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19’da 11’de

sağlık spor

İngiltere, 
AB'den çıkış 

sürecini başlattı

Galaxy S8'i 
elimize alıp 
kullandık 14’te

Küçük 
değişikliklerle

direncinizi arttırın 23’te

Azınlık Lisesi
başarıya

doymuyor!

KÜLTÜR Bakanı Lidia Koniordu, 26 Mart Pazar günü Dimetoka’yı
ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde yanan tarihi Çelebi Sultan Mehmet
(Beyazıt) Camii’nde incelemelerde bulundu. Camide gereken tüm
çalışmaların yapılacağı sözünü veren bakan Koniordu, restorasyon
çalışmalarının kısa zamanda başlayacağını ifade etti. 

Kültür Bakanı Koniordu, projenin 2014 – 2020 yıllarını kapsayan
ESPA programına dahil edileceğini ve projedeki gerekli değişikliklerin
önümüzdeki hafta yapılacağını dile getirdi. 

Bu arada, devlet televizyonu ERT’te yayınlanan ve Dimetoka
İtfaiyesi’nden elde edilen bilgilere dayandırılan haberde,
restorasyonda çalışan işçilerin yaptığı kaynak çalışması sırasında
çıkan kıvılcımların ahşap direklere düştüğü ve gecenin ilerleyen

saatlerinde bu kıvılcımların yangına sebebiyet verdiği öne sürüldü.
» 4

EĞİTİM Bakanı Kostas
Gavroglu’nun kararıyla,
Trakya’daki müftülüklerin
işleyişi için komisyon
oluşturuldu. Dört kişilik
komisyonda azınlıktan
kimsenin yer almaması
dikkat çekti. Komisyon,
Atina’da düzenlenen
müftülerin yargı yetkileriyle
ilgili konferanstan kısa bir
süre sonra ilan edildi. » 5

Şimdi de
müftülükler 
için komisyon
kuruldu!  

bilimdünya

25 Mart
törenlerle
kutlandı
25 Mart Ulusal Bağımsızlık Bayramı,
ülke genelinde törenlerle kutlandı.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi
Kiriakos Lukakis’ın verdiği
resepsiyona  katılan Türkiye Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, “İki ülke
arasında dostluğu ve barışı
arttırdığımız sürece mutluluk da
artacaktır.” dedi.   » 2, 9

FUEN, Yunanistan’ın Batı Trakya
bölgesinde yaşayan Türk toplumu
temsilcilerine yönelik son dönemdeki
adli kovuşturmaların bir siyasi
yıldırma ve baskı aracı haline
dönüşmesinden büyük endişe
duyduğunu dile getirdi.  3

Eyalet meclis üyesi Önder Mümin,
istifa dilekçesini sunarak eyalet
meclis üyesi seçildiği “Yeniden
Doğuş” listesinden ayrıldı.  Mümin,
eyalet başkan yardımcılarının
görevlendirilmesi konusunda
kendisine büyük haksızlık yapıldığını
söyledi. »8

Önder Mümin
istifa etti

FUEN,
Yunanistan’ı
kınadı

Hükümetten 
restorasyon sözü 

»12-13Batı Trakya’da
neler oluyor?
İskeçe’nin ova bölgesindeki Göynüklü köyündeki caminin bahçesinde
yer alan iptidai minarede silah bulundu. Olay, Batı Trakya Türk
azınlığında  soru işaretleri yaratırken, halk arasında yapılan
yorumlarda provokasyon ihtimali üzerinde duruldu.

POLİSLER, cami bahçesinde yer
alan, demir merdiven ve çimento
sütunlardan oluşan, etrafı açık
yükselti şeklindeki iptidai
minarede bir çantanın içinde iki
adet tabanca, bir susturucu ve
mermi buldular. Polis, köy
imamı Sabri Emin Kahya’nın
caminin yanında bulunan
evinde de arama yaptı.
Kahya’nın evinde bulunan
flobber tipi eski bir av tüveğine
de el konuldu. 
Bir gece nezarethanede tutulan
imam Sabri Emin Kahya, delil
yetersizliği nedeniyle serbest
bırakıldı. 
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
yaptığı açıklamada, “Birileri
azınlığı karıştırmak
istemektedir” yorumunda
bulundu. »6, 7
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Rektör Karabinis’den milletvekilleri 
Zeybek ve Stoyannidis’e sözlü saldırı

TRAKYA Dimokritos Üniversitesi
Rektörü Athanasios Karabinis’in, İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Grigoris
Stoyannidis’e sözlü saldırıda bulunduğu
bildirildi. 

Karabinis’in, 25 Mart ulusal bayramı
nedeniyle yapılan resmi geçit töreninden
sonra İskeçe eski valilik binasında
gerçekleştirilen resepsiyonda İskeçe
SİRİZA milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve
Grigoris Stoyannidis’in yanına gelerek
sözlü saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Rektör Karabinis’in Zeybek ve
Stolannidis’e, “Üniversiteden uzak
durun”, “Trakya’yı Türkiye yapmanıza
izin vermeyeceğim”, “Burnunuzu buraya
sokmayı bırakın” gibi sözlerler saldırıda
bulunduğu ifade edildi. Olay, yerel ve
ulusal basında da yer aldı. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek şunları söyledi: “Her ulusal
bayramdan sonra resepsiyon yapılır. Bu
kez de eski valilik salonunda yapıldı. Biz
de milletvekili Stoyannidis’le birlikte
oradaydık. Bir ara rektör sayın Karabinis
bize doğru yöneldi ve bize sözlü saldırıda

bulundu. ‘Burasını Türkiye
yapamazsınız, üniversitemizden uzak
durun’ gibi buna benzer sözler ve
hakaretvari hareketlerle bize saldırdı. Biz
kendisine bulunduğumuz ortamın böyle
bir tartışmaya uygun olmadığını
söyledik. Tabii herkes onun yaptığınu
gördü. Kesinlikle yaşanmaması gereken
bir olaydı. Hakaret içeren bir saldırıydı.
Şov yapmak istedi. Kendisinin aleyhine
devam eden bazı soruşturmaların
olduğunu biliyoruz. Bu şekilde hareket
ederek, bu olayın üzerini örtmek, bazı
çevrelerin desteğini almak istiyor
izlenimi var. Fikir ayrılıkları olabilir, ama
bu şekilde saldırmak ve şov yapmak çok
yanlış.” 

Hatırlanacağı üzere, azınlık
ilkokullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitimi için öngörülen
Dedeağaç’taki bölümün (Didaskalio)
iptal edilmesi ve bu amaçla Selanik
Üniversitesi’nde açılan bölümün
resmileştirilmesi sürecinde SİRİZA
milletvekilleriyle, Trakya Dimokritos
Üniversitesi rektörü Karabinis arasında
gerginlik yaşanmıştı. 

25 Mart Ulusal Bağımsızlık Bayramı,
ülke genelinde törenlerle kutlandı.
Kutlamalar çerçevesinde sivil toplum
kuruluşları, öğrenci ve askeri birliklerin
katılımıyla resmi geçit törenleri yapıldı. 

Ulusal Bağımsızlık Bayramı
nedeniyle, İskeçe ve Gümülcine
şehirlerinde, ayrıca belediyelere bağlı
büyük köylerde geçit törenleri
düzenlendi.

25 Mart kutlamaları dini ayinlerle
başladı. Siyasetçiler, emniyet ve askeri
yetkililer şehir meydanlarındaki
anıtlara çelenk bıraktılar. Ardından
tören alanına giderek protokolde
yerlerini aldılar.

Gümülcine’de tören 25 Mart
Cumartesi günü sabah saatlerinde
düzenlendi. Resmi geçit töreninde ilk
olarak sivil toplum kuruluşları,
ardından engelli çocuklara eğitim veren
özel okullar, daha sonra ilkokullar,
ortaokullar ve liseler yer aldı. Son

olarak da askeleri birlikler geçti. Resmi
geçit töreninde şehirdeki azınlık
ilkokulları, Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi ile Hayriye Medresesi
öğrencileri de yer aldı. 

Gümülcine’deki törene Rodop
milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios, Rodop ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis, Gümülcine Balediye Başkanı
Yorgos Petridis, emniyet ve askeri
yetkililer katıldılar. 

İskeçe’de de tören sabah saatlerinde
başladı. Okul, sivil toplum ve askeri
birliklerin törenini İskeçe SİRİZA
milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve
Grigoris Stoyannidis protokol için
ayrılan yerden izlemek yerine, halkın
arasından izledi. Geçit törenine
İskeçe’deki azınlık okulları da katıldı. 

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Genç
Akademisyenler
Topluluğu (GAT) Atina
Teşkilatı, “Daha İyi Bir
Dünya İçin Yürüyelim”
sloganıyla Atina’da
gerçekleştirilen ırkçılık
karşıtı yürüyüşe katıldı.

“Uluslararası Irkçılıkla
Mücadele Günü”
nedeniyle 21 Mart Salı
günü, Atina’da Yunan
Mülteci Forumu’nun
düzenlediği ırkçılık karşıtı
yürüyüşe GAT Atina
Teşkilatı da destek verdi.

Atina’daki gösteriye çok
sayıda sivil toplum
kuruluşu katıldı. Eylemde
yükselen ırkçılık ve
yabancı düşmanlığına

karşı mesajlar verildi. 
Meclis önünden

başlayan ırkçılık karşıtı
yürüyüş Atina mülteci
kampında sona erdi.

GAT Atina Teşkilatı
ırkçılık karşıtı
yürüyüşe katıldı 

25 Mart törenlerle kutlandı
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FUEN, Yunanistan’ın
müftülere yönelik
tutumunu kınadı
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AVRUPA Milletleri
Federal Birliği
(FUEN), İskeçe
Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete ve
Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim
Şerif’e destek verdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), DEB Partisi ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin asil
üyesi olduğu FUEN yayımladığı basın
açıklamasıyla, Yunanistan’ın Batı Trakya
bölgesinde yaşayan Türk toplumu
temsilcilerine yönelik son dönemdeki adli
kovuşturmaların bir siyasi yıldırma ve
baskı aracı haline dönüşmesinden büyük
endişe duyduğunu dile getirdi. FUEN,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin
müftülük makamını gasp etmekle
suçlandığını ve 20 Haziran 2017 tarihinde
Selanik’te hakim karşısına çıkacağını,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
aleyhinde de savcılık tarafından yine
“makam gaspı” suçlamasıyla dava
açıldığını kaydetti.

Basın açıklamasında FUEN, İskeçe
savcılığının Yunan ordusunda ifa ettiği
askerlik görevi sırasında vefat eden Batı
Trakya Türk toplumu mensubu bir gencin
14 Temmuz 2016’da Gökçepınar köyündeki
cenaze töreni sırasındaki eylemlerini
gerekçe göstererek Seçilmiş Müftü Ahmet
Mete ve Gökçepınar imamı aleyhinde dava
sürecini başlattığını, Müftü İbrahim
Şerif’in de Gümülcine savcılığının emri
üzerine 16 Mart 2017 tarihinde Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığını ve
aleyhinde açılan davanın dosyasını teslim
aldığını not etti.

Batı Trakya Türkleri’nin dini liderleri

olan kendi
müftülerini

belirleme hakkının
1990 yılından bu yana

müftülerin devlet tarafından
atanması yoluyla Yunan hükümeti
tarafından gasp edilmesinden büyük bir
üzüntü duyduğunu belirten FUEN, Batı
Trakya Türk toplumunun tayinli müftüleri
kabul etmediğini, İskeçe ve Gümülcine
şehirlerinde dini liderleri olarak kendi
müftülerini seçtiğini, ancak Yunan
devletinin bu seçilmiş müftüleri
tanımadığını, hatta seçilmiş müftülerin
dini sembolleri yasadışı kullandıkları
suçlamasıyla geçmişte yargılandıklarını ve
hapse mahkum edildiklerini ifade etti.
FUEN, Yunanistan’da hakim din olan Doğu
Ortodoks Kilisesi’nin yanı sıra Yahudi
Merkez Havrası veya Katolik ve Protestan
Kiliseleri’nin kendi dini liderlerini seçme
konusunda özgür olduklarına da atıfta
bulundu.

Yunan makamlarına 1913 Atina
Antlaşması ve 3. Protokolü’ne uygun olarak
Batı Trakya Türk toplumunun dini alandaki
özerk yapısına hiçbir şekilde zarar
vermemesi yönünde çağrıda bulunan
FUEN, “Yunan makamlarının İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif’e yönelik tutumunu kınıyor ve
kendilerine güçlü desteğimizi sunuyoruz.
FUEN, Türk toplumu ile güçlü bir
dayanışma içerisinde Ahmet Mete ve
İbrahim Şerif’in davalarını gözlemlemeye
devam edecek ve onların yargılanacağı
duruşmalara gözlemci olarak bir heyet
göndermeyi göz önünde bulunduracaktır.”
açıklamasında bulundu.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Hayırdır inşallah!
S

on aylarda Batı Trakya’da sular
bir türlü durulmuyor. Hele son
haftalarda yaşanan gelişmeleri

hayretler içerisinde izliyorum. 
Aleksandria derneğindeki mescidin

polis tarafından kapatılması, hemen
ardından Dimetoka’daki derneğin
mescidi için de benzer bir engellemenin
ortaya çıkması… Akabinde insanın içini,
yüreğini yakan Dimetoka’daki yangın. 

Balkanlar ve Avrupa’daki en önemli
Türk – İslam eserlerinden biri olan
Dimetoka’daki tarihi Çelebi Sultan
Mehmet Camii’nin (Beyazıt Camii)
gördüğü büyük zararın şokunu henüz
üzerimizden atamadan, Göynüklü
Camii’nde polis tarafından yapılan
aramada ele geçirilen iki tabanca ve
susturucuyla şaşkına döndük.

Gazetenin son aylarda birinci
sayfasında çıkan haberlere şöyle bir
göz atıyorum da, gelişmelerden ve
gelişmelerin hızından başım dönüyor. 

Yani kimsenin felaket tellallığı
yaptığı falan yok. İster tesadüfi deyin,
ister planlı programlı; normal ve olağan
olmayan bir dönem içerisinde
olduğumuz kesin!

Daha Aralık ayında DEB Partisi ile
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği tarafından
Atina’da düzenlenen panel, aralarında
ırkçı Altın Şafak milletvekillerinin de
bulunduğu bir grubun saldırısına
uğramadı mı? 

Salonu basan Altın Şafakçılar’ın
yaptığı da yanına kaldı üstelik. DEB ve
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği’nin yaptığı suç
duyurusu herhalde bir rafa kaldırıldı. 

Bunun yanında, azınlığın seçtiği
müftüler, din adamları, dernek
temsilcileri savcılık ve emniyet yollarını
neredeyse aşındırır duruma geldiler.
Ona soruşturma, buna soruşturma.
Derneklere polis baskınları, aramalar…

Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu’na boyalı, Celal Bayar
Azınlık Lisesi’ne yumurtalı saldırı…
Bölgemizin güzide eğitim kurumu
Dimokritos Üniversitesi’nin Pomaklara
artan ilgisi ve bunun sonucunda
düzenlediği kongre, Dimetoka
Müftülüğü’ne yapılan yeni atama…

Say say bitmek bilmiyor. 
Ama itiraf etmeliyim ki Göynüklü

köyünde yaşananlar, gerginlik ve
tedirginlikte son noktayı koydurdu. O
da şimdilik!

Silahların nerede bulunduğuna

dikkat çekmek istiyorum. Herşeyden
önce iptidai minare camiden tamamen
bağımsız bir yapı. Dışarıdan metal
merdivenlerle çıkılan minarenin ve
tabancaların bulunduğu noktanın
fotoğrafını birinci sayfamızdan
veriyoruz. Silahların bulunduğu nokta,
silah saklanacak yer deseniz değil…
Herkesin ulaşabileceği, bulabileceği,
görebileceği bir yerde silahların işi ne?

Kim koydu onları oraya, neden
koydu? 

Azınlığın hukuk dışı hiçbir eylemi
yok. Hak arama mücadelemizde
hukukun dışında kullandığımız bir
enstrümanımız olmadı ve olmayacak. 

Daha birkaç hafta öncesi Basketbol
Federasyonu Başkanı Vasilakopulos’un
açıklamaları ve bu açıklamaların
yarattığı etki ve tepkiyi bir
hatırlasanıza. Müslüman azınlığın
olaylara karışması endişesiyle final
maçının oynanması için “tehlikeli”
bulunan İskeçe’nin bir azınlık köyünde,
üstelik bir camide şimdi de silah
bulunuyor. Bunun ülke genelinde
azınlıkla ilgili nasıl bir izlenim ve algı
yarattığını bir düşünsenize.

Bir ihbar üzerine camide arama
yapan polisin kutsal bir mekanda
yarattığı manzarayla da ilgili
söyleyecek bir iki sözüm var. Polisin
yaptığı aramadan sonra çekilen
fotoğraflarla ortaya çıkan manzaranın
beni, bizi, azınlık bireylerini rencide
ettiğini söylemek istiyorum. Kutsal
mekanıma saygısızlık addediyorum.
Aslında bu görüntü, biraz olsun empati
yapınca, azınlık çoğunluk demeden
herkesi rencide etmeli.

Azınlık elini şiddete, teröre hiçbir
zaman bulaştırmadı.  İşte devlete, ülke
yetkililerine şimdi büyük bir görev
düşüyor. Batı Trakya’da yaratılmaya
çalışılan bu karanlık tabloyu bir an
önce aydınlatmaları gerekiyor. Böyle
bir karanlık kimseye fayda sağlamaz. 

İlgili birimlerin Dimetoka yangını,
Göynüklü Camii’nde bulunan silahlar
konusunu bir an önce açığa
çıkarmaları, soru işaretine yer
vermeyecek şekilde tüm sorulara yanıt
bulmaları gerekir. Hem de ivedilikle. 

Batı Trakya’da gerginliğin bu kadar
tırman(dırıl)ıyor olması hayra alamet
değil. Azınlıkla bu kadar uğraşılıyor
olması da!

Hayırdır inşallah diyor, hayra
yormak istiyoruz!

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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Gürcistan Başbakanı Atina'da
GÜRCİSTAN Başbakanı

Giorgi Kvirikaşvili,
vatandaşlarına Schengen
Bölgesi'ne vize serbestisi
sağlayan düzenlemenin
Yunanistan ile ülkesi arasındaki
turizm ve ticaretin gelişmesine
önemli katkı sağlayacağını
söyledi.

Kvirikaşvili, Yunanistan'ın

başkenti Atina'ya yaptığı resmi
ziyaret kapsamında Başbakan
Aleksis Çipras ile bir araya geldi. 

Yüksek seviyedeki ikili
ilişkilerin daha da geliştirilmesi
için çalışılacağını dile getiren
Giorgi Kvirikaşvili, yakında bir
ekonomi heyetinin Atina'yı
ziyaret edeceğini bildirdi.
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KÜLTÜR Bakanı Lidia Koniordu, 26 Mart Pazar günü
Dimetoka’yı ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde yanan tarihi
Çelebi Sultan Mehmet (Beyazıt) Camii’nde incelemelerde
bulundu. Camide gereken tüm çalışmaların yapılacağı sözünü
veren bakan Koniordu, restorasyon çalışmalarının kısa
zamanda başlayacağını ifade etti. 

Kültür Bakanı Koniordu, projenin 2014 – 2020 yıllarını
kapsayan ESPA programına dahil edileceğini ve projedeki
gerekli değişikliklerin önümüzdeki hafta yapılacağını dile
getirdi. Koniordu, projenin 5 milyon euroluk bir bütçeye sahip
olacağını söyledi. 

Kültür Bakanı, Dimetoka ziyareti sırasında Belediye
Başkanı Paraskevas Paçuridis, SİRİZA milletvekilleri Dimitris
Rizos, Natasa Gara ve Metropolit’le de görüştü. Bakan
Koniordu, Dimetoka’daki tarihi kale ve Bizans Müzesi’ni de
ziyaret etti. 

AMANATİDİS: “ÜLKEMİZ SORUMLULUĞUNU 
YERİNE GETİRECEK”
Bu arada, Kültür ve Din İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yannis Amanatidis de düzenlediği basın
toplantısında, hükümetin tarihi Dimetoka Camii’ni eski haline
kavuşturmak için gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu
söyledi. Amanatidis, caminin en kısa zamanda restore
edileceğini kaydetti. Amanatidis, “Burası Balkanlar’daki en
büyük camiydi. Bir ibadet yeri olarak çalışmıyordu, fakat bir
kültür mirasıydı. Ülkemiz de kendi sorumluluklarını sonuna
kadar yerine getirecek.” ifadelerini kullandı. 

İTFAİYE’nin, Dimetoka’daki tarihi
Çelebi Sultan Mehmet (Beyazıt)
Camii’ndeki yangını, elektrik kaynağı
sırasında çıkan kıvılcımlara bağladığı
ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak devlet
televizyonu ERT’te yayınlanan ve
Dimetoka İtfaiyesi’nden elde edilen
bilgilere dayandırılan haberde,
restorasyonda çalışan işçilerin yaptığı
kaynak çalışması sırasında çıkan
kıvılcımların ahşap direklere düştüğü
ve gecenin ilerleyen saatlerinde bu
kıvılcımların yangına sebebiyet verdiği
öne sürüldü. 

ERT’in haberinde, yangının kaynak
çalışmasını yürüten ekibin
ihmalkarlığına bağlı olduğu ifade
edildi. Haberde, itfaiyenin resmi
raporunun henüz yayınlanmadığı,

ancak itfaiyeden edinilen bilgiler
doğrultusunda, kaynak sırasında çıkan
kıvılcımların çatının dayandığı ahşap
direklere sıçradığı, uzun süre direklerin
için için yandığı, gece saatlerinde ise
alevlendiği ve yangına dönüştüğü iddia
edildi. Bunun yanı sıra yangın öncesi
bölgede yoğun bir kokunun yayıldığı
da dile getirildi. 

Haberde, itfaiyenin araştırmasının
Kundaklama Suçlarıyla Mücadele
Müdürlüğü’nün yardımıyla devam
ettiği kaydedildi. 

Sözkonusu bulgularla ilgili olarak
Meriç iline bağlı Kumçiftliği (Orestiada)
Savcılığı’nın bilgilendirildiği ve
soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

İtfaiye raporunun resmi olarak
önümüzdeki günlerde açıklanacağı
ifade edildi. 

