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Derdini söyle,
besinini 

söyleyeyim! 23’te

Yunanistan'da
futbola 

ara verildi

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin
kurucusu, büyük önder ve devlet
adamı Mustafa Kemal Atatürk, 78.
ölüm yıl dönümünde doğduğu
topraklarda da anıldı.  Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
gerçekleştirilen anma törenine Batı
Trakya genelinden çok sayıda soydaş
katıldı. Mustafa Kemal Atatürk,
Selanik’teki evinde de anıldı.
Selanik’teki anma etkinliğine
Türkiye’den çok sayıda misafir
katıldı. 

» 15, 16

GÜMÜLCİNE Müftülüğü
Bayan İrşad Ekibi’nin 9
Kasım Çarşamba akşamı
Gümülcine’de Chris – Eve
Oteli’nde düzenlediği 10.
Aşure Etkinliği’ne, Batı
Trakya’nın değişik
bölgelerinden iki binin
üzerinde kadın katıldı.
Etkinliğe katılanlara, salonun
girişinde geleneksel kıyafetli
kızlar tarafından aşure ikram
edildi. » 8, 9

Gümülcine’de 
geleneksel
‘Aşure Günü’ 

bilimdünya

“Hıristiyan
milletvekilinin 
olmaması
istikrarı
sarsıyor”
Eski bakan ve Rodop eski milletvekili
Evripidis Stilyanidis, Trakya’da ırkçılık
ve aşırığılın artacağı iddiasında
bulundu.  »5

Milletvekili İlhan Ahmet, AB Yeni
Ortak Tarım Politikası II. aşamasından
tütüne ek prim sağlanması için
bakanlık kanadında hala bir
çalışmanın olmamasının üzücü
olduğunu söyledi.  »2

İskeçe’nin tarihi camilerinden biri
olan Arenmahalle Camii’nin
yakınındaki lağımdan sızan sular
cami avlusunu kirletiyor.  »10

Lağım suları 
cami avlusuna
sızıyor!

“Hükümet
tütüncüyü 
yok sayıyor”

BATI Trakya Türk azınlığının
hükümetten sorunların çözümü
için adım atmasını beklediğini
vurgulayan DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
azınlık temsilcileri ve azınlık
derneklerine yönelik yargı
baskısının Batı Trakya’daki
demokrasi ve insan haklarına
zarar verdiğini söyledi. 
Ali Çavuş, “Başta Lozan
Antlaşması olmak üzere Batı
Trakya Türklerinin haklarını
garanti altına alan anlaşmalar
var. Üzülerek söylemek isterim
ki Yunanistan, Lozan
Antlaşması’na ve uluslararası
hukuka sadık değil. En
basitinden azınlık eğitimi
alanında uluslararası hukuku
ve Lozan Antlaşması’nı
uygulamıyor. Bu yanlıştan bir
an önce dönülmeli.” dedi. » 6, 7

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş, hükümetin azınlık
hakları konusunda adım atması gerektiğini söyledi. Ali Çavuş, yeni kabine,
partinin Avrupa temasları, parti yöneticileri hakkındaki soruşturmalar ve
son gelişmelerle ilgili olarak GÜNDEM’e konuştu. 

“Azınlığa yönelik
açılım bekliyoruz” 

»12-13

Atatürk, doğduğu topraklarda
özlemle anıldı
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ÇOCUK DOKTORU EYLEM BAĞDATLI 
HASTALARINI KABUL EDIYOR

ÇALIŞMA PROGRAMI

Pazartesi: 08:30 – 14:00 

Salı: 08:30 – 14:00  ,  18:00 – 20:00 

Çarşamba: 08:30 – 14:00 

Perşembe: 08:30 – 14:00  ,  18:00 – 20:00 

Cuma: 08:30 – 14:00  ,  18:00 – 20:00 

Cumartesi randevu ile kabul ediyor.
Adres: Vas. Pavlu 23 – Kamelya Binası  (Sultantepe) 6. Kat / 

Gümülcine – Komotini Tel: 2531 304460 Cep :6942458889 
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“Psikolojik destek için azınlıktan uzmanlar çalıştırılsın”

RODOP ili POTAMİ Partisi
milletvekili İlhan Ahmet, bölgedeki
intihar olaylarının artması üzerine ruh
sağlığı birimlerinde azınlık
mensuplarının görevlendirilmesini
istedi. 

Milletvekili Ahmet, azınlık içinde
art arda yaşanan intihar olaylarıyla
iligli olarak Sağlık Bakanı ile Çalışma,
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma
Bakanı’na yönelik soru sundu.

Son yıllarda artan intihar vakaları
nedeniyle

azınlık

toplumundaki endişeyi dile getiren
milletvekili İlhan Ahmet, azınlık
toplumunun ruh sağlığı açısından acil
sosyo-psikolojik danışma ve destek
birimlerine ve personele ihtiyaç
olduğunu vurguladı.

Konunun hasssiyetini ve aciliyetini
Sağlık Bakanı ile Çalışma, Sosyal
Güvenlik ve Sosyal Dayanışma
Bakanı’nın dikkatine sunan İlhan
Ahmet, milletvekili olduğu Rodop
ilinde ruh sağlığı hizmeti ile sosyo-
psikolojik danışma ve destek
merkezlerinin, hastaneler de dahil
olmak üzere sosyal hizmetler
kapsamındaki tüm kurum ve
kuruluşlarda ivedilikle faaliyete
geçirilmesini talep etti.

İlhan Ahmet özellikle, alanında
uzman azınlık mensuplarının
sözkonusu birimlerde istihdam
edilmesinin sağlanmasını istedi.
Rodop ilinde halihazırda faaliyet
gösteren sosyal hizmet birimlerinin
personel eksikliği nedeniyle 110 bin
nüfuslu ilin sakinlerine hizmet
vermede yetersiz kaldığını hatırlatan
milletvekili, bahsekonu birimlerdeki
mevcut personel içinde azınlık
mensubu sayısının yok denecek kadar
az olduğuna dikkat çekti.

İlhan Ahmet, daha önceki
milletvekilliği dönemindeki talebi
sonucunda, azınlık mensuplarına
devlet memuru olmada binde 5’lik
kontenjan hakkı sağlandığını

hatırlatarak, bu hakkın
sözkonusu birimlerdeki
azınlık mensubu
personel ihtiyacını
karşılamada uygulanıp

uygulanamayacağını
sordu.

Milletvekili Ahmet, azınlık içinde art
arda yaşanan intihar olaylarıyla ilgili
olarak Sağlık Bakanı ile Çalışma, Sosyal
Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı’na
yönelik soru sundu.

“Hükümet Trakya tütüncüsünü yok sayıyor”
RODOP ili POTAMİ Partisi Milletvekili

İlhan Ahmet, Tarım Bakanı Vangelis
Apostolu ile görüştü. Atina’da 3 Kasım
Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin
gündeminde, tütün üreticilerine destek
konusu yer aldı.

Milletvekili olduğu Trakya bölgesindeki
tütüncünün destek beklentisini hatırlatan
İlhan Ahmet, AB Yeni Ortak Tarım
Politikası II. aşamasından tütüne ek prim
sağlanması için bakanlık kanadında hala
bir çalışmanın olmamasının üzücü
olduğunu söyledi.

“EK DESTEK PRİMİ HAKKINDAKİ
SORUMUZA HALA CEVAP YOK!”
Konuyla ilgili sunduğu soruya bakanlık
tarafından bir cevap verilmediğini dile
getiren İlhan Ahmet, söz konusu tarım
fonundan tütüne ek prim desteği
sağlanabileceği yönündeki AB Tarım
Komiseri Hogan tarafından açıkça
belirtilen kararın da görmezden gelinmeye
devam edildiğini belirtti. 

Hükümeti ve bakanlığı Trakya’daki
tütün üreticisine ek destek primi hakkını
vermek için harekete geçmeye çağıran
milletvekili Ahmet, AB’ye yeni tarım
politikası teklifi sunmaya hazırlanan
Yunanistan’ın bu teklifinde tütün
üreticisine destek programının muhakkak
yer alması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili İlhan Ahmet, 2017’den

itibaren az gelişmiş ve dağlık bölgelere
tarım desteği sağlayacak olan yeni tarım
politikası teklifinde, adalar gibi Trakya
bölgesinin de teklif kapsamına alınmasının
şart olduğunun altını çizdi.

Yunanistan’ın önümüzdeki dönem için
AB’ye sunacağı yeni tarım politikası
kapsamındaki Birinci Kalkınma Paketi’nde
yer alacak teklifler içine halihazırda
adalardaki tarım üreticilerine destek
programlarının yer aldığını hatırlatan
İlhan Ahmet, diğer yandan ise Trakya’daki
tarım üreticilerinin ve özellikle
tütüncülerin destek teklifi kapsamına
alınmamasının büyük haksızlık olduğunu
belirtti. İlhan Ahmet ayrıca, tütün
üreticilerinin desteklenmesi için ek
programların da teklifte yer alması
gerektiğine işaret etti.

APOSTOLU: “GEREKLİ 
DÜZENLEME YAPILACAK”
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in tütün
üreticisinin durumuna dikkati çekmesinin
ardından bir değerlendirme yapan Tarım
Bakanı Apostolu, adalardaki tarım
üreticileri gibi Trakya’daki tarım ve tütün
üreticisinin de desteklenmesini sağlayacak
programların yeni tarım politikası
teklifinde yer alması için gerekli
düzenlemelerin yapılacağına dair söz
verdi.
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Başkent Atina’ya 
cami inşası için
çalışmalar başladı

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

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

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

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

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

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

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

HAFTANIN YORUMU

BAŞKENT Atina’da uzun süredir yapımı
beklenen caminin inşası için çalışmalar başladı.

İnşaat konsorsiyumunda yer
alan şirketlerden Intrakat’ın Üst Yöneticisi
(CEO) Petros Souretis, AA muhabirine, “Caminin
inşa edileceği alanda şantiye çalışmaları bu
sabahki operasyonun ardından başladı.” dedi.

Suretis, şu anda alanda temizlik ve çit çekme
çalışmalarının gerçekleştiğini, devamında ise
yapım aşamasına geçileceğini kaydetti.

Cami inşaatının gerçekleşeceği Votanikos
banliyösünde bulunan Atina Belediyesi’ne ait
arsanın etrafında geniş güvenlik önlemleri
alındı.

Öte yandan, cami inşaatı için ayrılan
arsayı işgal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan
15 aşırı sağcı, kimlik tespitlerinin ardından
savcılığa sevk edildi. 

Arsayı evsizler için barınak olarak
kullandıklarını savunan ve caminin inşaatına
izin vermeyeceklerini belirten grup, aylardır
alanı işgal ediyordu.

Yaklaşık 10 yıl önce çıkarılan bir kanunla
yapımı kararlaştırılan caminin inşaatı, itirazlar
nedeniyle sürekli erteleniyordu.

Caminin 887 bin euroluk finansmanı Yunan
devleti tarafından karşılanacak. Cami inşaatını
dörtlü bir konsorsiyum üstlenmişti.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Havada kasımpatı kokusu var...
Bugün hüzünlüyüm.

Sokaklar, caddeler
hüzün kokuyor bugün.

Kasımpatı kokuyor…
Bugün hüzünlüyüm… Acıklı

bir Selanik türküsü dökülüyor
dudaklarımdan… 

“Bülbülüm altın kafeste
Öter aheste aheste
Ötme bülbül yarim hasta
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime”
Kimsenin duymadığı bu

mırıltı, kasımpatı kokularına
karışıyor.

Bugün hüzünlüyüm… 10
Kasım… Selanik’te dünyaya
gözlerini açan, Türkiye’nin
ötesinde bir dünya lideri olan
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm
yıl dönümü. 

Biz Batı Trakyalılar, onu
hemşehrimiz olarak kabul
ediyoruz. Kendimize yakın
hissediyoruz. O da bir Rumelili.
O da suyun bu tarafından… 

* * * 
Ekim ayı sonlarında açmaya

başlayan kasımpatı, Kasım ayı
süresince ve hatta Aralık ayı
başlarına kadar çiçek verir.
Soğuğa dayanıklı bu çiçek,
melankoliyi temsil eder. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğa ve çiçek sevgisi malum.
Doğanın yavaş yavaş uyumaya
başladığı sonbahar döneminde
sanki ilkbaharmış gibi cıvıl cıvıl
çiçeklerini açan
kasımpatlarını
Atatürk çok
severmiş. 

Hatta,

kasımpatlarının Atatürk’ün
hayatında bir etkisi olduğu
söylenir ve bu noktada bir Hintli
mihracenin hediye ettiği ipek
halının öyküsü anlatılır.

Bilindiği gibi, Atatürk’ün sık
sık gittiği Pera Palas Oteli’ndeki
101 numaralı oda, günümüzde
hala müze olarak kullanılıyor.
Bu odada Atatürk’ün anıları ile
bezenmiş, kullandığı eşyalar
sergileniyor.

Atatürk’ün sağlığında
kendisine Hintli bir mihracenin
hediye ettiği ipek halı da bu
eşyalardan biri.

İşte kehanet dolu halının
hikayesi (alıntıdır):

“Mihrace halıyı hediye
ederken Atatürk’e ‘Bu halının
üzerinde sizin hayatınızı
yönlendirecek motif var’ diyor.
Ama o zaman bir anlam
veremiyorlar. Ölümünden sonra
bu halı incelendiğinde
üzerindeki motifler dikkat
çekiyor. Halının üzerinde bir
saat motifinin olduğu görülüyor
ve saat 09:07’yi gösteriyor.
Atatürk’ün ölüm saati 09:05
ancak beyin kalpten 2 dakika
daha fazla yaşamaktadır.
Halının her iki tarafında 10 adet
fil, orta yerinde çokça kasımpatı
motifleri ve yine orta kısımda 10
kollu bir şamdan var. Anlaşıldığı
gibi 

10 Kasım saat 09:07. 
Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün yaşamının her
anında kasımpatının bir anlamı

vardı. Ölümünde olduğu
gibi...”

Saygı ile
anıyoruz…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Cami inşaatında yer alan şirketlerden Intrakat’ın
Üst Yöneticisi Souretis: “Caminin inşa edileceği
alanda şantiye çalışmaları yapılan operasyonun
ardından başladı.”

GÜMÜLCİNE’de 9 Kasım
Çarşamba günü öğle saatlerinde
şiddetli rüzgar nedeniyle
devrilen ağaç bir kişinin
yaralanmasına yol açtı.

Halk arasında “Avukatlar
Sokağı” olarak bilinen
Papadima sokağının İroon (Yeni
Yol) caddesiyle birleştiği

noktada bulunan ağaç devrildi.
Elde edilen bilgiye gore, ağacın
devrilmesiyle yaralanan bir kişi
hastaneye kaldırıldı. 

Olay anında orada bulunan
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkan
Yardımcısı Mehmet Mehmet ise
devrilen ağaçtan kılpayı

Ağaç devrildi, bir kişi yaralandı
kurtuldu. Mehmet sosyal medya
hesabından, “Yarım metre
farkla daha kötüsünü atlattım.
Yanımda yürüyen şanssız
amcaya acil şifalar diliyorum.”
paylaşımında bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri ağacı yoldan kaldırdı. 

gundem_992_Layout 1  14.11.2016  14:01  Page 3



GÜNDEMhaber 11 Kasım 20164

Azınlık üyelerine 
ücretsiz uydu 
bağlantısı... 

9 Kasım Çarşmaba günü bölgede
yaşanan aşırı yağmur hayatı olumsuz
etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren
Rodop ve İskeçe illerini etkisi altına alan
sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar
nedeniyle su taşkınlıkları yaşandı,
ağaçlar devrildi, enerji nakil hatlarında
sorunlar meydana geldi. Öğle saatlerinde
başlayan sağanak yağmur gece geç
saatlere kadar devam etti. Kötü havanın
neden olduğu sorunlar Gümülcine’de
yoğunlaştı. 

Şiddetli rüzgar nedeniyle
Gümülcine’de bir çok ağaç devrildi, bazı
iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü
ve çok sayıda çöp bidonu devrildi.

Bölgeyi etkisi altına alan sağanak
yağmur özellikle Gümülcine merkezde su

baskınlarına neden oldu. Gümülcine
çarşısında çok sayıda iş yeri ve ev sular
altında kaldı. Özellikle Gümülcine’de
Türklerin yoğun olarak yaşadığı
mahallelerde altyapı eksikliği nedeniyle
cadde ve sokaklar dereye ve çamur
deryasına döndü. Birçok bölgede
insanlar evlerine ulaşmakta zor anlar
yaşadı. Yollardaki mazgal ve su
kanallarının temizlenmemiş olması su
baskınlarının temen nedeni oldu.
Sorunlar, Kalkanca, Gümülcine’nin batı
girişi, Harmanlık, Kozluköy yolu ve Pazar
yerinde yoğunlaştı. 

Aşırı yağmur ve şiddetli rüzgar
nedeniyle felç olan Gümülcine’de çok
sayıda vatandaş tepkisini sosyal
medyada yaptıkları paylaşımlarla dile
getirdi.

Sosyal medyada yapılan
paylaşımlardan bazıları şöyle:

“Avrupa Birliği içerisinde ‘3. Dünya
Ülkesi’ görüntüsü. Yağmur sonrası
Gümülcine. Siyasetçilerimiz Türk
azınlığın haklarını gasp etmekle vakit
harcayacaklarına alt yapı çalışması
yapsalar keşke. Yüzme bilmeyenler
sokakta boğulacak.”

“Sonbaharın gelmesiyle Petridis’in
pazar yerinde bıraktığı çöpler bütün
şehre yayıldı. Doğanın intikamı bu olsa
gerek. Gümülcine Belediyesi. Unutulmuş
mahalleler. İki yıldır bağırıyoruz, pazar
yerinde çöpler toplatılmıyor. Belediye
Başkanı duymamazlıktan gelmeye
devam ediyor. Bugün Gümülcine pazar
yerinin giriş ve çıkışı göl oldu.”

DİJİTAL Politika, Telekomünikasyon
ve Enformasyon Bakanlığı’nın, Yunan
televizyon kanallarını seyredemeyen
azınlık üyelerine ücretsiz uydu
bağlantısı sağlayarak Yunanca
televizyon kanallarını seyredebilme
imkanını sağlayacağı bildirildi. 

Uygulamanın hayata geçirilmesi için
OTE TV ve Nova şirketleriyle anlaşma
sağlandığı ve bakanlığın da ücretsiz
uydu bağlantısı için uydu anteni ve
dekoderi finanse edeceği ifade edildi.
Ücretsiz uydu bağlantısı hizmetinin 30
bin aileye verilmesi için çalışma
yapıldığı kaydedildi. 

Bu arada, azınlık kamuoyunda
sözkonusu uygulamanın, uydu
antenleri sayesinde 1990’lı yılların
başından itibaren yaygın bir şekilde
Türk televizyon kanallarını seyreden
Batı Trakya’daki azınlık mensuplarının,
Yunan televizyonlarını izleyebilmeleri
amacına yönelik olduğu
değerlendirmesi yapıldı. 

ÜCRETSİZ İNTERNET
Öte yandan, önümüzdeki dönemde
üniversite öğrencilerine, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara ve ada sakinlerine
ücretsiz internet hizmeti
sunulması için de düğmeye
basıldı.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı
Hristos Spirtzis,
Telekomünikasyon ve
Postane
Sekreterliği’ni yeni
kurulan Dijital Politika,
Telekomünikasyon ve
Enformasyon Bakanlığı görevini
üstlenen Nikos Pappas’a teslim etti.

Bakanlıktaki devir teslim töreninde
Bakan Spirtzis önceden kararını
aldıkları dört uygulamanın hayata
geçirileceğini açıkladı ve ilgili kararları
şöyle sıraladı:

- Merkeze uzak ada sakinlerine
ücretsiz internet bağlantısı;

- Üniversite birinci sınıf öğrencilerine
bedava internet bağlantısı;

- Ekonomik ve sosyal açıdan hassas
toplum gruplarında yer alan engelli
vatandaşlara ücretsiz internet
bağlantısı.

MİLLETVEKİLİ ZEYBEK
MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ
İskeçe SİRİZA Mİlletvekili Hüseyin
Zeybek, azınlık üyelerine ücretsiz uydu
bağlantısı imkanıyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, yeni hizmetten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. 

Milletvekili Zeybek açıklamasında,
“Analog yayın sinyalinin sona
ermesiyle özellikle Rodop dağlarının
eteklerinde kalan yerleşim alanları
dijital yayının dışında kalmışlardır.

Israrla ve inatla bu
konuyu sunduğumuz

üç soru önergesiyle
meclise taşıdık.
Bakanlıkların devir
teslim töreninde Alt
Yapı ve Ulaştırma
Bakanı Sayın

Spirtzis’in bu konuya
değinmesi ve çözüm

önermesi bizi son
derece memnun

etmiştir.” ifadelerini
kullandı. 

Gümülcine’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı
mahallelerde altyapı eksikliği nedeniyle cadde ve
sokaklar dereye ve çamur deryasına döndü.
Birçok bölgede insanlar evlerine ulaşmakta zor
anlar yaşadı. Yollardaki mazgal ve su
kanallarının temizlenmemiş olması su
baskınlarının temen nedeni oldu. 

Batı Trakya’daki azınlık üyeleri, ücretsiz
uydu bağlantısından yararlanacak. 

Gümülcine Venedik’e dönüştü

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder Mümin ve
eyalet meclis üyesi Ahmet İbram,
Kozlukebir Belediyesi’ni ziyaret ederek
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve
Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Aren
Sali ile görüştü. Görüşmede,
Karacaoğlu köyüne halk pazarı
kurulması talebinin eyalet
komisyonunda geçtiği müjdesi de
verildi. 

Kozlukebir Belediyesi’nin talebi
üzerine, Karacaoğlan köyünde halk
pazarı kurulması ve bunun Pazartesi
günleri yapılmasıyla ilgili talebin, Doğu

– Makedonya Trakya Eyaleti Kalkınma
Komisyonu’nda 8 Kasım Salı günü
onaylandığı açıklandı. Halk
pazarlarındanda sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder Mümin,
haberi Belediye Başkanı’na bizzat iletti. 

