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Başbakan
Çipras
Türkiye’ye
gidiyor
Türkiye’de Başbakanlık Basın
Merkezi’nden  yapılan açıklamaya
göre Başbakan Çipras, Türkiye
Başbakanı Davutoğlu’nun davetine
icabetle 18 Kasım’da Ankara’ya
gidecek. »3

Batı Trakya genelinden toplanacak
yardım malzemelerinin, Aralık ayının
ilk haftasında Suriyeli mültecilere
teslim edileceği belirtildi.
»10

GTGB mülteciler
için yardım
topluyor

Atatürk anıldı
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu bahçesinde
düzenlenen anma töreninde Batı
Trakya’nın değişik bölgelerinden
soydaşlar hazır bulundu. Mustafa
Kemal Atatürk için Selanik’te
doğduğu evde düzenlenen anma
törenine 3 bin kişi katıldı.  »8, 9

19’da 11’de

ekonomi spor

AB: “Türkiye
olmadan çözüm
mümkün değil”

Apple TV 
hakkında bilmek

istedikleriniz 20’de

Euro Bölgesi'nden  
Yunanistan’a
bir hafta süre 23’te

Gol yarışında 
zirve 

Kartal’ın!

MERİÇ ilinin Sofulu
Belediyesi’ne bağlı Ruşenler
köyü yakınlarındaki tarihi
Seyyid Ali Sultan Dergahı’nın
kurucusu ve oğlu adına, 8
Kasım Pazar günü “Mürsel Bali
Kurbanı” düzenlendi.

Türkiye ve Bulgaristan’dan
binlerce katılımcının yer aldığı
etkinlikte, konuklar ilk olarak
Mürsel Bali’nin türbesini
ziyaret etti. 

Gümülcine Türk Gençler
Birliği ise Mürsel Bali
Kurbanı’na katılmak isteyenler
için ilk kez otobüs tahsis etti.
»16, 17

GÜMÜLCİNE Müftülüğü
Bayan İrşad Ekibi’nin 11
Kasım Çarşamba akşamı
Gümülcine’de Chris – Eve
Oteli’nde düzenlediği 9.
Aşure Etkinliği’ne, Batı
Trakya’nın değişik
bölgelerinden iki binin
üzerinde kadın katıldı.
Etkinliğe katılanlara, salonun
girişinde geleneksel kıyafetli
kızlar tarafından aşure ikram
edildi. »15

Aşure
etkinliğine
büyük ilgi

Rodop dağlarında Kasım Kurbanı

bilimdünya

Ülke genelinde
eylem hazırlığı 
Hükümetin kabul ettiği üçüncü memorandumda öngörülen önlemlere
karşı tepki gösteren çiftçiler ve hayvan besicileri protesto gösterileri
için yollara çıkma hazırlığında.

YUNANİSTAN çapındaki
çiftçi örgütleri, 18 Kasım
Çarşamba günü Atina’da
biraraya gelecek. 

Tarım Bakanı Vaggelis
Apostolu ile görüşecek olan
çiftçi temsilcileri, bakandan
hayata geçirilmesi planlanan
önlemlerin yeniden gözden
geçirilmesini talep edecek. 

Çiftçi eylemleri çerçevesinde
ülke genelindeki bazı
noktalarda ise yolların
kapatılması gündemde.
Bölgemizde Egnatia
otoyolunun Sarışaban
mevkiinde kapatılabileceği
ifade edildi. Kipi – İpsala sınır
kapısının da Meriç ilindeki
çiftçiler tarafından trafiğe
kapatılması söz konusu
olabilir.  »6, 7

»12-13
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Kabza, Atina’da 
temaslarda bulundu

Başkonsolos Akıncı
veda ziyaretlerine
başladı

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
veda ziyaretlerine başladı. 

Önümüzdeki günlerde Batı
Trakya’dan ayrılmaya
hazırlanan Başkonsolos Akıncı,
azınlık kurumlarına veda
ziyaretlerinde bulundu. Ali Rıza
Akıncı, 11 Kasım Çarşamba günü
ilk olarak Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni ziyaret etti.
Burada dernek başkanı Koray
Hasan ve diğer yöneticiler
tarafından karşılanan Akıncı,
daha sonra Batı Trakya Azınlığı

Yüksek Tahsilliler Derneği’ne
geçti. Burada da BTAYTD
Başkanı Ahmet Kara ve yönetim
kurulu üyeleriyle görüşen
Başkonsolos, ardından Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Merkezi’ni ziyaret etti. DEB
Partisi’nin Gümülcine’deki
genel merkezinde parti başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve parti
yönetimi tarafından karşılanan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
parti yöneticileriyle görüştü. 

MUSTAFÇOVA Belediye
Başkanı Cemil Kabza, 10 – 12
Kasım tarihleri arasında
Atina’da temaslarda bulundu.
Belediye başkanı Kabza, İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek’le birlike başkentteki
bakanlıkları ziyaret ederek
belediyeyi ilgilendiren konuları
görüştü.

“MİLLETVEKİLİNE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Ziyaretlerle ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Kabza,
“İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek’in Atina bürosu
sekreterliğinin aldığı
randevular çerçevesinde
ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.
Böylece Mustafçova Belediyesi
olarak ilgili bakanlıklar
nezdinde sorunlarımızı dile
getirme fırsatı bulduk.
Milletvekili Zeybek
temaslarımız sırasında beni hiç
yalnız bırakmadı. Buradan
kendilerine ayrıca teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.

ESPA PROGRAMLARI
Ziyaretin ilk günü Ekonomi
Bakanlığı, ESPA’dan Sorumlu
Bakan Yardımcılığı ve ESPA
yetkilileriyle, şu anda hali
hazırda devam eden ve
önümüzdeki dönemde
başlayacak olan ESPA
programlarıyla ilgili olarak bir
görüşme gerçekleştiren
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve Milletvekili
Hüseyin Zeybek, daha sonra
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı
ziyaret etti. Kabza yaptıkları
görüşmede, Şahin köyündeki

biyolojik arıtma tesisi ile
Ketenlik köyüne yapılmak
istenen yeni biyolojik arıtma
tesisi projesini gündeme
getirdiklerini söyledi.

EĞİTİM BAKANLIĞI 
DİN İŞLERİ 
GENEL SEKRETERİ
Ayrıca Eğitim Bakanlığı Din
İşleri Genel Sekreteri Yorgos
Kalancis ile de görüşen Kabza,
cami izinleri konusunda
yaşanan sıkıntıların dile
getirdi. Kabza, Mustafçova ile
Zümbülmahalle camileri
izinleriyle ilgili sorunların
giderilmesini talep ettiklerini
söyledi.

ÇÖP SORUNU
Ziyaretin ikinci gününde
İçişleri Bakanlığı’nda çöp
sorunuyla ilgili bir toplantı
düzenlendiğini belirten Kabza,
bu toplantıya Doğu Makedonya
- Trakya Bölge Genel
Sekreterliği ve 22 belediye
başkanının da davetli
olduğunu söyledi. Doğu
Makedonya - Trakya
bölgesindeki çöp konusunun
ele alındığını dile getiren
Kabza, çöplerin geri
dönüşümü, çöplerin toplandığı
yerler ve işletimi ve bu konuyla
ilgili projelerin görüşüldüğünü
belirtti. 

Kabza, “Bu toplantıda, 2016
yılında bütün Yunanistan
genelinde yürürlüğe girecek
olan yeni kanunlar
çerçevesinde her bölge kendi
çöplerini ne şekilde toplatacak,
bunları nasıl işleyecek,

bunların geri dönüşümü nasıl
sağlanacak gibi konular ele
alındı. Bu çerçevede
uygulanacak olan projelerle
ilgili karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.” diye
konuştu. 

TARIM BAKANLIĞI
Belediye Başkanı Kabza ve
Milletvekili Zeybek’in
Atina’daki temasları sırasında
Tarım Bakanlığı’nı da ziyaret
ettikleri belirtildi. Zeybek
bakanlık yetkililerine son
dönemde bölgedeki büyükbaş
hayvanlarda sıkça görülen
mavi dil hastalığından zarar
gören hayvan besicilerinin
durumunu aktardığı ve
tazminatların ödenmesini
istediği belirtildi. 

Belediye Başkanı Kabza ise,
Mustafçova belediyesi sınırları
içinde yapılması planlanan
köpek barınağının yanı sıra,
tarım ve hayvancılık parkı ile
ilgili projeleri aktardı. 

Cemil Kabza, Tarım
Bakanlığı’ndaki görüşmede
2015 – 2020 yılları arasında
uygulanacak yeni ESPA
programını da
değerlendirdiklerini söyledi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Belediye Başkanı Cemil Kabza
İçişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Balafas’la da görüştü.
Cemil Kabza görüşmeyle ilgili
olarak, “İlgili bakanla
Mustafçova belediyesindeki
eksik memur konusu, Ketenlik
köyüne açmak istediğimiz
Vatandaşa Hizmet Bürosu ve
geçen yıl kar felaketi sırasında
uğradığımız zararın ne zaman
tazmin edileceği konularını
görüştük. Uğradığımız zararla
ilgili olarak oluşturduğumuz
projenin finanse edilmesi için
yardım talebinde bulundum.”
dedi. 

TURİZM BAKANLIĞI
Turizm Bakanlığı’nı da ziyaret
ettiklerini belirten Kabza,
Mustafçova Belediyesi’ne bağlı
Ilıca köyündeki termal sularla
ilgili sundukları dosyanın
onaylanmasını talep ettiklerini
ifade etti. 

Cemil Kabza,
Atina’daki

görüşmeleri
ayarlayan ve

kendisine refakat
eden İskeçe SİRİZA

Milletvekili
Hüseyin Zeybek’e

teşekkür etti.
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BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine
18 Kasım’da Türkiye’ye çalışma ziyaretinde
bulunacak.

Türkiye’de Başbakanlık Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamaya göre, Başbakan Çipras,
Türkiye Başbakanı Davutoğlu’nun davetine
icabetle 18 Kasım’da Ankara’ya gidecek.
Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve
uluslararası konuların da ele alınacağı belirtildi.

Türk basınında yer alan haberlere gore, Çipras
iki gün sürecek ziyaretinde Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu ile görüşüp, Türkiye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından
kabul edilecek. Çipras’ın ziyaretinde en önemli
gündem maddesi sığınmacı krizi olacak. 

Çipras’ın, Ege’de Yunan adalarının yanı sıra
Türkiye’de de mülteci merkezleri açılması fikrini

Davutoğlu’na önermesi bekleniyor. 
Çipras’ın ziyaretinde Türkiye’nin mülteciler

için AB’den mali destek alması, Türkiye-AB
sürecini hızlandırma ve vize muafiyeti gibi
başlıkların da gündeme gelmesine kesin gözle
bakılıyor. Kıbrıs’ta taraflar arasında devam eden
görüşmelerdeki son durum ve sorunun çözümü
için iki garantör ülkenin bundan sonra vereceği
destekler de Çipras’ın ziyaretinde gündeme
gelecek.

MİLLİ MAÇI İZLEYECEKLER
Türkiye basınında yer alan haberlere gore, Çipras
ile Davutoğlu 17 Kasım Salı akşamı Başakşehir
Fatih Terim  Stadı’nda Türkiye-Yunanistan futbol
milli takımları arasında oynanacak dostluk
maçını birlikte izleyecekler.

Başbakan Çipras
Türkiye’ye gidiyor

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
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KAMU ve özel sektör
çalışanları, hükümetin kemer
sıkma politikasını protesto
ederek 24 saatlik greve gitti.
SİRİZA iktidarında ilk genel
greve katılım oranı oldukça
yüksek oldu. 

İşçi ve memur sendikalarının
çağrısıyla yapılan genel grevde,
başkent Atina başta olmak üzere
ülke genelindeki kentlerde
gösteriler düzenlendi.
Hükümetin kemer sıkma
politikası, kamu ve özel sektör
çalışanları tarafından protesto
edildi. Kamu ve özel sektör
çalışanları, ülkenin önde gelen
iki sendikası olan GSEE ve
ADEDİ’nin çağrısıyla 24 saatlik
grev kararının ardından 12
Kasım Perşembe günü iş bıraktı. 

Genel grev nedeniyle ülkede
hayat durma noktasına geldi.
Otobüs, metro, vapur, tren ve
tramvay seferleri yapılmazken,
banka, postane ve tüm kamu
kurumları vatandaşlara hizmet
vermedi. Eyleme doktorlar da
katılırken, bazı hastanelerde
sadece acil hastalar kabul
edildi. 

Genel grev kapsamında
başkent Atina’da protesto
gösterileri düzenlendi.
Atina’daki gösterilere 30 bin kişi
katıldı. Başkent’teki gösteriler
üç grup halinde yapıldı. En
büyük gösteri Yunanistan
Komünist Partisi’ne yakınlığıyla
bilinen Tüm İşçilerin Mücadele
Cephesi (PAME) tarafından
yapıldı. PAME’nin düzenlediği
yürüyüşe yaklaşık 15 bin kişinin
katıldığı belirtildi. GSEE ile
ADEDİ’nin düzenlediği gösteri

ise Klafthmonos meydanında
başladı ve meclise doğru
yürüyüşle devam etti. 

Bu arada, radikal sol ve
anarşist gruplar kendi
yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Radikal sol ve anarşist grupların
gösterisi sırasında polisle
çatışma yaşandı. 

SİRİZA GREVE 
DESTEK VERDİ
Öte yandan iktidar partisi
SİRİZA’nın hükümetin
memorandum politikalarını
protesto etmek amacıyla yapılan
greve destek vermesi dikkat
çekti. SİRİZA Partisi’nin 12
Kasım Perşeme günkü genel
greve destek açıklaması, ülke
basınında ve sosyal medyada
farklı yorumlara neden oldu.
Bazı basın kuruluşları ile sosyal
medya paylaşımlarında “SİRİZA
kendine karşı grev yapıyor”
yorumları yer aldı. 

RODOP VE İSKEÇE
Ülke genelinde genel grevin
yapıldığı 12 Kasım Perşembe
günü Batı Trakya’da da
gösteriler gerçekleşti. Rodop ve
İskeçe’de de, Atina’daki gibi üç
farklı grup, ayrı yerlerde
toplanıp yürüyüşe geçti. Eyleme
katılanlar hükümetin
memorandum politikalarını ve
yeni kemer sıkma önlemlerini
proteso etti. Rodop ilinde
PAME’nin düzenlediği yürüyüşe
yoğun katılım oldu. İskeçe’de de
üç farklı grubun eylemi vardı.
İskeçe’deki eyleme SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenleri Derneği de katıldı. 

Türkiye’de Başbakanlık Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamaya göre, Başbakan Çipras,
Türkiye Başbakanı Davutoğlu’nun davetine icabetle
18 Kasım’da Ankara’ya gidecek.

SİRİZA
iktidarında 
ilk genel grev

15 bin kişinin elektriği kesildi
YUNANİSTAN Elektrik

Kurumu (DEİ) çeşitli
nedenlerden dolayı son iki
haftada 15 bin elektrik
kesintisine gitti. Son bir ayda ise
100 bin kişinin elektriğinin
kesilmesi için talimat verildiği
öğrenildi.

Yunanistan Elektrik Enerjisi
Dağıtım Ağı İdarecisi (DEDDİE)
Başkanı Nikos Haciargiriu basın
mensuplarına yaptığı
açıklamada, son bir ayda 100
bin elektrik kesimi için talimat
verildiğini kaydederken, son 2
haftadır 15 bin elektrik kesimine
gidildiğini söyledi. 

DEDDİE’nin verilerine göre
elektrik kesimi için verilen
talimatlar son dönemde tavan
yaparken, 60-70 binlerde
seyrettiği 5 yıl öncesindeki
dönemi de geride bıraktı.
Özellikle de “haraç” olarak
bilinen ve elektrik faturaları

üzerinden tahsil edilen ek
gayrimenkul vergisinin alındığı
dönemde elektrik kesintisi
talimatları neredeyse
sıfırlanmıştı.

2,2 MİLYAR EURO
Son günlerde, DEDDİE ekipleri
özellikle de elektrik faturalarını
bilinçli bir şekilde ödemeyen
tüketicilerin peşine düşmüş
durumda. DEİ’ye yönelik
ödenmemiş borçların tutarı 2,2
milyar euro civarında.

DEDDİE Başkanı Haciargiriu,
geçen yıl elektrik çalınmasına
veya kaçak elektrik
kullanılmasına yönelik 57 bin
denetimin yapıldığını belirterek,
2014 yılı Kasım ayından 2015 yılı
Ağustos ayına kadar 5.500
elektrik çalma veya kaçak
elektrik kullanma vakasına
rastladıklarını ifade etti.
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
din özgürlüğü raporu açıklandı

AMERİKA Birleşik
Devletleri (ABD) Dışişleri
Bakanlığı, 2014
Uluslararası Din
Özgürlüğü raporunu
açıkladı. Yunan
Anayasası’nın Ortodoks
dinini ülkede “hakim”
din olarak tanıdığı ve
hükümetin Ortodoks
Kilisesi’ne önemli
imtiyazlar tanıdığı ifade
edilen raporun
Yunanistan bölümünde,
Batı Trakya Türk azınlığı
için “Trakya Müslüman
azınlığı” tanımı
kullanılırken, 1923 Lozan
Barış Antlaşması ile
azınlığın din ve eğitim
alanlarında özerk
kılındığı belirtildi.

“240 İMAM YASASI” 
Yunanistan’da dini gruplara ilişkin resmi
istatistiklerin mevcut olmadığı belirtilen
raporda, Trakya’daki yaklaşık 120 bin
nüfusa sahip ve resmi olarak tanınan
“Müslüman azınlığın” statüsünün 1923
Lozan Barış Antlaşması ile tanımlandığı
kaydedildi. Yunan hükümetinin, Trakya
dışında yaşayan Müslümanlar’ın Lozan
Barış Antlaşması ile resmen tanınan
Müslüman azınlığın parçası olmaması
nedeniyle, bu antlaşma ile sağlanan
haklardan yararlanamayacakları
görüşünü muhafaza ettiği kaydedilen
raporda, Rodos, İstanköy ve Oniki
Adalar’da yaşayan Türkler’in sorunlarına
ise değinilmedi.  

Raporda, 2013 yılında kabul edilen
yasanın (4115/2013 sayı ve tarihli yasa),
Trakya’daki devlet okullarına giden
Müslüman azınlık mensubu çocuklara
İslam dinini öğretmek üzere 240 din
öğreticisinin devlet memuru olarak
görevlendirilmesini öngördüğü
kaydedildi. 2014 yılı sonu itibariyle 89 din
öğreticisinin işe alındığı, söz konusu
yasaya göre, devlet okullarında haftada
iki kez verilen iki saatlik zorunlu Yunan
Ortodoks din derslerine karşılık
Müslüman öğrencilerin İslam din
derslerini alabilecekleri ifade edildi.

BATI TRAKYA’DA MÜFTÜ 
SORUNU DEVAM EDİYOR
1923 Lozan Barış Antlaşması’nın
Trakya’daki resmi olarak tanınan

Müslüman azınlığa, cami
ve vakıflarını yönetme ve
iki dilli eğitim hakkı
verdiği, devlet tarafından
atanmış müftülere aile
hukuku alanında yargısal
yetkilerini kullanma imkanı
sağladığı belirtilen
raporda, hükümetin
Trakya’daki üç müftüyü 10
yıl süreli olarak atadığı ve
bu sürenin uzatılabileceği,
yargısal yetkilerini
kullanan atanmış
müftülerin kararlarının
Trakya’daki yerel
mahkemeler tarafından
rutin olarak kontrol
edildiği, atanmış
müftülerin azınlığa ait
camilerde görev yapmak
üzere imamlar tayin ettiği
ileri sürüldü. 

Trakya Müslüman
azınlığı mensuplarının, müftü ve
imamların doğrudan azınlık tarafından
seçilmesi için talepte bulunmaya devam
ettiği ifade edilen raporda, buna karşılık
Yunan hükümetinin, ülkedeki tüm
yargıçların atandığını, müftülerin de
yargısal yetkilere sahip olmaları
dolayısıyla atama yoluyla
görevlendirildiğini belirttiği kaydedildi.

Yunan Ortodoks olmayan gruplara
yönelik nefret temelli saldırılara da yer
verilen raporda, 23 Şubat 2014 tarihinde
kimliği belirsiz kişilerin Kur’an-ı Kerim’in
sayfalarını yırtarak Altın Şafak afışleri ile
birlikte Rodos’taki Müslüman mezarlığın
girişine attıkları, 16 Nisan 2014 tarihinde
ise Dedeağaç yakınında bulunan bir
mescidin giriş kapısının önüne kanlar
içerisinde kesik domuz başının
bırakıldığı not edildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu raporla
ilgili olarak, “ABD 2014 Yunanistan
Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu,
önceki yıllarda açıklanan raporlarda
olduğu gibi Batı Trakya Türk azınlığının
din özgürlüğü alanında yaşadığı
sorunlara oldukça yüzeysel şekilde
değinirken, ağırlıklı olarak Yunan
devletinin resmi görüşünü
yansıtmaktadır. ABTTF olarak
hazırlayacağımız paralel raporla, ABD
raporunda eksik ve taraflı aktarılan
konulara ilişkin azınlığımızın görüşünü
dile getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Halit
Habipoğlu:

“ABTTF olarak
hazırlayacağı
mız paralel

raporla, ABD
raporunda
eksik ve
taraflı

aktarılan
konulara

ilişkin

İlhan Ahmet’ten azınlık eğitimi
ve işsizlikle ilgili soru

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, azınlık ilkokullarında
müdür olarak görev yapan
öğretmenlerin ders saatlerini arttıran
yeni düzenlemenin hukuka aykırı
olduğunu belirterek, bu uygulamanın
geri alınmasını istedi. 

Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’na bir
soru yönelten Milletvekili Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyaleti Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris tarafından
yayınlanan 4 Eylül 2015 tarih ve
“Φ 8.2/2.4/6976” sayılı kararın getirdiği
yeni düzenlemeyle, azınlık
ilkokullarındaki müdürlerin ders
saatlerinin yasaya aykırı olarak
arttırıldığını, bu okullarda müdürlük
yapan öğretmenler için ders saatlerinin
zaten 2517/1997 sayılı kanunun 9.
maddesininin 3. paragrafında açıkça
belirtildiğini hatırlattı. 

İlhan Ahmet bu yasaya göre, devlet
okulu veya azınlık okulu ayrımı
yapılmaksızın idari görevdeki
öğretmenlerin ders saatleri belirlenmiş
iken Eyalet Eğitim Müdürü’nün, salt
azınlık ilkokullarındaki müdürlerin
daha fazla ders saati almasını öngören
böyle bir düzenlemeyi uygulamaya
koymasının düşündürücü olduğunu
belirtti. 

