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19’da 11’de

ekonomi spor

“Avrupa, Akdeniz’i
mezarlığa 

çevirdi”

Telefonunuzla 
daha iyi video
çekebilirsiniz 20’de

Bankalar için 
rahatlatıcı 
açıklama 23’te

bilimdünya

DEB Partisi
EFA’ya
gözlemci 
üye oldu
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
Avrupa Parlamentosu’nda temsil
edilen Avrupa Hür İttifakı’na
(European Free Alliance – EFA)
gözlemci üye oldu. EFA’nın
Almanya’nın Bautzen şehrinde
gerçekleşen kongresinde, DEB
Partisi’nin gözlemci üyeliği
oybirliğiyle kabul edildi. »3

13-17 Mayıs  tarihleri arasında
Gümülcine’de gerçekleşecek kongreye
ABTTF,  BTAYTD ve DEB Partisi ev
sahipliği yapacak. »7

FUEN kongresi
için geri 
sayım başladı

Kozlukebir belediyesine bağlı
Domruköy’te “Kutlu Doğum Haftası”
nedeniyle düzenlenen mevlide Batı
Trakya’nın farklı köylerinden çok
sayıda soydaş katıldı. »17

Geleneksel
Domruköy
mevlidine
yoğun ilgi

Fenerbahçe’den
tarihi 
başarı

GÜMÜLCİNE’de Yenice
Mahalle Camii’nde çıkan
yangın, Batı Trakya Türkleri
arasında üzüntüyle karşılandı.
17 Nisan Cuma sabaha karşı
çıkan yangının fark edilmesi
üzerine olay yerine gelen cami
imamı ve bölge sakinleri,
yangının kundaklama sonucu
çıktığı görüşünü savundular. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı,
Türk azınlığın huzur ve
güvenliği için Yunanlı
yetkililerden gerekli önlemlerin
alınmasını istedi. Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı ise ilk
tespitlere göre yangına kısa
devrenin neden olduğunu iddia
etti. Azınlık kurum ve
kuruluşları da kundaklama
girişimini kınayan açıklamalar
yayımladılar. 

Rodop SİRİZA milletvekilleri
M. Mustafa ve A. Karayusuf,
Kamu Düzeni Bakan Vekili
Panusis’ten olayın her yönüyle
araştırılmasını istediler. » 6, 7, 8

İSKEÇE Türk Birliği’nin
yıllık olağan kongresi 19 Nisan
Pazar günü yapıldı. 391 üyenin
oy kullandığı kongrede Ahmet
Kurt başkan seçildi.

Dernek eski başkanlarından
Mehmet Hacıhalil’in divan
başkanlığını üstlendiği
kongrede selamlama
konuşması yapan azınlık
temsilcileri önemli mesajlar
verdiler. »4

İTB’de 
nöbet
değişimi

AGİT’te “dernekleşme özgürlüğü”
AVRUPA Batı Trakya Türk

Federasyonu (ABTTF) ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) temsilcileri,
Viyana’da yapılan AGİT Ek İnsani
Boyut Toplantısı’na katılarak, Batı
Trakya Türk azınlığının sorunlarını
ve isteklerini dile getirdiler. Azınlık
temsilcileri, Yunanistan’dan AİHM
kararlarını yerine getirmesini talep
ettiler.

AGİT toplantısa ABTTF adına
Funda Reşit ve Bülent Apturrahim,
BTAYTD adına da  Mehmet Memet
ve Pervin Hayrullah katıldılar. »9

»12-13Yenicemahalle
Camii’nde 
şüpheli yangın...

gundem_927_Layout 1  28.04.2015  17:23  Page 1



GÜNDEMhaber2 24 Nisan 2015

Arkadaşımız Hasan Hasan’ın acılı günü
ÇALIŞMA arkadaşımız ve

Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkan Yardımcısı
ve Rodop İl Teşkilatı Sorumlusu
Hasan Hasan’ın babası Hüseyin
Hasan, 21 Nisan Salı günü vefat
etti. Hüseyin Hasan 22 Nisan
Çarşamba günü doğduğu ve
ikamet ettiği Payamdere
köyünde kalabalık bir cenaze
töreniyle toprağa verildi. 

