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“AB ordusu” 
önerisi Avrupa’yı

böldü

Galaxy S6’da 
son 

yenilikler 20’de

Yunanistan 
AB ile uzlaşı
yolunda... 23’te

bilimdünya

Dört günde
iki saldırı
Dimetoka Derneği Başkanı Süleyman
Macur, 9 Mart Salı günü sabah
saatlerinde bölgedeki tayinli Vakıf
İdare Heyeti Başkanı Duba’nın sözlü
saldırısına uğradığını söyledi. 7 Mart
Cumartesi günü de derneğin camları
kimliği belirsiz kişilerce kırılmıştı.  »9

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi,
işadamı Levent Sadık Ahmet’le
menajerlik anlaşması imzaladı. Levent
Sadık Ahmet, hayatının en önemli
imzalarından birini attığını söyledi.
»7

Levent Ahmet,
Batı Trakya
tütününü
pazarlayacak

Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, İstanbul’da Batı Trakyalı
sağlık çalışanlarıyla buluştu.
Kahvaltılı toplantıyı, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği organize
etti. »4

“Batı Trakya 
bu milletin
Fantom ağrısı”

AEK - Olimpiakos
maçı

tatil edildi

»12-13İki azınlık gencinden
örnek girişim...

ZİRAAT Mühendisi Salih
Topal ile Zootekni Uzmanı
Hamza Mehmet’in,
“www.omatege.gr” adı altında
kurdukları web sitesi bölgedeki
çiftçi ve hayvan besicilerinin
başvurabileceği bir kaynak
niteliğinde. Geçtiğimiz
haftalarda tam olarak faaliyete
giren internet sitesinin facebook
ve twitter adresleri de
bulunuyor. 

Batı Trakya’daki azınlık
çiftçisi ile hayvan besicilerine
hizmet etmek isteyen iki genç,
bu girişimleriyle birçok kişi ve
kuruma da örnek oluyor. 

Topal ve Mehmet, kendi
olanak ve çabalarıyla hayata
geçirdikleri web sitesinde,
çiftçilere tarım ve hayvancılık
alanında bilgi veriyor ve onları
yeni gelişmelerden haberdar
ediyor.  » 8, 9 

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle BAKEŞ,
“Geçmişten Geleceğe
Kadınların Sorunu” konulu bir
konferans düzenledi.
Edirne’de Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin gerçekleştirdiği
kutlamaya ise BTTÖB katıldı.
BTTDD Kadın Kolları da
İstanbul’da bir etkinlik
düzenledi. »2, 3

Dünya
Kadınlar
Günü
kutlandı

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi, 7 Mart Cumartesi
günü “Tütünün Geleceği”
konulu bir toplantı düzenledi.
Yeni Tarım Politikası’nın artık
tütünle ilgili primleri
kapsamadığını belirten Esat,
Rodop ilinde 6.700 ailenin
tütünden geçimini sağladığını
ve tütünün bölgede tek ürün
sayıldığını vurguladı. 
Toplantıya katılan
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf ile Eyalet
Başkanı Pavlidis de tütün
üreticilerine destek verdi. »6

Tütünün geleceği tartışıldı

Gümülcineli iki genç, Batı Trakya’da bir ilke imza attı. Ziraat
mühendisi ve zootekni uzmanı olan iki genç, Batı Trakya’nın ilk Türkçe
tarım ve hayvancılık web sitesini kurdular.
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Geçmişten geleceğe kadınlar...
BATI Trakya Azınlığı Kültür

ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ),
“Geçmişten Geleceğe Kadınların
Sorunu” konulu konferans
düzenledi. Batı Trakya Kadın
Platformu’nun katkılarıyla
yapılan konferans, 6 Mart Cuma
akşamı Gümülcine’de
gerçekleşti. 

Prof. Dr. Fatma Beylü
Dikeçligil’in konuşmacı olarak
katıldığı konferans, Sedef
Erçetin Atala’nın çello
dinletisiyle başladı. 

Etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, TOÇEK Tiyatro Topluluğu
Yönetmeni Şükran Raif, Rodop –
Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu ve çok sayıda kadın
katıldı.

Prof. Dr. Fatma Beylü

Dikeçligil konuşmasına,
Kadınlar Günü’nün tarihi
sürecini anlatarak başladı.
Birleşmiş Milletler’in (BM)
Kadınlar Günü’nü 1970’lerde
kabul ettiğini ve 1990’larda da
etkin bir şekilde kutlanmaya
başladığını belirten Dikeçligil,
“İnsan hakları bile yazılırken
erkekler kastedilmiş. Kadınların
mülkiyet, seçme, seçilme ve
eğitim hakları yoktu. Türkiye’de
Cumhuriyet döneminde kadın
hakları verilmeye ve gelişmeye
başladı.” diye konuştu. 

Prof. Dikeçligil, “Dünyada
sorunlar bitmemiştir. Bitmesi de
zaten hayatın gerçeğine
aykırıdır. Sorunları sıfırlamak
mümkün değildir. Önemli olan
insan olmaktır. Hakların ve
görevlerin dengesi olmalıdır.
Kendi haklarımızı savunurken,
karşısındakilerin haklarına da
saygı duymak gerekmektedir.”
diyerek sözlerini tamamladı.

Kadınlar Günü’nde Edirne’de
Balkan Türkleri buluşması

MERKEZİ Türkiye’nin Edirne şehrinde bulunan
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle bir gece düzenlendi.
Geceye, Batı Trkaya’dan Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği ve Bulgaristan’dan Kırcaali
Buket Derneği üyeleri katıldı.

Geceye katılanlar arasında Edirne Valisi Dursun
Ali Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi
Murat Ahmet Yörük, dernek başkanları ve dernek
üyeleri yer aldı.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu
konuşmasında, “Her ne kadar biz 8 Mart Dünya
Kadınları Günü nedeniyle buraya toplansak da,
bizi burada bir araya getiren Balkan kardeşliğidir.
Bu kardeşlik asırlar boyu sürmüştür. Asırlar boyu
süren bu kardeşliğin önünde hiçbir sınır, tel örgü,
siyasi ya da diktatörler, bunu bozamadı, hatta hava
koşulları bile bozamadı. Bu kardeşliğimiz aynı
şekilde yüzyıllar boyu sürecek. Balkanlar’da halen
Türkçe konuşuluyorsa, ezan sesi varsa, türküler
söyleniyorsa bunu kadınlarımıza ve analarımıza
borçluyuz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kırcaali Buket Derneği Başkanı Sabiha Mestan
da, “Dönüşümlü olarak bir araya geldiğimiz

toplantılarımızdan bu yıl Edirne’deyiz.
Balkanlar’ın aynı kültürü yaşayan, aynı türküleri
söyleyen, aynı dertlerle kavrulan güzel insanları
olarak bir araya geldik. Kalbimiz bir atıyoruz.
Bundan sonra da hedefimizi büyütmemiz gerekir. 3
ülke, Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan bir araya
geldik. Bu coğrafyayı biraz daha genişletmemiz
gerekiyor. Bizim Müslüman Türk kardeşlerimiz
Makedonya’da da var, Kosova’da da var,
Romanya’da da var, tüm Avrupa’da var. Bu yüzden
hedefimizin daha büyük olması gerekiyor. Seneye
Makedonya olsun inşallah. Oraya gideriz, hep
beraber oluruz” diye konuştu.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman, “Dünya’da kadınların seçme ve
seçilme hakkı yok iken, Mustafa Kemal 1934
yılında bu hakkı kadınlara tanıdı.” dedi. Toraman,
“Bugün ne yazık ki bazı Müslüman ülkeler hala
kadına ehliyet alma hakkı dahi vermiyor. Hala biz
çocuk gelinleri görüyorsak ve hala töre cinayetleri
işleniyorsa bunların üzerine gitmek zorundayız.”
dedi.

Konuşmalardan sonra gece, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Türk Sanat Müziği Korosu ile
Kırcaali Buket Kadın Derneği Saz Ekibi ve
Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel
şarkılarla devam etti.

Rumeli Türk kadınlarından 
8 Mart mesajları

TÜRKİYE Medya Eğitim
Programı’na katılan
Yunanistan, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’dan
genç gazeteci kadınlar bir
araya gelerek, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle
verdikleri mesajları bir
videoda topladılar. 

Gümülcine’den Dilek Adalı
Osman, Bulgaristan
Kırcaali’den Sebahat Necip,
Makedonya Üsküp’ten
Seyhan Yakup ve Kosova
Priştine’den Ela Kasap, kendi şehirlerinden çektikleri görüntüleri bir
video haline getirerek, kadınlara karşı şiddete son verilmesi,
cinsiyet ayrımının kaldırılması, kadının Balkan tarihindeki önemi
gibi mesajlarını tüm dünya kadınlarıyla sosyal medya üzerinden
paylaştılar.

KURCALI DERNEĞİ’NDEN KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Öte yandan Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür Derneği 8
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Kurcalı’lı bayanlar tarafından her yıl geleneksel olarak Dünya
Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik, bu yıl
da çevre köylerden de bayanların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
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Hülya EM‹N

Yeni ufuklar...

B
atı Trakya’da yaşanan
azınlık sorunlarından en
büyük zararı bence

çocuklar ve gençler görüyor.
Fırsat eşitsizliği, daha hayata
atıldıkları ilk yıllarda karşılarına
çıkıyor. Önce bilmeden
başlıyorlar bu eşitsizliklerle
mücadele etmeye. Sorgulama
ve algılama yetenekleri
geliştikçe, ilkin şüpheleri
artıyor. Sonra farklı olmanın
bedelleri olduğunu yavaş yavaş
anlamaya başlıyorlar.

Azınlık okullarında
okuyacaksa çocuk, bilgi ve
donanım eksikliği kaçınılmaz
oluyor. Kendi dilini de, ülkesinin
resmi dilini de gerektiği şekilde
öğrenemiyor, kendi yaşıtlarıyla
kıyaslandığında gerilerde
kaldığı gözleniyor.

Devletin yıllardan bu yana
uyguladığı politikalar
sonucunda azınlık çocuklarına,
gençlerine ciddi bir haksızlık
yapılıyor. 

Azınlık eğitiminin bütün
dişlilerinden geçmiş, çocukluk
ve gençlik yıllarımı bu konuda
yaralar alarak geçirmiş bir birey
olarak, Batı Trakya’da
çocukların, gençlerin herşeye
rağmen kaydettikleri başarılar,
değişik alanlarda verdikleri
uğraşlar beni hep duygulandırır.

Bir azınlık çocuğunun
okuduğu bir şiir, oynadığı bir
skeç, söylediği bir şarkı
karşısında yüzümde beliren
gülümsemenin ardında hep bir
hüzün saklıdır. Belki de kendi
çocukluğumun hüznüdür bu.
Belki de hepimizin içinde
derinlerde gizlenen, ilk fırsatta
dışarı çıkan bir hüzün.

Azınlık olarak maruz
kaldığımız ayrımcılık
politikaları, fırsat eşitsizliği
doğal olarak azınlığı hem
sosyal, hem ekonomik açıdan
geri bırakmıştır. Geçmişin
acımasız azınlık devlet
politikaları bugün uygulanmasa
da haksızlıklar sona ermemiş,
azınlık “öteki” olmaktan

kurtulamamış ve doğal olarak
aynı topraklar üzerinde yaşayan
“diğer”leriyle eşit konuma
ulaşamamıştır.

Yani azınlığı sindirme amaçlı
uygulanan politikaların etkisi
bugün de devam etmekte ve
azınlığın birçok alanda çağdaş
çizgiye ulaşamaması sorununu
da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenledir ki, azınlık içine
kapalı, çağın gelişmelerine ayak
uyduramayan, yeniliklere
yetişemeyen bir toplum olarak
karşımıza çıkar.

Durum böyle olunca,
azınlığın ufkunu açacak,
genişletecek hamlelerde
bulunan herkese büyük saygı
duyarım. Özellikle de bu tür
çabalar gençlerin cephesinden
geliyorsa, duyduğum heyecan
katbekat artar.

Bu hafta gazetemizde konuk
ettiğimiz iki kardeşimiz, Salih
Topal ve Hamza Mehmet’in
kendi imkanlarıyla
oluşturdukları tarım ve
hayvancılık içerikli web siteleri,
onların sorumluluk duygusuyla
hareket eden ve toplumlarına
yarar sağlamak isteyen bireyler
olma arzusuyla hareket
ettiklerinin bir göstergesidir.

Toplumları için kaygılanan,
sadece endişe etmekle
kalmayıp, toplumlarının
geleceğine yön vermek, olumlu
katkı sağlamak ve de
gerekiyorsa değiştirmek için
çaba sarfeden gençlerimizin var
olduğunu görmek yürek
ferahlatıcı. Toplumumuz içinde
daha nice Salih ve Hamzalar
var… 

İşte biz yetişkinlere, onları
keşfetmek, sahip çıkmak,
çabalarının sürmesi için onları
teşvik etmek, desteklemek
görevi düşüyor. Farkedildiklerini
hissettikçe çaba sarfeden
gençlerimizin yolu daha da
açılacak, çekimser duranlar
yüreklenecek, ilgisiz kalanlar da
harekete geçecektir.

MERKEZİ İstanbul’da
bulunan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Kadın Kolları , 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla
Ataköy İspirtohane Kültür
Merkezi’nde bir etkinlik
düzenledi . 

BTTDD’nin öncülüğünde,
Batı  Trakya ve Türkiye’de
yaşayan sağlık mensupları ile
Türkiye Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu’nun bir
araya geldiği kahvaltının
ardından, BTTDD Kadın
Kolları’nının , İspirtohane’deki
etkinliğinin açılışını Faize
Müezzinoğlu , BTTDD Genel
Başkanı Taner Mustafaoğlu ve
Kadın Kolları Genel Başkanı
Hürrem Şevketoğlu yaptı . 

Açılışta konuşan İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek , kadınların sadece
senede bir gün hatırlanmaması
gerektiğini söyledi . 

Genel Başkan Taner
Mustafaoğlu, “Hayatın
akışında, Batı Trakya kadını ,
erkeğinin ne bir adım önünde,
ne arkasında, her zaman

yanında yer almıştır.” dedi .
Kadın Kolları Başkanı

Hürrem Şevketoğlu ise bütün
katılımcılara teşekkür etti ve
son dönemde artan kadına
yönelik şiddete dikkat çekti . 

İki gün süren etkinliğe ,
Aynur Haliloğlu karma, Nilay
Osman İzmirli sulu boya, Jale

Mustafa yağlı boya, Hülya İslam
Doğan karma resim çalışmaları
ile katıldı . 

Misafirler, Nilay Tezsay isimli
sanatçının müzik dinletisinin
ardından, Kadın Kollarının “Ana
Kucağı” yararına düzenlediği
kermesten bol bol alışveriş
yaptılar .

Kadınlar Günü’nde
resim sergisi

İstanbul’da, Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğin açılışını, aslen Batı Trakyalı olan
Faize Müezzinoğlu, BTTDD Genel Başkanı Taner
Mustafoğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Hürrem
Şevketoğlu yaptı. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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Kadının toplumdaki 
önemine dikkat çekildi

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ve Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle
yayımladıkları açıklamalarda,
kadının toplum içerisindeki
yerinin yükseltilmesi gerektiğine
dikkat çektiler. 

DEB Partisi’nin açıklamasında,
kadınların özellikle siyasi alanda
yeteri kadar temsil gücü
bulamadığı belirtildi.
Açıklamada, “Bugün hayatımızın
her alanında yer bulmaya çalışan
kadının, yeterince erkeklerle eşit
bir statüye kavuşmadığını,
enerjisini ve bakış açısını her
alana yansıtamadığını üzülerek
müşahede ediyoruz. Bizler de,
bizimle omuz omuza hayat
mücadelesi veren kadınımızın
üretkenliğinden yeteri kadar
yararlanamıyoruz. Özellikle siyasi
alanda yeteri kadar temsil gücü
bulamayan kadınlarımızın
önündeki tüm engelleyici etkenler
kaldırılmalıdır.” ifadeleri dikkat
çekti.

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’un imzasıyla
yayımlanan açıklamada şöyle
denildi: “Yarınların bireylerini
doğuracak ve yetiştirecek

kızlarımızın istedikleri alanlarda
eğitim almalarının önünü açmalı
ve destek olmalıyız. Eğitimli bir
annenin ufku açık nesiller
yetiştireceği hususunda herkes
hemfikirdir. Bu alanda
kadınlarımızın verdiği
mücadeleye destek olmak biz
erkeklerin görevidir. Hayatın tüm
zorluğunu göğüsleyen cefakar ve
vefakar Batı Trakyalı
kadınlarımızın ve dünya
kadınlarının 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü en kalbi
duygularımla kutlar ve 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde,
saygıdeğer Batı Trakyalı ve dünya
kadınlarına sağlık ve mutluluk
dolu bir gelecek dilerim.”

ABTTF’DEN AÇIKLAMA
Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu da (ABTTF) 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
bir kutlama mesajı yayımladı.

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, “ABTTF yönetim
kurulu olarak Batı Trakya Türk
kadınlarının ve dünyadaki tüm
kadınların Dünya Kadınlar
Günü’nü kutluyoruz. Birleşmiş
Milletler’in bu yılın teması olarak
belirlediği üzere kadının

salahiyetinin, dünyanın salahiyeti
olduğuna inanıyoruz. Bütün
insan haklarının ve temel
özgürlüklerin vazgeçilemez,
ayrılamaz ve bölünemez bir
parçası olarak kadınların ve kız
çocuklarının insan haklarının
tam uygulanmasını güvence
altına alınması gerekiyor. Altını
çizerek ‘Kadın hakları, insan
haklarıdır’ diyoruz. Kadının özgür
irade sahibi kılınması ve yaşamın
her alanında eşit olması
konusunda uluslararası örgütler,
devletler ve sivil toplum örgütleri
olarak birlikte mücadele
etmeliyiz.” açıklamasında
bulundu.
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Aydın AHMET

O güzel insan o güzel ata binip gitti...

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

1
923 yılında Osmaniye’ye bağlı
Hemite (bugün Gökçedam)
köyünde doğdu. Asıl adı ‘Kemal

Sadık Göğçeli’. 
Henüz ortaokul sıralarında folklor

derlemeleri yapmaya başladı. O
dönemde şiirleri Adana Halkevi’nin
yayını olan Görüşler dergisinde
yayınlandı. 

Ortaokul son sınıfındayken okulu
bırakmak zorunda kaldı. Irgatlık,
amelebaşılık, pirinç tarlalarında su
bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik ve
kütüphane memurluğu gibi işlerde
çalıştı. Bu arada Ülke, Kovan, Millet ve
Beşpınar dergilerinde şiirleri görüldü. 

1951 yılında İstanbul’a yerleşti.
Cumhuriyet gazetesinde fıkra ile
röportaj yazarlığı yapmaya başladı.
‘Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi
Gün’ başlıklı röportajıyla Gazeteciler
Cemiyeti Özel Başarı Armağanı’nı
kazandı. O yıllarda öyküleriyle de ilgi
çekti. 1952 yılında ‘Sarı Sıcak’ adlı öykü
kitabı yayınlandı. İlk romanı ‘İnce
Memed’ 1955 yılında çıktı ve yaklaşık
kırk dile çevrildi. Bu romanla 1955
yılında Varlık Roman Armağanı’nı
kazandı. 1974 yılında ‘Demirciler Çarşısı
Cinayeti’ adlı eseri, Madaralı Roman
Ödülü’nü aldı. 1977 yılında ‘Yer Demir
Gök Bakır’ romanı Fransa’da Edebiyat
Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın
en iyi yabancı romanı seçildi.
‘Binboğalar Efsanesi’ 1979 yaz dönemi
için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından
seçilen kitaplar arasında yer aldı. 1982
yılında uluslararası Del Duca Ödülü’ne
değer görüldü. 1984 yılında Fransa’nın
Légion D’Honneur nişanını aldı. 

Eserlerinde Torosları, Çukurova’yı,
Çukurova insanının acı yaşamını, kan
davasını, ağalık ile toprak sorununu
çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. 

Büyük Usta 28 Şubat 2015 tarihinde
İstanbul’da vefat etti. Kendisinin ve
halkının sıkıntılarını romanlarında bize
anlatmaya çalıştı. İnsanlara barışı,
sevgiyi, güzelliği ve kardeşliği öğretmek
için çabaladı. İlk romanı olan İnce
Memed’de ağlık düzenini ve o düzenin
halka getirdiği mutsuzluğu anlattı. 

İşte o romanın özeti şöyledir:
Toroslar’dan Akdeniz’e uzanan
Dikenliözü’ndeki beş köyden birisi
Değirmenoluk’tur. Bu köyün insanları
köylerinden dışarıya çıkmazlar. Onun
için buraların kendine has kanun ve
töreleri vardır. Bu kanun ve töreleri Abdi
Ağa koyar ve uygular. Dışarıdan kimse
gelmez ve karışmaz. Köyün yağız
delikanlılarından İnce Memed günlerdir
Abdi Ağa’nın tarlasını sürmektedir. Artık
dayanamayacağını anlayınca her şeyi
bırakıp Kemse köyüne gider ve
Süleyman’a sığınır. Memed’in bu yaptığı
aslında bütün köy ahalisinin hayalidir.
Memed kışı Kesme köyünde geçirir.
Anasını ve köyünü özlemiş olmasına
rağmen dönmemekte kararlıdır. Bir gün
köyden bir tanıdık onu görür ve bu
haberi hemen Abdi Ağa’ya yetiştirir.
Bunu öğrenen Abdi Ağa Süleyman’ın
kapısına dikilir ve Memed’i alıp köye
götürür. O yaz Memed hasadı toplar ve
Abdi Ağa’nın topraklarını sürer. Abdi
Ağa ise ceza olarak ona hasadın beşte
birini verir. O kış Memed ve anası çok
zorluk çekerler. Memed arkadaşı
Mustafa ile ilk defa kasabaya giderler.
Yolda iyi, mert bir eşkıya olan ve
hayranlık duydukları Kara Ahmet’le
karşılaşırlar. Kasabadaki yaşam

Memed’i çok etkiler. Ağaların olmadığı,
herkesin hür olduğu bu hayat özlemiyle
Memed sevgilisi Hatçe’yi kaçırmak için
köye gider ve beraber kaçarlar. Abdi
Ağa’nın yeğeninin nişanlısı olan Hatçe
ile Memed’in kaçmalarının ardından
Ağa’nın adamları ve yeğeni onları
yakalamak için izlerini sürerler. Nitekim
bulurlar. Aralarında çatışma çıkar. Abdi
Ağa’nın yeğeni ölür, Memed yaralanır ve
kaçar. Hatçe ise yakalanır. Memed’in
sığınacak bir yeri olmadığı için Deli
Durdu denilen bir eşkıyanın çetesine
sığınır. Çetenin yaptığı haksızlıkları
gören Memed, Deli Durdu’dan nefret
eder. Bu sırada Abdi Ağa Hatçe’yi
cezalandırmak için ona bir tuzak kurar.
Yeğenini Hatçe’nin öldürdüğüne
jandarmaları ikna eder ve Hatçe
hapishaneye düşer. Eşkıyalığa iyice
alışan Memed zulmetmeye dayanamaz
ve çeteden ayrılıp yeni dostlar bulur ve
onlarla gezmeye başlar. Bir gece köye
geldiğinde anasının öldüğünü duyar ve
Hatçe’nin başına gelenleri öğrenir.
Ardından Abdi Ağa’nın izini sürmeye
başlar. Bu arada Abdi Ağa Memed’i
ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar.
Memed ise kasabada Hatçe’yi bulur ve
bir yolunu bulup onu ve arkadaşını
hapishaneden kaçırmayı başarır.
Köylüleri de Abdi Ağa’ya karşı gelmeleri
konusunda yüreklendirir. O kış köylüler
Abdi Ağa’ya hasatlarından bir buğday
tanesi bile vermezler. Abdi Ağa
Ankara’ya telgraf çeker ve Memed’in
gizlendiği yeri ihbar eder. Jandarmalar
Memed’i kıstırırlar. Aralarında çatışma
çıkar. Tam bu sırada Hatçe doğum
yapar. Memed eşi ve çocuğu için teslim
olur, fakat bu esnada Hatçe vurulur.
Memed’in dünyası yıkılır. O sırada çıkan
afla serbest kalır. Doğan çocuğunu
Hatçe’nin hapishane arkadaşı alır ve
Gaziantep’in bir köyüne götürür.
Olaylardan Abdi Ağa’yı sorumlu tutan
Memed köye gelir ve Abdi Ağa’yı vurur.
Bu duruma sevinen köylü bayram eder.
Memed ise atını dağlara doğru sürer ve
o günden sonra Memed’den haber
alınmaz. O gün bu gündür Dikenlidüzü
köylüleri, çift koşmadan önce
çakırdikenleri ateşe verirler. İşte tam o
günlerde Alidağ’ın doruğunda bir top
ışık patlar, üç gün üç gece yanar durur. 