Görüşmede, Karacaoğlan kökenli
Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Arren
Sali de hazır bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz yaz aylarında
doğal afet sonucunda zarar gören
Balafar – Sirkeli – Domruköy yolunun
onarımı başladı. Yetkili şirketin
geçtiğimiz günlerde çalışmalara
başladığı ifade edildi.

Karacaoğlan’a halk pazarı onaylandı
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İnternet dönemini yaşadığımız
günümüzde ülke ve dünya gündemleri
gibi bölge gündemi, yani Batı Trakya

gündemi de oldukça hızlı bir şekilde akıyor
ve değişiyor. Hafta içinde yaşanan iki
gelişmeyi değerlendirmeye çalışacağım. 

Vizontele filmini hatırlarsınız.
Türkiye’nin Güneydoğusunda uzak bir
bölgeye televizyonun gelmesiyle birlikte
yaşanan olaylar, televizyonun getirdiği
yenilikler komik bir anlatımla ele
alınıyordu. 1970’li yılları anlatan
Vizontele’yi seyredince, çocukluk
yıllarımızda biz Batı Trakya Türklerinin
Türkçe televizyon kanallarını
seyredebilmek için başvurduğumuz
“icatlar” ve ilginç “yöntemler” aklıma
gelmişti. Evin çevresinde sürekli bir şekilde
yer değiştiren antenden tutun da,
televizyonun arkasına konan folyo
kağıtları, antenlere konan tencere
kapakları, v.s., v.s... Üniversitede bir
arkadaşımın bu konuyu araştırma konusu
yaptığını hatırlıyorum.

80’li yıllarda Batı Trakya Türklerinin
Türkiye kanallarını, yani TRT’yi çekmemesi
için parazit yapan özel kanalların olduğunu
tabii ki unutamayız. Futbol maçlarını dahi
sinyal yansıması nedeniyle tesadüfen
Türkiye televizyonunu seyredebilen
köylere gruplar halinde gidildiğini ve bu
köylerdeki kahvehanelerin adeta tribüne
döndüğü bugün gibi hatırımda.
Gümülcine’de Çepelli köyü, İskeçe’de ise
Bratankova köyü. 1989 yılında Çepelli’de
Galatasaray ile Steaua Bükreş takımı
arasında oynana şampiyon kulüpler yarı
final maçını ve Bratankova’da ise
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında
oynanan ve 3 – 0’dan 4 – 3 biten kupa
karşılaşmasını ömrüm boyunca unutamam. 

Ve 1990’ların ortalarına doğru Türksat
uydusu sayesinde folyo kağıtlı, tencere
kapaklı anten dönemi sona erdi. İlk
başlarda büyük büyük çanak antenlerle
uydu bağlantısı sayesinde rahatlıkla
seyredilen Türkçe kanallar dönemine
geçtik. İlerleyen yıllarda bu alanda

katedilen gelişmeyi anlatmama gerek yok
sanırım. Türkçe televizyonları uyduna
seyretmeye başladığımız yıllarda,
Yunanistan’da ve özellikle de Batı
Trakya’da Türk azınlıkla alakalı olarak
“korku – tehdit – tehlike” sacayağına
dayanan bir propaganda başladı. “Türkiye,
Türk televizyonlarını seyredebilmek için
azınlığa çanak anten veriyor” türünden bir
propagandaydı bu. Hatta bazıları hızını
alamayıp “Başka televizyon izlemeleri
istenmiyor” gibi saçma bir iddiada dahi
bulunabiliyordu. Bu algı operasyonu yakın
zamana kadar yapılageldi. 

Bu yıllar içinde merkezler değil belki
ama Türk azınlık köylerindeki soydaşlar
Yunanca televizyon kanallarını izleyemedi.
Çoğunlukla dağlık bölgedeki bu köylere
analog yayın yapan Yunan televizyon
kanallarını ulaştırabilecek teknolojik
imkanlar hayata geçirilemedi. Çeşitli
zamanda azınlık milletvekilleri de bu
eksikliğin giderilmesini talep etseler de bu
meseleye çözüm bulunamadı. Yunan
basınında “Trakya’daki Müslümanlar
Yunanca televizyonları seyredemiyorlar”
türünden çok yazı yayınlandı. 

Birkaç gün önce yeni kurulan Dijital
Politika, Telekomünikasyon ve
Enformasyon Bakanlığı, azınlık üyelerine
ücretsiz uydu bağlantısı sağlayacağını
açıkladı.  Uygulamanın hayata geçirilmesi
için OTE TV ve Nova şirketleriyle anlaşma
sağlandığı ve bakanlığın ücretsiz uydu
bağlantısı için uydu anteni ve dekoderi
finanse edeceği ifade edildi. Ücretsiz uydu
bağlantısı hizmetinin 30 bin aileye
verilmesi için çalışma yapıldığı kaydedildi.
Yani bir zamanlar kara propagandaya
dönük olarak yapılan “Bunlara bedava
çanak anten veriyorlar” hikayesi gerçek
olacak. 

Devlet, vergisini aldığı vatandaşa
televizyon seyredebilme imkanını da
ülkedeki diğer vatandaşlarla eşitlik ilkesi
çerçevesinde sunmak zorundadır. Sonuçta
azınlığa Yunan televizyonlarını
seyredebilme imkanı sunulmuş olacak.
Devlete maaliyeti olsa da böyle bir projeyi
hayata geçirmekte kararlı görünüyor. 

Bu noktada şunu da vurgulamak
gerektiğine inanıyorum. Bu projenin, uzun
yıllardan beri Batı Trakya Türkleri’nin
Türkçe televizyon kanallarını
seyretmelerinden duyulan rahatsızlıktan
ötürü hayata geçirildiği yönünde bir kanı
var azınlık toplumunda. 

***
Evripidis Stilyanidis oldukça uzun bir

milletvekilliği döneminden sonra seçim
yasasının azizliğine uğrayarak son seçimde
milletvekili olma mutluluğuna erişemedi.
Lakin o günden sonra Stilyanidis’in
neredeyse tek söylediği şey; Rodop ilinde
Hıristiyan milletvekili seçilememiş olması.
Hatta bunu biraz da “felaket tellallığı”
yaparak dile getiriyor. Son düzenlediği
basın toplantısında önümüzdeki dönemde
Trakya’da ırkçılığın ve ekstremist
hareketlerin artacağını söyledi. Hatta DEB
Partisi’nin 24 Temmuz’da düzenlediği
yürüyüşü de buna örnek gösterdi. yani
azınlığın on yılda bir yaptığı yürüyüş ırkçılık
için örnek gösteriliyor. Olacak şey değil!
Pes ki ne pes!. Rodop ilinde Hıristiyan
milletvekili olmamasının istikrarı
zedelediğini savundu. Bu söylemi eğer
“Ben seçilemedim, bu nedenle felaket
tellallığı yapayım da rolümü koruyayım”
kaygısıyla yapmıyor veya yapıyorsa bir Batı
Trakyalı olarak ve bir Türk azınlık mensubu
olarak söylemek isterim ki; tehlikeli bir
politika izliyor. Bundan bir an önce
vazgeçmesi en doğrusu ve en mantıklısıdır. 

Ozan AHMETOĞLU

Tencere kapaklı antenden uydu
antenine ve Stilyanidis’in açıklamaları

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Stilyanidis: “Hıristiyan milletvekilinin 
olmaması istikrarı sarsıyor”

ESKİ bakan ve Rodop eski milletvekili
Evripidis Stilyanidis, Trakya’da ırkçılık ve
ekstremizmin (aşırığılın) artacağı
iddiasında bulundu. Stilyanidis bu
iddiasını, DEB Partisi’nin Temmuz ayında
düzenlediği yürüyüşü örnek vererek
savundu. 

8 Kasım Salı günü düzenlediği basın
toplantısıyla dolaylı olarak önümüzdeki
seçimler için adaylığını
açıklayan Stilyanidis,
Rodop ilinin Hıristiyan
milletvekili
seçememesinin
sonuçları üzerinde
durdu. Stilyanidis,
son milletvekili

seçimlerinde seçim kanunu nedeniyle
Rodop ilinin Hıristiyan milletvekili
seçemediğini söyledi. Yeni Demokrasi
Partisi’nin ikinci parti olmasına rağmen
Trakya’daki 10 milletvekilinden sadece
birinin YDP üyesi olduğunu hatırlatan
Stilyanidis, Trakya’nın karar alma
merkezlerinde temsil edilmediğini,
bunun da sorunlara neden olduğunu
savundu.
Gelecekte Trakya bölgesinde ırkçılık ve

aşırı uç olaylarda artış olacağı
öngörüsünde bulunan eski milletvekili
Stilyanidis, 24 Temmuz’da DEB Partisi
tarafından gerçekleştirilen yürüyüşü ve
aynı gün fanatik gruplarca yapılan karşı
eylemi bu öngörüsüne örnek olarak

gösterdi. 
Rodop ve İskeçe illerinde ana

muhalefet milletvekili
olmadığını kaydeden

Stilyanidis, “Çarpıklık Rodop
ilinde daha da fazla.
Hıristiyan milletvekilinin

olmaması bölgemizdeki
demokratik ve açık
toplum yapısının
istikrarını sarsıyor. Hep

birlikte inşa ettiğimiz
açık ve demokratik toplum

yapısını sarsıyor. Bölgemizin talep etme
gücünü azaltıyor. Bölgemizi tek yönlü bir
hale getirip, son dönemde yaşanan
olayların da gösterdiği gibi ekstremist ve
ırkçılık hareketlerine müsait hale
getiriyor. Böylece bölge kültürlerin ve
dinlerin buluşma ve anlaşma yerinden
çatışma ve gerginlik alanına
dönüşebiliyor.” dedi. 

“DAHA BÜYÜK KARARLILIKLA 
MÜCADELE EDECEĞİM”
Rodop ilindeki vatandaşlara seslenen
Stilyanidis, bölgenin güçlü bir şekilde
temsil edilmesinin geçiştirilecek bir konu
olmadığını, vatandaşlardan geçmişle
bugün arasında karşılaştırma
yapmalarını istedi. 

Bölgenin ekonomik olarak da ciddi

sorunlar yaşadığına dikkat çeken
Stilyanidis, önümüzdeki dönemde daha
büyük bir kararlılıkla mücadele edeceğini
söyledi. 

ANGELİDİS’İN 
ADAYLIĞINDAN 
ÇEKİNMİYOR
Rodop Sanayi ve Ticaret Odası Nikos
Angelidis’in önümüzdeki seçimlerde Yeni
Demokrasi Partisi’nden aday olacağına
ilişkin haberleri de değerlendiren
Stilyanidis, bu ihtimalden korkmadığını
belirtti. Adaylık için duyulan tüm isimleri
zamanında kendisinin önerdiğini ve
desteklediğini iddia eden Stilyanidis,
seçimlerin çok uzak olmadığını ve yakın
bir gelecekte yapılacağına inandığını
söyledi. 

Eski bakan ve eski milletvekili Evripidis
Stilyanidis Trakya’da ırkçılığın artacağı
iddiasında bulundu.

Atina’da terör saldırısı! 
FRANSA’nın Atina Büyükelçiliği’ne

motosikletli iki kişi tarafından bombalı
saldırı düzenlendi. Saldırıda elçilik
binasının önünde bulunan bir güvenlik
görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım
Perşembe günü saat 05.00 sıralarında
Fransa Büyükelçiliği önünden
motosikletle geçen iki kişi, el bombası
olduğu tahmin edilen patlayıcı maddeyi
elçilik binasına fırlattı. Patlamada, bina

önünde bulunan bir güvenlik görevlisi
ayağından yaralandı. Saldırganlar olay
yerinden kaçtı.

Bölgede arama başlatan emniyet
güçlerinin, saldırıda kullanıldığı
belirlenen motosikleti terk edilmiş halde
bulduğu belirtildi. Polis, saldırganların
kimliklerinin belirlenmesi için görgü
tanıklarının ifadelerinin alındığını ve
çevredeki güvenlik kameralarının
incelendiğini açıkladı.
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“Azınlığa yönelik açılım bekliyoruz”
“FİLİS’İN EĞİTİM
BAKANLIĞINDAN ALINMASI
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNDEN
DAHA ÇOK KONUŞULDU”
Çipras hükümetinin geçtiğimiz
günelerde yaptığı kabine
değişikliğine değinen Mustafa
Ali Çavuş, “Hükümetin ilk olarak
bakanlıklarda bazı yapısal
değişikliklere gittiğini gördük.
Yeni bakanlıklar kuruldu, bazı
bakanlıkların ise ismi
değiştirildi. Bu değişikliklerden
sonra kabinede de değişiklik
oldu. Bazı isimler gitti, onların
yerine yenileri geldi. Belli ki
hükümet yeni bir başlangıç
yapmak istiyor. Buna ihtiyacı
olduğu anlaşılıyor. Gücünü
toparlayıp kaldığı yerden yola
devam etmek istiyor. Bu kabine
değişikliğinde en önemli nokta
Eğitim Bakanı Nikos Filis’in
bakanlıktan alınmasıdır. Bu olay
kabine değişikliğinden daha
fazla konuşuldu. Filis’in Kilise
ile olan tartışmasının bedeli ağır
oldu. Sanırım Filis’in
bakanlıktan alınması bir geri
adım olarak nitelendirilebilir.”
dedi. 

“BU HALK YENİ EKONOMİK
ÖNLEMLERİ KALDIRAMAZ”
Hükümetin özellikle ekonomi
konularında daha başarılı bir
imaj çizmek istediğini söyleyen
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, “Ancak özellikle ekonomi
alanında istenen noktaya
gelindiğini söylemek zor. Halk
çok zor durumda. Bölgemizde ve
özellikle azınlıkta çok büyük bir
işsizlik var. İnsanlar faturalarını
bile ödemekte zorlanıyor. Çiftçi
kesimi ise adeta kan ağlıyor.
Hükümetin bu konuya mutlaka
eğilmesi lazım. Bu durumun
değişmesi için adım atılması,
önlem alınması lazım. Ekonomik
krizle ilgili tartışmalarda yeni bir
memorandumdan bahsedilmesi
dahi çok yanlış. Böyle bir şeye
ihtiyaç olmayacağına inanmak
istiyorum. Bu halk yeni bir
memorandumu veya yeni
ekonomik önlemleri kaldıramaz.
Hükümetten bölgemiz için özel
ekonomik kalkınma
programlarını hayata
geçirmesini bekliyoruz. Çünkü
önlem alınmazsa köylerimizde
genç insan kalmayacak.” diye
konuştu. 

“BATI TRAKYA’DAKİ
DEMOKRASİ SORUNUNUN
BİTMESİNİ İSTİYORUZ”
Başbakan Aleksis Çipras
yönetimindeki hükümetin iki
yılını tamamlamaya
hazırlandığını, bu süre içinde
azınlığın yaşadığı sorunlara
yönelik ciddi bir adım
atılmadığını belirten DEB Genel
Başkanı Ali Çavuş şöyle
konuştu: “SİRİZA’nın 25 Ocak
2015 tarihinde yapılan
seçimlerde birinci parti olarak

ANEL ile birlikte hükümet
kurmasının üzerinden neredeyse
iki yıl geçmek üzere. Batı Trakya
Türkü gerek Ocak ayında,
gerekse Eylül ayında yapılan
seçimlerde SİRİZA’ya çok büyük
destek verdi. Belki de bugüne
kadar milletvekili seçimlerinde
başka partiye vermediği kadar
destek verdi. Şu anda bu
partiden azınlık üyesi üç
milletvekilimiz var. Azınlık
olarak yıllarca çözüm
beklediğimiz azınlık
sorunlarının çözümünü
istiyoruz. Azınlık insanı ve
azınlık toplumu hükümetten
ciddi anlamda adım atmasını
bekliyor. Sorunlarımıza
eğilmesini bekliyor. Bazı Trakya
Türk insanı bunu çoktan
haketmiş durumda. Biz bu
ülkenin vatandaşıyız. Ve hala
kendi vakıflarımızı
yönetemiyorsak, kendi
derneklerimizi resmi bir şekilde
tarihi isimleriyle
yaşatamıyorsak, azınlık
eğitimindeki sorunlarımız
çözülemiyorsa, Türkçe –
Yunanca azınlık anaokulları
yoksa, okullarda görev yapan
öğretmenlerimiz istediğimiz gibi
eğitilmiyorsa, her insanın
doğuştan sahip olduğu bir hak
olan milli kimliğimiz ve
kültürümüz inkar ediliyorsa,
hala eşit vatandaş muamelesi
görmüyorsak ve üstüne üstlük
azınlık olarak sürekli bir şekilde
tahrik ediliyor, tehdit olarak
gösteriliyor ve hedef haline
getiriliyorsak o zaman bu ülkede
ve özellikle Batı Trakya’da bir
demokrasi sorunu var demektir.
Bunların yanı sıra azınlık insanı
her geçen gün ekonomik olarak
daha da zor duruma düşüyor.
Krizden en olumsuz etkilenen
kesimlerin başında geliyor. Bu
söylediklerimi inkar edebilen
varsa veya abarttığımı düşünen
varsa gelsin konuşalım. Bu
sorunların devam etmesi demek,
Batı Trakya’da demokrasi

sorununun devam etmesi
demektir. Biz DEB Partisi olarak
ve tabii ki temsil ettiğimiz azınlık
toplumu adına bu demokrasi
sorununun bitmesini istiyoruz ve
bekliyoruz. Hükümet azınlık
konusunda mutlaka adım
atmalıdır. Bu da azınlıkla
diyalog yaparak, azınlığın
söylediklerini ve istediklerini
dikkate alarak olur. Artık iki
yılını tamamlamak üzere olan
hükümet için Batı Trakya Türk
azınlığına yönelik bir açılımda
bulunma vakti çoktan geldi.”

“YUNANİSTAN LOZAN
ANTLAŞMASINA SADIK DEĞİL”
Azınlığın uluslararası
anlaşmalardan doğan haklarının
olduğunu ve Yunanistan’ın da
bunlara uymak zorunda
olduğunu belirten DEB Partisi
Başkanı Ali Çavuş, “Başta Lozan
antlaşması olmak üzere Batı
Trakya Türklerinin haklarını
garanti altına alan anlaşmalar
var. üzülerek söylemek isterim ki
Yunanistan, Lozan antlaşmasına
ve uluslararası hukuka sadık
değil. Bu konuda
yükümlülüklerini yerine
getirmiyor. En basitinden azınlık
eğitimi alanında uluslararası
hukuku ve Lozan antlaşmasını
uygulamıyor. Bu yanlıştan bir an
önce dönülmeli. Uluslararası
hukuk ve tabii Lozan
antlaşmasına sadık kalınmalıdır.

“AZINLIK TEMSİLCİLERİ 
VE KURULUŞLARINA 
YÖNELİK BİR YARGI
KISKACI SÖZKONUSU”

Batı Trakya Müslüman Türk
toplumunda baskıların arttığına
dair bir görüş oluştuğunu dile
getiren Ali Çavuş, özellikle
azınlık temsilcilerine ve
kuruluşlarına yönelik baskıcı bir
dönemden geçildiğini söyledi. 

“Basında azınlığı hedef
gösteren haber ve yorumlar çok
arttı” diye konuşan DEB Partisi
Başkanı Ali Çavuş şu görüşlere
yer verdi: “Son aylarda, hatta

son bir buçuk yıl içinde basında
azınlığın üstüne gelen ve
azınlığımızı hedef gösteren çok
sayıda haber ve yorum
görüyoruz. Biz de parti olarak bu
saldırıdan fazlasıyla nasibimizi
alıyoruz. Milletvekilleri,
müftüler, partimiz ve azınlık
dernekleri hakkında çoğu asılsız
veya abartılı olmak üzere haber
ve yorumlar var. İşin ilginç yanı
bu yayınların etkisi var mıdır
tam olarak bilemem ama,
azınlığımızın temsilcileri ve
kuruluşları hakkında bir yargı
kıskacı sözkonusu. Örneğin
müftülerimiz İbrahim Şerif ve
Ahmet Mete ifadeye çağrılıyor,
soruşturma başlatılıyor veya
müftüler hakkında dava açılıyor,
DEB Partisi olarak başkan olarak
benim ve başkan yardımcımız
Ozan Ahmetoğlu hakkında Altın
Şafak partisi tarafından suç
duyurusunda bulunuluyor ve
ifadeye çağrılıyoruz. Eyalet
başkan yardımcıları ve meclis
üyeleri ifadeye çağrılıyor. Benim
kongrede yaptığım konuşmam
hakkında soruşturma
başlatılıyor veya ifadem alınıyor.
Öte yandan Yüksek Tahsilliler
Derneği şubelerine baskın
yapılıyor ve şubeler çocuk yuvası
olarak faaliyet gösterdikleri
iddiasıyla kapatılıyor. Fakat
yasalarda belirtilen şartları
yerine getirmeyen devlet
anaokullarına yönelik en ufak
bir denetim yapılmıyor. Bakın
Gümülcine Türk Gençler Birliği,
bina içinde bazı küçük
değişiklikler bile yapamıyor.
Bunu yapmaya kalkınca polis
tarafından yapılan çalışmalar
durduruluyor. Peki Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin isminde
‘Türk’ kelimesi olan
derneklerimiz için verdiği
kararlar neden uygulanmıyor?
Bu kararlar uygulanıp
derneklerimizin resmiyeti
verilse, yani iade edilse olmaz
mı? Orada yasalar ihlal ediliyor
da, burada uluslararası hukuk
ihlal edilmiyor mu?”