74 yaşında hayatını kaybeden
Hüseyin Hasan’ın cenaze
törenine; DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl
Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
temsilen Mahalli Sekreter Serdar
Karapaça, eyalet meclis üyeleri
Önder Mümin ve İsmail Multaza,
Kozlukebir belediyesi meclis
üyesi ve Toplumsal Hareket
Başkanı Sadettin Şakir Hüseyin,
Yassıköy Belediyesi Birleşim
Hareketi Başkanı Erdoğan Sait,
GTGB Genel Sekreteri Cahit
Aliosman, BTAYTD Genel

Sekreteri Ender Aliçavuş, Rodop
eski  Milletvekili Ahmet
Hacıosman,BAKEŞ Araştırma
merkezi koordinatörü İbrahim
Trakyalı, Yassıköy Belediyesi
Meclis üyesi Mustafa Mustafa ile
diğer yerel yöneticiler ve çok
sayıda soydaş katıldı.

GÜNDEM gazetesi ailesi
olarak başta Hüseyin Hasan’a
Allah’tan rahmet, çalışma
arkadaşımız Hasan Hasan’a,
ailesine, yakınlarına ve tüm
sevenlerine başsağlığı ve sabırlar
dileriz.

Kurcalı Derneği’nden 
“Ruh Sağlığı” semineri

KURCALI Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür Derneği, 29 Nisan
Çarşamba günü “Ruh Sağlığımız ve Biz” konulu bir etkinlik
düzenliyor. 

Gümülcine’de Chris & Eve Oteli’nde düzenlenecek etkinlikte
Türkiye’den Prof. Dr. Ercan Abay, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent
Sönmez ve Uzman Psikolog Şerike Şerif; depresyon, intihar ve
bağımlılık başlıkları altında sunumlar gerçekleştirecekler.

Etkinlik saat 18:00’da başlayacak.

Butaris’ten Kammenos’a:
“Asılı görsem ipi kesmem”

SELANİK Belediye Başkanı
Yannis Butaris, Savunma
Bakanı Panayotis Kammenos’a
“şişko” dedikten sonra, “Onu
asılı görsem, ipi kesmeyeceğim.
O derece yani.” dedi.

Renkli kişiliği ve zaman
zaman yaptığı açıklamalarla
övgü veya eleştirilere maruz
kalan Selanik Belediye Başkanı
Butaris, hükümeti küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
Partisi’ni kızdıran bir açıklama
yaptı. 73 yaşındaki Butaris,
popülist tavırları ve milliyetçi
söylemiyle eleştirilen Savunma
Bakanı ve ANEL lideri Panayotis
Kammenos’a çattı.

Yunanistan’ın kurtuluşu için
mücadele veren hükümetin bu
zor dönemde desteklenmesi
gerektiğine söyleyen Butaris,
konuşmasının devamında ANEL
Partisi’ni çileden çıkaran şu
sözleri sarf etti: “Daha önce
söylemiştim. Bizi
boyunduruktan çıkarmak
isteyenlere (hükümete) yardımcı
olmalıyız. Belli bir hükümet
olduğunu söylemiştim. SYRİZA
hükümeti. Tabii aynı zamanda
‘şişko’nun (Savunma Bakanı ve
ANEL lideri Kammenos’u

kastediyor) hükümeti. Çocuklar
(meclis üyelerini kastediyor),
özür dilerim ama bu
Kammenos’tan hiç
hoşlanmıyorum. Asılı görsem,
ipi kesmeyeceğim. O derece
yani.”