Bir Zülfü Livaneli anısıyla koca çınar
Yaşar Kemal’i ışıklara uğurlayalım. “
Anılarımda sokakta yatıp kalktığı her
halinden belli olan bir Fransız’ın
hikâyesi var. Cannes film festivalindeyiz,
bir kahvenin terasında oturuyoruz.
Önümüz ana cadde, ötesi kumsal ve
deniz. Caddeden iki yana yıkıla yıkıla,
sarı sakallı, yırtık ceketli, gözleri baygın
baygın bakan bir Fransız berduşu
geliyor, bize yaklaşıyor ve para istiyor.
Sabah sabah öyle bir alkol kokusu
geliyor ki adamdan anlatamam. Masada
kalabalığız, gazeteci arkadaşlarımız var.
Yaşar abi adama cömert bir bahşiş
veriyor, adam “Mersi” diyor; bu sırada
bir arkadaş sarhoşa Fransızca “Bu
mösyöyü tanıyor musun?’’ diye soruyor,
sonra ekliyor: “Yaşar Kemal.’’ Ben
içimden amma da soru ha diyorum,
sokakta yatıp kalkan adam nerden
tanısın Yaşar Kemal’i? Sarhoş ileri geri
sallanarak gözlerini kısıyor, Yaşar abiye
bakıyor bakıyor, sonra ağzından şu
kelimeler dökülüyor “Memed le bandit’’.
Yani ‘’Eşkıya Memed’’.  Ağzımız açık
kalıyor.” 

Kalın sağlıcakla…

TÜRKİYE Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, 7 Mart Cumartesi günü
Türkiye ve Batı Trakya’da yaşayan sağlık
çalışanlarıyla biraraya geldi. İstanbul
Sheraton Otel’de düzenlenen “Batı Trakyalı
Sağlık Çalışanları ile Kahvaltı” programını,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
organize etti. 

Aslen Batı Trakyalı olan Türkiye Sağlık
Bakanı Müezzinoğlu, burada yaptığı
konuşmada önemli mesajlar verdi.
Müezzinoğlu, geçmiş dönemlerde hangi
coğrafyaya gidilirse gidilsin, Türkiye
Cumhuriyeti’nin her zaman emniyet adresi
olduğunun altını çizdi. Müezzinoğlu, “O
nedenle Batı Trakyalılar olarak Anavatan’a
bakışımız farklıdır. Bu farklılığımızı da her
zaman güçlenerek devam ettirme arzumuz
var.” dedi.

Müezzinoğlu, “Bir Batı Trakyalı olarak
zaman zaman kendime şu cümleyi
söylerim.  Şu an Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı’yım, Türk milletinin vekiliyim; bir
Sağlık Bakanı olarak dünyanın farklı
ülkelerine cebimdeki diplomatik
pasaportla bu ülkelere giderken duyduğum
huzur veya güven ceketimi alıp da kaçarak
Meriç’i geçtiğimde duyduğum güvenden
daha güçlü değil. Yani o ceketi alıp da ben
anavatana gidiyorum. Türk
milletinin bağrına
gidiyorum
derken

duyduğum güvenin derinliği bugün
cebimdeki diplomatik pasaportla
duyamadığım kadar güçlü ve derin.” dedi.

FANTOM AĞRISIDIR
Müezzinoğlu, “Tıp’ta ‘fantom ağrısı’ diye
bir ağrıdan bahsederiz. Fantom ağrısı; bir
insanın, bir organını, bir uzvunu
kaybettiğinde, o organın, uzvun ağrısını
çekmesidir. Yani sağ kolunu kaybetmiştir
veya sağ ayağı yok. Sağ ayağındaki dizinin
ağrısı dolayısıyla sancı çeker. Doktor doktor
gezer, olmayan ayağının dizini gösterir,
‘burada ağrım var’ der. Olmayan dirseğini
gösterir, dirseğinin ağrısı var der. O Tıp’ta
‘fantom ağrısı’dır. Balkanlar bu milletin
fantom ağrısıdır. Batı Trakya bu milletin
fantom ağrısıdır. Bu ağrı, her ne kadar
bugün fiilen olmasa bile, o uzvunun
varlığını asla unutmamıştır. Asla
unutmayacaktır. Hiçbir ağrı kesicide bu
ağrıyı dindirmeyecektir” diye konuştu.

“YUNANİSTAN HÜKÜMETİNE
BAŞARILAR DİLERİZ”
Yunanistan’da yapılan son seçimlere de
değinen Bakan Mehmet Müezzinoğlu,
“Yunanistan da seçimler oldu, değerli
vekillerimiz seçildi. Hükümete başarılar
diliyoruz. Yıllardır beklediğimiz ve iyi niyet
cümlelerinin ötesine gitmeyen hakların
teslimi konusunda ümitli olmak istiyoruz
ve bu ümidin hayal kırıklığına
dönüşmemesini istiyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Kahvaltıya Batı Trakya’dan, İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Kozlukebir belediye meclis üyesi Dr.
Mehmet Emin’in yanısıra birçok sağlık
çalışanı katıldı.

“Batı Trakya bu milletin
Fantom ağrısı”
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M
alum beş yıldır derin bir
ekonomik kriz yaşıyoruz.
Ülkede ve insanlarında

ümitsizlik, karamsarlık, moral
bozukluğu ve gelecek kaygısı zirve
yapmış durumda. 45 gün önce “umut
geliyor” diye gelen yeni iktidardan bu
olumsuz havayı dağıtmasını bekleyen
halk, gelişmeleri takip ediyor ve erken
ümitsizliğe kapılmamaya çalışıyor. 

Ekonomik kriz, Yunanistan’da belki
en çok başkent Atina’yı vurdu. Kırsal
kesim bu tür buhranları başkentlere
oranla her zaman daha hafif geçirir.
Ancak Atina bölgesi dışında belki
ekonomik krizden en çok etkilenen
bölge Batı Trakya oldu. Yıllardır Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığına
yapılan ayrımcı ve baskıcı politikaları
biliyoruz. Azınlık toplumu bir devlet
politikası gereğince gerek siyasi, gerek
kültürel ve gerekse ekonomik olarak
bilinçli bir şekilde geri bırakıldı. Azınlık
insanı geçimini daha çok fiziki güce
dayanan çiftçilik ve işçilikten sağladı.
Ekonomik kriz gelip çatınca da en çok
etkilenen sektörler bunlar oldu. Örneğin

durma noktasına gelen inşaat sektörü
yüzünden binlerce azınlık mensubu
aylardır hatta yıllardır işsiz. Bu durum
karşısında Batı Trakya’dan ciddi bir göç
başladı. Özellikle de iş bulamayan genç
insanlar bölgemizden kaçıyor.
Gençlerimiz, Türkiye’de veya Avrupa
ülkelerinde iş bulmaya çalışıyor. 

Tarımla uğraşanlar ise topraktan
kopamamakla birlikte tünelde ışık
görmeye çalışıyor. Ne yazık ki devlet ve
hükümet bugüne kadar bu insanların
yarasına merhem olamadı. Bundan
sonra olur mu? Bilemeyiz. Ama pek
kolay olmayacağı kesin. 

“Yeni” bir şeyler yapmak için yola
çıkan insanlara karşı her zaman saygı
duyarım. Bir şeyleri düşünüp,
tasarlayıp, uygulamaya koyanlara ve bu
gayret içine girenleri her zaman takdirle
karşılarım. Hayatta “ilkler” her zaman
zordur. Ama “zor” olduğu kadar da
“güzel”dir. 

İşte bu hafta gazetemizde manşete
taşıdığımız iki azınlık genci de böyle
insanlar. Bir “ilk”e imza atan Salih ve
Hamza. İki genç insan. Üniversite

mezunu iki çocuk. İkisi de köy çocuğu.
Toprakta yoğrulan, çiftçi ailenin
çocuklar. Üniversitede okudukları
bölümler de yaşamlarına yakın
bölümler. Biri ziraat mühendisi, diğeri
zootekni uzmanı. Batı Trakya’da bir
“ilk”i gerçekleştiriyor Salih ile Hamza.
İnternette ilk Türkçe tarım ve
hayvancılık sitesini kuruyorlar. Tabii ki
Batı Trakya’da. Herkesin bilgisi
dahilindedir. Azınlık insanının büyük
çoğunluğu köylerde yaşıyor.
İnsanımızın çoğu tarım ve hayvancılıkla
uğraşıyor. Ancak Yunanca’ya yeterince
vakıf olmayan, eğitim düzeyi düşük
olan halkımız ekmek teknesi olan tarım
ve hayvancılıkla alakalı haber ve bilgiye
kolay kolay ulaşamıyor. Yaptığı
meslekle ilgili kanun, kural, düzenleme
ve sisteme uzak bir şekilde yapıyor bu
işi. Çoğu zaman gecikmeli olarak
öğreniyor, öğrenmesi gerekenleri.
Onların bir kısmını da yalan yanlış
öğreniyor. 

Zootekni uzmanı Hamza Mehmet ile
ziraat mühendisi Salih Topal, tarım ve
hayvancılıkla ilgili bir internet sitesi
kurdu. Bu siteden çiftçilere ve hayvan
besicilerine yönelik Yunanca
kaynaklardan derledikleri haber, bilgi
ve duyuruları Türkçe’ye tercüme ederek
yayınlıyor. Tamamıyla insanlara hizmet
etmeye yönelik bir çalışma. Çiftçinin ve
köylünün hayatını kolaylaştırmaya, ona
bilgi ve haber vermeye, yol göstermeye
yönelik bir girişim. Toplumundaki
gereksinimi doğru bir şekilde algılayıp,
doğru bir şekilde “okuyup”, verilmesi
gereken hizmeti tasarlayıp hayata
geçiren bu kardeşlerimiz gönülden
kutluyorum. Böyle bir çalışmanın

bugüne kadar yapılamamış olması
zaten büyük bir eksiklikti. İnsanların
“güzel bir şey” yapabilmesi için aslında
sadece “iyi niyete” ve “kararlılığa”
ihtiyacı olduğunu, onun dışında da
kimseye ihtiyacı olmadığı açıkça
görünüyor. Zaten en güzel ve takdir
toplayan çalışmalar da bu şekilde
yapılanlar olsa gerek. 

İnanıyorum ki, toplumumuzda Salih
ve Hamza gibi bir çok insan var. Bu
ümitsizlik günlerinde, bu zor dönemde
yaşadıkları topluma “ümit ışığı” yakan
veya küçük bir teşvik ve
cesaretlendirmeyle “ümit ışığını”
yakabilecek insanların, gençlerin
olduğuna kesinlikle inanıyorum. 

Bize düşen bu insanlara yardım
etmektir. Ellerinden tutup
cesaretlendirmektir. En azından
“köstek” olmamaktır. Onlar zaten
ilerlemeye, yürümeye ve koşmaya niyet
etmişler.

Yazımın sonunda Salih ile Hamza’nın
bazı ifadelerine yer vermek istiyorum:
“Ben eğitimli insanların bu topluma bir
şeyler vermesi gerektiğine inanıyorum.
Eğitim olarak, ekonomik rahatlık olarak
belli bir seviyeye gelmiş insanlar kendi
toplumuna, köylüsüne, komşusuna,
arkadaşına yardım etmeli..... Biz bu
siteyi hem insanlarımıza, yani
çiftçilerimize bilgi ve haber vermek için,
hem de anlamadıkları konuları
sorabilmeleri için düşündük. Öğrencilik
yıllarından beri kendi aramızda
konuştuğumuz bir konuydu. Nihayet
hayata geçirebildik...”

Toplumumuzun Hamza’lara,
Salih’lere ihtiyacı var. Kolay gelsin
gençler!...

Ozan AHMETOĞLU

Hamza ile Salih...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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İkamet izinlerinde yeni gelişme

TÜRKİYE’den AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
Yunanistan (Batı Trakyalı) ve
Bulgaristan uyruklu soydaşların
ikamet izinleri hakkında getirilen
iyileştirmeler hakkında açıklamalarda
bulundu.

Batı Trakyalı ve Bulgaristan uyruklu
soydaşların her zaman Türkiye’de
daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için
ellerinden geleni yaptıklarını belirten
Çavuşoğlu, “Muhtelif tarihlerde
Türkiye’ye gelerek vize ihlalinde
bulunan, bugüne kadar hiç ikamet
izni almayan veya ikamet süresi
bitmesine rağmen yasal süre
içerisinde uzatma başvurusu
yapmayan Yunanistan (Batı Trakya) ve

Bulgaristan uyruklu soydaşlarımızın,
Türkiye’de uzun yıllardır yerleşik
hayata geçmiş olmaları nedeniyle
ülkelerine dönmelerinin istenilmesi
makul bulunmadığından, ikamet
izinleri olmamasından kaynaklanan
sorunlar bu düzenlemeyle giderilmiş
ve bir defaya mahsus kayıt altına
alınarak soydaşlarımızın düzensiz
göçmen konumundan düzenli göçmen
konumuna getirilmeleri sağlanmıştır.”
dedi.

Söz konusu düzenlemenin içeriği
hakkında da konuşan Çavuşoğlu
şunları söyledi: “Yunanistan ve
Bulgaristan uyruklu
soydaşlarımızdan, 5682 sayılı Pasaport
Kanunu hükümlerine uygun olarak

01/01/2015 tarihinden önce Türkiye’ye
giriş yapmış; ancak vize ihlalinde
bulunarak bugüne kadar hiç ikamet
izni almamış veya ikamet izni süresi
bitmesine rağmen yasal süresi
içerisinde ikamet uzatma başvurusu
yapmayanlara, 01/07/2015 tarihine
kadar müracaat etmeleri halinde 6458
sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu’nda öngörülen,
ikamet izinlerinden birini almak üzere
başvuru hakkı tanınmıştır. Bu
doğrultuda gerçekleştirilen başvurular
sonrası yeni düzenlenecek olan
ikamet izinlerinden 492 sayılı Harçlar
Kanunu’nun 88’inci maddesindeki
‘Türk aslından olup Türk kültürüne
bağlı ecnebi uyruklular’ hükmü
uyarınca harç da alınmayacaktır.
Ayrıca tanınan bu hakkın yanında;
ikamet izni için 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndaki
asgari şartları taşımayan ancak
ülkelerine geri dönmeleri makul
bulunmayan -Türk vatandaşıyla evli,
Türk vatandaşı çocukları bulunan,
Türkiye’de uzun süredir yaşamakta
olan, ülkelerinde yeri ve kimsesi
bulunmayan vs.- soydaşlarımızın da
ikamet izni başvuruları bir defaya
mahsus ‘insani ikamet izni’
kapsamında alınacaktır. Bu süreçte,
soydaşlarımızın sorunları ile ilgili
olarak büyük hassasiyet gösteren ve
çözümü noktasında çalışmalar yapan
Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Âlâ’ya
şükranlarımı sunuyorum.”

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 6 Mart Cuma günü
Yalımlı köyünü ziyaret ederek köy halkı ile
birlikte Cuma namazı kıldı. Namaz sonrası
halka seslen Genel Başkan, 25 Mayıs Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde köy halkının
partiye vermiş olduğu destekten dolayı
teşekkür etti.

Ülkeyi yöneten partilerin yıllarca azınlık
haklarını iade etmediğini belirten Ali Çavuş,
geçmişteki siyasi bölünmüşlüğün, azınlığa bir
fayda sağlamadığını, azınlık insanının ancak
birlik, beraberlik içinde sorunların üstesinden
gelebileceğini belirtti. Yüzde 3’lük baraj
sebebiyle genel seçime katılmadıklarını,
ancak azınlığı milletvekilsiz bırakmak
istemedikleri-ni kaydeden Ali Çavuş, Atina’da
azınlık insanının hakkını arayan
milletvekillerine de her zaman destek
olacaklarını söyledi.

Ekonomik buhran içinde azınlık insanının
var olma mücadelesi verdiğini kaydeden Ali
Çavuş, üniversitelerden mezun olmuş azınlık
gençlerinin istihdam edilmediğini, bu sebeple
gençlerin bölgeyi terkettiğini, bu durumun da
kendilerini kaygılandırdığını söyledi. 

2012’de üye oldukları Avrupa Halkları
Federal Birliği (FUEN)’in kongresini
Gümülcine’de gerçekleştireceğini dile getiren
Mustafa Ali Çavuş, bölgeye 150 yabancı
delegenin geleceğini ve bölgenin tanıtımına
büyük katkı sunacak bu kongreyi
önemsediklerini ifade etti. 

DEB Partisi’nden 
Yalımlı ziyareti
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Tütünün geleceği 
Gümülcine’de tartışıldı

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi, 7 Mart Cumartesi
günü “Tütünün Geleceği”
konulu bir toplantı düzenledi.

Gümülcine’de gerçekleşen
toplantıya Kooperatif Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu
üyelerinin yanısıra, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf
ve Mustafa Mustafa, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, Rodop

ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios,
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet ve Gümülcine
belediyesini temsilen Belediye
Başkan Yardımcısı Ercan Köse
katıldı.

RODOP İLİNDE 6.700 AİLE

Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat yaptığı konuşmada, 2015 –
2020 yılları arasını kapsayan
Yeni Tarım Politikası’ndan
(KAP) bahsetti. KAP’ın artık
tütünle ilgili primleri
kapsamadığını belirten Esat,
Rodop ilinde 6.700 ailenin
tütünden geçimini sağladığını
ve tütünün bölgede tek ürün
sayıldığını vurguladı. 

“40 EURO İLE TÜTÜN
YAŞAYAMAZ”
Tütünün desteklenmesi için
önerilerini sunan başkan
Hüseyin Esat sözlerine şöyle
devam etti: “Avrupa Ortak Tarım
Politikası’nın son kararına göre,
2008 yılından sonra Avrupa’dan
gelen primlerin yüzde 5 ile –
yüzde 15 arasının ilişkili primler
olarak bazı ürünlere verilmesi
kararlaştırıldı. Bu ilişkili primler
verilecek ki, bu ürünler
yaşayabilsin ve bu bölgelerin
terk edilmesi önlensin. Prim
kapsamına alınacak ürünlerin
listesi var. Fakat bu ürünler
arasına sebepsiz bir şekilde
tütün dahil edilmedi. Tütünün
prim listesinin dışında
tutulması büyük bir ses getirdi.
Bu durum bizim içimizde bir
korku uyandırdı. 2020 yılından
sonra çiftçiler yüzde 30’a kadar
bir kayba uğrayacaktır. Birleşik
prim dönüm başına yaklaşık 40
euro olacak. Bu 40 euro ile
tütün yaşayacak bir ürün
değildir. Çünkü tütün, buğday
ile aynı kaderde olamaz.
Hükümet tütün üretimini
desteklemelidir. Tütün üretimi
ülkemiz Yunanistan’a 270
milyon euro gelir getirmektedir.
Dolayısıyla tütün üretimi
onbinlerce insana iş alanı
yaratmaktadır. Bunun yanında
çok önemli bir dış ticaret
sektörüdür. Ülkemize de çok
önemli döviz girdisi sağlamakta
ve Rodop ilini canlı tutmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı siz
yetkililerin desteğini
bekliyoruz.”

MİLLETVEKİLLERİNDEN
DESTEK
Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf, yaptığı kısa
konuşmada Avrupa Birliği’nin
Ortak Tarım Politikası’na ne
ölçüde müdahale edilip

edilmeyeceği konusuna açıklık
getirilmesi gerektiğini
belirterek, tütün üreticileri
kooperatifinin tüm
çalışmalarının yanında yer
alacağını söyledi.

Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa ise Tarım Bakanlığı’nın
konuyla ilgili daha fazla ve
açıklayıcı bilgi vermesi için
sıkıştırılması gerektiğini
kaydederek, tütünün milli bir
ürün olduğunu ve bu konuda
çok detaylı çalışılması
gerektiğini vurguladı.

“BİZİM İÇİN TEK
ÜRETİMDİR”

Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis
ise, Avrupa’da tütünü sağlık
sebeplerinden dolayı hedef
haline geldiğini söyledi.
Pavlidis, “Oysa bizim için tütün
tek üretimdir. Özellikle basma
tütün üretimini diğer
ürünlerden çok ayrı tutmamız
gerekiyor. Tütün üretimi adeta
bizim için bir yaşam şekli ve
kültürümüzün bir parçası.
Sağlık açısından tehlikesi olan
bir ürün değildir. Bunu bu
mücadelede belirtmemiz
gerekir. 2005 yılında olduğu
gibi, basma tütünün diğer
ürünlerle aynı konuma
konmaması gerekir. Tarım
Bakanı buraya davet edilsin.
Bizler milletvekilleriyle işbirliği
yapmalıyız. İnanıyorum ki, bir
yöntemini bulup çözüm
bulacağız.” diye konuştu.

Son olarak Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı ve
Gümülcine belediyesini
temsilen toplantıya katılan
Belediye Başkan Yardımcısı
Ercan Köse, kooperatifle tütün
konusunda her türlü işbirliğine
hazır olduklarını kaydettiler.

25 Ocak’ta yapılan erken genel seçimlerde
meclise yeni giren milletvekillerinden çok azı
“milletvekili aracı”nı reddetti. Milletvekili
aracını istemeyen az sayıda vekilin arasında
Rodop milletvekili Mustafa Mustafa da yer
alıyor. 

Edinilen bilgiye göre, meclis başkanlığı
tarafından yeni milletvekillerine verilen araçları
az sayıda vekil kabul etmedi. Resmi olmayan
bilgilere SİRİZA’dan üç, Yeni Demokrasi
Partisi’nden bir, POTAMİ’den de beş vekil araç
istemedi. SİRİZA’dan Mustafa Mustafa, Eleni
Psarrea ve Yorgos Dimaras araç istemezken,
YDP’den yeni seçilen Yorgos Kumuçakos
milletvekili arabası kullanmayacağını bildirdi.
POTAMİ partisinden ise parti başkanı Stavros
Theodorakis’in yanısıra Andigoni Liberaki,
Stavrula Andonaku, Yorgos Amiras ve

Panayotis Karkaçulis milletvekili aracını
reddetti. 

Yeni seçilen milletvekillerine verilecek
araçlar için 10 Mart Salı günü kura çekildi. Eski
milletvekillerinin ise kendilerine daha önceden
verilen araçları kullandıkları kaydedildi. 

3 MİLYON 270 BİN EUROLUK BÜTÇE
Yunan Meclisi’ndeki 300 milletvekili ve Avrupa
Parlamentosu’ndaki 21 milletvekiline tahsis
edilen araçlar için 2015 yılı bütçesinde
3.270.000 euroluk bir bütçenin ayrıldığı dile
getirildi. 