Dostluk Eşitlik
Barış (DEB)

Partisi Başkanı
Mustafa Ali

Çavuş,
hükümetin

azınlık hakları
konusunda

adım atması
gerektiğini

söyledi. 
Ali Çavuş,

göreve
başlayan yeni

kabine,
partinin
Avrupa

temasları,
parti

yöneticileri
hakkındaki

soruşturmalar
ve son

gelişmelerle
ilgili olarak
GÜNDEM’e

konuştu. Batı
Trakya Türk

azınlığının
hükümetten

sorunların
çözümü için

adım atmasını
beklediğini

vurgulayan Ali
Çavuş, azınlık
temsilcileri ve

azınlık
derneklerine
yönelik yargı

baskısının Batı
Trakya’daki

demokrasi ve
insan

haklarına zarar
verdiğini

söyledi. 
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“KANUNSUZ İŞLER
YAPMADIK,  FAKAT 
HUKUK DIŞI 
MUAMELE GÖRDÜK”
Mustafa Ali Çavuş, “Bu
azınlığı herkes bilir. En iyi
şekilde de devlet bilir. Biz
kanunsuz iş yapmaktan
çekinen bir toplumuz. Bizi
kanunsuz işler yapan bir
toplum olarak kimse
gösteremez. Bunu herkes çok
iyi biliyor. Fakat azınlık olarak
hukuk dışı muamelelerle karşı
karşıyayız. Hem azınlığın
uluslararası hukuktan doğan
haklarını vermeyeceksin,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarını
uygulamayacaksın ve sonra
azınlık kuruluşlarını
kanunsuzlukla suçlayacaksın.
Bunun adına çifte standart
derler. Bu başka türlü izah
edilemez. Bakınız azınlık
kuruluşlarına yönelik böyle
bir durum varken, mesela
parti genel merkezimizden
çalışan Dr. Sadık Ahmet’in
aracının bulunması ve
partimize yapılan saldırının
faillerinin yakalanması için
benzer bir hassasiyetin
olduğunu göremiyoruz. Eğer
varsa da biz bilmiyorsak en
yakın zamanda bunun
sonucunu görmeyi ümit
ederiz.” dedi. 

“HEM AVRUPA
PARLAMENTOSU’NU 
ZİYARET ETTİK, 
HEM GURBETÇİ
SOYDAŞLARIMIZLA
GÖRÜŞTÜK”
Geçtiğimiz günlerde
Avrupa’da yaptıkları ziyaret ve
temaslara da değinen DEB
Partisi Başkanı Ali Çavuş, “İlk
olarak Brüksel’i ziyaret ettik.
Üyesi olduğumuz Avrupa Hür
İttifakı ile görüştük. Ahmet
Kara ve Aydın Ahmet ile
birlikte yaptığımız ziyarette ilk
olarak Brüksel’de Avrupa
Parlamentosu’nda temsil
edilen Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Başkanı François
Alfonsi ile görüştük. DEB
Partisi olarak son dönemde
yaşanan gelişmeleri aktardık.
EFA üyesi olan Makedon
azınlığın partisi Gökkuşağı
yöneticileriyle biraraya geldik.
Bunun yanı sıra AP’deki
Yeşiller Partisi’yle görüştük.
Brüksel’de Avrupa
Parlamentosu önünde
EFA’dan Yorgos Papadakis’le
birlike hem parlamento binası
önünde, hem bina içinde
azınlık haklarımızı dile
getiren pankart açtık.
Brüksel’deki temaslarımız çok
olumlu geçti. EFA Başkanı
Alfonsi’nin partimize yönelik
suç duyurusu ve Dr. Sadık
Ahmet’in çalınan aracıyla
ilgili açıklaması oldu.
Brüksel’deki temaslarımızdan
sonra Almanya ve
Hollanda’daki gurbetçi
soydaşlarımızın derneklerini
ziyaret ettik. Onlarla da

görüştük. Son derece önemli
ve yararlı bir ziyaret olduğunu
söylemek isterim.” ifadelerine
yer verdi. 

“AZINLIĞI OLDUĞUNDAN
FARKLI GÖSTERMEYE
YÖNELİK ALGI YARATMAYA
ÇALIŞANLAR VAR”
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığını olduğundan çok
farklı göstermeye çalışan
siyasilerin hem bölgeye, hem
ülkeye zarar verdiğini
vurgulayan DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
“Ne yazık ki siyasi menfaat
peşinde olan bazı siyasiler,
Batı Trakya Türklerini bir
tehdit ve tehlike olarak
göstermeye çalışıyor. Bunu
eskiden de yapıyorlardı. Fakat
son dönemde bu olayda bir
artış sözkonusu. Irkçılığa,
ayrımcılığa maruz kalan Batı
Trakya Türklerini ırkçılıkla
itham eden politikacılar ve
çevreler var. Bu herşeyden
önce siyasi ahlaka uymaz.
İnanılır gibi değil ama oluyor.
Irkçı saldırılara maruz kalan
azınlığımız aşırılıkla itham
ediliyor. Azınlığın yürüyüş
yapması, demokratik tepki
koyması bile tehlike olarak
gösteriliyor. Bu asla kabul
edilebilecek bir şey değil. Biz
DEB Partisi olarak Batı Trakya
Türklerinin haklarının iade
edilmesini isteyen ve bunun
için mücadele eden bir
partiyiz. Azınlık eğitimindeki
sorunlar çözülsün diyerek,
inkar edilen milli kimliğimiz
kabul edilsin diyerek,
vakıflarımız için seçimler
yapılsın diyerek ırkçılık mı
yapmış oluyoruz? Bu mudur
ırkçılık veya ayrımcılık?
Örneğin geçtiğimiz günlerde
İskeçe’de yapılan ırkçılık
karşıtı bir yürüyüş oldu. DEB
Partisi olarak bu yürüyüşe
katıldık. Yürüyüşü organize
edenler teşekkür etti. Bu bile
bazı kesimleri rahatsız etti.
Yakın geçmişte İskeçe’de iki
azınlık üyesi genç
kardeşimizin Altın Şafak’çılar
tarafından saldırıya
uğradığını hatırlıyoruz. Birkaç
gün önce parti binamızın
girişine aynı örgüt imzalı
bildiriler atıldı. Irkçı
saldırılara maruz kalan bir
azınlık ve parti olarak
ırkçılığa, yabancı
düşmanlığına ve
İslamofobi’ye karşıyız ve karşı
olmaya devam edeceğiz.
Örneğin geçtiğimiz aylarda
Avrupa’dan gelen AP
milletvekilleri ve insan hakları
savunucuları Batı Trakya
ziyareti kapsamında partimizi
ziyaret ettiler. Bizlerle
görüştüler. Bu da bazı
kesimleri rahatsız etti. Yoksa
DEB Partisi’ne ve azınlığa
yönelik algı operasyonu
yaparak Batı Trakya
Türklerine yapılan
haksızlıkları ve ayrımcılıkları
örtmeye mi çalışıyorlar?” 

İskeçe “Irkçılığa
Hayır” dedi... 

İSKEÇE’de düzenlenen ırkçılık karşıtı
gösteri yaklaşık bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Irkçılık ve Faşist Tehdide
Karşı Birlik Hareketi (KEERFA)
tarafından düzenlenen yürüyüş,
5 Kasım Cumartesi akşamı yapıldı.
Yürüyüşe bazı siyasi partilerle ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşu
destek verdi. Irkçı Altın Şafak
Partisi’nin İskeçe’de yeni bürosunun
açılışı nedeniyle gerçekleştirilen
gösteriye çok sayıda Batı Trakya Türkü de
katıldı. 

İskeçe şehir meydanından başlayan ırkçılık
karşıtı eyleme, SİRİZA Partisi İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Stathis
Yannakidis, Grigoris Stoyannidis, Rodop
milletvekili Ayhan Karayusuf, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve belediye meclis
üyeleri, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu ve bazı parti yöneticileri, İskeçe
İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı ve dernek
yöneticileri, İskeçe Devlet Hastanesi Müdür
Yardımcısı Birol Müminoğlu ile bazı azınlık
derneklerinin yöneticileri  katıldı. 

KEERFA öncülüğündeki yürüyüş şehir
meydanından başladı. Gösteri öncesinde polisin
şehirde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
İskeçe’nin ana caddelerinde yapılan gösteriye
katılanlar, ırkçı Altın Şafak Partisi’nin bulunduğu

bölgeye

yaklaştırılmadı.
Irkçılık karşıtı yürüyüş

Özgürlük Meydanı’ndan (Platia
Eleftherias) kapalı çarşının bulunduğu

İroon caddesi üzerinden devam etti. Kalabalık
Altın Şafak bürosunun bulunduğu bölgeye
yaklaştığında atılan sloganlar arttı. Şehir
meydanından start alan ırkçılık karşıtı yürüyüş
yine şehir meydanında son buldu. 

5 Kasım Cumartesi akşamı İskeçe’de
gerçekleştirilen yürüyüşte ırkıçılık, faşizm,
yabancı düşmanlığı ve İslamofobi karşıtı
pankartların taşınması dikkat çekti. Irkçılık karşıtı
gösteri, gerçekleştirilen yürüyüşten sonra olaysız
bir şekilde sona erdi.

ANARŞİST GRUPLAR İLE
POLİS ARASINDA ÇATIŞMA 
Bu arada, yaklaşık bin kişinin katıldığı ırkçılık
karşıtı gösteriden sonra, ayrı bir eylem yapan
anarşist ve iktidar karşıtı (antieksusiastes)
gruplarla polis arasında çatışma yaşandı. Şehir
merkezindeki bazı işyerlerinde maddi hasar
meydana gelirken, bazı göstericiler banka
şubelerine saldırdı. 
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Gümülcine Müftülüğü’nden 
geleneksel ‘Aşure Günü’ etkinliği

GÜMÜLCİNE Müftülüğü Bayan İrşad
Ekibi’nin 9 Kasım Çarşamba akşamı
Gümülcine’de Chris – Eve Oteli’nde
düzenlediği 10. Aşure Etkinliği’ne, Batı
Trakya’nın değişik bölgelerinden iki
binin üzerinde kadın katıldı. Etkinliğe
katılanlara, salonun girişinde geleneksel
kıyafetli kızlar tarafından aşure ikram
edildi.

Bu yıl onuncusu düzenlenen aşure
etkinliğine Türkiye’den Diyanet İşleri
Başkanlığı görevlileri Saliha Bekiroğlu ve
Aynur Bedavalar konuşmacı olarak
katıldı.

Gümülcine’deki etkinliğe katılanlar
arasında evsahibi Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’in yanı sıra,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, Muavin
Konsoloslar Derya Ocak, Davut Ocak ve
Osman Şahin, DEB Partisi Kadın Kolları
temsilcileri, Rodop-Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet, Celal Bayar
Azınlık Lisesi Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif, Gümülcine belediye meclis
üyesi Sibel Mustafaoğlu, Türkiye’den AK
Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe,
Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel,
Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ,
Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, İpsala
Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve eşi
Şükran Kerman, azınlık kurum ve
kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok
sayıda soydaş katıldı.

Etkinliğin sunuculuğunu Gümülcine
Müftülüğü Bayan İrşad Ekibi Başkanı
Hacer Karaali yaptı. Karaali,
katılımcılara ve aşurenin
hazırlanmasında katkı sağlayanlara
teşekkür ederek, etkinliğe gönderilen
mesajları okudu. Etkinliğe Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Halit Çevik,
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan, Batı Trakya kökenli
Türkiye’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne
Valisi Günay Özdemir, Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, ayrıca Cezayir, Birleşik
Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi
Arabistan, Pakistan ve Endonezya
Büyükelçilikleri birer teşekkür mesajı
gönderdiler.

“AŞUREYİ HAZIRLAYAN
KOZLUKEBİR YETİŞKİN 
BAYAN KURSİYELERİNE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
İlk protokol konuşmasını Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.
Etkinliğe katılan tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında
Müftü Şerif, “Bu yıl onuncusunu
yaptığımız aşure etkinliğimiz bu yıl
Muharrem ayının dışına taşmış
bulunuyor. Bunun da sebebi köylü
toplumu olmamızdan ve tarım işleriyle
uğraşmamızdan dolayıdır. Bugün
aramızda Türkiye’den Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan görevli hanımefendiler
var. Bizler kendilerine ve onların
şahsında Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti
devletine canı gönülden teşekkür
ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

bu yıl aşurelerimizi Kozlukebir Yetişkin
Bayan Kursu’ndaki kursiyelerimiz
hazırladılar. Onlara da müftülüğümüz
adına canı gönülden teşekkür ediyoruz”
dedi.

“BU TÜR ETKİNLİKLERİ YAŞATMAK
İÇİN ÇABA HARCAMAKTAYIZ”
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
sözlerine şöyle devam etti: “Bildiğiniz
gibi toplumların ve milletlerin
devamlılığını ve birliğini sağlayan din,
dil, tarih bilinci, gelenek, görenek ve
adetlerdir. Yukarıdaki ögelerden
meydana gelen bir yaşam ve davranış
biçimi mutlaka her millette vardır. Hepsi
birden bir milletin kültür yapısını teşkil
eder. Kendi kültürünü gelecek nesillere
aktarmayan milletler, zaman içinde yok
olmaya mahkumdurlar. Bizler bu akşam
dinimizden ve geleneklerimizden
kaynaklanan aşure etkinliğini anlamak,
tarihin derinliklerinden gelen aşure
olayını bir kere daha anlatmak ve
hatırlatmak için burada toplanmış
bulunuyoruz. Bizler birliğimizi ve
beraberliğimizi pekiştiren bu tür
etkinlikleri her zaman yaşatmaya ve
yaşamaya çaba harcamaktayız.
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü Bayan
İrşad ekibimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi bu yıl da geleneği devam ettirme
adına, bu etkinliği en güzel şekilde tertip
etmişlerdir. Bu güzel çalışmalarından
dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum. Bizlere daima destek veren
hanımefendilerimize de ayrıca teşekkür
ediyorum. Geçmiş olan Muharrem
ayınızı, aşure gününüzü, hicri yılbaşınızı
tebrik ediyor, Batı Trakya’mıza, Türk
milletine, İslam alemine hayırlı olmasını
cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

“BAYAN ARKADAŞLARIMIN
GÜCÜNÜ BU TOPRAKLARDA
GÖRMEKTEN GURUR VE ONUR
DUYUYORUM”
Ardından etkinliğe Türkiye’den katılan
Çanakkale AK Parti İl Başkanı Yeşim

Karadağ konuştu. Tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında
Karadağ, “Sizlere Türkiye’den sayın
Başbakanımızın selamını getirdim.
Sizlere Türkiye’den çok kıymetli
Bakanımız sayın Mehmet
Müezzinoğlu’nun selamlarını getirdim.

Sizlere Türkiye’den Grup
Başkanvekilimiz Bülent Turan’ın ve
Aynur Karaca’nın selamlarını getirdim.
Bu akşam burada Edirne İl Başkanı,
Tekirdağ İl Başkanı, Kırklareli İl Başkanı
olarak sizlere sesleniyorum. 
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Aranızda olmaktan, bu programda yer
almaktan ve bayan arkadaşlarımın
gücünü bu topraklarda görmekten
gurur ve onur duyuyorum.” dedi.

“BU KALPLER BİR ATMAYA HER
ZAMAN DEVAM EDECEKTİR”
“Bizler anavatanda çok kısa bir süre
önce bir darbe girişimi yaşadık, bu
darbe girişimi bizim sadece siyasi
irademize karşı olan bir darbe girişimi
değildi” diyen Karadağ sözlerine şöyle
devam etti: “Bu darbe girişimi
Türkiye’nin yıllar önce vermiş olduğu
istiklal mücadelesinde kazandığı
topraklarla birlikte tamamıyla
parçalayıp bölmeye yönelikti. Çok
şükür ki bizim milletimiz iman dolu
göğsünü ortaya koyarak, bu darbe
girişimini püskürttü. Bu devletin iman
dolu göğsünü ortaya koyan insanları,
soydaşları vardı. Bu süreci
atlattığımızda sizlerin dualarını aldık.
Sizlerle kurduğumuz gönül
köprüleriyle, tarihimiz ile kalbimizin bir
attığını hissettik. Hepinize teşekkür
ederim. Önce Dedeağaç’tan başladı,
sonra Konsolosluğumuz’a geçmiş olsun
ziyaretleri yapıldı. Allah sizlerden razı
olsun, bu kalpler bir atmaya her zaman
devam edecektir. Bizlerin gönül
köprülerini yıkmak kolay değildir.”

Aşurenin temellerinin Hz. Nuh
aleyhüsselama dayandığını hatırlatan
Karadağ sözlerini, “Allah bu birliğimizi,
beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın.
Şimdiden yüce rabbimiz aşurelerimizi,
yaptığımız dualarımızı kabul etsin.
Hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum, Allah’a emanet olun.”
diyerek tamamladı.

“BU YIL DA BİR ARADA OLMANIN
MUTLULUĞUNU COŞKUSUNU BİR
KEZ DAHA YAŞAMAKTAYIZ”
Son olarak Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Davut Ocak söz aldı. Muavin
Konsolos Ocak, “Gümülcine
Müftülüğümüz tarafından bu yıl
onuncusu düzenlenen aşure etkinliği
ile geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da
bir arada olmanın mutluluğunu,
coşkusunu bir kez daha yaşamaktayız.
Gümülcine Müftümüzü ve bilhassa
böyle bir anlamlı etkinliğin
düzenlenmesinde büyük emeği geçen
kıymetli Batı Trakyalı vaizelerimizi
hassasiyetlerinden dolayı kutluyor,
davetlerinden ötürü teşekkür
ediyorum.” dedi.

“TÜRK VE İSLAM GELENEĞİ OLAN
AŞURENİN BATI TRAKYA’DA
YAŞATILMASI, KİMLİĞİN
KORUNMASI ADINA BÜYÜK 
ÖNEM ARZETMEKTEDİR”
Davut Ocak sözlerine şöyle devam etti:
“Önemli bir Türk ve İslam geleneği olan
aşure etkinliğinin Batı Trakya’da da
yaşatılması, gelenek ve göreneklerin
devam ettirilmesi ve kimliğin
korunması adına büyük önem
arzetmektedir. Milletleri ayakta tutan
değerlerin yaşatılmasında, birlik ve
beraberliğin korunmasında çok önemli
yeri olan bu anlamlı etkinliğin
düzenlenmesinde emeği geçen herkese
tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca
Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı
beyefendinin siz değerli katılımcılara
selamlarını iletiyorum.”

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri
Saliha Bekiroğlu ve Aynur Bedavalar’ın
günün anlam ve önemini belirten
konuşmalarıyla sona erdi.

MERİÇ ilinin Sofulu
belediyesine bağlı Ruşenler
köyü yakınlarındaki tarihi
Seyyid Ali Sultan Dergahı’nın
kurucusu ve oğlu adına, 6
Kasım Pazar günü “Mürsel
Bali Kurbanı” düzenlendi.

Türkiye’den de çok sayıda
kişinin katıldığı etkinliğe, bu
yıl Cumhurbaşkanlığı
seçimleri dolayısıyla
Bulgaristanlı soydaşlar
katılamadı.

Mürsel Bali Kurbanı’na
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu
Osman Şahin, Seyyid Ali
Sultan Dergahı Vakfı Başkanı
Ahmet Kara Hüseyin, İskeçe
Türk Birliği Asbaşkanı İsmet
Tüccar, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, DEB Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Murat Ahmet,
Mehrikoz Yerel Yönetim
Başkanı Ali Haseki ve
Kozlukebir belediyesi meclis
üyesi Ahmet Kasap, Dünya
Bektaşileri Genel Temsilcisi
Hüseyin Başar Baba, İstanbul
Cem Vakfı Bakırköy Şube
Başkanı, Edirne’den Mustafa
Çetin Dede, Bektaşi Babası,
yazar ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Din ve Ahlak Bilgisi
Kitapları Komisyonu üyesi
Hakkı Saygı, Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesinden Veli Horasanlı
Dede’nin yanı sıra çok sayıda
soydaş katıldı.

“İSLAMİYET
EVRENSEL BİR DİN”
Seyyid Ali Sultan Dergahı’nda
yapılan törende Kur’an-ı
Kerim ve dualar okundu.
Dünya Bektaşileri Genel
Temsilcisi Hüseyin Başar
Baba yaptığı konuşmada, “Bu
azınlıktaki sevgi, muhabbet ve
dinin temelini teşkil eden bu
saygıyla birbirini anlayan
kardeşlerimle gurur
duyuyorum. Ne yazık ki İslam
bugün karanlık günlere doğru
itilmiştir. Bu beni üzüyor. İyi
ki varsınız buralarda.
İslamiyet evrensel bir din. Hiç
milliyet ayırmamış, insan
olanı sevmiş, insan olana aşkı
muhabbet duymuş.
Peygamber Efendimiz, bir aşk
peygamberiydi. Yaradılışta
insanoğlunun aşkla dünyaya
geldiği bir vaka. Ne mutlu
insanlığı ve kâinatı sevenlere.
Ne mutlu İslamiyet’in bu yüce
katını idrak edenlere.” dedi.

“BU MUHTEREM ZATLAR
İSLAMIN SEVGİ 
DİNİ OLDUĞUNU
GÖSTERMİŞLERDİR”
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’den
gelen misafirlere ve Muavin

Konsolos Osman Şahin’e
teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, “İslam
aleminin bugünden başlayıp
geçmişe doğru gittiğimizde,
insanlığın birbirini kırdığı ve
Müslümanların ölenin de
öldürenin de Allah dediği
karmakarışık bir ortamda,
dönemde, İslamın huzurunu,
güzelliğini yaşamaya çalışan,
yaşatmaya çalışan insanlar
olarak buraya gelmiş
bulunuyoruz. Balkan
coğrafyasının fethinde bu
muhterem zatlar ordulardan
önce buralara gelip İslamı
sevdirmişler, İslamın sevgi
dini olduğunu
göstermişlerdir. Tarih içinde
buraların kısa bir sürede
İslamlaşmasını sağlayan
insanlardır bunlar. Bunlar
hepimizin atası, hepimizin
büyükleridir. Biz, Batı
Trakya’da yaşayan Müslüman
Türkler, Lozan Antlaşması ile
bu topraklarda bırakılan
bütün insanlar kardeşiz. Allah
birdir. Allah’tan başka
tapacak Allah yoktur. Hz.
Muhammed Mustafa onun
elçisidir, deyen bütün
insanlar kardeştir ve gerisi
teferruattır.” görüşlerine yer
verdi.