ANEL’DEN ‘TÜRK DOSTU’ 
ELEŞTİRİSİ GELDİ
Bir açıklama yapan ANEL Genel
Merkezi, “Tanıdık Türk dostu
Selanik Belediye Başkanı
bugünkü (20 Nisan Pazartesi)
belediye meclis toplantısında
Genel Başkan P. Kammenos’a
inanılmaz sözlerle saldırdı.
Selanik Belediye Başkanı bir kez
daha inanılması güç aptalca
siyasi yorumlar yaptı. Bu uç

açıklamaların
değerlendirmesini şehir halkına
bırakıyoruz.” denildi.

Sosyal medyada gündem
olan açıklamalara dair
vatandaşlar ikiye bölündü.
Bazıları Butaris’in dilinin
kemiği olmadığı için şaka yollu
eleştiri getirdiğini belirtti. Bir
diğer bölümü ise bunun bir eşek
şakası olduğunda birleşti.

Kulağında küpesi ve
kollarında dövmeleri ile iki
dönemdir Selanik Belediye
Başkanı olarak görev yapan
Butaris, 25 yıl şehri yöneten
milliyetçi yöneticilerin ardından
Selanik şehrini dış dünyaya
açan isim olarak takdir topluyor.

Gümülcine’nin Meşe sahilinde, 
çok iyi durumda, 

40 metrekarelik, mobilyalı prefabrik
yazlık ev uygun fiyata satılıktır. 

Bilgi için tel: 6985789698...

SATILIK YAZLIK
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı’na
(European Free Alliance – EFA)
gözlemci üye oldu. 

DEB Partisi, Almanya’nın
Bautzen şehrinde
gerçekleştirilen Avrupa Hür
İttifakı (EFA) Genel
Kongresi’nde oybirliği ile
gözlemci üye seçildi. 

17 Nisan Cuma günü
gerçekleştirilen EFA Genel
Kongresi’nde, DEB Partisi’ni
Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, Genel Başkan Danışmanı
Aydın Ahmet ve Uluslararası
İlişkiler Direktörü Leyla
Salihoğlu temsil etti. Partinin
tanıtım sunumunu, Uluslararası
İlişkiler Direktörü Leyla
Salihoğlu gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak DEB
Partisi’nden yapılan yazılı
açıklamada, “İki yıl önce
başlattığımız EFA’ya üyelik
girişimlerinin arzu edildiği gibi
sonuçlanmasıyla, DEB Partisi
ailesi bir hayalini daha

gerçekleştirmiş oldu. EFA Genel
Kongresi’nde DEB Partisi’nin
yanı sıra İtalya’dan Pro-
Lombardia İndipendenza,
Romanya’dan Hungarian
People’s Party of Transylvania
ve İngiltere’den Yorkshire First
partileri de gözlemci üyeliğe
seçildiler. İspanya’nın Bloc
Nacionalista Valencia partisi ise
oybirliği ile gözlemci üyelikten
asil üyeliğe geçti.” ifadeleri yer
aldı. 

DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle devam etti: “Bu genel
kongrede EFA tüzük
değişikliğine giderek, AB

DEB Partisi 
EFA’ya gözlemci 
üye oldu

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

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

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

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

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

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

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

DEB Partisi, Almanya’nın Bautzen şehrinde
gerçekleştirilen Avrupa Hür İttifakı (EFA) Genel
Kongresi’ne katıldı. DEB, kongrede oybirliğiyle
EFA’ya gözlemci üye seçildi. 

dışından da bünyesine
‘Bağlantılı Üyelik’ sıfatıyla üyeler
alma kararını oylayarak kabul
etti. Bu grubun ilk üyesi de
Ermenilerin Karabağ
bölgesinden Artsakh Demokratik
Partisi oldu. Ayrıca DEB
Partisi’nin oylanması esnasında,
Gümülcine Yenicemahallesi
Camii’ne yapılan çirkin ve
insanlık dışı saldırıyı da EFA
Genel Kongresi’nin gündemine
taşıdık. DEB Partisi ailesi olarak
AP’de Yeşiller ile birlikte grup
oluşturan EFA’ya gözlemci
üyeliğimizin partimize ve
azınlığımıza hayırlar getirmesini
temenni ediyoruz.”