İlhan Ahmet, “Azınlık okullarında
hem idareci, hem öğretmen olarak
görev yapan eğitimcilerin ders
saatlerinin arttırılması devlet
okullarında görev yapanlara kıyasla
ayrımcılık olup, yasa ihlalidir.”
dedi. 

Yeni düzenlemeyle müdürlerin
ders saatlerinin arttırılmasının,
idari yükümlülüğü olan bu
öğretmenlerin idarecilik görevlerini
hakkıyla yerine getirebilmelerine
engel olacağı gibi, eğitimci olarak
öğrencilere karşı verimli
olmalarını da sekteye
uğratacağını vurguladı. İlhan
Ahmet, hem idaraci hem
eğitimci görevini üstlenen bu
öğretmenlere açıkça
hukuksuzluk ve haksızlık
yapıldığını ifade etti. 

Milletvekili İlhan Ahmet
Eğitim Bakanı’na yönelik
sorusunda, 2517/1997
sayılı mevcut yasal
düzenlemeyi ortadan
kaldıran Doğu
Makedonya
- Trakya
Eyaleti
Eğitim
Müdürü
Panayotis
Keramaris’in
4 Eylül 2015
tarih ve

“Φ 8.2/2.4/6976” sayılı kararını geri
çekmeyi düşünüp düşünmediğini
sordu. 

İŞSİZLİK SORUNUNU 
MECLİSE TAŞIDI
Öte yandan Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, bölgedeki işsizlik sorununu da
meclis taşıdı. İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya bölgesinde,
işletmeleri güçlendirmek ve
girişimcilere destek olmak için 1976
yılından bu yana devlet tarafından
verilen yüzde 12’lik istihdam teşvikinin,
2010 yılından bu yana işverenlere
ödenmediğini hatırlatarak, bu durumun
bölgedeki işsizlik oranının daha da
artmasını tetikleyeceği uyarısında
bulundu.

Konuyla ilgili olarak milletvekili,
Maliye Bakanı, Çalışma, Ekonomi,
Denizcilik, Altyapı ve Turizm Bakanı ile
Soyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma
Bakanı’na yönelik bir soru sundu.

Milletvekili Ahmet, ekonomik krizin
en ağır hissedildiği bölgelerden biri
olan Doğu Makedonya – Trakya
Bölgesi’nde günden güne artan işsizlik
rakamlarının korkutucu boyutta
olduğunu belirterek, bölgede işsizlikle
mücadeleye önemli katkısı olan yüzde
12 oranındaki istihdam teşvikinin bir an
önce işverenlere yeniden ödenmeye

başlamasını istedi.
Milletvekili Ahmet

ilgili bakanlara;
bahse konu
ödemeleri ne zaman
yapmayı
düşündüklerini
sordu.
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E
ğitimindeki en önemli
sıkıntılardan biri de devlet ile
azınlığın “ayrı dilden” konuşuyor

olması. Yani sorunu yaşanan azınlık
toplumu olaya belli bir bakış açısıyla
bakarken, devletin bunu kale almayarak
kendi gündemini hayata geçirdiğini
görüyoruz. 

Şunu vurgulamakta fayda var: Azınlık
Eğitimi ve bunun parçası olan azınlık
okulu, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na uluslararası anlaşmalarla
tanınan bir haktır. Azınlık eğitimi yapısı
ve statüsü gereğince özel ve özerktir.
Kendine özgü özellikleri ve kuralları
vardır. Özel ve özer bir statüye sahip bu
eğitim sistemi devlet tarafından yine özel
bazı yasalar, hukuki  ve idari
düzenlemelerle yaşatılması ve
geliştirilmesi gerekir. Çünkü yapısı,
doğası, fıtratı gereğidir bu. 

Batı Trakya Türk Azınlığı, bu yapının ve

bu özelliğin korunmasını ve
geliştirilmesini istiyor, arzu ediyor, talep
ediyor. İşte bu noktada devletin icraatı
giriyor devreye. Azınlık toplumu ve
kurumları bu minvade iken, devlet ise
azınlık eğitimini “farklı” olmaktan
çıkartıp, “genel eğitim” çerçevesine
oturtmaya çalışıyor. Kasım 2014’te kabul
edilen azınlık eğitimiyle ilgili yasa da bu
anlayışı yansıtıyor. 

Aslında olay yeni değil. Uzun yıllardan
bu yana devam edegelen bir süreç
sözkonusu. Yıllar önce azınlık
okullarındaki encümen heyetlerinin
Türkçe öğretmen belirleme hakkının
elinden alındığı gün aslında bugünlerin
göründüğü söylenebilir. Devamında
Türkiye’den mezun öğretmenlerin yerine
Yunanistan’ın kendi istediği gibi
yetiştirdiği SÖPA’yı faaliyet sokması, 40
yıl sonra da SÖPA’nın bu işlevi
tamamlanınca kapatması ve onun yerini

alacak okulu açar gibi yapıp onu da
kapatıp, yerine bir – birbuçuk bir kurs
açması hep bu sürecin devamı
niteliğinde. 

“Devlet azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun statüsünü yükseltip normal
devlet eğitimi seviyesine getiriyor”
şeklindeki bir tez sadece yanıltıcı değil,
aynı zamanda da azınlık eğitimini garanti
altına alan uluslararası hukuka ve tabii ki
insan ve azınlık haklarına aykırıdır. 

“Azınlık Eğitimi” ve “Azınlık Okulu”
azınlığın kazanılmış hakkıdır. Azınlık bu
hakkın korunmasını istiyor. Azınlık okulu,
azınlık için sadece iyi Matematik veya
Coğrafya dersinin verildiği kurum
değildir. Azınlık eğitimi ve azınlık okulu,
azınlığın kimliği ve kültürüdür. Biz, bu
hakkın korunmasını ve toplumun
hassasiyetleri dikkate alınarak azınlık
okulunun modernize edilmesini istiyor ve
bekliyoruz. 

Devletin ve bir takım “akademik” ve
“bilimsel” çevrelerin; “Azınlık okulu kötü
ve yetersiz olduğu için biz onu genel
devlet eğitim sistemine dahil ediyoruz”
tezine katılmıyoruz. Bu olsa olsa azınlık
eğitimini zaman içinde mezara koymak
için “bahane” olabilir. Şunu da ifade
etmek gerekir ki; içi boşaltılış ve sadece
isminde “azınlık okulu” olan bir sisteme
de karşıyız. Dolayısıyla azınlık eğitiminin
statüsünü aşındıran önlemlerin,
kararların hayata geçirilmesine razı
olmak mümkün değil. Azınlık eğitiminin
tüm kurumlarını ve özelliklerini ortadan
kaldırarak, “genel eğitim sistemine dahil

ediyoruz” politikası aslında bir
aldatmacadır. 

Azınlık eğitimiyle “oynayarak”, azınlık
okullarını itibarsızlaştırarak, azınlık
insanının zorunlu olarak azınlık okulu
dışında başka alternatiflere mahkum
ettikten sonra “toplum azınlık eğitimini
ve azınlık okulunu artık tercih etmiyor”
tezini savunmak “sahte” bir başarıdır. 

Gerek bazı devlet yetkilileri, gerekse
bir takım eğitim çevreleri “azınlık okulu
kötü okul ve tercih edilmiyor” tezini
“bayrak” yaparken, azınlık eğitimi
aleyhine ortaya  konan kararları
görmezden geldi. Gelmeye de devam
ediyor. 

Batı Trakya Türkleri, tüm olumsuz
şartlara rağmen azınlık eğitimini ve
azınlık okulunu istiyor. Bu hakkı
savunmak için kendinde güç arıyor.
Kazanılmış bu hakkı teslim etmek
istemiyor. Ancak bunun için siyasi
menfaatlerden uzak, toplumsal yararı en
başa koyarak demokratik mücadele
yolunu ve ruhunu geliştirmesi ve kendine
inanıp güvenmesi gerekiyor. Bunun
emareleri de var. 

Tekrar edelim; Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı, kendi azınlık eğitimini ve
azınlık okulunu istiyor. Yapısı itibarıyla
“farklı” olay bu eğitim sisteminin
yaşatılması ve geliştirilmesi için her türlü
önlemin alınmasını talep ediyor.
Vatandaşın isteğine ve beklentisine kulak
vermek zorunda olan devletin bu konuda
azınlığın da çağrılarını dikkate alma
zorunluluğu vardır. 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık kendi eğitimini korumak istiyor

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

“Yatay geçiş” engeli Kasım 
sonuna kadar ertelendi

BİNDE 5’lik kontenjanla
Yunan üniversitelerine giriş
yapan azınlık öğrencilerine
“yatay geçişi” engelleyen
kararnamenin uygulanması
Kasım sonuna kadar ertelendi.
Eğitim Bakan Yardımcısı Sia
Anagnostopulu, azınlık
öğrencilerinin 30 Kasım 2015
tarihine kadar anlaşmalı yatay
geçiş yapabilecekleri söyledi.

SİRİZA Rodop
milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf
ile SİRİZA İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek’in, sorunun
aşılması yönünde Eğitim
Bakan Yardımcısı Sia
Anagnostopulu ile bir
görüşme gerçekleştirdikleri ve
bu görüşme neticesinde ilgili
kararın uzatıldığı kaydedildi.
Milletvekilleri görüşmede,
konunun hassasiyetini ve
ekonomik krizle mücadele
eden azınlık mensuplarının bu
kararla birlikte daha da zor

durumda kalacağını
belirttikleri öğrenildi.

Görüşme sonucunda
açıklama yapan
Anagnostopulu, bu yılki yatay
geçişlerin 30 Kasım tarihine
kadar gerçekleşeceğini ve özel
kontenjan kullanmış azınlık
mensubu öğrencilerin de
karşılıklı yatay geçiş hakkına
sahip olduklarını söyledi.

Hatırlanacağı üzere,
Vasiliki Thanu
başbakanlığındaki seçim
hükümeti döneminde alınan
bir karar uyarınca; binde
beşlik özel kontenjandan
yararlanarak üniversiteyi
kazanan Batı Trakya’daki
azınlık üyesi öğrencilerin
yatay geçiş yapması
engellenmiş ve dönemin
Eğitim Bakanı Angeliki
Efrosini Kiau’nun imzaladığı
kararname 16 Eylül tarihli
resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmişti.

SİRİZA azınlık milletvekillerinin,
Eğitim Bakan Yardımcısı
Anagnostopulu ile bir görüşme
gerçekleştirdikleri ve bu görüşme
neticesinde ilgili kararın uzatıldı-
ğı kaydedildi. 

BTTDD’den Konya’da temsilcilik
BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD), Konya’da bir temsilcilik açtı. Temsilciliğin başına

Mustafa Salim atandı.
Konuyla ilgili olarak BTTDD tarafından, “2011 yılında kapanan BTTDD Konya

şubemiz, kapanma kararının alınması sonrası resmi tasfiye sürecinin
tamamlanması ile temsilciliğe dönüştürülme kararı alınmıştır. Temsilcilik olarak
faaliyetlerine devam edecek olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Konya
şubesinin son Şube Başkanı Mustafa Salim de Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun

07/10/2015 tarih ve 07 sayılı kararıyla BTTDD Konya temsilciliğine atanmıştır ve
temsilciliğin Buhara Mah. Barış Cad. No:91/A Selçuklu-Konya adresinde faaliyet

göstermesine karar verilmiştir.” açıklaması yapıldı.
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Ülke genelinde çiftçi ve hayvan
besicileri eyleme hazırlanıyor

HÜKÜMETİN kabul ettiği üçüncü
memorandumda öngörülen önlemlere
karşı tepki gösteren çiftçiler ve hayvan
besicileri protesto gösterileri için yollara
çıkma hazırlığında. Üçüncü
memorandumda çiftçilerle ilgili
ekonomik önlemlere karşı çıkan
Yunanistan çapındaki çiftçi örgütleri, 18
Kasım Çarşamba günü Atina’da biraraya
gelecek. 

Başkent’te Tarım Bakanı Vaggelis
Apostolu ile görüşecek olan çiftçi
temsilcileri bakandan hayata geçirilmesi
planlanan önlemlerin yeniden gözden
geçirilmesini talep edecek. 

Bu arada, çiftçi eylemleri çerçevesinde
ülke genelindeki bazı noktalarda ise
yolların kapatılması gündemde.
Bölgemizde Egnatia otoyolunun
Sarışaban mevkiinde kapatılabileceği
ifade edildi. Bu çerçevede Kipi – İpsala
sınır kapısının da Meriç ilindeki çiftçiler
tarafından trafiğe kapatılabileceği,
ancak bunun daha sonra kesinleşeceği
kaydedildi. 

18 Kasım Çarşamba günü Atina’da
yapılacak gösteriye 60’ın üzerinde çiftçi
örgütü destek veriyor. 

ÇİFTÇİLERE VERGİ VE 
OGA PRİMLERİNE ZAM
Hayata geçirilmesi planlanan üçüncü
memorandum, çiftçi ve hayvan
besicilerinin vergilendirilmesi ve tarım
sigorta kurumu OGA primlerinde zam
başta olmak üzere tarım sektöründe yeni
kemer sıkma önlemlerini öngürüyor. 

GÜNDEM, yaklaşan çiftçi eylemleriyle
ilgili olarak Rodop Hayvan Besicileri
Derneği Margaritis Theologu ve Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat’la konuştu. 

MARGARİTİS 
THEOLOGU
Rodop Hayvan Besicileri Derneği
Başkanı Margaritis Theologu, bölgedeki
çiftçi ve hayvan besicilerinih mevcut
vergi ve masrafları kaldıramadığını, bu
yükün artması halinde sektörün
çökeceğini söyledi. 

RODOP İLİNDEKİ TÜM DERNEKLER
EYLEME DESTEK VERİYOR
Meclisten geçen üçüncü

memorandumun getirdiği ekonomik
önlemlere karşı tepkilerini dile getirmek
amacıyla 18 Kasım Çarşamba günü
Atina’da eylem gerçekleştireceklerini ve
devamında da bakanla görüşeceklerini
belirten Theologu, hükümetten konuya
hassasiyet göstermesini istedi. 

Ülke genelinde yapılacak eyleme
Rodop ilindeki tüm derneklerin destek
verdiğini anlatan Margaritis Theologu,
“Bölgemizdeki tüm çiftçi ve
hayvancılıkla uğraşan örgütler yapılacak
eylemi destekliyor. Geçtiğimiz günlerde
bir araya geldik. Ayın 18’inde Atina’da
yapılacak eyleme derneklerin
yöneticileri olarak belki bir otobüsle
gidebiliriz. Olmazsa herkes kendi başına
gidecek ve orada buluşacağız. Tüm ülke
genelinden çiftçi ve hayvan besicilerinin
temsilcileri bir araya gelecek. Tarım
bakanıyla görüşeceğiz. Sorunlarımızı ve
yeni önlemlerle ilgili düşüncelerimizi ve
taleplerimizi dile getireceğiz. Tabii bakan
ve hükümet bu taleplerimizi biliyor,
ancak bir kez daha dile getirip bu
konuya ciddiyetle eğilmelerini
isteyeceğiz.” diye konuştu. 

“YENİ ÖNLEMLER 
KABUL EDİLEMEZ”
Rodop ili Hayvan Besicileri Derneği
Başkanı Margaritis Theologu, tarım

sektörünün
çalışanları olan çiftçi ve hayvan
besicilerine yönelik yeni kemer sıkma
önlemlerinin kabul edilmesinin ve
uygulanmasının mümkün olmadığını
vurguladı. 

“ÇİFTÇİ OGA PRİMLERİNİ
ÖDEYEMİYOR”
Kabul edilen üçüncü memorandumla
çiftçilerin çok ağır yük altına girmesinin
söz konusu olduğunu dile getiren
Theologu, “Çiftçilerin ve hayvan
besicilerinin büyük oranda
vergilendirilmesi sözkonusu. Yani
ödediğimiz vergilerin arttırılması
isteniyor. Ödediğimiz sağlık ve emeklilik,
yani OGA primlerinin arttırılması söz
konusu. Şu anda çiftçi kesimi mevcut
OGA primlerini ödeyemiyor. Sağlıklı bir
şekilde ödeme yapamayanların oranı
yüzde 70. Bu ortamda hükümet bu OGA
primine nasıl zam yapabilir? Bunun
gerçekleşmesi ve uygulanması mümkün
değil. Bunların yanı sıra daha birçok
kemer sıkma önlemi var. Bu önlemlerin
uygulanması imkansız. Bakanlığın ve
hükümetin de bunu anlaması lazım. Bu
nedenle de ayın 18’inde politikanın ve
ülkenin merkezine, yani başkent
Atina’ya gidip bunu yüksek sesle dile
getireceğiz.” dedi. 

“HÜKÜMETTEN VERDİĞİ SÖZLERİ
YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ”
Hükümetin muhalefette olduğu
dönemde verdiği sözleri yerine
getirmesini istediklerini vurgulayan
hayvan besicileri derneği başkanı
Theologu şunları ifade etti: “Hükümet
verdiği sözleri yerine getirmeli. Bu
hükümet muhalefetteyken halka, bizlere
bazı sözler verdi. Biz de bunları
hazırlatmak istiyoruz. Aslında bir yerde
de hükümete yardımcı olmak istiyoruz.
Trokya’nın, finansörlerin söylediklerini
bıraksın ve topluma, çiftçiye, hayvan
besicisine baksın. Biz hükümete yardım
etmeye çalışacağız. Ancak gereken
karşılığı bulamazsak köşeye
sıkıştırmasını da biliriz. Yabancılar bizi
istemiyor, desteklemiyor. Yabancılar

kendi tarımını istiyor, kendi sistemini
kurmaya çalışıyor. Bizim buna karşı
mücadele etmemiz tek silahımız. Çiftçi
kesimi OGA primini ödeyemediği için,
sigortasını kaybediyor. Bu çok önemli.”

“TARIM BAKANLARI BU 
GÖREVİ HAK ETMİYORDU”
Bugüne kadar görev yapan tarım
bakanlarının bu görevi hak etmediğini
savunan Margaritis Theologu, “Bunu
bilinçli bir şekilde söylüyorum. Ne yazık
ki bugüne kadar tarım bakanı olarak
görev yapan siyasetçiler bu görevi hak
etmiyordu. Bugünkü bakan sayın
İkonomu da dikkatli olmak zorunda.
Çıkarları, menfaatleri bir kenara bırakıp
gerçek bir solcu gibi çiftçi kesimine
bakması şart. Biz sektör olarak
hükümetten ve bakanlıktan hassasiyet
bekliyoruz. Taleplerimizin
karşılanmaması halinde çiftçi ve hayvan
besicilerinin eylemleri devam edecek.”
dedi.

HÜSEYİN ESAT
Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, 18 Kasım Çarşamba günü
Atina’da yapılacak eyleme
katılacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulunan başkan Esat, son
memorandum kararlarının çiftçilerin
aleyhine olduğunu ve bunların
uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Atina’da düzenlenecek çiftçi eylemine
katılmaları gerektiğine inandıklarını
belirten Esat, “Gelecek talebe göre
kooperatif olarak en az iki otobüsle
Atina’daki eyleme katılmak istiyoruz”
dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ ÇOK 
ZOR GÜNLER BEKLİYOR”
Bu eylemi Giritli çiftçilerin yanı sıra,
Yunanistan çapındaki çiftçi ve hayvan
besicileri örgütlerinin düzenlediğini
anımsatan Esat sözlerine şöyle devam
etti: “Bize de kooperatif olarak eyleme
katılmamız yönünde çağrıda bulunuldu.
Tabii bunu kabul etmememiz söz konusu

MARGARİTİS THEOLOGU HÜSEYİN ESAT

gundem_954_Layout 1  16.11.2015  12:48  Page 6



7GÜNDEMhaber13 Kasım  2015 7
BİHLİMDER’den 
‘Aile – Toplum - Okul’
konulu etkinlik

BATI Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER), İskeçe ve Gümülcine’de
“Aile-Toplum-Okul Üçgeninde Çocuk
Eğitimi” konulu etkinlik düzenledi.
Etkinliğe, Türkiye’den Küçükçekmece
İlçe Milli Eğim Müdürü Cemal Yılmaz
konuşmacı olarak katıldı.

7 Kasım Cumartesi günü İskeçe
Elisso Oteli’nde gerçekleşen etkinliğe
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İTB Başkanı Ahmet Kurt,
İskeçe eski Milletvekili Çetin Mandacı
ve anne-babalar katıldılar.

8 Kasım Pazar günü Gümülcine’de
BİHLİMDER lokalinde geçekleşen
etkinliğe anne – babaların yanı sıra
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Riza Akıncı, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, eski
Milletvekili Ahmet Hacıosman,
Bulgaristan’dan Koşukavak Müftüsü
Nasuf Nasuf, BAKEŞ Başkanı Galip
Galip, Celal Bayer Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Arif katıldı.

Etkinlik, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet’in yaptığı açılış
konuşmasıyla başladı. Mehmet Emin
Ahmet, “Bizler dört yıldan beri var
olan bir derneğiz. Bu süreç içinde bu
lokalimizi hazırladık. Lokalimizde ilk
toplantımız, etkinliğimiz diyebilirim.
Bundan sonra bu tür etkinlikler için
burasını daha sık kullanmaya
çalışacağız. Fakat burası sadece bu tür
etkinliklerin yapılacağı yer değil;
haftanın yedi günü açık olacak ve
herkese açık olacaktır. Gücümüz
yettiği ölçüde BİHLİMDER olarak
faydalı olamaya çalışacağız”
ifadelerini kullandı. 

Daha sonra sırasıyla DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine S. Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Bulgaristan Koşukavak
Müftüsü Nasuf Nasuf ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Razı
Akıncı birer selamlama konuşması
yaparak eğitimin önemine
değindiler.   

Konuşmacı olarak Türkiye’den

gelen Küçükçekmece İlçe Milli Eğim
Müdürü ve eğitimci Cemal Yılmaz,
ailenin önemine ve anne – babaların
çocukları ile geçirdikleri zamanın
önemine değindi. Çocuk yetiştirmede
çevrenin ve arkadaşların önemine
atıfta bulunan Yılmaz, aile içi
eğitimde çocuğa karşı yapılan
yanlışları da dile getirdi.

olamaz. Çünkü hepimizin bildiği gibi, yürürlüğe
giren üçüncü memorandumla birlikte çiftçileri
çok zor günler bekliyor. Buna, bölgedeki bir
tütün kooperatifi olarak sessiz kalamazdık.”