Bu arada, bir önceki dönemde 30 civarında
milletvekilinin meclis tarafından kendilerine
tahsis edilen araçları kullanmadıkları
hatırlatıldı.

Mustafa Mustafa 
milletvekili aracını reddetti
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Levent Sadık Ahmet, 
Batı Trakya tütününü pazarlayacak

GÜMÜLCİNE’deki Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi,
tütün alım – satımı için önemli
bir adım attı. Kooperatif
tarafından “BASMA A.Ş.” adıyla
kurulan şirket, uluslararası
ticaret ve pazarlama alanında
faaliyet gösteren işadamı Levent
Sadık Ahmet’le anlaşma
imzaladı. DCT Traiding
Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama şirketi sahibi Levent
Sadık Ahmet, anlaşma uyarınca
Batı Trakya tütününü dünyaya
pazarlayabilecek.  

Batı Trakya Türkleri’nin lideri
merhum Dr. Sadık Ahmet’in
oğlu işadamı Levent Sadık
Ahmet ile Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi
tarafından kurulan BASMA A.Ş.
şirketi 11 Mart Çarşamba günü
menajerlik anlaşması imzaladı. 

Kooperatif yönetim kurulu
üyelerinin oy birliğiyle aldıkları
karar gereği bundan sonraki
süreçte BASMA A.Ş. tarafından
satın alınacak tütünler,
kooperatifin pazarlama
menajeri Levent Sadık Ahmet
tarafından yurtdışı pazarına
sunulacak. Tütünlerin, en
yüksek fiyatı veren firmalara
satılması öngörülüyor.

İmza törenine Trakya
Tütüncüler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu
üyelerinin yanısıra, Tütün
Üreticileri Kooperatifi
tarafından kurulan anonim
şirket başkanı Sebahattin Nuri,

Başkan Yardımcısı Hüseyin
Murat ve üye Celaattin Emin
katıldı. 

“YAPILAN ANLAŞMANIN
ÜLKEMİZ YUNANİSTAN’A VE
BÖLGEMİZE HAYIRLI
OLMASINI DİLİYORUM”
Anlaşmanın imzalanmasından
sonra Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat yaptığı açıklamada, tütün
alım – satımı yapacak şirketin
kurulması için iki yıldan beri
çaba sarfettiklerini söyledi.
Esat, “Batı Trakya tütününün
daha iyi bir şekilde
pazarlanması için çok uğraşlar
verdik. Yurtdışında bir çok
tütün fuarına katıldık.
Verdiğimiz uğraşlar sonucunda
kooperatifimiz çatısı altında bir
anonim şirket kurduk. Artık
bundan sonra tütünümüzün
pazarlanması için de bir
menajere ihtiyacımız vardı.
Çünkü gittiğimiz yerlerde bu
işleri menajerlerin yürüttüğünü
gördük. Zaten diğer şirketlerin
de menajerleri var. Bizler de bu
doğrultuda yaptığımız
araştırmalar sonucunda en
güvenilir kişiyi bulmaya çalıştık.
Yaptığımız toplantılar
sonucunda, dünya piyasasını
çok iyi bilen ve takip eden
Levent Sadık Ahmet’in bu
şirketin menajeri olmasına
yönetim kurulu olarak karar
verdik. Hepiniz biliyorsunuz ki,
çiftçimiz çok zor durumda.

Bizler bundan sonra artık
ailelerimizi geçindirmek için
çalışıyoruz ve çalışmaya da
devam edeceğiz.
Tütüncümüzün durumunun iyi
olması demek, buradaki bölge
esnafının da durumunun iyi
olması demektir. Yapılan
anlaşmanın başta ülkemiz
Yunanistan’a ve bölgemize
hayırlı olmasını temenni
ediyorum.” diye konuştu.

BASMA A.Ş. Başkanı
Sebahattin Nuri imzalanan
anlaşmayı, “Buradaki
amacımız, halkın kendi
ürününü kendisinin
pazarlamasıdır. Halkımızın
daha iyi bir kazanç
sağlayabilmesini arzuluyoruz.
İnşallah hayırlı olur ve halkımız
kazanır.” sözleriyle
değerlendirdi.

“TÜTÜN ÜRETİCİSİNE
AVANTAJ SAĞLAMAK İÇİN
ATILMIŞ BİR ADIMDIR”
İşadamı Levent Sadık Ahmet ise
hayatının en önemli
imzalarından birini attığına
inandığını söyledi. İşadamı
olarak 14 yıldan beri aktif
olduğunu kaydeden Levent
Sadık Ahmet sözlerini şöyle
sürdürdü: “İyi niyet, samimiyet
ve dürüstlük çerçevesinde, bu
imzalar atılıncaya kadar
defalarca istişarelerde
bulunduk. Şahıs olarak
buradaki durum beni çok
onurlandırmıştır. Buradaki imza
törenindeki fotoğrafları
babamın yanındaki fotoğrafın
yanında başucumda
bulunduracağım ve evlatlarıma
anlatabileceğim tarihi bir imza

töreni oldu. İşimiz kolay değil.
Bu yol uzun ve meşakkatli bir
yoldur. Bugünden yarına her
şeyi yapamazsınız. Ancak
yerinizde durduğunuzda da
sürekli zemin kaybedersiniz. Bu
tütün üreticisine avantaj
sağlamak için yapılmış olan bir
harekettir. Bundan sonra var
gücümle Yunanistan’da üretilen
tütünün daha iyi bir şekilde
pazarlanabilmesi için elimden
gelen her şeyi yapacağım. Bu da
herkesin desteğiyle olacaktır.
Burada ‘ben’ yok ‘biz’ varız.
Çünkü bu tütün bizim
tütünümüz. Bu kooperatif bizim
kooperatifimizdir. Herkese
kapımız açık. Etik şartlar altında
herkesle ticaret yapmaya
hazırız. Biz Bismillah dedik,
Allah yardımcımız olsun.
İnşallah başaralı olacağız.”

Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi, işadamı Levent Sadık
Ahmet’le menajerlik anlaşması
imzaladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “Kammenos’un faaliyet ve ifadeleri kışkırtıcı”

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı
Panos Kammenos’un Ege’de gerginliği artırıcı son
faaliyetleri ve ifadelerini kabul edilemez bulduğunu
açıkladı.

“GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BERİ 
KIŞKIRTICI TUTUM İZLEMEKTE”
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı

açıklamada; “Göreve geldiğinden beri Türkiye’ye
yönelik kışkırtıcı bir tutum izlediği görülen Yunanistan
Savunma Bakanı’nın Ege’de gerginliği artırıcı son
faaliyetleri ve ifadelerini kabul edilemez buluyor;
Yunan Hükümetini bu sorumsuz davranışları bir an
evvel kontrol altına almaya ve aklı selime davet
ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

Bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar
vereceği belirtilen Türkiye Dışişleri Bakanlığı
açıklamasında şöyle dendi: “Sorumsuzca hareketlerin
sürdürülmesinin, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Ege’de
gerginliğin artması dışında bir amaca hizmet
etmeyeceği açıktır. Bu durumun, iki ülke ilişkilerinin
geliştirilmesi ve Ege’deki sorunların halli için ortaya
konan çabalara zarar vereceği de ortadadır? Ülkemizin
Ege’deki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk
çerçevesinde alacağı tedbirlerle korumaya kararlı
olduğunu bir kez daha tüm ilgili taraflara duyururuz.
Ege sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla
mevcut diplomatik diyalog mekanizmalarından
yararlanma gerekliliğini bir kez daha vurgularız.”

KAMMENOS’DAN TÜRKİYE’YE YANIT
Bu arada, Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos
Türkiye’nin açıklamasına yanıt verdi. Savunma Bakanı

olarak Ege’deki Yunan adalarını ziyareti sırasında
yaptığı açıklamalardan Türkiye’nin ‘rahatsız’ olduğunu
söyleyen Kammenos, “Türkiye neden rahatsız oldu
bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki, yapmış
olduğum ziyaretler Yunan topraklarına, Yunan
adalarına idi. Yunan hava sahası içinde ve Yunan
karasuları üzerinde uçtum. Diğer bakanlar da bu
ziyaretleri yapmışlardı. Rahatsızlık veren şeyin, Evros
ve adalardaki birimlerimizi kuvvetlendirmiş olmamız
olabilir diye düşünüyorum. Kendi ulusal
egemenliğimizi göstermek için kimseden izin
almayacağız” diye konuştu. 

Silahlı Kuvvetlerin, ulusal bütünlüğü ve ulusal
egemenliği ifade eden silahlı kuvvetler olduğunun
altını çizen Kammenos sözlerine şöyle devam etti:
“Orduda görev yapan askerler için sınırda görev
yapmak özel bir onurdur. Sınırdaki birimlerde doluluk
oranı öyle bir seviyeye ulaştı ki, askerlerimiz büyük bir
şehre kıyasla daha iyi vakit geçiriyor. Bu aynı zamanda
yerel halk, ada sakinleri ve Evros halkı için de büyük
bir destektir. Ben bu birimleri ziyaret etmeye devam
edeceğim. Benim borcum, Bakan Yardımcım İsihos ile
birlikte insan faktörünü, moralleri desteklemektir.
Ulusal egemenliğimize göz dikenler de bundan
korkuyor.”
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Ziraat Mühendisi Salih Topal
ve Zootekni Uzmanı Hamza
Mehmet, kendi olanak ve
çabalarıyla hayata geçirdikleri
web sitesinde, çiftçilere tarım ve
hayvancılık alanında bilgi
veriyor ve onları yeni
gelişmelerden haberdar ediyor. 

“www.omatege.gr” internet
sitesi kurucu ve yöneticileri
Salih Topal ile Hamza Mehmet,
GÜNDEM’e konuştu. 

SALİH TOPAL
“BÖYLE BİR SİTE
OLUŞTURMAYI ÖĞRENCİLİK
YILLARIMIZDAN
TASARLIYORDUK”

Böyle bir internet sitesi
oluşturma fikrinin öğrencilik
yıllarından bu yana olduğunu
dile getiren Ziraat Mühendisi
Salih Topal, “Ben
Gümülcine’nin Ayazma
köyündenim. İlkokulu kendi
köyümde okudum. Ortaokulu
Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu’nda, liseyi de meslek
lisesinde tamamladım. Daha
sonra üniversite sınavlarına
katılıp, Florina Ziraat
Fakültesi’ni kazandım. Dört yıl
okuduktan sonra 2013 yılı Kasım
ayında fakülteden mezun
oldum. Yakında askerliğimi
tamamladım. Şu anda bir
taraftan çiftçilikle uğraşıyorum,
bir yandan iş arıyorum ve bir
yandan da bu internet sitesiyle
ilgileniyorum. Batı Trakya’da
bizim çiftçimize ve hayvan
besicimize yönelik bilgilendirici
bir internet sitesi veya başka
türlü bir hizmetin olması gerekir
diye daha öğrencilik
yıllarımızdan beri
konuşuyorduk. Arkadaşım
Hamza Mehmet’le bu konuyu
uzun süre aramızda
değerlendirdik. Sonuçta böyle
bir girişimi hayata geçirdik.”
dedi. 

“BATI TRAKYA ÇİFTÇİSİ İÇİN
BÜYÜK BİR İHTİYAÇ”
Eğitimli insanların topluma
hizmet etmesi gerektiğine
inandığını ifade eden Salih
Topal sözlerine şöyle devam
etti: “Ben eğitimli insanların bu
topluma bir şeyler vermesi
gerektiğine inanıyorum. Eğitim
olarak, ekonomik rahatlık
olarak belli bir seviyeye gelmiş
insanlar kendi toplumuna,
köylüsüne, komşusuna,
arkadaşına yardım etmeli.
Eğitim almış bir insanla, eğitim
görememiş bir insan aynı
olamaz. Aynı olanaklara
ulaşamaz. Aynı bilgilere
ulaşama. Biz eğer üniversite
bitirmişsek, belli bir mesleğimiz
varsa, kendi insanımıza yardım
etmek ve yol göstermek
zorundayız. Bu internet sitesine
de bu düşünceyle giriştik. Batı
Trakya Türk azınlık çiftçisi tarım
ve hayvancılıkla uğraşıyor.
Fakat kendi ekmek parasını
kazandığı bu alanla ilgili olarak
çok az şey biliyor. Bilgi birikimi
de az, yeni gelişmelere ve
haberlere ulaşma konusunda
imkanı da az. Bir defa dil
sorunu yaşayan çok sayıda
insanımız var. Dolayısıyla tarım
ve hayvancılık alanında azınlık
çiftçisine Türkçe bilgi ve haber
verecek bir birime büyük ihtiyaç
var. Biz bu kurduğumuz internet
sitesiyle bu ihtiyaca biraz olsun
cevap vermeye çalışıyoruz.
İnşallah başarılı oluruz.”

“TARIM VE HAYVANCILIKLA
İLGİLİ OLARAK NEREDEYSE
HER GÜN GELİŞME
YAŞANIYOR”
“www.omatege.gr” internet
sitesinde, tarım ve hayvancılık
konularıyla ilgili güncel
gelişmeleri, yasal
düzenlemeleri, Avrupa Birliği
(AB) kararlarını, kanun
değişikliklerini ve diğer
gelişmeleri Türkçe olarak
aktarmaya çalıştıklarını

vurgulayan Ziraat Mühendisi
Salih Topal, “Bu konularla ilgili
olarak neredeyse her gün yeni
gelişmeler yaşanıyor. Bir de
Yunanistan’ın Avrupa Birliği
üyesi olmasından kaynaklanan
bazı konular var. Avrupa
Birliği’nin aldığı bir karardan
bizim çiftçinin haberi
olmayabilir, fakat bu karar
bizim çiftçimizi ve hayvan
besicimizi doğrudan
ilgilendiriyor. Biz bu konularda
insanlarımıza bilgi ve haber
vermeye çalışacağız. Elimizden
geldiği kadar seminerleri ve
toplantıları takip etmeye
çalışıyoruz. Zaten bu hem
benim, hem arkadaşım
Hamza’nın da mesleği. Bunu
yaparken hem kendi bilgi
birikimimizi geliştiriyoruz, hem
de insanlarımızı ilgilendiren
konularda bilgi sahibi oluyoruz.
Örneğin birkaç gün önce
Dedeağaç’ta bir toplantıdaydık.
Daha önce Selanik’e gitmiştik.”
diye konuştu. 

“KOOPERATİFLEŞMEYİ
ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ”
Tarım ve hayvancılık
sektörlerinin bölge için gelecek
vaadettiğine inandığını
söyleyen Salih Topal, tarımda
kooperatifleşmenin “olmazsa
olmaz” koşul olduğunu
vurguladı. 

“İnsanımız
kooperatifleşmenin önemini
kavrayamadı” diyen Topal şöyle
konuştu: “Bizim bölgemiz tarım
ve hayvancılık bölgesi.
İnsanımızın çok büyük kesimi
bununla yaşıyor. Zaten
annesinden babasından böyle
görmüş. Fakat gördüklerinin
ötesine geçememiş. Bir defa
kooperatifleşme şart. Adeta
buna mecburuz. Yoksa
yerimizde saymaya devam
edeceğiz. Bu şekilde devam
ederken belki batmayız, ama
ileriye de gidemeyiz. Eğer tarım
ve hayvancılık yapacağız

diyorsak, o zaman mutlaka
kooperatifleşmeyi öğrenmek
zorundayız. Bugüne kadar
halkımız kooperatif olayını,
yani birlikte hareket olayını
öğrenememiş. Buna
inanmamış. Fakat bunu
öğrenmek zorundayız.
Kooperatifleşebilirsek tarımda
da, hayvancılıkta da gelecek
var. Eğer bugün azınlık çiftçi
kesimi ağlanıyorsa ve
gelecekten ümitli değilse,
kooperatifleşmeye uzak
durduğu içindir. Bu konunun
altını çizmek istiyorum.” 

HAMZA MEHMET
“ÇİFTÇİMİZ MERAK ETTİĞİ
KONULARI SORABİLİR”
Batı Trakya’nın ilk Türkçe tarım
ve hayvancılık sitesinin diğer
kurucusu Hamza Mehmet,
böyle bir girişimi hayata
geçirdikleri için büyük
memnuniyet duyduğunu
söyledi. Gümülcine’nin
Değirmendere köyünde
dünyaya geldiğini anlatan
Hamza Mehmet, ilkokulu kendi
köyünde, ortaokul ve liseyi ise
Gümülcine Celal Bayar
Lisesi’nde tamamladığını
belirtti. Üniversiteyi Florina’daki
Zootekni Bölümü’nde okuyan
Hamza Mehmet, 2012 yılında
mezun oldu. Hamza Mehmet,
halen bir veteriner yanında
çalıştığını ve “www.omatege.gr”
internet sitesinin yöneticiliğini
yaptığını ifade etti. 

İnternet sitesini Kasım
ayında açtıklarını dile getiren
Hamza Mehmet, son dönemde
siteyi tam olarak faaliyete
geçirdiklerini kaydetti. Batı
Trakyalı çiftçilerin
anlayamadıkları veya merak
ettikleri konularla ilgili olarak
“www.omatege.gr” internet
sitesinden yardım
isteyebileceklerini ifade eden
Hamza Mehmet, “Biz bu siteyi 

İki azınlık gencinden örnek girişim
Gümülcineli iki

genç, Batı
Trakya’da bir
ilke imza attı.
Ziraat
mühendisi ve
zootekni uzmanı
olan iki genç,
Batı Trakya’nın
ilk Türkçe tarım
ve hayvancılık
web sitesini
kurdular. 

Ziraat
Mühendisi Salih
Topal ile
Zootekni Uzmanı
Hamza
Mehmet’in,
“www.omatege.
gr” adı altında
kurdukları web
sitesi bölgedeki
çiftçi ve hayvan
besicilerinin
başvurabileceği
bir kaynak
niteliğinde.
Geçtiğimiz
haftalarda tam
olarak faaliyete
giren internet
sitesinin
facebook ve
twitter adresleri
de bulunuyor. 

Batı
Trakya’daki
azınlık çiftçisi
ile hayvan
besicilerine
hizmet etmek
isteyen iki genç,
bu girişimleriyle
birçok kişi ve
kuruma da
örnek oluyor. 

SALİH TOPAL

HAMZA MEHMET
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hem insanlarımıza, yani
çiftçilerimize bilgi ve haber
vermek için, hem de
anlamadıkları konuları
sorabilmeleri için düşündük.
Öğrencilik yıllarından beri kendi
aramızda konuştuğumuz bir
konuydu. Nihayet hayata
geçirebildik. Tabii biz de yardım
edebileceğimiz konularda
elimizden geleni yapmaya
hazırız.” dedi. 

“İNSANIMIZA HİZMET ETMEK
İSTİYORUZ”
Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım
Politikası gereğince tarım ve
hayvancılık sektörünü
ilgilendiren konuların sürekli bir
değişim içinde olduğunu anlatan
Zootekni Uzmanı Hamza Mehmet
şunları söyledi: “Biz bir ilki
gerçekleştirdik ve bir tarım –
hayvancılık sitesi kurduk. Bunu
insanımıza hizmet etmek için
yaptık. Çünkü bizim çiftçimiz
kendi sektörüyle ilgili gerekli
bilgiye sahip değil. Ve ne yazık ki
gerekli bilgilere sahip olmadan
işini yapmaya devam ediyor. Yani
bir anlamda kör bir şekilde

çalışıyor. Biz hayvancılık
alanıyla, tarım alanıyla ilgili
yayınlayacağımız haberlerle ve
duyurularla bu hizmeti vermeye
çalışıyoruz.” 

“ÇİFTÇİLERİMİZDEN
TAVSİYELERDE
BULUNMALARINI
BEKLİYORUZ”
İnternet sitesini bir karşılık
beklemeden hayata geçirdiklerini
belirten Hamza Mehmet, “Hiç
kimseden bir karşılık
beklemeden bu siteyi hayata
geçirdik. Çiftçimizi ve hayvan
besicimizi ilgilendiren konularda
yayın yapıyoruz. İnsanlar bizi
takip ederek bilgi edinebilirler.
Ayrıca bize tavsiyelerde de
bulunmalarını istiyoruz.
Birbirimize yol göstermeliyiz diye
düşünüyoruz. Ayrıca çiftçimizin
kooperatifleşmeye önem
vermesini ve bu alanda adımların
atılmasını istiyoruz. Çünkü
kooperatifleşme olmadan
tarımda gelişme ve kalkınma
olması çok zor.” ifadelerini
kullandı.

Dimetoka Derneği’ne 
dört günde iki saldırı

DİMETOKA Müslümanları Spor, Kültür ve
Eğitim Derneği’nin, dört günde iki kez saldırıya
uğradığı bildirildi. Dimetoka Derneği Başkanı
Süleyman Macur, 9 Mart Salı günü sabah
saatlerinde bölgedeki tayinli Dimetoka Vakıf
İdare Heyeti Başkanı Ahmet Duba’nın sözlü
saldırısına uğradığını söyledi. 7 Mart Cumartesi
günü de derneğin camları kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce kırılmıştı.

Olayla ilgili olarak GÜNDEM’e önemli
açıklamalarda bulunan Dimetoka Müslümanları
Spor, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı
Süleyman Macur, tayinli Dimetoka Vakıf İdaresi
Başkanı Ahmet Duba’nın, eşi ve çocuklarıyla
birlikte10 Mart Salı sabahı elinde sopayla
derneğin önüne gelerek sözlü hakaretlerde
bulunduğunu söyledi. Başkan Macur olayı şöyle
anlattı: “Eşimi çok yakın bir zaman önce çok
genç yaşta kaybettim. Vefat eden eşim için 1 Mart
Pazar günü Dimetoka camisinde mevlid-i şerif
okuttum. Mevlit başlamadan ömce camiye gelen
vakıf heyeti başkanı Duba, cami içinde bulunan
cemaate seslenerek, camiyi terk etmelerini istedi.
İnsanların camiden çıkmasını ve okullarda
görevli din dersi öğreticilerinin (ierodidaskalos)
camiye gelerek namaz kılacaklarını söyledi. Yani
bizden mevlide başlamadan camiden çıkmamızı
istedi. Daha sonra ben de kendisine karşılık
vererek bunun yanlış olduğunu söyledim.
Aramızda bir kargaşa yaşandı. Mevlide azınlık
kurum başkanları da davetliydi. Bu olay onlar
camiye gelmeden yaşandı. Bugün (10 Mart Salı)
yaşanan sözlü saldırının da bana göre başlangıç
nedeni buydu. Derneğimizin karşısında tayinli
Vakıf İdare Heyeti Başkanı Ahmet Duba’nın
kendisine ait bir dükkanı var. Bugünkü saldırı
şöyle gerçekleşti; Ahmet Duba, eşi, oğlu ve
yanında bir akrabasıyla birlikte elinde sopayla
derneğimizin önüne geldiler. Daha sonra
derneğin kapısına kadar gelerek bağırıp,
çağırdılar ve sözlü hakarette bulundular. Kapı
önünde, ‘Bu derneği kapatacaksınız, Kur’an
kursu falan yapmayacaksınız.’ şeklinde bağırıp
çağırdılar.”