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan
Muavin Konsolos Osman
Şahin de davet için Vakıf
Başkanı’na ve Dergah
müdavimlerine teşekkür etti.

Seyyid Ali Sultanı
türbesinde yapılan
konuşmalardan sonra Mürsel
Bali’nin türbesinin
bulunduğu Mürsel Sırtı’na
geçildi. Burada katılımcılara
yemek ikram edildi. 

Bu arada, Muavin Konsolos
Osman Şahin, 1696 yılında 22.
Osmanlı Padişahı Gazi II.
Mustafa Şah’ın Seyyid Ali
Sultan Dergahı ile ilgili bir

fermanını Seyyid Ali Sultan
Dergahı Vakfı Başkanı Ahmet
Kara Hüseyin’ne sundu.

“GERÇEKLERİ İNSANLARA
ANLATMAK İÇİN BU YAŞTA 
YOLLARA DÜŞTÜK”
Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı Din ve Ahlak
Bilgisi Kitapları Komisyonu
üyesi Hakkı Saygı
konuşmasında şunları
kaydetti: “Bir kaç gün önce
Bulgaristan’daydık, şimdi de
buradayız. Benim Alevilik
üzerine sekiz tane kitabım var.
Aleviliğin hurafelerden
kurtulması için mücadele
veriyorum. Geçenlerde bana
bakanlıkta bu yaşta neden bu
kadar koşturuyorsun ve
buralara geliyorsun, dediler.
Dedim ki, Yavuz Selim,
Çaldıran Savaşı’nda Şah
İsmail’e karşı savaşa
başlamadan önce ordusunun
içindeki tüm Bektaşi, Alevi ve
yeniçerileri katletti. Bazı
tarihlere göre kırk bin ki sayı
önemli değildir. Bir katliam
var. Katliamdan sonra da
kendisini bağışlatabilmek için
pek çok yollara başvurdu ve
fetvalar verdirdi. İşte
Alevilerin pişirdiği ve kestiği
yenmez, onlar Allah ve
Peygamber tanımaz, onlar
mum söndü yaparlar, ana bacı
tanımazlar, şeklinde iftira ve
karalamalar vardı. İşte biz, bu
iftiraları ve karalamaları
temizlemeye ve alnımızdan bu
kara lekeyi temizlemeye
çalışıyoruz. Gerçekleri
insanlara anlatmak için bu
yaşta yollara düştük. Mürsel
Bali ile ilgili tarihte net bir
bilgi yok. Bugün biz, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin Hakk’a
yürüyüş tarihlerinde bile net
bilgi bulamıyoruz. Mürsel
Bali, Seyyid Ali Sultan’ın bel
oğlu da olabilir, yol oğlu da
olabilir. Daha çok Çelebilerin

silsilesine bakarsak bel oğlu
olduğunu anlarız. Benim
buraya üçüncü gelişim.
İçimizde bu sevgi olmasa
buraya gelmezdik. Bu bir
duygudur. Çok yerlere
gidiyoruz. Sadece
Bulgaristan’da 3200 tane
Türkçe ad taşıyan köy tespit
ettik. Burada da aşağı yukarı
böyledir. Türkiye’nin her
yerinde insanlara gerçekleri
yansıtmaya çalışıyoruz. Bazı
konularda başarılı da
oluyoruz.”

“BÜTÜN CANLAR BURAYA
GELDİKLERİNDE GERİYE
DÖNMEK İSTEMİYORLAR”
Türkiye’nin Çorlu şehrinden
etkinliğe katılan Veli
Horasanlı Dede
konuşmasında, “Biz,
Bulgaristan’ın Yablova
bölgesinden Türkiye’ye göç
etmiş insanlarız. Ancak
Bulgaristan’da iken Seyyid Ali
Sultan Ocağı’na bağlı
olduğumuz için Türkiye’ye
göç ettikten sonra da bu
bağlılığımız devam ediyor.
Dergahı ve Mürsel Bali’yi
ziyaret için geliyoruz. Kendi
imkanlarımızla buraya geldik.
Allah, Muhammed, Ali
yolundan ayrılmamak için
Seyyid Ali Dergahı’nı baş
tacımız olarak kabul ediyoruz.
Mürsel Bali, Seyyid Ali
Sultan’ın öğrencisi ve yol
oğludur. Onun yanında
öğreniyor. Seyyid Ali, Hacı
Bektaş’a gidiyor, yerine
Mürsel Bali kalıyor. Öldükten
sonra da buraya defnediliyor.
Bizim buraya gelmemiz çok
güzel ve sevinçli bir duygu.
Bütün canlar buraya
geldiklerinde geriye dönmek
istemiyorlar. Burasının
havasını, suyunu ve
bereketini çok seviyorlar.”
ifadelerine yer verdi.

Batı Trakyalı soydaşlar 
Mürsel Bali Kurbanı’nda buluştu
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Organik Süt Nedir?
Organik süt, sentetik

kimyasal tarım ilaçları
kullanılmadan

yetiştirilen yem bitkileri ile
beslenen ve sentetik
kimyasallar, hormonlar, GDO'lu
ürünler kullanılmadan hayvan
refahı göz önünde
bulundurularak yetiştirilen
hayvanlardan üretilen süttür. 

Üretim yapılan topraklarda
herhangi bir sentetik kimyasal
gübre, böcek ilacı, ot ilacı gibi
pestisit içeren hiçbir şey
kullanılamaz.

•Organik tarımda
konvansiyonel tarımda
yapıldığı gibi alandan
maksimum verim alma yerine,
çevre değerlerinin korunarak,
üretim yapılan toprakların
geleceğe kirletilmemiş,
çölleşmemiş verimli şekilde
aktarılması ve de bu
topraklarda yetiştirilen
ürünlerde insan sağlığını tehdit
eden risklerin ortadan
kaldırılması hedeflenmiştir.

•Toprağın içindeki doğal
besinler ürünlere taşınır.

Aynı üretim felsefesi organik
hayvansal üretim için de
geçerlidir. Örneğin bazı
konvansiyonel üretimlerde bir
inekten maksimum süt verimi
alabilmek için, hayvanın
doğasına uymayan yemleme,
hastalıklarla karşılaşıldığında
aşırı antibiyotik kullanımı ile
hayvanı iyileştirme ve
hormonlarla süt ve et üretimini
artırma ve de hayvan refahının
göz önünde tutulmaması
organik hayvancılık
uygulamalarında kanunlarla
yasaklanmıştır. Organik
hayvancılık bir hayvandan
maksimum verim almak yerine,
hem o hayvanın sağlık ve
refahını, hem de o hayvanın
ürettiği sütü tüketecek insanın
sağlığını göz önüne alır. Bu
sebeple hayvanlara doğal
şartlarına uygun besleme ve

bakımın gerçekleştirilmesi
kanunen zorunludur. Aynı
zamanda hayvanın
hastalandıktan sonra tedavi
edilmesi yerine hayvanın
hastalanmaması için gereken
koruyucu hekimlik
uygulamalarını kullanmak
gerekir. Bu tür uygulamalar
organik işletmeler için kanunen
zorunludur.

Hayvanın doğal yapısına
uygun bu uygulamalar
neticesinde üretilen organik
süt;

•Pestisit kalıntısı taşımayan,
•Küf bulundurmayan

(aflatoksin),
•Üretiminin hiçbir

aşamasında GDO içermeyen,
•Besleme değerleri

konvansiyonel sütlere göre
daha yüksek,

•Toplam bakteri sayısı
kanunla belirlenen sınırların
bile çok altında

•Hayvan refahının ve
koruyucu hekimliğin dikkate
alındığı

•Antibiyotik ve hormon
içermeyen

•Sağlıklı ve güvenilir bir
üründür.

Piyasada yer alan organik
ürünlerin tamamı gibi organik
sütler de ilgili kurumlar
tarafından verilen organiklik
logosunu taşımaktadır. Kontrol
edilmeyen hiç bir ürün ve
üretim bu sertifikayı taşıyamaz.
Bilinçli tüketicilerin aldıkları
üründe muhakkak bu logoya
dikkat etmeleri gerekir.
Sertifikalı olmayan hiçbir ürün
organik vasfını taşıyamaz.

Organik sertifikalı olarak
üretilen hiçbir organik sütlü
üründe sentetik kimyasal
katkılar kullanımı kanun ve
bağlı yönetmelikle
yasaklanmıştır. Sertifika ve
kontrol kuruluşları üretimi izler,
denetler ve sertifikalandırır.

VETERİNER BAKIŞI

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

İntiharlara karşı
“Yaşama Evet ” 
kampanyası 

BATI Trakya’da son dönemde
artan intihar vakaları nedeniyle
“Yaşama Evet” kampanyası
başlatılması kararlaştırıldı. 

3 Kasım Perşembe günü eski
Rodop valilik salonunda; yerel
yöneticiler, psikiyatrist ve
psikologların katılımı ile son
dönemde artan intihar
vakalarının değerlendirildiği bir
toplantı düzenlendi.

Toplantıya Doğu Makedonya
– Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Ahmet,
Gümülcine belediye meclis
üyesi ve Rodop İli Bağımlılığa
Karşı Önlem Alma ve Ruh
Sağlığı Merkezi Başkanı Sibel
Mustafaoğlu, Kozlukepir
Belediye Başkanı’nı temsilen

Psikolog Salih Ali, Nörolog
Adnan Gerdemeli, Psikiyatrist
Murat Emin, Psikolog Şerike
Şerif katıldı.

Toplantı sonucunda “
Yaşama Evet” adı altında bir
kampanya başlatılması
kararlaştırıldı. Kampanyayla
ilgili ayrıntıların daha sonra
yapılacak toplantılarda ele
alınacağı bildirildi. 

İSKEÇE’nin tarihi camilerinden biri olan
Arenmahalle Camii’nin yakınındaki lağımdan
sızan sular cami avlusunu kirletiyor. Günlerdir
devam eden soruna mahallenin çağrılarına
rağmen çözüm getirilmedi. 

Belediye tarafından İskeçe Arenmahalle
Camii’nin yanına yapılan oyun alanının inşası
sırasında kanalizasyona verilen zarar
nedeniyle yaklaşık bir aydır yer altındaki
kanalizasyon borusundan sızan sular cami
avlusuna akıyor. Camiyi ve etrafına saçılan
kötü koku ise bölgede ikamet eden soydaşları
rahatsız ediyor. Aynı zamanda halk sağlığını
da tehdit eden bu durum karşısında bugüne
kadar birkaç kez belediye yönetimini uyaran ve
soruna çözüm bulunmasını isteyen cami
mütevelli heyeti ve mahalle sakinleri, sorunun
bir aydır devam etmesi üzerine konuyu sosyal
medyaya taşıdı. Arenmahalle sakinlerinin
sosyal medya hesabından paylaşımlarında
lağım suları sorununa acilen çözüm
bulunması istendi. 

Arenmahalle Camii Mütevelli Heyeti üyeleri,
kanalizasyonda meydanan gelen sorun
nedeniyle buradan sızan lağım sularının cami
avlusuna aktığını, durumun sağlık açısından
da ciddiyet arzettiğini söylediler. Heyet üyeleri,
yetkililerin daha önce bölgeye gelerek
problemi gördüklerini, son günlerde konuyu
bir kez daha aktardıklarını kaydedek, belediye
yönetiminden soruna gereken duyarlılığı
göstermelerini ve acil çözüm getirmelerini
talep ettiklerini ifade ettiler. 

Lağım suları cami 
avlusuna sızıyor!

SATILIK ARSA
Gümülcine’de, Zaloggu sokak 
3 numarada inşaat yapılabilir 

416 metrekarelik arsa 
sahibinden satılıktır. 

İlgilenenler için tel no: 6997187395
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SOLDANSAĞA
1) Görüntülük – Kas 2) Üstüne öteberi koymak için
duvara ya da dolabın içine birbirine parelel olarak
tutturulmuş tahta ya da metal levha – (sosyoloji)
Eş, karı – Gümüş’ün simgesi 3) Belirti, nişan – Bir
ülkedeki arazi sınırlarının ve değerlerinin devlet
eliyle belirlenmesi 4) Japon kökenli bir dövüş yön-
temi – İlgi çekici, değişik kimse 5) Bir şeyin
üzerindeki pislik – Büyük atardamar 6) Çabuk
kırılır cisim – Ölü 7) Kalın, kaba kumaş – Namzet –
İnce bükülmüş urgan 8) İçinde insan, hayvan,
doğa ögeleri bulunan resim, figüratif – Kudret,
iktidar 9) Namus, haya – Ezan okunan yer 10)
Köyün zengini, ağa – Arsenik’in simgesi – Kayak
11) Tanrı tanımaz kimse – Çok kullanılmış, eski 12)
(zooloji) Boy 14) Tapınaklarda üzerinde kurban
kesilen, günlük yakılan, dini tören yapılan taş
masa – İşaret için yapılmış çentik veya iz.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir ağaç türü – Çocuğu olan erkek – Yansıma 2)

Bir tür giysi – Patent – Lütesyum’un simgesi 3)
Rutherfordyum’un simgesi – (askerlik) Gerileme,
geri çekilme, geri kaçma – Yeni evlenmiş kadın 4)
(jeoloji) Toprak – Dolaylı olarak anlatma – Çocuğu
olan kadın 5) Hz. Muhammed’in niteliklerini oven
kaside – Parasal – Uzun ve yorucu çalışma 6)
(felsefe) Fikir – Devim bilimi 7) Karışık renkli –
(halk dili) Bel kemiği – Gece bekçisi 8) Muhrip –
(halk dili) Kekeme 9) Ad, unvan – Pokerde, oyun-
cunun önündeki paranın tümü – Lorentiyum’un
simgesi 10) Ansızın ve güçlü – İrade dışı hareketi –
Kışın uçma organı 11) (felsefe) Ben – Genellikle
kauçuktan yapılmış toparlak – Yıkılmış veya çok
harap olmuş yapı.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Zalim,
Aksam 2) Abu, Usta, Su
3) Md, Katarakt 4)
Kadife, Ayı 5) Lal, Pike
6) Loş, Yatma 7) Oba,
Alev, Ev 8) Santra, Zat
9) Ar, Okumak 10) Çan,
Ba, Aba 11) Kan, Balerin
12) Anilin, Tm 13)
Sanayi, Saka 14) Acele,
Kesik.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Zamk, Kosa, Kısa 2)
Abdal, Barça, Ac 3) Lu,
Dalan, Anane 4) Kilo,
Ton, Nal 5) Muaf, Şark,
Biye 6) Step, Laubali 7)
Ata, İye, Mali 8)
Karakavza, Ense 9)
Ayet, Akar, As 10) Askı,
Met, Bitki 11) Mut, Çav,
Yanmak.

Lenovo Vibe K5 Plus’u inceleyelim
LENOVO'nun Vibe ailesinde

orta segmente konumlanan
fiyat/performans telefonu Vibe
K5 Plus elimizde.

Çin menşeli Lenovo, akıllı
telefon pazarına ağırlık vermeyi
sürdürüyor. Son zamanlarda
birbiri ardına gelen telefonlarını
inceleme fırsatı bulduğumuz
Lenovo'nun, bize bu defaki
konuğu Vibe K5 Plus modeli
oluyor.

Lenovo Vibe K5 Plus'ın
ekranı 5.0 inç boyutunda. Full
HD çözünürlük sunan ekran,
IPS panele sahip ve telefon bize
bu ekranıyla 441 ppi piksel
yoğunluğu sunuyor. Telefonun
piksel yoğunluğu kadar
parlaklık oranı da güzel. En
azından dış kullanımlarda gün
ışığında ekranı rahatlıkla
görebildiğinizi söyleyelim.

Snapdragon 615 işlemciden
güç alan telefon, 8 çekirdekli
işlemcisiyle göz dolduruyor. 1.5
GHz ve 1.2 frekanslı  4'er
çekirdekli Cortex A53
yongalarından oluşan bu
işlemcisiyle fiyatıyla yer aldığı
kategoride rekabetçi çizgide
duran telefon, 2 GB RAM
kapasitesinin de sahibi. 16 GB
dahili hafızası bulunan telefon,
bunu 32 GB daha microSD kart
yoluyla genişletmenize izin
veriyor.

Telefonda grafik işlemci
olarak Adreno 405 yer alıyor.
Bununla birlikte mobil oyunları
rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
Zaten bundan performans
adımında az sonra daha detaylı
bahsedeceğiz.

Telefonda 2750 mAh
kapasitesinde batarya yer alıyor.
Ayrıca 4.5G desteği elbette var.
Bununla beraber 802.11 b/g/n
standartlarında Wi-Fi,
Bluetooth 4.1'in yer aldığı
telefonla çift SIM kart
kullanılabiliyor.

Lenovo Vibe K5 Plus'ın
kameraları da 13 MP ve 5.0 MP
olarak sunulmuş durumda.
Performansına da yine ilerleyen
adımlarda bakacağız. Şimdi
Lenovo Vibe K5 Plus'ın
tasarımına göz atalım.

Vibe K5 Plus'ın tasarımı
kendi kategorisi için güzel.
Telefonun metalik çerçeve
tasarımı ve arka yüzde yer alan
alüminyum alaşımlı ancak
temelde plastik kapakla göze
hoş gelen telefon, 3 farklı renk
seçeneğinin sahibi. Elimizdeki
modeliyle gümüş renkli olan
telefon, ayrıca gri ve altın renk
seçeneklerine de sahip.

Telefonun 8 mm kalınlığı
mevcut, ağırlığı ise 142 gram
seviyesinde. Ön yüzde sade bir
görüntü sunan telefon, ekran –
gövde oranıyla da yüzde 68
seviyesinde.

5 inç boyutundaki ekranın
üzerinde ön kamerayı ve ışık
sensörünü, alt kısımda da
kapasitif butonları görüyoruz.
Bu 3 butonun arka
aydınlatmaya sahip olmadığını
da söyleyelim

Telefonun arkasında
açılabilen bir arka kapak yer
alıyor. Bataryayı da
değiştirebildiğiniz telefon, çift
SIM kart girişini bataryası

altında tutuyor. Ayrıca burada
yine microSD kart girişi de
görebiliyorsunuz.

Telefonun kara yüzünde
önemli bir ayrıntı yer alıyor. Bu
telefon tıpkı Vibe K5 modeli gibi
Dolby destekli stereo hoparlöre
sahip. Bununla önem kazanan
telefon, ses kalitesiyle fark
yaratıyor.

Yine üst tarafta kamerayı
gördüğümüz telefonda, tek
tonlu LED aydınlatma
bulunuyor. Çevrede ise sağ
kenarda güç ve ses butonlarını,
üst kenarda da microUSB ve
kulaklık girişini görüyoruz.

Uygulamalar arasında rahat
geçiş imkanı sunan ve işletim
sisteminde akıcı çalışan telefon,
açık olan oyunlar arasında da
geçiş yaptığınızda teklemiyor.

Oyun performansından
bahsedecek olursak, FIFA
Mobile ve Alto's Adventures
oyunlarında denediğimiz
telefon, kuşkusuz Modern Strike
gibi yüksek grafik isteyen
oyunlar için pek uygun değil.
Bunun da bilgisini verelim. Yani
bu telefonla rahatlıkla
oynayacağınız oyunlar arasında
Temple Run 2, Candy Crush,
Subway Surfer, Cut the Rope
gibi oyunlar olacak.

Peki, telefonun bataryası ne
kadar gidiyor? 2750 mAh
kapasitesinde bataryanın sahibi
olan telefona uyguladığımız
PCMark pil testinde karşımıza 5
saat 17 dakikalık bir sonuç çıktı.
Bunun günlük kullanıma
yansıması, orta seviyeli
kullanımlarda günü

çıkartabileceğiniz
anlamına geliyor.
Fakat yüksek
parlaklık
oranında,
üzerinde yer alan
Full HD ekranla,
sıklıkla video
izler ve oyun
oynarsanız, gün
içinde mobil şarj
cihazına ihtiyaç
duyacağınızı
söyleyebiliriz.

Vibe K5
Plus'ın önemli
artılarından biri,
elbette Dolby
destekli stereo
hoparlörleri.
Bununla beraber
telefonun iyi bir
ses deneyimi
sunduğunu
rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu
yönde beklentisi olan
kullanıcıların beklentisini
karşılayacaktır.

Vibe K5 Plus'ın kameraları,
önde 5 megapiksel, arka
yüzdeyse 13 MP olarak
karşımıza çıkıyor. Bununla
beraber kardeşi Vibe K5'le aynı
kamera özelliklerini sunan
telefon, böylece tıpkı K5 modeli
gibi sosyal medya için uygun
fotoğraf ve video kaydı
yapabilmenizi sağlıyor.

HDR ve panorama imkanı
sunan kameralar, özellikle gün
ışığı altında iyi kareler
yakalayabilir. Arka yüzdeki
kamera, LED flaşla 

destekleniyor kuşkusuz. Ve
f/2.2 diyafram açıklığına sahip.
Ancak LED flaş ve düşük
ışıklarda iyi performans
alamayacağınızın altını çizelim.
Ön taraftaki kameranın da
diyafram açıklığı f/2.8
seviyesinde.

Full HD'de 30 kare video
kaydedebilen telefon, kamera
arayüzüyle de basit bir kullanım
sergiliyor. Çark simgesini
kullanarak fotoğraf ve video
ayarlarını yapılandırabiliyor, alt
taraftaki mod tuşu ile de mod
seçebiliyor, fotoğraflarınıza
efekt ekleyebiliyorsunuz.
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Sevgili kardeşlerim

İnsanlar, ulaşım araçlarının da yardımıyla farklı şehirlere, hatta farklı
ülkelere ya da kıtalara gidebilirler. Hayvanlar da insanlara benzer; bazı
hayvanlar yavaş hareket etse de bazıları çok hızlı koşabilir ve uzun yollar
gidebilir. Peki ya bitkiler? Bitkilerin çoğu kökleriyle toprağa sıkı sıkıya bağlıdır.
O sebeple, insanlar ya da hayvanlar kadar kolay hareket edemezler.