“BİZLER BÖLGEMİZDE KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ TARIM ÜRETİCİLERİYİZ”
Azınlığın temel geçim kaynağının tütün
olduğunu ve bölgedeki çiftçilerin ülke
genelindeki çiftçilere oranla daha küçük çapta
üreticiler olduğunu belirten Esat, “Sizlerin de
bildiği gibi bölgemizde başta tütün olmak
üzere, diğer tarım ürünleri üretiliyor. Hepimiz
küçük ölçekli birer tarım üreticiyiz. Ancak son
dönemde hükümetin tarım üreticilerine yönelik
uygulamalarına baktığımızda bunları kabul
edilemez buluyoruz. Çünkü biz çiftçilerin ek bir
geliri olmadığı gibi, başka bir geçim kaynağı ya
da alternatif bir ürünümüz maalesef yok.
Kısacası bölgedeki çiftçi üreticileri; ya tütüne,
ya pamuğa, ya da başka bir ürüne bağlı olarak
geçimlerini sağlayabiliyor. Buna alternatif
herhangi bir üretim şimdilik yok diyebilirim.”
diye konuştu.

“OGA SİGORTALARINDA ARTIŞ 
OLURSA BUNU ÇİFTÇİMİZ ÖDEYEMEZ”
Üçüncü memorandumla birlikte çiftçileri ağır
şartların beklediğini kaydeden Hüseyin Esat
sözlerine şöyle devam etti: “Biz çiftçiler zaten
geçmişte olan borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz.
Örneğin ENFİA’larda olan düzensiz
vergilendirme sistemini herkes biliyor. Çünkü
köyde yaşayan bir vatandaş da aynı vergiyi,
şehirde yaşayan vatandaş da aynı vergiyi
ödemek zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir
haksızlık. Şimdi de çiftçilerimizin bağlı olduğu
OGA sigortalarıyla ilgili yeni düzenleme hayata
geçirilirse, işimizin çok zor olabileceğini
buradan belirtmek istiyorum. OGA
sigortalarında muhtemel bir artış olması
halinde, bunu çoğu çiftçi kaldıramaz ve
sigortalarını ödeyemez hale gelir. Artık çiftçiler
patlama noktasına gelmiş durumda diyebilirim.
Önümüz çok karanlık.” 

“TARIM İLAÇLARI VE GÜBRELERDE 
KATMA DEĞER ARTIŞI OLMAMALI”
Atina’daki eylemde daha çok çiftçiyle hazır
bulunmak istediklerini, ancak bu sayının çok
olması halinde konaklama konusunda bazı
sıkıntılar yaşanacağını dile getiren Başkan
Hüseyin Esat, kooperatif olarak eyleme iki
otobüsle katılacaklarını belirtti.

Kooperatif olarak hükümetten beklentilerini
de hatırlatan Başkan Esat, “Çiftçi geliri 10.000
euro olan kişilerin ve prim geliri 12.000 euro ve
üzeri olan kişilerin daha önce olduğu gibi yüzde
13 üzerinden vergiye tabi tutulmasını istiyoruz.
Aynı şekilde tarım ilaçları ve gübrelerine
uygulanan yüzde 13 katma değer vergisinin
(FPA) yüzde 26’ya çıkarılmamasını talep
ediyoruz.” diye konuştu. 

“HERKESİN GELİRİNE GÖRE VE 
ADİL BİR ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLMESİ
GEREKİR”
Son olarak hükümete seslenen Hüseyin Esat,
“Bizler kooperatif olarak hükümete sürekli
çağrıda bulunduk ve bulunmaya da devam
ediyoruz. Söz konusu taleplerimizi gerek yazılı,
gerekse sözlü olarak yetkililere ilettik. Buradan
şunu tekrar etmek istiyorum; çiftçilerimizin
gelirlerini göz önünde bulundurarak ona göre
vergilendirsinler. Aynı şekilde OGA
sigortalarında da dengeli bir ödeme yöntemine
gitsinler. Çünkü 20-30 dönüm arazi işleyen bir
üreticiyle, 500-1000 dönüm arazi işleyen bir
üreticiyi aynı kefeye koyamazsınız. Yunanistan
genelinde yaklaşık 730 bin çiftçi var. Bunların
280 bini çiftçi ve başka hiç bir gelirleri yok.
Bunların dışında olan çiftçilerin ya bir
memuriyetleri, ya da ek bir geliri var.
Dolayısıyla herkesin gelirine göre ve adil bir
şekilde vergilendirilmesi gerekir.” çağrısında
bulundu.

Öcalan’ın Yunanistan aleyhine açtığı dava ertelendi

Öcalan’ın, “kendisini
koruyacağı ve siyasi iltica
hakkı tanıyacağı” yönünde
sözünü yerine getirmediği
gerekçesiyle açtığı
tazminat davası şubat
ayına ertelendi. 

Terör örgütü PKK’nın
İmralı Adası’nda cezasını
çeken elebaşı Abdullah
Öcalan’ın, kendisini
Türkiye’ye iadesinden
sorumlu tuttuğu

Yunanistan’a açtığı 20 bin
100 euroluk tazminat
davasının ilk duruşması 9
Kasım Pazartesi ginü
görüldü.

Atina İdari
Mahkemesi’ndeki
duruşmada Öcalan’ı
avukatı Cengiz Çiçek temsil
etti. Mahkeme, dava
dosyasındaki eksik
belgelerin
tamamlanabilmesi için

ikinci duruşmanın 22 Şubat
2016 tarihinde yapılmasını
kararlaştırdı.

Duruşmayı Öcalan’ın
yeğeni olan HDP Şanlıurfa
Milletvekili Dilek Öcalan
da izledi.

20 BİN 100 EURO 
TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Öcalan, 9 Aralık 2008
tarihinde avukatları
aracılığıyla açtığı davada,
Yunan devletini “yasa dışı
muamele yapmak ve temel
insan haklarını ihlal
etmekle” suçlayarak 20 bin
100 euro tazminat
talebinde bulunmuştu.

“YUNANİSTAN
TAAHHÜDÜNÜ YERİNE
GETİRMEDİ”

Dava dilekçesinde, 1988’de
Suriye’den kaçtıktan sonra
yakalanıncaya kadar olan
süreci anlatan Öcalan,
Yunan devletinin,
“kendisini koruyacağı ve
siyasi iltica hakkı
tanıyacağı” yönünde söz
verdiğini, ancak bu
taahhüdünü yerine
getirmediğini savunuyor.

Yunan basınındaki
haberlere göre Öcalan,
dilekçesinde, Roma’da
bulunduğu sırada dönemin
Dışişleri Bakanı Theodoros
Pangalos’un bazı
milletvekilleri aracılığıyla
hükümetin kendisine
yardımcı olacağını iletmesi
üzerine ikinci kez
Yunanistan’a geldiğini
belirtti.
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ATATÜRK Batı Trakya’da da anıldı
TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin

kurucusu Mustafa Kemal
ATATÜRK,  ölümünün 77.
yıldönümünde Batı Trakya’da
da anıldı. Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu
bahçesinde düzenlenen anma
törenine Batı Trakya’nın değişik
bölgelerinden soydaşlar katıldı.

Başkonsolos Akıncı’nın tören
sırasında yaptığı konuşmada,
“Bu nesil tarihimizin en parlak,
en idealist, yenilgi bilmeyen,
vazgeçmeyen nesillerinden
biridir. En belirgin
özelliklerinden biri, asla yenilgi
kabul etmemeleri. Ayrıca asla
bizim hayal bile
edemeyeceğimiz şartlarda
mücadeleye devam etmeleridir.
Kurtuluş Savaşımızı bu nesil
yaptı. Bu nesil hiç bir zaman
rahat yaşama hayali kuramadı.”
ifadeleri ön plana çıktı.

YOĞUN KATILIM
Batı Trakyalı Türkler, 10 Kasım
Salı günü başkonsolosluk
bahçesini doldurdu. Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
Muavin Konsoloslar Murat
Ertaş, Davut Ocak, Derya Ocak,
Osman Şahin, İrfan Çetin,
Canay Kavuncu ve diğer
başkonsolosluk çalışanlarının
hazır bulunduğu törene, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Türkiye Ziraat Bankası
Gümülcine Şube Müdürü
Mustafa Karabulut, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Kozlukebir Belediyesi’ni
temsilen meclis üyesi Hüseyin
Hacı Mehmet, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı
Sibel Mustafaoğlu, BTAYTD
Başkanı Ahmet Kara, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Başkanı Sami
Toraman, GTGB Başkanı Koray
Hasan, İTB Başkanı Ahmet
Kurt, BİHLİMDER Derneği
Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, eyalet meclis üyesi
Önder Mümin, Gümülcine
belediye meclis üyesi Zeynep
Tevfikoğlu, öğretmenler, din
adamları ve çok sayıda soydaş
katıldı.

SAYGI DURUŞU
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Atatürk için yapılan
anma töreni, 10 Kasım Salı
sabahı saat 09:05’te Mustafa
Kemal Atatürk’ün manevi
huzurunda bir dakikalık saygı

duruşuyla başladı. Ardından
İstiklal Marşı okunarak, günün
anlam ve önemini belirten
konuşmaşlara geçildi.

“TÜRKİYE’NİN 
TEMELLERİNİ ATARAK
BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM VE
MODERNLEŞME SÜRECİ
BAŞLATMIŞTIR”
Törende Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak yaptığı
konuşmada, Atatürk’ü
ölümünün 77. yıldönümünde
sevgi, saygı ve şükranla
andıklarını belirterek, “Atatürk
yalnızca ileri görüşlü, eşsiz bir
asker ve devlet adamı değil,
aynı zamanda büyük bir
devrimci ve düşünce insanı idi.
Onun öncülüğünde cumhuriyet
döneminde hayata geçirilen
reformlar laik, demokratik ve
çağdaş Türkiye’nin temellerini
atarak büyük bir dönüşüm ve
modernleşme süreci
başlatmıştır. Genç bir diplomat
olarak temsil etmekten gurur
duyduğum ülkemizin kurucusu
ulu önder Atatürk’ü
ölümsüzlüğe uğurladığımız
bugünde hepimize düşen en
büyük görev, Atatürk’ü ve en
büyük eseri cumhuriyeti
anlamak, cumhuriyet
değerlerini her koşulda
korumak ve Türkiye’yi aydınlık
yarınlara taşımaktır. Bu duygu
ve düşüncelerle Atatürk’ün
bizlere bıraktığı mirası layıkıyla
taşıyacağımızı belirtiyor ve
cumhuriyetimizin kurucusu
büyük komutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, O’nun
şahsında istiklal mücadelesinin
tüm kahramanlarını bir kez
daha saygı, sevgi, rahmet ve
özlemle anıyorum.” ifadelerini
kullandı.

“ATATÜRK KURTULUŞ
SAVAŞINI BAŞLATMIŞ 
VE BUNU ZAFERE
ULAŞTIRMIŞTIR”
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Atatürk’ün
Balkan coğrafyasında
doğduğunu ve çok kültürlü bir
toplumun içinde yaşadığını
anımsatarak, bir hemşehrisi
olarak da Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuş
olmasının kendilerine gurur ve
mutluluk verdiğini söyledi.
Atatürk’ün bir çok farklı
yerlerde kendilerinden çok
güçlü orduları yendiğini dile
getiren müftü Şerif, Atatürk’ün
Türk askeri olarak Türk
milletine sonsuz hizmetleri
olduğunu kaydetti. Müftü Şerif
sözlerine şöyle devam etti:
“Atatürk’ün en çok tartışılan
ifrata ve tefrite giden tarafı,
onun devlet adamı olarak
cumhuriyeti kurduktan sonra
devrimleri üzerine olmuştur.
Atatürk’ü ifrat derecesinde
yükseltenler, bir de tefrit
edenler olmuştur. Fakat Atatürk

ne ifrat, ne tefrit; Atatürk
gerçekten bir Türk insanı
olarak, Osmanlı
İmpartorluğu’nun son
döneminde bozulmaya yüz
tuttuğu ve vatanın işgale
uğradığı bir dönemde Samsun’a
çıkarak bir kurtuluş savaşı
başlatmış ve bunu zafere
eriştirmiştir.”

Atatürk’ün dinine bağlı bir
kişi olduğunu da kaydeden
Şerif, “Atatürk bir Türk evladı
olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni Cuma günü, Kur’an-ı
Kerim, salavatlarla, kelime-i
tevhidlerle açmıştır. Onun
dindarlık yönünü bu şekilde
görebiliriz. Atatürk, İslam

dininin son din olduğunu ve
milletimize gerçek din olarak
öğretilmesi gerektiğine
inanarak, döneminde Kur’an-
Kerim’i tefsir ettiren ve bu
hususta devlet kaynaklarını
aktaran bir insandı. Atatürk
Türk milleti için çok önemli;
bizlerle Onunla birlikte aynı
kültürü yaşadığımıza
inanıyoruz, kendisine Allah’tan
rahmet diliyoruz.” diye
konuştu.

“TÜRK KİMLİĞİNİN 
TEKRAR YÜKSELMESİ İÇİN
BÜYÜK BİR LİDERDİ”
BTTADK Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir

siyasi ve kumandan kimliğinin
yanı sıra, bir toplumu ayağa
kaldırmak ya da ayakta
tutabilmek için önemli
çalışmalar yaptığını söyledi. Bu
açıdan Atatürk’ün hem
sevenleri, hem de arkasından
konuşanları olduğunu dile
getiren Müftü Mete, “Bu durum
herkes için mümkündür. Fakat
eleştiri yaparken o zamanı
düşünmek gerekir. Tıpkı Suriye
ve Mısır’da olanlar gibi. Ondan
sonra da Kurtuluş Savaşı öncesi
bir Türkiye’yi düşünün.”
ifadelerine yer verdi.

“Mustafa Kemal Atatürk
bizim ortak paydamızdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
bugünlere gelmesi, bizim

bugünlerde olmamız için büyük
bir kumandandır” diyen Mete
sözlerine şöyle devam etti: “Biz
insanların ölümünden sonra iyi
tarafından bakar ve konuşuruz.
Eğer hata varsa yapmamak
üzere ibret alır ve görürüz. Bu
yolda da yürürüz. İlerlemek
isteyen bir toplum için bu
önemlidir. Atatürk; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulması Türk
dünyasının oluşması ve Türk
kimliğinin tekrar yükselmesi
için büyük bir liderdi. Bu duygu
ve düşüncelerle Atatürk ve silah
arkadaşlarına, Batı Trakya
Türkünün bütün şehit ve
gazilerine Allah’tan rahmet
diliyorum.”
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“ATATÜRK ASKERİ DEHANIN 
YANI SIRA İYİ BİR EKONOMİSTTİ”
BTTÖB Başkanı Sami Toraman da konuşmasında, 10 Kasım
1938 tarihinin Mustafa Kemal Atatürk’ün öldüğü değil,
ölümsüzlüğe ulaştığı tarih olduğunu söyledi. Toraman,
Atatürk’ün Balkanlı olmasından dolayı onur ve gurur
duyduklarını vurguladı. Her geçen yıl onun inkılaplarına
daha sıkı sarılarak, bunları yaşatma inancının arttığını
görmekten mutlu olduğunu kaydeden Başkan Toraman,
“Atatürk aynı zamanda çok iyi bir ekonomistti. Bunun için
Cumhuriyeti ilan etmeden 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri
arasında İzmir İktisat Kongresi’ni düzenlemiştir. Görülüyor
ki, Mustafa Kemal yalnız askeri bir deha değil; iyi bir devlet
yöneticisi olmasının yanında ekonomik dehası da çok
ileride bir liderdir.” diye konuştu.

Atatürk’in inançlı ve kararlı bir asker olduğunu belirten
Toraman sözlerini, “Kurtuluş Savaşı mücadelesini
başlatırken Atatürk, etrafındakiler kendisine ‘para yok’
dediklerinde ‘bulunur’, ‘ordu yok’ dediklerinde ‘kurulur’,
‘düşman çok’ dediklerinde ‘yenilir’ cevabını vermiştir.
Mustafa Kemal bir ilkedir, devrimdir, özgürlüktür. O
emperyalizm karşısında dik duran eşsiz bir liderdir.”
diyerek tamamladı.

“BU NESİL YENİLGİ 
BİLMEYEN BİR NESİLDİ”
Gümülcine’deki 10 Kasım töreninde son olarak Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı konuştu. Akıncı, törene
katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında,
Atatürk’ün de içinde olduğu neslin özelliklerini sıraladı.
Akıncı şunları kaydetti: “Belki tarihimizin en parlak, en
idealist, yenilgi bilmeyen, vazgeçmeyen nesillerinden
biridir. Çok küçük yaşlarda, ‘Bu ülkeyi nasıl kurtaracağız,
hangi çareler üzerinde tedbirler alacağız’ gibi düşünmeye
başlayan, örgütlenen, tıbbiyede, harbiyede başka okullarda
biraraya gelen bir nesildir. En belirgin özelliklerinden biri,
asla yenilgi kabul etmemeleri. Ayrıca asla bizim hayal bile
edemeyeceğimiz şartlarda mücadeleye devam etmeleridir.
Kurtuluş Savaşımızı bu nesil yaptı. Bu nesil hiç bir zaman
rahat yaşama hayali kuramadı. Bazıları şehit oldu, birçoğu
da doğdukları toprakları bir daha göremedi. Bu nesli
anlamak durumundayız. Süleyman Askeri’yi, Kuşçubaşı
Eşref’i, tek başına yanında üç beş askerle Nahçıvan’ı
kurtaran Binbaşı Halil Beyi, Cihangir Zade İbrahim Beyi,
Zenci Musa’yı, ismini bilemediğimiz binlerce kahramanı
çocuklarımıza anlatmak durumundayız. Ancak o zaman
Kurutuluş Savaşımızın ne manaya geldiğini daha iyi
anlarız.”

“ATATÜRK GERÇEKÇİ BİRİYDİ”
Daha önceki görev yeri Nahçıvan’da okuduğu bir teze
değinen Başkonsolos Akıncı, “Nahçıvan’ın bugün ayakta
kalmasını sağlayan üç beş kişinin 1918 yılının şartlarında
ellerinde hiçbir imkan yokken yaptığı fedakarlıkları
gördüğümde hayrete düştüm. Bunları çocuklarımıza
anlatmak durumundayız. Bu da Atatürk’ü ve milli
mücadelemizin başka kahramanlarını da daha iyi
anlamamızı sağlayacaktır. Atatürk o neslin özelliklerine
sahip bir insandı. İdealistti, hiçbir durumda vazgeçmezdi,
ciddi bir vizyona sahipti. Ama o nesilde olmayan başka
özellikleri de vardı. Olayların ilerisini görme yeteneği vardı.
İyi bir asker ve kumandandı. Kendi nesli içinde birinci
sıradadır. Atatürk bunların yanında gerçekçi biriydi.” diye
konuştu.

“FARKLILIKLARI GÖRMEZDEN GELEREK 
BİR ARAYA GELME KÜLTÜRÜ OLUŞTURMALIYIZ”
Son olarak, “Biz Polatlı’da top seslerinin geldiği günlerden
bugünlere kadar ulaştık. Buna şükrediyoruz” diyen Akıncı
sözlerini, “Bir vatanımız var, güçlüyüz, daha da güçlü
olacağız. Bunu yapabilmek için birliğe, beraberliğe ve
farklılıklara tahammül göstermeye, bardağın boş tarafına
değil dolu tarafına odaklanmaya ihtiyacımız var. Batı
Trakya’da da, Türkye’de de başka yerlerde de buna
ihtiyacımız var. Çünkü en büyük eksikliğimiz bu. Türk
milletinde yeterli insan gücü var. Türk milleti devlet kurucu
ve teşkilatçı bir millettir. Sadece herkes rolüne razı olmalı ve
birbirimizi sevmeliyiz. Farklılıkları görmezden gelerek bir
araya gelme kültürü oluşturmalıyız. Her yerde buna
ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız zaman dünyanın her
yerinde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu duygularla
herkesi selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
Cumhuriyetimizi kuran ve istiklal savaşı yapan tüm gazi ve
şehitlerimizi, şimdi de dünyanın dört bir tarafında
mücadele veren ve şehit düşen askerlerimizi rahmet ve
minnetle yad ediyorum.” diyerek tamamladı.
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Doğduğu evde üç bin 
kişi tarafından anıldı

MUSTAFA Kemal Atatürk için
doğduğu evde düzenlenen anma
törenine 3 bin kişi katıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün 77. ölüm yıldönümü
vesilesiyle Selanik’te düzenlenen
anma törenine yaklaşık 3 bin kişi
katıldı. 10 Kasım nedeniyle
Türkiye’den Atatürk Evi’ne onlarca
otobüs geldi. Bu yılki anma
etkinliğine Selanik’te temaslarda
bulunan İzmirli 140 işadamı da
katıldı. 

Atatürk için Selanik’teki
doğduğu evde düzenlenen anma
törenine katılanlar arasında İzmir
Ticaret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, İzmir Barosu Başkanı
Aydın Özcan, Türkiye Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Kocaeli
Başiskele Belediye Başkanı
Hüseyin Ağar da yer aldı. Bu yılki
törene Türkiye’nin çeşitli
illerinden 15 okuldan öğrenciler
katıldı. 

“ONUN MANEVİ AĞIRLIĞINI
TARTACAK TERAZİ YOKTUR”
Anma etkinliğinde konuşan
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu
Orhan Yalman Okan, “Aziz
Atamız’ın hayattayken 60 – 70
kiloluk bir vücudu vardı. Ama
şundan emin olunuz ki, onun

manevi ağırlığını tartacak bu
kainatta hiçbir terazi yoktur.”

Başkonsolos Okan konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Görmek isteyen
ve görmesini bilen gözler için her
10 Kasım’da binlerce Türk’ün
Selanik’te bu evde buluşması başlı
başına büyük bir anlam
taşımakta; gelecek nesillere
mükemmel bir mesaj vermektedir.
Birçoğunuz yüzlerce ve belki
binlerce kilometre uzaklardan
buraya geldiniz. Bazılarınız gece
seyahati yapıp uykusuz ve yorgun
olarak bu eve ulaştınız. Belki
bazılarınız evin içine girebilmek
için uzun süre beklemek zorunda
kalacak. Peki sormak istiyorum,
tüm bu meşakkatlere rağmen bizi

buraya getiren nedir? Buraya
gelmemiz için birisi mi zorladı?
Hayır! Peki ülkemizden,
Yunanistan’dan ve belki de
dünyanın birçok köşesinden
bizleri burada buluşturan nedir?
Bunun tek bir yanıtı vardır. O da
ulu önderimiz Atatürk’e
duyduğumuz sonsuz sevgi ve
saygıdır. O öylesine yüce, öylesine
eşsiz, öylesine mükemmel bir
insandır ki, Cenab-ı Allah onun
sevgisini ve saygısını Türk
milletinin yüreğine sonsuz
kudretiyle nakşetmiştir. Gönüllere
nakşedilen bu Atatürk sevgisi
sonsuza değin payidar kalacaktır.”

Havayolu tamam, sıra denizyolunda
İZMİR Ticaret Odası (İTO)

Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, İzmir-Selanik arasında
karşılıklı havayolu seferlerinin
başlamasının ardından denizyolu
seferlerinin de başlamasını
beklediklerini belirterek, “İki
kentin işbirliği yapabileceği çok
alan var. Selanik, İzmir’in
Balkanlara ve Avrupa’ya açılan
kapısı olabilir” dedi.