“DERNEĞİMİZİN FAAL OLMASINDAN 
RAHATSIZ OLANLAR VAR”
Bazı çevrelerin Dimetoka Derneği’nin
faaliyetlerinden ve azınlık dernekleriyle olan
iletişiminden rahatsız olduğunu ifade eden
dernek başkanı Süleyman Macur, “Bizlerin
burada çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim
öğretmemizi istemiyorlar. Derneğimizin hareketli
olmasını istemiyorlar. Bu kendilerine çok ağır
geliyor. Şu anda Kur’an kursumuzda 35 çocuk ve
25 kadın eğitim görüyor. İnsanlarımız bir
besmele çekmesini bilmiyordu. Şimdi Kur’an-ı
Kerim okuyorlar. Ne mutlu bizlere. Kendilerinin

buna benzer faaliyetleri yapmalarına izin
verilmediği için, bizlerin de bu tür faaliyetler
yapmamızı istemiyorlar. Kur’an kursuna giden
çocuk ailelerine, ‘Çocuğunuzu Kur’an kurslarına
göndermeyin, yoksa başınıza büyük bela
açacağız’ şeklinde tehditte bulunuyorlar. Bu olup
bitenler bizleri çok üzüyor. Fakat biz kendi
yolumuzda yürümeye devam ediyoruz.” diye
konuştu. 

7 MART CUMARTESİ GÜNÜ 
DERNEĞİN CAMLARI KIRILDI
Öte yandan, 7 Mart Cumartesi günü Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve Eğitim Derneği’nin
camları kırıldı. Saldırının, kimliği henüz
belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından
yapıldığı kaydedildi. 

Sülayman Macur olayla ilgili olarak şunları
söyledi: “Cumartesi sabahı polis beni aradı ve
derneğin camlarının kırıldığını haber verdi. Ben
de derneğe geldim. Bir demir parçasıyla
camların kırıldığını gördük. Kimin yaptığını
henüz bilmiyoruz. Derneğimiz bundan yaklaşık
bir yıl önce de yine böyle bir saldırıya uğramıştı.
İnşallah bu son olur.” 

AZINLIK TEMSİLCİLERİ 
DERNEĞİ ZİYARET ETMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Dimetoka’da 1 Mart Pazar
günü dernek başkanı Süleyman Macur, kısa süre
önce vefat eden eşi için mevlit okutmuştu.
Mevlide Batı Trakya Türk azınlığının temsilcileri
de katılmış ve mevlidin ardından Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve Eğitim Derneği’ni
de ziyaret etmişlerdi.

ABTTF’DEN AÇIKLAMA
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu konuyla ilgili
açıklamasında, “Dimetoka Müslümanları
Derneği’mize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Dimetoka’da yaşayan kardeşlerimiz arasında
korku ve endişe yaratmak amacıyla yapıldığını
düşündüğümüz bu çirkin saldırının faillerinin
tespit edilerek yargı önüne çıkartılmalarını talep
ediyoruz.” dedi.

DEB PARTİSİ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Bu arada, DEB Partisi saldırıdan sonra Dimetoka
Derneği’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
DEB Partisi Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş,
demokratik bir ülkede inançlara ve maneviyata
yapılan sözkonusu saldırıyı şiddetle
kınadıklarını, böyle bir saldırının kabul
edilemeyeceğini ve devlet yetkililerinin gerekli
çabayı gösterip suçlu veya suçluların
yargılanmasını sağlamaları gerektiğini
vurguladı. 

Tedavi için
Yunanistan’dan
Türkiye’ye götürüldü

GÜMÜLCİNE'de kalp krizi geçiren Türk kökenli Yunan vatandaşı
Salih Şakir, ailesinin isteği üzerine tedavi için Keşan’a götürüldü.

Gümülcine'den ambulansla İpsala Gümrük Kapısı'na getirilen
Şakir (44), Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu'nun da yer aldığı
sağlık ekibi tarafından teslim alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne
götürüldü. 

Kişioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'dan
Edirne'ye 16. hasta naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Hastanın ailesinin kendilerine ulaştığını belirten Kişioğlu şunları
anlattı: "Ailesi, Türkiye'de tedavi olmasını, anjiyo ve gerekli tedavi için
ülkemize getirilmesini istedi. Komuta kontrol merkezimiz konsolosluk
aracılığıyla Yunanistan makamlarıyla görüştü. Yunanistan
ambulansıyla İpsala Gümrük Kapısı'na kadar getirilen hastamızı
teslim aldık. Hastamıza önce Keşan Devlet Hastanesi’nde gerekli
müdahaleleri yapacağız." 
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Cevat ABDURRAHMAN

Sığırlarda LCD hastalığı tehditi

E
konomik kriz bir yandan,
geçen yıl bölgemizi
sarsan koyun çiçeği ve

mavi dil hastalıkları sonucu zor
günler geçiren hayvan üreticileri
bu seferde yeni bir tehtidle karşı
karşıya...

Komşumuz Anavatan
Türkiye’ye 2013 yılında giren ve
bütün illerinde hızlı bir yayılım
gösteren Lumpy Skin Disease
/LSD (Sığırların Nodüler
Ekzantemi) halk arasında ise
Afrika Hastalığı olarak bilinen bu
hastalık hakkında, bölgemiz
veteriner hekimlerine yönelik 6
Mart 2015 Cuma günü, Doğu
Makedonya-Trakya Eyaleti  ve
bakanlıkça ortak, bir bilgilendirme
semineri düzenlendi. Özel
danışman Eeva Tuppurainen, bu
hastalığın geçmişi,klinik
semptomları ve tedavi sürecinde
alınacak önlemler hakkında bilgi
verdi. İsrail Veterinerlik İşleri daire
başkanı Nadav Galon ise bu
hastalığın ülkelerinde görülme,
yayılma süreci ve bugünkü durum
hakkında bilgi verirken,
mücadelede alınan önlemlere
değindi. Hayvan sağlığı ve üretim
bakanlığından Dilaveris Dimitrios
ise hastalığa karşı veteriner
dairelerince alınacak önlemlerden
bahsetti. Hondrokuki Eleni,
şüpheli durumlarda  ilgili
numunelerin  labaratuvarlara
gönderilmesi konusunda
bilgilendirirken, son konusmacı
veteriner hekim Bayramakis
Sotiris ise hastalıkla ilgili
Türkiye’de yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

Tekrar bu hastalalığa
değinecek olursak;

LCD ülkemizde “ihbarı mecburi
hastalıklar” listesinde yer alır. LSD
sığırların viral bir hastalığı olup,
başta sinekler olmak üzere hemen
her şekilde kolayca bulaşabiliyor.
Hastalığın kuluçka süresinin 28
gün gibi uzun süreli olması
filyasyon (bulaşma-çıkış kaynağı
araştırması) tespitini ayrıca
zorlaştırıyor. Bu hastalığın
tedavisi olmayıp, mücadelesi;
aşılama, dezenfeksiyon, kordon-
karantina, tazminatlı itlaf/imha ve
vektörlerle (sinek vs.) mücadele
şeklinde yapılıyor.

Hastalık İngilizcesinden tam
tercüme ile yumrulu deri
hastalığıdır.  Etkeni koyun-keçi
çiçek virüsü ile aynı gruptan bir
virüs.  Virüs ailesi Capripoxvirus
olarak bilinir.  İlk olarak 1929
yılında Afrika’nın güney
ülkelerinde çıkan Lumpy Skin
Disease daha sonra Mısır ve
İsrail’de de salgınlar yapmış
bulunuyor.

Lumpy Skin Disease (LSD) deri
üzerinde şişliklerle görülüyor.
Aynı şişlikler iç organlarda da

oluşuyor.  Sütün birdenbire
azalması, şiddetli düşkünlük hali,
gebelerde yavru atma, hızla
zayıflama, topallık ile kendini
gösteriyor.  Hastalık sokucu
sineklerle bulaştırılıyor.
Doğrudan temas da bulaşma
yolu.  Ağız ve burundan gelen
akıntılarla veya süt ile temas
bulaşma kaynağı olabilirse de
hastalığın sokucu, kan emici
sineklerle bulaşması başlıca
yayılma yolu.

Hastalığın yayılması yüzde 3-
85 olarak bildiriliyor.  Ölüm oranı
düşük.  LSD ( Lumpy Skin
Disease)’den ölüm oranı  yüzde 3
olarak bildirilse de ikincil
enfeksiyonlarla bu oran
yükselebiliyor.  Kuluçka dönemi 2-
5 hafta.  Ergin sığırlar biraz daha
dayanıklı olup, buzağılar hastalığa
çok hassas.  Jersey ırkı sığırların
ise,  diğer ırklara göre daha
hassas olduğu biliniyor.  Baş,
boyun, meme çevresi ve ayaklarda
sert şişlikler kendini gösterir.
Ayrıca, karaciğer, işkembe, dalak,
akciğer ve sindirim yolunda bu
şişkinliklerin aynısı oluşur.  LSD
böcek ısırması, kurdeşen, deri
tüberkülozu, nokra ve benzer deri
hastalıklarıyla karışabilir.  Tam
olarak serolojik testler veya virüs
izolasyonu ile kesin teşhis
yapılıyor.

Hastalığın tedavisi yok.  İkincil
enfeksiyonlar için antibiyotik
kullanılabiliyor.  Uzun bir süre
içerisinde tedavi mümkün.

Hastalıktan korunma için iki
yöntem var.  Birincisi sineklerle
mücadele, ikincisi ise aşılama.
Afrika ülkelerinin birçoğunda,
Güney Afrika, Etiyopya, Mısır,
Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi
ülkelerde aşısı bulunuyor.

Hastalıktan korunmada bilinen
tüm biyogüvenlik uygulamalarının
tamamen yerine getirilmesi
gerekiyor.  Örneğin; hayvan
nakillerinin kontrol altına
alınması, karantina, temizlik,
dezenfeksiyon, hastalıktan dolayı
kesilen hayvanların imhası gibi
önlemlerin ihmal edilmemesi
gerekiyor.

LSD sığırlarda görülen bir viral
hastalık olarak bilinir.  Ama; aynı
zamanda zoonoz’dur.  Yani
insanlara da bulaşma ihtimali var.
Bu yüzden gerek patlamış
şişliklerden gelen akıntılar,
gerekse ağız, burun ve göz
akıntılarından sakınmak,
antiseptik, dezenfektan, deterjan
kullanmayı ihmal etmemek
gerekiyor.  Virüsün yara kabukları
içerisinde canlı kalabildiği gün
sayısı ise 35-40 gün olarak
saptanmış.

Gerekli önlemlerin alınması ve
hastalığın bölgemize giriş
yapmaması dileklerimle…

VETERİNER BAKIŞI

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

“Almanya
Yunanistan’a savaş
tazminatı ödemeli”

YUNANİSTAN Başbakan Çipras, Yunanistan ile
Almanya arasında, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili
çözümlenmemiş tazminat meselesi bulunduğunu
ileri sürdü.

Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan ile
Almanya arasında İkinci Dünya Savaşı ile ilgili,
çözümlenmemiş savaş tazminat meselesi
bulunduğunu belirtti. Yunanistan’ın
yükümlülüklerini yerine getirdiğini, Almanya’nın
da aynı şekilde yapması gerektiğini ifade eden
Çipras, “Çünkü ahlak, tercihe ve duruma göre
olamaz” dedi. 

Çipras, parlamentoda Yunanistan’ın İkinci
Dünya Savaşı nedeniyle Almanya’dan talep edilen
savaş tazminatı konusunda siyasi partiler
arasında bir komisyon oluşturulmasına yönelik
toplantıda yaptığı konuşmada, 1953 Londra
Sözleşmesi’ne göre Almanya’nın Yunanistan’a
savaş tazminatı ödemesi gerektiğini ileri sürdü.

Almanya ile Yunanistan arasında imzalanan
1960 anlaşmasının savaş tazminatlarıyla ilgili
olmadığını belirten Çipras, Almanya’nın İkinci
Dünya Savaşı sonrasında, bir dizi müdahaleden
yararlandığını, 1953 Londra Sözleşmesi ile Birinci
Dünya Savaşı’ndan kalan borçlarının silindiğini
ve yeniden yapılanması için müttefik ülkelerden
muazzam maddi yardımlar aldığını belirtti.

Çipras, “Ancak, Londra Sözleşmesi aynı
zamanda Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı ile
ilgili ödemesi gereken savaş tazminatları
bulunduğunu da kabul etmektedir. Bunların 1990
yılında nihai barış anlaşmasıyla düzenlenmesi
gerekiyordu. Ancak Almanya’nın bölünmesi
nedeniyle bu anlaşma imzalanamadı. Sonraki
yıllarda, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle
bu meselenin çözümlenmesine yönelik hukuki ve
siyasi koşullar oluştu. Ancak, Alman hükümetleri
o zamandan beri suskun kalmayı, yasal hileleri,

ertelemeyi ve ağırdan almayı tercih ettiler. Bu
tavır ahlaki midir acaba?” diye konuştu.

Başbakan Çipras, Yunan hükümetinin eşit
koşullarda dürüst bir müzakere kapsamında,
diyalog aracılığıyla Avrupa’nın karşılaştığı
sorunlarına çözümüne katkı sağlamak için
yorulmadan çalışacağını, ancak aynı zamanda
Yunanistan’a ve Yunan halkına karşı yerine
getirilmemiş tüm yükümlülüklerin de yerine
getirilmesi için çaba göstereceğini kaydetti.

Yunanistan’ın kendi yükümlülüklerini yerine
getirmeyi taahhüt ettiğini, diğer tarafların da aynı
şeyi yapmak zorunda olduğunu ifade eden Çipras
şöyle devam etti: “İkinci Dünya Savaşı’nda
yaşanan hatıraların canlı tutulması gerekir.
Ancak, şüphecilik ve halklar arasında nefret
duygularının yayılması için değil, faşizmin ve
neonazizmin ne demek olduğunun bilinmesi için.
Halklar arasında karşılıklı dayanışma, işbirliği ve
diyaloğun yerini tarihi ikbalin üstünlüğü aldığı
zaman, neler olduğunun bilinmesi için. Avrupa
halkları ve liderleri çağdaş Avrupa tarihini
hatırlamak ve bundan ders almak zorundalar.
Çünkü Avrupa bugün yine, İkinci Dünya
Savaşı’na yol açan aynı yanlışları yapamaz,
yapmamalı.”

Tüm bunların son derece hassas ve teknik
meseleler olduğunu, bunlarla ilgili gerekli
çalışmaların hukukçular ve tarihçiler tarafından
yapılması gerektiğini ifade eden Çipras, “Yunan
ve Alman halklarına şunu belirtmek istiyorum ki,
bizler bu meseleye anlaşma niyetiyle gerekli
hassasiyet, samimiyet ve sorumlulukla
yaklaşıyoruz. Biz, yükümlülüklerimizi yerine
getireceğiz. Kimseye ders vermiyoruz, ancak
kimseden de ahlak dersi kabul etmiyoruz. Alman
hükümetinden de, siyasi, tarihi ve ahlaki
nedenlerle aynı şeyi bekliyoruz.” diye konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
İskeçe’de kuaförde çalışmak üzere çırak aranıyor.

Bilgi için Rıdvan Manav 

Telefon No: 6947192253,

2541077666
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GALAXY S6, Samsung’un
Unpacked etkinliğinde,
Barselona’da resmi olarak
tanıtıldı.

Galaxy S4 ve S5’in birbirine
benzeyen tasarımları sizi
sıktıysa, hazır olun. Samsung,
baştan tasarladığı yeni Galaxy
S6’sıyla işleri değiştiriyor.
Galaxy S6, önceki cihazlarda
olduğu gibi yüksek güce sahip
ve bunu gerçekten güzel
görünen bir tasarımla
birleştirmeyi başarıyor.

Galaxy S6’yı elinize
aldığınızda etkilenmemeniz
mümkün değil, ancak hemen
hayallere kapılmamakta fayda
var. Çünkü TouchWiz’in abartılı
renklere sahip tasarımı, diğer
markaların daha kaliteli
görünmesi anlamına geliyor.
Yine de Samsung,
TouchWiz’den birçok gereksiz
öğeyi kaldırarak cihazı
rahatlatmış.

Plastik ve su geçirmezlik,
baştan tasarlanan Galaxy S6’da
yerini cam ve metale bırakıyor.
Ortaya ise harika bir telefon
çıkmış. Gorilla Glass 4’e yer
veren cihaz, bize oldukça
sağlam göründü. Cihazın arka
tarafına hafifçe vurduğunuzda
ise bir miktar boşluk
hissediyorsunuz, ancak 6,8mm
kalınlığındaki bir cihaz için bu
anlaşılabilir.

Samsung, tasarım
konusunda başka sert kararlar
da vermiş. Artık değiştirilebilir
pil ve microSD kart slotuna
sahip değilsiniz. Bu kararların
arkasında cihazın tek parça
tasarımının yolunu açmak ve
performansı artırmak yatıyor.

Galaxy S6 belki microSD

kartsız daha hızlı çalışacak,
ancak işlevin kaldırılması bizce
üzücü. Telefon, 32GB, 64GB ve
128GB seçenekleriyle piyasaya
sürülecek. Ancak son iki
seçeneğin pahalı olmasını
bekleyebilirsiniz.

Galaxy S6, QHD
çözünürlüklü, 5,1 inç Super
AMOLED ekranla geliyor. Geniş
ekran, keskin görüntüler
sunuyor ve üstelik aşırı büyük
değil. Ekranın görüntü kalitesi
bizi fazlasıyla etkiledi.
Samsung’a göre 577ppi piksel
yoğunluğuna sahip ekran, şu
an piyasada bulunan en keskin
ekran olma özelliğine sahip.
Dışarıya çıktığınızda devreye
giren “süper parlaklık” modu
sayesinde ekranı görememe
sorunu da ortadan kalkıyor.

Galaxy S6’nın QHD ekranını
64-bit sekiz çekirdekli Exynos
işlemci destekliyor. Samsung,
hangi Exynos işlemciyi
kullandığını söylemek
istemiyor, ancak cihazda 3GB
RAM bulunduğunu biliyoruz.

Samsung’a göre RAM ve
depolama biriminde yapılan
geliştirmeler, bazı alanlarda en
az yüzde 40 daha yüksek
performans sağlıyor.
Denememizde S6’nın
uygulamaları hızla açıp
kapatabildiğini gördük.
Samsung’un yazılımının
muhtemelen henüz
tamamlanmamış olduğunu
düşünürsek, final üründe daha
da iyi bir performans görebiliriz.

Parmak izi tarayıcısı, Galaxy
S6’daki yerini koruyor. Üstelik
parmağınızı okutmak için ona
sadece dokunmanız yetiyor
(iPhone 5S ve iPhone 6’da

olduğu gibi).
Galaxy S6, f1,9

diyaframa sahip
16MP’lik bir
kamerayla
geliyor. Bu,
Galaxy
S5’e

göre
yüzde
34 daha
iyi düşük
aydınlatma
performansı
anlamına geliyor.
Kamera, S5’teki Auto
HDR, nesneleri takip etme ve
optik görsel dengeleme gibi
işlevlerin tümüne sahip.

Geliştirilen ön kamera 5MP
çözünürlüğünde ve daha iyi

düşük ışık

performansı
sunuyor.

Otomatik HDR
modu, ön kamerada

da destekleniyor.
Galaxy S6’yla isterseniz

240fps videolar kaydedebiliyor
ve onları ağır çekimde
izleyebiliyorsunuz.

Galaxy S6’da 2550mAh’lik bir
pil var ve bu, Galaxy S5’in
2800mAh’lik pilinden daha
zayıf. Pilin bu seneki HTC One
M9’un pilinden daha güçsüz
olması ise endişe verici.

Bunların yanına QHD ekran da
eklendiğinde, cihazın pil
ömrünün nasıl olduğu
konusunda merakımız artıyor.

Samsung’a göre sorun yok,
çünkü Galaxy S6 önceki Galaxy
S’lerden daha iyi bir pil ömrü

sunuyor. Dahası S6’ya entegre
edilen kablosuz şarj özelliği,

Qi veya PMA standartlarına
sahip şarj yüzeylerini
kullanmanıza izin veriyor.

Samsung’un Galaxy S6’yla
birlikte son birkaç senedir
atmadığı adımı attığını
düşünüyoruz. S6’nın yükselttiği
çıtaya diğer cihazların yetişmesi
zor olacak gibi görünüyor.

TouchWiz’in en baştan
geliştirilmesi belki daha iyi
olabilirdi, ancak firmanın
gereksiz el sallama
hareketleriyle karşımıza
çıkmamış olmasından
memnunuz. Galaxy S6, artık
yeterince kaliteli bir hissiyata
sahip ve sanırız, ondan
beklenen de buydu.

Galaxy S6’da son yenilikler  
11
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SOLDANSAĞA
1)Miralay – Desen yapma sanatı 2) Radyum’un sim-
gesi – Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak,
temiz yürekle, içtenlikle 3) Kalın, kaba baston –
Küçük çocuk türküsü 4) Şekerli posa – Bedeninde
eksik bir yanı olan (canlı) 5) Bir tür küçük zurna –
Kırmızı 6) Sıva aracı – Dünyanın uydusu 7) Hayvan
tuzağı – Kızılımsı kahverengi 8) İlgi eki – İnatçı, hırçın
– Katı bir yakıt 9) İman, itikat – Köpek boynundaki
çivili demir 10) Amerika elmasından çıkan zamk – SN
elementi 11) Sedir biçiminde kanepe – Sodyum’un
simgesi 12) Bir bağlaç – Bir dinin öğrenilmesi
gereken inançlarının tümü – Dokuzdan sonra gelen
sayı 13) Dingil – Bir gemiye yükleme veya boşaltma
için tanınan süre 14) Bir müzik parçasındaki bölüm-
lerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
– İran Moğollarında hükümdarın ünvanı.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (mecaz) Özlemek – Değeri bin vat olan güç birimi
2) Güçlü ışık kaynağı – Gizli düşmanlık – Keçinin
erkeği 3) İlgi – Telefonda hitap sözü – Samaryum’un
simgesi 4) Beddua, ilenme – Beyaz – Orta
Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından
örülmüş yumuşak hasır şapka 5) Aksetmek – Hint
bademi 6) Lityum’un simgesi – Akis – Kesin yargı 7)
Dini – Herhangi bir şeyin en önde olanı – İtici güç 8)
Bir işin yapıldığı an – Binek hayvanı – Bir element adı
9) Yıldırım – Bir pamuk türü – Rodyum’un simgesi 10)
İki yüzey arasıdaki uzaklık – Geminin yan yatması –
İnce dantel 11) Petrol türevi yağ – Tibet öküzü –
Yunanistan halkından olan kimse.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Barbata, Ter 2) İdea,
Üryani 3) Al, Kalpak 4)
Tirat, Alaka 5) Yarma,
Atık 6) Kek, Atak, Ra 7)
Sac, Batar 8) Of, Nara,
Et 9) Maşa, Ateh 10)
Kayak, Misk 11)
Muhasara 12) Okar,
Mey, Ti 13) Getto, Refik
14) İma, Mai, Ara.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Biat, Krom, Yogi 2)
Adliye, Fak, Kem 3) Re,
Raks, Şamata 4) Bakar,
Anayurt 5) Atmaca, Ah,
Om 6) Tül, At, Rakam 7)
Arpa, Abat, Seri 8)
Yalaka, Emaye 9)
Takat, Tehir, Fa 10) En,
Kırat, Satir 11) Riyakar,
Ak, İka.
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Sevgili kardeşlerim
Norveç Avrupa’nın kuzeyinde yer alıyor. Doğusunda Rusya Federasyonu,

Finlandiya ve İsveç, güneyinde ve batısında Kuzey Denizi, kuzeybatısında
Norveç Denizi, kuzeyindeyse Barents Denizi bulunuyor. Norveç son derece
girintili çıkıntılı, çok uzun kıyılara sahip. Norveç’in fiyortlarla parçalanan
kıyıları boyunca binlerce ada var. Ülkenin büyük bölümü dağlık. İç kesimlerde
dağlar hala büyük buzullarla kaplı. Dağların arasındaysa birçok plato ve göl
var.