Tarihi camideki yangınla ilgili itfaiyenin ilk bulguları açıklandı

Hükümetten
restorasyon
sözü

BTTDD: “Cami’nin tekrar 
ibadete açılmasını bekliyoruz”

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
Dimetoka’daki tarihi Çelebi Sultan Mehmet
Camii’nin ibadete açılmasını istedi. Hüseyin, “Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığının son günlerde
mescitlerinin kapatılması ve Balkanlar’da
günümüze kadar yaşatılmış en önemli Osmanlı
eserlerinden biri olan Dimetoka’daki Çelebi Sultan
Mehmet Camii’nin önceki gün sabaha karşı çıkan
yangın ile tamamen yanması bizleri derinden
üzmüştür.” dedi. 

“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, İstanbul
Rumları ile Lozan Antlaşması şartlarına göre
mütekabiliyet esasına dayalı olarak Türkiye ve
Yunanistan devletlerinin garantörlüğünde, tüm
hakları uluslararası bir antlaşma ile imza altına
alınmış bir toplumdur” diyen BTTDD Genel
Başkanı, açıklamasının devamında şu görüşlere yer
verdi: “Fakat gelin görün ki; 1954 yılından sonra
başlayan hak gaspları, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile
hız kazanmış ve 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin ilanı ile de zirve yaparak her gün
artarak maalesef günümüze kadar gelmiştir.

İstanbul Fatih’te Rum Patrikhanesi  hiçbir sorun
yaşamadan çalışmalarını yürütür iken, biz Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı olarak halen
müftümüzü seçememekte, inancımızın
gerekliklerini yerine getirmek için açtığımız
mescitlerimiz kapatılmakta, ki bunların son
örnekleri Aleksandria ve Dimetoka’da kurulan
mescitlerin geçtiğimiz günlerde polis kararı ile
kapatılması en son örnekleridir.

Tüm bu olumsuz örnekler üzerine, geçtiğimiz

gün sabaha karşı çıkan yangın ile altı asırdır Balkan
coğrafyasında dimdik ayakta duran en önemli
Osmanlı eserlerinden biri olan Dimetoka’daki
Çelebi Sultan Mehmet Camii çıkan yangın ile
yanmış ve özel ahşap çatısı tamamen yok olmuştur.

Uzun süredir restorasyon çalışmaları öne
sürülerek ibadete kapalı olan Çelebi Sultan Mehmet
Camii’nde meydana gelen yangın ile ilgili kafalarda
oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmak için
yetkili mercilerin hazırlayacakları resmi raporun bir
an önce kamuoyu ile paylaşılmasını, devam eden
restorasyon çalışmalarının hızlandırılarak bir an
önce aslına uygun olarak tamamlanması ve
Avrupa’nın en önemli İslam eserlerinden biri olarak
günümüze gelen Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin
tekrar ibadete açılmasını beklediğimizi beyan
ederiz.

Ayrıca Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel
varlıkların karşılıklı korunması yönünde, Türkiye-
Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK)
Toplantıları sırasında imzalanan protokol gereği de
Yunanistan ile ortak kültür mirasının güzide
örneklerinden birisini teşkil eden Çelebi Sultan
Mehmet Camii’nin aslına uygun olarak restore
edilerek diğer kuşaklara da miras bırakılması
büyük önem taşımaktadır.

Bu malum olay vesilesi ile de Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği olarak bir kez daha,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının tüm yasal
kazanımlarını tekrar elde edinceye kadar legal ve
hukuk çerçevesindeki tüm hak arama
mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez
daha beyan ederiz.”

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Dimetoka’da
yanan Çelebi Sultan Mehmet (Beyazıt) Camii ile
ilgili olarak, yangının çıkış nedeninin bir an önce
tespit edilmesi ve sorumluların adalet önünde
hesap vermesi gerektiği açıklamasında bulundu. 

Başkan Habipoğlu açıklamasında,
“Avrupa’daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri
olan Dimetoka’daki tarihi Çelebi Sultan Mehmet
(Beyazıt) Camii’nin çıkan yangında büyük zarar

görmesi bizleri derinden üzmüştür. Altı asırlık bu
cami ülkemiz Yunanistan ve anavatanımız
Türkiye’nin ortak kültür mirasının en güzel
örneklerinden biridir. Yunan makamlarından,
tarihi eser olarak Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın
koruması altında bulunan Çelebi Sultan Mehmet
(Beyazıt) Camii’ndeki yangının çıkış nedeninin
bir an önce tespit edilmesini ve sorumlularının
adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.”
ifadelerine yer verdi.

ABTTF: “Sorumluların adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz”
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“İskeçe’nin Göynüklü köyündeki
camide silahlar bulundu. Caminin
imamı gözaltına alındı. İmamın
mahkemeye çıkartılması bekleniyor.” 

Yunanistan ulusal medyasında 28
Mart Salı günü öğle saatlerinden
itibaren çıkan haberler bu şekildeydi.
Bu yayınlar radyo, televizyon, gazete
ve internette yaklaşık 24 saat sürdü.
29 Mart sabahı Göynüklü imamı Sabri
Emin Kahya’nın savcılıkta ifadesi
alındıktan sonra suçüstü
mahkemesine çıkartılmadan serbest
bırakıldığını ise çok az medya
kuruluşu verdi. Bu haberle Batı
Trakya’da yaşayan Müslüman Türk
Azınlığı’yla ilgili bir algının yaratılması
kaçınılmaz oldu. Hem de önemli bir
algı. 

Atina’da veya Batı Trakya’dan uzak
bir yerde yaşadığınızı düşünün.
Ortadoğu’daki savaşların, mülteci ve
göçmen sorununun ve DAEŞ

terörünün her gün medyada yer aldığı
bir dönemde böyle bir haberle
karşılaştığını düşünün. Batı Trakya’da
olağanüstü şeylerin olduğu hissine
katılmamanız çok zor. İşte al sana algı
operasyonu. Suni, sanal bir izlenim.
Gerçek dışı bir algı. 

Olayı ilk önce internet haberi olarak
okuduk. Gerek ulusal, gerekse yerel
medya kısa sürede Göynüklü
Camii’ndeki olayı ilk sıralara taşıdı.
Gerçekten de ilk duyunca insanı şok
eden bir olay. İlk haberlerden sonra
bölgede yaşayan insanlarla konuştuk,
İskeçe’deki azınlık temsilcilerine
ulaşmaya çalıştık, avukatlarla iletişim
kurduk. Dakikalar ve saatler geçtikçe
olay biraz daha açığa çıkıyor ve
ayrıntılar belli olmaya başlıyordu. 

Herşeyden önce silahların
bulunduğu nokta çok ilginç. Silahlar
derken de iki adet tabanca ile bir adet
susturucu ve mermileri kastettiğimizi

vurgulamak gerekir. “Silahlar
minarede bulundu” diye okuyunca
Göynüklü köyünü bildiğim için aklım
yeni camide yapılan, ancak yarım
kalan “normal” minareye gitti ilk
olarak. Eski caminin, yani hala
kullanılmakta olan caminin yanında
bulunan etrafı açık, demir merdivenli
“yükselti” şeklindeki iptidai minarede
bulunduğunu duyunca çok şaşırdım.
Zaten birinci sayfada da gördüğünüz
fotoğrafa bakınca silahların olduğu
çantanın bulunduğu yeri görünce
eminin herkes şaşırır. Olay tabii ki çok
ciddi. Zira yankısı çok büyük oldu. Ve
tabii ki de koskoca bir toplum
hakkında oluşan algı nedeniyle çok
ciddi. 

Salı gününden bu yana çok sayıda
azınlık mensubuyla bu olayı konuştuk,
değerlendirdik. Olay çok kısa sürede
tüm toplumda konuşulmaya başlandı.
Azınlık topyekün bir şekilde “Bu da
ne?” şeklinde tepki verdi bu olaya.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’ndaki kanı bu olayın
provokasyon ve komplo olabileceği
yönünde. Bu görüş çok ağırlıklı olarak
hakim. 

Birilerinin azınlığımızla ilgili bazı
şeyleri “tezgahladığını” ve bu tezgaha
silahları koyacak kadar ileri ve aynı
zamanda tehlikeli boyuta varacağına
inanmak istemiyorum. Silah, terör,
şiddet, kargaşa gibi kavramlar, Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’yla

bugüne kadar yan yana gelmeyen ve
getirilmeyen şeyler. Bunun da en
büyük sebebi Batı Trakya Türklerinin
demokrasi ve hukuktan
ayrılmamasıdır. Yukarıda saydığımız
“çirkin” kavramları azınlığımıza
maletmeye çalışan bir gayret varsa
eğer, bu gayret boşa çıkacaktır. Bu
kesin. 

Batı Trakya Türk Azınlığı her zaman
aşırılıklardan, fanatikliklerden uzak
durdu. Terör, şiddet gibi konular Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumunun
çok uzağında. Irkçılık, yabancı
düşmanlığı gibi kavramlar bizim
toplumumuza maledilemeyecek
şeyler. Fakat gelgelelim sanki birileri
azınlığın bu kavramlardan uzak
olmasından “rahatsız” oluyor. Azınlığa
ve azınlık temsilcilerine, kurumlarına
“ırkçı” yaftası yapıştırmak isteyen
anlayış, azınlık kurumlarının ırkçılık
karşıtlarıyla ortak hareket ettiğini,
ırkçılık karşıtı gösterilere katıldığı
zaman “rahatsız” oluyor. Sanki
kurulan “oyun” bozuluyor. Teröre,
şiddete karışmayan azınlığın “Biz
terörden uzakız, terör nereden gelirse
gelsin kınıyoruz” söylemi de aynı
şekilde. 

Göynüklü camiinin etrafı açık iptidai
minaresinde bulunan iki adet tabanca
ve bir adet susturucuyla ilgili olayın
aydınlatılması ve hiçbir
“susturucu”nun buna mani olmaması
temennimizdir. 

Ozan AHMETOĞLU

Göynüklü olayı ve yankıları

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

BATI Trakya’daki
müftülüklerin işleyişi için
komisyon oluşturuldu. Dört
kişilik komisyonda azınlıktan
kimsenin yer almaması dikkat
çekti. 

Geçtiğimiz günlerde Atina’da
gerçekleştirilen müftülüklerle
ilgili konferansın ardından,
müftülüklerin modernleştirilmesi
ve seviyesinin yükseltilmesi için
bir komisyon kurulduğu ilan
edildi. 

EĞİTİM BAKANI KARARIYLA
OLUŞTURULDU
Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’nun kararıyla,
“Trakya’daki Müslüman Azınlığın
Müftülüklerinin İşleyişinin
Modernleştirilmesi ve Seviyesinin
Yükseltilmesi” amacıyla bir
komisyon oluşturuldu.

HİÇ AZINLIK ÜYESİ YOK
Komisyon dört üyeden oluşacak.
Müftülükleri için kurulan
komisyonda yer alacak
bürokratlar şöyle: 

- Eleni Anastasopulu (Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel
Sekreterliği Farklı Din ve
Mezhepler Bölüm Başkan
Yardımcısı)

- Konstandinos Pittadakis
(Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel
Sekreterliği Dini İdare Dairesi
Başkan Yardımcısı)

- Despina Tripodi (Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel
Sekreterliği Dini İdare Dairesi
görevlisi)

- Vasiliki Zoitopulu (Eğitim
Bakanlığı Ekonomi Dairesi
Görevlisi) 

Komisyonun
koordinatörlüğüne ise Eleni
Anastasopulu getirildi. Komisyon
koordinatörü, İskeçe, Gümülcine
ve Dimetoka müftülüklerine
giderek, müftülüklerin işleyiş
şekliyle ilgili detaylı rapor
hazırlayacak. Ayrıca müftülerin
yargı yetkileriyle ilgili de rapor
hazırlanacak. Komisyon,
müftülüklerin işleyişinin
modernizasyonu ve seviyesinin
yükseltilmesi için öneri sunacak.
Komisyonun görev süresi,
sözkonusu görev
tamamlanıncaya kadar devam
edecek. 

Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’nun kararıyla
oluşturulan müftülükler
komisyonu; Batı Trakya’daki
Azınlık Eğitimi Bürosu Müdürü
Vasilis Simeonidis, Azınlık
Okulları Azınlık Müfredatı
Danışmanı Mehmet Derdiman,
Eğitim Bakanlığı Danışmanı
Andreas Notaras’ın yanı sıra
Selanik’teki İslam Bilimleri
Bölümü’nden ve Batı Trakya’daki
Medreseler’deki öğretim

görevlilerinden yardım
isteyebilecek. 

Müftülüklerdeki her türlü
arşiv, bilgi, kitap, belge ve mali
veriler de komisyon tarafından
istenebilecek. 

ATİNA’DAKİ 
MÜFTÜ YETKİLERİ
KONFERANSINDAN 
SONRA İLAN EDİLDİ
Müftlülükler için oluşturulan
komisyonun, geçtiğimiz günlerde
başkent Atina’da düzenlenen
müftülerin yargı yetkileriyle ilgili
konferanstan kısa bir süre sonra
ilan edilmesi dikkat çekti. 

Öte yandan sözkonusu
komisyonun, azınlık
temsilcileriyle bir diyalog
çerçevesinde oluşturulup
oluşturulmadığı da merak
ediliyor.

Şimdi de müftülükler için komisyon kuruldu! 

Gümülcine’ye bağlı Fener’de 760 metrekare arsa ve 
80 metrekarelik çok iyi durumda tek katlı yazlık ev

sahibinden satılıktır. 
Üç oda, bir salon, mutfak, WC, bodrum kat, otopark. 

Bilgi için: 25310 24200, 6976697522... 

SATILIK YAZLIK EV
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ESKİ VE YENİ CAMİDE 
ARAMA YAPILDI
Olay 28 Mart Salı günü yaşandı. Bazı
bilgi ve ihbarları değerlendirdiği ifade
edilen İskeçe polisi, 28 Mart Salı günü
öğle saatlerine doğru Göynüklü köyüne
gitti. Köy camiine giden polisler,
halihazırda kullanılan cami ve hemen
yanında  yapılan ve henüz açılışı
yapılmayan yeni camide arama yaptı.
Polislerin cami bahçesinde bulunan,
demir merdiven ve çimento sütunlardan
oluşan, etrafı açık yükselti şeklindeki
iptidai minarede bir çantanın içinde iki
adet tabanca, bir adet susturucu ve
mermi bulduğu belirtildi. Polislerin,
daha sonra köy imamı Sabri Emin
Kahya’nın caminin yanında bulunan
evinde de arama yaptığı kaydedildi.
Polislerin Kahya’nın evinde bulduğu
flobber tipi eski bir av tüveğine de diğer
silahlarla birlikte el koyduğu ifade
edildi. Arama için polisin yanı sıra
İskeçe savcılık görevlilerinin de köye
geldiği dile getirildi.

Yapılan aramadan sonra Göynüklü
imamı Sabri Emin Kahya gözaltına
alınarak İskeçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülerek sorguya alındı. Kahya,
geceyi İskeçe emniyetindeki
nezarethanede geçirdi. 

İMAM GECEYİ 
NEZARETHANEDE 
GEÇİRDİ
Geceyi nezarethanede geçiren Göynüklü
imamı Kahya, 29 Mart Çarşamba sabahı
İskeçe Adliyesi’ne getirilerek savcıya
ifade verdi. Bu sırada İskeçe Adliyesi

önünde çok sayıda soydaş toplandı.
Adliye önünde toplanan soydaşlar
arasında Batı Trakya Tük Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, Topiros
Belediye Başkan Yardımcısı Sunay
Hüseyinoğlu, DEB Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Çınar
Derneği Başkanı Cengiz Ömer de yer
aldı. 

Göynüklü İmamı Sabri Emin Kahya,
adliyeye arka kapıdan getirildi. Savcıya
ifade veren Kahya’nın serbest
bırakılmasına karar verildi. Konuyla
ilgili adli soruşturmanın ise devam
edeceği bildirildi. 

Göynüklü imamı Sabri Emin
Kahya'nın, iptidai minarede bulunan
silahlarla bir ilgisinin olmadığını
belirttiği, minarenin caminin
bahçesinde yer aldığını ve herkesin çok
kolay bir şekilde buraya ulaşabileceğini
söylediği bildirildi. Kahya’nın caminin
günün her saatinde herkes için açık
olduğunu sözlerine eklediği de
kaydedildi. Kahya ifadesi sırasında
flobber tipi av tüfeğini 20 yılı aşkın bir
süre önce aldığını, köylerde neredeyse
her evde benzer av tüfeklerinin
olduğunu söyledi. 

Kahya, serbest bırakılmasından sonra
adliye önünde bekleyen soydaşlara
yaptığı kısa konuşmada, verdikleri
destekten dolayı teşekkür etti. 

“DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE
SERBEST BIRAKILDI”
Göynüklü imamı Sabri Emin Kahya'nın
avukatlığını İhsan Kahya ile Raif Usta
yaptı. Avukat İhsan Kahya GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada, din görevlisi Sabri
Emin Kahya'nın delil yetersizliği
nedeniyle serbest bırakıldığını, ancak
adli soruşturma sürecinin devam
edeceğini ifade etti. Avukat İhsan Kahya,
“Olay gerçekten çok ilginç. Sayın savcıya
bizim de bu olayı merak ettiğimizi ve
tüm azınlığın bunu merak ettiğini
söyledik. Din görevlisinin serbest
bırakılmasını istedik. Minarenin
bildiğimiz klasik anlamda bir minare
olmadığını söyledik. İptidai minarenin
bahçede, yani kamuya açık bir alanda,
herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde
olduğunu söyledik. 

Soru işaretleriyle dolu bir olay!
İskeçe’nin ova
bölgesindeki
Göynüklü köyündeki
caminin bahçesinde
yer alan iptidai
minarede silah
bulundu. Olay, Batı
Trakya Türk
azınlığında  soru
işaretleri yaratırken,
halk arasında
yapılan yorumlarda
provokasyon ihtimali
üzerinde duruldu.
Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete
yaptığı açıklamada,
“Birileri azınlığı
karıştırmak
istemektedir”
yorumunda bulundu. 
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Yani mahkeme binasının kantininde silah
bulunsa mahkeme başkanını apar topar
suçüstü mahkemesine götürülmesine benziyor
olay. Sonuçta Sabri kardeşimiz serbest
bırakıldı. Soruşturma devam edecek. Gerçeğin
ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi en
büyük arzumuz. Süreci takip edeceğiz.” diye
konuştu. 

GÖYNÜKLÜ İMAMI 
SABRİ EMİN KAHYA 
Bu arada Göynüklü imamı Sabri Emin Kahya
da serbest bırakılmasının ardından
GÜNDEM’in sorularını yanıtladı. Köy imamı
şöyle konuştu: “Herşeyden önce köylülerime ve
beni desteklemek için adliyeye kadar gelen
veya telefonla arayarak yanımızda olan sayın
müftümüz başta olmak üzere herkese teşekkür
ederim. Olaya gelince… 28 Mart Salı günü öğle
saatlerine doğru polisler köyümüze geldi.
Camiye geldiler ve arama yapacaklarını
söylediler. Beni sordular. Şu anda
kullandığımız eski camiye girdiler ve aramaya
başladılar. Ne aradıklarını anlamadık.
Mütevelliler ve cemaatten birkaç kişi vardı.
Bana kaçak göçmen görüp görmediğimi
sordular. Buralarda bir yerlere saklanıp
saklanamayacağını sordular. Kaçak göçmen
için geldiklerini sandık. Önce eski camiyi
aradılar. Daha sonra yeni camiye geçtiler.
Halıların altına baktılar. Her yeri aradılar. Ben
de kendilerine yardım ettim. Ben caminin
içinde olduğum sırada beni dışarıya çağırdılar.
Demir merdivenli minarenin üzerinde silah
bulduklarını söylediler. Orada megafonların
altında çimentonun üzerine bırakılmış bir
çanta ve çantanın içinde tabanca bulduğunu
söyledi. Ben caminin içindeydim. Beni
çağırdılar. Bak ne bulduk dediler. Sonra
savcılık görevlisi ‘imam artık bu iş değişti’ falan
dedi. Ben de ‘tabii ki değişti, kimin bunu
bıraktığını bulmanız gerekir’ dedim. Sonra
benim eve geçtiler. Arama yaptılar. Kapının
arkasında duran bir flobber tipi av tüfeğim var.
Onu gösterdim. 27 yıl önce aldığımı söyledim.
Flobber için izin olup olmadığını sordular. İzin
gerektiğini bile bilmediğimi, 27 yıl önce
aldığımı ve köylerde neredeyse her evde bu tür
av silahının olduğunu söyledim. Diğer
silahlarla birlikte onu da aldılar. Sonuçta beni
gözaltına aldılar ve İskeçe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldüm. İfademi aldılar.
Geceyi nezarethanede geçirdim. Emniyetteki
polislerin davranışı iyiydi. Sabah saatlerinde
ise savcılığa götürüldüm. Orada da ifadem
alındı. Avukatlarım İhsan Kahya ve Raif Usta
yardımcı oldu. Bu sırada çok sayıda
soydaşımızın adliyeye geldiğini gördüm.
Hepsine teşekkür ederim. Sonuçta serbest
bırakıldım. Süreç herhalde devam ediyor.
Olayın tamamen aydınlığa kavuşmasını
istiyoruz. Yaşadığımız olay inanılır gibi değil.
Yani birileri gelip herkesin ulaşabileceği, hatta
görebileceği yerdeki minarede, çimentonun

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Göynüklü köyü
camiinde bulunan silahlar ve köy
imamı Sabri Emin’in gözaltına
alınmasıyla ilgili açıklamada
bulundu. Mete, birilerinin azınlığı
karıştırmak istediğini belirterek, Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığının
teröre hiçbir şekilde sıcak
bakmadığını ifade etti. Mete, azınlığın
devletten bu oyunlara dur demesini
beklediğini kaydetti. 

Ahmet Mete’nin sosyal medya
hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Sevgili kardeşlerim. Öncelikle
Göynüklü’de cereyan eden olaylardan
dolayı üzgün olduğumuzu ifade
etmek isterim. Göynüklülü
kardeşlerimize ve Sabri hocamıza
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Herkese sağduyulu olmayı tavsiye
ediyorum. Birileri azınlığı karıştırmak
istemektedir. Ne hikmetse imamlar
tehdit edilip kaçırılır.Şahsıma ölüm

tehditleri yapılır. Aleksandriya ve
Dimetoka mescitleri kapatılır.Yine
Dimetoka'da tarihi cami yanıverir(!).
Şimdi de camide silah... Acaba
Avrupa’daki oyunlar bir elden mi
idare ediliyor. Ama şunu birileri

bilsin; Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı hiçbir şekilde teröre sıcak
bakmaz. Kimden gelirse gelsin kabul
görmez. Silahla uğraşmaz. Devlete el
bile kaldırmaz, ama devletten de bu
oyunlara dur demesini bekler.”