İzmir Ticaret Odası’nın 9-10
Kasım tarihlerinde 138 kişilik
heyet ile Selanik’e düzenlediği

ziyaret kapsamında, İTO heyeti,
Selanik Esnaf Odası Başkanı
Panayotis Papadopulos, Selanik
Ticaret Odası Başkanı Dimitris
Bakatselos ve Selanik Belediye
Başkanı Yannis Butaris ile
biraraya geldi. Görüşmelerde, iki
kent arasında yapılabilecek
işbirlikleri görüşüldü. 

Demirtaş, “Havayolunun
ardından denizyolu seferlerinin
başlamasıyla birlikte turizmin
tetiklediği, ticaretle gelişerek
artan bir işbirliğimiz olabilir.

İzmir üzerinden denizyolu ile
başlayarak Selanik’e ulaşan ve
tren yoluyla Avrupa’ya ulaşan
entegre bir taşımacılık
geliştirmeliyiz. Ama bunun için
vize sorunu konusunda daha
fazlasını yapmalıyız.” dedi.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Neden koruyucu hekimlik?
B u haftaki konumuzu

Veteriner Hekimlik’te
koruyucu hekimliğe

ayırdım.Gerçekten son yıllarda
özellikle yanlış ve geniş çapta
antibiyotiklerin bilinçsiz
kullanımı, artan ilâç
maaliyetleri, bilinçsiz ilâç
kullanımlarının ülke
ekonomisinde yarrattığı
depremler, koruyucu
hekimliğin bir kez daha ön
plâna çıkmasına vesile
olmuştur. Bu bakımdan
koruyucu hekimlik, hekimliğin
özünü oluşturur. Koruyucu
hekimlik hem beşeri (insan)
hem veteriner hekimlik
açısından oldukça önemlidir.
Öncelikle hekim kimdir?
Tanımını yapacak olursak;

Hekim; 
Türk Dil Kurumunun

sözlüğünde; “İnsanlardaki
hastalıkları teşhis ve onları
ilaçlarla veya bazı araçlarla
tedavi eden kimse, doktor,
tabip olarak”
tanımlanmaktadır. Bence en
geçerli olan tanımı; “Tedavi
sanatlarında; pratisyen, tıp
fakültesi, diş hekimliği ve
veterinerlik bölümlerinden
derece alıp devlet tarafından
uygulama (hekimlik)
yapabilmek için lisans almış
kişi olarak tanımlanabilir.
Hekim, kişilerde hastalık
çıkmasını veya birinden
diğerine geçmesini önlemeye
yarayan bilgilerin uygulama
alanına konması ve bunun için
gerekli yeni metot ve usulleri
araştırır. Nüfus tespiti,
periyodik muayeneler, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü, çevre
sağlığının düzeltilmesi,
beslenme durumunun
iyileştirilmesi, dejeneratif
(yıkıcı) hastalıklarda erken
teşhis ve koruma, iş ve meslek
sağlığı çalışmaları, kazalarla
ilgili çalışmalar, yaşlı bakım
çalışmaları, rehabilitasyon
çalışmaları ve bu hizmetlerin
istatistiki değerlendirilmeleri
hekimin başlıca görevleri
arasındadır. 
İkinci tanımda da görüleceği
üzere hekimlerin ana görevleri
koruyucu hekimliktir. Tanımda
beşeri alanlarla çalışan
hekimlerle veteriner alanda
çalışanlar arasında hiçbir
farkın olmadığı açıkça
görülmektedir. Ülkemizde ise
hekimlikte ekonominin öne
çıkmasıyla birlikte koruyucu

hekimlik ikinci planda kalmış
olup, daha çok hekimliğin
tedavi edici yönü ön plana
çıkmıştır. Oysa uygar
ülkelerde hekimliğin amacı
insan ya da hayvanı
hastalandırmamaktır. 

Ülkemizde ise bunun tam
tersi uygulanmış, uygulanan
yanlış sağlık politikaları ülkeyi
de bu alanda bir çıkmazın
içine sürüklemiştir. Bu
ortamda Koruyucu hekimliğin
ise sadece Kuş gribi, Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı gibi hastalıklar
ortaya çıkınca hatırlandığını ve
önleyici tedbirlerin alındığını
görüyoruz. 
Burada anlattığım ana
konuların ışığında şunu
söyleyebiliriz. Ülkemiz ve
diğer ülkeler,  sağlık
politikalarındaki ağırlıklarını
koruyucu hekimliğe
vermelidir. 

Çünkü;
* Bu şekilde ancak sağlık
giderleri azaltılabilir.
*Bu şekilde ancak insanların
refahı yükseltilebilir.

*Bu şekilde, daha sağlıklı
ve maliyeti düşük  hayvan et
ve ürünleri elde edilerek,
tüketime sunulur.
* Bu şekilde ancak halk sağlığı
korunur ve hastaneler
önündeki hasta sayısı azaltılır.
* Bu şekilde ancak çarpık
hekim hasta ilişkisinin önüne
geçilebilir.
*Bu şekilde ancak ilaç ve tıbbi
malzemelerdeki yolsuzluk
haberleri azalabilir.
* Bu şekilde ancak mesleki
kargaşaların önüne geçilebilir.

*Bu şekilde
mikroorganizmaların bilinçsiz
antibiyotik kullanımı sonucu
antibiyotiklere karşı gelişen
dirençlerin önüne geçilebilir.
Son olarak unutmayalım ki,
sağlıklı insan ülkeye ve
ekonomiye katkı yapar.
Sağlığını kaybetmiş insana
katma değer yaratmak şöyle
dursun, hem kendisi bireysel
olarak acı çeker, hem de ülke
ekonomisine yük olur.
Sağlık hepimizin en kıymetli
hazinesidir. Bunu korumanın
yolu da devlet politikalarının
koruyucu hekimlikten yana
çabalarının artırılmasıyla
mümkün olacaktır.

Hepinize sağlık sıhhat dolu
günler diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

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

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), Suriyeli
mülteciler için yardım
kampanyası düzenliyor. 1 Aralık
Salı günü sona erecek yardım
kampanyası çerçevesinde, kışlık
giysi ve battaniye, çocuk
kıyafetleri, raf ömrü uzun
yiyecek ve içecekler, çocuk bezi
ve temizlik malzemeleri
toplanacak. 

Batı Trakya genelinden
toplanacak yardım
malzemelerinin, Aralık ayının
ilk haftasında Suriyeli
mültecilere teslim edileceği
belirtildi.

Yardım kampanyasına

katkıda bulunmak isteyenlerin,
GTGB Başkanı Koray Hasan ve
GTGB yönetiminden bilgi
alabileceği kaydedildi.

GTGB Başkanı Koray Hasan
yardım kampanyasıyla ilgili
olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, “Bildiğiniz gibi
bugün Suriye’de iç savaş var. Bu
ülkeden bir çok insan canını
kurtarmak için kaçıyor. Bu
insanlar bu umut yolculuğuna
çıkarken bir sırt çantası veya
üzerindeki elbiseler ile yola
çıkıyor ve bazıları bu yolculukta
hayatını kaybediyor. Kısacası bir
insanlık dramı yaşanıyor. Biz de
bu drama seyirci kalmak

istemedik. Dernek olarak
geçtiğimiz günlerde yapmış
olduğumuz yönetim kurulu
toplantısında bu insanlara
yardım   kampanyası düzenleme
kararı aldık. Kampanyamıza
bugüne kadar Celal Bayar Lisesi
Encümen Heyeti ile öğrencileri
ve Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
destek verdiler. Bu
desteklerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Burada
toplanan yardımları Aralık
ayının ilk haftasında mültecilere
ulaştırmayı hedefliyoruz.
Herkesin yardımını bekliyoruz.”
diye konuştu.

GTGB mülteciler için
yardım topluyor

ASLEN Batı Trakyalı olan
İzmir Barosu Başkanı Aydın
Özcan, 7 Kasım Cumartesi günü
43 kişiden oluşan heyetle
Gümülcine ve İskeçe’de bir dizi
temaslarda bulundu.

GTGB ZİYARETİ
İlk olarak Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni (GTGB) ziyaret
eden konuk heyet, GTGB
Başkanı Koray Hasan,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karyusuf
ve Mustafa Mustafa, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,
BTAYTD Genel Sekreteri
Mehmet Mehmet, BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, Batı Traya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık,
BİHLİMDER Derneği temsilcisi
Osman Ali Hoca ve birlik
üyeleriyle bir görüşme
gerçekleştirdi.

İTB ZİYARETİ
İzmir Barosu avukatlarından
oluşan heyet, aynı gün İskeçe
iline geçerek, İskeçe Türk
Birliği’ni (İTB) ziyaret etti.
Konuk heyet, İTB Başkanı

Ahmet Kurt ve dernek üyeleri
tarafından karşılandı. Kurt,
İTB’nin tarihi, hukuki süreci ve
faaliyetleri hakkında konuk
heyete bilgi verdi.

İTB’nin azınlığın güzide
kuruluşlarından biri olduğunu
hatırlatan Özcan, her konuda
yardıma hazır olduklarının
altını çizdi.

KİBARİDİS’LE GÖRÜŞME
Öte yandan İzmir Barosu
Başkanı Aydın Özcan,
Gümülcine’deki temasları
sırasında Rodop Barosu Başkanı
Yorgos Kibaridis ile de bir

görüşme gerçekleştirdi.
Gümülcine’deki bir cafe’de
gerçekleştiği öğrenilen
görüşmede, konuk Başkan
Özcan’ın, meslektaşı Kibaridis’e
kardeş kuruluş olma teklifinde
bulunduğu belirtildi. Rodop
SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa’nın da eşlik ettiği
görüşme sırasında her iki baro
başkanının işbirliği konusunda
hemfikir oldukları kaydedildi.
Görüşmeye Gümülcine
Belediyesi meclis üyesi avukat
Cihan İmamoğlu’nun yanı sıra,
bir grup azınlık üyesi avukatın
katıldığı ifade edildi.

İzmir Barosu Batı Trakya’daydı
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APPLE TV, Apple’ın iddia ettiği gibi
“televizyonun geleceği” olacak mı
bilinmez, fakat gerçekten de
televizyondan daha farklı ve geniş bir
multimedya deneyimi sunduğu su
götürmez gerçek. Evinde farklı bir
televizyon deneyim elde etmek ve bunu
oyun ve müzikle birleştirerek geniş bir
yelpazede hizmet almak isteyen
kullanıcıların yakından incelemelerini
öneriyoruz.

Televizyon, kuşkusuz hayatımızda
büyük bir yer tutuyor. Koşturmacayla,
yoğun iş temposunun ardından eve
gelince biraz dinlenmek ve günün
stresini geride bırakıp biraz eğlenmek
için kendini televizyon karşısına
bırakanlar çoğunlukta. Bunlara oyun
için konsol veya tablet başına geçenler
de dahil elbette. Apple TV de burada
devreye giriyor. Yeni jenerasyon Apple
TV ile ister televizyon dünyasının
sunduğu filmlere dalabiliyor, ister oyun
oynayabiliyor, isterseniz de müzik
dinleyebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek
olarak, tüm bu deneyimi şimdi daha
etkileşimli bir şekilde sunan Apple TV,
bugün inceleme masamızda. Bakalım,
Apple’ın deyimiyle “televizyonun
geleceği” şeklinde tanımlanan Apple TV,
gerçekten de bu tanımı karşılayabiliyor
mu?

Apple TV için ilk söyleyebileceğimiz,
bu yeni versiyonun önceki modele
kıyasla çok çok daha gelişmiş bir şekilde
karşımıza çıktığı. Bunu Apple’ın aşina
olduğumuz telefonlarına dayandıracak
olursak, bir nevi iPhone 4’ten iPhone
5S’e atlamak gibi diyebiliriz.

İki farklı versiyonla satışa sunulan
Apple TV, bunu elbette kapasite farkıyla
ortaya koyuyor. Cihazın en önemli
özelliği ise kuşkusuz Touch Surface, yani
dokunmatik yüzeyli Apple TV Remote.
Hepsinden bahsedeceğiz, ancak söze

önce cihazın tasarımıyla başlayalım.
Apple TV, kutusundan iki ürünle

birlikte çıkıyor. Bunlardan biri elbette
bildiğimiz kara kutu Apple TV, bir diğeri
de yenilenmiş Apple TV Remote. Her ne
kadar Apple TV, aynı kara görüntüsüyle
önceki modele yakın dursa da, aslında
elbette tasarımında birtakım
değişiklikler söz konusu. En dikkat
çekici yanını, selefe göre biraz daha
uzun olması ve parlatılmış kenarlar ile
yuvarlatılmış köşelere sahip olması
oluşturuyor. Kutunun arkasında yer alan
bağlantılar arasında ise HDMI, USB-C,
Ethernet ve güç portları yer alıyor.
Bunun yanında kuşkusuz Bluetooth 4.0,
802.11ac Wi-Fi ve kızılötesi gibi kablosuz
bağlantılar da cihazda mevcut.

Apple TV Remote’a gelirsek,
tasarımda en büyük yeniliğin bu üründe
yapıldığını ve buna ek olarak gelen
tasarımsal farklılıkların, cihazın
fonksiyonelliği açısından da yenilikçi
özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
iPhone ve iPad’le birlikte telefon
kullanımına büyük bir farklılık getiren ve
böylece bir anlamda geleceği
şekillendirmeyi başaran Apple, şimdi bu
hareketini yeni Apple TV Remote ile
daha büyük ekranlara yansıtıyor.
Kumandanın üzerine yerleştirilen
dokunmatik alanla beraber, başparmak
hareketleriyle Apple TV arayüzünde
dolaşabilme faydası sağlanırken, yine
Siri ile içerik araması yapabilmek
gerçekten de kullanımı çok daha
etkileşimli hale getiriyor.

Daha önce elbette Roku, Amazon ve
Google’ın TV kutularını inceleme fırsatı
bulduk. Fakat şu ana kadar
karşılaştığımız en iyi izlenimi yeni Apple
TV karşısında aldığımızı rahatlıkla
söyleyebiliriz. Netflix ve diğer servisleri
gayet başarılı şekilde yönetebildiğiniz
yeni cihazda, sırasıyla etkilendiğimiz

noktaları şimdi ele alalım.
Öncelikle az önce de bahsettiğimiz

gibi kumanda yenilenmiş ve eski nesle
kıyasla acayip derecede kolay
kullanılıyor. Üzerinde yer alan
dokunmatik alanla, tuşlara
dokunmaksızın sezgisel bir kullanım
sağlanabiliyor. Öte yandan yeni Apple
TV’de oyun oynanabildiği ve uzaktan
kumanda oyunlarda da kullanılabildiği
için, kolunuzdan fırlayıp gitmesini
engellemek için ucuna bir Remote Loop
adında bileklik de eklenebiliyor. Bu
haliyle cihazın Nintendo Wii benzeri bir
kullanım sağladığını da söyleyebiliriz.

Uzaktan kumanda sayesinde oyunları
televizyona getiren Apple TV, hem yeni
bir işletim sistemini bizlere getiriyor hem
de bununla beraber televizyona bir ton
oyun getiriyor. Tüm bu oyunları ister tek
başınıza ister bir arkadaşınızla
televizyon karşısında
oynayabiliyorsunuz. Üstelik bazı
oyunlara TV’de başlayıp, ardından
iPhone ve iPad’de devam etmek de
mümkün.

Yeni Apple TV’de yeni bir işletim
sistemiyle karşımıza çıkan Apple, bu
işletim sistemiyle selef modele göre çok
daha ferah ve kullanıcı dostu bir

yazılımla karşımızda. SDK’sını da
yazılımcılarla paylaşan Apple, böylece
yazılımcıları da şu an harıl harıl yeni
işletim sistemine uygulama geliştirmeye
teşvik ediyor.

tvOS’ta yer alan video çalar özel
olarak tasarlanmış. Apple TV Remote ile
ortak çalışıyor, film izlerken ileri ve geri
alma, durdurma, sürdürme gibi
fonksiyonlar eskisine nazaran çok daha
kolaylaşmış. Hepsini dokunarak
yapabiliyorsunuz.

Yine iPhone’lardan aşina olduğumuz
Siri’yi de televizyon platformuna taşıyan
Apple, içerik aramayı çok kolaylaştırmış
durumda. İster iTunes arşivinizde, ister
diğer servisler üzerinde yalnızca
konuşarak içeriklere erişebiliyorsunuz.
Fakat Apple TV’de kullanılan Siri şu an
için Türkçe dil desteği vermiyor.

Apple TV’nin işletim sistemi henüz
yeni bir platform olduğu için şu an pek
çok servis için uygulama yazılıyor.
Bunlardan biri de YouTube. Aldığımız
bilgiye göre YouTube uygulaması da çok
yakında Apple TV’deki yerini alacak.

İki farklı kapasite seçeneğiyle
kullanıcılara sunulan Apple TV, 32 ve 64
GB’lık kapasitelerine sahip olduğunu da
son olarak söyleyelim.

Apple TV
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SOLDANSAĞA
1) Tokmakla çalınan çalgı – Süprüntü atma kabı 2)
İlave – Arıtım evi, tasfiyehane 3) Ayı balığı – Yüz 4)
Transformatör’ün kısaltması – Açığa çıkmış, duyul-
muş 5) Kurlağan – Lityum’un simgesi 6) Bir göz
hastalığı, katarakt – Nikel’in simgesi 7) Osmanlıların
Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad –
(halk dili) Sinema sanatçısı 8) Tantal’ın simgesi –
İstif edilmiş mal – Apansız 9) Bir işi gerçekleştirmek
için yapılan nesne – İri dişli törpü 10) Yapıların
üzerindeki kiremit kaplı bölüm – Alşimi 11) Rus kaza-
kların başbuğu – Protaktinyum’un simgesi 12)
Baryum’un simgesi – Geminin baş bölümü, ön tarafı
– Kırmızı 13) Doğum yaptıran kadın – Gelinin güveye
verdiği para veya mal 14) Turnagillerden, Avrupa ve
Kuzey Afrika’da toplu olarak yaşayan, göçebe iri bir
kuş – Tİ elementi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kağıt

yaprakları – (eski) Tıp bilgisi 2) Çalgıyı ayarlama –
Bakı – Tekinsiz 3) Nal çivisi değiştirme işlemi – Tavır,
davranış – Rütbesiz asker 4) Tümör – Bir nota –
Metal, tahta vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan
resim 5) Laboratuvar görevlisi – Iskarta mal 6)
Demir’in simgesi – Çok ısıtılmış olan – Aydınlık, ışık,
parıltı 7) Para, mal – Telsi doku – Motor güç birimi 8)
Kaba bir biçimde – Akıl – Osmanlıda atlı asker 9)
Alçak, aşağılık – Tutku ile sevme – Bir bitki türü 10)
Namus, haya – İdare lambası – Lakin, faat 11) Danışık
spor karşılaşması yapma – Olağandan hacimli –
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Atlamak, Ora 2) Ra,
Kahraman 3) Aksan, İş,
Pt 4) Kıt, Gazino 5)
Anafor, Yara 6) Ate,
İkaz 7) Ski, Ezan, Ta 8)
Kefal, Tam 9) Rb, Me,
Fauna 10) Faiz, Sadme
11) Klima, Ab 12) Pa,
Karavana 13) Erk, Lale,
Ak 14) Kainat, Tema. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Araka, Sarf, Pek 2)
Takınak, Bakara 3)
Statik, İl, Ki 4) Aka, Fe,
Emzik 5) Mango, Efe,
Mala 6) Ah, Ariza, Sarat
7) Kriz, Kalfa, Al 8)
Aşiyan, Adavet 9) Om,
Naz, Tumba 10) Rapor,
Tane, Nam 11) Ant,
Aşama, Laka.
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Anne sütünün bebeğin
gelişiminden hayat boyu
sağlık durumuna kadar
mucizevi faydalarını biliyor
musunuz?  

Bebek, normal doğmuş ise,
doğumu izleyen ilk yarım saat
içinde, mümkünse çıplak bir
şekilde anne vücuduna temas
etmeli ve anne memesine
tutulmalıdır. (Bu işlem
sezaryenla doğumlarda 1-2
saat gibi biraz daha geç
olabilir.) Böylece; anne ile
bebek arasında psikolojik bir
bağlantı kurulmuş olmakta,
bebek tarafından anne meme
başlarının uyarılması ile
prolaktin ( süt salgılayan
hormon )
salgılanmaya
başlamış olur.

İlk kez bebek
sahibi olan annenin
sütü 24 saat içinde
tam olarak
gelmeyerek, 2.güne kadar
uzayabilir. Ancak yine de
anne bebeğini emzirmek için
gayret sarfetmelidir. İlk
günlerdeki süt koyudur.
Kolostrum denilen bu sütün
miktarı azdır, ancak bebeğin
beslenmesinde, bağışıklık
sisteminde mikroplara karşı
korumada oldukça faydalıdır.

İlk günlerde anne bebeğine
alışana kadar 1-2 saatte bir,
hatta neredeyse her ağladıkça
emzirmelidir. Anne bebeğinin
ne zaman acıktığını ilk birkaç
ay içinde öğrenir ve emzirme
aralıklarını 2-3 saatte bir
(küçük prematüre bebeklerde
daha sık) olarak ayarlar. İyice
beslenen bir bebek özellikle
geceleri 4-5 saat hiç
uyumadan uyuyabilir.
Uyandırıp beslenmeye gerek
yoktur. Bebek acıkınca ağlar

ve
anneyi

uyandırır. Anne
tecrübe kazandıkça

bebeğinin ne zaman
acıktığını,ne zaman emeceğini
hisseder.

Bebek 2 aylık olana kadar
günde 8-12 defa besleniyorsa,
emme sırasında yutma
hareketlerini sık sık yapıyorsa,
yeterli miktarda idrar
çıkarıyor, bezini ıslatıyorsa,
günde 5-6 kez normal kıvamda
kaka yapıyorsa, günde 20-30
gr (ayda en az 600-900 gr )
kilo alıyorsa, anne
memelerinin emzirme öncesi
dolgun, emme bitince
boşalıyorsa, anne sütü yeterli
oluyor demektir.

İki yıla kadar anne sütü
verilebilir. Tabi ki bu sürede
annenin bebeğini emzirmek
için zamanı uygun olmalı,
sütü yeterli olmalı, bebeğin
gelişimi her yönü ile sağlıklı
olmalıdır. Emziren anneler
için diyet önerileri dengeli ve
sağlıklı beslenmeyi içermelidir.

Anne bebeğini sık sık
emzirmeli, günde en az 2-3
litre su başta olmak üzere,
meyve suları, ıhlamur, ayran,
çorba gibi sıvı gıdalar almalı,
stresten ve gaz yapıcı
gıdalardan uzak durmalıdır.