Peki o zaman farklı yerlere gidebilmeyi nasıl başarırlar? Bu sorunun yanıtı
tohumlarında gizlidir. Bakalım bu sır nedir?

Yüzerek: Bazı tohumlar çok iyi bir yüzücüdür. Hindistancevizi tohumu
bunlara bir örnektir. Bu tohumlar suya düştüklerinde, suyun üzerinde zarar
görmeden uzun süre kalabilirler ve suyla beraber başka yerlere taşınabilirler.

Yapışarak: Bazı çiçeklerin tohumları çok yapışkandır. Hayvanların kürküne
ve insanların kıyafetlerine yapışarak çok uzak yerlere seyahat edebilirler. 

Yenilerek: Ayıların ve kuşların midesinde yolculuk etmeyi seven tohumlar
da vardır. Evet, şaşırmayın! Midesinde. Mesela böğürtlen tohumları bunlardan
biridir. Böğürtlen tohumları kuşların midesinde hiç bozulmadan kalır ve
kuşların dışkısıyla yeniden toprakla buluşur. Ancak bu süre içinde uzun bir
yolculuk yapmışlardır bile…

Uçarak: Bazı tohumların kanatları vardır. Evet, yanlış duymadınız,
kanatlıdırlar. Rüzgarla beraber tutundukları yerden koparak uçuşa geçerler ve
rüzgür onları nereye götürürse oraya giderler. Böylelikle, bulundukları yerden
çok uzaklara seyahat edebilirler. Mesela, akçaağacın helicopter pervanesine
benzeyen tohumları uzun süre uçabilir.

Saklanarak: Bazen de kargalar ya da sincaplar ağaç tohumlarını daha
sonra yemek için toprağın altına saklarlar. Ancak sakladıkları tohumların bir
kısmını almayı unuturlar. Böylece, bu tohumların farklı yerlere taşınmasına
ve oralarda çimlenmesine yardımcı olurlar.

Karahindibanın tohumlarının yayılmasında en büyük yardımcı, güçlü
rüzgarlar ve çocuklardır. Çocuklar karahindiba tohumlarını üflemeyi çok
severler; böylece de yayılmalarına yardım ederler.

Gördüğünüz gibi, bitkiler insanlar gibi kolaylıkla hareket edemese bile,
tohumları oldukça hareketlidir. Kendilerine, insanlar da dahil çok çeşitli
seyahat araçları bulurlar. Böylece çok uzak yerlere kolaylıkla giderek oralarda
büyüyebilirler. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Karahindibanın tohumlarının
yayılmasında en büyük yardımcı, 

güçlü rüzgarlar ve çocuklardır.
Çocuklar karahindiba tohumlarını
üflemeyi çok severler; böylece de
yayılmalarına yardım ederler.
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Çok eskiden çok zengin bir
adam varmış. Tek oğluyla
saray gibi bir evde
oturuyormuş. Bu arada, yaşı
ilerliyor, sağlığı bozuluyormuş.

En sonunda bir gün
hastalanıp yatağa düşmüş.
Ölmeden önce oğlunu yanına
çağırmış.

“İşte ölüm saati geldi…” diye
mırıldanmış. 

“Benden sonra bütün
servetim senin olacaktır.
Öğüdümü iyi anımsa. Para
seni değil, sen parayı yönet.
Yaşamın boyunca rahat
edersin.” demiş.

Zengin adam bunları
söyledikten az sonra nefesini
vermiş. Koskoca serveti ve
saray gibi evi oğluna kalmış. 

Oğlu babası kadar akıllı
değilmiş. Babasının yıllar boyu
biriktirdiği paraları
eğlencelerde harcıyor, yarınını
hiç düşünmüyormuş. Delikanlı,
babasının ölümünden bir iki
yıl sonra beş parasız kalmış. 

Dostları, “Kalan eşyalarını
toplayıp, bir an önce kasabayı
terk et!” demişler. 

Sonunda delikanlı,
eşyalarını evin mahzenindeki
bir sandığa koyup, kasabadan
ayrılmayı kararlaştırmış.

Bütün eşyalarını sandığa
yerleştirmiş. Sandığın üzerine
oturup biraz dinlenmek
istemiş.

Tam oturmuş ki, eski sandık
havalanıp, mahzenin
penceresinden çıkarak uçmaya
başlamamış mı?

Delikanlı uçan sandığın
üzerinden aşağıya bakmış.
Evler küçük birer kutu, yollar
ip gibi görünüyormuş.

Delikanlı neden sonra
sandığın hangisi olduğu

bilinmez bir ülkenin mermer
sarayına yöneldiğini fark
etmiş.

Burası, doğuda yaşayan
zengin bir sultanın
sarayıymış. Sandığın çevresini
kısa sürede sarayın
muhafızları sarmış.

Muhafızlar, hiçbir şey
sormadan delikanlıyı alıp,
saraya götürmüşler ve
sultanın huzuruna
çıkarmışlar.

Delikanlı, yerlere kadar
eğilip, sultanı selamladıktan
sonra başından geçenleri
anlatmaya başlamış.
Delikanlının anlattıkları,
sultanın hoşuna gitmiş.

“Bizimle bu sarayda
istediğin kadar kalabilirsin,
delikanlı.” demiş. 

Sultanın, güzelliği dillere
destan bir kızı varmış. Yoksul
delikanlı, kısa sürede kızla
arkadaş olmuş.

Her gün sarayın bahçesinde
buluşuyorlar, delikanlı,
saatlerce geldiği ülkenin
insanlarını, özelliklerini
anlatıyor, kız da onu
hayranlıkla dinliyormuş.

Delikanlının çevresindeki
hayralar ordusu, her geçen
gün büyüyormuş.
Anlattıklarını,
doğaüstü, akıl
almak,
abartılmış
olaylarla
süslüyormuş.

“Siz hiç uçan bir sandık
gördünüz mü?” diyormuş. “İşte
benim sandığım uçabilen,
büyülü bir sandıktır.
Gördüğüm ülkeler, yaşadığım
maceralar hep onun
sayesinde.”

Çok geçmeden, delikanlı ile

sultanın kızı
evlenmeye karar

vermişler. Sultan da iki
gencin evlenmesini kabul
edince, düğün hazırlıkları
başlamış.

Her yer çiçeklerle
donatılmış. Saray ışıl ışıl
parlak ışıklarla, çeşitli
kumaşlar ve değerli taşlarla
süslenmiş.

Düğün günü gelip
çattığında, delikanlıya ün

sağlayan büyülü sandık salona
getirilmiş.

Sultanın ülkesinde düğün
günleri ateş yakmak bir
gelenekmiş. İşte, ne olduysa o
sırada olmuş.

Ocaktan sıçrayan bir
kıvılcım, gidip köşedeki büyülü
sandığı alev alev yakmaya
başlamış.

Delikanlının, kendisini güçlü
kılan büyülü sandığı yanmış,
kül olmuş. 

Delikanlı, uçan büyülü
sandığının yandığına çok
üzülmüş. Bundan böyle, hiç
kimsenin ilgisini çekemeyeceği
kaygısına düşmüş. Belki de
sultanın kızı da kendisiyle
evlenmekten vazgeçecekmiş.

Artık kimsenin yüzüne
bakacak hali kalmadığını,
nişanlısından ayrılması
gerektiğini düşünmüş. Bu
yanlış düşünceler içinde, o
gece gizlice saraydan kaçmış.
Kaçışına en çok üzülen de,
nişanlısı sultanın kızı olmuş.

Delikanlı, saraydan
kaçtıktan sonra uzaklara,
kimsenin kendisini tanımadığı
yerlere gitmiş. Bu yerlerde
mutlu olacağını düşünmüş.

Delikanlı, yoksulluğa
yeniden alışmış. Gittiği
yerlerde insanlara yine
başından geçenleri
anlatıyormuş. Bu kez
abartmıyor, büyülü
sandığından da söz
etmiyormuş. Ama insanlar
kendisini yine ilgiyle dinliyor,
karnını doyuracak kadar da
para veriyorlarmış. Demek ki,
insanların ilgisi basit tahta
sandığa değil, kendisineymiş.

“Gücümün eski bir sandığa
dayandığını sanıyordum.
Bundan böyle kendi gücümü
kendimden alacağım. Yalnız,
kendime güveneceğim!..” diye
mırıldanmış.

Zaman zaman, sultanın
sarayını, orada bıraktığı
nişanlısını anımsıyor, yaşlı
gözlerle bir daha hiç
dönmeyeceği saraydan yana
bakıyor, uzaktaki nişanlısına
sanki selam yolluyormuş. 

Sizin köşeniz                                    Ilgaz Hüseyinoğlu - 6 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 

Kırmızı elma 

ile sarı armut

çizdim ve 

gökyüzü 

masmavi.

Uçan sandık
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Derdini söyle, besinini söyleyeyim!
KASLARINIZ gelişmiyor mu ?

Yoksa mideniz mi ekşiyor ? Belki
de başınız ağıyordur… Üzülme-
yin, bir çok sorununuzun
çözümü besinlerde var…

SORUN: Yüksek Tansiyon

ÇÖZÜM:
Yüksek tansiyonun temel nedeni
kan basıncının seviyesinin
yükselmesidir. Özellikle
potasyum içeriği yüksek olan
gün kurusu, kuru incir, patates,
domates, muz gibi besinlerin
yeterli miktarlarda tüketilmesi
gereklidir. Süt kalsiyum
içeriğinin yüksek olmasının yanı
sıra potasyum açısından da
zengindir. 

Sodyum içeriği yüksek olan
tuzdan, tansiyon problemi olan
bireylerin kaçınması gereklidir.
Günde bir çay kaşığı tuzdan (2
gram) daha fazla
tüketilmemelidir. 

Sebze ve meyve tüketimi çok
az veya hiç olmayan bireylerde
yüksek tansiyon probleminin
görülme riski daha yüksektir. Bu
sebeple günde 2 porsiyon meyve
tüketilmesinin yanı sıra bir ana
öğününüzün sebze olmasına
dikkat etmelisiniz. 

Yüksek tansiyon
probleminizin daha kısa
zamanda çözülmesini
istiyorsanız spora zaman
ayırmalı, sigara ve alkol gibi
alışkanlıklarınız var ise
bunlardan uzak durmalısınız.

SORUN: Kolesterol

ÇÖZÜM:
Kolesterol yüksekliği her yaşta
yaşanabilecek bir sıkıntıdır. Bu
sebeple tüm bireylerin
beslenmesine dikkat etmesi
gereklidir. Özellikle kolesterolün
yükselmesine neden olabilen
katı yağlar, yağda kızartılmış
etler, kremalı ürünler, yağlı süt
ürünleri ve şarküteri
malzemelerinin tamamı
kolesterolün artmasını

sağlamaktadır. Bunların yerine
kolesterolünüzü dengede
tutabilecek sebze ve meyveleri,
nohut, fasulye gibi
kurubaklagilleri tüketebilirsiniz.
Aynı zamanda katı yağlar yerine
zeytinyağı gibi sağlıklı yağları
yeterli miktarlarda
tüketmelisiniz. 

Lifli besinlerin başlıca özelliği
kolesterolü düşürmesidir. Bu
nedenle lif içeriği olan
ekmeklerin beslenme
programınızda bulunması
kolesterol dengesi için önemlidir.
Özellikle tam tahıl, tam buğday
başlıca ekmek seçimleriniz
olabilir. 

Ayrıca fiziksel aktivite
sıklığınızı arttırmanız, kolesterol
seviyesinin daha hızlı
toparlamasını sağlayacaktır.

SORUN: Depresyon

ÇÖZÜM:
Yoğun ve hızlı yaşamın getirdiği
başlıca hastalıklardan biri de
depresyondur. Bireylerin tüm
hormonal sistemlerini etkilemesi
nedeni ile tüm vücut
fonksiyonlarında bozulmalara
neden olan depresyonun
engellenmesi için magnezyum, B
grubu vitaminleri, D vitamini,
folat ve C vitamini alımı
desteklenmelidir.

Magnezyumun en iyi
kaynakları, yağlı tohumlar, kuru
baklagiller, yeşil yapraklı
sebzeler, çikolata ve kakaodur. B
grubu vitaminlerin temel
kaynakları ekmek, yağlı
tohumlar, kurubaklagiller ve tam
tahıl taneleridir. B grubu
vitaminleri içeren hayvansal
kaynaklı besinler ise tavuk, balık
ve yumurta sarısıdır. Aynı
zamanda hayvansal kaynakların
hepsinde bulunan B12 vitaminin
beslenme programında
bulunması önemlidir.

Güneşe maruz kalma derecesi
ile serotonin hormonu (mutluluk
verici hormon) düzeyleri
arasında da pozitif bir ilişki

bulunmaktadır. Düşük D
vitamini düzeyi ise kronik
yorgunluğa, özellikle de
depresyona yol açabilir. Ayrıca
yapılan bazı araştırmalar
depresyonun omega-3 seviyesi
ile ilişkili olduğunu
göstermektedir. Depresyonlu
kişilerde omega-3 yağ asidi
seviyesi düşük olarak
bulunmuştur. Bu sebeple yağlı
balıkların tüketilmesi gereklidir.

Tiroid problemi veya diyabeti
olan kişilerin depresyona girme
ihtimalinin daha fazla olduğu
unutulmamalı bu sebeple
seratonin salgılatan besinleri
daha sık tüketmelidirler.

SORUN: Mide Ekşimesi

ÇÖZÜM:
Mide ekşimesinin temel sebebi
düzensiz yemek saatleri ve su
içilmemesidir. Aynı zamanda
asit içeriği yüksek olan
içeceklerin tercih edilmesi,
kızartma yemeklerin tüketilmesi
de mide ekşimesini arttıracaktır. 

Kuru besinler olarak
nitelendirdiğimiz mideyi
dinlendiren leblebi, tuzlu
krakerler, ekmek gibi besinlerin
daha sık tercih edilmesi
gereklidir. Aynı zamanda mide
ekşimesini tetikleyen naneden
uzak durmalı ve akşam saat
dokuzdan sonra herhangi bir
besin tüketilmemelidir. Gece
uyanıp besin tüketmek de mide
ekşimesini tetikleyen başlıca
unsurlardandır.   

SORUN: Damar Tıkanıklığı

ÇÖZÜM:
Damar tıkanıklığının temelinde
genetik faktörler kadar bireylerin
besin seçimleri de etkendir.
Özellikle Akdeniz tipi beslenme
olarak adlandırdığımız daha çok
sebzenin tercih edildiği, etin az
tüketildiği beslenme tarzı ile
damar tıkanıklığı problemini
yaşama riskiniz düşecektir. 

Özellikle zeytinyağlı sebzeler
veya salataların tüketimi damar
tıkanıklığı riskini azaltacaktır.

Damar tıkanıklığı olan
bireylerin doktor kontrolünde
egzersiz yapması gereklidir.

SORUN: Baş Ağrısı

ÇÖZÜM:
Baş ağrısı belirtilerinin temel
sebeplerinden birisi düzensiz
yemek saatleri ve yanlış besin
seçimidir. Özellikle mutluluk
hormonu olarak adlandırılan
seratoninin vücutta salgılanması
için doğru besin tercihi
yapabilmelisiniz. 

Gün içerisinde yaşanan
problemler ve stres, baş ağrısını
tetiklerken, bunu doğru besinler
ile baskılayabilirsiniz. Muz,
çilek, kavun gibi bazı meyveler

ile belirli

sıklıklarda
tüketebileceğiniz
şekerli besinler
(tatlı, çikolata
vb.) seratonin
salgılanmasını
sağlayacak ve
gün içerisinde
çektiğiniz baş
ağrıları
azalacaktır. 

Ayrıca ekmeksiz olarak
yapılan diyetlerde daha sık baş
ağrıları meydana gelebilir. Bu
sebeple içeriğindeki çavdar
unu veya buğday unu içeriği
yüksek olan ekmekler yeterli
miktarda diyete eklenmelidir.

SORUN: Kabızlık

ÇÖZÜM:
Düzensiz yemek saatleri, hızlı
tüketilen besinlerin beslenme
programlarında sıkça yer alması,
düşük lifli besinler, yeteri kadar
su içmeme ve hareketsizlik direk
olarak bağırsak hareketlerinizin
tembelleşmesine neden olur. Bu
nedenle lif içeriği yüksek olan
sebze ve meyve tüketiminin
arttırılması, günde 2-2,5 litre su
içilmesi ve egzersiz yapılması
gereklidir. Özellikle gün kurusu,
kuru incir, kuru erik ve hurma
gibi bağırsak hızlandırıcı
besinleri ara öğünlerde daha sık
tercih edebilirsiniz. Aynı
zamanda beyaz ekmek yerine
tam buğday veya çavdar ekmeği
gibi bağırsak hızlandırıcı
besinleri tercih etmeniz
sıkıntılarınızı azaltacaktır.
Kabızlık için sürekli olarak ilaç
kullanımından ve sinamekili
bitki çayları içmekten

kaçınılmalıdır.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan

yatırım süreciniz sürüyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket

etmenin rahatlığı içindesiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
rç
la
r.
..
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Atatürk doğduğu topraklarda
özlemle anıldı... 

GÜMÜLCİNE’deki anma
törenine katılan soydaşlar
Atatürk’ün son nefesini verdiği
saat 09:05’ten önce
başkonsolosluğa gelmeye
başladı. 

Bu yılki anma etkinliğinde
Mustafa Kemal Atatürk’e ve
yaşamına ait fotoğraflar
başkonsolosluk bahçesinde
sergilendi. Sergi, konuklardan
büyük beğeni topladı. 

Gümülcine’de Atatürk için
düzenlenen anma törenine; ev
sahibi Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
başkonsolosluk çalışanlarının
yanı sıra, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami Toraman,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, İskeçe Türk Birliği
Asbaşkanı İsmet Tüccar, BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, Topiros
Belediye Başkan Yardımcısı
Sunay Hüseyinoğlu, BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
Rodop eski milletvekili Ahmet
Hacıosman, Kozlukebir
Belediyesi Gelecek Listesi
Başkanı ve eski belediye başkanı
İbrahim Şerif, emekli
öğretmenler, din görevlileri ve
çok sayıda soydaş katıldı.

Tören, Atatürk’ün vefat ettiği
saat 09:05’te bir dakikalık saygı
duruşundan sonra İstiklâl
Marşı’nın okunmasıyla başladı.  

İTB VE GTGB’DEN 
ATATÜRK VURGUSU
Bu yılki anma töreninde Batı
Trakya Türklerinin en eski
dernekleri olan İskeçe Türk
Birliği ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği yöneticileri
Atatürk’le ilgili birer konuşma
yaptı. 

KORAY HASAN: “ATATÜRK
TOPLUMUN HER 
KESİMİNİ KUCAKLAYAN 
BİR HALK ADAMIYDI”
İlk olarak konuşan Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, “Bıraktığı ölümsüz
eserlerin varisi olmakla daima
gurur duyduğumuz anavatan
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebediyete intikalinin 78. yılında
onu her zamankinden daha iyi
anlamak ve hatırlamak üzere bir
araya gelmiş bulunuyoruz.”
diyerek konuşmasına başladı.
Atatürk’ün 57 yıllık hayatı

boyunca Türk milletine
kazandırdıklarının doğru bir
şekilde anlaşılması gerektiğini
vurgulayan Koray Hasan,
“Uygarlık yolunda ilerlediğimiz
21. yüzyılda ileriyi görebilen,
daha ileriye gitmeyi amaçlayan,
yeni nesiller yetiştirmek Mustafa
Kemal gibi düşünmenin ilk
adımıdır. Atatürk, toplumun her
kesimini kucaklayan bir halk
adamıydı, çünkü halkı için
uğraşmış halktan biri gibi
davranmıştır. Mustafa Kemal, bir
suikast girişiminden sonra şu
sözleri söylemiştir: Benim naçiz
vücudum elbet bir gün toprak
olacaktır, ancak Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN 
BARIŞI İSTEMİŞTİR”
Atatürk’ün barışa verdiği büyük
öneme vurgu yapan GTGB
Başkanı Hasan konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Atatürk, bütün
dünyanın barış içinde

yaşamasını istemiştir.
Bugünlerde dünyamıza
baktığımızda, tüm uluslararası
kuruluşların barış yollarını
aramasına rağmen kan, gözyaşı,
savaş, kıyım kol gezmektedir.
Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda
sulh’ sözünü bundan yaklaşık 90
yıl önce belirtmiş ve bütün
dünyanın kardeşliğini
dostluğunu istemiştir. Dünyada,
uluslar arasında karşılıklı
anlayışın, sürekli barışın
öncülüğünü yapmıştır. Yaşamı
boyunca insanlar arasında hiç
bir renk, din, ırk, ayrımı
gözetmemiştir. Ulusumuzun
kurtarıcısı, laik, demokratik ve
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu, eşsiz devlet adamı
Atatürk, dün olduğu gibi,
bundan böyle de yolumuzu
aydınlatmaya devam edecek,
ilke ve devrimleri geleceğe yön
vermeyi sürdürecektir.”