Ahmet Mete: “Birileri azınlığı
karıştırmak istemektedir”

GÖKÇEPİNAR imamı Erkan
Azizoğlu’nun babasıyla birlikte
ikamet ettiği Gökçepınar’daki evin bir
katının kaçak olduğu gerekçesiyle
İmar İskan Müdürlüğü memurları
tarafından ölçüm yapıldı. İmar İskan
Müdürlüğü’nden gelen memurlara iki
polis de eşlik etti. 

Geçen aylarda İskeçe’de
yayınlanan yerel bir gazetede, Erkan
Azizoğlu’nun kaldığı evin dördüncü
katının izinsiz olduğu iddialarının yer
aldığı haberi dikkate alan savcılık
soruşturma başlattı. 29 Mart
Çarşamba günü İskeçe İmar İskan
Müdürlüğü’ne bağlı memurlar,
polislerle birlikte din adamı Erkan
Azizoğlu’nun kaldığı eve gelerek
ölçüm yaptı ve incelemelerde
bulundu. 

Erkan Azizoğlu konuyla ilgili
olarak şunları söyledi: “Köyümüzde
hayatını kaybeden asker Ahmet

Katunlu’nun cenazesinden bir
süre sonra İskeçe’de
yerel bir gazetede,
kaldığım ve babama
ait evle ilgili bir
haber çıktı. Bu
haberde evimizin
dördüncü katının
tamamen izinsiz
olduğu iddia edildi.
Bizim evin dördüncü
katı zaten yok. Evimiz
babamın babasından
kalma. Yani dedemin
evi. Dedem yaşarken ev
tek katlıydı. Daha sonra
babam zemin katın
üzerine iki kat yaptı.
Zemin katı şu
anda depo
olarak

kullanıyoruz. Birinci katta babam,
ikinci katta da ben kalıyorum.

Yani evimiz dört katlı değil.
Dördüncü kat yok ki, izinsiz

olsun. Bu gazete haberi
üzerine savcılık soruşturma
açmış. Bugün babama ait
olan ve benim de ailemle
birlikte ikamet ettiğim
evde, polislerle birlikte
memurlar gelip ölçüm

yaptı. Zaten son günlerde
ilginç şeyler yaşıyoruz;

ifadeden ifadeye gidiyoruz.
Ne diyeyim bunu da

yaşadık. Hayırlı
olsun.” 

Gökçepınar imamı Erkan
Azizoğlu’nun evine “inceleme”

İSKEÇE’nin Ketenlik köyündeki
futbol stadının tesisleri kimliği
belirsiz kişi veya kişilerin
saldırısına uğradı. 

Ketenlik Gençlik Festivali
facebook sayfasında yayımlanan
açıklamadan ve Ketenlik
gençliğinden edinilen bilgilere
göre, Ketenlik futbol stadının
tesisleri yağmalandı. 

Büyük tepkiye neden olan olayla
ilgili Ketenlik Gençliği'nin sosyal
medyada yayınladığı kınama şöyle: 

“İlk festivalimizden bu yana her
türlü tehdit, hırsızlık, yağmalama

ve nice engelleri aşıp geçtik, asla
arkaya bakmadan başımız öne
doğru hep başarıya koştuk,
koşmaya da devam edeceğiz
evelallah.

Bu olağanüstü rezillikleri
kocaman yüreğimizde biriktirip
gömdük, hep olsun dedik,
pisliklerini hep görmezden geldik,
açığa çıkarmaktan çekindik ama
artık geldi çattı ve her rezaletlerini
açığa çıkarma vakti geldi.

Haysiyet ve şeref yoksunu bu
varlıkları KETENLİK GENÇLİĞİ
olarak kınıyor, polis tarafından

devam eden soruşturma
neticeleninceye kadar bizler de bu
işin takipçisi olacağız. Bilinmelidir
ki bu rezilliği yapanlar şu
beytülmalleri telef edenler er ya da
geç adalet önünde hesap verecektir.

Asla unutmasınlar ki;
Detaylar aynadır, farkı yansıtır.

Krallar iz bırakır, soytarılar
kıskanır. Sallanırsa da yıkılmaz
tahtımız. 

Bu dünya malını kırıp dökmek
kolay, sıkıysa gençliğimizin azmini
ve başarısını yıkıp dökmeyi
deneyin de cesatinizi görelim.” 

Ketenlik futbol stadının tesislerine çirkin saldırı
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Önder Mümin istifa 
dilekçesini sundu

DOĞU Makedonya -
Trakya eyalet
meclis üyesi
Önder Mümin, 27
Mart Salı günü istifa
dilekçesini sunarak
eyalet meclis üyesi
seçildiği “Yeniden Doğuş”
listesinden ayrıldı. 

Önder Mümin, eski valilik
binasına gelerek, istifa dilekçesini
eyalet başkanlığı sekreterliğine
sundu. Mümin burada gazetecilere yaptığı
açıklamada, mevcut eyalet başkanlığı
yönetiminin, 2016’da hayatını kaybeden eski
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis’in çizgisinden
çıktığını ve bölgeye hizmet etmekten uzak bir
politika yürüttüğünü ileri sürdü. Eyalet başkan
yardımcılarının görevlendirilmesi konusunda
kendisine büyük haksızlık yapıldığını söyleyen
Önder Mümin, “Bu haksızlığı kabul etmediğimi
ve buna karşı mücadele edeceğimi göstermek
amacıyla seçildiğim ‘Yeniden Doğuş’
listesinden istifa ettim. İstifa dilekçemi az önce
eyalet başkanlığı sekreterliğine sundum.
Bundan sonra bağımsız eyalet meclis üyesi
olarak devam edeceğim.” dedi. 

“AZINLIĞIN TERCİHİNE 
SAYGISIZLIK EDİLMİŞTİR”
Önder Mümin, 29 Mart Çarşamba günü ise
istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. 

“Bu istifa ile yerel yönetimlerde devrim
ateşini yakmaktan gurur duyuyorum. Azınlık,
yaptığınız haksızlık ve adaletsizliklere günü
geldiğinde sandıkta yanıt verecektir.” diyen
Mümin, dokuz ayda görevden alınmasını
kendisine yapılan haksızlık olarak nitelendirdi. 

Önder Mümin sözlerine şöyle devam etti:
“Halk tarafından seçilmeyip, eyalet meclis üyesi
arkadaşlar tarafından seçilen, geçici eyalet
başkanı yönetiminin ilk dört ayında müteveffa
Pavlidis’le birlikte inşa ettiğimiz ve beraber
planladığımız değerlerden uzaklaşmıştır. 2016
yılının Haziran ayında Yorgos Pavlidis
tarafından atanan eyalet başkan
yardımcılarının görev süreleri bitmeden, adil ve
nitelikli çalışma ilkesine ters düşerek,
anlaşılmaz ve kabul edilemez bir kararla 9 aylık
çok kısa bir sürede değiştirme yoluna gitmiştir.
Böylece Pavlidis’in kararlarına saygı
gösterilmemiştir. 18 Mayıs 2014 seçimlerinin
sonuçlarına saygı gösterilmemiştir. Azınlığın
tercihine saygısızlık edilmiştir. Rodopluların

tercihine ters
düşülmüştür.”

“GÖREVDEN ALARAK
TERBİYE ETMEYE

KALKTILAR”
“Çalışkanlığımız, azınlık ekseninde

yürümemiz, yenilikçi oluşumuz ne yazık ki
bazılarının hoşuna gitmemiştir” diye konuşan
Mümin, “Eyalet başkan yardımcılığına
atandıktan hemen sonra reform niteliğinde
değişiklikler amaçladık. Eski sistemden
kurtulmayı hedefledik. Çalışma odamızı daha
verimli ve halkımıza yakın olmak adına
değiştirdik. Sekreter değiştirdik. Pasif
sistemden aktif sisteme geçtik. Hoşlarına
gitmedi. İçtiğimiz kahvemizi dahi azınlık
insanının elinden içtik. Bu da hoşlarına
gitmedi. Kasten veya duyarsızlıktan gerektiği
kadar çalışmayan memurla tartıştık, hoşlarına
gitmedi. Halkımız 106 numaralı çalışma
odamızı doldurdu, hoşlarına gitmedi. Bir gün
olsun durmadık, o da hoşlarına gitmedi.
Sisteme ayak uydurmadık olmadı. Otur otur,
kalk kalk hiç olmadık. O da hoşlarına gitmedi.
Azınlığa koyun benzetmesi yapan kişi aleyhine
suç duyurusunda bulunduk. Hoşlarına gitmedi.
Celal Bayar lisesini biraz fazla ziyaret ettik,
hoşlarına gitmedi. Kuraya hayır dedik. Yatay
geçiş uygulamasını ilk biz dile getirdik,
hoşlarına gitmedi. Kilometrelerce dere ıslah
çalışması, yol yapım ve temizleme çalışması
yaptık. Hoşlarına gitmedi. Öğrenci
taşımacılığında reform yaptık. İki hafada Rodop
ili genelinde sorunları aştık. Otobüslerle
öğrencilerimizi Celal Bayar Lisesi’nin önüne
taşıttık, hoşlarına gitmedi. Azınlık insanımızı
acı, tatlı ve onure edilen  günlerde ziyaret
ederek hep yanında olduk. Hiç hoşlarına
gitmedi. Yasadışı ticaretle alakalı ek birimler
oluşturduk, olmadı. Kalfa köprüsü başladı.
Domruköy ve Menetler köprüsünün ödenekleri
ayrıldı. İhaleye çıktı, yine hoşlarına gitmedi.
Egnatia yolu Gümülcine otoban çıkışını
baskılarımızla açtırdık. Karacaoğlana ve
Arabacıköy’e pazar kurduk. Yine hoşlarına
gitmedi. Yaşama Evet kampanyasını başlattık.
Olmadı. İnsanlarımız öldürüldü, hırsızlıklara
maruz kaldı. O dönemin bakanına mektup
gönderdik. Yassıköy ve Şapçı’ya ambulans
ihtiyacı var dedik. Bu sefer bu dönemin
bakanına mektup gönderdik. Yine hoşlarına
gitmedik. En sonunda olmadı. Görevden alarak
terbiye etmeye kalktılar.” görüşlerine yer verdi.

Tütün toplama 
makinası yaptı

İSKEÇE’nin Karaçanlar
köyünden Hasan Kırcalı, yaptığı
tütün toplama makinasıyla tütün
üreticisinin işini kolaylaştırmayı
amaçlıyor. 

“Tütün kırma, yani tütün
toplama işi tütüncünün en büyük
çilesidir. Bu işi yapan ne demek
istediğimi çok iyi bilir” diye
konuşan Hasan Kırcalı, iki yıl
önce tütün toplama makinası
yapmak için işe koyulduğunu
söyledi. 

Doğduğu günden beri tütün
tarlasında olduğunu anlatan
Hasan Kırcalı, kendi icadı olan
tütün kırma makinasının
üreticinin işini çok
kolaylaştırdığını söylüyor. 

“HAŞLAMALIKTA 
DÜNYAYA GELMİŞİM”
GÜNDEM’e konuşan Hasan
Kırcalı, kendi geliştirdiği tütün
kırma makinasıyla ilgili şunları
söyledi: “Ben 1961’de bu köyde,
yani Karaçanlar’da dünyaya
gelmişim. Hatta annem beni
haşlamalıkta doğurmuş.
Dünyaya gelmişim, haşlamalıkta
iş bitince beni eve götürmüşler.
Yani dünya geldiğimde tütün
tarlasının kokusuyla tanışmışım.
Hala da tütün tarlasındayız. Ben
iki sene önce tütün kırma
makinası yapmaya niyet ettim.
Sonunda da başardım.” 

“HEM SÜRE AZALIYOR, 
HEM

YORGUNLUK”
Tütün kırma
döneminin

çiftçiler için adeta
çile olduğunu
anlatan Hasan

Kırcalı, “Bu işi
yapanlar, yani

geçimini
tütünden
sağlayanlar
beni
anlayacaktır.
Ne demek
istediğimi
anlayacaktır.
Bel ağrısı,
ayak ağrısı,
diz ağrısı ne
istersen var
bu dönemde.
Ben de bizim

için bu büyük sorunu ortadan
kaldırmak istedim. İki sene önce
tütün toplama makinasını
yapmak için yola koyuldum. Ve
sonuçta bunu başardım. Hem
tütün kırma süresi azaldı, hem de
yorgunluk azaldı. Çok az bir
maliyetle traktörün arkasına
takılarak tütünü oturduğumuz
yerde kırabileceğimiz bir
platform geliştirdim. Hem tütün
kırma süresini azalttım, hem de
çok daha az yorucu oluyor.
Traktörün akasına bağlanan ve
üç kişinin oturabildiği ve
oturdukları yerden tütünü
toplayabilecekleri bir sistem
yaptım. Tütün kırma makinası
konusunda başka denemeler de
oldu. Fakat benim geliştirdiğim
sistemin özelliği tartadaki tütüne
zarar vermemesi. Tütünü
toplarken tarlaya ve tütüne zarar
vermiyor.” diye konuştu. 

“BU YIL 50 DÖNÜM TÜTÜNÜ
BUNUNLA TOPLAYACAĞIM”
Tütün ekme makinası icat
edilene kadar, ekme sürecinin de
üretici için son derece meşakkatli
olduğunu ifade eden Kırcalı
sözlerine şöyle devam etti: “Artık
tütün ekme işi çok kolaylaştı.
Nasıl oldu bu? Tütün ekme
makinasıyla oldu. Ben de tütün
kırma makinasıyla tütünü
toplama işini kolaylaştırdım.
İcadı youtube’a koydum. Anında
dünyanın birçok yerinden mesaj
aldım. Türkiye’den sipariş bile
veren oldu. Ben patent olayı için
de ilgilendim. Fakat çok masraflı
ve çok bürokratik işi var. Ancak,
bu makinadan almak isteyen
arkadaşlar olursa yardımcı
olurum. Bu makinayla tarladan
tütünü eve taşımak için agrotiko
dediğimiz çiftçi arabasına da
gerek yok. Bu işi traktörün
arkasına bağlayacağınız bir
makinayla da yapabiliyorsunuz.
Geçen sene bu makinanın
denemesini yaptım. Bu sene de
50 dönüm tütün ekiyorum.
Hepsini bu makinayla
toplayacağım. Şunu da
söyleyeyim. Doğu tipi tüm
tütünler eğer makinayla
toplanacaksa, ancak böyle bir
makinayla toplanır. Merak
edenleri Karaçanlar köyüne davet
ediyorum.” 
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Nihat Zeybekçi: “Aynı denizi, 
dağı ve kültürü paylaşıyoruz”

AP milletvekilleri, Euro Grubu
Başkanı’nın istifasını istedi

YUNANİSTAN’ın 25 Mart Milli Günü,
Ankara’da da kutlandı. Yunanistan
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis,
Ankara’da resepsiyon verdi. 1930’larda
iki ülke arasındaki dostluk sürecinin
başlatan anlaşmanın imzalandığı
Ankara Palas’ta gerçekleştirilen
resepsiyona katılan Türkiye Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları
geceye damgasını vurdu. 

Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, “Biz aynı denizi, aynı dağı ve
aynı kültürü paylaşıyoruz. Bu nedenle,
iki ülke arasında dostluğu ve barışı
arttırdığımız sürece mutluluk da
artacaktır.” dedi. 

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi
Lukakis de iki ülke liderlerinin 1930'da
Ankara  Palas'ta dostluk anlaşması
imzaladığını anımsatarak, bu şekilde
iki halk arasında yakınlaşma ve
uzlaşma başladığını belirtti.

Yunanistan’ın 25 Mart Milli Günü
dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Kiriakos
Lukakis’in ev sahipliğinde Ankara
Palas'ta düzenlenen resepsiyona,
Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin yanı sıra
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John
Bass, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan
Naeh, başkentteki misyon şefleri ve
askeri ataşeler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Zeybekci,
dost ve komşu ülke Yunanistan'ın Milli
Günü'nü kutladı.

“DOSTLUĞU VE BARIŞI
ARTTIRDIĞIMIZ SÜRECE 
MUTLULUK DA ARTACAKTIR”
İbni Haldun'un “coğrafya kaderdir”
sözünü hatırlatan Zeybekci, "Coğrafya
sadece harita değildir. Coğrafya kültür,
coğrafya insan olmak ve coğrafya her

şeydir. Bu nedenle, iki ulus ve ülke
olarak coğrafyayı birlikte paylaşıyoruz.
Biz aynı denizi, aynı dağı, aynı kültürü
paylaşıyoruz. Aynı coğrafyayı
paylaşıyoruz. Bu nedenle, iki ülke
arasında dostluğu ve barışı
arttırdığımız sürece mutluluk da
artacaktır." dedi.

Belediye Başkanlığı döneminde
Yunanistan'ın Sakız adasında yaşadığı
bir anısını anlatan Zeybekci, bölge
halkının kendilerini çok iyi ağırladığını
kaydetti.

Bakan Zeybekci, "Yemekler, isimler,
kültür ve oyunlar aynıydı. Yanında iki
torununu tutarak yaşlı bir kadın geldi.
Bana, 'Biz seninle akrabayız' dedi. Ben
de 'Mutlaka akrabayız, çünkü aynı
coğrafyanın insanlarıyız' dedim.
Çünkü, 'Benim soyadım Zeybeki, senin
soyadın ise Zeybekçi. Mutlaka akraba
olmamız lazım' dedi. Benim hiç
unutamadığım güzelliklerdendir. Onlar
sirtaki oynadı, biz zeybek oynadık."
diye konuştu.

“DOSTLUK ANLAŞMASI 
BURADA İMZALANDI”
Büyükelçi Lukakis de iki ülke
liderlerinin 1930'da  Ankara  Palas'ta
dostluk anlaşması imzaladığını
anımsatarak, bu şekilde iki halk
arasında yakınlaşma ve uzlaşma
başladığını belirtti.

Dostluğun ve bu tarihi binanın
ruhunun, iki ülke arasında ileri
dönemlerde dostluk ilişkilerini
sürdürmek için siyasetçilere ilham
kaynağı olduğunu söyleyen Lukakis, iki
halk arasındaki dostluğun tarihi
dönemeçleri aşarak sınamaları
fırsatlara dönüştüreceğini ifade etti.

TÜRKİYE’deki 15 Temmuz darbe
girişiminden şubat sonuna kadar 236
Türk vatandaşı, Yunanistan'a sığınma
başvurusunda bulundu. 

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
15 Temmuz darbe girişiminden sonra
Yunanistan'a sığınma başvurusunda
bulunan Türk vatandaşlarının sayısının
önemli oranda arttığı bildirildi. 

Kathimerini gazetesine göre, 15
Temmuz'dan Şubat sonuna kadar
yaklaşık 8 aylık dönemde aralarında
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin de
bulunduğu 236 Türk vatandaşı sığınma
başvurusu yaptı. 

15 Temmuz - 31 Aralık döneminde 138
Türk Yunanistan'dan sığınma talebinde
bulunurken 2017'nin ilk iki ayında bu
sayı 98 oldu.

Ülkeye giriş yaptıktan sonra Yunan
polisine sığınma başvurusunda bulunan,

ancak işlemleri henüz gerçekleşmeyenler
dahil edilmediği için bu sayının daha da
yükselebileceği kaydedildi. 

Gazete, kaç Türk vatandaşına sığınma
hakkı verildiğine ilişkin bilgi
bulunmadığını, başvuruların büyük
kısmının değerlendirilmesinin
sürdüğünü yazdı.

Geçen yıl 15 Temmuz öncesi sadece 51
Türk vatandaşı Yunanistan'a sığınma
başvurusunda bulunmuştu. Bu sayı,
2015'te 43 ve 2014'te 41, 2013'te ise sadece
17 olarak açıklanmıştı. 

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a
kaçan ve sığınma talebinde bulunan
darbeci 8 askerin başvuruları ise henüz
sonuçlanmadı. Yunanistan Yüksek
Mahkemesi (Arios Pagos), Ocak ayında
darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin
iade talebini reddetmişti.

Yunanistan'a sığınma 
başvurusunda bulunan
Türk vatandaşlarında artış

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) 73
milletvekili Euro Grubu Başkanı ve
Hollanda Maliye Bakanı Jeroen
Dijsselbloem'in Avrupa'nın güney
ülkeleri ile ilgili yaptığı açıklamalardan
ötürü özür dilemesini ve istifa etmesini
istedi.

AP’deki Avrupa Halk Partisi (EPP),
Avrupa Liberaller ve Demokratlar
İttifakı (ALDE), Sosyalistler ve
Demokratlar Grubu (S&D) ve Avrupa
Birleşik Solu (GUE) üyesi çoğunluğu
İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan
ve Romanya’dan 73 milletvekili, güney
Avrupa ülkeleriyle ilgili açıklamalarına
tepki olarak Euro Grubu Başkanı
Dijsselbloem'e mektup gönderdi.

İspanya haber ajansı Europa
Press'in yayınladığı mektupta,
Dijsselbloem'in yaptığı açıklamaların
"eşitliğe, kadınlara ve AB ülkelerine
saldırı içeriğinde olduğuna" dikkat
çekildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Yaptığınız açıklamalar nedeniyle sizin
bizi temsil ettiğinizi düşünmüyoruz. Bu
nedenle tekrar özür dilemenizi ve
mevcut pozisyonunuzdan istifa
etmenizi istiyoruz. Bizim görüşümüze
göre, Kalvenist kültürün başkalarına
ayrımcılık yapmakla hiçbir bağlantısı
yoktur. Direkt olarak seçilmiş ve
Avrupa vatandaşlarını temsil eden
kişiler olarak istifa talebimizi bir kez
daha yinelemekteki gerekçemiz
budur." 

“PARALARI ALKOL VE 
KADINA HARCADILAR”
Dijsselbloem, geçen hafta Alman
Frankfurter Allgemeine Zeitung
gazetesine verdiği mülakatta, "AB'nin
güney ülkeleri tüm yardım paralarını
alkol ve kadına harcayıp sonra yeniden
yardım istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Son seçimde büyük yenilgiye
uğrayan Hollanda İşçi Partisi üyesi
olan Dijsselbloem’e yaptığı açıklama
nedeniyle bazı Avrupa siyasetçileri
tepki göstermişti.