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Çevremizde yaşanan 
insanlık dramı...

D
ünyanın çivisi çıktı…
Teknolojik gelişimin
zirve yaptığı, insanlık

tarihinin en gelişmiş ve gelişkin
dönemini yaşandığı
günümüzde, ne yazık ki insanlık
adına utanç duymamız gereken
birçok olaya tanık oluyoruz.

Gelişmişliğin yanısıra, geri
kalmışlığın ya da daha doğru bir
ifadeyle geri bırakılmışlığın da
had safhada yaşandığı
dünyamızda, güçlü olanın daha
fazla güç için verdiği savaş her
cephede devam ediyor. Şöyle
bir etrafımıza bakınca reel
anlamda yaşanan savaşlar,
çatışmalar, iç çekişmeler, terör
adı altında tanık olduğumuz
vahşet manzaraları… Nasıl
desem; saymakla bitmeyecek
kadar bir felaketle sarılı
etrafımız. 

Ortadoğu, Afrika… Kanın
akmadığı, acıların yaşanmadığı
bir günün bile geçmediği bu
coğrafyalardaki istikrarsızlık ve
bugünkü durumdan kimin ya da
kimlerin sorumlu olduğunu
zannediyorum ki analiz etmeye
gerek yok.

Biz evlerimizde kahvemizi
yudumlarken, televizyonda
sevdiğimiz dizileri, programları
izlerken, çok uzağımızda değil,
insanlar hayatta kalabilme
mücadelesi veriyorlar. Sizin,
benim gibi insanlar… Bizler gibi
kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç,
aile babası, aile annesi bireyler
hepsi. Düne kadar evlerinde
kahvelerini yudumlayan,
televizyonunu seyreden
insanlar... 

Hiç kimse dünya düzenini
sağlama, demokratik olmayan
ülkelere demokrasi getirme
yalanları arkasına sığınmasın.
Daha iyi bir yaşam adına
yapıldığı iddia edilen tüm
operasyonların ardında mutsuz,
evsiz, barksız, parçalanmış aile
dramları yatıyor. Akan kanların,

yok olan eşlerin, babaların,
anaların, evlatların hesabını kim
verebilir ki.

Ve bugün bir cadı kazanına
dönen bu coğrafyalarda
yaşayan insanların kaçış
çabalarına, yeni bir hayat
kurmak için verdikleri
mücadeleye tanık oluyoruz.
Ölümü göze alarak çıkılan
yolculuklarda yaşanan dramları
televizyon ekranlarımızdan
yüreğimiz burkularak izliyoruz.
Belki de biraz vicdan azabı
çekerek, belki de kendi iç
hesaplaşmalarımızı yaparak.
Belki de bir kısmımız, “bana
dokunmayan yılan bin yaşasın”
diyerek görmezden geliyor
yaşananları. 

İnsanoğlu, bence dünyanın
en acımasız varlığı. Kendisini
diğer canlılardan ayıran en
önemli meziyetleri bazen yok
oluyor; düşünen, muhakeme
yeteğini olan, zeka ve duygu
sahibi bu canlı bir canavara
dönüşebiliyor. 

Avrupa’nın sırt çevirdiği
kaçak göçmenler, Akdeniz
sularında ölüm kalım savaşı
veriyor. Umut yolculuğu kimileri
için mutlu sonla biterken,
kimileri için de yolun sonu
oluyor. Ölen çocuklar, kadınlar,
erkekler, insanlar… Yok olan
canlar. Doğduğu coğrafyalarda
yaşamasına imkan kalmayan,
umudu, hayatı başka
coğrafyalarda bulmaya çalışan
insanlardan bahsediyorum…

Bu yaşananlardan hepimiz
sorumluyuz… Hepimiz…
Akdeniz’de, Ege’de zirveye
ulaşan göçmen dramına ne sırt
çevirebiliriz, ne de kısa vadeli
politik reaksiyonlarla, yabancı
düşmanlıkları yaratarak
kendimizi temize çıkaracak
mazeretler yaratabiliriz. 