Son buzul çağında bugünkü Norveç kıyılarında çok büyük buzullar varmış.
Bu buzullar kıyılardaki vadileri zaman içinde aşındırmış ve derinleştirmiş.
Buzul çağı sona erip buzullar eridiğinde vadilerin deniz seviyesinin altında
kalan kısımları deniz suyuyla kaplanmış. Böylece kıyı şeridi boyunca “fiyort”
adı verilen dik yamaçlı körfezler oluşmuş. 

Norveç’te kışın geceler çok uzun, gündüzler çok kısa; yazınsa geceler çok
kısa, gündüzler çok uzun oluyor. Bunun nedeni Norveç’in Kuzey Kutbu’na
yakın olması. Ülkenin kuzeyinde yazın başlangıcında Güneş’in hiç batmadığı
bir dönem oluyor. Bu dönemde günler boyunca hiç gece olmuyor. Bu doğa
olayına “gece yarısı Güneş’i” deniyor. Yine ülkenin kuzeyinde kışın
başlangıcında Güneş’in hep ufuk çizgisinin altında kaldığı bir dönem de
yaşanıyor. Bu dönemde yaşanan doğa olayınaysa “kutup gecesi” deniyor. Bu
olayın yaşandığı günlerde hiç gündüz olmuyor. 

Norveç’in kıyıları iç kesimleri kadar soğuk bir iklime sahip değil. Bunun
nedeni Körfez Akıntısı adı verilen ve Kuzey Amerika’nın güneydoğu
kıyılarında başlayıp Avrupa’nın kuzeyine kadar devam eden sıcak su akıntısı.
Bu sıcak su akıntısı sayesinde Norveç kıyılarının iklimi yumuşuyor. 

Dağlık bir ülke olan Norveç’te ulaşım için özel çözümler geliştirilmiş. Ülkede
yüzlerce tünel, binlerce köprü bulunuyor. Dünyanın en uzun karayolu tüneli de
bu ülkede. Ayrıca Norveç’te deniz ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla dünyanın
ilk gemi tünelinin yapılması planlanıyor. 

Norveç’te ahşap evler yaygın olarak
bulunuyor. Bu evlerin kayraktaşı kaplı
dik çatılara, küçük odaları ve küçük
pencereleri var. G enellikle kırmızı,
turuncu ve beyaz renklerde olan bu
evler en fazla üç dört katlı oluyor. 

Norveç’in dağları kışın bembeyaz
oluyor. Bu dağlarda en çok kayak sporu
yapılıyor. Norveçliler’in 4000 yıl
öncesinden beri kayak yaptıkları
biliniyor. Ülkede çok sayıda kayak
parkuru ve pek çok kayak okulu
bulunuyor. 

Norveç’in kuzeyinde Samiler yaşıyor.
Samiler çok eski zamanlardan beri

bugünkü Norveç, İsveç, Finlandiya ve
Rusya’nın kuzey bölgelerinde yaşayan
göçebe bir topluluk. Balıkçılıkla
uğraşıyor, ren geyiği yetiştiriyorlar.

Norveç’te yaşayan hayvanlar
arasında ülkemizde hiç görülmeyen bazı
hayvanlar var. Denizpapağanı, ren
geyiği, kutup tilkisi, kutup porsuğu,
kutup ayısı, kutup sumrusu ve mors
bunlardan bazıları…

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Norveç fiyortlarından
muhteşem bir görüntü

Norveç’te rengarenk evler

NORVEÇ

Resmi adı: Norveç Krallığı

Başkenti: Oslo

Nüfusu: Yaklaşık 5 milyon

Para birimi: Norveç kronu

Renkli giysileriyle Samiler
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Soğuk bir kış
günüymüş. Yağan kar,
her tarafı bembeyaz
yapmış. Küçük Rıza
pencerenin önünde
oturmuş dışarıyı
seyrediyormuş.
Bahçedeki her şey karla
kaplıymış. Duvarın
dibinde duran küçük el
arabası, babasının onun
için yaptığı tahta
salıncak… Hatta, yazın
dalları kıpkırmızı
elmalarla dolan ağaç bile
şimdi karlar altındaymış.

Rıza bu ağaca uzun
uzun bakmış. Ağacın
dallarında bir kıpırtı
fark etmiş. Bu kıpırtıyla
dallarda biriken karlar
yere düşmüş. Rıza daha
dikkatli baktığında
ağaçtaki minik serçeyi
görmüş. 

Minik serçe
kanatlarını oynatıyor,
üzerinde biriken karları
gagasıyla temizliyormuş.

- Zavallı serçecik!
Üşümüş olmalı, demiş
Rıza.

Sonra hemen
annesinin yanına gitmiş.
Annesi sobanın yanında
oturmuş, örgü
görüyormuş. 

- Anne! Elma ağacının
üstünde minik bir serçe

var. galiba çok üşüyor.
Onun için de bir kazak
örebilir misin, demiş. 

Annesi yerinden
kalkmış. Pencerenin
yanına gitmiş.

- Bakalım neredeymiş
şu minik serçe?  Tamam!
Gördüm. Bak Rızacığım,
serçecik ne kadar da
tombul görünüyor.
Nedenini biliyor musun,
diye sormuş.

- Bilmiyorum
annecigim, neden, diye
sormuş Rıza.

- Dikkatlice bak. Minik
serçe tüylerini şişirmiş.
Bu şekilde soğuktan
korunuyor. Onun
ısınmak için bir kazağa
ihtiyacı yok. Hem
düşünsene yün kazak
giymiş bir serçe
kanatlarını hareket
ettirip uçamaz ki,
demiş annesi.

Rıza
yüzünü asmış.
Minik serçeye
yardım etmeyi o kadar
çok istiyormuş ki…
Annesine dönüp,

- Yani şimdi biz bu
minik serçe için hiçbir
şey yapamayacak mıyız,
demiş. 

Annesi, 

- Tabii ki yapabiliriz
Rızacığım. Serçeler kışın
yiyecek bulmakta
zorlanır. Bu minik serçe
çok acıkmış olabilir. Biz

de ona biraz ekmek
verebiliriz, demiş.

Rıza mutfağa koşmuş
ve biraz ekmek kırıntısı
almış. Kırıntıları boş bir
kabın içine koymuş. 

Üşümemek için üstünü
sıkıca giyinmiş. Artık
dışarı çıkmaya ve minik
serçeye yardım etmeye
hazırmış.

Neşeyle evin kapısına
doğru ilerlemiş, kapıyı
hızlıca açmış. Ama
kapıyı açmasıyla,
başından aşağı koca bir
kar yığının dökülmesi bir
olmuş. 

Rıza tıpkı bir kardan
adama benziyormuş.
Hemen üstündeki karları
temizlemiş. İçinde ekmek
kırıntısı olan kabı ağacın
kenarına bırakmış. Sonra
da eve girmiş.
Pencerenin önüne geçip
dışarıyı seyretmeye
başlamış. Çok geçmeden
minik serçe uçmuş
uçmuş Rıza’nın bıraktığı
kabın yanına konmuş.
Ekmek kırıntılarını
yemeğe başlamış. Onu
izleyen Rıza’nın yüzünde
kocaman bir gülümseme
varmış. Rıza annesine
dönüp,

- Minik serçe ne kadar
da acıkmış… Bundan
sonra ona her gün ekmek
vereceğim, demiş. 

Sizin köşeniz                                    Sena Ali - 8 yaş

ÇEPELLİ

Konu: 
Ben kuşları,
kelebekleri ve
doğayı çok
seviyorum.

Minik Serçenin 
Sıcak Elbisesi

GÜNDEMboncuk13 Mart 2015
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HAMİLELİK dönemi, birçok
değişikliğin de başlangıcıdır. Ciltte
meydana gelen değişiklikler de hamilelik
döneminde sıkça karşımıza çıkan
durumlardan birini oluşturur. 

Hamilelik sırasında meydana gelen
başlıca cilt değişikliklerini şöyle
özetleyebiliriz.:

HAMİLELİK 
KIZARIKLIĞI
Diğerlerinin fark ettiği (sizin fark
etmediğiniz) kızarıklık sadece bir
kocakarı deyimi değildir. Yüzle ilgili bu
parlaklığın biyolojik bir kökeni vardır.
Artan kan hacmi yanakların bu hoş
kızarıklığı almasına neden olur, bunun
nedeni de deri yüzeyinin hemen
altındaki çok sayıdaki kan damarlarıdır.
Bu kızarıklığın tepesinde, yağ bezlerinin
artan salgısı cilde kızıl bir parlaklık verir.
Birçok hamile kadının yüzündeki bu
kızarıklık hamile olmayan kadınların
heyecanlı olduklarında, ağladıklarında
ya da kalp atışlarını artıran (hamilelikte
bu sürekli olur) başka şeyler
yaptıklarındaki kızarıklığına benzerdir.

HAMİLELİK 
MASKESİ
Hamileliğin üçüncü çeyreğinde aynaya
bakarken başka birine bakıyor gibi
hissedebilirsiniz. Kloazma (veya
hamilelik maskesi olarak da bilinir) adı
verilen kahverengi ve sarımtırak yamalar
yüzünüzün her yerinde görülebilir; fakat
daha çok alın, üst yanak, burun ve
çenede görülür. Hamilelik hormonları
östrojen ve projesteron derideki melanin
hücrelerini daha fazla pigment
üretmeleri için uyarır fakat bu hücreler
eşit oranda ekstra pigment üretmedikleri
için, yüz deriniz lekeli bir renge
bürünebilir. Kumral ve koyu renkli
kadınlar gözlerinin etrafından göz
halkalarına benzeyen kararmış halkalar
fark edebilir. Kloazma önlenemez, fakat
melanin üretimini daha fazla uyaran
ultraviyole ışınlarına (güneş gibi)
kalmayı sınırlayarak bu lekeli, siyah
noktaların yoğunluğunu en aza
indirebilirsiniz.

AKNE 
Muhtemel sivilce döneminizin bittiğini
düşünmüşsünüzdür. Her ne kadar
hamilelikteki akneler ergenliktekiler

kadar ağır olması çok nadir olsa da,
ergenlikteki bazı sivilce temizleme
ritüellerine geri dönmeniz gerekebilir.
Neyse ki, hamilelik ergenlikten çok daha
kısa sürer; sivilce ve kabarcıklar
doğumdan kısa bir süre sonra bitecektir. 

LİNEA NİGRA
Kadınların çoğunun göbeklerinden kasık
kemiğinin merkezine akan linea albası
(beyaz hat) zayıftır. Hamilelikten önce
görülmesi zordur. Hamileliğin ikinci
çeyreğinde linea alba, daha fazla fark
edilebilen linea nigraya dönüşebilir. Bazı
kadınlarda bu hat göbekten de yukarıya
uzayabilir. Linea nigra koyu tenli
kadınlarda daha koyu olup doğumdan
birkaç ay sonra kaybolur.

KOYU ALANLAR 
DAHA DA 
KOYU OLUR
Hamilelikten önce oluşan küçük ben ve
benekler daha da büyüyebilir;
kahverengi nokta ve doğum lekeleri
daha kahverengi olur. Yeni benler de
oluşabilir  (bu benler ciddi biçimde artar,
koyulaşırsa veya düzensiz sınırlara
sahipse doktorunuza veya dermatologa
başvurun). Areola ve meme uçlarınız her
zamankinden daha koyu olacaktır;
vücudunuzun diğer alanları
hamilelikten sonra eski haline dönerken,
areolanız muhtemelen hamileliğinizden
öncekinden daha koyu olacaktır.

KIRMIZI AVUÇ İÇİ VE 
AYAK TABANLARI
Hamileliğin erken dönemi olan ikinci
ayda bile ellerinizin içi ve ayaklarınızın
altı kaşınabilir ve kızarık bir renk alabilir.
Bu değişen renk, hamileliğin
tuhaflıklarından başka bir şey değildir.

ÖRÜMCEK 
DAMARLAR
Bunlar, artan kan hacmiyle birlikte en
çok tartışılan hamilelik hormonlarıdır,
çünkü bunlar küçük, kıvrımlı kırmızı
veya mor kılcal damarlar olup derinin
hemen altında yer alır ve hamilelikte
daha görünür olur. Örümcek damarların
(küçük bir örümcek ağına benzerler)
yüzünüze veya hamilelik esnasında göz
akınıza (beyaz kısım) sıçraması olasıdır. 

CİLT ETİKETLERİ 
Bazı hamile kadınlar, derinin kıyafetlere
sürtündüğü yerlerde cilt etiketi adı
verilen küçük polipler geliştirir. Genelde
kol altlarında, boyunla gövde arasında
ya da sutyen hattının altında oluşan cilt
etiketleri cildin yüzeysel bir tabakasının
hiperaktif gelişiminden kaynaklanır.
Doğumdan birkaç ay sonra kaybolurlar,
fakat sizi rahatsız ediyorsa kesilip
alınabilirler.

SICAKLIK DÖKÜNTÜSÜ 
Sadece bebeklerin sıcaklık döküntüsü
olduğunu zannedebilirsiniz, fakat
hamile kadınlarda da olur. Göğüs arası
ve göğüs altında, alt abdomen (karın)
çıkıntısının kasık bölgesinin üst
bölgesine değdiği noktada ve kaba 

etlerin iç kısımlarında daha çok
gelişirler.
KAŞINMA 
Çoğu kadın gün sonunda iyi bir
“kaşınmanın’’ tadını çıkarır. Cildinizin
bazı bölümleri kuru ve pul pul olduğu
için kaşınabilirken, diğer kısımlar da
yukarıda da belirtildiği gibi acı veren 
döküntüler yüzünden kaşınabilir.
Kadınların çoğu özellikle karın üstünde
olan kaşınmalardan bıkma noktasına
gelseler de kalça ve kaba etler de kaşınır.

İSİLİK
Kadınların yaklaşık yüzde biri karın,
kaba etleri, kalça ve kol ve bacakları
üzerinde kaşınan, kızarık, şişkin lekeleri
tecrübe eder. Hamileliğin ikinci
yarısında oluşup gelişme eğiliminde olsa
da nerdeyse her vakada doğum
sonrasında kaybolurlar. 
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Hamilelikte cilt değişiklikleri

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini

üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

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

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

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

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

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

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

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

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

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

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

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

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

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

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

u
rç
la
r.
..
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Batı Trakya kar ve yağmura teslim ... 
CEMİL KABZA
MUSTAFÇOVA 
BELEDİYE BAŞKANI

“Son 60 yılın en 
yoğun kar yağışı oldu”
Geçen hafta sonu Batı Trakya’yı
etkisi altına alan şiddetli
yağışlar Rodop ve İskeçe
illerinde etkili oldu. Özellikle
İskeçe’nin Balkan kolundaki bir
çok köy yolu, yoğun kar yağışı
nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, bölgeyi etkisi
altına alan kar yağışının
yarattığı sorunlarla ilgili olarak
GÜNDEM’e açıklamalarda
bulundu. Kabza, belediyeye ait
iş makinalarının söz konusu
bölgelerde çalışmalarına devam
ettiğini, ancak belediyeye ait üç
iş makinasına karşılık sadece
bir operatör bulunduğunu
söyledi. Kabza, ekonomik
sebeplerden dolayı başka
personel bulunmadığını, bu
durumun da çalışmaların
aksamasına neden olduğunu
ifade etti. 

“İŞ MAKİNALARIMIZ VAR,
ŞOFÖRÜMÜZ YOK”
Belediyeye, kar yağışına ilişkin
Cuma günü öğleden sonra (6
Mart) meteorolojiden uyarı
geldiğini hatırlatan Belediye
Başkanı Kabza sözlerine şöyle
devam etti: “Biz belediye olarak
bütün imkanlarımızı hazır
tutuyoruz. Belediyemizde üç
adet iş makinası var. Fakat bir
operatörümüz görev yapıyor.
Dolayısıyla iş makinalarımıza
karşılık şoförümüz yok. Hatta
özel bir şiketle anlaşmamız
olduğundan bir de yol tuzlama
makinamız var. Bizler belediye
olarak kötü hava şartlarına her
zaman hazırız. Ancak fırtınayla
birlikte yer yer 1,5 metreyi aşan
bu kadar yoğun bir kar yağışını
kimse beklemiyordu. Bana
gelen bilgilere göre, buna
benzer kar yağışı 60 yıl önce
yaşanmış. Belediyemizin tüm
ekipleri bu kötü hava şartlarına
hazır olmasına rağmen, sizler
de takdir edersiniz ki 62 köye
aynı anda ulaşmak pek
mümkün olmuyor. Bunun yanı
sıra bizden kaynaklanmayan
bazı sorunlar meydana geldi.
Yağan yağmur ve ardından
gelen kar yağışı bir çok ağacın
devrilmesine ve dalların
kırılmasına neden oldu. Ağaçlar
elektrik direklerine zarar
vererek, bazı köylerde elekrik
kesintileri meydana geldi. Kötü
hava şartlarının bizim
bölgemizin dışında bir çok
yerde etkili olması sebebiyle,
elektrik kurumunun sorunlu
olan bölgelere ulaşmasında
ciddi aksaklıklar yaşandı. Şu an
itibariyle (9 Mart Pazartesi)
elektrik kurumu personeli,
Ketenlik köyündeki elektrik

sorununu çözmeye çalışıyor.
Ketenlik’in yanısıra
İsmailmahalle ve Sarıyer’de
elektrik kesintileri var. En kısa
sürede bu yerlere elektriğin
verileceğini ümit ediyoruz.”

“BAZI YOLLAR 48 SAAT
KAPALI KALDI”

Bölgedeki ulaşımda yaşanan
aksamalara da değinen Kabza,
“Bizler belediye olarak bütün
imkanlarımızı seferber ettik.
Eyaletin de iş makinaları
devreye girerek ana yolları
temizlemeye çalışıyorlar. Ancak
Ketenlik ve Paşevik
bölgelerinde çok yoğun kar
yağışı sebebiyle iş makinaları
bile bu bölgedeki yolları
temizlemekte zorluk çekti. Bazı
köy yolları yaklaşık 48 saat
kapalı kaldı. Şu anda
İsmailmahalle haricinde diğer
köylere araçlara zincir takılmak
suretiyle ulaşım sağlanabiliyor.
Fakat bizlerin İsmailmahalle
yolunu da açmak için
çalışmalarımız devam ediyor.
En büyük sorun Ketenlik
köyünde yaşandı. Şu an
itibariyle Ketenlik’e ulaşım tek
şerit halinde sağlanıyor. Ancak
buradaki ulaşımı normal
seyrine çevirmek için askeri
ekiplerin de yardımıyla
çalışamalarımız tüm hızıyla
devam ediyor. Son olarak yoğun
kar yağışının olduğu bölgelerde
sürü sahiplerine ulaşmaya
çalışıyoruz. Bölgemizde çok
sayıda sürü ve ağıl var. Bunlara
da ulaşmak zorundayız. Bölge
son yılların en yoğun kar
yağışını yaşadı. Kimse böyle bir
şey beklemiyordu. İmkanlar
dahilinde sorunları aşmaya
çalıştık. Mustafçova belediyesi
olarak ekonomik yardıma da
ihtiyacımız var. ” diye konuştu.

SUNAY
HÜSEYİNOĞLU
TOPİROS BELEDIYE 
BAŞKAN YARDIMCISI 
İskeçe’de Topiros Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay
Hüseyinoğlu, geçen haftasonu
bölgeyi etkisi altına alan
şiddetli yağmurların bir çok
köyde maddi hasara yol açtığını
söyledi.

Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e açıklamalarda
bulunan Hüseyinoğlu, “Bölgede
aşırı yağan yağmurla birlikte,
altyapı ve diğer eksikliklerden
dolayı bir çok yerleşim
biriminde su baskınları
yaşandı. Özellikle Türk azınlık
köylerinden Kırköy ve
Gencerli’de bazı evlere su girdi.
Buradan taşan su, Göynüklü ve
Taraşmanlı köylerine de zarar
verdi. Dolayısıyla Karasu
bölgesine yakın olan bir çok
yerleşim noktasında su
taşkınlıkları yaşandı. Daha çok
su havzalarına yakın inşa edilen
evlerde su baskınları yaşandı.

Böylece çok evde ciddi maddi
hasar meydana geldi.” dedi.

Su baskınlarının artması
üzerine itfaiye ve Orman
Müdürlüğü’nden destek
istediklerini kaydeden Başkan
Yardımcısı sözlerine şöyle
devam etti: “Kötü hava
nedeniyle İskeçe genelinde
olağanüstü bir durum vardı.
Balkan bölgesinde de kar yağışı
etkili oldu. Dolayısıyla yardım
istediğimiz kuruluşlar tüm
bölgelere yetişmek
zorundaydılar. Bir çok yerde su
baskınının olmasından dolayı
ve su kanallarının düzenli bir
şekilde ıslah çalışmaları
yapılmamasından dolayı, taşan
su köylerimize doldu. 10 Mart
Salı günü itibarıyle Taraşmanlı
ve Göynüklü köyleri arasındaki
karayolu üzerinde su
yoğunluğu var. Bununla ilgili
çalışmalar devam ediyor.”

EKİLİ ARAZİLER 
SULAR ALTINDA
Beyköy’de ise su baskını
sonucunda yaklaşık 10 adet
küçük baş hayvanın boğularak
telef olduğunu anlatan
Hüseyinoğlu, Göynüklü
köyünde eski bir yapının ve
İnhanlı köyünde de iki duvarın
çöktüğünü belirtti. Ekili bir çok
tarım arazisinin sular altında
olduğunu vurgulayan
Hüseyinoğlu, bölgede meydana
gelen zararlarla ilgili olarak
eyalet başkanlığı ile bir
görüşme gerçekleştirildiğini,
önümüzdeki günlerde zarar
tespit çalışmaları için
dilekçelerin doldurulacağını
söyledi.

Topiros belediyesi adına
zarara uğrayan vatandaşlara
geçmiş olsun dileklerini ileten
Sunay Hüseyinoğlu sözlerini
şöyle tamamladı: “Bölgede
meydana gelen yağışlar, son 50
yılın en şiddetli yağışlarıdır.
Belki maddi hasar yaşandı.
Fakat can kaybımız yok.
Olağanüstü bir yağış oldu. Bu
yağışları can kaybı olmadan
atlattığımız için de şükretmeyi
bilmek gerekir diye

düşünüyorum.”

RİDVAN AHMET
KOZLUKEBİR 
BELEDİYE BAŞKANI
Geçen hafta sonu etkisini
gösteren kar yağışı, Rodop ilinin
Balkan kolunda birçok köy
yolunun ulaşıma kapanmasına
neden oldu. 

Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, bölgeyi etkisi
altına şiddetli yağmur ve
Balkan kolunda kar yağışının
yarattığı sorunlarla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. 

Ahmet, belediyeye ait iş
makinlarının 24 saat aralıksız
çalıştığını ve sorunlu bölgelere
ulaştığını söyledi. Belediyeye ait
dört iş makinasının olduğunu
kaydeden başkan Ahmet, ancak
bu araçları kullanmak üzere iki
operatörün dışında gerekli
personelin bulunmadığına
dikkat çekti.