73 milletvekili, Euro Grubu Başkanı ve
Hollanda Maliye Bakanı Dijsselbloem'i
Avrupa'nın güney ülkeleri ile ilgili yaptığı
açıklamalardan ötürü istifaya çağırdı.

gundem_2012.1_Layout 1  03.04.2017  19:35  Page 9



31 Mart 2017GÜNDEMhaber10

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Keneler ve kene ısırıklarıyla
bulaşan hastalıklar

S
ıcakların artışa geçtiği bu
dönemde, yaşantımızı
tehtit eden bazı canlıların,

özellikle Kenelerin faaliyete
geçtiklerini ve de yaşantımızı tehtid
altına aldığını biliyormuydunuz?
Keneler nasıl canlılardır? Kenelerle
bulaşan hastalıklar nelerdir? Hangi
tür keneler, son günlerin kabusu
haline  gelen Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığını
bulaştırıyor ve kenelerle
mücadelede yapılması gerekenler
nelerdir? Bu konulara kısaca
değinelim...

Keneler, eklembacaklılar
grubuna dahil kan emici dış
parazittir. İnsan, koyun,köpek,
deve gibi gibi canlıların derilerine
yapışarak kanlarını emer. Vücutları,
başla kaynaşmış bir göğüs ve torba
biçimli karın kısmından ibarettir.
Dört mm olan bir dişi kene 11-12
mm’ye kadar şişebilir. Erginlerinde
dört çift bacak bulunur. Bacakların
uçlarında çengeller ve vantuzlar
vardır. Deriye rahatça yapışarak
hortumlarıyla kan emerler. İyice
şiştikten sonra kendilerini yere
atarak konaklarından uzaklaşır, ot
veya ağaçlara tırmanırlar. Duvar
çatlaklarına yumurtalarını
bırakarak hızlı bir şekilde aç
larvalarını doğaya salırlar.

Keneler, kan emme esnasında
bir çok hastalık etkenini de kanını
emdikleri canlıya bulaştırırlar.
Bunlardan başlıcaları :

Tifüs (Boutounesse ateşi ) (R.
conorii) 

· Tularemi (F. tularensis)
· Q ateşi (Coxiella burnetii)
· Kene ile bulaşan tekrarlayan

ateş (Borrelia sp)
· Lyme hastalığı (Borrelia

burgdoferi)
· Kırım-Kongo Hemorajik Ateş

(KKKA) 
· Kayalık dağlar benekli ateşi

(R. ricketsii)
· Babeziyoz (Babesia microti)
· Colorado kene ateşi

(Coltivirus)
· Erlihiyoz (E. chaffeensis, E.

phagoctophila)
Bu hastalıklardan özellikle

Kırım-Kongo Hemorajik veya
Kanamalı Ateşi dediğimiz ve insan
hayatını tehdit eden, geçen yıllarda
da bölgemizde ölümle sonuçlanan
hastalık, HYALOMMA CİNSİ,
enfekte olmuş yani soyu Nairovirus
ile taşıyıcı olmuş kenelerin
insandan kan emmesi esnasında
bulaşır.  Klinik olarak hafif, orta ve
ciddi-ağır olmak üzere farklı
formlarda görülebilir. Başlangıç
belirtileri; şiddetli başağrısı, üşüme
ile yükselen ateş, boğaz ağrısı,
halsizlik, yorgunluk ve yaygın kas
ağrılarıdır. Bu bulgular gribe
benzer. Şikayetlere baş dönmesi,
ense ağrısı, fotofobi ve sarılık
eklenebilir. Ayrıca bulantı, kusma

ve ishal görülebilir. Hastalığın
ikinci haftasında kanamalar ve
vücutta morluklarla giden böbrek
yetmezliğinin geliştiği ağır tablo
oluşabilir. Bu dönemde  kanlı idrar
, vaginal kanama, mide kanaması
görülebilir. Damarların
duvarlarında bulunan endotel
hücreleri ve kan hücreleri virüsün
direkt hedefindedir. Klinik
belirtiler, karaciğer ve endotel
(damar duvarı) hasarı ile trombosit
sayısındaki belirgin düşüşün bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Hastalığın kesin tedavisi yoktur.
Tedavinin temelini destek tedavisi
oluşturur. Sıvı-elektrolit verilmeli
ve kan komponentlerinin
replasmanı ile gereğinde dializ de
yapılabilir. Antiviral ilaçlardan
Ribavirinin kullanımı Dünya Sağlık
Örgütü tarafından önerilmektedir.

Hastalıktan korunmada en
önemli yol kene ile temasın
önlenmesi ve kenelerle
mücadeledir. Özellikle büyük ve
küçük baş hayvanlar mart ayı
başından itibaren kenelere karşı
ilaçlanabilir. Açık alanlarda
bulunma söz konusu ise kol ve
bacakları örtecek kıyafetler
giyilmesi, pantolon paçalarının
çorabın içine sokulması, akarisid
ilâçlarının kullanılması
(AMİTRAZ(TACTİC), PHOXIM
(SEBACİL), DEET, pyrethroid
emdirilmiş elbiseler) ile kene
teması önlenebilir. Ayrıca, bu tip
yerlerden dönüşte tüm vücudun
kene yönünden taranması ve tespit
edildiğinde uygun şekilde
çıkarılması korunmada önemlidir.

Kenelerin yayılmasında rolü
olan yaban hayatı izlenmeli, risk
haritaları çıkarılmalı ve gerekli
önlemler alınmalıdır. Keneler
tarafından ısırıklarda, kene asla ve
asla bilinçsizce kopartılmamalı ve
üzerine herhangi bir kimyasal
dökülmemelidir. Çünkü bu gibi
durumlar kenenin kusmasına
sebebiyet vereceğinden hastalık
etkenlerinin kolayca kana
bulaşmasına neden olurlar. Bu gibi
durumlarda hemen en yakın sağlık
kurumuna başvurulmalı ve
uzmanlarca kene yapıştığı yerden
alınmalıdır. Sağlık kurumlarına
ulaşımın mümkün olmadığı
durumlarda, deriye yapışmış kene,
yağlanmış bir pamuk vasıtasıyla iki
yandan keneyi sıkmadan sabırlı bir
şekilde tutularak, başını kendisinin
deriden çıkarmasını beklemektir.
Bunun sebebi ise kenelerin
solunum organellerinin iki yanda
olması ve yağlı bir pamuk ile
yanlardan tutulması durumunda
havasız kalan kenenin çengellerini
toplayıp başını kusmadan deriden
çıkarmasıdır.

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi seçimleri için
adaylığını açıklayan Sinan
Ahmet, 28 Mart Salı günü DEB
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
ederek, Genel Başkan Mustafa
Ali Çavuş’la görüştü.

Kozlukebir Belediyesi’be
bağlı Domruköylü belediye
meclis üyesi Sinan Ahmet,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nde
gerçekleştirilecek yönetim
kurulu seçimlerinde neden aday
olduğunu ve seçilmesi
durumunda tütün üreticilerinin
lehine neleri hayata geçirmek
istediğini anlattı.

“TÜM ADAYLARA EŞİT
MESAFEDEYİZ”
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş
da kendisine başarılar diledi ve
ziyaretinden dolayı teşekkür
etti. Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
ve şahsının ortaya koyduğu
tarafsızlık siyasetinin tüm
kuruluş seçimlerinde olduğu
gibi burada da geçerli olacağını
ve tüm adaylara eşit mesafede
duracaklarını söyledi.

Seçilenlerin tütün üreticilerinin
çıkarları ve refahı için çalışması
gerektiğinin altını çizen Ali
Çavuş, azınlık mensuplarının

ekonomik çaresizlik sebebiyle
bölgeyi terk etmelerinden dolayı
duydukları kaygıyı dile getirdi.

Kooperatif için adaylığını
açıklayan Sinan Ahmet
Genel Başkan’la görüştü

Aşağıköy Derneği, 
Şapçı - Maronya 
Belediyesi’ni ziyaret etti

AŞAĞIKÖY Azınlık Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Ferdi Boz Ali başkanlığındaki yönetim
kurulu üyeleri, 27 Mart Pazartesi günü Şapçı –
Maronya Belediye Başkanı Yannis Stavridis’i
makamında ziyaret etti.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri İbrahim
Molla, Kemal Topal Mehmet, Fatih Sarısakal,
Fahri Sarısakal ve Cafer Hafız Mehmet yer aldı.

Görüşmede dernek başkanı Boz Ali belediye
başkanı Stavridis’e, başta köydeki su kesintisi

olmak üzere köyün sorunlarını aktardı. 
Yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini

ifade eden Stavridis, belediyenin diğer çalışmaları
hakkında da konuklarına bilgi verdi.

Öte yandan Aşağıköy Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği, geçtiğimiz günlerde tütün üretimiyle
ilgili çiftçilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı
düzenlemişti. Dernek tarafından yapılan
açıklamada, benzer çalışmaların önümüzdeki
dönemde de devam edeceği bildirildi.
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Galaxy S8'i elimize alıp kullandık
SAMSUNG'un 21 Nisan'da

piyasaya sürülecek yeni amiral
gemisi Galaxy S8'i elimize alıp
kullandık; işte ilk detaylı
değerlendirmemiz!

Samsung Galaxy S8,
piyasadaki rekabetin seviyesine
baktığımızda başarılı olmaktan
başka çaresi bulunmayan bir
telefon. Bugün, Galaxy S8'in
gerçekten güçlü bir telefon
olduğunu bizzat gördük.

"Infinity Display"
teknolojisiyle gelen ekran, Galaxy
S8'in kilit özelliği. Galaxy S8'in ön
yüzünün neredeyse tamamı
ekrandan oluşuyor. Bunun için
fiziksel Home düğmesinin yerini
yazılımsal düğme almış
durumda.

Ancak Galaxy S8 hiç kusuru
olmayan bir cihaz da değil.
Kamera alanındaki geliştirmeler
bize çok büyük görünmedi. Yine
de Galaxy S8 müthiş bir telefon
ve bu dezavantaj o kadar da
önemli değil.

Telefonun içerisinde yapılan
geliştirmeler kısıtlı olsa da, ön
yüzün tamamen ekrandan
oluştuğunu görüyoruz.
Dolayısıyla karşımızda, açık
arayla şimdiye kadarki en düşük
telefon-ekran oranına sahip
amiral gemisi var. Bunu telefonu
ilk elinize alışınızda
hissediyorsunuz. Telefonun,
"kenarlarından" tamamen
arınmış olmadığını da belirtelim.

5,8 inç'lik ekranıyla Galaxy S8,
pek küçük bir telefon değil.
148.90 x 68 x 8mm'lik ölçüleri, tek
elle kullanırken başparmağınızla
her yere ulaşmanıza engel oluyor.

Parmak izi sensörü arkada yer
alıyor ve doğal bir tutuşta sensöre
ulaşmak biraz zor. Sensör sanki
kamera yerine telefonun
ortalarına yakın bir konuma
yerleştirilebilirdi. Yine de
sensörün yerine zamanla
alışabileceğinizi düşünüyoruz.

Kablosuz şarj ve IP68 su
geçirmezlik, telefonun bitmek
bilmeyen etkileyici özellikleri
arasında.

Galaxy S8'in en önemli özelliği
ekranı. 5,8 inç'lik Super AMOLED
ekran oldukça temiz, parlak ve
renkli görünüyor. QHD (1.440 x
2.960) çözünürlük sunan cihaz,
ekranı yanlardan dışarıya taştığı
için içerikleri bu kısımda da
gösterebiliyor. Samsung'un tüm
dahili uygulamaları, bu alanı
kullanabilecek şekilde
geliştirilmiş.

Cihaz alışılmadık 18,5:9 ekran
oranıyla geliyor ve üçüncü parti
uygulamaları geniş ekrana
dönüştürmenin kolay bir yolu
bulunmuyor. Yani bazı
durumlarda Galaxy S8'in uzun
ekranının avantajını kullanmak
mümkün olmayabiliyor.

Samsung, Galaxy S8 ile ilk
mobil HDR ekranı sunduğunu
iddia ediyor. Bu iddia biraz sert
çünkü LG ve Sony'nin de bu tür
ekranları var.

Samsung, tanıtımda Bixby'den
çok fazla bahsetmeyerek hepimizi
şaşırttı. Yeni dijital asistan, ilk
olarak Güney Kore ve ABD'de
çalışacak. İngiltere gibi ülkeler ise
Samsung'un aksan üzerindeki
çalışmalarını bitirmesinin
ardından Bixby'yi

kullanabilecekler.
Bixby'nin ne olduğuna gelecek

olursak: Bixby, komutlarınızı
sesle, kamerayla veya dokunarak
alabiliyor ve sizden özel cümleler
kullanmanızı beklemiyor.
Bununla birlikte pratikte
Bixby'nin yavaş ve diğer
asistanlardan farksız olduğunu
gördük. Şu an Bixby ile arama
yapabiliyor ve görüntü tanıma
işleviyle bulunduğunuz yerdeki
binaları tanımlayabiliyorsunuz.

Samsung'un Bixby'yi bu kadar
öne çıkarıp, yeteneklerini övmesi
bize biraz garip geldi. Bunun
yanında Google Assistant'ın
Galaxy S8'de etkin olduğunu ve
daha faydalı olabildiğini gördük.
Üstelik Assistant'ı "OK Google"
diyerek, herhangi bir düğmeye
basmadan açabiliyoruz.

Yine de Samsung'un Bixby'yi
geliştirmeye niyetli olduğunu
söyleyelim. Firma yakında
geliştirici kitini üçüncü parti
geliştiricilere açacak ve bu
yepyeni olanakların ortaya
çıkması demek.

Sızıntıları takip ettiyseniz,
Galaxy S8'in teknik özellikleri sizi
şaşırtmayacak. Qualcomm
Snapdragon 835 veya
Samsung'un kendi ürettiği
Exynos 8895 yonga setini
kullanan telefonda 4GB RAM
bulunuyor. İşlemci 10nm
teknolojisine sahip ve bu daha
verimli olduğu, daha az ısındığı
anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S8'in
işlemcisi, Galaxy S7'ye kıyasla
yüzde 10 daha hızlı. Grafik
işlemci ise yüzde 21 daha güçlü.

Galaxy S8'de 3.000mAh'lik bir
pil bulunuyor.
Kablosuz şarj
özelliği ve hızlı
şarj ile gelen
cihaz, işlemcide
yapılan
geliştirmelerle
muhtemelen iyi bir
pil ömrü sunacak.
Galaxy S8 Plus'ta
ise 3.500mAh'lik
bir pil bulunuyor.

Galaxy S7,
etkileyici bir
kamerayla
gelmişti. Ancak bu
sene Galaxy S8'in
kamerada büyük
bir yenilik
yapmadığını
görüyoruz. Arka
yüzde 12MP'lik bir sensör yer
alıyor ve bu sensör, f/1.7
diyaframa, hızlı otomatik
odaklanmaya sahip. 2016'nın en
iyi telefon kamerasını üreten
Samsung'un formülü bozmak
istemediğini görüyoruz. iPhone 7
Plus'taki veya Huawei'nin
telefonlarındaki gibi çift lensli bir
tasarım bekliyorduk, ancak
Samsung başka sorunları
çözmeye öncelik vermiş
görünüyor.

En önemli yenliklerden bir
tanesi olan multi-frame image,
fotoğraf çektiğinizde en iyi kareyi
sizin için seçiyor. Bunun için üç
fotoğraf çekiliyor ancak üç
fotoğrafın arasından en iyisi mi
seçiliyor, yoksa hepsi
birleştiriliyor mu, şu an
bilmiyoruz.

8MP'e yükseltilen kamera
temiz ve keskin kareler
yakalayabiliyor. Üstelik düşük
ışıkta da oldukça iyi. Yani Galaxy
S8 çok iyi bir selfie telefonu
olacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S8, yeni
ekranıyla bizi oldukça etkiledi.
Kamera ve pil konusunda akla
bazı sorular takılabilir ancak
bunun dışında Galaxy S8 oldukça
hızlı ve çekici bir telefon. Pilin en
az Galaxy S7'deki kadar iyi
olmasını bekliyoruz ve bu kadarı
da bizce yeterli olacak. Ancak
yeni dijital asistan Bixby şimdilik
bizi pek ikna etmedi. Yeni DeX
dock ise iyi çalışıyorsa işleri
değiştirebilir.

Şimdiden görebiliyoruz ki
Samsung Galaxy S8, 2017'de
geçmesi çok zor bir telefon
olacak.
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SOLDANSAĞA
1)Tam tersine, aksine – (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük 2) İlave – İzolatör 3) Ateşte susuz olarak
pişirilmiş et – Protaktinyum’un simgesi –
Radyum’un simgesi 4) (halk dili) Şaşma bildiren
söz – Merkür gezegeni 5) Yardımcı yemek – (halk
dili) Akarsu yatağı 6) Kesin yargı – İskambil
destesinin en altındaki kağıt 7) Çölde esen rüzgar –
Bir opera parçası – Neptünyum’un simgesi 8)
Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce
sürülen kat – (halk dili) Ucu sivri bir çeşit takoz 9)
Beyaz – (kısaca) Anadolu Ajansı – Kasla ilgili olan
10) Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan –
Hadım etme 11) Bilimde dal, kol – Antimon’un sim-
gesi 12) Bir nota – Gürültü, patırdı 13) Yasalarla
belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu
gelenek – (zooloji) Tırpana – Rütbesiz asker 14) Yük
hayvanı katarı – Müzik alfabesi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (zooloji) Çulluk – Soru – Erkek boz deveye 7
yaşından sonra verilen ad 2) Japon çiçek düzen-
lemesi – Çeşitli gösterilerin yapılıdığı eğlence yeri
3) Koyu pekmez – İridyum’un simgesi –
Fransiyum’un simgesi 4) Avuç içi – Arsenik’in sim-
gesi – Bedeninde eksik bir yanı olan (canlı) 5)
Asker paltosu – Baba, cet – Sarhoş bağırması 6)
Vilayet – Böbürlenme – Atın hızlı yürüyüşü 7) Eşek
yavrusu – Yoğurtla yapılan içecek – En kısa zaman
8) Tahtaboş, teras – Epope 9) Yayla atılan çubuk –
Yapma, etme – Hint kamışı 10) Tehlikeli durum –
İnleme – Engel 11) Çocuğu olan kadın – Mısır
halkından olan kimse – Tutarga.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) İdefiks,
Aks 2) Nüve, Alarga 3)
Ag, Sprint 4) Tafta,
Pomat 5) Haile, Ram 6)
Av, Uca, Uç 7) Aylak,
Akide 8) Ta, Lutr, Dip 9)
Md, Saika 10) Kauçuk,
Uran 11) Birleşen 12)
Star, İka, Es 13) Kir,
Otonomi 14) Akait,
Lemis.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)İnat, Kat, Kıska 2)
Dügah, Yama, Tik 3) Ev,
Faal, Dubara 4)
Festival, çir 5) Pal,
Kusur, Ot 6) Kar, Eu,
Taklit 7) Slip, Cari, Ekol
8) Anorak, Kuşane 9)
Artma, İdare, Om 10)
Kg, Amudi, Anemi 11)
Saat, Çepin, Sis.
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Bugün yaz sıcağında canımız soğuk bir şeyler istediğinde buzdolabının
kapağını açıp alıveriyoruz. Oysa eskiden bu iş bu kadar kolay değilmiş.
Bundan binlerce yıl önce insanlar yiyeceklerini ve içeceklerini soğutmak için
kışın dağlardan ya da göllerden topladıkları buzları kullanırlarmış. Bu buzları
mahzenlerde depolar, sonra da yiyecek ve içecekleri soğutmada
kullanırlarmış. 

İnsanlar, zaman içinde buzu tatlı yapımında kullanmayı düşünmüşler.
Örneğin, meyve sularını buz, şeker ya da bal gibi malzemelerle karıştırarak
tatlılar yapmaya başlamışlar. Ancak bu soğuk ve lezzetli tatlıları yalnızca
varlıklı insanlar tüketebiliyormuş. Çünkü bu tatlıların yapımında kullanılan
buzları dağlardan ya da göllerden toplayıp getirmek çok zahmetli ve masraflı
bir işmiş. 

1589’da, İtalyan biliminsanı Giambattista Della Porta, üzerine tuz
koyulmuş buzun yiyecekleri daha hızlı ve daha fazla soğuttuğunu fark etmiş.
Çünkü buz, üzerinde tuz varken yiyeceklerden daha çok ısı alıyormuş.

İlk dondurmalar, Della Porta’nın keşfettiği bu özellikten yararlanılarak
hazırlanmış. Dondurma yapmak için, önce krema, süt ve şekerden oluşan bir
karışım hazırlanırmış. Bu karışım, bir kabın içine koyulur; bu kap da içinde
tuz ve buz olan bir başka kabın içine yerleştirilirmiş. Karışım, her yerinin eşit
şekilde soğuması için sürekli karıştırılırmış. Bu sırada eriyen buz, karışımın
ısı kaybederek donmasını sağlarmış. 

Bu işin en güç yanı karışımı sürekli elle karıştırmakmış. Çünkü
dondurmanın bu şekilde donması saatler alıyormuş. Bunun çaresini de
1846’da Nancy Johnson adlı ABD’li bir kadın bulmuş. Johnson, karıştırıcı bir
kol yardımıyla çevrilen ilk dondurma makinesini tasarlamış. 

Ardından dondurma yapmak çok kolaylaşmış. Zaman içinde dondurma
makineleri daha da geliştirilmiş. Daha sonra da dondurma fabrikaları
yapılmaya başlanmış.

Bazı kaynaklarda, MS 1. yüzyılda yaşamış ünlü Roma İmparatoru Neron’un
meyveleri üzerine kar serpiştirilmiş olarak yemeyi sevdiği anlatılır. Bu
nedenle köleleri sık sık dağlara kar toplamaya gönderirmiş. 

Dondurmanın ilk örneklerinden birinin Moğollarda görüldüğü söylenir.
Anlatılanlar göre, atlı Moğol askerleri çöl boyunca uzun yolculuklar yaparmış.
Bu yolculuklarda, yanlarına aldıkları yiyecekler arasında süt kaymağı da
olurmuş. Atlarıyla dörtnala giderlerken kaymak bol bol çalkalanırmış. Çölde
geceleri sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle donarmış. Bu da dondurma
benzeri bir çeşit soğuk tatlı olarak tüketilirmiş.

İlk dondurma tariflerini 13. yüzyılda Çin’den Avrupa’ya getiren kişinin
Marko Polo olduğu söylenir. Ancak bu bilginin doğruluğu kesin değildir.