Devamı 16. sayfada

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurucusu, büyük

önder ve devlet
adamı Mustafa
Kemal Atatürk,

78. ölüm yıl
dönümünde

doğduğu
topraklarda da

anıldı.
Atatürk’ün vefat

ettiği 10
Kasım’da

Türkiye’nin
Gümülcine

Başkonsolosluğu
’nda anma töreni

düzenlendi.
Türkiye’nin
Gümülcine

Başkonsolosluğu
’nda

gerçekleştirilen
anma törenine

Batı Trakya
genelinden çok
sayıda soydaş

katıldı. 
Mustafa Kemal

Atatürk,
doğduğu ve

çocukluk
yıllarıyla gençlik

yıllarının bir
kısmını geçirdiği

baba ocağı
Selanik’teki

evinde de anıldı.
Selanik’teki

anma etkinliğine
Türkiye’den çok

sayıda misafir
katıldı. 
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15. sayfanın devamı

İSMET TÜCCAR: “O, DÜNYAYI
AYDINLATACAK BİR 
GÜNEŞ OLMUŞTUR”
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen
etkinlikte ikinci konuşmayı İskeçe Türk
Birliği Asbaşkanı İsmet Tüccar yaptı.
Tüccar konuşmasına şu ifadeleyle
başladı: “Türk milletinin önderi ve yol
göstericisi, anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu, hemşehrimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete
intikalinin 78. yıldönümünde rahmetle,
saygıyla ve minnetle anıyoruz.” 

İTB Asbaşkanı İsmet Tüccar
konuşmasına şöyle devam etti: “Atatürk,
sadece büyük bir asker değil, milletine
en karanlık dönemde ışık olabilmiş,
umut olabilmiş ve sönmeyen son ocaktan
tüm dünyayı aydınlatacak adeta bir
güneş olmuştur. Söylediği her söz en az
bir kitap değerinde ve derinliğinde,
yaptığı her iş bir devrim niteliğinde
olmuştur. Onun yaptıklarını yücelterek,
onu ilâhlaştırmak değil tabii ki
amacımız. Fakat yapılanların gerçek
değerini görerek, hayata geçirdiği
devrimlerinin zorluğunu ve önemini
doğru bir şekilde analiz ederek, Mustafa
Kemal denen ve Türk Milleti denen,
içimizdeki büyük cevheri anlayabilmektir
amacımız.”

“MUSTAFA KEMAL’E HER 
ZAMAN VEFA BORÇLUYUZ”
Mustafa Kemal Atatürk’ün en zor
şartlarda ilhan kaynağı olabileceğini ve
asla ümitsizliğe düşülmesine izin
vermediğini ifade eden İsmet Tüccar,
“Onun hayata geçirdiği değerleri ve
yenilikleri Batı Trakya’ya taşımayı hedef
olarak koyan bir derneğin, İskeçe Türk
Birliği’nin yöneticisi olmaktan gurur
duyuyoruz. Batı Trakya’da Türk
kültürünü ayakta tutmak ve bu
kültürümüzü gençlerimize aktarabilmek;
engin Türk kültürünü yaşatabilmek ve
bunu yaparken de her zaman barış ve
demokrasiyi en üstte tutan bir dernek
olarak ve elbette ki bir toplum olarak,
hemşehrimiz Mustafa Kemal’e her zaman
vefa borçluyuz. Genç nesillerimizi onun
çağdaş değerleri, onun iradesinin bir
nebzesi ile yoğurabilirsek ne mutlu
bizlere. Bu duygu ve düşüncelerle
anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bir
kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.
Mekânı cennet olsun. Bu vesileyle Batı
Trakya Türkleri için mücadele eden ve
ebediyete intikal etmiş olan tüm
büyüklerimize, vatan ve millet için
şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize
ve 15 Temmuz’da, ipi başkalarının elinde
olan hainlerin, darbe girişimi sırasında
silahsız bir şekilde, silaha , topa ve
tüfeğe karşı bedenini ortaya koyarak
vatanını, milletini ve geleceğini savunan
demokrasi şehitlerimize yüce Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve Türk dünyasına
başsağlığı diliyoruz.” diye konuştu. 

BAŞKONSOLOS ALİ RIZA AKINCI
Atatürk’ü anma etkinliğinde son
konuşmayı Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı yaptı.
Akıncı, Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük
liderlerinden biri olduğunu vurguladı.
“Komutan bir mareşal olarak askeri
başarıları ile, bir devlet adamı olarak
gösterdiği kurucu irade ve felsefesiyle ve
bir milli lider olarak geride bıraktığı
eserleriyle tarih boyunca anılmaya
devam edilecek” diyen Başkonsolos
Akıncı konuşmasına şöyle devam etti:
“Atatürk’ün bir çok özelliğinden ve
fikrinden söz etmek mümkün; buna tabii

ki vaktimiz yok ama ben birkaç tanesi
üzerinde, güncel olarak her an etkisini,
büyüklüğünü hissettiğimiz bazı ilkeleri
üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle
milli irade. 1920’de çok zor şartlarda
kurduğumuz Gazi Meclisimizin
duvarında biliyorsunuz, ‘Hakimiyet
Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözü yer alır
ve bu bizim devletimizin ve milletimizin
kurucu felsefesidir. Bunun ne kadar
önemli bir ilke olduğunu 15 Temmuz
gecesi birlikte anladık. Devletin
kendisine verdiği yetkiyi, topu, tüfeği,
tankı, savaş uçağını milletin iradesine
karşı kullanmak isteyen bir çetenin, ‘O
irade size ait değil bize aittir, sizin
adınıza biz karar veririz’ demek isteyen
bir grubun müdahalesini milletimiz
kahramanca göğüsledi. Bu tarih
kitaplarına geçmeyi hak eden, üzerine
filmler, destanlar, şiirler yazılmayı hak
eden bir kahramanlık sayfasıdır. Yine
Atatürk’ün bize bıraktığı bir başka ilke
askerin, ordunun mutlak surette
siyasetin dışında kalması gerektiği
düşüncesi. İstiklâl Harbi’mizi, Kurtuluş
Savaşı’mızı birlikte yaptığımız kahraman
komutanlara ya üniformayla göreve
devam etme, ya da sivil bir şekilde
siyasete devam etme seçeneği sunmuştu
Atatürk. Bunun da ne kadar değerli
olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar
Balkan Savaşlarında ordunun siyasetle
eski nesil, yeni nesil, mektepli, alaylı gibi
bölünmesi nedeniyle ne kadar zaafa
uğradıklarını bizzat yaşamışlardı.”

“TÜRKİYE TÜM SIKINTILARA 
VE ÇALKANTILARA 
RAĞMEN DİMDİK AYAKTA”
Atatürk’ün dünya siyaseti açısından uzak
görüşlü ve ilkeli bir tavır takındığını
belirten Başkonsolos Akıncı, bu tavrı
“Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışıyla
somutlaştırdığını söyledi. Akıncı,
“Gerçekten bunu bire bir yaşıyoruz.
Bütün güney sınırlarımız boyunca
devletler çatırdıyor, yüzbinlerce,
milyonlarca insanlar acılar yaşıyor;
niçin? Buradaki bazı makro planların
gerçekleşmesi için. Ve, Türkiye
Cumhuriyeti bütün bu zorluklara,
çalkantılara ve fırtınalara rağmen kendi
bölgesinin bir istikrar adacığıdır. 3
milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği
yapıyor. Bütün bu sıkıntılara rağmen
ekonomisi güçlü, devlet kurumları
istikrarlı. Biz, bir millet olarak böylesine
zor bir coğrafyada dimdik ayaktayız; öyle
de kalmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Ali Rıza Akıncı konuşmasını, “Ben,
sözlerimi sizlere teşekkür ederek
tamamlamak istiyorum. Her zaman
olduğu gibi bütün törenlerimizde yer
alma hassasiyeti gösteriyorsunuz. Bu
duyguları ve düşünceleri, yeni nesillere
de hep birlikte aktaralım.” sözleriyle
tamamladı. 

ÇOCUKLARDAN ATATÜRK ŞİİRİ
Konuşmalardan sonra çocuklar
Atatürk’le ilgili şiirler okundu. Azra
Karapaça’nın “Atatürk’ün Resmi”, Şevval
Çalışkan’ın “Atam Sen Rahat Et” ve Ozan
Hasan’ın okuduğu “Atatürk” isimli
şiirlerden sonra anma töreni sona erdi.

SELANİK’TEKİ ANMA 
TÖRENİNE YOĞUN KATILIM
Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,
doğduğu Selanik’te de törenlerle anıldı.
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosluğu’nun yanındaki Atatürk
Evi’nde gerkeştirilen anma töreni son
yıllarda en yoğun katılımlardan birine
sahne oldu. 

Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan'ın ev sahipliğindeki törene,
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen

yaklaşık bin öğrenci ve vatandaş katıldı. 
Başkonsolos Okan törende yaptığı

konuşmada, "Atatürk'ü ziyaret etmenin
hakikati, onun doğduğu evi ya da
Anıtkabir'i ziyaret etmek değildi.
Atatürk'ü ziyaret etmek onu görmek
demek, sevgili Atamızı gönlümüze alıp, o
harika insanı gönül dünyamızda,
düşünce alemimizde yaşatıp, her an, her
nefeste ve her yerde onu tefekkür
etmektir." ifadelerini kullandı. 

Okan'ın konuşmasının ardından
tören, öğrencilerin okuduğu şiirler ve
söyledikleri marşlarla devam etti. Gün
boyunca ziyarete açık olacak Atatürk
Evi'ni yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret
etmesi bekleniyor. 

Selanik’te gerçekleştirilen törene,
İstanbul’daki Batı Trakya Eğitim ve
Sağlık Vakfı’ndan da kalabalık bir ekip
katıldı. 

Azra Karapaça

Şevval Çalışkan Ozan Hasan

Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan

İskeçe Türk Birliği
Asbaşkanı İsmet Tüccar

Selanik
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İntihar etmek çaremidir?
Ne şekilde olursa olsun bir

kimsenin kendisini
öldürmesine "intihar"

denir. İntihar Allah'ın yaratmış
olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden
de büyük günahlardandır. İnsana
canı veren Allah olduğu gibi, onu
almaya yetkili olan da odur.

Son zamanlarda ekonomik
sıkıntılardan veya başka
sebeplerden Batı Trakya’da  intihar
vakalarına  çok sık
rastlayabiliyoruz. Şüphesiz intihar,
bir nevi Kader’e isyandır, Allah’ın
verdiği emanete ihanettir. Sebebi
ne olursa olsun intihar haramdır.  

İntihar etmenin haramlığı ve
ahiretteki tehlikesi ayet ve
hadislerle sabittir. Kur'an-ı
Kerîm'de şöyle buyurulur: “Ey
iman edenler, mallarınızı aranızda
karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz
ticaret yolu hariç, batıl yollarla
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin.
Şüphesiz Allah size karşı çok
merhametlidir.” (Nisa s., 4/29)
Ayette, fiilen cana kıyma anlamı
yanında, Allah'ın haram kıldığı
şeyleri işlemek, masiyete dalmak
ve başkalarının mallarını batıl
yollarla yemek sûretiyle kendisine
yazık etmek, ahiret hayatını
mahvetmek anlamı da vardır. (İbn
Kesîr Tefsîri) 

Hadis-i şerifte şöyle
buyurulmuştur: “Yedi helak edici
günahtan uzak durunuz. Denildi
ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?;
şöyle buyurdu: Allah'a ortak
koşmak, bir cana kıymak, yetim
malı yemek, savaştan kaçmak,
iffetli, hiçbir şeyden habersiz
mümin kadına zina iftirası
yapmak.” (Buhârî)

İntihar geçmiş ümmetlerde de
yasaklanmıştır. Cündüb b.
Abdullah'tan Hz. Peygamber
(s.a.s)'in şöyle dediği
nakledilmiştir: “Sizden önceki
ümmetlerden yaralı bir adam
vardı. Yarasının acısına
dayanamayarak, bir bıçak aldı ve
elini kesti. Ancak kan bir türlü
kesilmediği için adam öldü. Bunun
üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can
hakkında benim önüme geçti, ben
de ona cenneti haram kıldım,
buyurdu.” (Buhârî)

İntihar edenin uhrevî cezası,
intihar şekline uygun olarak verilir.
Hadis-i şeriflerde; “Kim kendisini
bıçak gibi keskin bir şeyle
öldürürse, cehennem ateşinde
kendisine onunla azap edilir”
(Buhâri)

“(Dünyada ip ve benzeri) şeyle
kendisini boğan kimse
cehennemde kendisini boğar,
dünyada kendisini vuran
cehennemde kendisini vurur
(azabı böyle olur)” (Buhârî) 

İslâm alimlerinin çoğunluğuna
göre, intihar eden dinden çıkmış
olmaz, üzerine cenaze namazı da
kılınır. Hayber Gazvesinde intihar
eden Kuzman'ın cehennemlik
olduğu bildirilmişse de,
cehennemde ebedî olarak

kalacağını belirten açık bir ifade
yoktur. Bu yüzden intihar suçunu
işleyenin cezasını çektikten sonra
cehennemden kurtulacağı umulur.  

Hz. Peygamber'in, bıçakla
kendisini öldüren kimsenin cenaze
namazını kıldırmadığı nakledilir.
Ancak bu olay, intihar edeni
cezalandırmak ve başkalarını
böyle bir fiilden menetmek
amacına yöneliktir. Nitekim
Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze
namazını kılmıştır.

Dünyada birçok insan, çeşitli
nedenlerle ticarette iflas
ettiğinden, aile geçimsizliğinden,
yaptığı hatalardan bunalıma
düşüp kurtuluş çaresini intiharda
bulacağını sanır ve canına kıyar.
Oysa intihar, çare değildir. Eğer bu
dünyadan sonra bir hayat
olmasaydı intihar belki çare
olabilirdi. Ama maddi vücudun
ölmesi, her şeyin bitmesi demek
değildir. Ölüm, ruhun yeni bir
hayata başlamasıdır. O hayat
süreklidir. Canına kıyan kimse,
ruhunu Allah’ın azabına atmış
olur, ahiretini mahveder.

Toplum olarak bizler de
üzerimize düşen görevi yapmamız
gerekir. Zorluklarla boğuşan
aramızdaki insanlara yardım
etmemiz ve dertlerine çare
aramamız gerekir. İslam Dini
paylaşma ve yardımlaşmaya
akrabalardan ve yakından
başlamayı öğütler. Kur’an-ı
Kerim’de  Allah’u Teâla “…Anaya,
babaya, akrabâya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yanınızdaki arkadaşa,
yolcuya ve mâliki bulunduğunuz
kimselere ihsân ile muâmele edin,
iyi davranın…” (en-Nisâ, 36)
buyurmaktadır.

Her kes komşusunu takip etmeli
kendi imkanları ölçüsünde
yardımda bulunmalıdır. komşunun
hak ve hukukun çokluğundan
dolayıdır ki Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyurmuştur: “Komşusu aç
olduğu halde tok sabahlayan
bizden değildir.” (Hâkim, II, 15;
Heysemî, VIII, 167) 

Sonuç olarak, beden Cenâb-ı
Hakkın insanoğluna verdiği en
büyük emanettir. Bu emaneti, ruh
bedenden kişinin kendi
müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya
kadar korumak gerekir. Bunun için
de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara
sonuna kadar sabır göstermesi
İslam'ın amacıdır.  Hayat, en kötü
şartlar altında bile güzeldir.
Çünkü, ruh bedende kaldıkça
Allah'tan ümit kesilmez. Her
geceden sonra gündüz, her
zorluktan sonra bir kolaylık vardır.
Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan
yardım istemesi, sıkıntı ve
problemlerin çözümünün
başlangıç noktasını teşkil eder.
Yüce yaratıcı umulmayan,
beklenmeyen yer ve yönlerden
kolaylıklar ihsan eder. Çünkü
O'nun her şeye gücü yeter. O'na
dayanan da güç kazanır. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Gümülcine’deki arıcılar
Türkiye’de 
kongreye katıldılar

GÜMÜLCİNE’deki Çevreci
Arıcılar ve Arı Sevenler Derneği
üyeleri, Türkiye’de 1 – 5 Kasım
tarihleri arasında düzenlenen
5. Uluslararası Muğla Arıcılık
ve Çam Balı Kongresi’ne
katıldı. 

15 ülkeden katılımcıların
olduğu kongrede, teknik

arıcılık hakkında son
gelişmelerin yanı sıra arı
ürünleri ambalaj ve pazarlama
alanlarında önemli konuların
ele alındığı belirtildi. 

Gümülcine Çevresi Arıcılar
ve Arı Sevenler Derneği
Başkanı Halit Halil İbram, “Bir
çok ülkeden değerli hocaların

katıldığı kongrenin çok verimli
geçtiğini düşünüyorum. Çok
önemli şeyler öğrendik. Bizim
için çok yararlı oldu. Kongreye
katılan bölge arıcılarımız da
çok memnun kalmışlardır.”
açıklamasında bulundu.

Kongreye Batı Trakya’dan
yaklaşık 50 arıcı katıldı.

BULGARİSTAN’da Cumhurbaşkanlığı ve
ulusal referandumun gerçekleştirildiği 6 Kasım
Pazar günü Pleven şehrinde bulunan caminin
duvarına hakaret içeren yazıların yazıldığı
belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler
seçimlerden bir önceki gece caminin bir
duvarına İslam karşıtı yazı yazdılar. Pleven Bölge
Müftülüğü olayla ilgili polise başvurdu. 

Bu, şehirde gerçekleştirilen Müslümanlara
karşı ilk eylem değil. Ağustos ayının başında
Pleven Müftülüğü’ne ait cenaze arabasına da

provokatif yazılar yazılmıştı.

YİNE DOMUZ KAFASI!
Öte yandan, 4 Kasım Cuma günü Varna’nın
Dılgopol ilçesinin Medovets köyü camisinin
duvarına da Türklere yönelik nefret söylemi
içeren Bulgarca “Ölün Türkler” yazıldığı ve cami
girişinin yanında bulunan bir ağaca da domuz
kafası asıldığı belirtildi. 

Sadece Türklerin yaşadığı Medovets köyünde
yaklaşık 200 kişi ikamet ediyor. 

Bulgaristan’da cami 
duvarına İslam 
karşıtı yazılar yazıldı
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Η υποκριτική λύπη των Ευρωπαίων 
για την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ

Ενα κύμα λύπης, ανησυχίας και

απογοήτευσης εκφράζεται μέσα

από τις ανακοινώσεις ή τα

υπονοούμενα των ηγετών της Ε.Ε. για

την ανέλπιστη (;) εκλογή του Ντόναλτ

Τραμπ στις ΗΠΑ. Οι ηγεσίες της

Ευρώπης, με πρώτους και καλύτερους

τους Γερμανούς και τους Γάλλους, είχαν

επενδύσει πάνω στην εκλογή της Χίλαρι

Κλίντον η οποία θα αποτελούσε μία

ασφαλή σύμμαχο, αποδεκτή

συνομιλήτρια, χωρίς εκπλήξεις και με

«πολιτικώς ορθή συμπεριφορά», που θα

εξασφάλιζε την σταθερότητα και την

μακροημέρευση (κατ’ αυτούς), του

πολιτικού συστήματος και του

κοινωνικού μοντέλου που έχουν

οικοδομήσει. Λένε, ότι ο Τραμπ μπορεί

να είναι κίνδυνος για τις δημοκρατικές

αξίες, για την κοινωνική ισότητα, για τον

σεβασμό στην διαφορετικότητα, για τις

αξίες της ανεκτικότητας και του

σεβασμού των θρησκευτικών και των

φυλετικών μειονοτήτων. 

Πράγματι, μπορεί ο νεοεκλεγμένος
πρόεδρος των ΗΠΑ να είναι είτε αυτό
που περιγράφουν με εμφανή φόβο και
ανησυχία οι ευρωπαϊκές ελίτ ή μπορεί
εντέλει να αποδειχθεί και κάτι εντελώς
διαφορετικό. Κανείς δεν μπορεί -και δεν
δικαιούται- να προεξοφλήσει τις
πολιτικές επιλογές και την συμπεριφορά
ενός ηγέτη που πρόκειται να αναλάβει
την εξουσία σε δύο μήνες από σήμερα, με
βάση τις προεκλογικές του εμφανίσεις…

Ας, δούμε όμως ποιες είναι οι
πολιτικές και τα αποτελέσματα που
παράγουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
όλων εκείνων που δείχνουν να
αποδοκιμάζουν σήμερα τον Τραμπ. 

Από το 2008 και την εκδήλωση της
μεγάλης κρίσης μετά την κατάρρευση της
τράπεζας της Lehman Brothers στις ΗΠΑ,
η Ευρώπη βιώνει μια πρωτοφανή
κοινωνική, πολιτική και οικονομική
κρίση που έχει οδηγήσει στην φτώχεια
και το κοινωνικό περιθώριο ευρύτερες
ομάδες του πληθυσμού, διευρύνοντας
ταυτόχρονα το οικονομικό χάσμα βορρά-
νότου. 

Η Ευρώπη των αξιών και των
ανθρωπιστικών ιδεωδών υποχωρεί και
χάνει σταθερά έδαφος. Δίνει την θέση
της σε αυταρχικές συμπεριφορές που
εκπορεύονται από τις δυνάμεις
καταστολής και τον κρατικό μηχανισμό,
τον πολιτικό εκτραχηλισμό, τον ακραίο
λαϊκισμό, την ισλαμοφοβία και την
επιβολή μιας μονοδιάστατης
οικονομικής πολιτικής που κάνει τους
φτωχούς φτωχότερους και τους
πλούσιους πλουσιότερους.
Παραδοσιακές κατακτήσεις του
ευρωπαϊκού διαφωτισμού, η άσκηση
συνδικαλιστικών ελευθεριών, οι
ανοιχτές κοινωνίες με ελεύθερη
διακίνηση προσώπων και αγαθών, οι
κοινωνικές κατακτήσεις, το δικαίωμα
στην σταθερή εργασία, δεν υπάρχου
πια. Έχουν δώσει την θέση τους σε
έννοιες όπως «οι ευέλικτες σχέσεις
απασχόλησης», «η ελαστικοποίηση του
ωραρίου», τα κλειστά σύνορα με τα
συρματοπλέγματα, τα κέντρα υποδοχής
μεταναστών, ενώ παράλληλα
διεξάγονται μέχρι και ξενοφοβικά
δημοψηφίσματα όπως έγινε πρόσφατα
στην Ουγγαρία με ερώτημα την εκδίωξη
των ξένων και των μεταναστών. 