İnsanca yaşamak, insani
koşullarda hayatını sürdürmek
her canlının hakkıdır. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Rektör Yörük B. Trakya’daydı
TRAKYA Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yener Yörük, 18 Nisan
Perşembe günü Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni (BTTÖB)
ziyaret etti. Yörük ziyareti sırasında,
Edirne Makaleleri ve Riyâz-ı Belde-i
Edirne eserlerini Dr. Sadık Ahmet
Kütüphanesi’ne hediye etti.

Rektör Yörük ve heyette yer alan
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, Yrd. Doç.
Dr. Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu ve

öğretim görevlisi Nilüfer Tokgöz, 11
– 13 Mayıs tarihleri arasında Trakya
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
III. Balkan Özel Gereksinimli
Çocuklar Spor Oyunları’na Batı
Trakya’dan katılacak olan öğrenci
ve velilerle bir araya geldi.

Ziyaret sonrası heyet, TOÇEK
tarafından İskeçe’de sahnelenen
“Düğün” adlı tiyatro oyununu
izledi.

gundem_927_Layout 1  28.04.2015  17:23  Page 3



GÜNDEMhaber 24 Nisan 20154

İskeçe Türk Birliği’nde nöbet değişimi...
İSKEÇE Türk Birliği’nin yıllık

olağan kongresi 19 Nisan Pazar
günü yapıldı. 391 üyenin oy
kullandığı kongrede yönetim
kuruluna 9, denetim kuruluna
ise 5 kişi aday oldu. 

Bu yılki İskeçe Türk Birliği
kongresinde azınlık temsilcileri
yaptıkları konuşmalarda önemli
mesajlar verdi. 

Kongre divan kurulunun
oluşturulmasıyla başladı. İTB
eski başkanlarından Mehmet
Hacıhalil kongre başkanlığına
seçilirken, Binnur Osmanoğlu
ile Nevriye Deli yazmanlığa
getirildi. 

İTB’nin kurucuları, vefat
eden eski başkanları, üyeleri ve
azınlık liderleri için yapılan bir
dakikalık saygı duruşunun
ardından selamlama
konuşmalarına geçildi. 

AHMET METE
İlk olarak Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete konuştu. İskeçe
Türk Birliği’nin önemine
değinen Ahmet Mete, “Burası
bir okul niteliğindedir. Burada
yönetime girecek kişiler
kendilerini eğitecekleri,
toplumla ilişki kuracakları bir
okulda bulacak kendini. O
açıdan çok büyük önemi var.
Gençlerimizi teşvik etmek
lazım. İskeçe Türk Birliği’ne
üyelerin ve özellikle gençlerin
geliş gidişleri son yıllarda çok
azaldı. Benim önerim ayda bir
çay toplantısı, sohbeti yapalım.
İençlerimizi buraya çekmenin
yollarını bulmamız lazım.” diye
konuştu. 

Müftü Mete, küçük kızı Feyza
Mete’nin de yönetim kuruluna
aday olacağını belirterek,
“Bizim gençlere örmek olmamız
gerekir diye düşünüyorum.”
dedi. 

Azınlığın zor bir dönemden
geçtiğini ifade eden Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Mete, “Geçen gün
gazetede okudum. Bizim
müftülük binasının kirasıyla
uğraşıyorlar. Yok efendim biz ne
kadar kira ödüyormuşuz. Biz
haklarımızı geri alalım derken
onlar elimizdekilerini de almak
istiyorlar. O nedenle azınlık
olarak dik durmamız lazım.”
ifadelerini kullandı. 