“YER YER YÜKSEKLİĞİ 
2 METREYE VARAN 
KAR YAĞIŞI OLDU”
Bölgeye ilk kar yağışının Cuma
günü (6 Mart) akşam
saatlerinde başladığını
hatırlatan Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Cuma akşamı
başlayan kar yağışıyla birlikte
bir çok Balkan kolu köyümüz
ulaşıma kapandı. Bu
köylerimizi Mehrikoz, Hemetli,
Kardere, Küçükören, Kızılağaç,
Eşekdere ve diğer civar köyler
şeklinde sıralayabiliriz. Bizler,
belediye olarak ana yollarımızı
açmak üzere çalışmalar
başlattık. Hatta bazı bölgelerde
hasta olan vatandaşlarımız
vardı; durumun aciliyeti gereği
bu bölgelerde yolları açtık.
Mehrikoz bölgesinde bazı
mahallelerimiz var. Bu yolları
açma çalışmalarımız hala
devam ediyor. Hemetli
bölgesinde de Hacıören,
Gerdeme ve Keziren köyleri
ulaşıma kapalıydı. Buradaki

yolları da belediyemizin
imkanlarıyla açmış
bulunuyoruz. Bu bölgelerde
yüksekliği 2 metreye kadar
varan kar yağışları oldu. Eyalet
Başkanlığı’na bağlı ekipler, iki
günden beri açılamayan
Kızılağaç köyü ve Eşekdere
köyü yollarını açma
çalışmalarına bugün (9 Mart) de
devam ettiler. Şu an itibariyle
bu bölgedeki yollar da açılmış
durumda.”

“ARAÇ KONUSUNDA
SIKINTIMIZ YOK, 
OPERATÖR KONUSUNDA
SIKINTIMIZ VAR”
Kalenderköy’de aşırı kar
yükünden dolayı bir hayvan
damının çöktüğünü belirten
Başkan Ahmet, tam olarak
sayısı bilnmemekle beraber çatı
altında kalan hayvanların telef
olduğunu söyledi.

Kozlukebir belediyesi olarak
araç konusunda sıkıntılarının
olmadığını kaydeden Ahmet,
ancak bu araçları kullanacak
personel olmadığına dikkat
çekti. Ahmet, “Belediyeye ait
dört iş makinası var. Bu
makinaların bir tanesi tamirde
olması sebebiyle, diğer üç araç
aktif olarak çalışıyor. Ancak bu
araçları kullanabilecek 2
operatörün dışında başka
operatör yok.” diye konuştu.

Şiddetli yağmur nedeniyle
Kozlukebir, Büyük Sirkeli ve
diğer civar köylerde ciddi su
taşkınlıkları yaşandığını da
belirten Belediye Başkanı
şunları kaydetti: “Yıllardan beri
çeşitlik nedenlerden dolayı
gerçekleştirilemeyen alt yapı
eksiklikleri neticesinde bazı
köylerde su taşkınlıkları
meydana geldi. Özellikle
düzenli temizlenmeyen dere
yatakları ve bilinçsizce atılan
çöpler, dere yataklarının
kapanmasına neden oluyor.
Böylece aşırı yağmur nedeniyle
söz konusu bölgelerde ciddi su
taşkınlıklarıyla karşı karşıya
kalınabiliyor.” 

24. say fa nın de va mı

Devamı 16. sayfada
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Öte yandan, aşırı yağmur sebebiyle
Baldıran - Dervent yolu üzerine düşen
kaya parçalarını belediye ekiplerinin
temizleyip ulaşıma açtıklarını hatırlatan
Rıdvan Ahmet, bazı bölgelerde yıkılan
elektrik direklerine de müdahele
ettiklerini belirtti. Ahmet, Küçük Sirkeli
ve Büyük Sirkeli köyleri arasında yer
alan derenin ıslah çalışmalarını da her
yağmurdan sonra aralıksız sürdüklerini
sözlerine ekledi.

FİKRET DAĞLI
ŞAPÇI - MARONYA BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISI 

YAĞIŞLAR ŞAPÇI – MARONYA
BELEDİYESİNDE ZARARA 
NEDEN OLDU
Hafta sonu etkili olan sağanak
yağmurdan Rodop ilinin Şapçı - Maronya
belediyesi de etkilenen bölgeler arasında
yer aldı.

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulunan Şapçı - Maronya
Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Dağlı,
özellike su baskınları nedeniyle bir çok
evde maddi hasar meydana geldiğini
söyledi. Yağan şiddetli yağmurla birlikte
bazı bölgelerde toprak kayması
olduğunu kaydeden Dağlı altyapı
eksikliklerine dikkat çekti.

“KARAKURCALI – MARONYA
YOLUNDA HEYELAN OLDU”
Şapçı - Maronya belediyesi sınırları
içinde yer alan Karakurcalı – Maronya
karayolunun heyelan dolayısıyla ulaşıma
kapandığını vurgulayan Dağlı, yolun
yeniden açılması için çalışmaların hızla
devam ettiğini söyledi. Dağlı sözlerine
şöyle devam etti: “Yağmurlardan sonra

en büyük zarar Karakurcalı – Maronya
yolunda toprak kayması sonucunda
oluştu. Karakurcalı – Maronya karayolu
geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Asfalt
yolun yaklaşık 30 metresi heyelan
sebebiyle yok oldu. Belediye olarak
yolun yeniden inşaasını özel bir şirkete
verdik. Çalışmaları yakından takip
ediyoruz.”

Aşırı yağmur nedeniyle Yahyabeyli,
Ambarköy gibi bir çok köylerde su
baskınları yaşandığını dile getiren
Belediye Başkan Yardımcısı, bir çok evi
su bastığını ve bazı evlerde maddi hasar
olduğunu söyledi.

Bölgede meydana gelen zararların
altyapı eksikliğinden oluştuğunu dile
getiren Dağlı sözlerini şöyle tamamladı:
“Ben buradan kimseyi suçlamak
istemiyorum. Bir belediyeci olarak şunu
söyleyebilirim; belediye olarak bir şirkete
bir iş verildiği zaman, o işin takibi yeterli
düzeyde yapılmıyor. Bu da beraberinde
eksik yapıların oluşmasına neden oluyor.
Dolayısıyla yapılarda eksik malzeme
kullanılması sebebiyle bu tür doğal
afetlerde çeşitli zararlarla karşılaşılması

kaçınılmaz oluyor. Bu konuda hepimizin
daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket
etmesi gerektiğine inanıyorum.
Beledeyicilikte iş takibinin çok önemli
olduğunu düşünüyorum.” 

İSMAİL HÜSE
MUSTAFA
DOĞU MAKEDONYA - TRAKYA 
EYALET MECLİS ÜYESİ 

KIZILAĞAÇ VE EŞEKDERE KÖYLERİ
4 GÜN ELEKTRİKSİZ KALDI
Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı Kızılağaç ve Üşekdere (Eşekdere)
köyleri hafta sonu yağan yoğun kar
sebebiyle dört gün boyunca elektriksiz ve
telefonsuz kaldı. 

Üşekdere köyünde ikamet eden Doğu
Makedonya - Trakya eyalet meclis üyesi
İsmail Hüse Mustafa GÜNDEM’e
konuştu. Hüse Mustafa, “Geçtiğimiz
Cuma akşamı (7 Mart) bölgemizi etkisi
altına alan yoğun kar yağışı kısa sürede

yollarımızın kapanmasına neden oldu.
Bunun devamında Kızılağaç ve Eşekdere
köylerimiz dört gün boyunca elektriksiz
ve susuz kaldı. Belediye ve eyalet ekipleri
yolları açamadı. Ben kendime ait iş
makinalarımla daha Değirmendere
köyüne kadar yolları açtım. Köyümüze
elektrik kablolaları Çalabı köyü
tarafından geldiği için o bölümdeki
yolun da açılması gerekiyordu. Buradaki
yolu da açtıktan sonra, Elektrik Kurumu
(D�İ) arızanın tespiti için bölgeye
ulaşabildi. Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet benden sadece Kızılağaç
köyünün Aşağımahalle yolunu açmamı
istedi. Ben de kendilerine olumlu cevap
verdim.” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERLE TARTIŞTIM”
Dört gün süren elektrik kesintisi
nedeniyle bölgedeki vatandaşların isyan
etme noktasına geldiğini anlatan meclis
üyesi İsmail Hüse Mustafa şöyle
konuştu: “Eyalet meclis üyesi olarak
defalarca bölgedeki D�İ yetkilileriyle
görüşmelerim oldu. Hatta zaman zaman
aramızda tartışmalar yaşandı.” 

15. say fa nın de va mı

DEB yöneticileri encümen ve
mütevelli heyetleriyle buluştu

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
yöneticileri, Hacıköy, Durhasanlar,
Dolapçılar ve Işıklar köyleri Encümen ve
Mütevelli heyetleriyle düzenlenen bir
toplantıda buluştu.

Toplantıya DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel Başkan
Yardımcıları Hasan Hasan ve Hüseyin
Çapar, yönetim kurulu üyesi Murat
Yunus ile dört köyün encümen ve
mütevelli heyetleri katıldı.

Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş
toplantıda yaptığı konuşmasına dört
köyden toplantıya katılan encümen ve
mütevelli heyetlerinin köylerde önemli
görevler üstlendiğini belirterek, Lozan
Antlaşması’yla eğitim ve inanç alanında
önemli haklar elde ettiklerini, ancak
çıkarılan yeni yasalarla bu hakların
ellerinden alındığını ifade etti.

Çocukların azlığı bahane edilerek
okulların kapatıldığını, geçen yıl aynı
sebeple Işıklar köy ilkokulu, bu yıl da
Durhasanlar köy okulu kapatılmak
istendiğini hatırlatan Ali Çavuş, azınlık
okullarının çok ayrı bir statüsü olduğunu
ve devlet yetkililerinden antlaşmalara
saygı beklediklerini belirtti. Ali Çavuş,
dört köyün kültürel değerlere sahip
çıktığını ve kendilerine de büyük destek
verdiğini bundan dolayı da kendilerine
müteşekkir olduklarını ifade etti. 

Azınlık okullarından asla
vazgeçmeyeceklerini söyleyen DEB
Partisi başkanı, azınlık okullarındaki
eğitim seviyesinin yükseltilmesini talep
ettiklerini kaydederek, insanlarımızın
azınlık okullarını yaşatma konusunda
kararlı olduğunu dile getirdi.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Mü’min nasıl olmalıdır?

Y
aratıkların en şereflisi
olan insana yüce Allah
akıl ve irade vermiş ve

bunun gereği olarak ona bir
takım sorumluluklar yüklemiştir.
Bu sorumlulukları yerine
getirebilmesi için de peygamber
ve kitaplar göndermek suretiyle
ona rehberlik etmiştir. “Hiçbir
toplum yoktur ki aralarında
uyarıcı bir peygamber gelip
geçmiş olmasın” (Fâtır, 24)
anlamındaki âyet bu gerçeği
ifade etmektedir. 

Peygamberler, örnek ve önder
insanlardır. Müminler
peygamberleri örnek edinirler
kendileri de insanlara örnek
olurlar. Bu hususu yüce Allah
Kur’ân’da şöyle ifade etmektedir:
“Andolsun, Allah’ın Resulünde
sizin için; Allah’a ve ahiret
gününe kavuşmayı uman, Allah’ı
çok zikreden kimseler için güzel
bir örnek vardır.” (Ahzab 21)  

Olgun mü’min derecesine
ulaşmak için Rabbimizin
emirlerini duymak ve
Peygamberimizin sünnetlerine
uymak gerekir. Böyle hareket et -
meden dünya ve âbirette
selâmeti bulmak, yelkensiz ve
dümensiz bir gemi ile okyanusta
yolculuk yapmak kadar zordur.
Bu yol dikenli, tehlikeli ve
haramilerle doludur. Bu yol,
dikkat ve uyanıklık ister. Cennet,
bu engelleri aşmakla ve
durmayıp mücadele etmekle elde
edilir. 

Mü’minin nasıl olması
gerektiğini Kur’an-ı Kerim’den
birkaç örnekle açıklamya
çalışalım:

“....Müminler, hem sana
indirilen Kur’ân’a, hem de
senden önce indirilen kitaplara
iman ederler. O namaz kılanlar,
zekât verenler, Allah’a ve âhirete
hakkıyla iman edenler var ya, işte
onlara yarın büyük mükâfat
vereceğiz.” (4/Nisa,162)

“Mü’minler ancak onlardır ki
Allah anıldığı zaman yürekleri tit -
rer, karşılarında âyetler
okununca (bu), onların imanını
artırır, on lar ancak Rab’lerine
dayanıp güvenirler.” (8/Enfal,2)
“Müminler ancak o kimselerdir ki
Allah’ı ve Resulünü tasdik eder
ve sonra da hiçbir şüpheye
düşmezler, Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla cihat
ederler. İşte imanına bağlı,
gerçek müminler bunlardır.”
(49/Hucurat, 15)

Uzak kalmamız gereken kötü
huyları da Kur’an’da şöyle
sıralamaktadır:

“Rasûlüm, alabildiğine yemin
eden, aşağılık, daima kusur

arayıp kınayan, durmadan lâf
götürüp getiren, iyiliği hep
engelleyen, aşırı giden, günaha
dadanmış, kaba ve haşin, bütün
bunlardan bir de soysuzlukla
damgalanmış kimselerden
hiçbirine mal ve oğulları vardır
diye boyun eğme.” (68/Kalem
sûresi, 10-14)

Mümin, imanı, ibadeti, ahlakı
ve davranışlarıyla dürüst ve
örnek insandır. O, her şeyden
önce Allah’ın birliğine, Hz.
Muhammed’in Allah’ın kulu ve
elçisi olduğuna, peygamber
(s.a.v.)’in bildirdiklerinin hak
olduğuna şeksiz ve şüphesiz
iman eden, sonra îmanın gereği
olarak Allah ve Peygamberin
emir ve yasaklarına harfiyen
uyan, haram ve günahlardan
sakınan kimsedir. 

Mümin; Allah’ı ve
peygamberini seven, hayatına
Kur’an ve Sünnete göre yön verip
bu sayede onların sevgisini
kazanmaya çalışan insandır. 

Mümin; Allah katında
kurtuluşa erenlerden olabilmek
için ibadetlerini yerine getiren,
faydasız ve boş şeylerden yüz
çeviren, zekatını veren,
namusunu koruyan, sözünde ve
özünde doğru ve doğrulukta
örnek olan insandır. 

Mümin; Kur’an’ın ilk emrinin
‘oku’ olduğunu bildiği için ilme
değer veren, bilenlerle
bilmeyenlerin Allah katında eşit
olmayacağının bilincinde olan,
bilgisiyle insanlığa hizmet
vermeye gayret eden insandır. 

Mümin; Allah’ın verdiği
nimetlere şükreden, bir günah
işlediğinde derhal tövbe eden,
bile bile günah ve hatada ısrar
etmeyen, insanlara iyiliği tavsiye
edip onları kötülüklerden
alıkoymaya çalışan insandır. 

Mümin; insan haklarına saygılı
olan, bütün insanları Allah’ın
kulu olarak gören, geçimli ve
uyumlu, insanlara yol gösterici,
birleştirici, tefrika ve ayrılıklara
pirim vermeyen uyanık insandır. 

Mümin; alçak gönüllü,
müslümanlara merhametli,
insanlar için hayırlı, her işinde
Allah rızasını gözeten insandır. 

Mümin; haksız yere cana
kıymayan, iftira etmeyen, her
türlü günahtan kaçınan, din ve
toplum için hiçbir fedakârlıktan
geri kalmayan insandır. Yüce
Rabbimiz, bu niteliklere sahip
birer mümin olmamızı istiyor.
Hayatımızı bu isteğe uygun
olarak sürdürmeye çalışmalıyız.
Bilmeliyiz ki, dünya ve ahirette
bizi ancak Kur’an ve Sünnet’e
göre yaşayışımız kurtaracaktır.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE’nin sevilen genç yeteneklerinden
Ertun Ramadan, 8 Mart Pazar gecesi kalbine
yenik düştü. 29 yaşında hayata gözlerini yuman
genç müzisyen, 10 Mart Salı günü gözyaşlarıyla
toprağa verildi.

Ertun Ramadan için düzenlenen cenaze
töreni, İskeçe’de son yıllarda gerçekleşen en
kalabalık cenazelerden biri oldu. Ertun
Ramadan’ı son yolculuğuna, ailesi ve sevenleri
uğurladı.

8 Mart Pazar günü arabasıyla eve döndüğü
sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden
Ertun Ramadan evli ve bir çocuk babasıydı.
Ertun, geride birkaç ay önce dünyaya gelen
bebeği, acılı bir eş ile ailesini bıraktı. 

Ertun için düzenlenen cenaze töreninde

İskeçeli soydaşların duygulu anlar yaşadığı ve
birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. 

Ertun Ramadan, 10 Mart Salı günü
Muhacırmahalle Camii’nde kılınan ikindi
namazı sonrasında yapılan cenaze töreniyle
İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı’nda toprağa
verildi. 

Ertun Ramadan, çocukluk yıllarından
itibaren İskeçe Türk Birliği’nde müzik dersleri
almış ve vefatına kadar müzikle yakından
ilgilenmişti. Çevresinde sevecen, güleryüzlü ve
kibar tavrıyla tanınan Ertun, tüm İskeçelilerin
sevgi ve saygısını kazanmış biriydi. 

GÜNDEM gazetesi olarak, Ertun’a Allah’tan
rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz. 

İskeçe Ertun için
gözyaşı döktü!

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 6 Mart Cuma günü Gümülcine ilinin
Yaka köylerinden Büyük Müsellim’i ziyaret ederek
soydaşlarla Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya konsolosluk
personelinin yanısıra, Gümülcine Seçilmiş

Müftüsü İbrahim Şerif eşlik etti.
Akıncı, Büyük Müsellim Derneği’nin Köy

Müzesi’ni ziyaret ederek, müze hakkında bilgi aldı
ve müzenin oluşumunda emeği geçenleri tebrik
etti. Son olarak Akıncı, bölge halkına ilgilerinden
dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Akıncı’dan 
Büyük Müsellim köyü ziyareti
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ. 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

E
πιλέγω σήμερα να παρουσιάσω
την πιο πρόσφατη συνέντευξη
του νέου υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη
Αποστόλου η οποία δόθηκε στην
εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»  πριν λίγες μέρες.
Ο κ. Αποστόλου παρουσιάζει το πλαίσιο
της πολιτικής που θα ακολουθήσει η νέα
πολιτική ηγεσία στα θέματα της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2015-2020
σε όλο το φάσμα της αγροτικής
οικονομίας και οι απαντήσεις του είναι
διαφωτιστικές και παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον… 

Σχέδιο για την τροποποίηση του
φακέλου της νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, στο πλαίσιο της γενικότερης
επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων
που δεσμεύουν τη χώρα με πρόσθετη
χρηματοδότηση και αναδιανομή των
πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων
αγροτών, επεξεργάζεται η νέα
κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει στη
συνέντευξή του στην «Οικονομία» ο
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης
Αποστόλου.

Επιπλέον, υπογραμμίζει στη
συνέντευξη ότι υπάρχει ανάγκη οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις να διευρυνθούν
περισσότερο και να αρθούν οι
περιφερειακές ανισότητες στην
κατανομή κονδυλίων.

Με το καλημέρα στο υπουργείο -
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Αποστόλου- τον περίμενε ένας φάκελος
με βεβαιωμένα πρόστιμα από την ΕΕ
ύψους 1,5 δισ. ευρώ, και μάλιστα με
ρύθμιση για τμηματική καταβολή σε 5
χρόνια, ξεκινώντας από τη φετινή
χρονιά με 250 εκατ. Προσθέτει μάλιστα
ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της
απορρόφησης με το ν+2 και γι' αυτό θα
επιδιώξει τη μετατόπιση των χρημάτων,
που ξεπερνούν τα 700 εκατ., υπέρ των
παραγωγών.

Παράλληλα, ο υπουργός εξαγγέλλει
στοχευμένα μέτρα, όπως την κατάργηση
της φορολόγησης του αγροτικού
εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με

συντελεστή 13%, ενώ παράλληλα βάζει
οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς
χρεών με αγροτικές επιδοτήσεις.

Θα ενισχυθούν καλλιέργειες που
κινδυνεύουν με εγκατάλειψη, όπως τα
τεύτλα. Θα ενισχυθούν καλλιέργειες που
κινδυνεύουν με εγκατάλειψη, όπως τα
τεύτλα. 

Το 2015 είναι έτος εφαρμογής της
νέας ΚΑΠ. Αλλαγές θα υπάρξουν και σε
ποια επίπεδα;

Ο εθνικός φάκελος για την εφαρμογή
της νέας ΚΑΠ υποβλήθηκε από την
προηγούμενη πολιτική ηγεσία του
υπουργείου την 1η Αυγούστου 2014.

Οι αποφάσεις αυτές μας δεσμεύουν
σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βέβαια δεν μας
ικανοποιεί και γι' αυτό θα πρέπει, στο
πλαίσιο της γενικότερης
επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων
που δεσμεύουν τη χώρα μας, να
ζητήσουμε όχι μόνο την τροποποίηση
του περιεχόμενου του, αλλά και μία
πρόσθετη χρηματοδότηση, με βάση τα
σημερινά δεδομένα του αγροτικού
τομέα, δεδομένου ότι οι αγρότες
υπήρξαν θύματα της οικονομικής
κρίσης.

Ποια θα είναι τα αναπτυξιακά
κριτήρια που θα συμπεριληφθούν στον
εθνικό φάκελο;

Για να δοθεί στον εθνικό φάκελο
αναπτυξιακή κατεύθυνση και να γίνει
ορθολογική και δίκαιη η ανακατανομή
των πόρων, πρέπει να συνδεθεί:

• Με ένα εθνικό σχέδιο δράσης και
πρόγραμμα ανάπτυξης, ανά τομέα
παραγωγής και περιφέρεια.

• Με την ανάδειξη των πεδίων
συμπληρωματικότητας με άλλα
προγράμματα (περιβάλλον, έρευνα,
κατάρτιση, κ.λπ.).

• Με την επίλυση διαρθρωτικών και
θεσμικών θεμάτων που δυσκολεύουν
την υλοποίηση των στόχων που θα
τεθούν.

Γι' αυτό, το βασικό ερώτημα που
τίθεται είναι εάν μπορούμε από τώρα να
εντοπίσουμε αυτές τις αλλαγές που θα
καταστήσουν αποδοτικότερη τη νέα

ΚΑΠ για τον αγροτικό χώρο, τόσο στο
ισχύον πλαίσιο όσο και στα
επιδιωκόμενα. Θα περιμένουμε λίγο. 

Μιλήσατε στις προγραμματικές σας
δηλώσεις για διεύρυνση της λίστας των
προϊόντων που θα ενισχύονται με
συνδεδεμένες με την παραγωγή
επιδοτήσεις. Με ποια νέα προϊόντα
σχεδιάζετε να εμπλουτίσετε τη λίστα
αυτή;

Υπάρχει ανάγκη οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις να διευρυνθούν περισσότερο,
τόσο ως προς την ενίσχυση
συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων
στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να
αποτραπεί η κατάρρευσή τους και η
εγκατάλειψη της παραγωγής (π.χ.
τευτλοκαλλιέργεια), όσο και ως προς την
παραγωγή ζωοτροφών (ψυχανθή) που
χρειάζεται η κτηνοτροφία μας. Το
σίγουρο είναι ότι στον ενδιάμεσο έλεγχο
θα ζητήσουμε την αναδιανομή των
πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων
αγροτών και την άρση των
περιφερειακών ανισοτήτων, με στόχο
την αύξηση της παραγωγής και την
αναστροφή της τάσης εγκατάλειψης της
γης.

Αλλαγές στον τρόπο κατανομής των
κοινοτικών κονδυλίων θα υπάρξουν;

Βασική μας επιδίωξη θα είναι η
καλύτερη και αποτελεσματικότερη
διαχείρισή τους. Και αυτό γιατί με το
καλημέρα στο υπουργείο με περίμενε
ένας φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα
από την ΕΕ ύψους 1,5 δισ. ευρώ, και
μάλιστα με ρύθμιση για τμηματική
καταβολή σε 5 χρόνια, ξεκινώντας από
τη φετινή χρονιά με 250 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ εκκρεμούν και νέα πρόστιμα
ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ήταν πλήρης η ανικανότητα στη
διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων
από τις τελευταίες ελληνικές
κυβερνήσεις, με την περίπτωση των
βοσκοτόπων να αποτελεί τη χειρότερη
περίπτωση στη διαχείριση των
ζητημάτων διακυβέρνησης της χώρας.