İlk 6 ay boyunca sadece
anne sütü ile beslenen
bebekler, tüm besin ve sıvı
ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Anne sütü bebeği
enfeksiyonlara karşı korur,
bebeğin bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. İshal – kabızlık

ve diş çürümeleri daha az
görülür. Beyin gelişimi daha
iyidir; anne sütü ile baslenen
bebekler daha zeki olurlar.
Bebeğin boy ve kilo gelişimi
daha iyidir. Anne sütü alan
bebekler, alerjik hastalıklara
karşı da korunur. Ani bebek
ölüm oranları daha düşüktür.
Anne sütü ekonomiktir,
ucuzdur,hatta parasızdır,
temizdir. Hazırdır ve ısısı
uygundur. İçindeki demirin
emilimi daha fazladır.
Emziren annelerde meme ve
rahim kanserleri daha az
görülür. Emzirme süresince
anne gebelikten korunur. Anne
ile bebek arasında ruhsal
bağlantı daha kuvvetlidir.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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İlk 6 ay boyunca sadece
anne sütü ile beslenen
bebekler, tüm besin ve sıvı
ihtiyaçlarını
karşılayabilirler. Anne sütü

bebeği enfeksiyonlara
karşı korur, bebeğin
bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir.

Anne sütünün önemi 
ve faydaları

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
3 adet yufka
4 adet haşlanmış patates
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 tutam kimyon
1 tutam kırmızı toz biber
1 bağ maydanoz
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı

Sıvı Harç İçin Malzemeler
1 su bardağı zeytinyağı
2 adet yumurta
1 su bardağı süt

Malzemeler
Patatesleri haşlayın, soyun ve ezin.
Bir tencereye zeytinyağı ilave edin.
Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip
pembeleşinceye kadar pişirin.
Salçalar ve baharatları ekleyip kavur-
maya devam edin. Patatesleri ilave
edin ve salçalar tamamen patatesle
karışıncaya kadar sürekli karıştırarak
pişirin. maydanozu ince kıyın ve

patatesli harcı kenara alıp içerisine
ekleyin, karıştırın.
Sıvı harç için, zeytinyağı, yumurta ve
sütü çırpın.
Yufkalardan bir tanesini tezgahın
üzerine serin. Sıvı harçtan fırçayla
üzerine sürün. Patatesli harcın üçte
birini yufkanın üzerine yayın. Diğer
yufkayı yaydığınız harcın üzerini
serin sıvı harç ile ıslatın ve patatesli
harçtan yayın. Son yufkayı da üzer-
ine yerleştirip, sıvı harçtan sürün ve
kalan tüm patatesli harcı da yaydık-
tan sonra 3 kat yufkayı sıkıca rulo
yapın. Rulodan 2 parmak kalınlığın-
da halkalar kesin ve kalan sıvı harca
bulayıp fırın tepsisine alın.180 dere-
cede önceden ısıtılmış fırında 40-45
dakika pişirin.

Patatesli Rulo Börek

FOTO: Hasan Hasan
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Kilo vermek için diyet listesine
bağımlı olmak zorunda değilsiniz!
Zayıflatan alışkanlıklar
edindiğinizde, hayalinizdeki inceliğe
kolayca kavuşacaksınız. Her biri
denenmiş ve işe yarar zayıflama
tavsiyelerimizi okuyun, uygulayın ve
günden güne kilo verin! 

Kaç kilo olmak 
istiyorsunuz?
Kilo vermek için önce kendinize net

bir hedef belirleyin: Kaç kilo olmak
istiyorsunuz? Bunu ’30 kilo fazlam
var’ tarzında genel bir ifadeyle değil,
’56 kilo olmak istiyorum’ gibi belirli
bir biçimde kendinize söylemelisiniz.
Bu sayede, dayanamayıp kaçamak
yapmayı düşündüğünüz zamanlarda
hedefinizi hatırlar ve yeniden
hayalinize doğru yola koyulursunuz.
Çözüm mü? Nefsinize yenilmemek
için her gece uyumadan önce
hedefinizi düşünerek kendinize
anlatın.

Haftada kaç kez 
tartılıyorsunuz?
Her gün ya da gün içinde birkaç

kez tartılmak, siz farkında olmasanız
bile kilo vermenizi engeller. Çünkü,
her insanda günlük kilo değişimleri
olur; siz bunu takıntılı biçimde
ölçerseniz moraliniz bozulur. Kilo
veremediğinizi zannedip zayıflama
alışkanlıklarını bırakabilirsiniz.
Çözüm mü? Haftada sadece 1 kez,
sabahları, aç karna ve büyük
tuvaletinizi yapmışken tartılın.

Yemeklerinizde baharat 
kullanıyor musunuz?
Sizin fazla kilo zannettiklerinizin

büyükçe bir kısmı aslında ödemdir ve
ondan kurtulmak oldukça kolaydır.
Kekik, nane, fesleğen, maydanoz,
nane gibi tüm yeşillikler ödem
söktürücü, kilo vermeyi kolaylaştırıcı
özelliğe sahiptir. Şimdi düşünün,
yemeklerinizde baharat kullanıyor
musunuz? Kahvaltılarınızda bile
yumurta, peynir üzerine baharat
ekleyin, ödem atmak tartıda mutluluk
verici sonuçlar almanızı
sağlayacaktır.

Günde kaç dakika 
hareket ediyorsunuz?
Öğrenci, ev hanımı, çalışan bir

kadın olabilirsiniz, ama daha
önemlisi şudur: Günde kaç dakika
hareket ediyorsunuz? Saatlerce spor
salonunda fitness yapmaktan
bahsetmiyoruz ama yürüyüş, evde
spor hareketlerinin ne kadarını
yapıyorsunuz? Çözüm mü? Mutfaktan
yemekleri masaya taşırken tek tek
götürün, böylece daha çok hareket
edersiniz. Her tuvalete gittiğinizde 5
kez squat hareketi yapın, böylece
metabolizmanız hızlanır.

En son ne zaman 
meyve yediniz?
Gün aşırı şerbetli, hamurlu tatlı

tüketimi kilo aldırıyor, bunu iyi
biliyorsunuz öyle değil mi?
Vücudunuzun tatlı istemesi oldukça
doğaldır, ama bunu karşılamak da
doğal yoldan olmalıdır. Fazla kilo
sorunu olan insanlar, canları tatlı
istediğinde hemen çikolata, baklava,

puding gibi zararlı tatlılara yönelir.
Ama siz onlardan biri olmayın: taze
meyve tüketin! Çözüm mü? Bir tane
kahvaltıda, bir tane akşamüstü ara
öğününde taze meyve yediğinizde
tatlı krizlerinizin zamanla yok olacak
ve güzel bir şekilde kilo vereceksiniz.

Kendinizi gelecekte hayal 
ediyor musunuz?
Hayal kurmak, başarıya

ulaşmaktaki en iyi yöntemlerden
biridir. Diyet yapmadan zayıflamanın
yolları haberimizin başında size, her
gece uyumadan önce kilo verme
hedefinizi hatırlatın tavsiyesinde
bulunduk. Şimdi ise, bunu biraz daha
geliştirmenizi istiyoruz:
Gelecekteki kendinizi hayal edin!
Nasıl mı? Sizce, fazla
kilolarından kurtulmuş,
istediği her kıyafeti
giyebilen, bir ortama
girince fazla
kilosuyla değil
güzelliğiyle
dikkat çeken
bir siz, nasıl
olurdunuz?
İşte bunu
hayal edin.

Faydası mı? Hem bilinçaltınızda, hem
bilinç düzeyinde nefsinizi
kuvvetlendirecek, doğru seçimler
yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yağ yakıcı yiyecekler 
yiyor musunuz?
Patates

kızartması,
hamburger,
baklava,
mantı gibi
yiyeceklerin
kilo

aldırdığını ve yağlanma yaptığını
biliyorsunuz değil mi? Peki, yağ yakıcı
ve kilo vermeyi hızlandırıcı
yiyecekleri biliyor, onları sık sık
tüketiyor musunuz? 

Biz hemen birkaç tane yağ yakıcı
yiyecek söyleyelim... Badem, soğan,

kuru fasulye, hibisküs çayı, ceviz,
balık, yoğurt, tarçın, kekik,

organik tavuk…. 

13GÜNDEMbuket

Diyet yapmadan zayıflatan tavsiyeler!

Eğer 10 yaş gençleşmek istiyorsanız, yaşam biçiminizi
değiştirmeniz ve kendinizi sevmeye başlamanız
gerekiyor. Öncelikle yapmanız gerekenleri 10 madde
sıralayalım dedik…

Su içmeden olmaz
Her şeyden önce uymanız gereken kural günde en az

10-12 bardak su içmeniz gerektiğidir. Suyun yerini hiçbir
şey tutmaz. O yüzden içtiğiniz çay ve kahveleri su
tüketiminden düşmeyin!

Yoğurt yiyin
Hastada 3 kez bir su bardağı kadar yoğurt ve 1 kaşık

zeytinyağı tüketin. Eğer evde yoğurt yapmayı
öğrenirseniz, çok daha keyifle yeme şansınız olacaktır.

Kahve
Özellikle yoğun iş temposu içindekiler kahveyi oldukça

fazla tüketiyorlar; günde 1-2 bardak kahve yeterlidir.
Aşırı kahve tüketimi, cildiniz için olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır.

Açlık
Uzun süre aç kalmak, kan şekerinizin dengesini bozar.

Oysa kan şekerinizin sabit olması önemlidir. 3-4 saatten
fazla aç kalmamanız çok önemlidir. İnsülin
dalgalanmaları damarları ve bu da cildinizi yıpratır.

Protein
Bitkisel proteinleri, karbonhidratları (meyve ve

sebzeleri), zeytinyağından veya taze kabuklu
yemişlerden gelen esansiyel yağ asitlerini her öğünde
tüketin. Tüketeceğiniz bu yararlı bitkisel yağlar, cildinize
sağlık kazandıracaktır.

Kalori
Yağı azaltın, toplam kalori tüketimine dikkat edin,

daha çok vitamin ve antioksidan besinlere yönelin.
Yemeklere gereksiz yağ eklemeyin. Margarinden ve
hayvansal yağdan uzak durun.

Sebze
Mutlaka sebze tüketin. 2 porsiyon meyve ve her gün

10 köste kadar sebze tüketin.

Kilo alıp vermek
Özellikle çok sık kilo alıp vermek, cildin sağlığını

etkiler. Bundan uzak durun. Beslenme hatalarının önce
cildiniz üzerinde etkili olduğunu unutmayın.

Nemlendirici
İçeriğinde kinetin olan nemlendiricileri tercih edin.

Kaliteli, mineral ve kinetin içerikli nemlendiriciler,
cildinize daha büyük fayda sağlamaktadır.

Balık
Mutlaka her hasta 2 gün balık yiyin. Somon çok kaliteli

ve iyi bir balıktır ve pek çok beslenme programının
listesinde yer alır. Eğer somon bulamıyorsanız, hamsi
tüketin.

Sağlık
Sağlık kontrollerinizi mutlaka düzenli olarak yaptırın.

Hastalıkların iç organlar kadar yüzünüze de yansıdığını
unutmayın.

10 yaş gençleştiren 10 öneri

13 Kasım 2015
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İNSAN hayatını
tehdit eden
hastalıkların başında
kalp ve damar
hastalıkları geliyor. Bu
hastalıklar nedeniyle
meydana gelen ölüm
olaylarının oranı, tüm
kanser olgularından iki
kat daha fazla. 

KALP KRİZİNİN
SEBEPLERİ
Kalp krizinin en önemli
nedenlerinden biri de
sağlıksız beslenmedir.
Hayvansal gıdalar, aşırı
miktarda şekerli
gıdaların tüketimi,
kolestrol ve şekeri
yükselterek kalp krizi
riskini arttırıyor. Kalp
krizinin bir diğer önemli nedeni ise
yüksek tansiyon hastalığıdır. Yüksek
tansiyon hastalığı olanların mutlaka
doktor kontrolü altında olmaları
gerekmektedir.

Ayrıca stres, hareketsiz yaşam,
obezite, aşırı miktarda sigara ile alkol
tüketimi de ani kalp krizinin erken
yaşlarda ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ailesinde veya yakın akrabalarında
genç yaşlarda bu hastalıktan hayatını
kaybedenler de risk altında bulunuyor.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ
Çok yorgunsunuz ve canınız da fena
halde sıkkın. Birdenbire göğsünüzde,
kolunuza ve çenenize doğru yayılmaya
başlayan korkunç bir ağrı
hissediyorsunuz. En yakın hastaneye
sadece on dakikalık mesafedesiniz, ama
hastaneye ulaşmayı başarıp
başaramayacağınızdan bile emin
değilsiniz.

NE YAPACAKSINIZ?
Pek çok insan kalp krizi geçirdiği sırada

tek başına oluyor,
etrafta yardım edecek
kimse bulunmuyor.

Kalp atışları
düzensizleşen ve
kendisini bayılacakmış
gibi hisseden birinin
bilincini yitirmeden
önce yalnızca 10 saniye
kadar zamanı vardır. Bu
durumda ne yapmanız
gerekir?

Paniğe kapılmadan
üst üste kuvvetlice
öksürmeye başlayın.
Arabanızı sağa çekin,
motoru durdurun,
dörtlüleri yakın,
arabanın arkasına
geçip sırt üstü yere
yatın, ayaklarınızı
arabanızın bagajına

doğru yukarı kaldırın ve öksürmeye
başlayın. Öksürmeden önce her
seferinde derin bir nefes alın.
Öksürükleriniz güçlü olsun, derinden
gelsin ve uzun sürsün. Tıpkı göğsünüzde
birikmiş balgamı atmaya çalışır gibi
öksürün. Her iki saniyede bir derin nefes
alıp öksürün ve bunu yardım gelene dek
yada kalp atışlarınız tekrar normale
dönene dek sürekli yapın.

Sakın arabanızın içinde oturmayın,
dışarı çıkın, zira derin nefes almak
ciğerleri oksijenle doldurur. Öksürmek
kalbe tazyik yapar ve kan dolaşımını
rahatlatır. Kalbe uygulanan bu tazyik,
kalbin normal ritmine dönmesini
kolaylaştırır. Bütün bunlar size,
bilincinizi kaybetmeden önce hastaneye
yetişecek zamanı tanır. Ayaklarınız
yukarı doğru kaldırılmış olduğundan
vücudunuzdaki bütün kan kalbe basınç
yapacaktır. Bu pozisyonda yatmak
kalbin normal çalışmaya düzenine
geçmesine yardımcı olur. 

Bu konuda mümkün olduğunca çok
kişiyi bilgilendirin. Bu bilgi sayısız

insanın hayatını kurtarabilir. Asla,
'benim başıma gelmez!' diye
düşünmeyin. Hayat tarzımızın epeyce

değiştiği şu son yıllarda artık her yaşta
insan kalp krizi geçiriyor.
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Kalp krizi geçiren
kişi ne yapmalı?

Pek çok insan 
kalp krizi geçirdiği

sırada tek 
başına oluyor,
etrafta yardım
edecek kimse

bulamıyor. 
Peki bu durumda
neler yapılmalı?.
İşte size hayat

kurtaracak 
öneriler.

ABD’li bilim insanları, yeşil ve
siyah çayda yüksek miktarda
bulunan ‘flavonoid’ maddesinin
kemik sağlığını korumada
oldukça etkili olduğunu ortaya
koydu.

Özellikle kadınlarda yaşlılıkta
sıkça görülen kemik erimesini
merkeze alan araştırma, farklı
yaştan ve sosyal koşullardan bin
188 kadını 10 yıl boyunca
inceleme altına aldı. Sonuçlar,
günde ortalama 3 fincan çay içen
kadınların kemik erimesi riskinin
yüzde 30 oranında azaldığını
belirledi. Günde 3 fincan çay
tüketimini öneren uzmanlar, "Özellikle kahvaltılarda siyah çayı tercih edin"
diyorlar.

ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI
Bir fincan siyah çayda 90 ila 218 miligram, bir fincan yeşil çayda ise 48 ila 138
miligram 'flavonoid' bulunuyor. Flavonoid maddesi aynı zamanda cildi zararlı
ışınlardan koruma, hafızayı zinde tutma ve algı zayıflıkları ile mücadelede
oldukça yararlı. Flavonoid açısından zengin olan bazı besinler arasında limon,
kırmızı meyveler, domates, soğan, brokoli ve üzüm bulunuyor. 

Günde üç bardak çay

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Biraz daha uzak

görüşlü ve öngörülü
olmaya gayret etmelisiniz.

Düşünmeden harekete geçmek bazı
pişmanlıklara neden olabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kontrol

edemediğiniz durumlar öne
çıkabilir. İstikrar aradığınız ikili

ilişkilerde  artık sorumluluk
almak, paylaşımları güçlendirme
zamanı.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sosyal olanakların
arttığı ve size destek verecek

kişilerin hayatınıza girdiği
görünüyor. Biraz çaba ve cesaretle çok
iş çıkarabilirsiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kendinizi

öne çıkarmak konusunda yeni
adımlar atmanız,

çalışmalarınızla dikkat çekmeniz
mümkün. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Eğitim hayatınızı

yeniden tasarladığınız bir
dönem olabilir. Yabancılarla ilgili
konuların, yolculukların öne çıkması ile
karar değişiklikleri içindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Kendi kaynaklarınız üzerinden
ilerlemeye çalışmalısınız.
Başkalarından beklenen
maddi destekler ani krizlere

yol açabilir. Ödemeler, borç
alacak konularınızı yeniden
düzenlemekte kararlı olmalısınız.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Kişisel
haklarınızı korumak,

beklentilerde akılcı
olmak gerek. Yakın ilişkilerde
aşırı fevri olunmamalı. Kışkırtan
gelişmelere dikkat edin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Çalışma
koşullarında oldukça

zahmetli ve hareketli bir
dönem. Enerjinizi kontrollü

kullanmak, ani değişiklikleri sakin
karşılamak gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Değişik spor aktiviteleri ya da
sizi rahatlatan hobilerle vakit
geçirebilirsiniz. Aşk

ilişkilerinizde riskli durumlarla
karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Artık tamamen aileye ilişkin
konularla ilgilenmeniz
gerekecek. İş hayatında

yaşanan aksaklıklara dikkat. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Pek çok konuda düşünceleriniz
yenileniyor. Düşündüğünüz
yolculukların aniden ortaya
çıkması ile planlarınız

değişebilir. Eğitim hayatınıza ilişkin
önemli adımlar atmaya
başlayabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Bütçenizi
toparlamak ve kişisel
yeteneklerinize

güvenmek durumundasınız. Yeni
kazanç yolları aradığınız bu dönem
şansınızı biraz zorlamakta yarar var. b

u
rç
la
r.
..
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GÜMÜLCİNE Müftülüğü
Bayan İrşad Ekibi’nin 11 Kasım
Çarşamba akşamı Gümülcine’de
Chris – Eve Oteli’nde
düzenlediği 9. 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 dokuzuncu yapılan
aşure etkinliğine Türkiye’den
Diyanet İşleri Başkanlığı Din
İşleri Yüksek Kurulu
uzmanlarından Dr. Ülfet
Görgülü ve 2010 Yılı Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Birincisi
Elif Apuhan konuk olarak
katıldı.

Gümülcine’deki etkinliğe
katılanlar arasında evsahibi
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’in yanı sıra,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, Gümülcine
belediyesi meclis üyesi Zeynep
Tevfikoğlu, Türkiye’den Keşan
Kaymakamı Nuri Özder, İpsala
Kaymakamı Eyüp Özdemir,
İpsala Müftüsü Kazım
Tekkoyun, Bulgaristan’dan
Kırcaali Milletvekili Şaban Ali
Mehmet, azınlık kurum ve
kuruluş temsilcilerinin yanı sıra
çok sayıda soydaş katıldı.

Etkinlik, Türkiye’den gelen
konuk vaizelerin okuduğu
Kur’anı Kerim, ilahiler ve günün
anlamına ilişkin konuşmalarla
sona erdi. Etkinliğin
sunuculuğunu Gümülcine
Müftülüğü Bayan İrşad Ekibi
Başkanı Cahide Haseki yaptı.
Haseki, katılımcılara ve
aşurenin hazırlanmasında katkı
sağlayanlara teşekkür ederek,
etkinliğe gönderilen mesajları
okudu.

“ATALARIMIZDAN
ALDIĞIMIZ EMANETİ
BİZDEN SONRAKİ
NESİLLERE AKTARACAĞIZ”
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, etkinliğe
katınlanları selamlayarak
başladığı konuşmasında
Muharrem ayının önemine
değindi. Müftü Şerif, “Yıllardan
beri bir çığ gibi büyüdük,
sizlerle her yerde övündük,
gurur duyduk. Bugün de sizlerle
övünüyor ve gurur duyuyoruz.
Batı Trakya hanımlarının her
şeyi becerebileceğini her yerde
söylüyoruz. Milletleri ayakta
tutan belirli unsurlar vardır.
Dini, dili, gelenekleri ve
görenekleri, tarihi milleti millet

yapan
unsurlardır. Bizler Allah’a
şükürler olsun ki, bu
değerlerimize sahip çıktık.
İnşallah bundan sonra da sahip
çıkacağız. Bizden önce
atalarımızdan aldığımız
emaneti bizden sonraki
nesillere de hep beraber
aktaracağız. İslam Türk
coğrafyasında çok değerli olan
Anadolu ve Balkanlar’da her yıl
kutlanan aşure etkinlikleri Batı
Trakya’da da yaşatılmaktadır.”
ifadelerini kullandı.

Müftü Şerif, etkinliğe kültürel
destek sağladığı için
Türkiye’deki Diyanet İşleri
Başkanlığı’na da teşekkür etti. 

“OSMANLI BURADAN
AYRILDIKTAN SONRA
GERİYE BIRAKTIĞI NESİL
SİZLERSİNİZ”
Türkiye’den etkinliğe katılan
İpsala Müftüsü Kazım
Tekkoyun, Muharrem ayının
önemine değinerek, bu ayda
yaşanan tarihi ve dini
olaylardan ibret alınması
gerektiği söyledi. 

“Birliğimizi ve dirliğimizi
bozmamamız gerekir” diyen
Müftü Tekkoyun sözlerine şöyle
devam etti: “Eğer dirliğimizi ve
birliğimizi bozarsak neticede
kötü acılar yaşanıyor. Sizler Batı
Trakya’da yaşıyorsunuz. ‘Göçtü
kervan, kaldık burada’ diyen bir
nesil. Osmanlı’nın buradan

ayrıldıktan
sonra geriye bıraktığı nesil
sizlersiniz. Burada kalmak
elbette ki zordur. Bu toplumda
yaşayabilmek ve belirli
baskılara maruz kalarak dinini,
diyanetini, örfünü, adetini
devam ettirebilmek kolay
değildir. Sizler dininizi
yaşatmak için gayret
ediyorsunuz. Muazzam
programlar yapıyorsunuz. Bu
vesileyle sizleri tebrik ediyor, bu
programın hayırlı olmasını
temenni ediyorum.”