Peki, dondurmayı külahta sunmayı ilk kim düşündü? 
Dondurma 1904’e kadar tabaklarda sunulurmuş. Bu tarihte, ABD’de

binlerce kişinin gezdiği çok büyük bir fuar düzenlenmiş. Bu fuarda
tezgahlarda pek çok ürün
sergileniyor, yiyecek ve içecekler
satılıyormuş. Bir dondurma
satıcısının hiç tabağı kalmamış.
Yan tezgahta da bugün
kullandığımız külahların
şeklinde hamur tatlıları satan
bir tatlıcı varmış. Tatlıcı
dondurmacıya tabak yerine, bu
külahları kullanmasını önermiş.
Fikir dondurma satıcısının
aklına yatmış, hemen işe
girişmişler. 

Fuarı gezen ziyaretçiler
dondurmayı bu şekilde
yemekten çok hoşlanmışlar.
Böylece dondurmanın külahta
sunulması düşüncesi tüm
dünyaya yayılmış. 

Dondurma 19. yüzyılın
ortalarına kadar genellikle
evlerde yapılırmış. Daha sonra

çok sevilen bir yiyecek haline gelmiş ve fabrikalarda
üretilmeye başlanmış.

Bir dondurma fabrikasında ilk olarak içinde süt,
krema ve şeker bulunan bir karışım
hazırlanır. Ardından, bu karışım
“pastörizasyon” işleminden
geçirilir. Pastörizasyonun
amacı, karışımın içinde
bulunan
mikroorganizmaları yok
etmektir. Bundan sonra sıra
“homojenizasyon” adı verilen
işleme gelir.
Homojenizasyon,
sütte ve kremada
bulunan
yağların çok
küçük parçalara
ayrılmasını
sağlar. 

Homojenizasyon,
bu yağ parçacıklarının
karışımın içinde
eşit olarak
dağılmasına da
katkıda
bulunur.

Homojenizasyon
işleminin ardından
karışım buzdolabında 4-5 C’de
soğutulup dinlendirilir. Sıra
meyve, çikolata, kuruyemiş
gibi maddelerin eklenmesine
gelir. Bunlar eklendikten
sonra karışım dondurma
makinelerinden geçirilir. Bu
makineler, karışımı bir yandan
sürekli karıştırır, bir yandan da
dondurur. Bu sayede dondurmanın içinde hava
kabarcıkları oluşur. Bu aşamada dondurma henüz

kısmen
donmuş bir
haldedir. Bu haldeyken
külahlara ya da kaplara
doldurulur. Son olarak da -30
C’de dondurulur ve o
bildiğimiz kıvamını alır. 

İlk dondurma fabrikası
1851 yılında ABD’de
kurulmuş. Ülkemizde
dondurma üretimini EBGA
(Yunanistan Süt Sanayii)
çubuk dondurma şeklinde
başlatmış. Türkiye’de ise 1957
yılında Ankara’da Atatürk
Orman Çiftliği Pastörize Süt
ve Mamülleri Fabrikası’nda
dondurma üretilmeye
başlanmış. 

Sevgiyle kalın, 
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim
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Sevimli fare Muşmuş’un
dünyaya geldiği günden beri
güçsüz bir kuyruğu varmış.
Kendisi büyüyor, güçleniyor
ama kuyruğu hep cılız
kalıyormuş. Muşmuş bu
duruma çok üzülüyormuş.

Her gece yatmadan önce
kuyruğunu düşünürmüş.
Kendisinin de ablası Meluş gibi
güçlü ve güzel bir kuyruğu
olsun istermiş.

Yine böyle düşünceli ve
üzgün olduğu bir akşam çok
önemli bir karar vermiş. 

Kendi kendine,
- Üzülmenin bir faydası yok!

Kuyruğumun güçlenmesini
istiyorsam bir şeyler

yapmalıyım. Yarın sabah
erkenden kalkıp Gökkuşağı
Orkanı sakinlerinin her birine,
kuyruğumun güçlenmesi çin ne
yapabileceğimi soracağım. Elbet
içlerinden biri bana yardımcı
olur, demiş.

Ertesi gün uyanmış ve
hemen yola koyulmuş.
Karşısına her çıkana,
kuyruğunu güçlendirmek için
ne yapabileceğini soruyormuş.
Gökkuşağı Ormanı’nın en bilge
hayvanlarına danışmış.

Ancak hiçbiri, Muşmuş’un
kuyruğunun güçlenebileceğine
inanmıyormuş. Bu yüzden de
ona yardımcı olamamışlar.

Nihayet yaşlı fil Horti,
Muşmuş’a yardım edebileceğini
söylemiş.

-Muşmuşcuğum!
Daha önce
minik bir
sincap da

böyle

bir durumla karşılaşmıştı. Ona
düzenli olarak spor yapmasını
söyledim. O da hiç
vazgeçmeden kararlılıkla spor
yaptı. Sonunda güçlü ve güzel
bir kuyruğu oldu. Şimdi sana da
tavsiyem, kuyruğunu hareket
ettirerek spor yapman. Ama
unutma! Bu iki günlük bir iş
değil. Sonuç almak için uzun
süre çalışmalısın. Kararlı
olmalısın, demiş.

Ardından da hangi
hareketleri yapması gerektiğini
Muşmuş’a bir bir öğretmiş.

Muşmuş, Horti’ye teşekkür
ettikten sonra evine dönmüş. 

Ertesi sabah uyanmış ve hiç
vakit kaybetmeden Horti’nin
öğrettiği hareketleri yapmaya
başlamış. 

- Kuyruk üç kere sağa... Şimdi
üç kere sola… Şimdi tekrar
sağa… Hoop yukarı, hoop aşağı!

Kıvrıl kuyruk kıvrııl! Uza
kuyruk uzaaa!

Muşmuş,
kuyruğunu bir o
tarafa bir bu tarafa
sallayarak spor
yapıyormuş. 

Ablası
Meluş da

onun bu
halini gülerek

seyrediyormuş.
- Ha ha ha!

Böyle çalışınca
kuyruğunun

güçleneceğini mi
sanıyorsun? Çok

komik, diyormuş. 
Meluş’un gülmesi ya

da kuyruğunu sallayarak
yanından geçmesi Muşmuş’un

umrunda bile değilmiş. O
kararını vermiş bir kere. Ne
olursa olsun spor yapmaya 

devam edecek,
böylece güçlü bir
kuyruğa
kavuşacakmış.

Muşmuş artık
her gün düzenli
bir şekilde
spor yapıyor,
bıkmadan

usanmadan kuyruğunu
çalıştırıyormuş.

Hatta, Horti’nin ona söylediği
gibi kuyruğuyla ağırlık da
kaldırıyormuş. Horti’ye göre bu
çalışma, Muşmuş’un
kuyruğunun
güçlenmesi
için çok
önemliymiş.

Günler günleri,
aylar ayları kovalamış. 

Bir sabah Muşmuş yine
uyanmış ve her zamanki gibi
spor yapmaya başlamış.

- Beş kere sağa, beş kere 

sola… 
Hoop yukarı,

hoop aşağı! 
Kıvrıl kuyruk

kıvrıııl!
Ablası Meluş, Muşmuş’un

sesiyle uyanmış.
- Yine mi Muşmuş? Kendini

boşuna yoruyorsun. Aylardır
bıkmadan usanmadan
çalışıyorsun. Vazgeç artık.
Kuyruğun hiçbir zaman benim
kuyruğum kadar güçlü ve güzel
olmayacak, demiş. 

Muşmuş, Meluş’a dönerek, 
- Emin misin? Gel istersen

kuyruklarımızı karşılaştıralım,
demiş. 

- Tamam, görelim bakalım ne
kadar güçlenmiş kuyruğun, diye
gülerek cevap vermiş Meluş.

İki kardeş yan yana
gelmişler. Kuyruklarını
uzatmışlar.

Meluş gözlerine inanamamış.
Muşmuş’un kuyruğu, kendi
kuyruğu kadarmış!

Şaşkınlığı geçtikten sonra
Muşmuş’a dönüp,

- Kardeşim, ben sana hep
güldüm. Kuyruğunun
güçlenmeyeceğini söyledim.
Ama sen asla vazgeçmedin.
Kararlılıkla çalıştın ve
başardın. Seni tebrik ederim.
Beni affedebilecek misin, diye
sormuş.

- Tabii ki affederim Meluş,
diye cevap vermiş. 

Sonra iki kardeş birbirlerini
sımsıkı kucaklamışlar. O
günden sonra her sabah
beraberce spor yapmışlar.

Sizin köşeniz                                     Burak Hasan - 7 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Bahar geldi,
otlar yeşerdi.
Kuzular 
çayırda biz de
dışarıda 
oynuyoruz. 

31 Mart 2017

Muşmuş’un kuyruğu
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BU aralar çok sık hastalanmaya
başladıysanız, en ufak değişiklik
dengenizi bozuyorsa dikkat edin;
bağışıklık sisteminiz giderek zayıflıyor
olabilir.

STRESİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN
Araştırmalar stresin bağışıklık
sisteminin en büyük düşmanlarından
biri olduğunu kanıtlamaktadır. Bunun
için stresten kaçamıyorsanız, mümkün
olduğunca uzak durun. Zevk aldığınız
şeyleri yapmak için kendinize zaman
ayırın.

KENDİNİZE BAŞKA BİR CANLIYI
DOST EDİNİN 
Köpekler ve diğer evcil hayvanlar size
arkadaşlığın yanı sıra egzersiz yapma
olanağı; böylece de sağlık sunabilir.
Çalışmalar evcil bir hayvanı olan
kişilerin kolesterol düzeylerinin daha
düşük ve kalp sağlıklarının daha iyi
olduğunu göstermektedir.

GÜÇLÜ BİR SOSYAL AĞ OLUŞTURUN 
Güçlü sosyal bağlar sağlığınızın üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Yeni yapılan
bir çalışma güçlü ilişkileri olan
insanların zayıf sosyal bağları olanlara
göre hayatta kalmak için gösterdikleri
çabanın % 50 daha fazla olduğunu
göstermiştir. Sosyal ağınızı genişletmek
için, gönüllü bir sınıf alarak ya da sizi
ilgilendiren bir gruba katılarak bunu
deneyin.

HAYATINIZDA POZİTİF DÜŞÜNCEYE
YER AÇIN 
Pozitif düşünceler bağışıklık sisteminize
sağlıklı bir destek verebilir.
İyimserliğinizi artırmak için zevk
aldığınız şeylere hayatınızda daha fazla
yer verin ve bardağın boş tarafını değil;
dolu tarafını görmeye çalışın.

KAHKAHA ATIN 
Kahkahanın bağışıklık sistemini
desteklemeye yardımcı olabileceğine
dair bazı bilgiler var olsa da henüz
kanıtlanmamıştır. Ancak siz yine de
kahkahayı hayatınızdan eksik etmeyin.

ANTİOKSİDANLARI TÜKETİN 
Antioksidan yönünden zengin ve
hücre yapısını korumaya
yardımcı olan meyve ve
sebzeleri sofranızdan eksik
etmeyin. Portakal, yeşil
biber, brokoli, kivi,
havuç, papaya ve
yeşil yapraklı
sebzeleri
tüketmeye özen
gösterin.

BOŞ KALORİLERDEN
KAÇININ 
Çerez, şeker ve gazlı
içecekler gibi işlenmiş
gıdalar vücudunuz için iyi
olmayan katkı maddeleri
ve kimyasallar içerirken;
vitamin ve lifler yönünden

fakirdir.

BİTKİSEL TAKVİYELER İÇİN
DOKTORUNUZA DANIŞIN 
Genel sağlığınızı iyileştirmek
için sarımsak, ginseng gibi
bitkisel takviyelerden
yararlanabilirsiniz; ancak
hekiminizin onayıyla…

Küçük değişikliklerle direncinizi arttırın

BELÇİKALI psikologlar, kötü vücut kokusunun
savunmasızlıkla ilişkilendirildiğini belirterek kötü
kokanlara daha fazla yardım etme ihtiyacı
duyulduğunu belirtti. Araştırmacılar 36 kişiyi rastgele
2 gruba ayırdı. Katılımcıların yarısına ter, bira ve kötü
kokuların bulunduğu tişört koklatıldı. Diğer grup,
üzerinde koku olmayan bir tişört kokladı.

KÖTÜ KOKANLARA DAHA FAZLA PARA
VERİLİYOR

Katılımcılardan şekli ve rengi aynı olan bu

tişörtlerin bir iş arkadaşlarına ait olduğunu hayal
etmesi istendi ve nasıl hissettikleri soruldu. Üzerinde
kötü kokuların bulunduğu tişörtü koklayanların
acıma duygusuna kapıldığı ve daha çok "ona
acıyorum" ifadesini kullandığı görüldü.

İkinci aşamada, 62 kişiden kötü kokan ya da
"temiz" tişört giyen bir kişinin yanına oturmadan önce
hislerine ilişkin anketi doldurması istendi. Daha sonra
tekrar anket dolduran katılımcılardan bir miktar
parayı kişiler arasında paylaştırması isteyen bilim
adamları kötü kokan tişörtlü bir kişinin yanına

oturanların bu kişiye daha fazla para verdiğini gördü.

KÖTÜ KOKU İLİŞKİLERİ ARTIRIYOR
Leuven Katolik Üniversitesinden Jeroen Camps,
"olumsuz hükümler" doğurduğu düşünülse de
araştırma sonuçlarının, kötü kokunun başkalarında
acıma duygusu uyandırdığını ve böylece kişiler
arasındaki ilişkilerin artmasını sağladığını
gösterdiğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Applied Social
Psychology" dergisinde yayımlandı.

Kötü kokan kişilerin acıma duygusu uyandırdığı belirlendi

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi

kabuğunuza çekilip, biraz
kafa dinlemek isteyebilirsiniz.

Çevrenizdeki pek çok insanın negatif
enerjisi sizi sıkabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) ilişkilere bakış açınız

değişiyor. İsteklerinizin gücü
sizi harekete geçirecek ve

İsteklerinizi ortaya koymak için
büyük bir gayret göstereceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Davetler,
organizasyonlar ve ekip
çalışmalarında başarılı

olacağınız bir dönemdesiniz…
Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Olaylardan

kolay etkileneceğiniz bir hafta.
Duygularınız derin ve yoğun

olacak. Sevdiğiniz konularla ilgilenin.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok eski
tanıdıklara rastlayabilir,

eski dostlarınızla
karşılaşabilirsiniz. Duyacağınız
haberlerden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Karmaşık duygular içine girebilir

ve yanılmış olduğunuzu
düşünebilirsiniz. Ancak
karşılaştığınız olaylar ve
karışıklıklar sizi fazla

zorlamayacak.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Heyecanlı ve
atak bir tavır

sergilemeniz mümkün.
Duygularınızı denetleyin ve güç
mücadelelerinden uzak durun. .

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Hareket halinde
olmak keyfinizi yerine
getiriyor. Çevrenizin ilgisi

moralinizi yükseltecek.
Böylece kafanızı karıştıran

sorunlardan uzaklaşacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Sürprizler
keyfinizi yerine getirecek.
Sürpriz aşklar ve heyecan
verici maceralar, duygularınızı
harekete geçiriyor. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)

Sevdiklerinizin ilgisi ve desteği ile
kendinize olan güveniniz
yükselecek. Küçük seyahat
planlarınız olabilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Tanışacağınız ilginç kişilerle
arkadaş olabilir, yeni edindiğiniz

dostlukları güçlendirmek için
keyifli organizasyonlar
yapabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Hayatı ve olayları sorguladığınız bir

dönemdesiniz, fakat
anlayışlı ve yapıcı
davranmayı
başaracaksınız. Böylece
isteklerinizi ortaya

koymanız daha kolay olacak.

b
u
rç
la
r.
..
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Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE) Aylık Bülteni

TÜTÜN ÜRETİMİ
Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
(THAE) üreticilerimizn bilgilendirme ve
bilinçlendirme projesi kapsamında; 2
yıldan beri üstlendiği köy toplantılarına
ek olarak basın aracılığılı ile de aynı
çabayı sürdürmektedir.  

Bilindiği üzere; Mart ayının son
haftası içerisinde tohumların ekileceği,
tütün fidelikleri (haşlamalıkları)
hazırlanmaktadır. Fidelikler; ideal
olarak önceki yıl tütün tarımı
yapılmamış bir alanda ve yerden 15-20
cm kadar yükseklikte kurulmalıdir. Bu
şekilde fazla suyun birikmesi ve hastalık
oluşumu için elverişli ortamın
sağlanmasından kaçınılmış olunacaktır.
Ayrıca; özellikle ilaç ve gübre
hesaplamasını kolaylaştıracağından,
ocakların genişlikleri de 1 metrede
tutulması önerilmektedir.

Ocakların üzeri düz olmalı, eğer yer
yer çukurluklar mevcutsa, düz bir tahta
ile onlar da düzeltilmelidir. Kullanılacak
kimyasal gübre de, ocakların üzerlerine
atılıp toprakla karıştırılmalıdır.
Tohumların kimyasal gübre ile temas
etmemesi gerekmektedir, aksi halde
tohum kaybına sebebiyet verilmiş
olunur. Kullanılacak kimyasal gübre
miktarı, toprak yapısı ve gübrenin
türüne göre değişkenlik
göstereceğinden; üreticinin, birlikte
çalıştığı ziraat mühendisine danışması
gerekmektedir. 

Kullanılacak olan hayvan gübresi;
mutlaka 3 yıllık, «yanmış» ve de elenmiş
olmalıdır. Tohumların üzerine
uygulanacak olan hayvan gübresi; yarım

santim yüksekliği geçmemelidir. Daha
kalın tutulduğunda, tohumların
çimlenmesinde kayıplara neden
olabilecektir.

Kullanılacak olan tohum miktarına
özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
Aşırı miktarda tohumun kullanılması,
daha ileriki dönemde fidelerin cılız
kalmasına ve de hastalıkların, başta kök
çürüklüğü olmak üzere, oluşması için
davetiye çıkarılmış olunur. 1m² fideliğe, 1
gram tohum yeterlidir. Ölçü olarak
kullandığımız kahve fincanında 40 gram
kadar tohum bulunmaktadır.

Bu noktada değinilmesi gereken
ikinci önemli nokta da; fideliklerin
sulama programıdır. Tohum çıkışlarının
tamamlandığı ana dek hergün sulamalar
yapılmalıdır. Toprak yüzeyinin kuru
kalması, tohumların çimlenmesini
azaltacaktır. Tohumların çıkışı
tamamlandığında ise; birgün arayla

sulamalar devam etmeli ve kullanılacak
su miktarı daha fazla olmalıdır.

Sulama suyunun, topakta uzun süre
kalması durumunda, hastalıkların çıkışı
için uygun ortam oluşturacağından;
sulamaların, sabah saatlerinde
yapılması önem arz etmektedir.

Son olarak, belirtilmesinde fayda olan
başka bir nokta; fideler gerçek 4 yaprak
oluşturuncaya kadar herhangi bir ilaçlı
müdahalenin yapılmaması gerekliliğidir.
O döneme kadar yeni çimlenen bitkiler
çok hassas olduğundan, ilaçlamadan
dolayı zararlanma meydana gelmesi
olasılıklar dahilindedir. 

TARIM-HAYVANCILIK 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ üyeleri 
Kadir Hüseyin  
Hüseyin Sadık

Merkezi
Gümülcine’de
bulunan Tarım –
Hayvancılık
Enstitüsü (THAE)
periyodik aralıklarla
yayınlayacağı
bültenle üreticilere ve
hayvan besicilerini
bilgilendirmeyi
amaçlıyor. Enstitü bu
çerçevede her
dönemle ilgili olarak
çiftçilere yönelik
bültenleri
kamuoyuyla
paylaşma kararı aldı. 
Enstitü bu bülteninde
tütün üretiminde en
önemli süreçlerden
biri olan haşlama
ekimini ele aldı.

Batı Trakyalılar’dan Zeytinburnu 
Belediye Başkanı’na ziyaret

İSTANBUL Zeytinburnu’ndaki
Batı Trakya Türkleri’nin kurduğu
sivil toplum kuruluşlarının başkan
ve yöneticileri, Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın’ı 24
Mart Cuma günü makamında
ziyaret ettiler. 

Heyette, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Zeytinburnu Şubesi Başkanı Fatih
Hacıbedel ve Yönetim Kurulu,
İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Hakan Güven ve
Yönetim Kurulu, Batı Trakya
Eğitim Araştırma ve Camii
Yaptırma Vakfı yöneticileri, Batı
Trakya Kur’an Kursu Yaşatma
Derneği Başkanı Hasan Şahin ve
BTTDD Zeytinburnu Şubesi
Gençlik Kolları üyeleri, daha önce
Zeytinburnu'ndaki Batı
Trakyalılara ait sivil toplum
kuruluşlarında başkanlık ve
yöneticilik yapmış olanlar ve
Zeytinburnu belediye meclis
üyeliği görevinde bulunmuş Batı
Trakyalılar yer aldı.

Ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getiren
Zeytinburnu Belediye Başkanı
Murat Aydın, “Zeytinburnu
ilçemizde yaşayan Batı Trakyalı
hemşehrilerimizin her daim
yanındayız. Yakın zamanda
yenilemesi yapılacak olan tesisler
için hem derneğimizin, hem de
spor kulübümüzün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, aynı zamanda

yapılacak imar düzenlemesi ile de
Batı Trakya Türkleri’nin yurt
ihtiyacını da karşılayacak bir tesisi
hayata geçirmenin çabası
içerisindeyiz.” dedi.

Ziyaret sırasında
gerçekleştirilebilecek projeler ele
alındı ve fikir alışverişinde
bulunuldu. 

“Türkiye’ye karşı
dikkatli konuşalım”

ESKİ Başbakanlardan Kostas Simitis, 13 yıldan sonra
sessizliğini bozarak verdiği ilk mülakatında Yunanlı
yetkililerin Türkiye'ye karşı daha dikkatli olmalarını
tavsiye etti. Adını vermeden Yunan Savunma Bakanı
Panos Kammenos'u ima eden Simitis, Türkiye'nin
referandum öncesinde gerek Suriye gerekse AB ile olan
gergin ilişkileri süresinde "Türkiye'yi tahrik edici
sözlerden uzak kalınması ve ne söylediklerine dikkat
etmesi gerektiğini" belirtti. 

Ege'de kasıtlı ya da kasıtsız bir kaza olabileceği
olasılığı üzerinde duran Simitis, 1996 yılında Yunan
Başbakanlığı döneminde Kardak Kayalıkları etrafında

yaşanan ve Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın
eşiğine dek getiren krize gönderme

yaptı. Simitis bu konuda, "O
dönemde ABD Başkanı Bill Clinton
vardı. Clinton iki ülke arasında

aracılık yaparak her iki ülkeyi de
teskin etmeyi başardı. Şimdi ise

benzeri bir kriz yaşanırsa ABD
Başkanı Donald Trump'ın aynı

niyeti göstereceğini sanmıyorum.
Trump belki de 'Bırakın bu iki

ülke birbirine düşsün
bana ne?'

diyebilir"
şeklinde
konuştu.
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İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Üç
Aylar ve Regaib Kandili nedeniyle yazılı bir
mesaj yayımladı.