Μπορείτε να μας περιγράψετε
ορισμένες από τις δράσεις που θα
ενταχθούν με σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση της κτηνοτροφίας;

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη
στήριξη τόσο της κτηνοτροφίας, με την
επίλυση του ζητήματος των
βοσκοτόπων, την απλοποίηση του
συστήματος αδειοδότησης και
νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών
μονάδων, τον έλεγχο και την εκρίζωση
των ζωονόσων, όσο και της
μεταποιητικής δραστηριότητας του
χώρου.

Ποια θα είναι τα πρώτα
προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης
στον πρωτογενή τομέα που θα θέσετε σε
εφαρμογή το προσεχές διάστημα;

Πρώτιστο καθήκον μας είναι να
σταθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά
στον αγρότη -και το κάνουμε ήδη- όταν
πλήττεται η παραγωγή του.
Καταγράφουμε ήδη τις ζημιές και θα
αποζημιώσουμε άμεσα, με χρήματα του
ΕΛΓΑ, το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική
παραγωγή που καταστράφηκε σε όλη τη
χώρα από τις πρόσφατες πλημμύρες,
από την Ήπειρο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα
και τον Έβρο.

Δίνουμε άμεσα έκτακτη ενίσχυση για
ζωοτροφές, όπου υπάρχει ανάγκη και σε
σύντομο χρόνο θα αποζημιώσουμε τις
καταστροφές στον εξοπλισμό, στις
εγκαταστάσεις και στο φυτικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, θα υπάρξουν
στοχευμένα μέτρα στην απορρόφηση
και σωστή αξιοποίηση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(2007-2013).

Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της
απορρόφησης με το ν+2 και γι' αυτό θα
επιδιώξουμε τη μετατόπιση των
χρημάτων, που ξεπερνούν τα 700
εκατομμύρια ευρώ, υπέρ των
παραγωγών, τόσο για την κάλυψη
ζημιών όσο και για την υλοποίηση ενός
νέου επιχειρησιακού προγράμματος για
την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο
την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου.

Στοχευμένα μέτρα θα υπάρξουν και
στην ενίσχυση του εισοδήματος, και
συγκεκριμένα:

• Φορολογικά, όπως η κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, στους στάβλους
και στις αποθήκες, καθώς και
κατάργηση της φορολόγησης του
αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο
ευρώ, με συντελεστή 13%.

Καθορίζουμε και για τους αγρότες
αφορολόγητο καθαρό ατομικό εισόδημα
12.000 ευρώ, που θα μείνει και εκτός της
υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-
εξόδων.

• Μείωση του κόστους παραγωγής, με
την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου
ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τη
σταδιακή κατάργηση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, ώστε
να φτάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα
στον μέσο όρο της ΕΕ και μελλοντικά να
καταλήξουμε στο αγροτικό πετρέλαιο.

• Οικονομική ενίσχυση, όπως είναι η
επαναφορά της 13ης σύνταξης στους
χαμηλοσυνταξιούχους του ΟΓΑ.

Συμψηφισμός χρεών με επιδοτήσεις
θα υπάρξει στο μέλλον;

Δεν θα υπάρξει για δύο λόγους:
Πρώτον, γιατί αντίκειται σε κοινοτικούς
κανονισμούς και, δεύτερον, γιατί οι
επιδοτήσεις αποτελούν έναν από τους
βασικότερους παράγοντες επιβίωσης
των αγροτών, αλλά και το κυριότερο
εργαλείο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.

NEO electric
ISITICILAR’da son

fırsatlar!

19 EURO’dan
başlayan özel

fiyatlarla...

KLİMALARDA yeni
kampanyalar!

LG – INVERTOR – FUJİTSU NEO electric - Sizin

Adresiniz
Adres:
Bizaniu  sokak
GTGB Karşısı- Gümülcine
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“İslamofobi Avrupa’da endişe
verici artış gösteriyor”

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü
Özel Raportörü Heiner Bielefeldt, ABD'nin Irak'ı 2003
yılında işgal etmesinin, bölgede din adına işlenen
suçlarda artışa neden olduğunu, Avrupa'da da
islamofobinin endişe verici boyutta artış eğilimi
gösterdiğini bildirdi. 

Alman Profesör
Bielefeldt, BM İnsan
Hakları Konseyi'ne
sunduğu, dünyada
din uğruna işlenen
şiddet olayları
hakkındaki
raporuyla ilgili BM
Cenevre Ofisi'nde
düzenlediği basın
toplantısında,
"İslamofobi,
Avrupa'da endişe
verici bir artış
eğilimi gösteriyor"
uyarısında bulundu.

Almanya'da
"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar"
(PEGIDA) hareketi hakkında Bielefeldt, "PEGIDA
hareketi, islamofobik bir hareket ve 'Biz, insanları
temsil ediyoruz' diyor. Ama PEGIDA karşıtı gösteriler

daha büyük. PEGIDA'nın, 'Biz, insanları temsil
ediyoruz' sloganı tamamıyla bir saçmalık. PEGIDA,
insanları temsil etmiyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin, Ortadoğu'da din
adına işlenen suçlarda artışa neden olduğunu

söyleyen Bielefeldt,
"ABD'nin Irak'ı
işgali, din adına
işlenen suçlarda
artışa neden olan
faktörlerden biri. Din
adına işlenen
suçlarda son yıllarda
artış yaşanıyor" diye
konuştu. 

Din adına son
yıllarda on binlerce
insanın
öldürüldüğünü, yüz
binlerce insanın
sürgüne
gönderildiğini,
milyonlarca insanın

tehdit edildiğini anlatan Bielefeldt, Bağdat'ta yaşayan
katolik din adamının kendisine "ABD'nin Irak'ı
işgalinin bedelini ödüyoruz" dediğini aktardı.

“AB ordusu” önerisi
Avrupa’yı böldü

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), senelerdir
Apple cihazlarını korsan saldırılardan koruyan güvenlik
kodunu kırmaya çalıştığı ortaya çıktı. 

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti
Edward Snowden'ın sızdırdığı, "The Intercept" dergisinin
internet üzerinde yayınladığı belgelerde, CIA'nin, iPhone ve
iPad cihazlarının güvenlik kodunu kırmak için yürüttüğü
programın ayrıntıları yer alıyor. 

Belgelerde, CIA'nin söz konusu programı çerçevesinde
"Jamborees" olarak bilinen ve senede bir yıl yapılan gizli
konferanslarda katılımcıların, Apple ürünlerine korsan saldırı
düzenlemeye yönelik stratejileri ele aldığı görülüyor. 

Programa ilişkin ilk belgelerin 2006 tarihli olduğu dikkati
çekerken, bu, programın, Apple'ın kurucularından Steve
Jobs'un dünyaya ilk iPhone'u tanıtmasından bir yıl önce
başladığını ortaya koyuyor. Programla ilgili son belgelerin de
2013 yılına ait olduğu göze çarpıyor. 

"The Intercept", CIA'nin Apple'ın güvenlik şifresini kırma
çabasında eninde sonunda başarılı olup olmadığı konusunda
ise bilgi vermedi. 

CIA Apple cihazlarına
sızmaya çalışıyormuş

13 Mart 2015

RUSYA'nın Ukrayna kriziyle birlikte
oluşturduğu tehdit Avrupa
hükümetlerinin savunma politikalarını
sorgulamasına ve gözden geçirmesine
neden olurken, Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker'in "AB ordusu oluşturulsun"
önerisi her Avrupa ülkesinde olumlu
karşılanmadı. 

AB Komisyonu Başkanı Juncker, geçen
hafta AB'nin kendi ordusuna ihtiyacı
olduğunu, bunun AB'nin son dönemde
Rusya'nın oluşturduğu tehdit gibi,
gelecek tehditlere karşı daha fazla önlem
alınabilmesini sağlayacağını dile getirdi. 

Juncker, AB ordusuyla üye ülkelerin
savunma bütçelerinde tasarruf
sağlanabileceğini ve bunun Avrupa
entegrasyonunu teşvik edeceğini ifade
etti. Eski Lüksemburg Başbakanı Juncker
ayrıca, "AB ordusu, ortak dış ve güvenlik
politikaları geliştirmemizi sağlayacaktır.
Avrupa'nın imajı dış politika anlamında
zedelendi, çok fazla ciddiye
alınmıyoruz." dedi.  

İngiltere, daha önce de AB ordusu
oluşturması fikrini birkaç kez dile getiren
Juncker'in önerisini reddetti. İngiliz
hükümeti, savunmanın ulusal bir konu
olduğunu, AB'nin sorumluluğunda
olmadığını bildirdi. Hükümetten yapılan
yazılı açıklamada, "Savunmanın ulusal
olduğu, AB'nin sorumluluğunda

olmadığı konusundaki pozisyonumuz
tamamen açıktır. Bu duruşumuzun
değişmesi olası değildir ve bir Avrupa
ordusunu olası görmüyoruz" ifadelerine
yer verildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron
daha önce konu gündeme geldiğinde,
üye ülkeler arasındaki savunma
işbirliğinin önemli olduğunu, ancak AB
kontrolünde bir ordu oluşturmanın
doğru olmayacağını söylemişti. 

Avrupa Parlamentosu üyesi,
Muhafazakar Partili Geoffrey Van Orden,
kimi zaman yeniden gündeme getirilen
AB ordusu oluşturulması fikrine son
verilmesi gerektiğini belirterek,
"Ülkelerimiz ciddi bir tehdit altındaysa
NATO'ya mı AB'ye mi güveniriz? Yanıt,
sorunun içinde var zaten." dedi. 

ALMANYA 
DESTEK VERDİ
Almanya'da ise Juncker'in önerisi destek
buldu. Almanya Savunma Bakanı Ursula
von der Leyen, "AB ordusunun
Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini"
bildirdi. 

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı
Christiane Wirtz de, Başbakan Angela
Merkel’in Avrupa ordusu fikrine açık
olduğunu ve Avrupa’da daha güçlü bir
askeri işbirliğe gidilmesini olumlu
bulduğunu ifade etti.

EDAM BAŞKANI’NDAN
DEĞERLENDİRME
Türkiye’deki Ekonomi ve Dış Politika
Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı
Sinan Ülgen AA'ya yaptığı açıklamada,
"AB ordusu" önerisinin yeni bir öneri
olmadığını, uzun süredir gündemde
olduğunu, ancak bir türlü
ilerletilemediğini belirtti. 

Juncker'in konuyu yeniden gündeme
getirmesindeki temel sebebin, Rusya'nın
Avrupa için oluşturduğu tehdit
olduğunu ifade eden Ülgen, "Juncker bu
konuyu gündeme getirdikten sonra
verilen tepkilerden görüyoruz ki AB
içinde NATO'ya benzer bir savunma
geliştirilmesine dair ciddi tereddütleri
olan ülkeler var. Bunların başında da
İngiltere geliyor" dedi. 

EDAM Başkanı Sinan Ülgen, bugün
birçok Avrupa ülkesinde ekonomik
yavaşlama ve kriz varken, savunma
bütçelerinde kesintiler yaşanırken,
AB'nin NATO'dan ayrı kendine has bir
güvenlik kimliği oluşturmasını
beklemenin gerçekçi olmadığını dile

getirdi. Ülgen, "Uzun yıllardan beri ABD,
NATO içindeki Avrupalı ortaklarından
savunmaya ayırdıkları bütçeyi
artırmalarını istiyor. NATO içinde bunu
yapamayan birçok AB ülkesi varken,
Juncker'in çağrısını gerçekçi
görmüyorum" diye konuştu. 

EDAM Başkanı Sinan Ülgen,
Almanya'nın da bu öneriyi hayata
geçirmenin mümkün olmadığını
gördüğünü, ancak Rusya'nın artan
tehdidi nedeniyle Avrupa
hükümetlerinin savunma konusunu
daha ciddiye almaları amacıyla bu
öneriye destek verdiğini ifade etti.

Ülgen, şunları söyledi: "Rusya'dan
artan tehdit neticesinde Avrupa
hükümetlerinin savunma konusunu
daha ciddiye almaları, savunma
bütçelerini artırmaları ve böylelikle
gerek NATO içinde gerek AB içinde
Rusya'ya karşı daha güvenli bir yapıya
kavuşmalarını sağlamak için bir tartışma
başlatmak amacıyla bence Juncker'in
önerisine Almanya destek verdi. Yoksa
Almanya da bunun siyaseten AB içinde
ilerletilmesinin mümkün olmayacağını

AB Komisyonu Başkanı Juncker'in "AB ordusu
oluşturulsun" önerisi her Avrupa ülkesinde
olumlu karşılanmadı.

BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Bielefeldt, "Din
adına işlenen suçlar son yıllarda arttı. İslamofobi, Avrupa'da
endişe verici artış gösteriyor" dedi.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Yunanistan AB ile uzlaşı

yolunda...
YUNANİSTAN’ın istediği, mali

programının 4 ay uzatılması karşılığında
Brüksel’e sunduğu reform paketi kabul
edildi.

Başbakanlık basın bürosundan yapılan
yazılı açıklamada, Yunanistan’ın yapmayı
taahhüt ettiği reformların ele alındığı Euro
Bölgesi toplantısında alınan kararın Yunan
hükümeti tarafından “olumlu bir sonuç”
olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Avrupa Merkez
Bankası’nın Yunanistan’a karşı olan
tutumunun yumuşayacağı konusunda bir
işaret olduğu ifade edildi. Brüksel’deki
toplantıda, Avrupa ülkelerinin,
Yunanistan’ın finansman sorununun
çözümlenmesi konusunda ortak niyetinin
ifade edildiği kaydedilen açıklamada, Euro
Bölgesi’nin 20 Şubat’taki Yunanistan ile
ilgili kararlarının uygulanmasının yolunun
açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu kapsamda
Yunanistan ile Avrupa kurumları arasında
sürdürülecek çalışmaların Brüksel’de
yürütüleceği belirtilerek, hükümetin
Avrupa ülkelerine sunduğu reform listesine
eklenecek yeni maddelerle daha da
büyütüleceği kaydedildi. Medyada yer alan,
Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarıyla
sürdürdüğü müzakereleri Maliye Bakanı
Yanis Varufakis’in yerine Başbakan
Yardımcısı Yanis Dragasakis’in
üstleneceğine ilişkin haberlere de değinilen
açıklamada, bu tür haberlerin gerçeği
yansıtmadığı ifade edilerek, “Hükümetin
müzakerelerle ilgili planlarında hiçbir
değişiklik yok. Hükümeti Eurogroup’ta
Maliye Bakanı Yanis Varufakis temsil
ediyor.” denildi. 

Bu arada, Yunanistan ile teknik
müzakerelere çarşamba günü başlandı. 

Yunanistan ile AB Komisyonu, Avrupa
Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka
kurumları teknik müzakerelerin Brüksel’de
yapılacağını ve buna paralel olarak Troyka
heyetinin Atina’da çalışmaya başlayacağını

belirten Euro Grubu Başkanı ve Hollanda
Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem,
“Öncelikle Yunan hükümetinin 4 ayda
hangi hedefleri yakalayacağı konusunda
netlik sağlamalıyız ve sonra bunu
uygulamak zorundayız.” diye konuştu.

Dijsselbloem, Yunanistan’ın mali
programının şartlı olarak uzatılmasından
bu yana geçen 2 haftanın “israf edildiğini”
ve artık kaybedecek vakit olmadığını
vurguladı.

Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan’ın
reform ödevleri üzerinde anlaşma ve
uygulama olmadıkça bu ülkeye kalan kredi
dilimlerinin erken ödemeyi tartışmaya

açmayacaklarını sözlerine ekledi.
Yunanistan’ın mali programının 4 ay

uzatılması karşılığında sunduğu detaylı
reformlar listesi üzerinde nisan sonuna
kadar Troyka kurumlarıyla anlaşma
sağlaması gerekiyor. 

Yunanistan’ın geçen hafta sunduğu
detaylı reformlar listesinde vergi
kaçakçılığıyla mücadelenin
yoğunlaştırılacağı ve kamu harcamalarının
kısılmasıyla elde edilecek kaynağın sosyal
yardımlarda kullanılacağı belirtiliyor.

Hükümeti, şans oyunlarında yeni lisans
ve vergilerden yıllık 500 milyon euro ilave
gelir hedefliyor.

MALİYE Bakanı Yanis Varufakis,
"Benim görüşüme göre Avrupa Merkez
Bankası’nın (AMB) hükümetimize karşı
izlediği politika boğucu olarak
değerlendirilebilir." diye konuştu.

Varufakis, Avrupa
Merkez Bankası'nın
Atina ve uluslararası
kreditörleri arasında
ülkenin krizden
çıkmasını
sağlayacak bir yol
üzerinde anlaşmaya
varılması için baskı
yaratmak amacıyla
Yunanistan
konusunda
sınırlayıcı bir
politika izlediğini
savundu.

Varufakis bir
televizyon kanalına

yaptığı açıklamada, "Benim görüşüme
göre AMB'nin hükümetimize karşı izlediği
politika boğucu olarak
değerlendirilebilir." diye konuştu.

Varufakis, AMB'nin duruşunun aynı
zamanda Euro Bölgesi
üyeleri ve IMF'i Atina
ile bir çözüm bulmaya
zorlayıcı yönde
olduğunu da
vurguladı.

Varufakis, Alman
meslektaşı Schaeuble
ile ilişkisine yönelik
bir soruya ise,
"Schauble, Alman
hümüketinin güvenini
kaybettiğimi söyledi.
Ben de ona hiçbir
zaman böyle bir güven
olmamıştı ki dedim."
yanıtını verdi.

“Avrupa Merkez Bankası’nın
Yunanistan politikası boğucu”
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Kadınları cahil olan milletlerin
hakiki hayat sahnesinde kıymetli roller
oynayamayacakları pek tabii bir
hakikattir. Herhangi bir milletin derin
ve içtimaî hastalıklara kurban gittiğini
görürsek bilmeliyiz ki mutlaka bu
hususta anaların, bu ilk terbiyecilerin
dahil ve tesiratı büyüktür. Medeni
olabilmek, iyi fena terakkiye
(yükselmeye) doğru yol alabilmek için
her şeyden evvel taht teminine (yer
vermek) alacağımız mesail (mesele)
kadınlar ve ailedir. Bugün kadınlık
insaniyet aleminin yarısını teşekkül
ediyor. Bu alemin en yüksek
mevkilerini kadınlarını da erkekleri
kadar münevver olarak yetiştiren
milletler işgal ediyorlar.

Hepimiz biliyoruz ki insanlar, ilk
terbiyelerini aile ocaklarında alır,
hayata orada aldıkları seciyeli,
terbiyelerle atılırlar. Gerek
erkeklerimiz, gerekse kadınlarımız bu
menbadan aldıkları itiyadatın
(alışkanlığın) tesirleriyle hayatta ya
muvaffak olur, ya olamazlar...

Bir Avrupalıyla bir Şark arasında ne
kadar fark var. Bu şekilde acıklana bilir.

Şark’lı gençler adeta hayattan
korkar, mahçup, muhteriz (çekingen),
cesaretsiz oldukları halde, Avrupalılar
daha açık, hayatla daha ziyade
alakadar oldukları için, daha
cesaretlidirler.

Bunların sebeplerini arayacak
olursak tetkik edilince doğruca aile
hayatına ve oradan da kadınlık bahsına
doğru gittiği görülür. Bugün Avrupa
milletleri arasında hiçbir kadın
bulamayız ki cehaletin içinde bunalıp
kalmış olsun ve yine bu milletlerin
kadınları arasında hiçbir tanesini
görmeyiz ki kendi insanlığından şüphe
edebilsin ve insanlar arasında insan
gibi yaşamak hakkının bulunup
bulunmadığı şüphesi olsun...

Pek tabii olarak bu seviyenin sahibi
olan kadınların ellerinden bu günkü
hayatın en yüksek milletleri doğar,
medeniyetin en ziyade medyun
(borçlu) olduğu insanlar yetişir.

Kadını insan olarak tanımak, onu
insanlıktan uzaklaştırmamak
“İnsanım” diye övünen şahsiyetlerin en
birinci mefkûresi olmalıdır.

Gümülcine 19 Şubat 1927’de bir
Avrupalıları, bir de sarıklıları nazarı
itibara aldığımız vakit şark
milletlerinin tartılarının sebepleri
içinde en büyüğü kadınların insan
olarak kabul edilmemeleridir,
demiştik...

Evlerimiz cılız, sıska, asabi,
hastalıklı kadınlarla doludur. Pek çok
aile babaları biliriz ki evinin
kapısından içeriye ayak attığı dakikada
kendisini ya bir hastanede yahut bir
darül-acezede zanneder. Karısıyla
geçinemez. Çocukları sevmez. Evinden
hoşlanmaz.

Bilhassa bir kadınıyla geçinebilen

pek az erkek, hayır, kör etmeyen pek
ender aile bulabiliriz. Zira gerek biz
kadınlar gerekse erkeklerimiz aile
hukuku denilen ve zımnen (dolayısıyle)
akd edilen mukavelata (sözleşmeye)
riayet bilemeyiz.

Zaten bu mukavele tarafının
hukukunu mütesaviyen (eş değer)
taksim etmek iktidarında değildir.

Erkek dışarıda bulunduğu ve az çok
tecrübelerle bir şey kazandığı için
ömrünü rutubetli, havasız bir
bodrumda mahpus olarak geçiren
karısının seviyesinin düşük olduğunu
görmeğe başlar. Anlaşamamazlıkların
en ziyade def edilecek (öteye itme) bir
sebebi olan bu hal; vaziyet
içtimayemizin (topluluğumuzun)
erkeklere bahşettiği selahiyetlerin de
inzimamıyla (katılımıyla) pek ziyade
ehemmiyet kesbeder. 

Zaten biz kadınlar, insan olarak
kabul edilmeyiz. Şu kadar seneden beri
sürükleye geldiğimiz mutlak ve ümitsiz
esaret hayatı, düşüncelerimize,
kanaatlerimize pek büyük değişiklik
vermiştir.

Bu, koca bir milletin yarısının kör
kalmasını, uzun müddet uyuşmasına
sebep olmuştur. Uzun müddet esaret ve
mutlak bir mahsubiyet şark
kadınlığının ruhunu kurutmuş, ona en
kudsî (kutsal) vazifelerini

unutturmuştur. Şu son senelerin
insaniyet üzerinde yaptığı pek büyük
tebedüller (değişme, başkalaşma)
müstesna tutulursa, bu ana gelinceye
kadar ellerimizdeki kitaplar,
mahkemelerimizdeki kanunlar,
camilerimizdeki vaazlar kadınlığın
cehaletine tecavüz (sınırı aşma) eden
fetvalar, veyahut onun esaretine
katmer veren hükümler verip
duruyorlar.

Bir erkeğin dört kadınla
evlenebilmek selahiyeti, en âdil (eş
denk) muhakimin (benziyen, benzer
olan) kadına yarım erkek kadar kıymet
vermemeleri, erkeğin istediği vakit
boşanmak ve kadını zamanıyla,
kullanmakla sanki bir kuluçka
makinesi telâkki (kabullenme) etmek
ve bu telâkkıyle hareket etmek
selâhiyetine malik olduğu halde;
kadının her türlü hastalığa karşı hiçbir
vecihle şikâyet hakkı bulunmaması
gösteriyor ki, biz kadınlar diğer
insanlar gibi aynı cinsten sayılmıyoruz.
Amele parası vermemek, boğaz
tokluğuna iş gördürmek için evlenen ve
karısını tarlada, evde çalıştırırken
kendisi kahvede tavla oynayan
erkeklerimizin bu suretle hareket
etmek selâhiyetleri hep bu zihniyetlerin
el’an baki ve mamülü olmasından ileri
gelmiyor mu?