“AŞURE BİR PAYLAŞMA
KÜLTÜRÜDÜR”
Bulgaristan’dan Kırcaali
Milletvekili Şaban Ali Ahmet,
aşure etkinliğine katılmaktan
büyük bir memnuniyet
duyduğunu ifade etti. Aşurenin
bir paylaşma kültürü olduğunu
belirten Milletvekili Ahmet,
“İnsanlar ellerindekini bir araya
dökerek paylamışlardır.
Meydana bir çorba, bir aş, bir
yemek çıkmıştır. Bu paylaşma
kültürü günümüze kadar gelmiş
olacak ki; insanlar bunu zorluk
içerisinde bile
gerçekleştirmişlerdir. İnsan için
zorluk vardır, ama çözümsüzlük
yoktur. Bu da bir çok çeşit
gıdayı biraraya getirerek lezzetli
bir yiyeceği ortaya
çıkarabilirsinin bir ifadesidir.
Dolayısıyla biz azınlıklar,
toplum içindeki

farklılıklarımızla bile çok refah
ve huzurlu bir toplum
oluşturabiliriz. Birbirimizi
farklılıklarla kabul etmemiz
gerekir. Birbirimize hoşgörüyü
çok görmememiz ve olduğumuz
gibi birbirimizi kabul etmemiz
gerekir. Eğer böyle kabul
edersek inanıyorum ki; bu gibi
toplumlar bir aşure yiyeceğine
benzer bir oluşturacaktır. Bu da
çok lezzetli, huzurlu ve önü açık
olacaktır.” diye konuştu.

Kırcaali halkının selamlarını
ileten milletvekili Şaban Ali
Ahmet, Müftü İbrahim Şerif’le
birlikte ortak bir aşure programı
yapma arzusu içinde olduğunu
da sözlerine ekledi.

“BATI TRAKYA’DA GÖREV
YAPMAK BAHTİYARLIKTIR”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
tüm katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında,
bundan tam bir yıl önce burada
bulunduğunu hatırlattı. “Batı
Trakya’da görev yapmak bir
bahtiyarlıktır” diyen Akıncı
sözlerine şöyle devam etti:
“Hayatımın en güzel günlerinin
bir kısmını burada yaşadım.
Çeşitli vesilerle 100’e yakın köy
ziyaret ettim. Hatimler,
mahyalar, törenler ve buna
benzer bir çok etkinliklere
katıldım. Gerçekten bu bölgenin
tertemiz, çok iyi niyetli, fakir de
olsa, zengin de olsa mutfağını
açan insanlarıyla tanıştık,
kaynaştık. Çok samimi
söylüyorum binlerce kişiyle
tanıştım; bir kaç kişinin dışında
hiç kimseden bir kişisel talep
duymadım. Çok
duygulandıklarını ve çok
samimi olduklarını gördüm.
Sizleri tanımak benim için
büyük bir bahtiyarlıktır. Biz Batı
Trakya’yı Dr. Sadık Ahmet,
Mehmet Emin Aga gibi hayatta
olan ya da olmayan bir çok
büyüğünü dinleyerek, okuyarak
öğrendik. Sonra sizleri
tanıyınca daha da mutlu
olduk.”

“BU ETKİNLİKLERİNİZİ
KORUMAYA DEVAM EDİN,
DİMDİK AYAKTA DURUN”
Batı Trakya’daki görevi sona
erse bile kendisinin de artık bir
Batı Trakyalı olduğunu
kaydeden Başkonsolos Akıncı,
gönlünün bir kısmının buraya
ait olduğunu söyledi. Akıncı
sözlerini, “Burada güzel şeyler
oluyor. Bu etkinliklerinizi
korumaya devam edin. Dimdik
ayakta durmak için, kimliğinizi
korumak için, çocuklarınıza
bunları aktarmak için gösterilen
gayret, takdire şayan bir
durumdur. Bundan dolayı
sizleri tebrik ediyorum.
Törenlerde edindiğimiz
duyguları ve maneviyatı
hayatımızın içine yaymamız
gerekir. Bizim çok güzel
değerlerimiz var. Bunların
başında aile gelir. Aile sağlam
kaldığı zaman bizlere hiç bir şey
olmaz. Bunun yanında
komşuluk, arkadaşlık gibi diğer
yan unsurlar gelir. Dünyada
zorluklar var, kötü şeyler oluyor.
Ama moralimizi bozmayalım,
dik duralım, ayakta kalalım.
Bazen karşılık görmesek bile
sevgiyle muhabbet edelim. Bu
konuda hepimize büyük
görevler düşüyor. Dolayısıyla
dedelerimizin var ettiği,
yüzyıllardan beri ayakta tuttuğu
ve bizlere emanet ettiği bütün
bu değerleri yaşatacağız ve
yaşatmaya devam edeceğiz. Bu
duygularla hepinizi saygıyla
selamlıyorum.” diyerek
tamamladı.

Konuşmaların ardından
Türkiye’deki 2010 Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Birincisi Ayşe Elif Apuhan
tarafından Kur’an-ı Kerim
okundu. Aşure Günü’yle ilgili
konuşmayı ise Türkiye Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu uzmanlarından
Dr. Ülfet Görgülü yaptı. Görgülü
“Gaye-i Hayat” başlıklı
konuşması katılımcılardan
takdir topladı. 

Gümülcine Müftülüğü’nden 
geleneksel ‘Aşure Günü’ etkinliği

gundem_954_Layout 1  16.11.2015  12:48  Page 15



13 Kasım 201516 GÜNDEManaliz16

MERİÇ ilinin Sofulu Belediyesi’ne
bağlı Ruşenler köyü yakınlarındaki tarihi
Seyyid Ali Sultan Dergahı’nın kurucusu
ve oğlu adına, 8 Kasım Pazar günü
“Mürsel Bali Kurbanı” düzenlendi.

Türkiye ve Bulgaristan’dan binlerce
katılımcının yer aldığı etkinlikte,
konuklar ilk olarak Mürsel Bali’nin
türbesini ziyaret ve dua ettiler. Ardından
konuklar konuşmalar yaparak
düşüncelerini katılımcılarla paylaştılar.

Etkinliğe, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın
yanısıra azınlık temsilcileri de yoğun ilgi
gösterdi. Gümülcine Türk Gençler Birliği
ise Mürsel Bali Kurbanı’na katılmak
isteyenler için ilk kez otobüs tahsis etti. 

Mürsel Bali Kurbanı’na, Dimetoka
Metropoliti Damaskinos da katıldı.
Metropolit, ilk olarak geçen yıl Mürsel
Bali Kurbanı’na katılmıştı.

Ruşenler’deki etkinlikte Evros
milletvekilleri Dimitrios Rizos ve Natasa
Gara’nın yanı sıra Türkiye’den Edirne
Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu, Edirne
Müftüsü Emrullah Üzüm, Trakya
Üniversitesi Rektörü Yener Yörük, Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü
Müdürü Rıdvan Canım ve Mustafa Çetin
(Dede) yer aldı.

Mürsel Bali Kurbanı’na Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Muavin Konsoloslar Davut Ocak,
Canay Kavunvu ve İrfan Çetin,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Rodop milletvekili Ayhan
Karayusuf, İlhan Ahmet ve Mustafa
Mustafa, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, araştırmacı
yazar Ayhan Aydın, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Meriç Şube
Başkanı Abdurrahim Kuru, Seyyid Ali
Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Ahmet
Karahüseyin, BAKEŞ Başkanı Galip
Galip, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan, Batı Trakya
Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu’nun
yanısıra Türkiye ve Bulgaristan’dan
binlerce insan katıldı.

Etkinlik Seyyid Ali Sultan’ın oğlu
Mürsel Bali’nin türbesi başında Edirne
Müftülüğü görevlilerinden Hasan
Cerrah’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile
başladı. Daha sonra duayı din görevlisi
Nuri Böcek Bakan yaptı.

Seyyid Ali Sultan Dergahı Vakfı
Başkanı Ahmet Karahüseyin tüm
katılımcıları selamlayarak kendilerine
teşekkür etti. Daha sonra araştırmacı
yazar Ayhan Aydın Seyyid Ali Sultan’ın
kimliğinden bahsederek, Alevi bektaşiler
için önemine değindi. Trakya
Üniversitesi’nin Seyyid Ali Sultan
hakkında bilimsel etkinlikler
düzenlemesini de öneren Ayhan Aydın,
“Gerek Türkiye’nin, gerek Yunanistan’ın
ve Bulgaristan’ın yüzakı olan güzel
insanlar! Piri piran Türkistan Ahmet
Yesevi ekolünden gelen Hünkâr Pir Hacı
Bektaş-ı Veli Anadolu’da dergâhını
kurarken, “Yetmiş iki milleti bir nazar ile
görün, sevin sevilin” demişti. Bu düsturu
bu ilkesi, temellerini Kur’an-ı Kerim’den
alan, Ehli Beyt’ten alan ve İslâm-Türk
düşünce dünyasından alan tasavvuf
felsefesiyle, Batıni İslâm yorumuyla
şekillenmiş Anadolu’yu barıştan,
kardeşlikten yana bir Ehli Beyt yurdu

yapmıştı. Ve, o düşünce ekolünden yola
çıkanlar aynen olun yolunda gidenler,
Rumeli dediğimiz, Balkanlar dediğimiz
bu coğrafyada da aynı sevgi ateşini
yaktılar. Sönmez bir şekilde gönüllere
girdiler, gönül kazandılar. Dertlilere
derman oldular. Yaralı gönülleri
onardılar ve bir yol yürüdüler. Bir
yürüyüş eylediler, o yürüyüşün
emanetini barış güvercinleri olarak
bizlere emanet ettiler. Biz de bu barış
şemsiyesinin altında bugün bir araya
gelebiliyoruz” diye konuştu.

PROTOKOL KONUŞMALARI
EMRULLAH ÜZÜM
“Bu yol erenler yolu, peygamberler yolu,
aşıklar ve veliler yoludur. Bu yol sevgi
yoludur. Sevgili Peygamberimiz
efendimiz örnek alındı bu yolda. Bu
Seyyid Ali Sultanlar ve alperenler, onun
aşkıyla yola çıktılar, hiç yorulmadılar,
hiç usanmadılar. Ya Resülallah, senin
emanetlerin olan Hz. Hüseyin
efendimizi, Hz. Hasan efendimizi biz de
çok seviyoruz. Ve bu sevgiyi imanımızın
gereği olarak görüyoruz. Onun için
buradayız. Onun için bir ve beraberiz.
Allah bu niyetimizi de kabul eylesin.”

İBRAHİM ŞERİF
“Burada da bugün Seyyid Ali Sultan’ın
etkinlikleirne katıldı. Aslında ben
etkinlik demiyorum. Bu insanlar buraya
kardeşliği, dostluğu, güzelliği getirdiler.
Ve buralara o peygamberin mesajını
getirdiler. Onların bir çoğu burada
yatıyor. Şu anda bizi görüyor ve
seyrediyorlar. Buraya onlara bir Fatiha
okumak için gelenlerden onlar çok razı.
Onlar razı olduğu için, sizlerden biz de
razıyız, Allah ta razı olsun. Uzaktan
gelenlere yüreğinize, ayağınıza sağlık,
Allah sizden razı olsun diyoruz.”

NATASA GARA:
“Gelenek ve göreneklerimize saygı
göstererek bunları kutlayabiliriz ve çok
iyi bir işbirliğiyle bu zengin bölgede
üretebilir ve yaratabiliriz.”

MUSTAFA MUSTAFA
“ Bu bölge tarihimizde gerçekten önemli
bir yer tutmaktadır. Tahta kılıçlı gönüller
fatihlerinin yaşayıp ömür sürdüğü;
insanlığı, hümanizmayı, kardeşliği,
yetmiş iki milletin birlikteliğini savunan
insanların bölgesi. Bu açılardan bizim
için çok önemli. Bu duygularla buraya
geliyoruz. Gerçekten buradan fışkıran
duygulardan feyz almak için burada
bunuyoruz.”

DİMİTRİOS RİZOS
“ Ben sadece herkesi selamlamak
istiyorum. Seneye tekrar beraber olalım.
Eğer imza için ellerim olsaydı, yoldaşım
Mustafa’nın söylediklerini imzalardım.
Çünkü bugün hepimiz için kardeşlik ve
sevgi günüdür.”

İLHAN AHMET
“ Bizim dinimizde, İslam’da, Kur’an’da
birlik ve berberlik ile kardeşlik
önemlidir. Cenab-ı Allah, insanları
mezheplere, tarikatlara, boylarına göre,
ırklarına göre ayırmamıştır. Allah’ın dini
tektir. Hepimiz tek olan Allah’a
inanıyoruz ve onun rahmeti ve hidayeti
altında ilerlemek istiyor ve barışa

Mürsel Bali Kurbanı’na yüzlerce kişi katıldı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsanın yaratılış gayesi
M addecilere göre

insan, dünyaya gelir,
her canlı gibi yer,

içer, nefsî arzularını yerine getirir
ve sonra toprağa karışır gider.
Yani, insan yaşamak için yaşar.
Basit dünyevî hedeflerin ötesinde
bir yaratılış amacı yoktur. O, ot
gibi yaşayıp gideceğini, sonra ot
gibi kuruyup yok olacağını
zanneder.

“Sizi boşuna yarattığımızı ve
gerçekten bize
döndürülmeyeceğinizi mi
sandınız?” (Mü’minûn, 23/115) 

İnsan, yalnız yemek, içmek,
gezmek tozmak için yaratılsaydı
insanın herhangi bir hayvandan
farkı olmazdı. O, boş yere
yaratılmamış ve başı boş
bırakılmamıştır. O, akıl, ilim ve
iradeyle beden ve ruhtan ibaret
olan bir varlık olduğu için bu
yaratılışın bir gayesi olması
gerekir. 

“Cinleri ve insanları, ancak
bana kulluk etsinler diye
yarattım” (ez-Zâriyât, 51/56). 

Yaratılışın en yüce gayesi,
Allah’a iman ve onu tanımaktır.
Bütün noksan sıfatlardan yüce ve
en üstün sıfatlarla muttasıf olan
Allah’ı, tanımak ve ona kulluk
borcunu yerine getirmek, gönül
huzurunun kaynağıdır. Bu husus
Kur’an’da şöyle ifade Edilir:

“Onlar, iman etmiş ve kalbleri
Allah zikriyle yatışmış olanlardır.
Evet, iyi bilin ki, kalbler ancak
Allah’ı zikretmekle huzura
kavuşur.” (Ra’d:13/28)

İbadetin anlamı doğrudan
doğruya insan varlığının gayesini
teşkil etmektedir. İbadet aynı
zamanda insanın yapması gerekli
olan bir görevdir. Dolayısıyla
ibadet, belirli hareketlerden çok
daha geniş ve kapsamlıdır. Kesin
olarak bilinmelidir ki ibadet
derken bunun içeriği, sorumluluk
görevini de kapsar. İnsanın
yeryüzünde tek hedefi Allah’a
itaat ve ibadettir. Bundan başka
amacı olmayan insanoğlu yaptığı
ameller karşısında huzur ve
güven hissedecektir. Bu sayede
insanoğlu tek ilâh olan Allah’a
yönelmiş demektir. Öyle ki,
insanın bu amaçla yaptığı her
çalışma bir karşılık, bir mükafat
görecektir.

Allah’ın yeryüzünde halifesi
olması hasebiyle büyük bir
sorumluluk yüklenen
insanoğlunun bu durumu Kur’an-
ı Kerîm’de şöyle anlatılmaktadır:
“Biz emaneti göklere, yere ve
dağlara arz ettik de, onlar onu
(emaneti, yerine
getiremeyecekleri korkusuyla)

yüklenmekten yüz çevirdiler ve
bundan endişeye düştüler.
(Bunun içinde üzerlerinden
alınmasını rica ettiler). Fakat onu
(emaneti) insan yüklendi.
Böylelikle o, (nefsine) çok
zulmetti ve (âkibetinden) cahil
oldu.” (el-Ahzâb, 33/72).

Emanet olarak bize verilen
Kur’ân, dünya hayatının bize
neler verebileceğini, neler
veremeyeceğini çok açık
hatlarıyla belirtmiştir. Bize
düşen, yasak olanlarla, yasak ol -
mayanlar arasındaki sınırı bilip
hayatımızı ona göre düzene
sokmaktır. Hayat bir yarıştır,
diyerek bu sınıra iltifat etmeden
koşmak, elbette ki in sanı
kurtulması zor bir çukura
düşürebilir. Ama hayatı, ruhun
ebedî yolculuğunda bir aşama
olarak gördüğümüz gün, o yarışın
gerçek manasını öğ renmiş
oluruz. Bir düşünürün de dediği
gibi, “Hayattan yakınanlar,
ondan olmayacak şeyler
isteyenlerdir.” İnsan ömrü  kısa
olduğu için  kıymetlidir.  Bu kısa
süreyi tamamlarken karşımıza iki
yolun çıkacağını hiçbir zaman
unutmamamız gerekir. Bu
yollardan biri Cennete, diğeri
Cehennem’e varır. Seçme hakkı
insanın hür iradesine
bırakılmıştır.  Kur’ân, hayata
hevesle atılan ve henüz
yaratılışın hikmetini
kavrayamayan gençlere bu iki
yolun öğretilmesini tavsiye eder.
Çocuğun yedi yaşına girince
namaz ile emredilmesi, on yaşına
girince ibadete iyice ısınmasının
sağlanması bu hikmete dayalıdır.

Varoluş amacına uygun bir
hayatı inşa etmekle görevli olan
insan, kendisine verilen Kur’an
emanetine her zaman sadık
kalamamıştır. İnşa
sorumluluğunu yerine getirme
konusundaki her ihmal ve
başarısızlığı, insanoğluna
pahalıya mal olmuştur. Tüm
peygamberlerin ve onlarla gelen
ilâhi mesajların nihai amacı,
insana unuttuğu ya da kasten
terk ettiği inşa sorumluluğunu
hatırlatmaktır. Emanete ihanet
anlamına gelen her sorumsuzluk
toplumda her alanda ahlâki
yozlaştırmayı derinleştirmekte ve
büyük bir kargaşa meydana
getirmektedir. Böyle bir
toplumda kimse kimseye
güvenmez, sevgi, muhabbet
ortadan kalkar. Dolayısıyla hayat
yaşanmaz hale gelir. 

Rabbim bize kulluğumuzun
farkına varmayı ve en güzel
şekilde yerine
getirmeyi nasip etsin.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

katkıda bulunmak istiyoruz.
Batı Trakya’da ve dünyada
birlik ve beraberliğimizin
sembolü bugün burada. O
yüzden hepinizi tekrar tebrik
ediyorum. Bu birlik ve
berberliğiniz için ve de yalnız
Allah’a kul olduğunuz için,
O’ndan başka kimseye biat
etmediğiniz için sizleri bir kez
daha tebrik ediyorum.”

ALİ RIZA AKINCI
“Sadece buralarda gönülleri
değil, toprağı da abad etiler,
insanlara yardım ettiler, tarım,
ekonomi ve başka sahalarda
çok önemli faaliyetler
gösterdiler. Bu toprakların, bu
ağaçların, taşların, toprağın
dili olsa da bize anlatsa
buralarda ne hatıralar var; ne
güzel günler yaşandı, birlik
beraberlik, insanlık, muhabbet
adına ne büyük hatıralar
buralarda icra edildi. Buradan
Selanik’e kadar uzanan
topraklarda 267 tekke, dergah
ismine ne dersek diyelim
olduğunu araştırmacılar bizlere
söylüyor. Kimisi Mevlevi, kimisi
Halveti, kimisi Cerrahi, kimisi
Bektaşi. İsimleri ne olursa
olsun, hepsi aynı mananın
değişik ifadeleridir. Bu gün de
bizlere düşen, modern çağın
önümüze koyduğu büyük
sınamaları aşmak için o ruhu
sahiplenmek ve ruhu tekrar
canlandırmaktır. Sizleri bu
duygularımla selamlıyorum. Bu
güzellikleri yaşayın, yaşatın ve
çocuklarınıza da anlatın.”

METROPOLİT DAMASKİNOS
“Bugün bana sizlerle görüşme
imkanı verilmektedir.
Zamanımızda diğer insanlarla
görüşmeye ihtiyacımız vardır.

Onların gözlerine bakalım ve
diyelim ki: Hepimiz Allah’ın
çocuklarıyız; bizleri hayata
davet eden, iyi ve mutlu bir
yaşam sürmemizi sağlayan ve
gelecek hakkında umut
besleyen. Bugün burada
bulunuyorum ve bayramınıza
katılıyorum. Çünkü bayram
görüşme demektir, toplumun
yüzü demektir. Sizinle irtibat
kurmak istiyorum. Sizin ve
bizim mesajımız budur. Dini
inançlarına bakmaksızın diğer
insanlarla ilişki içinde
bulunmak istiyorum. Size bir
kez daha teyid ederim ki bu
Trakya’nın güzelliğidir. Değişik
kültürler ve dinler uyumlu bir
şekilde yaşamaktadır ki geçmiş
yıllarda da yan yana
yaşamışlardır. Bu güzelliği
korumalı ve yan yanan
yaşamalıyız.”

MUSTAFA KARSLIOĞLU
“Seyyid Ali Sultan gibi bir çok
Anadolu ereni bizi geçmişi
bugüne, bugünü geleceğe
bağlayan önemli şahsiyetlerdir.
Bundan 800 yıl önce Ahmet
Yesevi Ocağında yetişip
Horasan ereni olarak
Anadolu’ya gelen Baba İlyas,
Baba İshak, Hacı Bektaş-ı Veli,
Hacı Bayram-ı Veli, Taptuk
Emre, Yunus Emre birer manevi
kale olarak Anadolu’nun
Türkleşmesini ve İslâmlaşması
adına büyük katkıları olmuştur.
Bu   erenlerden Horasan ereni
Ahmet Yesevi ocağından
Lokman Perende’den ilim irfan
alan Hacı Bektaş-ı Veli,
bildiğiniz gibi güvercin dalında
Anadolu’ya giderek Suluca
Karahöyük’e yerleşip dergâhını
kurarak; Türklüğün birliğini,
dirliğini sağladı. Bu dergahın

haleflerinden olan Seyyid Ali
Sultan, Balkanlar’a gelerek
bugün bu topraklarda
dergahını kurarak; dostluğu,
barışı, kardeşliği, insan
sevgisini aşılayarak daha sonra
da bu toprakların fethine
büyük katkısı ve desteği
olmuştur.”

Daha sonra Edirne
Müftülüğü’ne bağlı ilahi korosu
tarafından ilahiler
seslendirildi. Son olarak
etkinliğe katılanlara yemek
ikram edildi.

