteksizlik gösterebilir. Çabuk
yorulduğunu söyleyerek ders
çalışmak istemez. Bu onun
biyolojik gelişiminin bir
parçasıdır. Yaşı büyüyüp
gelişimi tamamlandığında bu
şikayetleri sona erecektir. Yine
bu dönemde ergen sık sık
ağlama nöbetlerine girebilir.
Durup dururken ağlamaya
başlayabilir. Erkeklerin
ağlaması hoş karşılanmadığı
için erkek ergen, gizli gizli
ağlar, kızlarsa her fırsatta göz
yaşlarını dökmeye hazırdırlar.

Bütün bu olumsuz
davranışlar, ergenlik
döneminin sona ermesiyle
birlikte ortadan kalkacaktır.
Ancak anne babaya bu
dönemde onu anlamaya
çalışmaları ve destek olmaları
açısından önemli görevler
düşmektedir. Genci yalnız
bırakmayarak onunla arkadaş
olmaya çalışarak, sorunlarını
dinleyip, birlikte çözüm
bulabilmek, onunla hoş vakit
geçirmeye çalışmak,
arkadaşlarıyla tanışarak,
bulunduğu ortamları
araştırarak, yanlış
arkadaşlıklar kurmasına engel
olabilmek, anne babaların
başlıca görevlerindendir.
Çünkü çocuğumuzun rahat bir
ergenlik dönemi geçirebilmesi
için bunları başarabilmek son
derece önemlidir. 

22 6 Kasım 2015

Midilli’de mezarlıklarda
yer kalmadı

TÜRKİYE’den Midilli adasına geçmeye
çalışırken Ege denizinde hayatını kaybeden
onlarca mülteci için mezarlıklarda boş yer
kalmadı. Midilli Metropoliti İakovos, Mega
kanalına yaptığı açıklamada, mültecilerin
gömüldüğü mezarlıkta yer kalmadığını, defin için
bekletilen cenaze sayısının 25’ten fazla olduğunu
vurguladı.

Morgun dolu olması sebebiyle cenazelerin
soğutucu konteynerlerde bekletildiğini belirten
metropolit, belediye ve hastane yönetimi ile
işbirliği yaparak çözüm bulmaya çalıştıklarını
söyledi. Midilli mezarlığının bitişiğindeki
hastaneye ait olan 15 dönümlük araziden 2
dönümünün bu amaca yönelik tahsis edilmesinin

planladığını kaydeden İakovos, ancak hukuki
yoldan çözüm için en az 2-3 yıla ihtiyaç
bulunduğunu hatırlattı.

Her gün onlarca botla yüzlerce kişinin
ulaşmaya çalıştığı Midilli Belediye Başkanı Spiros
Galinos da mültecileri defnedecek mezar
bulamadıklarından yakındı.

SİSAM’DA DA MEZAR SORUNU
Sisam adasında da mültecilerin gömülecek yer
sorunu bulunuyor. Yerel sitelerin haberlerine göre
son günlerde hayatını kaybeden 30 mülteci,
mezarlıkta yer kalmadığı için bekletiliyor. Yerel
yetkililerin çözüm için çalışma yürüttükleri
bildirildi.
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Inter, bu sezon Türkiye’den
3. transferini yapmak için
harekete geçti! Melo ve
Telles’in ardından radara
giren isimse bir Türk!

İtalyan devi Inter’in
transfer gündeminde bir Türk
oyuncu var! Sezon başında
Galatasaray’dan eski
talebeleri Melo ve Telles’i
transfer eden Mancini, devre
arasında da Bursasporlu
Serdar Aziz’i kadrosuna
katmak istiyor .

İtalyan basınına göre Inter,
Bursasporlu Serdar Aziz’in
transferi için harekete geçti
ve oyuncuyla temas kurdu.
Roberto Mancini’nin
çalıştırdığı İtalyan devi,
Serdar Aziz için şimdi
Bursaspor Kulübü’nün
kapısını çalacak. Deneyimli
stoper için teklifini yapacak
Inter yönetiminin, bu transferi
bitirmek için kararlı olduğu
ifade ediliyor. Serdar Aziz’in
de İtalya’ya gitmeye sıcak
baktığı biliniyor. 

Transfer gerçekleşirse
Serdar Aziz, sezon başında
Galatasaray’dan alınan Felipe
Melo ve Alex Telles ile birlikte
forma giyecek. Milli oyuncu
ayrıca Hakan Şükür, Emre
Belözoğlu, Okan Buruk, Ümit
Davala’nın ardından Inter’e
imza atan 5. Türk futbolcu
olacak.

Ajax-Fenerbahçe maçı
öncesi çirkin olaylar...

Serdar İtalya
yolunda!

AJAX ile Fenerbahçe arasındaki UEFA
Avrupa Ligi maçı öncesi Amsterdam’da
şiddet olayları yaşandı.

Amsterdam’da gruplar halinde dolaşan
sarı lacivertli taraftarlardan bazıları Dom
meydanında bulunan bisikletleri devirince
burada yaşayan Türkler, “Yapmayın”
uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından
iki grup arasındaki ortam gerildi ve kavga
çıktı. Dom meydanı yakınlarında bulunan
atlı ve köpekli polisler bunun üzerine
Fenerbahçeli taraftarlara müdahale edince
ortalık bir anda karıştı. Sarı lacivertliler,
kendilerine karşı güç kullanan polislere
civardaki kafeteryalarda bulunan masa ve
sandalyeleri fırlatarak karşılık verdi.