Böyle mukaveleyle erkeğin eteğine
merbut (bağlanmış) olan zümrenin ne
gibi selametli bir fikri kalır? Kadınları
“Saçı uzun aklı kısadır” zarb misali ve
“avretten alçağım” gibi bin alçaklık
kullanılmakta olan sözlerin
mefhumlariyle (anlaşılmayan) ne kadar
feci bir sükut (susma) içtimaiye
(toplumsal) ma’ruz (arz olunmuş)
olduklarını pek güzel görürüz.

Dayak, hakaret kadınların aile
hayatında şimdiye kadar gördükleri en
büyük lûtfenlerdir (güzellikler). Hangi
kadın kocasından bir köpek gibi dayak
yemeden, hakaret görmeden bir
müddet geçirebilmiştir?

Aile hayatının kadınıyla erkeğin
iştirağından doğacak ve bunun da her
iki cihetçe mutesavviyen (eşit)
gösterilecek hüsniyat ve vazife hissinin
tesiriyle idame edileceği pek bedihi
(kanıt ve tanık gerekmeyecek derecede
açık olan) olunca şimdi bu mutenakis
(verilmiş olan eksik) selâhiyetlerle
teşkil eden berbat bir şekilde tecelli
edeceği tabii değil midir? Bu mutenakis
şeriat (şartlar) içinde insanlıktan
çıkıyoruz. Çocuk bakmasını, terbiye
etmesini, ev idaresini, hayatı
bilemiyoruz. Hayatımızda akıldan,
mantıktan ziyade hakim eden vakit,
kocalarımızla hanım teyzelerin, ihtiyar
ninelerin, mutaasıp (tutucu, yeniliği
kabul etmeyen) hocaların akıldan uzak
telkinleridir.

Gümülcine ve İskeçe’de bir Türk
kadını her vakit doktordan sakınır. Her
hastalığın teşhis ve tedavisinde,
çocukların bakımı ve terbiyesinde
hurafet, kurşuncu Fatma mollaların
nasihatları, kocakarı ilaçları; fennin,
ilmin müsbet çarelerinden daha evvel
gelir. Bir taraftan cehalet, diğer taraftan
içtimai esaret biz kadınları çaresizlikler
içinde bırakmıştır. Her türlü ümidi
ufuklarda, seherlerde aramağa
mecburuz. Mektep yok, hayat yok...
Adaletten unutulmuşuzdur. Yaşamak
hakkımız var mı, yok mu ne bilir ne de
sorarız. Halbuki hayatta erkekler kadar
geniş bir hakkın sahibi bulunuyoruz.
Fakat tarihin me’şum (uğursuz)
kararları bu hakikatın üzerine kalın
perdeler yerleştirmiştir.

Lakin şu hakikat da
unutulmamalıdır ki, kadınlarını cahil
bırakan bir millet hiçbir vakit hayat
bulamaz. Kadınlık bahsi şark
milletlerinde olduğu gibi Türklerin de
en ziyade itina edecekleri bir hayat
meselesidir.

Nigâr NECİP

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

KADINLARIMIZA DAİR
BU HAYATTA BİZİM DE GÜÇLÜ BÜYÜK HİSSELERİMİZ VAR

Yukarıdaki fotoğrafta Batı Trakya’da ilk muallime Hamdiye Hanım’ ı görmektesiniz 

YENİ ADIM gazetesi
SAYI: 29
27 ŞUBAT 1927

SON SÖZ:
Önce Batı Trakya Türk

hanımlarının ve bütün dünya
hanımlarının 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutluyoruz.

Ayrıca 88 yıl önce ilk hanım
yazarımız Nigar NECİP hanımefendi
ile ilk kadın öğretmenimize rahmet
dileyerek bu haftaki sohbetimizi
sonlandırıyoruz. 
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Emine Tabak Ahmet

Kekemelik ve nedenleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

K
onuşma bozuklukları
arasında kekemelik
ilk sıralarda yer

almaktadır. Çocuklarda
genellikle 2-4 yaşlar arasında
görülmektedir. İlk çocukta
başlayan kekemelik, yaş
büyüdükçe artarak ergenlik
döneminde kuvvetlenip 18-20
yaşlarından sonra da
hafiflemeye başlar.

Okul öncesi dönemde pek
çok çocukta kekeleme
görülebilir. Çünkü 2-6 yaş
arasındaki dönem, çocuğun
düşünme hızının konuşma
hızından daha fazla olduğu
dönemdir. Konuşmalarında,
“eee..., şey...,” gibi sesler
sıklıkla görülebilir. Bu
dönemde de gelişimin normal
bir süreci olarak, geçici bir
kekemelik durumu ortaya
çıkabilir. Sıklıkla görülen bu
durum konuşma bozukluğu
olarak kabul edilmez.

Kekemelik, kızlara oranla
erkek çocuklarda daha sık
görülmektedir. Ayrıca
kekemeliğin derecesi de,
kızlara göre erkeklerde daha
fazladır.

Yapılan araştırmalarda, hiç
bir kekeleyen çocuğun her
zaman ve devamlı kekelediği
görülmemiştir. Kekeleyen
kişinin, kekelemeden rahat
ve düzgün konuştuğu anlar
vardır. Koroda veya tek
başına şarkı söylerken, kendi
kendine konuşurken, spor
yaparken, gece karanlığında,
kekelemeden konuşabilirler.

Kekemelik sürekli değildir.
Bazen günlerce hatta
haftalarca kişi kekelemeden
konuşabilir. Kekemeliğin
şiddeti zaman zaman
değişiklik gösterebilmektedir.

Kekemeliğin nedenleri ile
ilgili çeşitli uzman görüşleri
vardır. Bu konuda çalışan
bazı uzmanlara göre,
kekemelik fizyolojik ya da
nörolojik sebeplere bağlıdır.
Yani, fiziki yapı, kekemeliğe
uygun ortam sağlar. Bu
ortam, diğer koşullarla
birleştiğinde de kekemelik
ortaya çıkabilir. Diğer bir
görüşe göre ise, kekemelik
öğrenilmiş bir davranış
şeklidir.

Konuşmanın olduğu gibi,
kekemeliğin de öğrenilmiş bir
davranış olduğu iddia
edilmektedir. Başka bir görüş
de, kekemeliğin bir kişilik
bozukluğu olduğunu ileri
sürmektedir. Bunu iddia eden
grupta da çoğunlukla

psikolog ve psikanalistler
toplanmaktadır. Bu görüşe
göre, kekemeler, kekeleyerek
konuşmakla, normal şekilde
konuştuklarında tatmin
edemedikleri bazı
ihtiyaçlarını
karşılamaktadırlar. Bu kişiler
bebeksi, çekingen, endişeli,
bağımlı, güvensiz, utangaç
gibi özelliklere sahiptirler.Bir
başka görüşe göre ise,
kekeleyen çocuk, duygusal
çatışmaların yaşandığı, hoş
görünün olmadığı bir aileye
sahiptir.

Kekeleyen çocuğun
ailesine önerilebilecek bazı
tavsiyeler vardır: 2-6 yaşlar
arasındaki geçici kekemelik
döneminde, çocuk hemen
kekeme olarak
nitelendirilmelidir. Bu
dönemde, çocuğun her
söylediği yanlış kelime
düzeltilir, kelimeler
tekrarlatılır, sabırsızlık
gösterilip baskı yapılırsa,
konuşması ile alay edilirse
çocukta kekemelik
yerleşecektir. Bunun için de
kekeleyen çocuğu dinlerken,
sabırlı olmalı, onun
konuşmasını dinlemekten
sıkıldığımızı belli etmeden
sonuna kadar beklemeliyiz.
Çocuk kekelerken, acıyarak,
üzülerek bakmak, sabırsız ve
öfkeli davranmak, onun
kekemeliğinin kalıcı bir
soruna dönüşmesine neden
olabilir. Çocuk konuşurken
onun gözlerinin içine
bakarak, sabırla,
konuşmasını bitirmesini
beklememiz gerekir. Çocuk
konuşurken takıldığında da
anne ya da öğretmen onun
söyleyemediği kelimeyi
tamamlamaya
kalkışmamalıdır. Ayrıca
öğretmen sınıfta ders
anlatması için ona öncelik
tanımalıdır. Çünkü ders
anlatma sırasını beklerken
gerginliği artacaktır. Yine
öğretmen, bu sorunu yaşayan
çocuğa müzik derslerinde
daha çok şarkılar söyleterek,
beden eğitimi derslerinde de
onu grup başlarına koyarak
yardımcı olmaya çalışmalıdır.
Çünkü kekeleyen çocuklar,
müzik ve beden eğitimi
derslerinde çok başarılıdırlar.

Son olarak da, çocuğun
kekemeliği artış
gösterdiğinde ailelerin bir
uzmandan yardım alması,
doğru bir davranış olacaktır.

22 13 Mart 2015

Basırlıköy’de 
“anahtar” krizi

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı
Basırlıköy’deki muhtarlık binası, belediye ile
muhtarlık arasında tartışmaya neden oldu. Uzun
yıllar muayene ve muhtarlık binası olarak hizmet
veren binanın anahtarlarının değiştirildiği  iddia
edildi. 

BASIRLIKÖY MUHTARINDAN 
YAZILI AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak, Basırlıköy muhtarlığı
tarafından tarafından bir basın açıklaması
yayınlandı. 10 Mart tarihli ve “Basırlıköy
Muhtarlığı” imzasıyla kaleme alınan açıklamada,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in
talimatıyla binanın anahtarlarının üç farklı
gerekçe gösterilerek değiştirildiği bildirildi. 

Anamuhalefetteki Toplumsal Hareket
Listesi’nden seçilen Basırlıköy Muhtarı Sinan
Hasan tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu
binada aylık yerel meclis toplantılarının yapıldığı
ve muhtarlık binasına ait anahtarların belediye
yönetimine verilmemesi için 400 imza topladığı
dile getirildi. Muhtar Hasan, bunun yanısıra köye
doktor gelmesi için de Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne başvuruda bulunduklarını, doktorun
köylerine gelmesi halinde sözkonusu binanın
kullanılacağını kaydetti. 

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet’ten yazılı cevap beklediklerini hatırlatan
Hasan, muhtarlık binasının anahtarının gizlice
değiştirilmiş olmasının Basırlıköy halkını
üzdüğünü ifade etti. 

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ’NDEN YANIT
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’ten,
Basırlıköy Muhtarlığı imzalı yazıya ilişkin cevap
gecikmedi. Ahmet açıklamasında, haftada 3 gün ve
gündüzleri kullanma şartıyla anahtarı köy
muhtarına verdiklerini, ancak bu şartların dışına
çıkıldığını vurguladı. 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
imzalı açıklamada; “Son günlerde Basırlıköy
muhtarımızın gerek yerel basın, gerekse sosyal
medya üzerinden bana ve çalışma arkadaşlarıma
yönelik eksik bilgiler içeren açıklamalarını
okumaktayım. Buna göre yönetime geldiğimiz ilk
günlerde kendisinin bu binayı haftada 3 gün
sadece gündüzleri köy halkına hizmet amacıyla
kullanabileceğini, fakat diğer zamanlarda
kullanamayacağını bu şartlar altında binanın
anahtarının kendisinde kalabileceği söylenmiştir.”
ifadelerine yer verildi. 

“BİNAYI HİZMET DIŞI 
KULLANMAYA BAŞLAMIŞTI”
Tüm bu olup bitenlere rağmen iyi niyetlerinin
suistimal edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı
Ahmet açıklamasında şöyle dedi: “Kendisine
tahsis edilen binayı geceleri ve hizmet dışı
kullanmaya başlaması bu durumdan da köy
halkından şikayetlerin gelmesi üzerine
kendisinden bu duruma son vermesini ve binanın
anahtarlarını belediyeye teslim etmesi istenmiştir.
Yaptığımız bu çağrıya karşılık herhangi bir cevap
alamamamız üzerine binanın anahtarları
degiştirilmiştir.”

ELEMAN ARANIYOR
Çalışma iznine sahip 

ECZACI aranıyor  

Bilgi için Telefon No: 6955417907,

2531033231
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Kulüpler Birliği Vakfı
Başkanı Göksel Gümüşdağ,
Kulüpler Birliği toplantısının
ardından açıklamalarda
bulundu.

2017 yılında yayın ihalesinin
federasyonla, yayıncı kuruluş
arasında yapılması konusunda
kulüpler olarak mutabakata
vardıklarını ifade eden
Gümüşdağ, bu anlamda Süper
Lig A.Ş.’nin kurulacağını
söyledi.

7 Nisan’da yeniden
toplanacaklarını kaydeden
Gümüşdağ, Avrupa’nın dev
liglerinin bu çalışmada örnek
alınacağını kaydederken,
“Bana göre ihale bedeli 1,5 katı
fazla olacaktır” dedi.

AEK - Olimpiakos 
maçı tatil edildi 

Kulüpler
Birliği’nden
tarihi karar!

AEK-Olimpiakos arasında
oynanan Yunanistan Kupası
maçı çıkan olaylar nedeniyle
tatil edildi.

AEK ile Olimpiakos arasında
oynanan Yunanistan Kupası
çeyrek final rövanş
maçında, Olimpiakos 1-0
öndeyken tribünde çıkan
olaylar nedeniyle maç 89.
dakikada tatil edildi.

Başkent Atina’daki OAKA
Stadı’nda oynanan maçta
konuk ekip Olimpiakos 89.
dakikada Franco Jara’nın
kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra AEK
taraftarlarının bir bölümü
sahaya girmeye
çalışırken, tribünden sahaya
çeşitli maddeler atıldı.

HAKEM TATİL ETTİ
Hakem Kalogeropulos, olay
sonrası futbolcuları soyunma

odasına davet ederek
karşılaşmayı tatil etti.

LİGE ARA VERİLMİŞTİ
Yunanistan Süper Ligi’nde 22
Şubat’ta oynanan

Panathinaikos-Olimpiakos maçı
öncesinde Olimpiakos Kulübü
Başkanı Evangelos Marinakis’in
sahaya girmesinin ardından
oyun alanına inen
Panathinaikos taraftarlarıyla

polis arasında arbede
yaşanmıştı. Güvenlik güçleri,
Marinakis’i çembere alarak
soyunma odasına götürmüştü.

Chelsea taraftarlarına ırkçılık soruşturması

Fenerbahçe’ye
yeni sponsor

Fenerbahçe Ülker
Basketbol Takımı, Odeabank
ile 1,5 yıllık forma arkası
sponsorluğu anlaşması
imzaladı.

Fenerbahçe Ülker
Basketbol Takımı, Odeabank
ile 1,5 yıllık forma arkası
sponsorluğu anlaşması
imzaladı. Fenerbahçe Ülker
Sports Arena’da düzenlenen
anlaşmaya Genel Menajer
Yardımcısı Ömer Onan,
Başantrenör Zeljko
Obradovic, Takım Kaptanı
Emir Preldzic ve Oğuz Savaş,
Odeabank Genel Müdür
Yardımcıları Alpaslan
Yurdagül ve Yalçın Avcı
katıldı.

Ömer Onan, Fenerbahçe
Ülker olarak tüm reklam
alanlarında sponsorluk
anlaşmalarına devam
edeceklerini söyledi. Onan,
“Bu anlaşmanın, Final Four
yolunda emin adımlarla
ilerleyen Fenerbahçe
Ülker’e, Türk basketboluna
ve Odeabank’a hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

Evet sayın futbolseverler. Son
20 sene sonra üç büyükler, yani
Fenerbahçe, Galatasaray ve
Beşiktaş takımları en nihayet
ligde laik oldukları sıralamayı
aldılar. yani liglerin ikinci
devresine bile gelindiğinde
birinci, ikinci ve üçüncü
sıralamayı almış
bulunmaktadırlar.

Öyle bundan önceki gibi

aralarına bir Trabzon, bir Bursa,
bir Sivas takımları giremediler.
Bu üç büyüklerin başarısıdır.
Bana göre ülke futbolunda
gerek takımlar bazında, gerekse
de milli takıma daha yararlı
olacağını söyleyebilirim. Bunun
başlıca sebebi üç büyük takımın
transferde yaptığı hamlelerden
ileri geldiğini düşünüyorum.
Taşra takımlarını yenmek kolay

değildir. Dış sahada kendi ev
sahibi oldukları sahalarında dahi
yenmek pek kolay değildir.
Bunları defalarca gördük,
anlatmaya gerek yok. Ufak
takımların yedek futbolcuları bir
oyuncuları sakat veya cezalı
olunca onun yerine girecek
futbolcu takımın eksikliğini
dolduramıyor.

Ayrıca parlayan yıldız
futbolcu olduğu vakit onu büyük
takımlara satıyorlar. Nasıl olsa
boşa güreşmiyoruz diye
düşünceleri mevcuttur. Çok
defalar gördük, Trabzo son
maçta şampiyonluğu kaçırdı.
Keza, Sivasspor da son haftada
iki defa bu mutlu sona
erişemedi. Bana göre bu seneki
lig, başka senelere nazaran çok
daha çekişmeli geçeceğe
benziyor. Büyük takımlar için
çok dikkatli olmaları

gerekmektedir. Çünkü ligde
kolay mağlup olacak takım
kalmadı. Bu gidişle
şampiyonluğu son haftalarda
verilen mücadele sonrası
belirlenmeye benziyor.

Yine Galatasaray Fenerbahçe
çekişmesi olacak gibi
görünüyor. Hangi takım olursa
olsun, dış sahada fazla galibiyet
alırsa o takım şampiyon
olacaktır. Ayrıca bir de yıldız
savaşı var. Bakalım dördüncü
yıldızı fenerbahçe mi yoksa
Galatasaray mı takacak?

Üç büyüklerin arasındaki
yaptıkalrı maçlara baktığımızda
Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1
Beşiktaş’ı 2-0 yenerek 6 puan
almış. Fenerbahçe Beşiktaş’ı 2-0
yenerek 3 puan aldı. Buna
rağmen Beşiktaş lider durumda
idi.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Uzun yıllar sonra

GEÇEN ay Paris metrosunda
yaşanan ırkçı olayla ilgili yürütülen
soruşturma çerçevesinde 5 kişi, 25
Mart tarihinde mahkemeye çıkacak
İngiliz polisi, Paris Saint Germain
(PSG) ile Chelsea arasında geçen ay
oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2.
tur maçı öncesinde yaşanan ırkçı
olayla ilgili 5 kişinin hakim
karşısına çıkacağını açıkladı.
Londra polisinden yapılan

açıklamaya göre, geçen ay
Fransa’nın başkenti Paris’teki metro
hattında yaşanan ırkçı olayla ilgili
yürütülen soruşturma kapsamında
5 kişi, 25 Mart’ta Londra’daki
Waltham Forest Kraliyet
Mahkemesi’nde ifade verecek.
17 Şubat’ta yaşanan olayda,
Chelseali taraftarlar, Richelieu-
Drouot metro hattında kalkmak
üzere olan trene binmek isteyen
siyahi yolcunun içeri girmesine izin
vermemişti. Afrika kökenli yolcuyu
iterek kapıdan uzaklaştıran
taraftarlar, siyahi bir kadın
yolcunun önlerinde durduğu sırada
da “Irkçıyız, ırkçıyız. Biz böyleyiz”
diye tezahürat yapmıştı.
Chelsea Kulübü, Paris savcılığı ve
Londra polisinin konuya ilişkin
soruşturma başlatmasının ardından
3 taraftarına stada giriş yasağı
getirmişti. 

Alper Potuk’u Avrupa’lılar izliyor

AVRUPA’dan birçok
takımın Fenerbahçe’nin
orta sahası Alper Potuk’un
performansını Valencia,
Atletico Madrid ve
Malaga’nın yanı sıra
Almanya’dan bazı kulüpler
izleyeceği öne sürüldü.

Avrupa’dan birçok
takımın Fenerbahçe’nin
orta sahası Alper Potuk’u
izlemeye geleceği iddia
edildi.

Sarı-Lacivertliler’in genç
yıldızı, sakatlığı nedeniyle
2 hafta boyunca
formasından uzak kalmıştı.
Alper’in Galatasaray
maçıyla birlikte sahalara
dönmesi sadece İsmail
Kartal’ı sevindirmedi!

23 yaşındaki futbolcuyu
yakından takip eden
Alman ve İspanyol
kulüpleri, Alper Potuk’un
iyileşmesi sonrası yeniden
harekete geçti.

İspanya’dan Valencia,
Atletico Madrid ve
Malaga’nın yanı sıra
Almanya’dan bazı
kulüplerin başarılı
futbolcuyu izlemesi için
Gençlerbirliği maçına
gözlemcilerini
gönderecekleri öne
sürüldü.
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Batı Trakya kar ve yağmura teslim

Ciğerci Niyazi Usta

Merkez: Alipaşa
Ortakapı Cad. No: 5/2

Tel: +90 284 2133372
Şube: Alipaşa Ortakapı Cad. No: 9 

Tel: +90 284 2125244
www.cigerciniyaziusta.com.tr 
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“Lezzetin 
doğru adresi”

BATI Trakya bölgesi geçen
hafta kötü hava şartlarına teslim
oldu. Özellikle dağlık bölgelerde
üç gün boyunca süren kar yağışı
hayatı felç etti. 

Doğu Makedonya - Trakya
bölgesi 5 Mart Perşembe
gününden itibaren soğuk ve
yağışlı havanın etkisine girdi.
Önceleri yağmur olarak
başlayan yağış, yüksek
kesimlerde kara dönüştü.
Özellikle İskeçe ve Rodop
illerinin dağlık bölgelerinde 8
Mart Pazar gününe kadar
aralıksız şekilde kar yağdı. Kar
yağışı bazı köylerde günlük
hayatı adeta felç etti. Köy yolları
kapandı, ağaçlar devrildi,
ormanlık alanda bazı kişiler
mahsur kaldı. İskeçe ve Rodop
illerinde bazı köylerde elektrik
ve su kesintileri yaşandı.
İskeçe’nin Ketenlik köyüne iki
gün elektrik verilemezken,
Rodop ilinin Kızılağaç ve
Eşekdere köyleri dört gün
boyunca elektriksiz kaldı. 

İskeçe ilinin Mustafçova ve
Stavrupoli belediyeleri ile Rodop
ilinin Kozlukebir belediyesi üç
gün boyunca karla mücadele
edildi. Belediye ve eyalet
başkanlığına bağlı araçlarla
yapılan mücadelede zaman
zaman sorunlar yaşandı. 

Batı Trakya’nın dağlık
kesiminde karla mücadele
yaşanırken, diğer bölgelerde ise

su baskınları oldu. Ekili araziler
sular altında kaldı, bazı ağıllara
su girdi, hayvanlar telef oldu. 

Aşırı yağmur ulaşımda da
sorunların yaşanmasına neden
oldu. İskeçe’nin Topiros
belediyesi ile Rodop ilinin Şapçı
– Maronya belediyesindeki
yağmur büyük zararlara neden
oldu. İçişleri Bakanlığı’nın
kararıyla İskeçe’de Mustafçova
ile Topiros belediyeleri, Rodop
ilinde Şapçı – Maronya
belediyesi ve Meriç iline bağlı
Semadirek adası afet bölgesi
ilan edildi. 

GÜNDEM, bölgedeki belediye
başkanları ve başkan
yardımcılarıyla konuşup, kötü
hava şartlarının neden olduğu
zararlar ve yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aldı. 

GÜNDEM GAZETESİ

Devamı 15. sayfada
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