Χώρες όπως η Γερμανία,
παρεμβαίνουν με ασυνήθιστο τρόπο
στα εσωτερικά πολιτικά θέματα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, εκφράζοντας την
προτίμησή τους σε κόμματα και
κυβερνήσεις ιδεολογικά συγγενείς προς
τις δικές τους. 

Προσπαθούν να οριοθετήσουν με
άκομψο τρόπο τις πολιτικές εξελίξεις,
όπως συνέβαινε παλαιότερα σε αποικίες
της Αφρικής. Αποφάσεις των εθνικών
κοινοβουλίων επιστρέφονται πίσω από
ένα κλειστό ευρωπαϊκό διευθυντήριο ως

απαράδεκτες και η δυνατότητα εθνικής
νομοθέτησης, ιδίως για μεγάλα
οικονομικά θέματα, έχει καταστεί
σχεδόν ανεδαφική, ιδιαίτερα για τις
χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Η
αίσθηση, ότι μία είναι η οικονομική
πολιτική και όποιος δεν τη εφαρμόζει
δεν έχει θέση μέσα στην Ε.Ε. και την
ευρωζώνη, καταστρατηγεί την ουσία
της δημοκρατικής επιλογής για την
πολιτική εξουσία που κάθε λαός θέλει
να ασκείται στην χώρα του.

Όλα αυτά γίνονται γιατί θα πρέπει να
προχωρήσει, υποτίθεται, η ιδέα της
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ποια είναι τα
αποτελέσματα των ασκούμενων
πολιτικών αυτού του είδους; Brexit στην
Βρετανία, Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα,
ακροδεξιός πρόεδρος στην Αυστρία,
Λεπέν στην Γαλλία, ακροδεξιά στην
Ουγγαρία, AfD (το ξενοφοβικό και
ρατσιστικό κόμμα) στην Γερμανία,
επέλαση ακραίων αντιισλαμικών
κινημάτων στις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης, επέκταση του φόβου και της
κοινωνικής ανασφάλειας παντού
σχεδόν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Συμπέρασμα: εκείνοι, που λένε
σήμερα ότι φοβούνται τις συνέπειες της
εκλογής Τραμπ στις ΗΠΑ, έκαναν ό,τι
περνάει από το χέρι τους για να
δικαιώσουν και να νομιμοποιήσουν στις
συνειδήσεις των ευρωπαϊκών
κοινωνιών, την κουλτούρα και την
πολιτική συμπεριφορά που απορρέει
από το πρότυπο της πολιτικής
νοοτροπίας του νέου ηγέτη της
υπερδύναμης στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού.  Ας μην κάνουν ότι
λυπούνται, λοιπόν, γι’ αυτή την εξέλιξη.
Είναι πολύ αργά για τα (κροκοδείλια)
δάκρυά τους.                       

BTTDD’den, İzmir Barosu 
Başkanı Özcan’a ziyaret 

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, aslen Batı Trakyalı olan
İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez İzmir Baro
Başkanlığı’na seçilen Aydın Özcan’ı ziyareti
sırasında Başkan Necmettin Hüseyin’e,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt ve BTTDD İzmir
Şube Başkanı Mümin Durmuş eşlik etti.
Dernek yetkilileri, Özcan’a hayırlı olsun
dileklerini ilettiler. 

Genel Başkan Necmettin Hüseyin, Aydın
Özcan başkanlığındaki İzmir Barosu’nun bu
dönem Batı Trakya davasına büyük katkı

sağlayacağından ve Batı Trakya Türk
toplumunun sorunlarını uluslararası
platforma taşıma adına birlikte çok daha iyi
işler yapabileceklerinden emin olduğunu
belirtti. 

Baro Başkanı Aydın Özcan da, İzmir’de
yıllarca şube başkanı olarak bayraktarlığını
yaptığı Batı Trakya davasına, şimdi de İzmir
Baro Başkanı olarak katkı sağlayabilmenin
mutluluğunu yaşadığını ve camianın ihtiyacı
olabilecek her konu ve platformda hem
başkan, hem de yönetim olarak yanlarında
olduklarının bilinmesi gerektiğini belirtti. 

Selanik’te bir grup 
gösterici Amerikan
Başkonsolosluğu'nu bastı

SELANİK kentinde bir grup gösterici, ABD Başkanı Barack
Obama’nın 15 Kasım’da Yunanistan’a yapması beklenen ziyareti
protesto etmek için Amerikan Başkonsolosluğu’nu bastı.

Alınan bilgiye göre,  Selanik’te kent merkezindeki Çimiski
Caddesi'nde ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önüne
gelen yaklaşık 15 kişi, güvenlik görevlilerini geçerek içeri girdi.
Konsolosluk bürolarının bulunduğu binaya girdikten sonra sloganlar
eşliğinde Amerikan karşıtı pankart açarak bildiri fırlatan göstericiler,
olay yerine gelen polisler tarafından dışarı çıkarıldı.

Polis, binaya giren göstericilerden 6’sının gözaltına alındığını
açıkladı.

Kendilerini iktidar karşıtı anarşistler olarak adlandıran "Rubicom"
grubu üyesi olduğu belirtilen göstericilerin daha sonra serbest
bırakıldığı bildirildi.

Anarşist grup, kısa bir süre önce internet aracılığıyla yayımladığı
mesajda, Obama’nın, Yunanistan ziyaretini protesto etmek için
Atina’da 15 Kasım'da toplu bir gösteri yapılması çağrısında
bulunmuştu.
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ABD'de dün yapılan 58. başkanlık
seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti
adayı iş adamı Donald Trump, önemli bir
sürprize imza atarak ABD’nin 45. başkanı
oldu.

ABD’de 1 Şubat 2016’da Iowa’daki ön
seçimlerle başlayan 58. başkanlık seçim
süreci,  ülkenin 50 eyaletinde ve başkent
Washington DC’de yapılan seçimlerle
sonuçlandı.

Deneyimli rakibi eski dışişleri bakanı
Demokrat Hillary Clinton’ı geride
bırakarak Beyaz Saray’a çıkmaya hak
kazanan Trump, ABD'de 60 yıl aradan
sonra siyasi kariyeri olmadan koltuğa
oturan ilk başkan oldu ve önemli bir
sürprize imza attı.

70 yaşında başkanlık koltuğuna
oturacak Trump, ABD tarihinin en yaşlı
başkanı unvanını da alacak.

DONAL TRUMP KİMDİR?
New York’ta 14 Haziran 1946 tarihinde

Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş
çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya
gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş
adamı Frederick Trump'ın torunudur.

Emlakçı olan babasının da teşvikiyle
gençlik yıllarından itibaren emlak
dünyasına merak saldı. 1968'de
Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi
bölümünden mezun olan Trump, 1971'de
babasının şirketinin kontrolünü aldı ve
şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan
bölgesine taşıyan Trump, yaptığı otellerle
kısa sürede adını duyurdu. 2004 yılında
Amerikan NBC kanalında “Çırak” (The
Apprentice) adlı programı yapmaya
başlayan Trump, şov dünyasında
şöhretini biraz daha artırdı.

VARLIĞI 3,6 MİLYAR DOLAR
Forbes dergisi tarafından 2016'da
"Dünyanın En Zengin 400 İnsanı"
listesinde yer alan Trump'ın 3,6 milyar

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump
Cumhuriyetçi Trump, ABD'de 60 yıl aradan

sonra siyasi kariyeri olmadan koltuğa oturan
ilk başkan oldu. Politikaya sonradan giren
Trump, Müslümanları ve Hispanikleri hedef
alan sözleriyle tepki toplamasına rağmen
beyaz Amerikalıların yoğun desteğiyle Oval
Ofis’te oturmaya hak kazandı.

dolar civarında varlığı olduğu tahmin
ediliyor.

Seçim kampanyası süresince eski
vergileri sıkça tartışma konusu olan
Trump'ın son 18 yıldır vergilerini
ödemediği iddia edildi.

NOBEL BARIŞ
ÖDÜLÜNE 
ADAY OLDU
ABD'de İslamofobik söylemleri
nedeniyle eleştirilen Trump, 2016
yılında "güç ideolojisiyle sağladığı barış
tezinin; radikal İslam, DEAŞ, nükleer
güç sahibi İran ve komünist Çin’e karşı
caydırıcı silah olarak kullanılması’’
nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday
gösterildi, ancak ödülü kazanamadı.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı
Mike Pence ise Indiana Valisi olarak
görev yapıyordu.

Daha önce iki evlilik yapan ve 2005
yılından beri Melania Trump ile evli
olan Trump'ın 5 çocuğu bulunuyor.

ABD'nin 45. başkanı olmaya hak
kazanan Trump, 20 Ocak 2017'de
yapılacak törenle mevcut başkan Barack
Obama'dan görevi devralacak.

CLİNTON’DAN 
İLK AÇIKLAMA
ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden
Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary
Clinton, seçimin galibi Donald Trump'ın
bütün Amerikalılar için başarılı bir
başkan olması temennisinde bulundu.
Clinton, Trump'ı aradığını ve ülke adına
kendisiyle çalışabileceğini ilettiğini
söyledi.

Hillary Clinton, New York'ta kendisini
ayakta alkışlayan taraftarlarının
karşısına gülümseyerek çıktı ve
kendisine destek veren herkese teşekkür
etti. 

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı

Trump'ı arayarak tebrik ettiğini aktaran
Clinton şöyle konuştu: “Ülke adına
kendisiyle çalışabileceğimi söyledim.
Umarım Bütün Amerikalılar için başarılı
bir başkan olur. Böyle sonuçlanmasını
istemezdik ve bu seçimi
kazanamadığımız için üzgünüm. Hayal
kırıklığına uğradığınızı biliyorum, ben
de umutlarını hayallerini bu çabaya
bağlayan milyonlarca Amerikalı gibi
hayal kırıklığına uğradım. Bu durum
can sıkıcı ve bir süre daha öyle olacak,
ama şunu unutmayın bizim
kampanyamız sadece bir kişi ya da
seçimden ibaret değildi, umut dolu,
kapsayıcı bir Amerika inşa etmek
amacımız." 

ABD'nin, düşündüklerinden daha
fazla bölündüğünü belirten Clinton,
"Hala ABD'ye inancım var. Siz de
inanıyorsanız, bu sonuçları kabul edip,
önümüze bakmalıyız. Donald Trump
başkanımız olacak ve ona açık fikir ve
ülkeyi yönetme şansı vermek
zorundayız." ifadelerini kullandı. 

OBAMA’YA 
TEŞEKKÜR
Clinton, ABD Başkanı Barack Obama ve
eşi Michelle Obama'ya da teşekkür
ederek, "Ülkemiz size gerçekten büyük
bir şükran borçlu. Liderliğinize ve
hizmetlerinize teşekkür ediyorum." diye
konuştu.

BASINDAN “SÜRPRİZ”
YORUMU
ABD'de yapılan başkanlık seçimleri
öncesinde büyük oranda Demokrat
Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı
doğrudan desteklediğini açıklayan ABD
ana akım medyası, Cumhuriyetçi
Parti'nin adayı Donald Trump'ın
başkanlığını "sürpriz" olarak
değerlendirdi.
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Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça
daha büyük işler yapmak için
kendinde kuvvet bulacaktır.

***
Din milliyetin bir parçasıdır. 

***
Ancak taassubun milletleri

ümmet haline düşüreceğini
unutmamalıdır.

***
Biz Türkler, bütün tarihimiz

boyunca hürriyet ve istiklale timsal
olmuş bir milletiz.

***
Ne kadar zengin ve müreffeh

olursa olsun istiklalden mahrum bir
millet, medeni insanlık karşısında
uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık sayılamaz.

***
Türk gençliği amaca, bizim

yüksek ülkümüze, durmadan
yorulmadan yürüyecektir.
gerektiğinde vatan için bir tek fert
gibi yekpare azim ve karar ile
çalışmasını bilen bir millet elbette
büyük bir geleceğe layık ve aday olan
bir millettir.

***
Özgürlük ve bağımsızlık benim

karakterimdir.
***

Kendimiz için değil, bağlı
bulunduğumuz ulus için elbirliği ile
çalışınız.

***
Çalışmaların en yükseği budur.

***
Bu millet kılı kıpırdamadan dava

uğruna canını vermeye razı
olmasaydı ben hiç bir şey
yapamazdım. 

***
Yaptığımız ve yapmakta

olduğumuz inkılapların amacı,
Türkiye Cumhuriyeti halkını
tamamen çağımıza uygun ve bütün
mana ve biçimiyle uygun bir toplum
haline değiştirmektir.

***
Bir takım kuşbeyinli kimselere

kendinizi beğendirmek hevesine
düşmeyiniz. 

***
Bunun hiç bir kıymeti ve önemi

yoktur. Şehvet ve onun doğal sonucu
olan rahat yaşamak ve mutluluk,
yalnız ve ancak, çalışanların
hakkıdır. 

***
Yaşamak demek, çalışmak

demektir.

KADINLAR İÇİN 
DE NE DEMİŞTİ:
Kadınlarımızın genel görevi ve
çalışmalarda paylarına düşen
işlerden başka en önemli, en hayırlı,
en faziletli bir ödevleri de “iyi anne”
olmalarıdır.

***
Ey kahraman Türk kadını. Sen

yerde sürüklenmeye değil, omuzlar
üzerinde göklere yükselmeye
layıksın. 

***
Dünyada her şey kadının eseridir. 

***
Büyük başarılar kıymetli anaların

yetiştirdikleri seçkin evlatları
sayesinde olmuştur. 

***
Milletin kaynağı, toplumsal

hayatın temeli olan kadın ancak
faziletli olursa görevini yerine
getirebilir.

MEDENİYET İÇİN SÖYLEDİKLERİ:
Medeni olmayan milletler, medeni
olanların ayakları altında kalmaya
mahkumdur. 

***
Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona
kayıtsız olanları yakar, mahveder. 

***
Büyük ve tarihi olayları ancak büyük
milletler yaşayabilir. 

KÜLTÜR İÇİN SÖYLEDİKLERİ:
Bir milletin kültür düzeyi üç
safhada: Devlet, düşünce ve
ekonomideki çalışma ve
başarılarının özü ile ölçülür.

***
Bir millet savaş alanlarında ne kadar
zafer elde ederse etsin, o zaferin
sürekli sonuçlar vermesi ancak
kültür ordusu ile mümkündür.

***
Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz
şey, yüksek kültürde ve fazilette
dünya birinciliğini tutmaktır.

***
Kültür zeminle orantılıdır. O zemin
milletin seviyesidir. 

***
Kültür okumak, anlamak,
görebilmek, görebildiğinden anlam
çıkarmak, ders almak, düşünmek ve
zekayı geliştirmektir.

***
Büyük Türk evladı. Türk ulusunun

önündeki asalet ve yüceliğe
dayanarak bugün bütün dünyanın
gıpta ettiği büyük eseri ortaya
çıkarmıştır. 

***
Bütün dünya ulusları, Atatürk’ün

Türkiye adını taşıyan büyük eseri
önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yunus Nadi Cumhuriyet gazetesi
***

Atatürk ölçüsünde bir kurtarıcı ve
kurucunun eserinin büsbütün yok
olduğu tarihte görülmemiştir.
Nankörler, inkarcılar, ikbal ve
çıkarcılar elbette bir gün O’nun
lanetine uğrayacaklardır.

Falih Rıfkı Atay Dünya Gazetesi
T.C. ilk CUMHURBAŞKANİ Mustafa Kemal ATATÜRK 

Doğumu: 1981 Selanik
Ölümü   : 1938 İstanbul
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ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN
SONRA DÜNYA NELER
DEDİ?

AMERİKA
Atatürk bu yüzyılın büyük
insanlarından birisinin tarihi
başarılarını, Türk halkına
ilham veren liderliğini,
modern dünyanın ileri görüşlü
anlayışını ve bir askeri lider
olarak kudret ve yüksek
cesaretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir
imparatorluktan özgün
Türkiye’nin doğası yeni
Türkiye’nin özgürlük ve
bağımsızlığını şerefli bir
şekilde ilan ve o zamandan
beri koruması, Atatürk’ün
Türk halkının işidir. Şüphesiz
ki, Türkiye’de giriştiği derin ve
geniş inkılapçılar kadar bir
kitlenin kendisine olan
güvenini daha başarı ile
gösteren bir örnektir.

JOHN KENNEDY - 1963

***
Asker, devlet adamı, çağımızın
en büyük liderlerinden, biri
idi. Kendisi, Türkiye’nin
dünyanın en ileri memleketleri
arasında hak ettiği yeri
almasını sağlamıştır. Keza O
Türklere, bir milletin
büyüklüğünün temel taşını
teşkil eden, kendine güvenme
ve dayanma duygusunu
vermiştir.

GENERAL MAK ARTHUR

***

Türkiye dost ve düşmanlarının
hayran olduğu bir deha adama
malik bulunma bahtiyarlığına
erişmiştir.

Atina Katimerini Gazetesi

***

Atatürk’ün Türkiye’de
yaptığını hiç bir tarafta, hiç bir
kimse yapamadı. Ne Cavus, ne
Cromvel, ne Washington

Yunan Tipos Gazetesi.

***

Çağının belki de tüm tarihin
en olağanüstü kişilerindendir.

Egyptian Gazetesi  Mısır

***

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi.
Asker olarak büyük, fakat
devlet adamı olarak daha
büyük lider.

Japon Times Japonya

***

Atatürk yalnız kahraman
milletinin, büyük bir şefi
olmakla kalmamıştır. O, aynı
zamanda insanlığın da en
büyük evladı olmuştur.

İran Gazetesi
***

Dünyanın yetiştirdiği en
büyük insanlardan biri.

Star Of İndia HİNDİSTAN

***

Savaşta Türkiye’yi kurtaran,
savaştan sonra da Türk
milletini yeniden dirilten
Atatürk’ün ölümü yanlız yurdu
için değil, Avrupa için de
büyük kayıptır. 

Yen Senef Laikus

***

O’nun ardından döktükleri
içten göz yaşları bu büyük
kahraman ve modern
Türkiye’nin Ata’sına değer bu
görünümünden başka bir şey
değildir.

Winston CHURCHİLL
İngiltere Başbakanı.

***

Çağımızda hiç bir isim
Atatürk’ün adı kadar büyük
saygı yaratmıştır.

Sunday Times Gazetesi
İngiltere

***

Çin, 12 Kasım 1938 Mustafa
Kemal Paşa halkı uğruna
kendinden feragat etti. Şaşaalı
insanlara pek iltifat etmedi.
“Atatürk” olarak, Türklerin
babası olarak anıldı. Bir dağ

köyünden bir dünya başkenti
inşa etti. Horlanmış ve
hakarete uğramış bir halktan
güvenli ve onurlu bir ulus
yarattı. “İşim bitti” diye
düşünen bir halka zorlu bir
çabayla barış, şan, şeref ve öz
saygı kazandırdı.

The China Press

***
Fransa’dan Taziye:
Vatanın muzafferane bir

şekilde yeniden hayata
kavuşturulması davasına
ömrünü vakfetmiş olan O
tutkulu yurtsever ve büyük
devlet adamının aramızdan
ayrılmış olduğu bu anda
Türkiye’nin kederini derin
hislerle paylaşıyorum. O’nun
temkinli ve barışçı yöntemlerle
gerçekleştirmiş olduğu,
hakların tarihine damgasını
vuracaktı. Türk milletiyle
samimi dostluk bağlarıyla
birleşmiş olan Fransız milleti,
bugün Türkiye
Cumhuriyeti’nin uğradığı
kaybı üzüntü ile
paylaşmaktadır.

Fransa Cumhurbaşkanı
Mösyö Albert Lebrun

Fransa, 11 Kasım 1938

***

Türkiye tarihi, bugün her
zamandan çok Batı Avrupa
tarihinden ayrılmaz bir
haldedir. Ve Atatürk’ün bu
yöndeki gayretleri sonuçsuz
kalmamıştır. Memleketimiz
yüzyılları aşan dostluk, bu
gelişmenin temel öğelerinden
biridir.

Charles De Gaulle

***
Mustafa Kemal’in sınırsız

gözü pekliğinin hem kendine
hem de vatanına büyük
faydaları oldu. Kişiliği
ülkesinin siyasi, ruhani ve
iktisadi hayatına hakim oldu.

“Vatanın babası” Kemal
Atatürk’ten batının gözlerini
yine Çanakkale boğazına
diktiği zaman yitirildi.

J. Le Boucher-Fransa
Fransa 11 Kasım 1938

***

En çok tanınmışlardan bir
çoğu, bir an gelmiş eserlerinin
gerisinde kalmışlardır. Bunlar
ortaya attıkları meselelerin
çokluğu veya başarmak
zorunda oldukları işlerin
ağırlığı altında sonunda
çökmüşlerdir. Mustafa Kemal’i
hiç de bu durumda
görmüyoruz. Bu adam o kadar
emin adımlarla yürür ki
insana, bir çok kimselerin, o
kadar korkunç gördükleri
engellerin, gerçekte hiç de öyle
olmadıkları hissini veriyor.
Yakından bakarsak O’ndan
daha az büyük olan birisinin
bu güçlükler karşısında yüz
kere ezileceğinde kuşkumuz
kalmaz. Gazi ömrünün
sonunda sözünde durduğunu
söyleyebilirdi. O bir muhalefet
kurmakta uğradığı başarısızlık
hariç, içinde yaşadığı bütün
isteklerini gerçekleştirdi.
Tarihte bunu söyleyebilecek
kaç kişi vardır?

Benoist Machin Fransız
Yazar

***

Ortadoğunu en büyük gücü
olarak görülen Türkiye, İran ve
başka bazı Arap devletlerinin
komşusu olarak önder bir ülke

konumundadır. Diğer bir
değişle Kemal Atatürk büyük
bir hızla ilerlemiş olan halkına
korunması ve daha da
ilerletilmesi artık kendisine
devredilen zengin bir miras
burakmaktadır. Bu zor görevi
yerine getirebilecek en uygun
halk da Atatürk’ün kendine
güven duygusunu aşıladığı bir
millet olan genç Türk halkıdır.