Ahmet Mete’nin mesajı şöyle:

“Çok kıymetli Müslüman Türk
Kardeşlerim,

Dini kültürümüzde üç aylar olarak bilinen
Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kalp ve
gönüllerimizin manevi doyum mevsimleridir.
Zira bu aylarda Müslümanlar, Hakk’ın
rahmet, bereket ve mağfiretini elde etmede
doruğa ulaşırlar. Regaip kandiliyle başlayan
bu bereket iklimi, birbiri ardınca gelecek
Miraç ve Berat kandilleriyle devam ederek
Ramazan ayı ve Kadir gecesiyle zirveye ulaşır.

Bu özel ayları ve günleri, biz insanlara
armağan eden Yüce Rabbimize hamd ediyor
ve Efendimiz (s.a.v)’in şu duasıyla bu
mübarek günlerin manevi zenginliklerine
kavuşmayı arzuluyoruz: ‘Allahım Recep ve
Şaban’ı bizim için mübarek kıl! Ve bizi
Ramazan'a kavuştur.’ (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 1/259)

Her geçen gün azalan ömür sermayemize
yeni bir hayat veren bu günler, manevi ziyafet
zamanlarıdır. Tevbe ve istiğfarların af ve
bağışlanmayla sonuçlandığı, feyz ve
bereketin sağnak sağnak indiği zaman
dilimleridir.

Cenab-ı Hak Zümer suresinin 53’ncü
ayetindeki; “De ki: Ey kendilerinin aleyhine
aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün
günahları affeder. Çünkü O, çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
çağrısına kulak verme zamanlarıdır.

Aziz Kardeşlerim!
Recep ayının ilk Cuma gecesi, 30/31 Mart

Perşembe’yi Cuma’ya balayan gece olan
Regaib Kandili, Cenab-ı Hakk’ın kullarına
lütfuyla merhamet ettiği, az ibadetlerine
karşılık çok ecir verdiği rağbet gecesidir.
“Regaib” kelime olarak rağbet olunan şey,
büyük ikram, rahmet, bereket ve bağışlanma
anlamına gelmektedir. Regaib gecesi,
Rabbimizin mağfiretinin, lütuf ve ihsanının,
kendisine samimiyetle yönelen Müslümanlar
üzerine bol bol tecelli ettiği bir gecedir. Bu
gece kulun Mevlâ’ya yalvarış ve yakarışlarını
sunacağı ve onun sonsuz affından,
merhametinden faydalanacağı mübarek bir
gecedir.

İdrak edeceğimiz Üç Aylar ve mübarek
geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize,
milletimize ve toplumumuza karşı görev ve
sorumluluklarımızı hatırlamalı,
hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe
etmemize vesile olmalıdır. Ayrıca namaz,
oruç ve sadaka gibi amellerimizi
fazlalaştırmalı, büyüklerin gönülleri alınmalı,
eş ve dostlarımızın hatırları sorulmalı,

garipler aranmalı, sofralarımıza davet
edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardıma
muhtaç kimselere yardım edilmelidir.
Aramızdaki kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi
çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı,
hoşgörü, kardeşlik ve birlik içerisinde
olunmalıdır.

İnsanın ömründe inişli çıkışlı devreler
olmaktadır. Rabbimiz bu iniş ve çıkışların
olacağını bildiği için, maneviyatımızı
kurtaracak veya yanlışlarımızı gözden
geçirmeye vesile olacak anlar, mevsimler
bahşetmiştir. 

Manevi olarak arınmanın fırsatı olan üç
aylar, bu güzel mevsimin başlangıcıdır. Üç
aylar tekrar dirilmeye, yenilenmeye büyük
fırsattır.

Dünya üzerinde olup bitenleri takip
ediyorsunuz. Dinleri çatıştırmak isteyen
karanlık güçler; insanları ezmek, yok etmek
ve kargaşa çıkarmak peşindeler. Halbuki
dinlerin gayesi insanları ahlaklı kılmak,
terbiye etmek, barış ve huzur içinde beraber
yaşamalarını sağlamaktır.  

Biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
olarak başka dinden olanları asla düşman
görmez ve düşmanca tavırlara girmeyiz. Biz
dünyada refahın olmasını ister ve bu uğurda
başka dinden olanlarla iyi komşuluk
ilişkilerimizi önemseriz. 

Değerli Kardeşlerim,
Teknoloji çağında kendimize, ailemize,

çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. İnsanları
doyumsuz yapmaya çalışan şeytan ve
askerleri, aile yapısını yok etmek için çeşitli
hile ve tuzaklarla elinden geleni yapmaltadır.
Aile yapısı çok önemlidir. Eşler birbirine
sevgi, saygı ve sadakat duymalıdır. Hayatta
gelen zorluklara karşı sabırla birlikte göğüs
germelidir. Evlatlarına karşı önem vermeli,
onları en iyi bir şekilde yetiştirmeye
çalışmalıdır. Evlatlarımıza düşman gibi değil,
ciğerparemiz gibi muamele etmeliyiz. 

Son dönemde duymaya pek alışık
olmadığımız boşanmaların sıklaştığına
maalesef şahit oluyoruz. Evlatlar okuma
bahanesiyle bulundukları çevreye uyarak,
Türk-İslam kültüründen yoksun bir şekilde
yetişmekte, dini ve milli hasletlerimizden
uzaklaşarak sigara, içki eroin gibi kötü
alışkanlıklar edinmektedir. Bu konuda anne
babalar ise maalesef duyarsız kalmaktadır.
Oysa biliyoruz ki, çocuklarımızın Türk – İslam
kültürüne göre yetişmeleri için uğraş
vermemiz Allah’ın bir emridir.

Kısacası; Batı Trakya’da Müslüman Türk
olarak varlığımızı devam ettirmemiz için
birlik ve kardeşlik duyguları içinde olmak çok
önemlidir. Ama bu birlik ve kardeşlik sözde
değil, özde olmalıdır. Geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımıza da sahip çıkmalı, onları
milli ve dini hasletlerine uygun bir şekilde
yetiştirmeliyiz. 

Aziz Kardeşlerim,
Geçtiğimiz günlerde Dimetoka’daki

Osmanlı’dan kalma en önemli tarihi
eserlerimizden biri olan Çelebi Sultan
Mehmet (Beyazıt) Camii yanmıştır. Yanmış
mıdır, yakılmış mıdır bunun araştırılmasını
ülkemiz yetkililerine bırakıyoruz. Ancak son
dönemde ırkçılık tırmanmakta, tırmandıkça
da mabetlerimize karşı saldırılar da
artmaktadır. Bizler, Yüce Allah’tan barış ve
huzurun zedelenmesine sebep olan tüm kötü
akımların son bulmasını bunun yanında
dünyada kardeşliğinin hakim olmasını,
insanlığın mutluluğunu sağlanmasını
temenni ederiz. 

Bu vesileyle Üç Ayları ve Regaip
Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan,
bizleri Regaiple kendisine rağbet eden, Miraç
ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini
idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak
eden kullarından eylemesini niyaz ederim.”

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Üç Aylar ve Regaib
Kandili nedeniyle yazılı bir mesaj
yayımladı.

İbrahim Şerif’in  yazılı mesajı
şöyle:

“Çok değerli Batı Trakya
Müslüman Türk Kardeşlerim,

Yüce Rabbimiz'in rahmet, af ve
mağfiretinin sağanak sağanak
yağdığı, feyiz ve bereketin
yoğunlaştığı mübarek üç aylar
mevsimine kavuşmuş bulunuyoruz.
29 Mart Çarşamba günü üç ayların
başlangıcıdır. Yüce Rabbimiz'e
şükrediyor ve Peygamber Efendimiz
(s.a.s.)'in duasıyla bu mübarek
günleri karşılıyoruz: “Allah'ım Recep
ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı
kıl ve bizi Ramazan Ayı'na kavuştur.”

Üç ayların ilki olan, Recep Ayı'nın
ilk Cuma gecesi Regaib Kandili'dir.
İnşaallah önümüzdeki 30 Mart
Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece
Regaip Kandili'ni idrak etmiş
olacağız. Bu geceler Müslümanların
birlik ve beraberliğinin pekiştiği,
sevgi ve muhabbetin aramızda
yayıldığı, Yüce Rabbimiz'in ‘Toplu bir
şekilde Allah'ın ipine (Kur'an'a)
sımsıkı sarılın ve parçalanıp
bölünmeyin.’ ayetine uygun bir
yaşam şekli benimsediğimiz anlardır.

Kıymetli Müslüman Kardeşlerim,
Regaip çok rağbet edilen, bol bol

rahmet ve bereket, çok lütuf ve ihsan
demektir. Bu sebeple Regaip Kandili
Allah'ın rahmet ve mağfiretinin
kendisine samimiyetle dua ve niyaz
eden Mü'minleri kuşattığı bir gecedir.
Yüce Rabbimiz bu mübarek gecenin
hürmetine kullarının tövbelerini ve
dualarını kabul eder, pek çok günah
işleyenlerin günahlarını ilâhi rahmet
ve mağfiretiyle bağışlar. Cenab-ı
Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de ‘Bana
dua edin, duanıza cevap vereyim.’
buyurmaktadır. Peygamberimiz
(s.a.s.) de: ‘5 gece vardır ki bu
gecelerde yapılan dualar geri
çevrilmez. Recep Ayı'nın ilk Cuma
gecesi (Regaip), Şaban Ayı'nın 15.
gecesi (Beraat), Cuma geceleri,
Ramazan ve Kurban Bayramı

geceleri.’ buyurmuştur.
Sevgili Kardeşlerim,
Hayat su gibi akıp gitmektedir.

Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir.
Geçen günleri geri getirmek mümkün
değildir. Gelecek günleri
yaşayacağımıza dair hiçbir
garantimiz de yoktur. Bugünün
değerlendirilmesi ise bizim
elimizdedir. Mübarek gün ve
gecelerin manevî ikliminden
yararlanarak içinde bulunduğumuz
zamanın kıymetini bilip, üzerimize
düşen kulluk görevlerini hakkıyla
yerine getirmeye çalışmalıyız. Bu
mübarek gün ve geceler, kendimizi
toparlamak, sorgulamak,
davranışlarımıza çeki düzen vermek
için bulunmaz fırsatlardır.

Üç aylarda ve kandil gecelerinde
Rabbimiz'i daha çok anmaya ve
Sevgili Peygamberimiz'e salât-ü
selamlar getirmeye özen gösterelim.
Geçen yıl bizimle birlikte olan eş,
dost, akraba ve arkadaşlarımızdan
bu geceye ulaşamayanlar var. Bu
kandilin bizim için de son kandil
olabileceğini düşünerek,
görevlerimizi Yüce Allah'ın istediği
şekilde yerine getirmeye gayret
gösterelim.

Muhterem Kardeşlerim,
İdrak edeceğimiz üç aylar ve

mübarek geceler, öncelikle
Rabbimiz'e, ailemize, toplumumuza
karşı görev ve sorumluluklarımızı
hatırlatmalı, hatalarımızdan ve
günahlarımızdan tövbe etmemize
vesile olmalıdır. Ayrıca böyle zaman
dilimlerinde büyüklerin gönülleri
alınmalı, eş ve dostlarımızın hatırları
sorulmalı, garipler ve yetimler
gözetilmeli, yardıma muhtaç kişilere
yardım edilmelidir. Aramızda
kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi çıkar
hesapları bir tarafa bırakılmalı,
hoşgörü kardeşlik ve birlik beraberlik
içerisinde olunmalıdır.

Son günlerde 600 yıldan bu yana
ayakta duran Dimetoka kent
merkezinde bulunan Çelebi Mehmet
Camii olarak ta bilinen Beyazıt Camii,
çıkan yangın sonucu büyük hasar
görmüştür. Temennimiz yetkililerin
söylediği üzere aslına uygun olarak
en kısa zamanda onarılmasıdır.

Değerli Kardeşlerim,
Batı Trakya'mızda üç aylar ve

kandil geceleriyle ilgili güzel
etkinlikler düzenlenmektedir. İşte üç
ayların başlamasıyla birlikte yine
kandil gecelerinde düzenlenecek
olan mevlid-i şeriflerle, birlik ve
beraberliğimizi pekiştireceğiz. Bu
vesileyle özellikle gençlerimizin
düzenledikleri bu güzel etkinliklere
katılmaya gayret gösterelim.

Yüce Rabbim Receb ve Şaban
Ayları'nı bizlere mübarek kılsın ve
bizleri Ramazan Ayı'na kavuştursun.
Bu vesile ile Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın mübarek üç aylarını
ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili'ni
tebrik ediyor, tüm İslâm Âlemi'nin ve
insanlığın kurtuluşuna vesile
olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz
ediyorum.”

Seçilmiş Müftülerden Üç Aylar mesajı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Y
üce Rabbimizin
rahmetini insanlara bol
bol ihsan ettiği belli

vakitler ve belli mevsimler
vardır. Kameri aylardan Recep,
Şaban ve Ramazan ayları,
manevi bereketi bol olan zaman
dilimlerindendir.

Hayatın çeşitli sıkıntıları ve
imtihanlar neticesinde yıpranan
ve yorgun düşen ruhlarımız bu
mukaddes zaman dilimlerinde
yenilenme fırsatı bulur.
Asırlardır ecdadımız bu
mübarek üç aylara büyük önem
vermişlerdir. Bu üç ayların
içindeki mübarek geceler, bir
kaybı olanın karanlıkta onu
kandille aramasına benzetilmiş
ve bu maksatla tarihimizde
onlara "kandil geceleri"
denilmiştir. Rasulullah
Efendimiz (sav) üç aylara
kavuştuğu zaman şöyle dua
etmiştir: “Allahım Recep ve
Şaban aylarını hakkımızda
hayırlı ve mübarek kıl, bizi
Ramazan ayına ulaştır.”

Yine Resul-ü Ekrem
Efendimiz başka bir hadis-i
şeriflerinde “Recep Allahın,
Şaban benim, Ramazan da
ümmetimin ayıdır”
buyurmuşlardır.

29 Mart Çarşamba günü
Recep ayının ilk günü ile üç
aylar başlangıcı, 30 Mart
Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan
gece de Regâib kandilidir. 

Bu mübarek zaman dilimleri
kainatın sahibi Cenab-ı Hak
tarafından bizlere verilmiş
büyük bir ganimettir. Bu aylar
ve içindeki müstesna geceler
adeta Yüce Rabbimizin bizi
bağışlaması için bir lütfudur.
Bizler de bu mübarek ayların
değerini bilip hürmet
göstermeli, bu manevi
atmosferden olabildiğince
istifade etmeliyiz. 

Muhakkak her gün ve her ay
Allahındır ama bazı gün ve
ayların mübarek ve önemli
oluşu Allah-u Teala'nın onlara
değer vermesindendir. Hal
böyle olunca bizler de bu
aylarda nefis muhasebesi
yapmalı, günahlarımıza tövbe
etmeli, kendimiz, ailemiz ve
bütün Müslümanlar için dua
etmeliyiz. Peygamber
Efendimiz bir hadislerinde
şöyle buyurmuştur: “Beş gece
vardır ki, o beş gecede yapılan
dualar geri çevrilmez, kabul
olunur. Bunlar; 1- Recep ayının
ilk cuma gecesi (Regaib

gecesi). 2- Şaban'ın 15. gecesi
(Beraat gecesi) 3- Cuma
geceleri. 4- Ramazan Bayramı
gecesi. 5- Kurban Bayramı
gecesi.”

Regaib; arzu edilen değerler,
feyiz, bereket demektir. Bu
gece Yüce Rabbimiz kendisine
yönelen kulları bağışlar, onlara
bol bol ihsanlarda bulunur. 

Böyle mübarek bir geceyi
ihya etmek üzere önceden ruhi
yönden kendimizi hazırlamamız
gerekir. Bu anlamda, öncelikle
nefis muhasebelerimizi yapmalı
ve özümüze dönerek
özeleştiride bulunmalıyız. Bir
yıl boyunca hayır ve şerler
adına neler yaptık? Düşünmeli
ve hayır adına yapmış
olduğumuz şeylerden dolayı
Cenab-ı Hakk’a hamd ve
şükürlerimizi sunmalı; yapılan
şerler için de tevbe ve istiğfarda
bulunmalıyız. Gelecek günlerin
planlamasını yaparak bundan
sonraki hayatımızı daha iyi
değerlendirecek adımlar
atmalıyız. İnsanlığa akl-ı
selimin hakim olması ve
dünyada akan kan ve
gözyaşının sona ermesi için
dualar etmeliyiz. Hergün artan
ahlaksızlık ve edepsizlik
buhranından topyekün
kurtulmak için, nefsimizden
başlayarak, gücümüz
nisbetinde herkesin bu kötü
gidişata dur diyecek mücadele
ve mücahede azmine
ulaşmasına destek vermeliyiz.
Toplumların, arsızlık,
ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık,
yolsuzluk, kin ve intikam
duygularıyla hareket etmemesi;
merhamet ve sevgisinin yaygın
hale gelmesi için örnek
oluşturacak faliyetlere
kendimizi hazırlamalıyız.

Özellikle azınlık olarak
yaşayan Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu olarak bizlerin,
birlik ve beraberlik ruhu içinde
kardeşlik ve sevgi duygusuyla
birbirmizle kenetlemeliyiz.
Anne ve babamıza,
yakınlarımıza sevgiyle ve
iyilikle yaklaşalım. Gönlümüzü
bulandıran haset, kin,
düşmanlık, haksızlık ve zulüm
çamuruna bulaşmaktan
sakınalım. Gönüllerimizde
iyilik, fazilet ve bilgi ışığını
yakalım. Kalplerimiz bu güzel
duygularla dolsun. Üç aylar ve
Regaib Kandiliniz mübarek
olsun. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Üç aylar ve Regaib kandili 

Kitap Yıldızlarını 
Arıyor Yarışması’nın
ikincisi yapıldı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB), Batı
Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİHLİMDER) ve İskeçe Türk
Birliği (İTB) tarafından düzenlenen 2. Kitap
Yıldızlarını Arıyor Yarışması, 26 Mart Pazar günü
yapıldı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya
İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği, İskeçe Türk Birliği ve Fiyaka dergisi
tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen
yarışmaya öğrenciler büyük ilgi göstermiş ve
yarışma başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. 

2. Kitap Yıldızlarını Arıyor Yarışması, 26 Mart
Pazar günü yapıldı. Öğrenciler bu yılki
yarışmaya da büyük ilgi gösterdi. Pazar günü

yapılan kitap okuma yarışmasına ilkokullardan,
ortaokullardan ve liselerden yüzlerce öğrenci
katıldı. Yarışma, GTGB, BİHLİMDER ve İTB’de
yapıldı. Yarışmaya ilkokul 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf
öğrencileriyle, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Bu yıl yarışmanın kapsamı genişletilerek
öğrenci velileri de yarışmaya dahil edildi.
“Okumanın Yaşı Yoktur” sloganıyla oluşturulan
yetişkinler grubununun ailelerde kitap okuma
alışkanlığını teşvik etmek amacıyla
oluşturulduğu ifade edildi.

Yarışmada her grupta ilk üçe giren öğrencilere
ve yetişkinlere farklı hediyeler verilecek.
Yarışmanın ödül töreni 31 Mart Cuma günü saat
19:00’da Apollon Düğün Salonu’nda yapılacak.

İskeçe Türk Birliği kongreye hazırlanıyor
İSKEÇE Türk Birliği (İTB), kongreye hazırlanıyor. İTB’nin olağan genel kurulu 2 Nisan Pazar

günü gerçekleştirilecek.
Kongreyle ilgili olarak İTB tarafından şu yazılı açıklama
yapıldı:

“İskeçe Türk Birliği'nin 90. yıllık olağan genel kurul
toplantısı 2 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Tüzük gereği çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yeni
yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin de yapılacağı
yıllık olağan genel kurul toplantısı, 9 NİSAN 2017 PAZAR
günü saat 11:00'da İskeçe Türk Birliği Lokali'nde

yapılacaktır.
NOT: İskeçe Türk Birliği üyelerine yıllık olağan genel

kurul davetiyeleri gönderilmeye başlanmıştır. Davetiyesi
ulaşmayan üyelerimiz İskeçe Türk Birliği Sekreterliği’ne veya

İskeçe Türk Birliği Yönetim Kurulu üyelerine başvurabilir.
Seçimlerde oy kullanmak için 2017 yılı aidatının ödenmesi yeterlidir.”
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UNICEF: Η φτώχεια χτυπά τα μισά 
παιδιά της Ελλάδας

M
ισό εκατομμύριο παιδιά στην
Ελλάδα ζουν σε συνθήκες
φτώχειας, ενώ, ένα στα δύο

παιδιά της χώρας ζουν σε συνθήκες
υλικής αποστέρησης.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την
ετήσια έκθεση της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNICEF για την
«Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα
2017 - Τα παιδιά της κρίσης» που
συντάχθηκε για λογαριασμό της από
επιστημονική ομάδα με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία για την παιδική ευημερία στη
χώρα μας σήμερα.

Συγκεκριμένα, η UNICEF σημειώνει,
ότι ο «κίνδυνος σχετικής φτώχειας των
παιδιών από 23% το 2009 αυξάνει σε
28,8% το 2012 και στη συνέχεια
μειώνεται ελαφρά στο 26,6% το 2014.
Αυτό σημαίνει ότι μισό εκατομμύριο
παιδιά στη χώρα ζουν σε φτωχές
οικογένειες. Η γραμμή όμως σχετικής
φτώχειας δεν είναι ο πλέον κατάλληλος
δείκτης για να αποτυπώσει τις αλλαγές

στο επίπεδο διαβίωσης τόσο του γενικού
πληθυσμού της χώρας όσο και των
παιδιών κατά την περίοδο της κρίσης και
της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας.
Αυτό, γιατί μετά το 2009 έχουμε
δραματική μείωση των εισοδημάτων στην
χώρα, γεγονός που επιφέρει ανάλογες
μεταβολές και στο εκάστοτε όριο
σχετικής φτώχειας που υπολογίζεται ως
ποσοστό του διαμέσου ισοδύναμου
εισοδήματος της χώρας  σε κάθε έτος. 