MÜRSEL BALİ
Seyid Ali Sultan’ın vefatından
sonra iki oğlu kalmıştı; Resul
Bali ve Mürsel Bali. Babalarının
vefatı üzerine büyük oğlu Resül
Bali Nevşehir’deki Hacı Bektaş
Dergahı’na çağrılmış ve posta
oturmuştur. Küçük kardeşi
Mürsel Bali de Dimetoka’daki
dergahta irşada devam etmiştir.
Resul Bali’nın ölümünden
sonra kardeşi Mürsel Bali,
Dimetoka’daki Hacı Bektaş
Dergahı postuna oturmuş ve bu
görevi 1441-1484 yılları
arasında 44 yıl her iki dergahta
da sürdürmüştür. Ancak
hayatının son dönemlerinde
Dimetoka Dergahı’nda
bulunduğu sıralarda
rahatsızlanarak vefat etmiş ve
babası Seyyid Ali Sultan’ın
yakınına defnedilmiştir. Mürsel
Sırtı’nda düzenlenen
sözkonusu etkinlik - kurban da
bu önemli zatı anma
niteliğindedir.

Mürsel Bali Kurbanı’na
katılan davetliler daha sonra
Seyyid Ali Sultan Dergahı’nı
ziyaret etti.
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Το μακρύ χέρι της πολιτικής στην ιστορική έρευνα

Π
αρουσιάζω σήμερα άρθρο της

ιστορικού και πρώην βουλευτού,

Μαρίας Ρεπούση που

δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο  metarithmisi.gr

για το θέμα των γενοκτονιών και την

πολιτική εκμετάλλευση της ιστορίας από την

πολιτική στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει

εξαιρετικό ενδιαφέρον!      

«Τελευταία, πολλές ομάδες ανθρώπων,

εθνοτικές, θρησκευτικές, φυλετικές

επενδύουν στα συλλογικά τους τραύματα,

στα μαζικά εγκλήματα που έχουν υποστεί

διεκδικώντας τον ορισμό που δημιουργήθηκε

το 1944 για να αποδώσει το ναζιστικό

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, την

εξολόθρευση εκατομμυρίων ανθρώπων,

Εβραίων αλλά και Τσιγγάνων και

ομοφυλόφιλων, στη βάση μιας

ολοκληρωτικής ιδεολογίας για τις κατώτερες

φυλές. 

Γενοκτονία. Αυτό τον όρο διεκδικούν.

Που έχει το μεγαλύτερο ηθικό και πολιτικό

κεφάλαιο. Που θέτει τον θύτη τους στο

ανώτερο επίπεδο εγκληματικής

συμπεριφοράς και τον Εαυτό στον πρώτο

κύκλο των θυμάτων. Που μεγαλώνει το

τραύμα, το καθιστά ανεξίτηλο και διαρκές.

Που ζητά δικαίωση όχι μόνον από τη διεθνή

κοινότητα αλλά και από τον θύτη.

Μακρύς είναι ο κατάλογος των

αιτημάτων. Ο 20ός αιώνας υπήρξε εξαιρετικά

άγριος, γεμάτος μαζικά εγκλήματα.

Υπολογίζεται ότι 170 εκατομμύρια

άνθρωποι είναι τα θύματα εγκλημάτων

πολέμου, εγκλημάτων κατά της

ανθρωπότητας και γενοκτονιών.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αρμόδιο

για να διακρίνει τα εγκλήματα μεταξύ τους,

έχει, από τον Ιούλιο του 2002 που τέθηκε σε

ισχύ, απίστευτη δουλειά. Ολες οι ήπειροι.

Στην Ευρώπη, η κατάρρευση του

σοβιετικού καθεστώτος έφερε στην επιφάνεια

και νέου τύπου «γενοκτονίες», όπως για

παράδειγμα των χωρικών της Ουκρανίας.

Ο Γιουσένκο, πρόεδρος της Ουκρανίας

έως το 2010, έκανε ό,τι μπορούσε

προκειμένου να αναγνωρισθεί από τη διεθνή

κοινότητα ότι ο λιμός των ετών 1932-1933

ήταν γενοκτονία των Ουκρανών από το

σοβιετικό καθεστώς.

Αντίθετα, ο επόμενος πρόεδρος της

Ουκρανίας, που είχε εκλεγεί με την

υποστήριξη των Ρώσων της Ουκρανίας,

αδράνησε.

Ο ΟΗΕ και τα διεθνή όργανα είναι

ωστόσο επιφυλακτικά στην υιοθέτηση των

επιχειρημάτων που προβάλλονται από τους

ενδιαφερόμενους.

Ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με

γνώση του αντικειμένου, επιστήμονες

δηλαδή, ερευνούν εξονυχιστικά τα αιτήματα

σε σχέση με τα πραγματικά ιστορικά

γεγονότα και τα αντεπιχειρήματα της άλλης

πλευράς.

Παρέχουν συνεπώς κάποια εγγύηση

αντικειμενικότητας στην κρίση τους. Η

επιθυμία της αναγνώρισης της γενοκτονίας,

κυρίως αυτή που αναμοχλεύει το μακρινό

παρελθόν, δεν έχει τέλος.

Θα μπορούσε κάθε λαός που έχει υποστεί

μαζικά εγκλήματα να αιτηθεί το χρίσμα της

γενοκτονίας προκειμένου να ανεβάσει το

επίπεδο θυματοποίησής του, με ό,τι αυτό

μπορεί να σημαίνει.

Η υπόθεση ανοίγει επιπρόσθετα τον ασκό

του Αιόλου. Φανταστείτε έναν κόσμο στον

οποίο όλοι έχουν υποστεί γενοκτονίες και

μάλιστα από τον γείτονά τους, τον εθνικό,

τον φυλετικό, τον θρησκευτικό ή τον ταξικό.

Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων

σχεδόν των μαζικών εγκλημάτων. Η

εγγύτητα του Άλλου.

Οι ιστορικοί, από την άλλη, πολλοί

ιστορικοί, είναι εξαιρετικά καχύποπτοι με τη

χρήση του όρου. Γνωρίζουν ότι είναι

προβληματικός για πολλούς λόγους.

Είναι καταρχήν μια εύκολη γενίκευση που

δεν προσιδιάζει στη φυσιογνωμία της

ιστορικής έρευνας. Τα ιστορικά γεγονότα

είναι μοναδικά, ειδοποιά και δεν χωράνε στις

γενικεύσεις.

Γι’ αυτό και αν και ο όρος γνωρίζει

μεγάλη άνθηση και ελαστικότητα στην

καθημερινή επικοινωνία των ανθρώπων

–γενοκτονία το ένα, γενοκτονία το άλλο–

αποφεύγουν τη χρήση του για να

χαρακτηρίσουν ένα γεγονός.

Γνωρίζουν επίσης ότι ο όρος είναι

ευάλωτος σε πολιτικές στερεοτυπικές

χρήσεις. Ότι, αντί της σύνδεσής του με την

υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

εξαρτάται συχνά από εθνικιστικές

επιδιώξεις.

Επιπλέον, υποστηρίζουν κάποιοι, η

γενικευμένη χρήση της έννοιας της

γενοκτονίας σχετικοποιεί το μοναδικό σε

ιδεολογία, σύλληψη και εκτέλεση έγκλημα

κατά της ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα

των Εβραίων.

Αντίθετα, θέλουν να το μελετήσουν. Να

ερευνήσουν εξονυχιστικά τις περιπτώσεις

στις οποίες αναφέρεται και να

προβληματίσουν τις επιλογές που γίνονται:

την ανάδειξη κάποιων «γενοκτονιών», την

αποσιώπηση άλλων, τις χρονικότητές τους,

τις επισπεύδουσες δυνάμεις τους, τις

αντιδράσεις και την προέλευσή τους.

Γι’ αυτό και τα λεγόμενα Genocides

Studies κάνουν τελευταία θαρραλέες

ακαδημαϊκές εμφανίσεις. Όσο πιο πολύ

ερευνάται το θέμα, τόσο περισσότερο

γνωρίζουμε πόσο καυτό είναι, αλλά και

σύνθετο. Πόσο ιστορικό είναι.

Γι’ αυτό εξάλλου υπάρχουν οι επιστήμες,

κοινωνικές, του ανθρώπου, φυσικές και

άλλες πιο σύγχρονες. Για να ερευνούν, να

απαντούν σε ερωτήματα, να επιλύουν

προβλήματα και να βοηθούν την

ανθρωπότητα να πηγαίνει μπροστά.

Τα εθνικά κοινοβούλια δεν διαθέτουν

όμως αυτή τη ματιά. Ούτε του ΟΗΕ ούτε της

επιστήμης. Και δεν θα μπορούσαν

ενδεχομένως να διαθέτουν αυτήν την

ψυχραιμία.

Όχι μόνον διότι οι βουλευτές τους είναι

ευάλωτοι στις πιέσεις των ισχυρών λόμπι της

μνήμης στην εκλογική τους περιφέρεια, αλλά

και διότι κάποιοι είναι οι ίδιοι φορείς του

τραύματος. Και μιας συλλογικής μνήμης που

είναι φορτωμένη συναισθηματικά και συχνά

ακραία μεροληπτική.

Διηγήσεις γιαγιάδων και παππούδων,

αλλά και η σχολική ιστορία, καθώς και η

δημόσια ιστορία που γίνεται στις μέρες μας

επικίνδυνα εθνικιστική έχουν συμβάλει σε

μια ιστορική κουλτούρα που παίρνει

συνεχώς αποστάσεις από το ιστορικό

παρελθόν που αναβλύζει από την έρευνα.

Δεν έχει νόημα λοιπόν να αποφαίνονται

για το παρελθόν, να θεσπίζουν νόμους και

να χαρακτηρίζουν τα ιστορικά γεγονότα,

όπως έκανε και το ελληνικό κοινοβούλιο.

Μερικά κοινοβούλια μάλιστα, όπως το

ελληνικό το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά,

όχι μόνον αποφαίνονται για το ιστορικό

παρελθόν και ορίζουν τη μία και μοναδική

ιστορική αλήθεια, αλλά και ψηφίζουν την

ποινικοποίηση της αντίθετης άποψης.

Αυτό υποτίθεται για να προφυλάξουν τις

κοινωνίες από την άρνηση του

Ολοκαυτώματος και να εμποδίσουν την

επανάληψή του.

Στην πραγματικότητα, ολοκληρώνουν τη

λογοκρισία τους πάνω στην ιστορική έρευνα

και βάλλουν κατά της ελευθερίας της

έκφρασης που είναι θεμέλιο της

δημοκρατίας.

Η υπόθεση της αναγνώρισης των

γενοκτονιών εμπλέκει αναγκαστικά τρεις

μεγάλες ομάδες: τα θύματα ή τους

απογόνους τους, τους πολιτικούς και τους

ιστορικούς. Τα θύματα αξίζουν τον απόλυτο

σεβασμό μας. Την απόλυτη στήριξή μας για

την επούλωση του συλλογικού τραύματος

και την αποφυγή της επανάληψής του στην

ίδια ή άλλη ομάδα.

Οι πολιτικοί οφείλουν να κρατήσουν την

υπόθεση αυτή όσο γίνεται πιο κοντά στην

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και να μην τη χρησιμοποιούν κατά το

δοκούν, εθνικιστικά και πελατειακά.

Οφείλουν επίσης να παίρνουν υπόψη τους

την ιστορία των ιστορικών, ακόμα και αν

είναι υπουργοί. Αν την αγνοούν, να

γνωρίζουν ότι πρόκειται για παραμόρφωση

που καταλήγει σε προπαγάνδα».

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu’nun (GAT)
Yunanistan’ın farklı şehirlerinde yer alan
teşkilatlarında olağan genel kurullar
yapıldı. Öte yandan, Türkiye’nin farklı
şehirlerinde öğrenim gören Batı Trakyalı
öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan
GAT, Bursa Teşkilatı’nı da kurdu.

GAT SELANİK TEŞKİLATI
6 Kasım Cuma akşamı, GAT’ın Selanik
lokalinde gerçekleşen seçimlere Batı
Trakyalı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. GAT
Selanik Teşkilatı’nın 9. olağan genel kurulu
sonrası başkanlık görevine Semih Ömer
getirildi.

GAT Selanik Teşkilatı’nın yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Semih Ömer
Asbaşkan: Selman Mehmet 
Genel Sekreter: Eda Sakallı Hüseyin 
Kasadar: Mete Mustafa 
Halkla İlişkiler: Şerife Dagala
Yedek Üye: Levent Azizoğlu

GAT LARİSA TEŞKİLATI
GAT Larisa Teşkilatı’nda yapılen genel
kurul sonrasında Necdet Necdetoğlu
başkan oldu. Larisa Teşkilatı’ndaki

seçimleri 24 Ekim Cumartesi günü
gerçekleşti. Larisa’daki GAT lokalindeki
olağan genel kurula öğrencilerin yoğun ilgi
gösterdiği gözlendi.

GAT Larisa Teşkilatı’nın yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Necdet Necdetoğlu
Asbaşkan: Taner İmam İsmail
Kasadar: Metin Kalfa
Sekreter: Esra Sadullah
Koordinatör: Bilal Veli
Sportif Faaliyetler: Ali Hüseyin
Halkla İlişkiler: Emrah Softa

GAT ATİNA TEŞKİLATI
GAT Atina Teşkilatı’nda 26 Ekim Pazartesi
günü yapılan genel kurul sonrasında
başkan Fatih Arif Emin oldu. Atina’daki
GAT lokalinde gerçekleşen kongreye
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

GAT Atina Teşkilatı’nın yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Fatih Arif Emin
Asbaşkan: Mutlu Erkek
Kasadar: Semih Mustafa
Sekreter: Cansoy Ago
Sportif Faaliyetler: Erkut Hasan
Kültürel Faaliyetler: Mert Kaşif
Basın Sorumlusu: Tumay İmbis

GAT SERES TEŞKİLATI
GAT Seres Teşkilatı’nda seçimler 5 Kasım
Perşembe günü yapıldı. Olağan genel
kurula katılan üyeler, yönetim kuruluna
aday olan 5 kişiyi belirledi. 

GAT Seres Teşkilatı’nın yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mustafa Avcı
Asbaşkan: Ercan Ali
Genel Sekreter: Rıdvan Yakup
Kasadar: Ufuk Hasan
Halkla İlişkiler: Erdem Agkir Hasan

GAT BURSA TEŞKİLATI KURULDU
Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim
gören Batı Trakyalı öğrencileri bir araya
getirmeyi amaçlayan GAT, GAT Bursa
Teşkilatı’nı kurdu.

Yaklaşık 30 GAT üyesinin bulunduğu
Bursa’da, 8 Kasım Pazartesi günü Batı
Trakyalı öğrenciler tarafından
yapılan toplantıda, GAT Bursa Teşkilatı
kurularak yönetim kurulu seçimleri
yapıldı.

GAT BursaTeşkilatı’nın yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Hakan Ali
Asbaşkan: Serkan İsmail
Kasadar: Gizem Ali
Genel Sekreter: Enes Mehmet
Halkla İlişkiler: Sinem Mehmet

GAT teşkilatlarında genel kurul toplantıları yapıldı
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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa'nın
karşı karşıya kaldığı mülteci krizinin,
Türkiye'nin desteği olmadan asla
çözülemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliğinin "gözden
çıkarılmamasını" isteyen Timmermans,
Ankara ile yeni müzakere başlığı
açılmasına destek verdi. 

Timmermans, mülteci krizi ile başlayan
süreçte Avrupa
ülkeleri
arasındaki
güven
eksikliğinden
dolayı AB'nin
dağılma

tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
savundu. 

Avrupa Birliği'nin iki numaralı ismi olan
Frans Timmermans, Amsterdam'da verdiği
konferansta, Avrupa'nın geleceğine ilişkin
kaygılarını anlattı. 

“AB DAĞILMA TEHLİKESİ YAŞIYOR”
Hollandalı politikacıya göre, Avrupa
ülkelerinin kendi aralarındaki güven
eksikliği nedeniyle AB, "dağılma tehlikesi"
yaşıyor. 

Hayatında ilk kez Avrupa projesinin
dağılmasından korktuğunu belirten
Timmermans, sığınmacı krizini "en dip
nokta" diye değerlendirdi ve "Hayatımda ilk
kez kıyıya vurabileceğimizi düşünüyorum"
dedi. 

Hollandalı politikacıya göre,
Avrupalıların korkuları

üzerine politika oluşturan
aşırı sağ partilerin de

ayrışmada payı büyük.
Bu nedenle, AB'nin en

AB: “Mülteci krizinde
Türkiye olmadan
çözüm mümkün değil”

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans, Avrupa'nın karşı karşıya
kaldığı mülteci krizinin, Türkiye'nin desteği
olmadan asla çözülemeyeceğini söyledi.

hızlı biçimde sığınmacı sorununa
çözüm bulması gerekiyor.

SİNİRLİOĞLU - TİMMERMANS
GÖRÜŞMESİ
Bu arada, Türkiye Dışişleri Bakanı
Feridun Sinirlioğlu, Avrupa'daki
sığınmacı krizi için "AB-Türkiye Ortak
Eylem Planı" görüşmeleri
çerçevesinde Türkiye'ye gelen
Timmermans’ı kabul etti.  
Sinirlioğlu, Avrupa Komisyonu Birinci
Başkan Yardımcısı Timmermans'a
Türkiye'nin görüşlerini iletti.

Bakan Sinirlioğlu'nun
Timmermans'ı Dışişleri
Bakanlığı’ndaki kabulünde, AB
Komisyonu'nun Avrupa Komşuluk
Politikası ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn ve AB Bakanı Beril
Dedeoğlu da hazır bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen
bilgiye göre, basına kapalı yapılan
görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve
müzakere süreci ele alındı, sığınmacı
krizindeki son durum hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca muhataplara, 10 Kasım'da
yayımlanan AB'nin 2015 Türkiye
İlerleme Raporu'nda yer alan hatalı ve
eksik değerlendirmeler hakkında
Türkiye'nin görüşleri iletildi.

ASSELBORN DA ENDİŞELİ
Öte yandan, AB Dönem Başkanı
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean
Asselborn da, Timmermans gibi
sığınmacı sorunun "AB'nin sonunu
getirebileceği" uyarısında bulundu. 

Lüksemburg Dışişleri Bakanı'na
göre, Avrupa'da insani değerlerin
yerini milliyetçilik alıyor. Ulusal
bencillikler, birlik ruhunu yok ediyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi,
Katalonya’nın bağımsızlık
girişimini durdurdu

KATALONYA Meclisi’nde pazartesi günü kabul
edilen bağımsızlık önergesi, İspanya Anayasa
Mahkemesi tarafından askıya alındı.

İspanyol hükümetinin yaptığı başvuruyu
değerlendiren mahkeme, oy birliğiyle Katalan
Meclisi’nin kararını geçici olarak durdurdu.

Anayasa Mahkemesi’nin, bağımsızlık
önergesinin anayasaya uygun olup olmadığına
karar vermesi için 5 ay süresi bulunuyor.

Karar, üst düzey 21 Katalan yetkiliye şahsen
bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi Geçici Başkanı Artur
Mas ve Meclis Başkanı Carmen Forcadell dahil 21

Katalan yetkili, mahkeme kararına uymazsa ve
bağımsızlık girişiminde bulunurlarsa, görevleri
askıya alınacak.

27 Eylül seçimlerinde 135 sandalyeli mecliste 72
vekil kazanan ayılıkçı oluşumlar ‘Junts pel Si’
(Evet için Birlikte) koalisyonu ve CUP partisi,
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını
tanımayacaklarını açıklamıştı.

Bu durumda, mahkeme kararına uymayan ve
bağımsızlık girişiminde bulunan Katalan
yetkililer ve memurlar “itaatsizlik ve isyan”
suçlarından 25 ila 30 hapis cezasına çarptırılabilir.

ALMANYA’nın eski
başbakanlarından Helmut
Schmidt, 96 yaşında öldü.
Hastaneye kaldırılan Schmidt,
tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Sosyal
Demokrat politikacı  iki ay
önce bacağındaki damarda
oluşan tıkanıklığın açılması
için ameliyat olmuştu. 

Sosyal Demokrat Partisi'nin
(SPD) önemli liderlerinden
Schmidt, 1974 yılında ilk kez
başbakan seçildi. 1974 yılından
başbakanlık koltuğuna oturan
Schmidt, 1982 yılına kadar
şansölyelik yaptı. 

CDU/CSU ile FDP'nin ittifak
yapması üzerine Schmidt

hükümeti 1982 yılında
düşürüldü.

Açık sözlülüğüyle tanınan
Schmidt, düşündüğünü
sansürlemeden söyleyen bir
kişiliğe sahipti.  Kararlı bir
kişiliğe sahip Schmidt, bunu
1977 yılında Kızıl Ordu
Fraksiyonu (RAF) üyelerinin
kaçırdığı Lufthansa uçağına
verdiği operasyon emriyle
gösterdi. RAF'ın tutuklulara
karşılık uçaktaki yolcuları
serbest bırakma önerisini
reddetti. Schmidt başbakanlığı
döneminde uyguladığı
ekonomik politikalarla
adından söz ettirdi. 

Eski Almanya Başbakanı
Schmidt yaşamını yitirdi
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122
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‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650
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Yas s› köy: 25340 22780
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Euro Bölgesi'nden

Yunanistan'a bir hafta süre

EURO Bölgesi, Yunanistan'a,
kurtarma paketinin 2 milyar avroluk
kısmının serbest bırakılması için
gerekli düzenlemeleri yapmak üzere
bir hafta süre verdi.

Euro Bölgesi'nin Brüksel'de
gerçekleştirilen toplantısında maliye
bakanları Yunanistan'a sağlanacak 2
milyar euroluk kredi taksitinin gerekli
düzenlemeler yapılana kadar
tutulmasına karar verdi.
Yunanistan'ın konut kredi borçları
gibi bazı finansal reformları
geciktirmesi, 3'üncü kurtarma paketi
kapsamında ülkeye sağlanacak
kaynağın serbest bırakılmasını
önledi.

Euro Bölgesi Başkanı ve Hollanda
Maliye Bakanı  , toplantının ardından
yaptığı açıklamada, AB Komisyonu,
Avrupa Merkez Bankası, IMF ve
ESM'nin Yunanistan'daki son durumu
değerlendirdiğini belirterek,
"Yunanistan'da bankaların sermaye
yapılarının düzenlenmesi sürecinin
tamamlanması için geri ödenmeyen
konut kredileri ve hane halkının borç
ödemeleri gibi bazı açık konular var.
Bu alanlarda anlaşma sağlanması için
daha fazla çalışılması gerekiyor."
dedi.

Toplantıda, Yunan bankalarının
sermaye yapılarının yeniden
düzenlenmesi konusunun
görüşüldüğünü anlatan Dijsselbloem,
"Bu alanda çok ilerleme sağlandı"
dedi.