Dakikalarca süren olaylar sırasında çok
sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

AJAX TARAFTARLARI FENERBAHÇE
DERNEĞİ’NE SALDIRDI
Bu arada, ev sahibi Ajax’ın taraftarları,
Fenerbahçe Kulübü’nün Amsterdam’da
Doctor H. Colijnstraat sokağında bulunan
dernek binasının duvarına ayrımcılık içeren
sloganlar yazdı. Hollanda’da yaşayan bir

Türk’ün Twitter adresinden yayınlamasıyla
ortaya çıkan fotoğraflar ülkedeki haber
sitelerinde de anında yayına konuldu.

Buradaki haberlerde, ‘Ajax Yahudileri
Fener’i öldürecek’ mesajının duvarlara
yazıldığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
Barcelona ile BATE Borisov arasında
Nou Camp Stadı’nda oynanacak maçta,
30 bin adet bağımsız Katalonya bayrağı
sallanarak UEFA’nın verdiği cezaya
tepki gösterilecek.

Bağımsız Katalonya’yı sembolize
eden bayraklardan dolayı iki kez
UEFA’dan para cezası alan Barcelona,
tepkisini göstermeye devam ediyor.

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı
sivil girişimleri organize eden Katalonya
Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium
Cultural dernekleri, UEFA’nın cezasının
temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra
ifade özgürlüğüne de karşı olduğunu
savundu. Söz konusu dernekler, UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak
Barcelona-BATE Borisov maçı için Nou
Camp Stadı’na gelen taraftarlara,
bağımsız Katalonya’yı temsil eden 30
bin bayrak dağıtılacağını açıkladı.

ANC Başkanı Jordi Sanchez, “Hiç bir
kurum, yıldızlı Katalonya bayrağının
nerede açılıp açılamayacağına karar
veremez. Kendi sembollerini gösteren
bu ülkenin vatandaşlarının haklarını

sonuna kadar koruyacağız. Kimseye
meydan okumuyoruz. Bu bir hak
savunuculuğudur. İfade özgürlüğünün
savunulmasıdır” dedi. ANC ve Omnium
Cultural, Barcelona Kulübü’ne verdiği
cezadan dolayı UEFA’ya karşı yasal
girişimde bulunacaklarını da söyledi.

UEFA Disiplin Kurulu, Juventus ile
Barcelona arasında Berlin’de oynanan
2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi
finalinde ve Barcelona’nın 29 Eylül’de
Nou Camp’ta Bayer Leverkusen’i
ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçında
açılan bağımsız Katalonya
bayraklarından ve atılan bağımsızlık
yanlısı sloganlardan dolayı Barcelona
Kulübü’ne para cezaları vermişti.

Bu sezon sahasında Eibar’a karşı
oynadığı İspanya Birinci Futbol Ligi (La
Liga) karşılaşmasında, tribüne “ifade
özgürlüğü” yazılı pankart astıran
Barcelona Kulübü, ilk etapta UEFA’nın
cezasına itiraz edeceklerini, olumsuz
yanıt alınması halindeyse konuyu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
kadar taşıyacaklarını duyurmuştu.

Barcelona, UEFA’ya meydan okuyor

Löw ile Fatih Terim
İstanbul’da bir araya geldi

ALMANYA Milli Takımı Teknik Direktörü
Joachim Löw, Türkiye Futbol Direktörü Fatih
Terim ile bir araya geldi.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya
göre İstanbul’da gerçekleşen görüşme sırasında
futbolun bugünü ve geleceği hakkında
görüşlerini paylaşan iki teknik adam, ülkelerinin
futbolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim,
Almanya’daki Türk popülasyonunun ülkemiz için
önemli olduğunu belirtirken, orada yaşayan
Türkler için de futbolun çok önemli ve değerli
olduğu vurgusunu yaptı.

Görüşmede bundan sonraki süreçte hem
federasyonlar arası, hem de iki ülke milli takım
teknik heyetleri arasında daha yakın bir ilişki
kurulmasının önemi konusunda fikir birliğine
varıldı.

Terim-Löw görüşmesi, tekrar bir araya gelmek
üzere karşılıklı başarı dilekleri ile tamamlandı.

Messi’ye dudak
uçuklatacak teklif

Barcelona, birçok kulübün
listesinde yer alan Lionel
Messi’nin sözleşmesini
uzatmak için 20 milyon euro
net artı 5milyon Euro prim
önerdi.

İngiltere Premier Ligi’nde
Manchester United,
Manchester City ve
Chelsea’nin hayallerini
süsleyen Lionel Messi için
kulübü Barcelona harekete
geçti. 

Katalan ekibi, özellikle
hakkında vergi kaçırma
suçlamasıyla dava
açılmasının ardından,
tekliflere bakmaya başladığı
öne sürülen 28 yaşındaki
yıldıza yeni sözleşme önerdi.
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