Ως αποτέλεσμα, την περίοδο αυτή το
όριο φτώχειας από 598 ευρώ/μήνα που
ήταν το 2009 μειώνεται σε μόλις 376
ευρώ/μήνα το 2014. Με άλλα λόγια το
όριο φτώχειας μειώθηκε κατά 37%
γεγονός που αντανακλά την αντίστοιχη
μείωση που υπέστησαν την ίδια περίοδο
τα μεσαία εισοδήματα στη χώρα».

Στην έκθεση αναφέρεται, ότι «με βάση
το όριο φτώχειας του 2007 (έρευνα 2008)
το ποσοστό παιδικής φτώχειας από
22,6% το 2008 μειώνεται στο 20,7% το
2009. Στη συνέχεια όμως αυξάνει με

δραματικά γρήγορους ρυθμούς και
ανέρχεται στο 55,1% το 2014 (στοιχεία
της έρευνας του 2015). Αυτό σημαίνει
ότι το 2014 το 55,1% των παιδιών της
χώρας είχε συνθήκες διαβίωσης
αντίστοιχες με αυτές που είχε το 20,7%
των παιδιών το 2009. Οι αριθμοί αυτοί
καταδεικνύουν τις καταστροφικές
επιπτώσεις της κρίσης στο επίπεδο
διαβίωσης των νοικοκυριών με παιδιά
στη χώρα».

Ο δείκτης υλικής αποστέρησης μετρά
την αδυναμία των νοικοκυριών να
ικανοποιήσουν συγκριμένες βασικές
ανάγκες (αγαθά και υπηρεσίες) που
θεωρούνται κρίσιμες για την ευημερία
και το επίπεδο διαβίωσης των ατόμων,
όπως πληρωμή πάγιων λογαριασμών,
κάλυψη έκτακτων οικονομικών
αναγκών, κατάλληλη διατροφή, επαρκή
θέρμανση, 1 εβδομάδα διακοπές και
πρόσβαση σε συγκεκριμένα διαρκή
καταναλωτικά αγαθά. Ένα παιδί βιώνει
αποστέρηση αν ζει σε νοικοκυριό που
αδυνατεί να ικανοποιήσει τουλάχιστον
3 από τις 9 επιλεγμένες βασικές
ανάγκες. Σε ακραία αποστέρηση είναι
τα νοικοκυριά που αδυνατούν να
ικανοποιήσουν 4 από τις 9 αυτές
ανάγκες.

Το 2015 σχεδόν ένα στα δύο παιδιά
στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες υλικής
αποστέρησης. Με ποσοστό 45% η
Ελλάδα με μεγάλη διαφορά είναι η
χώρα όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν
την υψηλότερη υλική αποστέρηση
μεταξύ των 14 παλαιοτέρων χωρών-
μελών της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό είναι
σχεδόν διπλάσιο από αυτό που
παρουσιάζει η αμέσως επόμενη σε
υλική αποστέρηση χώρα της ΕΕ-14

(Ιταλία). 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι

σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία
εμφανίζουν μονοψήφια ποσοστά στο
πεδίο αυτό. Αντίστοιχα υψηλό (22%)
είναι και το ποσοστό των παιδιών στη
χώρα που ζουν σε συνθήκες ακραίας
αποστέρησης. Το ποσοστό αυτό είναι
επίσης διπλάσιο του αντίστοιχου που
εμφανίζει η χώρα με την αμέσως
χειρότερη επίδοση (Ιταλία). Χώρες
όπως οι σκανδιναβικές, η Ολλανδία, η
Γερμανία και η Αυστρία εμφανίζουν
κίνδυνο ακραίας αποστέρησης
μικρότερο του 5%. Τα στοιχεία αυτά
επιβεβαιώνουν την δραματική
κατάσταση στην οποία διαβιώνει
μεγάλο μερίδιο των οικογενειών με
παιδιά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα
καταδεικνύουν την αδυναμία του
συστήματος κοινωνικής προστασίας της
χώρας στο πεδίο αυτό.

Η δυσμενής κατάσταση των παιδιών
στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται και από το
ποσοστό  των παιδιών που ζουν σε
συνθήκες «φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού», που αποτελεί και δείκτη-
ορόσημο της Στρατηγικής 2020 της ΕΕ.
Την περίοδο της κρίσης και της
εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας
στην Ελλάδα, επιδεινώνεται σημαντικά
το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε
συνθήκες "φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού". Επιπρόσθετα την
περίοδο αυτή διαφοροποιείται
σημαντικά ο κίνδυνος «φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού» που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ελλάδα
από τον αντίστοιχο μέσο όρο του
συνόλου της  ΕΕ-27».

BULGARİSTAN’da pazar günü
yapılan erken parlamento seçimlerinde 5
siyasi güç, yüzde 4 barajını aşarak
parlamentoya girdi.

Katılım oranının yüzde 51 olarak
gerçekleştiği seçimin resmi olmayan
sonuçlarına göre, eski Başbakan Boyko
Borisov’un liderliğindeki merkez sağ
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) Partisi oyların yüzde
32,55’ini aldı.

Eski Komünist Parti’nin devamındaki
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde
27,02 oy oranı ile ülkenin ikinci büyük
siyasi gücü oldu.

Irkçı ve aşırı milliyetçi partileri bir çatı
altında toplayan Birleşik Vatanseverler
ise yüzde 9,12 oy oranıyla üçüncü sırada
yer aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) de yüzde 8,94 oyla
parlamentodaki yerini korudu. Ancak
2014’te yüzde 14.8’lik oyla 38 vekil
kazanan HÖH 26 vekilde kaldı.

Petrol ve ilaç sektöründe faaliyet
gösteren iş adamı Veselin Mareşki’nin
Volya (İrade) Partisi de yüzde 4,16 oy
alarak parlamentoda temsil hakkı elde
etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre,
ülkenin 240 üyeli parlamentosunda
GERB 96, BSP 79, Birleşik Vatanseverler
27, HÖH 26 ve Volya 12 sandalyeye sahip
olacak.

Bulgaristan’da Türk ve Müslümanların
oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST)
Partisinin Hürriyet ve Şeref Halk Partisi

(HŞHP) ile kurduğu DOST Birliği ise
parlamento dışında kaldı. Birlik oyların
yüzde 2,95’ini aldı.

TEPKİ TOPLADI
Türkiye’deki sandık sayısının
azaltılması, oy kullanmak için
Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek
isteyen çifte vatandaşların sınırda aşırı
milliyetçi gruplar tarafından
engellenmesi ve Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu, AB ülkeleri
dışındaki ülkelerde oy kullanacak
seçmene sandık başında Kiril alfabesiyle
dilekçe yazma mecburiyeti getirilmesi
gibi engellemeler çok sayıda Türk
seçmenin oy kullanmasını zorlaştırdı. 

Türkiye’de 136’dan fazla olan sandık
sayısının 35’e düşürülmesi sabahın erken
saatlerinde oy verme merkezleri önünde
uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Türkiye’de sandık sayısının azaltması
nedeniyle hafta sonu Bulgaristan’a
giderek oy kullanmak isteyen çifte
vatandaşlar, tüm sınır kapılarında
ülkeye girişte saatlerce bekletildi.
Bulgaristan sınır kapısı çıkışında aşırı
sağ milliyetçi grupların eylem yapmasını
gerekçe gösteren Bulgar polisi,
Türkiye’den ülkeye araç girişine izin
vermedi. Gümrük kapısı önünde
bekleyen grup da Türk seçmenlerin,
ülkelerindeki seçimlerde oy
kullanmasını istemediklerini yönünde
eylem yaptı. Sınırda saatlerce bekletilen
Bulgaristan vatandaşı Türklerin birçoğu
sınırdan yürüyerek geçmek zorunda
kaldı.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunun

(ZİK) oy kullanma işlemlerinin
başlamasına çok kısa süre kala AB
dışındaki ülkelerde oy vereceklerin
sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe
doldurması şartı getirmesi de yurt
dışındaki Bulgaristan vatandaşı binlerce
seçmenin tepkisine neden oldu. Sandık
başında doldurulması gereken bu
dilekçeler, Kiril alfabesini bilmeyen
Bulgaristan vatandaşlarının oy
vermesini zorlaştırdı. Türkiye’deki
sandık sayısını bu seçimde azaltan seçim
kurulu, daha önceki seçimlerde söz
konusu dilekçelerin doldurulması
sırasında Kiril alfabesi bilmeyenlerin
başkalarından yardım almalarına
müsaade ediyordu.

HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI
Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim
sonuçlarını 31 Mart’ta açıklayacak.

Komisyonun sonuçları resmi olarak
açıklamasının ardından hükümet kurma
görüşmeleri başlayacak.
Cumhurbaşkanı, parlamentoda temsil
edilen siyasi partilerle istişarelerde
bulunacak.

Seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı
ilk önce en çok oy alan partiye hükümet
kurma görevini veriyor. Bu ilk girişimin
başarısız olması durumunda,
cumhurbaşkanı ikinci siyasi güce, onun
da başarısız olması halinde kendi
tercihine göre üçüncü bir partiyi veya bir
koalisyonu hükümeti kurmakla
görevlendiriyor.

Kurulacak hükümetin yeni
parlamentodan güvenoyu alabilmesi için
240 milletvekilinin en az 121’inin
desteğini alması gerekiyor.

GERB’in Birleşik Vatanseverler ile
koalisyona gitmesi bekleniyor.

Bulgaristan’dan Türk seçmene engel
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İNGİLTERE, Lizbon
Anlaşmasının 50. maddesini
işleme koyarak, 44 yıllık
üyeliğin ardından Avrupa
Birliği'nden (AB) ayrılma
(Brexit) sürecini resmen
başlattı. 

İngiltere’nin AB Daimi
Temsilcisi Tim
Barrow, Başbakan Theresa May
imzalı, birlikten ayrılmayı
düzenleyen Lizbon
Anlaşmasının 50. maddesini
işleten mektubu, AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk'a 29 Mart
Çarşamba günü verdi. 

İngiltere’nin AB Daimi
Temsilcisi Tim Barrow’dan
Brexit mektubunu aldıktan
sonra bir açıklama yapan Tusk,
ne Brüksel ne de Londra için
mutlu bir günmüş gibi
davranmaya neden olmadığını
belirterek, “Brexit’in tek olumlu
yanının, 27 AB ülkesini daha

kararlı ve birleşmiş hale
getirmesi” olduğunu söyledi.
Tusk açıklamalarını, “Başka ne
söyleyebilirim ki, sizi şimdiden
özledik” diyerek tamamladı.

Böylece, İngiltere'nin geçen
sene haziran ayında yapılan
referandumun sonucu
çerçevesinde birlikten ayrılması
süreci de resmen başlamış oldu.

Taraflar, bir sonraki aşamada
ayrılma anlaşmasının
maddelerine ilişkin
müzakerelere başlayacak. İki yıl
sürmesi öngörülen süreç,
İngiltere ve AB'nin üzerinde
anlaşacakları metnin, hem
İngiltere Parlamentosu hem de
Avrupa Parlamentosu
tarafından onaylanmasıyla
tamamlanacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk,
cuma günü AB'nin Brexit yol
haritasının taslağını
açıklayacak. Taslağın, 29

Nisan'da yapılacak İngilteresiz
AB liderleri zirvesinde kabul
edilmesi
durumunda, müzakerelere
geçilecek. 

AB'nin, önceki
taahhütlerinden dolayı
İngiltere'ye yaklaşık 60 milyar
euroluk bir fatura çıkarılacağı
belirtiliyor. Söz konusu
faturanın, müzakerelerde en
tartışmalı konulardan biri
olması bekleniyor.
Ayrıca İngiltere'de yaşayan
birlik vatandaşları ile AB
ülkelerinde yaşayan İngiltere
vatandaşlarının Brexit sonrası

durumları da diğer zorlu
konular olarak öne çıkıyor. 

23 Haziran 2016'da yapılan
referandumda halkın
yüzde 52'si AB'den ayrılma
yönünde oy kullanmıştı. Geçen
süre zarfında, AB sık sık
İngiltere yönetiminden 50.
maddeyi bir an önce işletmesini
istemişti. İngiltere, 1973 yılında
birliğe katılmıştı. 

LONDRA’DA GÖSTERİ
İngiltere'nin AB’den ayrılık
(Brexit) sürecinin resmen
başlatılması, başkent Londra'da
protesto edildi. İngiltere

merkezli, ırkçılık karşıtı
çalışmalarda bulunan "Irkçılığa
Karşı Dur (Stand Up To Racism)"
adlı sivil toplum kuruluşu
tarafından düzenlenen gösteri
için Londralılar başkentin
Westminster bölgesindeki
Başbakanlık binası önünde bir
araya geldi. Protestoda, İngiliz
hükümetinin, 44 yıldır üyesi
olduğu AB'den ayrılık kararını
resmiyete dökmesi eleştirildi.
Eylemde AB bayrakları
dalgalandıran göstericilerin,
bazı bayrakların üzerindeki
yıldızlardan birini karaladıkları
görüldü.

İngiltere, AB'den çıkış sürecini başlattı

IRAK'ın Kerkük kentindeki
Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi (IKBY) bayrağının tek
taraflı onayla kentteki kamu
binalarına asılması kararına tepki
amacıyla gösteri düzenledi. Bu
sırada bir valilik görevlisi, aracıyla
il binasına girmeye çalışırken iki
göstericiyi yaraladı.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri
tarafından düzenlenen "IKBY
bayrağına tepki" gösterisine
katılan binlerce Kerküklü,
ellerinde Türkmen bayraklarıyla
valilik binası önünde bir araya
geldi.

Kerkük İl Meclisi tarafından
sadece Kürtlerin katıldığı
oylamada alınan bayrak kararının
kaldırılmasını isteyen Türkmen
göstericiler, "Vali istifa", "Kerkük
Türkmen'dir Türkmen kalacak" ve
"Yasa dışı karar alındı" şeklinde
sloganlar attı. 

Gösteri sırasında hükümet
görevlisi olduğu belirtilen bir kişi,
valilik binasına aracıyla girmek
isterken iki göstericiyi yaraladı.
Söz konusu araç hızla olay
yerinden uzaklaşırken, yaralı iki
Türkmen hastaneye kaldırıldı. 

Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt

Bölgesel Yönetimi (IKBY)
bayrağının tek taraflı onayla
kentteki kamu binalarına asılması
kararını mahkemeye
taşıyacaklarını belirterek,
Türkmenlerin de bayraklarını
dalgalandırmak istediğini söyledi.

Salihi, Kerkük'te düzenlediği
basın toplantısında,
"Türkmenlerin katıldığı gösteride

bu ülkede diğer bayrakların
yanında Türkmen bayrağının da
dalgalanması talep edildi ve bu
oldukça doğal bir haktır. Hiç
kimsenin bayrağına karşı olmayan
Türkmenler kendi bayraklarının
da yasalar çerçevesinde
yaşadıkları bölgelerde asılmasını
istiyorlar." dedi. 

ABD'nin Hawaii
eyaletindeki bir federal
yargıç, Başkan Donald
Trump'ın ikinci seyahat
yasağı kararnamesi için
verdiği yürütmeyi durdurma
kararını süresiz olarak
uzattı.

Yargıç Derrick Watson'ın
kararı, yargı süreci
sonuçlanana kadar
Trump'ın nüfusunun
çoğunluğu Müslüman olan 6
ülkeye getirdiği seyahat
kısıtlamasını
uygulayamayacağı anlamına
geliyor.

Hawaii eyaleti, Trump'ın
6 Mart'ta yayınladığı ikinci
kararnameyi, "eyaletin
turizmine zarar verdiği ve
yabancı öğrenciler ile
çalışanların seyahatine
engel teşkil ettiği"
gerekçesiyle dava etmişti.

16 Mart'ta yürürlüğe giren
başkanlık emri, İran Suriye,
Somali, Sudan ve Yemen
vatandaşlarına 90 günlük
seyahat yasağı koyarken,
tüm mültecilerin ülkeye
girişine de 120 gün yasak
öngörüyordu.

Trump'ın seyahat yasağına
“süresiz durdurma”

Kerkük'te IKBY bayrağına karşı gösteri

Brexit süreci, Birleşik Krallık
(İngiltere) Başbakanı Theresa
May’in ıslak imzasını taşıyan altı
sayfalık mektubun AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk’a
iletilmesiyle resmen başladı.
Brüksel’in Londra’ya 60 milyar
euroya kadar çıkabilecek bir fatura
kesmesi kuvvetle muhtemel.
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Haftanın Sohbeti DİMETOKA ÇELEBİ SULTAN
MEHMET CAMİİ YANDI

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimin son

cümlesi şöyle idi: “Haftaya ne mi
okuyacaksınız. Mehmet Hilmi’nin
üçüncü sürgün serüveninden çok ama
çok acıklı bir anıyı sizlerle
paylaşacağız” demiştik.

Ancak evdeki hesap çarşıya
uymadı. Çünkü çok büyük bir hüzünle
söyleyelim. Aşağıda okuyacağınız gibi
yalnız bizim bu bölgenin değil,
Balkanların en muhteşem bir tarihi
eseri olan, DİMETOKA ÇELEBİ
SULTAN MEHMET CAMİİ (Ulu camii).
22 Mart Çarşamba gecesi sabaha karşı
şimdiye kadar pek açıklanamayan bir
sebepten dolayı o muhteşem tarihi
anıt yandı.

O tarihi anıtı yakinen tanımış 1956
yılında iki defa namaz kılmış bir insan
olarak zarafeti, görkemliği aklımıza
geldikçe, “Acaba bu bir masal” mı diye
hafızamıza, sağduyumuza

sığdıramıyoruz hala.”
Maalesef, hakikat olan bu izahı zor

olay, nasıl, neden, niçin soruları ile
şimdilik susuyoruz ve bütün akıllı
insanlara şunu hatırlatıyoruz.

“BU GİBİ BÜYÜK ve TARİHİ
ESERLERE SAHİP ÇIKINIZ,
KORUYUNUZ. ÇÜNKÜ BU GİBİ
ESERLER İNSANLIĞIN İNSAN OLMA
SİMGESİDİR” diyoruz.

Elbette gelecekte bu muhteşem
tarihi eser için mutlaka dediğimiz gibi
her halde yüreğinde biraz insanlık
duygusu taşıyan insanlar bu eseri bir
parça da olsa yerine gelmesine
mutlaka gayret göstermelidirler.

Aksisi için bir tek şey söylenebilir:
“ALLAH AKIL FİKİR VERSİN”

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki GÜNDEM gazetesi

haber olarak her şeyi her mesul
kişilerin ağızlarından çıkanı çok net
olarak haber vermiştir. Gazeteye

teşekkür ederiz.
Ancak, biz kişi olarak bu

söylenenlere asla güvenmiyoruz,
inanmıyoruz.

Niçin mi?
Arşivlerimizde böyle akibetlere

uğramış olan eserlerin arkasından hep
böyle laf edilmiş örnekler dolu. Lakin
uygulamaya gelince doğru dürüst bir
örnek dahi yok. Bu fikrimiz için sizleri
6 Nisan 1941’lere götüreceğiz ve
İskeçe’yi Drama ve Şahin’e bağlayan
ana yolun üzerindeki “HAMİDİYE”
köprüsünün doğu bölümü niye hala
yapılmadı. Bu gün bu durumu bir kişi
çıkıp bize izah edebilir mi?

Onun için biz bugün elimizde böyle
onlarla örnek olduğundan “BİZ
VERİLEN SÖZLERE İNANMIYORUZ,
İTİMAT ETMİYORUZ” diyoruz.

Evet, bundan önceki
sohbetlerimizde söylemiştik. Bugün
bir daha hatırlatalım. Şimdiye kadar

“YUNANİSTAN’DAKİ TÜRK MİMARİ
ESERLERİ” için bir kitap yazılmıştır.
Bu kitabı da rahmetli aziz kardeşim ve
dostum “İSMAİL BIÇAKÇI” yazmıştır.
Bu kitaptaki “TÜRK MİMARİ
ESERLERİ” çok sevgili “İSMAİL
BIÇAKÇI” 20 yıla yakın bir zaman
içinde büyük emek vererek
gerçekleştirmiştir. Bazı çalışmalarına
biz, bizzat gönüllü olarak
katılanlardanız.

Dimetoka’daki “ÇELEBİ SULTAN
MEHMET CAMİİ” ve diğer Türk
mimari eserler için Dimetoka’ya çok
defa beraber gittik. Bu
çalışmalarımızdan elimizde yüzlerce
resim ve notlar bulunmaktadır
neşredilmek için.

İnşallah kısmet olur bunları ilk
fırsatta neşrederiz temennisinde
bulunalım ve bu tarihi cami yangını
gibi bir daha acı olaylar yaşamamak
dileği ile vedalaşalım.

Müstesna insan sayın “İSMAİL BIÇAKÇI’ nın hem Batı Trakyalılara hem de tüm insanlıga
bıraktığı “YUNANİSTAN’DA TÜRK MİMARİ ESERLERİ” kitabının 56,57,58,59 ve 60 cı
sayfalarında bu tarihi eseri nası anlattığını hep beraber okuyalım mı?
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Emine Tabak Ahmet

Otizm nedir?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

K
elime anlamı “içe
dönüklük” olan otizm,
son zamanlarda sıkça

duyduğumuz bir sözcük haline
gelmiştir. Otizm, genellikle iki
yaşlarında belli olan, sosyal
etkileşime zarar veren, sınırlı
ve tekrarlayan davranışlarla
görülen, beynin gelişimini
etkileyen bir rahatsızlıktır.
Otistik çocuklar, genellikle
öğrenme zorluğu çekerler.
Zeka düzeyi normal yada geri
olabilir. Ancak zeka seviyesi ne
olursa olsun, otistik çocuk
çevreyi algılamakta zorlanır.

Bir anne adayının özürlü
çocuk doğurma ihtimali %2’dir.
Otistik çocuk doğurma ihtimali
ise %5’tir. Bir otistik çocuktan
sonra, ikincisinin de otistik
olma riski %3’tür. Otizm, erkek
çocuklarda, kız çocuklarından 4
kat daha fazla görülmektedir.
Her çocuktaki otistik belirtiler
ve bunların seviyesi de
farklıdır.