Dr. Wilhelm Koppen
Wolkıscher Beobochter
Almanya 12 Kasım 1938

***

Şöhreti bütün cihana
yayılmış olan tecrübeli
başkanın yönetimi herkesin
sevgi ve saygısını çeken büyük
Türk milletinin milli
bağımsızlığını devamlı bir
başarı ile kuvvetlendirmiş ve
yeni milli yapısını yaratmıştır.

Sovyet Başbakanı Kalinin

***

Kemal Atatürk yalnız bu
yüzyılın en büyük
adamlarından biri değildir. Biz
Pakistan’da O’nu geçmiş
bulunan bütün çağların en
büyük adamlarından biri
olarak görüyoruz. Askeri bir
deha, doğuştan bir lider ve
büyük bir yurtsever.

Eyüp Han Pakistan
Cumhurbaşkanı

***

Atatürk tarihte,
memleketinin en büyük
adamlarından biri olarak
kalacaktır.

La Morgen Bladet Gazetesi
Norveç
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda takıntılar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Pek çok anne çocuğunun
ellerini uzun uzun
sabunlayarak yıkadığı

halde temzilenmediğini
düşünerek bu hareketi tekrar
tekrar yaptığından yakınır. Bu
çocuk için takıntılı bir davranıştır
ve ikiyüz çocuktan birinde
görülebilir.

Takıntılar bazı mantık dışı
hareketlerin inatla
tekrarlanmasıdır. Bunlar
istemeden kişinin zihnine gelen,
tekrarlayan düşüncelerdir. Aşırı el
yıkama, kirlenme ya da bir
yerlerden bir şeylerin bulaşma
takıntısı, kontrol etme, sayı
sayma, sıralama, yürürken
çizgilere basmamaya dikkat
etme, düzenleme, dokunma gibi
şekillerde görülebilir. Çocuk da
bunun yanlış olduğunun
farkındadır, ancak bundan
vazgeçemez. İşte, bu tür,
büyüklerde de görülebilen
takıntılı düşünce (obsesyon), ya
da halk arasındaki adıyla
“vesvese” çocuklarda da
görülebilen bir rahatsızlıktır. En
sık ortaya çıktığı yaşlar 7-10
yaşlardır. Bazen 2 yaşında bile
görülebilen takıntılar olabilir.
Obsesyon sonucu yapılan
hareketlere de kompulsiyon
denmektedir. Mesela bir kişinin
ellerinin temiz olduğunu bildiği
halde pis olduğunu düşünmesi
obsesyon, bu düşünceden
kurtulmak için de sürekli ellerini
yıkaması hareketi de
kompulsiyon’dur. Obsesyon ve
kompulsiyon az oranda her
insanda görülebilir, ancak bunlar
insanın sosyal yaşamını olumsuz
etkileyerek sıkıntıya soktukları
zaman normal olarak kabul
edilemez.

Yapılan araştırmalar, çocuk ve
gençlerde en çok görülen
takıntıların kirlilik hissi, bir
hastalığın bulaşacağı korkusu,
kötü şeyler olabileceği duygusu,
yasak ve şiddet içeren
düşünceler, bir şeyleri tekrar
tekrar yapma isteği gibi
davranışlar olduğunu
göstermiştir. Bu obsesyonların,
yani takıntıların sonucunda da en
çok görülen kompulsiyonlar sık
sık el yıkama, düzenleme, kontrol
etme, sıralama, sayma, dokunma,
tekrarlama, gereksiz şeyler
biriktirme, tekrar tekrar aynı şeyi
düşünmedir. Çocuklar aileden
birine kötü bir şey olacak diye
korkarlar, kendilerine birisi bir

kötülük yapacakmış hissine
kapılırlar. Sürekli el yıkamayla
bazı şuur altı korkulardan
sıyrılmaya çalışırlar. Bazı çocuklar
o kadar sık el yıkarlar ki, ellerinin
derisi soyulabilir. Eşyalarına ya
da oyuncaklarına zarar gelecek
diye onlara kimseyi
dokundurmazlar. Hatta bozulacak
diye, kendileri bile onlarla
oynamaya kıyamazlar. Bazı
çocuklarda da sayma takıntısı
vardır. Sokakta yürürken,
ağaçları, arabaları, insanları v.s.
saymaktan kendilerini alamazlar.
Bunu yapmazlarsa rahatsızlık
hissederler, yaptıkları zaman da
sıkıntı duyarlar. Sabahları
hazırlanıp okula gitmekte
zorlanırlar. Çünkü her şeyin
kontrol edilmesi gerekir. Eşyaları,
çantası, kitapları, kalemleri
düzgün ve yerli yerinde olmalıdır.
Çoğu zaman da istediklerini
gerçekleştiremezlerse öfke
nöbetleri geçirebilirler.

Bu takıntılı davranışların
köküne inildiğinde sebeplerden
en önemlisinin genetik olduğu
anlaşılmıştır. Bu çocukların
annelerinin de bu tür
davranışlarda bulunduğu
görülmüştür. Diğer sebepler de
annelerin aşırı korumacı, endişeli,
çocuğun başına her an bir şey
gelebilir korkusuyla onun
hareketlerini kısıtlayan, bir yere
tek başına göndermeye korkan,
hiç kimseye güvenmeyen yapıda
kişiler olmasıdır. Babaların da
çocuğa mesafeli davranan, çok
ilgi göstermeyen, ya da işlerinin
yoğunluğundan çocukla yakından
ilgilenmeyen kişiler olduğu
görülmektedir.

Çocuğa yardımcı olabilmek
için, ailenin çocuğun bu
davranışlarını gördüğünde onun
çok fazla üstüne gitmemesi
gerekir. Çocuğa bu durumundan
ötürü baskı yapılırsa, durumu
daha da kötüleşir. Ailenin çocuğu
cesaretlendirmesi çok önemlidir.
Çocuğun korkularını araştırıp
özgüveninin gelişmesi için bu
korkulardan kurtulmasına
yardımcı olmak gerekir. Anne
baba da kendi davranışlarını
gözden geçirerek kendi hatalarını
düzeltmeye çalışmalıdır. Eğer
takıntılar çok rahatsız edici
boyuttaysa bir uzmandan yardım
almak gerekir.

Takıntılardan uzak mutlu bir
hafta geçirmenizi dilerim.

Batı Trakya Kadın
Platformu’ndan
Makedonya gezisi

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit
Şubesi Kadın Kolları, Batı
Trakya yemeklerini tanıtmak
amacıyla 5 Kasım Cumartesi
günü bir etkinlik düzenledi.

Dernek binasında
düzenlenen etkinliğe başta
bölgede yaşayan Batı
Trakyalılar olmak üzere, AK
Parti Kocaeli Milletvekili,
MKYK Üyesi ve Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu
(KEFEK) Başkanı Radiye
Sezer Katırcıoğlu, CHP
Kocaeli Milletvekili Fatma
Kaplan Hürriyet, CHP İl

Kadın Kolları Başkanı Sevim
Pekyörür, MHP İl Kadın
Kolları Başkanı Özge Keçeci,
AK Parti İl Başkan
Yardımcıları Gülcan Dramalı
Kocabıyık ve Hasibe Özayan,
MHP İzmit İlçe Kadın Kolları
Başkanı Hatice Urgancı, AK
Parti İl Kadın Kolları
Yöneticileri Canan Soylu,
Hande Genç, AK Parti İzmit
İlçe Kadın Kolları Başkan
Yardımcısı Naime Ceylan ve
CHP İzmit Belediye Meclis
Üyesi Aliye Hale Meriç
katıldılar.

Etkinlik, Batı Trakya’ya

özgü yöresel yemek ve
tatlıların davetlilere
sunulmasıyla sona erdi. 

İzmit’te Batı Trakya
yemekleri tanıtıldı

BATI Trakya Kadım Platformu, 22 – 23
Ekim tarihlerinde Makedonya’ya (FYROM) bir
gezi düzenledi. 

Batı Trakya Kadın Platformu üyeleri,
Manastır, Ohri, Gostivar ve Üsküp şehirlerini
ziyaret ettiler.

Kültür gezisi kapsamında Ohri’de Karabey
Mahalle Derneği Başkanı Yıldız Ali ile bir
görüşme gerçekleştirildi. Ohri gezisi gezi

tekne turuyla devam etti. 
Gostivar şehrinde ise Makedonya Türk

Kadınları Teşkilatı’nı ziyaret eden platform
üyeleri, Başkan Semiha Saraç ve diğer
yöneticilerle görüştüler.

Batı Trakya Kadın Platformu Sözcüsü
Fatma Saliemin, ziyaretler çerçevesinde
biraraya geldikleri dernek yöneticilerini Batı
Trakya’ya davet etti.
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YUNANİSTAN Futbol Federasyonu,
Merkez Hakem Komitesi Başkanı
Bikas'ın evinin yakılması nedeniyle
liglere ara verdi

Yunanistan Futbol Federasyonu,
Merkez Hakem Komitesi Başkanı
Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması
nedeniyle tüm lig maçlarına ara
verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada,
başkan Bikas'ın boş olan yazlık evinin
yakılmasının şüphe uyandıran bir olay
olduğu kaydedilirken, itfaiye
departmanından gelecek resmi rapora
göre hareket edileceği bildirildi.

Liglere ara verildiğini açıklayan
Yunanistan Futbol Federasyonu,
kararın FIFA ve UEFA'ya gönderildiğini
aktardı.

Giorgos Bikas da ayrıca, geçen hafta
emekli bir hakemin evinin önünde
bilinmeyen kişiler tarafından tehdit
edildiğini belirtti.

Cavcav'a teknik adam
dayanmıyor
Gençlerbirliği Kulübü
Başkanı İlhan Cavcav,
kesintisiz görev yaptığı 35
yıllık dönemde 41 farklı
teknik direktörle çalıştı.
Teknik direktör İbrahim
Üzülmez ile yollarını ayıran
Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden
Gençlerbirliği'nde, kulüp
başkanı İlhan Cavcav'ın 35
yıllık görev süresinde 41
farklı teknik direktör çalıştı.
Başkent ekibinde 1977
yılında başkanlığa
seçildikten kısa süre sonra
görevinden ayrılan, 4 yıl
sonra yeniden başkan olan
ve 1981'den itibaren
kesintisiz kırmızı-siyahlı
kulübü yöneten Cavcav,
başkanlık koltuğuna
oturduğu 35 yılda 56 kez
çareyi hoca değiştirmekte
aradı. Cavcav, son olarak
geçen sezonun devre
arasında takımın başına
geçen İbrahim Üzülmez ile
yol ayrımına gitti.
Gençlerbirliği'nde anlaşmaya
varılan Ümit Özat, resmi
sözleşme imzalaması
durumunda Cavcav
döneminde görev yapan 42.
teknik direktör olacak.
Tecrübeli başkan, 35 yıllık
süreçte en çok Mesut
Bakkal'a şans verdi. Bakkal,
başkent ekibinde 5 kez görev
aldı.
Başkent temsilcisini 1987-
1988 sezonunda çalıştıran
Hüsnü Macurni takımın
başında bir maça çıkarken,
Yılmaz Vural ise ikinci
döneminde sadece
Eskişehirspor maçında
kulübede bulundu. Geçen
sezon Mehmet Özdilek'ten
sonra göreve getirilen
Mustafa Kaplan da sadece
Fenerbahçe maçında takıma
taktik verdi.
İskoç teknik adam Stuart
Baxter ise 2 karşılaşmada
kırmızı-siyahlıların teknik
direktörlüğünü yapabildi.

Yunanistan'da futbola ara verildi

'RIEKERINK'LE YOLA DEVAM'
Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada Jan
Olde Riekerink'i başarılı bulduklarını
vurgulayarak, "Riekerink hala bizim
hocamız ve hala başarılı bulduğum bir
hoca. Dolayısıyla Riekerink ile ilgili
söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Riekerink
desteklediğimiz, arkasında durduğumuz ve
başarılı bulduğumuz bir hocamız. Sayın
Fatih Terim de şu anda milli takımın hocası.
Bunun hakkında yorum yapmak yanlış olur.
Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir.
Galatasaray, Bay Riekerink ile yoluna
devam edecektir. Yönetim olarak Bay
Riekerink'i destekliyoruz, kulübü başarıya
götüreceğine son derece inanıyoruz. Herkes
bunu böyle bilsin" ifadesini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK 
YARIŞINDAN KOPMAYIZ'
Galatasaray'ın, Süper Lig'de
şampiyonluğun en önemli adaylarından biri
olduğunu belirten Özbek, "Futbolda
galibiyetler gibi mağlubiyetler de var.
Galatasaray'ın kazandığı gibi kaybettiği
maçlar da olacaktır. Hiç mağlup olmadan
ligi bitirmek çok nadir. Dolayısıyla bu üç
neticeye bizim saygı göstermemiz lazım.
Ancak yarışın her dönem favorisi olma
hususundan vazgeçmiş değiliz.
Galatasaray'ı motive edecek
hareketlerimizden vazgeçmememiz lazım.
İki maç kaybetti diye Galatasaray'ın
yarıştan kopması söz konusu değil. İddia
ediyorum, Galatasaray şampiyonluğun en
önemli adaylarından biridir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında
Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça da
değinen Dursun Özbek, Kadıköy'e sarı-
kırmızılı taraftarlarla gideceğini
açıklayarak, "Türk sporundaki barışa da
hizmet etmemiz gerekiyor. Elbette orada çok
güzel bir maç olacak. Türk sporuna büyük
hizmet vermiş iddialı iki takımın yeşil
sahadaki mücadelesi çok önemli. Fakat
şunu vurgulamak lazım. Mücadelenin yeşil
sahada kalması lazım. Mücadelenin
tribünlere, başka yerlere sıçramaması
lazım. Futbolun neticesinin orada oluşması
gerekir diye düşünüyorum" şeklinde
konuştu.

'KADIKÖY'DE SÜRPRİZ ÇIKABİLİR'
Fenerbahçe karşısında uzun süredir
deplasmanda lig maçı kazanamamalarıyla
ilgili bir soruya ise Galatasaray Kulübü
Başkanı, "Uzun süredir orada maç
kazanamadığımız doğru ama oyun üç
neticeli bir oyun. Dolayısıyla bu sefer orada
ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray
oraya kazanmak için gidecek. En iyi
performansı da ortaya koymak zorundadır.
Kadıköy'de her an bir sürpriz çıkabilir"
yanıtını verdi.

'MHK İZLESİN, YORUM YAPSIN'
Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın
hakemi Ali Palabıyık'ı da eleştiren Özbek,

"Hakemler için konuşmama kararı
almıştım. Fakat son oynadığımız maçta... El
insaf yahu. Ben o maçı yöneten sayın
hakemin karşılaşmayı bir daha seyretmesini
istiyorum. Hepiniz o maçı seyrettiniz. Farklı
şeyler düşünmek istemiyorum. Hakem
müessesesini yıpratmak amacıyla
söylemiyorum ama hatalar öyle bir seviyeye
geliyor ki sahadaki emek katlediliyor.
Lütfen son maçımızı hakem ve MHK izlesin,
yorum yapsın. Onların açıklaması önemli.
Bizim açıklamalarımız o kadar önemli değil.
Biz çünkü tarafız. Tarafsız olan federasyon,
MHK'nın başkanları izlesinler ve
yorumlarını yapsınlar. Kimseden ses yok"
diye konuştu.

Dursun Özbek: “Bay Riekerink'ten memnunum”

Fenerbahçe Ozan
Tufan’sız daha iyi!

SAKATLIĞI nedeniyle forma giyemeyen Ozan Tufan'ın
olmadığı maçlarda Fenerbahçe eskiye göre daha iyi
performans sergiledi.

Genç futbolcunun oynadığı 6 maçta Kanarya 8 puan
alabildi, maç başına 1.33 puan ortalaması tutturdu.

Ozan'ın olmadığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, 4 lig
maçından 10 puan çıkardı. Bu maçlarda 2.5 puan ortalaması
yakalandı. Ayrıca, Ozan Tufan yokken Fenerbahçe, bu
sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yaşadı.
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Yeni kabine işbaşında...
CUMHURBAŞKANLIĞI Sarayı’nda

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un
huzurunda gerçekleşen törende,
Başbakan Aleksis Çipras da hazır
bulundu. Dini yemin törenini Atina
Başpiskoposu İeronimos yönetti.

4 Kasım Cuma günü açıklanan yeni
kabinede sadece dört bakanın
koltuklarını korudukları görülürken,
başta ekonomiye ilişkin bakanlıklar
olmak üzere pek çok bakanlıkta
değişiklik oldu. Geçtiğimiz günlerde
Kilise ile gerginlik yaşayan Eğitim Bakanı
Nikos Filis görevini koruyamadı. Filis,
kendisine teklif edilen diğer görevleri de
kabul etmedi. 

Bir çok bakan farklı görevlerle kabine
içinde kalırken, bakan yardımcıları ve
vekilleri dahil olmak üzere toplam 48
üyeli kabinede 15 yeni isim yer aldı. Yeni
kurulan beş bakanlığa ise hali hazırda
kabinede bulunan isimler getirildi.

Kreditörlerle müzakereleri yürüten
isimlerin başında gelen Maliye Bakanı
Efklidis Çakalotos koltuğunu korurken,
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve küçük
ortak ANEL’in lideri Savunma Bakanı
Panos Kammenos görevlerine devam
eden diğer isimler oldu. Ekonomi,
çalışma ve enerji bakanlıklarında
değişikliğe gidilmesi ise kreditörlerin
taleplerine daha hızlı ayak uyduracak bir
kabine oluşumu olarak yorumlandı.

ANEL ÜYELERİNİN 
SAYISI ARTTI
Kabinedeki en genç isim olan 31
yaşındaki Çalışma ve Sosyal Dayanışma
Bakanı Efi Ahçıoğlu ile birlikte toplam 8
kadın kabinede yer alırken, ANEL’e
mensup üyelerin sayısı da 5’ten 7’ye
yükseldi. Eğitim, Araştırma ve Din İşleri
Bakanılığı’nda ise İstanbullu Rum olan
Profesör Kostas Gavroglu, din dersi
müfredatıyla ilgili Kiliseyle sorun
yaşayan Nikos Filis’in yerine görev
alacak.

Yeni Bakanlar Kurulu, Hükümeti
Sözcüsü Olga Gerovasili tarafından
açıklandı. Başbakan Aleksis Çipras’ın
yardımcısı İoannis Dragasakis oldu. 

Yeni hükümette yer alan isimler şöyle:
İçişleri Bakanı: Panayotis Skurletis
Maliye ve Kalkınma Bakanı: Dimitris

Papadimitriu
Dijital Politika, Telekominikasyon ve

İletişim Bakanı: Nikolaos Pappas
Savunma Bakanı: Panos Kammenos
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal

Dayanışma Bakanı: Efi Ahçioglu

Dışişleri Bakanı: Nikolaos Kocias
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları

Bakanı: Stavros Kontonis
Maliye Bakanı: Efklidis Çakalotos
Sağlık Bakanı: Pavlos Polakis
İdari İşler Bakanı: Olga Gerovasili
Kültür ve Spor Bakanı: Lidia Koniordu
Çevre ve Enerji Bakanı: Yorgos

Stathakis
Göçmen Politikası Bakanı: İoannis

Muzalas
Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı:

Panayotis Kurublis
Gıda ve Ziraat Bakanı: 
Evangelos Apostolu
Turizm Bakanı: Elena Kundura
Devlet Bakanları: Alexandros

Flamburaris, Hristoforos Vernardakis
Hükümet Sözcüsü: Dimitrios

Tzanakopoulos

SİRİZA-ANEL hükümetinde yapılan 
revizyon sonrası yeni bakanlar yemin 
ederek göreve başladı.

Yeni Eyalet Başkanı Metios göreve başladı
DOĞU Makedonya - Trakya (DMT)

Eyalet Başkanı Hristos Metios,
gerçekleştirilen dini törenle yemin etti. 

7 Kasım Pazartesi günü yapılan
törene bir çok seçilmişin yanı sıra çok
sayıda vatandaş da katıldı. Metios
törende yaptığı konuşmada, “Bu yeni
dönem başlangıcında hepinize
desteklerinizden dolayı teşekkür
ederim. Önceki Başkan Yorgos
Pavlidis’in kaybından sonra, onun
hazırlamış olduğu kalkınma
programını sürdüreceğiz. Sorumluluk
alıp bölgemizin ihtiyaçlarını
gidereceğiz. Sistemli bir şekilde çalışıp,
amacımız olan kalkınmayı elde etmeye
çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios, önceliklerini
kısaca şu şekilde sıraladı: Tarım
kalkınma programını sürdürmek;
turizm sektörünün geliştirilmesi;
altyapı ve ulaşımda ESPA
programlarından yararlanmak;Drama,
Kavala, Orestiada, Gümülcine ve

Dedeağaç’ın doğalgaza kavuşması. 

METİOS KİMDİR?
Hristos Metios,  1968 yılında
Gümülcine’de doğdu. Selanik
Aristotelio Üniversitesi Matematik
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı
üniversitede istatistik ve araştırma
alanında yüksel lisans yaptı. 2006 –
2014 yılları arasında Gümülcine
belediye meclis üyeliği görevinde
bulundu. Gümülcine Belediyesi’nde
Başkan Yardımcılığı yaptı. 1998 – 2002
yılları arasında Rodop il meclis üyeliği
görevinde bulundu. Nisan 2016
tarihinde yapılan Yeni Demokrasi
Partisi kongresinde YDP Siyasi Komite
üyeliğine seçildi. Öğrencilik yıllarında
YDP gençlik ve öğrenci örgütlerinde
aktif rol aldı. 

2014 yılında yapılan yerel
seçimlerde Yorgos Pavlidis’in
listesinden Rodop ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı seçildi. 

Hristos Metios evli ve bir kız babası. 

Kabinenin en genç üyesi.
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