Euro Bölgesi, Yunanistan'a kurtarma paketinin 2 milyar euroluk kıs-
mının serbest bırakılması için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere bir
hafta süre verdi.

“Milyonlarca kişi yoksullaşacak”
DÜNYA Bankası iklim değişikliği

konusunda uyarıda bulundu. 15 yıl içinde 100
milyon dolayında kişinin yoksulluğa
süreklenebileceği belirtildi.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan
raporda, iklim değişikliğinin önümüzdeki 15
yıl içinde en çok
Sahra Altı Afrika ve
Güney Asya’da etkili
olacağı belirtildi.

Araştırmaya göre
iklim değişikliği
2030 yılına kadar
Afrika’nın geniş
kesimlerinde
yiyecek maddeleri
fiyatlarının artışına
neden olacak. Buna
bağlı olarak
yoksulluk ve
yetersiz beslenme
artacak. 2-3
derecelik küresel sıcaklık artışı sıtma
hastalığını yaygınlaştıracak. Sıtmaya
yakalananların 150 milyon civarında artacağı
tahmin ediliyor.

PARİS ZİRVESİ BU AY SONUNDA
Dünya Bankası uzmanları, senaryonun
önüne geçmek için bir dizi öneri sıraladı.
Kalkınma hedefleri belirlenirken iklim
değişikliği faktörünün göz önünde tutulması

istendi. Bu çerçevede sel felaketleriyle daha
iyi mücadele edebilmek amacıyla drenaj
kanalları açılması gerektiği vurgulandı.

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP21), 31
Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında
Paris’te yapılacak. Paris’teki zirvenin en

belirleyici
konularından
birini iklim
değişikliğinin
etkileriyle baş
edilebilmesi için
yoksul ülkelere
finansman
sağlanması
oluşturuyor. 

KÜRESEL
ISINMA ARTIŞI
Paris’te yapılacak
zirvenin bir diğer
çetrefilli ayağı ise

ülkelerin gönüllü olarak düşürmeyi taahhüt
ettikleri sera gazı emisyonu oranları ile
küresel ısınma artışının 2 derece ile
sınırlanması hedefinin tutturulmasının
mümkün olmaması.

Almanya Federal Çevre Bakanı Barbara
Hendricks, daha önce yaptığı bir açıklamada,
taahhüt edilen oranlarla küresel ısınmanın
ancak 2,7 derece ile sınırlandırılabileceği
uyarısında bulunmuştu.
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Haftanın Sohbeti ATATÜRK’ün 
ölümünden sonra yabancı basın ne yazmıştı

Ülkesini istemeden yalnız bırakmış olsa da, biz
onu, dünyanın büyük adamları denilen insanlardan
ancak birkaçının elbirliğiyle altından kalkabileceği
bir görevi başarıyla tamamlamış bir devlet adamı,
sosyal reformcu ve diplomat olarak görmeye devem
edeceğiz

Ölümü şüphesiz dost ve müttefik ülke için bir
darbedir. Ancak attığı temeller, ve ilerleyeceği
granittir. Tarih de bu granitin üzerinde büyük
reformcu Kemal Atatürk’ün adını kazmıştır 

***
Atina’dan Japonya’ya

***
Japonya’dan İrlanda’ya

Yirmi yılda bu dikkate şayan adam dünyanın en
geri kalmış ülkelerinden birini gelecekte dünyanın
hesaba katması gereken güçlü bir millet haline
dönüştürdü. Sevr ve Lozan anlaşmaları bir jestle
yürürlükten kaldırılırken, Halifelik bir kalem
darbesiyle yok edildi ve 1918 yılında bir Amerikan
mandası haline gelmekten son anda kurtulan
topraklar hürriyetine kavuştu.

***
İrlanda’dan Arjantin’e

Onun büyüklüğü elindeki sınırlı imkan ve fırsatları
bilmesinde ve kabul etmesinde yatar. Hepsinden önce
sahip olduğu büyük bir inanç nedeniyle büyüktü -
halkının parlak geleceğine inanmıştı.

“Tüm ulusları tanıdım” diyordu bir seferinde,
“onları savaş alanında gördüm, ateş altında, bir
halkın karakterinin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı
ölüm karşısında gördüm. Sizi temin ederim ki benim
halkım, benim ulusumun manevi kudreti dünyanın
tüm uluslarının üstündedir.

***
Arjantin’den Ukrayna’ya

Yeni Türkiye’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı
Kemal Atatürk, İstanbul’da 58 yaşında vefat etti.

Atatürk’ün Türkiye için yaptığı hizmet çok
büyüktür; çünkü ambargoların Türkiye’ye getirdiği
sıkıntıları kaldırmış ve daha sonra 15 yıl boyunca
ülkesini ve ulusunu baştan sona yenilemiştir.

***
Ukrayna’dan Kanada’ya

Kemal Atatürk görevini yerine getirdi. Naaşı, ülkesi
için Asya topraklarında inşa ettiği yeni başkent
Ankara’da yapılacak görkemli mermer bir
Anıtkabir’de muhafaza edilecek. Ama onun böyle bir
anıta ihtiyacı yok. Onun anıtı kalıcı ve hiçbir zaman
yok edilemez. Çünkü o Türkiye’ye ulusal bilincini,
ruhunu geri verdi. Ulusunu özgürlüğe kavuşturdu.

***
Kanada’dan Litvanya’ya

Litvanya’dan Singapur’a

İslam ülkesinin ulu önderinin kaybı karşısında
duyulan üzüntünün bir ifadesi olarak, Chulis
Caddesi, Market Caddesi ve Arab Caddesinde yer alan
tüm Müslüman dükkan, işyeri ve diğer mekanlar
kapatıldı.

Cuma namazından sonra kolonideki önemli
camilerde, merhum Gazi’nin ruhunun şad olması için
özel dualar okundu.

Diğer Müslüman ülkelerin onun yaptığı reformlar
konusundaki kanıları ne olursa olsun, Müslüman bir
lider olması bile Gazi’ye gösterilen bu içten saygı için
yeterli bir nedendi. 

***
Singapur’dan Fransa’ya

Bu akşam bu satırları yazarken bana beş yıl
boyunca gösterdiği dostane konukseverliği ve
parlak tarihine hayran olduğu Fransa’ya gösterdiği
bağlılığın özlemini duyuyorum. 

Ülkesini medeniyete ulaştıran eseriyle gurur
duymayı hak eden Mustafa Kemal, zaferlerinden
hep alçakgönüllülükle bahseder ve basiretli
görüşüyle olayların ta kalbine kadar nüfuz ederdi.
General Gouraud ile karşılaştığı günü hiç
unutmayacağım. Karşılaşma Ankara’da, Çanakkale
şehitleri anıtının açılışından bir gün önce
gerçekleşti. Savaş gazisi bu iki büyük general yüz
yüze ayakta duruyorlardı. Artık aralarında siperler
yoktu, gökyüzü dingindi; Fransız’ın mavi gözlerinin
berrak ve temiz bakışlarıyla Makedonyalı’nın
çelikten gözleri kesişiyordu. Heyecanla muhatabının
boş yenini göstererek, bana doğru eğildi ve alçak
sesle: “Onun Türk toprağında istirahat eden
muzaffer kolu ülkelerimiz arasında değeri
ölçülemeyecek bir bağdır” dedi.

***
Fransa’dan ABD’ne

Atatürk Versay Anlaşması’nın kurduğu düzene
karşı güç kullanarak mücadele eden ilk lider oldu.
Pazarlıklar sonucunda savaş sonrası anlaşmalarda
değışiklikler yapan ilk kişi yine o oldu. Milliyetçi
ordunun başına geçerek Sevr Anlaşması’yla
Yunanistan’a verilen Anadolu topraklarını geri aldı.
1936 yılında Cemiyet-i Akvam’a bir bildiri göndererek
Boğazlar’da asker bulundurmak üzere onay istedi.
Lozan Anlaşması ile silahsızlandırılan Boğazlar’da
asker bulundurmak hakkını Montrö Konferansı’nda
geri aldı. Tören borazanlarına ve dünyayı titreten
nutuklara ihtiyaç duymaksızın büyük çaplı askeri ve
diplomatik başarılara imza attı. Balkan İttifakı’nın
ve Asya Paktı’nın en büyük destekçisiydi. Hatay’ı
Fransızlar’dan aldı ve diğer yandan da Almanya ve
İngiltere’yle karlı ticaret anlaşmaları yaptı.

Eskiden Türkler bir şey kaybettiklerinde iç çeker ve
“Kısmet...” diye geçiştirirlerdi. Uğradıkları kaybın
kaderleri olduğunu ve ellerinden bir şey
gelmeyeceğini düşünürlerdi. Demek ki kader,
kaybettikleri o şeye sahip olmalarını istemiyordu...

Türkiye şimdi Kemal’i kaybetti, ama hiç kimse
“Kısmet...” demiyor. Demiyor, zira Türkiye Kemal’den
kısmet diye bir şeyin olmadığını, kadere teslim
olmanın aptallık olduğunu, kısmet mefhumunun
lüzumsuzluğunu öğrendi.

***
ABD’den Almanya’ya

Atatürk’ün eseri olan bu yeni ülke sadece bir
Avrupalılaşma hareketinden mi ibarettir?

Bu yeni hareketlenme insanlar tarafından
çoğunlukla böyle anlaşılmıştır. Zaten Anadolu’nun
yeniden inşasında da ortaya çıkan ruh Avrupai
ölçülere dayandırılmıştır. Hatta devlet yapılanmasına
bakıldığında Atatürk için Mussolini’nin öğrencisi
tanımlaması yapılabilir. Ve bunun yanında Kemalizm
hareketi japonya’nın son 10 yıl içindeki yenilenme
çalışmalarından çok farklı değildir. İnancı kuvvetli
bir milliyetçi, halkını Avrupa’nın da desteğiyle kendi
öz kaynaklarına yönlendirmiştir.

Atatürk’ün eseri yabancılaşmış bir Türkiye’nin
Türkleştirilmesiydi, batılı devletlerin üstünlüğüne
karşı daha dirençli olabilecek gerçek Türklüğün
yeniden doğmasıydı.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğumu: Selanik 1881                                             Vefatı: İstanbul 1938
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuzu ödüllendirirken
nelere dikkat etmeliyiz?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

G
enellikle çocuklarda
istenmeyen
davranışlar

görüldüğünde anne babalar
hemen cezalandırmaya
giderler. Fakat iyi davranışlar
sergilendiğinde nedense her
zaman çocuk takdir görmez.
Bunun için de çocuğun
olumlu davranışlarının
ödüllendirilmesine
bebeklikten itibaren
başlamak doğrudur.

Bebek yaptığı her
hareketten sonra annesinin
yüzüne bakar. Eğer yaptığı
davranış doğruysa anne ya da
baba gülümseyerek onun
hareketini onayladığını
göstermelidir. Eğer bebek,
yanlış bir harekette
bulunmuşsa, mesela
ellememesi gereken ona
zarar verebilecek bir eşyayı
ellemişse, anne baba
kaşlarını çatarak ve başını
sallayarak ya da sözleriyle
bebeği uyarmalıdır. Bunun
sonucunda da bebek, yaptığı
bu hareketin yanlış olduğunu
anlayarak, zamanla bu
davranışından vazgeçecektir.

Çocukluk döneminde de
yine aynı şekilde anne
babanın davranışları,
çocuğun hareketlerinin
şekillenmesine yol açar.
Çocuğu ödüllendirme şekli,
çocuğun yaşı ve ailenin
durumuna göre farklılık
gösterir. En iyi ödüllendirme
şekli, duygusal
ödüllendirmelerdir. Anne
baba genellikle çocuğa
hediye almayı sanki en iyi
ödüllendirme şekliymiş gibi
görürler. Ancak bu şekilde,
sürekli hediyeler alındığında
gün gelir, çocuk en pahalı
hediye ile bile mutlu olamaz.
Dolayısıyla, en sağlıklı
ödüllendirme şekli, anne
babanın çocuğa sarılması,
öpmesi, gezmeye götürmesi,
en önemlisi de onu ne kadar
çok sevdiklerini ve onunla
gurur duyduklarını
söyleyerek başarılarını takdir
etmeleridir. Çok sık olmamak
şartıyla hediyeler de
alınabilir.

Bir çok aile, çocuklarına
her istediği oyuncağı
aldıklarını, hatta bir kaç
oyuncak birden bile

aldıklarını, ama yine de
çocuğun daha fazlasını
isteyerek, elindekilerle
yetinmediğini söyler. Aslında
çocuğu bu duruma düşüren
kendilerinin yanlış
davranışlarıdır. Çünkü çocuğa
küçüklüğünden başlayarak
kontrollü bir şekilde,
abartılmadan alınan
hediyelere ve oyuncaklara
çocuk da alışarak daha
fazlasını istemeyecektir.
Çocuğu doyumsuz hale
getiren, anne babanın yanlış
tutumlarıdır. Her istediğini
elde eden çocuk doyumsuz
bir yetişkin adayıdır.
Büyüdüğünde mutsuz bir
birey olacaktır. Bunun için de
çocuklarımızı
ödüllendirmemiz
gerektiğinde, onları sevgiyle
kucaklamamız çoğu zaman
yeterli olacaktır. Bunun
yanısıra zihinsel ve sosyal
gelişimlerine katkı
sağlayabilecek yeterli sayıda
oyuncaklar alınabilir. Ayrıca
çocuklar için en güzel ödül,
aileyle birlikte geçirilecek
mutlu oyun saatleri, birlikte
yemek yemek, sinema,
tiyatro gibi sosyal etkinliklere
beraber gidebilmek kısacası
kaliteli zaman
geçirebilmektir.

Her zaman çocuğumuza
sevgimizi gösterip, onunla iyi
vakit geçirmeye çalışmak,
anne baba olarak bizlerin
görevidir. Ancak çocuk iyi
şeyler yaptığında ödülü
hakettiğinde ona
yaklaşımımızın daha sıcak
olması, onun da
davranışlarının düzelmesi ve
iyi yönde gelişebilmesi için
bir vesile olacaktır.

Çocuğumuzun mutlu
olabilmesi, özgüveninin
gelişebilmesi ve başarılı bir
birey olarak yetişebilmesi
için, kendisinden hiç bir
zaman sevgimizi
esirgemeyelim. Ona ne kadar
çok sevgi verebilirsek, ne
kadar sıklıkla kendisini
sevdiğimizi söyleyebilirsek, o
kadar çok mutlu ve başarılı
bir çocuk yetiştirmiş oluruz.

Çocuğumuz için en güzel
ödül “seni çok seviyorum”
cümlesidir.

22 13 Kasım 2015

BTAYTD Kadınlar Kolu
TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadın Aile ve Kültür Kolu, 7
Kasım Cumartesi günü İstanbul’a bir gezi
düzenledi. Gezi kapsamında TÜYAP İstanbul
Kitap Fuarı ziyaret edildi.

Batı Trakyalı kadınları fuar alanında,
İstanbul’daki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Kadınlar Kolu Başkanı Gülşen
Ahmet ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Her
iki derneğin üyeleri, kahve molası sırasında
yakından tanışma fırsatı buldular.

Ardından fuar alanına geçen kadınlar, kitap
fuarında standları gezip, söyleşilere katıldılar.
Standlarda imza veren yazarlara kitaplarını
imzalatılıp, sohbet ettiler.

Fuar alanından sonra bir alışveriş merkezine
geçen kadınlar, burada vakit geçirdiler.

Ziyaretle ilgili olarak BTAYTD tarafından
yapılan açıklamada, “Organizasyonumuzda

emeği geçen herkese ve göstermiş oldukları
misafirperverlikten dolayı Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Kadınlar Kolu’na
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” denildi.

24 SAAT AÇIK
HER GÜN EVLERE PAKET SERVİS (DELIVERY) 13:00-03:00

Sipariş için telefon: 25310 20509
Adres: Sismanoglio 54-A Gümülcine (Devlet Hastanesi karşısı)

LAHMACUN
KAPALI PİDE

CLUB

SANDWICH
PİZZA ÇEŞİTLERİ

24 SAAT

AÇIK
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FIFA Seçim Kurulu, FIFA
başkanlığına adaylık
başvurusunda bulunan 7
kişiden 5’inin adaylıklarını
onadı.

FIFA’dan yapılan yazılı
açıklamada, FIFA Seçim
Kurulu’nun, UEFA Genel
Sekreteri Gianni Infantino,
Ürdün Prensi Ali bin el-
Hüseyin, Eski FIFA Genel
Sekreter Yardımcısı Jerome
Champagne, Güney Afrikalı
ünlü işadamı Tokyo Sexwale
ve Asya Futbol
Konfederasyonu (AFC)
Başkanı Şeyh Salman bin
İbrahim el-Halife’nin, başkan
adaylıklarını onadığı ifade
edildi.

Açıklamada, daha önce
adaylığını açıklayan 7 isim
içinde yer alan Liberya Futbol
Federasyonu Başkanı Musa
Bility’nin yapılan incelemeler
sonrasında adaylığının kabul
edilmediği belirtildi.

FIFA Seçim Kurulu, adaylık
başvurusunda bulunan UEFA
Başkanı Michel Platini’ye ise
listede yer vermedi.
Futboldan 90 gün men cezası
alan Fransız Platini’nin
adaylık durumu hakkında
açıklama yapılmadı.

Daha önce FIFA tarafından
yapılan açıklamada, futboldan
men cezası alması nedeniyle
Platini’nin adaylığının devam
edemeyeceği, seçimden önce
cezasını tamamlaması
durumunda ise adaylık
hakkındaki kararın tekrar
değerlendirileceği
bildirilmişti.

FIFA başkanlık seçimi, 26
Şubat 2016’da İsviçre’nin
Zürih kentinde yapılacak.

Hesabına 2011 yılında
yatırılan 2 milyon İsviçre
Frangı nedeniyle 90 gün
futboldan men cezası alan
Platini, bu paranın 1998-2002
yıllarında FIFA Başkanı Sepp
Blatter’e yaptığı
danışmanlığın karşılığı
olduğunu söylemişti.
Ödemenin 9 yıl sonra
yapılmasıyla ilgili eleştirilerin
hedefinde yer alan Fransız
spor adamı, Blatter ile yazılı
değil sözlü bir anlaşma
yaptıklarını söyleyerek
kendini savunmuştu.

ABD’de açılan yolsuzluk
davası kapsamında, FIFA’nın
üst düzey yöneticileri, rüşvet
alındığı ve kara para aklandığı
gerekçesiyle 27 Mayıs’ta
Zürih’te düzenlenen
operasyonla gözaltına
alınmıştı. 

Gol yarışında zirve Kartal’ın! Başkanlık
yarışında 5 isim
açıklandı!SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada

toplam 260 gol atıldı. Milli araya lider giren
Beşiktaş, bu kategoride de 28 golle en golcü
takım olmaya başardı. Siyah-Beyazlılar’ı
Galatasaray 25 golle takip ederken,
Fenerbahçe ilk 5’te kendisine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 11
haftalık süreçteki 260 golün 180’i ayakla,
50’si kafayla atıldı.

Takımlar, 22 golü penaltı atışından
bulurken, ilk 11 haftalık süreçte 8 gol de
kaleyi şaşıran futbolculardan geldi.

Beşiktaş’ın 28 golle en golcü ekip olduğu
ligde, Siyah-Beyazlı ekibi 25 golle
Galatasaray ve 18 gollü Çaykur Rizespor
izledi. 7 gollü Eskişehirspor, 8 golü olan
Kayserispor ve 9 gol kaydeden
Gaziantepspor, son üç sırayı aldı.

KAFA GOLÜ OLMAYANLAR
Eskişehirspor, Gaziantepspor ve
Osmanlıspor henüz kafa vuruşuyla gol
üretemedi.

Beşiktaş’ta Tosic, Fenerbahçe’de ise Kjaer
ikişer kez, Akhisar Belediyesporlu Douglao,
Antalyasporlu Kvesic, Gaziantepsporlu
Barış Yardımcı ve Trabzonsporlu Mbia,
meşin yuvarlağı birer defa kendi kalesine
gönderdi.

PENALTI ATIŞLARI
Ligde Fenerbahçe, Gençlerbirliği,

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve
Trabzonspor’un henüz penaltı golü yok.
Kasımpaşa 1, Trabzonspor ise 2 penaltı

atışından yararlanamazken, diğer üç takım
penaltı kullanmadı.

Penaltı golü bulunan takımlar içinde,
Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve
Osmanlıspor birer atışın değerlendiremedi.

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
meclis üyesi avukat  Önder Mümin,
Rodop ilinde amatör kümelerde
mücadele eden futbol takım
yöneticileriyle biraraya geldi. Mümin,
Yassıköy, Bulatköy ve Narlıköy futbol
takım yöneticilerini ziyaret ederek
takımlar için malzeme bağışında
bulundu. 

Amatör futbolcu ve sporcuların her
zaman yanında olduğunu belirten
Mümin, Rodop ili A 2 amatör kümede
top koşturan Yassıköy futbol takımına
30 adet antrenman forması ile 6 futbol
topu hediye etti. Mümin, A2 amatör
kümede yer alan Bulatköy – Yaka Birlik
futbol takımına da 30 adet eşofman,
Rodop ili ikinci amatör kümede
mücadele eden Narlıköy futbol
takımına ise 6 adet futbol topu hediye
etti.

“HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN
YANINDA OLACAĞIM”

Önder Mümin yaptığı açıklamada,
“Amatör kümelerde mücadele eden
Yassıköy, Bulatköy ve Narlıköy futbol
takımlarının yönetici ve sporcuları ile
çok samimi ortamda görüşmelerimiz
gerçekleşti. Amatör futbolun
bulunduğu zor şartları ve geleceğini
değerlendirdik. İhtiyaçları ve
imkanlarımız doğrultusunda
kendilerine kıt kanaat sembolik
hediyelerimiz oldu. Bundan böyle de
her ortamda, amatör futbol
kulüplerinin, diğer dallarda faaliyet
gösteren amatör sporcularımızın ve
gençlerimizin her zaman yanlarında
olacağımızı ve kendilerine yardımcısı
olacağımı söylemek isterim” dedi. 

Önder Mümin futbol
takım yöneticileriyle
biraraya geldi

Türkiye-Yunanistan
maçına İtalyan
hakem yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, 17 Kasım Salı günü
İstanbul’da Yunanistan ile yapacağı hazırlık maçını
İtalyan hakem Paolo Valeri yönetecek.

SAAT 20.15’TE
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan

açıklamaya göre, Başakşehir FatihTerim Stadı’nda
saat 20.15’te başlayacak karşılaşmada, İtalya Futbol
Federasyonu’ndan Paolo Valeri görev yapacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM ÖZKALFA
Valeri’nin yardımcılıklarını Gianluca Cariolato
ile Alessandro Giallatini’nin üstleneceği
mücadelede, Tolga Özkalfa ise dördüncü hakem
olarak görev alacak.
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