Otizmin belirtilerine
baktığımızda, sosyal ilişkilerde
güçlük, konuşma zorluğu,
sessiz iletişimde zorlanma,
oyun oynama ve hayal gücünü
kullanmada zorlanma,
değişikliklere karşı tepki
gösterme gibi özellikleri
görebiliriz. Otistik bir çocuk
başkalarıyla ilgilenmez. Göz
temasından kaçınır. İstediği bir
şeyi büyüklerinin ellerini
kullanarak gösterir. Diğer
çocuklarla oynamaz. Sürekli
aynı konu üzerinde konuşur.
Sebepsiz yere güler, ağlar ve
anlamsız davranışlarda
bulunur. Anlamsız sözleri üst
üste tekrarlar. Adını
söylediğimizde bakmaz. Tek
başına oturup, saatlerce dönen
bir objeyi seyreder: Çamaşır
makinesi yada pervane gibi.
Konuşma zorluğu vardır.
Söylediği kelimeler zor
anlaşılır. Genellikle takıntıları
vardır. Mesela sevdiği bir
şarkıcıyı sürekli dinlemekten
bıkmaz.

Otizmin nedenlerine
baktığımızda genellikle şunları
görebiliriz: Hamilelik
döneminde annenin, aile içi
huzursuzluklar nedeniyle
duygusal çatışmalar (korku,

panik) yaşaması, ruhsal
sorunlarının olması ve bu
nedenle de annenin bebeğini
reddetmesi. Doğumdan sonra
da annenin bebekle yeterince
ilgilenmemesi, çocuğun yalnız
bırakılması, çocuğun aşırı
televizyon izlemesi yada fazla
müzik dinlemesi. Zira çok fazla
televizyon izleme, çocuklarda
bağımlılık haline geldiğinde
çocuğu sosyal yaşamdan
kopararak çeşitli problemler
ortaya çıkartabilir. Otizmin
diğer bir nedeni de soyaçekim
olarak görülmektedir.

Otizm her çocukta ayrı
şekillerde görülebilir. Derecesi
de hafiften çok ağıra kadar
kendini gösterebilmektedir.
Bunun için de otizm teşhisi
konulmuş olan çocuklarda,
farklı özellikler dikkati çeker.

Otizmin tedavisi de artık
günümüzde olumlu sonuçlar
verebilmektedir. Ancak önemli
olan ailenin çocuktaki farklılığı
erken anlayabilmesi ve bir
uzmana başvurabilmesidir.
Otizmin değişik şekilleri
olduğu için, bunun uzman
tarafından teşhis edilerek,
duruma göre bir tedaviye
başlanması gerekir. Ailelerin,
sadece otizm konusunda değil,
her zaman özellikle ilk yıllarda,
çocuklardaki değişiklikleri
farkedebilmesi çok önemlidir.

Otizmde de erken yaşlarda
farkedildiğinde, çocuğun
yetenek ve ihtiyaçları
doğrultusunda özel eğitim
programları hazırlanması ve
uzman kişiler tarafından
uygulanması çok yararlı olur.
Bu özel eğitim sürecinde de
çocuğun kendi çocuk doktoru,
özel eğitim uzmanı, konuşma
terapisti, çocuk nöroloğu ve
ailenin, ortak çalışması son
derece önemlidir. Artık özel bir
eğitimle çok iyi duruma gelmiş
otistik çocuklar görebilmek
mümkündür. Burada en önemli
görev aileye düşmektedir.
Ailenin çocuğun durumunu
erken farkederek bir uzmana
başvurması, son derece
önemlidir.

Sağlıklı, mutlu bir hafta
geçirmenizi dilerim.

İzmit’teki Batı Trakyalılar
kahvaltıda biraraya geldi

22

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi üyeleri, kahvaltıda
biraraya geldi.

Buluşmaya, BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur,
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit
Belediye Meclis Başkan Vekili İbrahim Elgin, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez
Denetim Kurulu Başkanı Seyit Saitoğlu ve 350
civarında İzmit’te ikamet eden Batı Trakya Türkü
katıldı. 

Programda ilk sözü şube başkanı Lütfü Bodur
alarak, beş yıldır geleneksel hale getirdikleri aile
toplantılarına yeni dönemde de devam ettiklerini
ve sağlanan yoğun katılımın birlik ve
beraberliklerinin göstergesi olduğunu söyledi.
Yunanca kurs ve folklor ekibi konusunda da
müjde veren Bodur, yakın zamanda bunları da
uygulamaya koyacaklarını dile getirdi.

BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de,
“2015 yılında on başlık altında hazırladığımız
çözüm önerilerimizi içeren rapor doğrultusunda
anavatanda ikamet eden Batı Trakya Türkleri’nin,
bu hafta bu sorunlarının yüzde 80’inin
çözüldüğüne şahitlik ettik. Hatta tüm Balkanlar’a
uygulanmasına vesile olduk. Umarım çok yakın
zamanda bunların sorunsuz şekilde uygulamaya
döküldüğünü de görürüz. Bunlardan  birisi,
çalışma izni konusuydu şimdilik süreç kısaltılarak
her başvurunun 15 günde neticelendirileceği
konusunda hemfikir olundu. Yine içimizde dert
olan, sorunları bugüne kadar çözülememiş 2 bin
500 tane Haymatlos kardeşimizin Türk
vatandaşlığına geçmesi sorunuydu. Bu
arkadaşlarımız istisnai şartlar kapsamında Türk
vatandaşı olacak. Birinci derece yakınları olanlar
içinde bu istisnai vatandaşlık başvurusu geçerli
olacak. Yine vatandaşlığa geçmede kısa süreli
turistik ikametler ve öğrenci ikametleri de gün
sayımında dikkate alınacak.  Üniversite
öğrencilerimizin ödediği yüksek harçlar
konusunda sıkıntılarımız vardı. Biz alt limite
indirilmesini istedik, ancak aldığımız müjdeye
göre Haziran ayında alınacak Bakanlar Kurulu
kararına göre Türk vatandaşları gibi hiç harç
ödenmeyecek. İkamet tezkereleri süreleri
pasaport süresince olacak ve özel sigorta
mecburiyeti de ortadan kalkıyor.” diye konuştu.

Batı Trakyalılar’ın Türkiye’deki sağlık
sisteminden ne şekilde yararlanabileceği
konularında da bilgi veren Genel Başkan
sözlerine şöyle devam etti: “Bir diğer önemli konu
da sağlık güvencesiydi. Üç farklı uygulama alanı
olacak; birisi ikamet alanlar her ay 53 TL ödemek
kaydıyla GSS kapsamında sağlık hizmeti alacak.

Bir diğeri, birinci derece Türk vatandaşı yakını
olanlar ikamet almasa da, GSS kapsamına
girecek. Üçüncüsü ise ne Türk vatandaşı yakını ne
de ikameti yok diyelim, Gümülcine’de, İskeçe’de
yaşıyor; hemşehrim. Etabli belgesi ile ÇSGB ‘ye
başvuracak, muafiyet belgesi alacak ve her ay 53
TL ödeyerek sağlık güvencesine kavuşacak.
Gördüğünüz gibi çözümlerin çoğu geldi, diğerleri
de umarım gelecek. Şimdi Turkuaz karta dahil
olmak, çifte vatandaşların askerlik problemini
çözmek ve gayrimenkul alımında engelleri
ortadan kaldırmak  bizlere nasip olur inşallah
diyorum. Yaklaşık iki ay önce, ‘sorunları çözmek
için bir kez daha ve son kez olmak üzere yeniden
genel başkanlığa adayım’ demiştim. Sorunlar
çözüldü, azaldı. ‘Vazgeçsek mi’ diye düşünmedik
tabi, adayız dedik sözümüz baki, kalan sorunları
çözeceğiz ve bu dönem bölgedeki kronik
sorunlara ağırlıklı şekilde yöneleceğiz. Dağınık
yapımızı tek yumruk haline döndüreceğiz. Kendi
kurum içi yapılanmamızı güçlendireceğiz.
Temsilcilikleri çoğaltacağız, kendi yerlerimize
kavuşup sosyal tesisler kazandırıp kültürel
aktivitelere yöneleceğiz. İnsana dair her alanda
var olacağız. Nasip olur yeniden şecilirsek
önümüzdeki dönem için düşüncelerimiz
bunlardır.”

Genel Başkan Hüseyin sözlerini, “Tabi bu genel
konuların yanında İzmit’te hedefimizdeki Göç
Müzesi’ni de en kısa sürede belediye başkanımız
ile birlikte açılışını gerçekleştirebilmemiz
temennisi ile Mayıs ayında İstanbul’da buluşmak
dileğiyle güzel bir pazar günü diliyorum.” diyerek
tamamladı.

Ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat
Doğan, derneğin hemşehri derneğinin ötesinde
bir dernek olduğunu vurgulayarak, “Bir anlamda
ülkemizi milli anlamda da temsil eden ve bunun
için mücadele eden bir dernektir. Selanik’ten
kalkarak buraya gelen ve buradaki şehirlerini
sahiplenmeleri kültürümüzü yaşatmaları bizim
için hemşehri derneğinin çok ötesidir. Lütfü
kardeşimizle güzel çalışmalar yaptık. Türkiye’de
belki ilk olan anıtımızı yaptık, Yeni Cuma’da
çeşmemizi açtık. Daha sonra yaşlılarımızı Batı
Trakya’ya götürdük, ağaçlar diktik. Şimdi sıra en
önemlisine geldi. Süreci başlattığımız Göç
Müzesi’ni bir an önce yapmamız lazım ve bu
sadece müze değil sizlerin de faydalandığı sosyal
tesis olmalıdır. Sayın genel başkanı da uzun
süredir tanırım; seçildiği günden beri arı gibi
çalışıyor. Kendisinin yeniden aday olmasından
dolayı mutluluk duydum. Genel başkanıma
başarılar diliyorum.” dedi.
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GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
başarılarına bir yenisini daha
ekledi. 

2016-2017 eğitim ve öğretim
yılı Rodop ili ortaokul ve liseler
arası atletizm karşılaşmaları 22
Mart Çarşamba günü
düzenlendi. Gümülcine’deki
Panthrakikos stadyumunda
gerçekleştirilen karşılaşmalara
Celal Bayar Azınlık Lisesi
atletizim takımı da katıldı.

Beden eğitimi öğretmenleri
Sezgin Berber, Yılmaz Apti
Mehmet ve fizik öğretmeni
Murat Karahüseyin’in
gözetiminde yarışlara katılan
Celal Bayar Azınlık Lisesi
atletizm takımı, 8 altın, 9 gümüş
ve 7 bronz madalya kazanarak
karşılaşmaları 24 madalya ile
tamamladı.

Dereceye giren öğrenciler ile
yarıştıkları kategoriler şu
şekilde:

Lise bölümünde yarışan
öğrenciler:

ALTIN 
• Kayahan Kasabas / Liseler

arası disk atma Rodop ili
birincisi 

• Salih Hacı / Liseler arası 110
m. koşusu engelli koşu Rodop ili
birincisi 

• Semih Cara / Liseler arası
3000 m. koşusu Rodop ili
birincisi 

• Gamze Memet / Liseler
arası 800 m koşusu (kızlar)
Rodop ili birincisi 

GÜMÜŞ
• Ahmet Kara Çoban İbram /

Liseler arası disk atma Rodop ili
ikincisi 

• Zeynep Hırçın / Liseler
arası 400 m koşusu (kızlar)
Rodop ili ikincisi 

• Arda Hacı İsmail Muhterem
/ Liseler arası 3000 m koşusu
Rodop ili ikincisi 

• Bahadır Hasan / Liseler
arası 110 m koşusu engelli
Rodop ili ikincisi 

• Alper Memet / Liseler arası
cirit atma Rodop ili ikincisi

BRONZ 
• Esra Mustafa / Liseler arası

cirit atma (kızlar) Rodop ili
üçüncüsü 

• Esra Zekeriya / Liseler arası
gülle atma (kızlar) Rodop ili
üçüncüsü 

• Ayşegül Feyiz / Liseler arası
400 m koşusu (kızlar) Rodop ili
üçüncüsü 

• Rabiya Hırçın / Liseler arası
200 m koşusu (kızlar) Rodop ili
üçüncüsü 

Ortaokul bölümünde yarışan
öğrenciler:

ALTIN 
• Barış Ali Osman /

Ortaokullar arası disk atma
Rodop ili birincisi 

• Rıdvan Kuru Osman /
Ortaokullar arası gülle atma
Rodop ili birincisi 

• Talha Hacı / Ortaokullar
arası cirit atma Rodop ili
birincisi 

• Eslem Ali Çavuş /
Ortaokullar arası disk atma
(kızlar) Rodop ili birincisi 

GÜMÜŞ
• Duygu Küçük Amet /

Ortaokullar arası cirit atma
(kızlar) Rodop ili ikincisi 

• Mert Özyiğit/ Ortaokullar

arası 600 m koşusu Rodop ili
ikincisi 

• Berkay Semerci /
Ortaokullar arası 1000 m koşusu
Rodop ili ikincisi 

• Mustafa Kır Memet Hüseyin
/ Ortaokullar arası 300 m
koşusu Rodop ili ikincisi 

BRONZ
• Hamza Molla Sali /

Ortaokullar arası 150 m koşusu
Rodop ili üçüncüsü 

• Veysel Molla Ali /
Ortaokullar arası yüksek atlama
Rodop ili üçüncüsü 

• Bilge Mehmet / Ortaokullar
arası 300 m koşusu (kızlar)
Rodop ili üçüncüsü

Serbest kalma bedeli
20 milyon euro
Sezon başında
Galatasaray'dan bedelsiz
olarak ayrılan ve Deportivo
ile sözleşme imzalayan Emre
Çolak'ın sözleşmesinde 20
Milyon Euro'ya serbest kalır
maddesi olduğu ortaya çıktı. 
İspanyol Deportivo kulübü
sezon başında bedelsiz
olarak transfer ettiği ve
2019 yılına kadar sözleşme
imzaladığı Emre Çolak'ın
serbest kalma bedelini 20
milyon euro olarak belirledi. 
Bu sezon Deportivo ile 27
maça çıkan Emre Çolak 3 gol
6 asitlik performansı ile
dikkat çekiyor.

Celal Bayar Azınlık Lisesi başarıya doymuyor!

TFF ve UEFA'ya 220 milyon Euro'luk dava!

Steaua Bükreş’in adı
FCSB oldu
Romanya Birinci Futbol Ligi
takımlarından Steaua
Bükreş’in adı resmen FCSB
oldu.
Romanya Futbol
Federasyonundan yapılan
açıklamada, Steaua Bükreş
isminin FCSB olarak
değiştirilmesinin oy
birliğiyle kabul edildiği
bildirildi.
Romanya futbol tarihinin en
başarılı kulübü Steaua
Bükreş, isminde yer alan
"Steaua" ifadesinin telif
hakkının orduya ait olması
ve bu ismi yasa dışı
kullandığı iddiasıyla
Romanya Savunma
Bakanlığı tarafından 2011
yılında açılan davayı
kaybetmişti.
Mahkeme kararında, 1947
yılında ordu tarafından
kurulan futbol kulübünün
1998 yılında devlet
himayesinden çıkarak
özelleştiği ve 2004’ten bu
yana söz konusu ismi yasa
dışı kullandığı ifade
edilmişti.
Steaua Bükreş, ligde elde
ettiği 26 şampiyonluğun
yanı sıra 1986 yılında Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası
ve Avrupa Süper Kupası’nı
kazanmıştı.

FENERBAHÇE, şike iddiası ile Avrupa
Kupaları'na katılma yasağı getiren UEFA'ya
120 milyon, TFF'ye 100 milyon euroluk
tazminat davaları açacak.

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım başta
olmak üzere Fenerbahçeli diğer yöneticiler
için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
beraat kararının onanmasını talep etmesi
sonrası yeni hareket planını belirlemeye
başladı. Ayrıca CAS'ın da Trabzonspor'un
yaptığı başvuruyu reddetmesi sonrası Sarı-
Lacivertlilerin eli iyice güçlenmiş oldu.

YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Yönetimin şimdi tarihi tazminat talepleri
için harekete geçtiği ve toplam 250 milyon
euroyu bulacak davalar açacağı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler öncelikle Avrupa'ya
gitmeyi hak ettikleri dönemde UEFA
tarafından kupalarda oynatılmamaları
nedeniyle futbolun Avrupa'daki
patronundan tazminat talep edecek.
Kanarya'nın UEFA'ya 120 milyon euroluk
maddi ve manevi tazminat davası açmak
için gerekli hazırlıklara başladığı ifade
edildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR'A DA 
DAVA AÇILACAK
Fener sadece UEFA'ya hesap sormakla
kalmayacak. Aynı zamanda Kanarya'nın
şike iddiası dolayısıyla Avupa'ya gitmesini
engelleyen o dönemki Federasyon Başkanı
Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimindeki

isimlere karşı tek tek büyük davalar açacak.
Toplam olarak 100 milyon euronun

üzerinde dava açacak Fenerbahçe kulübü
ilerleyen zamanlarda bu rakamı daha da
arttırmayı planlıyor. Toplam rakamın 250
milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.
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Şükran Raif: “Oyuncunun 
er meydanı sahnedir”

TOÇEK Tiyatro Topluluğu
Yönetmeni Şükran Raif, 27 Mart
Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle
GÜNDEM’in sorularını yanıtladı. 

GÜNDEM: Uzun zamandır Batı
Trakya’da tiyatroyla ilgilendiğinizi
ve bunu halka sevdirmeye
çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
nedeniyle ne söylemek istersiniz?

ŞÜKRAN RAİF: 27 Mart Dünya
Tiyatrolar günü tüm tiyatro emekçi
ve tiyatro severler için diğer meslek
gruplarının özel günleri kadar
değerli. Bu günün esas anlamı
tiyatroya dikkat çekmesidir. Tiyatro
gerçekten meşakkatli ve pek çok
toplum için hiç kolay olmayan bir
sanat dalıdır. Çünkü bir ekip ve
ekipman sanatıdır. Merkezinde
insan vardır. İnsanı, insana,
insanla ve insanca anlatan bu
sanat, sahneden toplumlara ayna
tutarken; siyasi, toplumsal, tarihi
vs olaylara da taraf olur ve kayıtsız
kalmaz, kalamaz. Oyuncunun er
meydanı sahnedir; dolayısıyla
sahnede olmak ve bir karaktere
hayat vermek azımsanamayacak
kadar önemli ve değerlidir. Çabuk
tüketilir, ancak zor üretilir.
İnsanlarımızın bilinç ve eğitim
düzeyi yukarıya doğru ivme
kazandıkça, tüm sanat dallarına
verdikleri değer de aynı ölçüde
artmaktadır.

GÜNDEM: Batı Trakya insanının
tiyatroya ilgisi sizleri tatmin ediyor
mu?

ŞÜKRAN RAİF: Tiyatro sanatı da
azınlığımızda TOÇEK Tiyatro
Topluluğu’nun 18 yıldan bu yana
sahnelediği oyunlar sayesinde
oluşturduğu seyirci kültürüyle hak
ettiği değeri görmektedir diye
düşünüyorum. Belki de artık
TOÇEK olarak 27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü’nü kutlamaya
yönelik bir etkinlik düşünmeliyiz.
Bu yıl böyle bir etkinlik için
hazırlanmamız mümkün olmadı.
Gelecek yıl umarım bunu
gerçekleştiririz. 

İnsanımızın tiyatroya ilgisi yok
diyemem, çünkü salon doldurmak
gibi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak
niçin onca emek verip aylarca

hazırlandığımız oyunlarımızı daha
uzun süre oynamayalım. Bunun
nedeni olarak yerel yönetimlerin
öncülük yapmıyor olduklarını
söyleyebilirim. Oysa böyle bir
hizmeti, bölgelerindeki
insanlarımıza borçlular. Tüm yerel
yöneticilerle bu bilinçte
buluşabilmeyi ümit ediyorum. 

GÜNDEM: Şu anda
çalışmalarınız hangi aşamada?
Eğer üzerinde çalıştığınız bir oyun
varsa bu oyunun adı ne? Batı
Trakya’daki tiyatro severlerle ne
zaman buluşmayı planlıyorsunuz?

Şükran Raif: 2017 yılı için
TOÇEK olarak sayın Yılmaz
Erdoğan’ın “Bana Bir Şeyhler
Oluyor” adlı oyununu
sahneleyeceğiz. Çalışmalarımız
henüz okuma provası aşamasında
ve Ekim ayı gibi sahneye koymayı
planlıyoruz. 10 oyuncu ile
çalışmalarını sürdürdüğüm bu
oyun, ekonomik sıkıntı içindeki bir
ailenin düzenbaz ve şeytani bir
tanıdıkları nedeniyle bütün
parasını borsaya yatırması ile
başlıyor. Ekonomik kriz başlayınca
da bu ailenin bütün borsa kağıtları
düşüyor, hatta taban yapıyor ve
evin babası belli bir süre donup
kalmak suretiyle şoka giriyor. Daha
sonra elektroşok verilerek baba
normal haline dönüyor ve asıl
önemli olaylar bundan sonra
gerçekleşiyor.

Oyunda Necla Çavuş, Rıdvan
Durhan, Sebahattin Gasil, Öznur
Mehmet, Erdem Ahmet, Vildan
Yusuf, İrfan Hüseyin, Turgut Molla,
Gamze Berber ve Tijen Hasan rol
alıyor.

Kastamonu’da B. Trakya’yı tanıttılar

BATI Trakyalı öğrenciler,
Kastamonu Üniversitesi
kampüsünde düzenlenen “21
Mart Nevruz ve 4.
Uluslararası Öğrenci
Şenliği”nde stant açtı.

Şenlik, protokol üyelerinin
ve 42 ülkeden gelen
öğrencilerin ülke bayrakları
ile kortej yürüyüşü yapması
ile başladı. Protokol
konuşmalarından sonra
yabancı ülke temsilcisi
öğrenciler, kendi bölgelerini
temsil eden kıyafet ve

yiyeceklerle ülkelerini
tanıttılar.

Batı Trakya standında da
İskeçe’den giden ve
Kastamonu Üniversitesi’nde
eğitim hayatlarına devam
eden Bahar Şaban, Cemil
Ahmetçik, Güliz Mürseloğlu,
İskan Abdullahoğlu ve Ümran
Eblük görev alarak Batı
Trakya Türk azınlığını tanıttı.

Azınlık mensubu
öğrenciler, standı ziyaret
edenlere Yunanistan ve Batı
Trakya’nın damak

tadlarından kaçamak, börek,
sucuk lokumu, Paskalya
çöreği, saraylı, Kavala
kurabiyesi ve frappe ikram
etti.

Kastamonu Üniversitesi "21
Mart Nevruz ve 4.
Uluslararası Öğrenci
Şenliğinde" oluşturulan Batı
Trakya standında kullanılan
materyal ve yöresel kıyafetler,
BTTDD Zeytinburnu Şube
Başkanı Fatih Hacıbedel ve
yönetim kurulu tarafından
temin edildi.
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