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk
Birliği’nin zor dönemlerden
geçtiğini, ancak her zaman
ayakta kaldığını ifade etti.
“Benim gençliğim bu kurumda
geçti” diyen Milletvekili Zeybek,
“Gençler tarafından bu kuruma
eskisi kadar gelinmemesi ve
sahip çıkılmaması üzücü. Bizler
okuldan çıkarken daha buraya
geliyorduk. Burası bizim için bir
buluşma yeriydi. Canlı bir
kurumdu. Bugünkü durumun
çeşitli sebepleri olabilir. Fakat

gençleri tekrar buraya
çekmeliyiz.” dedi. 

İskeçe Türk Birliği’nin azınlık
davasında önemli bir yeri
olduğunu kaydeden Zeybek,
“Bu derneğin belli bazı
prensipleri vardır. Bunların
korunması lazım. Burada hep
birlikte çalışmamız ve bu
ilkeleri yaşatmamız gerekiyor.”
ifadelerine yer verdi.  

CEMİL KABZA
88 yıllık İskeçe Türk Birliği’nin,
azınlığın milli kimlik
mücadelesiyle özdeşleşmiş çok
önemli bir kurum olduğunu dile
getiren Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza,
“Herhangi başka bir derneğe,
kuruma üye olabilirsiniz, ama
İskeçe Türk Birliği’ne üye olmak
ve yöneticilik yapmak ayrı bir
gurur kaynağıdır. Toplum
olarak birlik beraberliğe
ihtiyacımız olan bir
dönemdeyiz. Birbirimizi
acımasızca eleştirmek yerine,
birbirimizi sevmemiz ve iyi
taraflarımızı görmemiz gerekir
diye inanıyorum. Küçük bir
toplumuz, güçlü olmamız
gerekiyor. Mustafçova
belediyesi yönetimi olarak diğer
kurumlarımızla olduğu gibi,
İskeçe Türk Birliği’yle de her
türlü işbirliğine hazırız. Görev
alacak arkadaşları şimdiden
tebrik ediyorum.” dedi.

OZAN AHMETOĞLU
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu
konuşmasında, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)
İskeçe Türk Birliği ile ilgili
kararının bir an önce
uygulanması gerektiğini
vurguladı. “İskeçe Türk Birliği,
33 yıldır bir hukuk mücadelesi
veriyor. AİHM’in İskeçe Türk
Birliği ile ilgili kararının
uygulanmaması, ülkemiz
Yunanistan demokrasisini
yaralamaktadır” diyen
Ahmetoğlu, “İTB, İskeçe’de il
geneline hitap eden sosyal ve
kültürel faalyetler yapan tek
kurumdur. Dolayısıyla kapsayıcı
olmak ve herkese hitap etmek
zorundadır. Kimliğimizin ve
kültürümüzün yaşatılmasında
ve geliştirilmesinde hayati
öneme sahip bir derneğimizdir.
İkinci olarak ise, İskeçe Türk
Birliği’nin yürüttüğü hukuk
mücadelesi vardır. İTB, 1983
yılından beri verdiği
mücadeleyle örgütlenme
özgürlüğü ve Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın
milli kimlik mücadelesinde en
ön sayfta yer almış ve sembol
haline gelmiştir. AİHM’de
azınlığımız ile ilgili en önemli
davayı kazanan dernektir. Karar
2008 yılında alınmıştır ve
aradan 7 yıl geçmesine rağmen
bu karar hala
uygulanmamaktadır. Bu durum
ülkemiz Yunanistan’ın

demokrasiye ve azınlığın
haklarına saygı duymadığını
tekrar tekrar kanıtlıyor. Bu
haksızlıktan bu adaletsizlikten
bir an önce dönülmesi gerekir.
Çünkü bu durum Yunanistan
demokrasisini yaralıyor.”
İfadelerini kullandı.

SUNAY HÜSEYİNOĞLU
Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu
da konuşmasına, görevi
devreden başkan ve yönetim
kurulu üyelerini tebrik ederek
başladı. İTB yönetimini
Mustafçova belediyesi hariç
konuk eden ilk belediye
yönetimi olduklarını hatırlatan
Hüseyinoğlu, “Topiros
belediyesi olarak İTB yönetimini
ağırlamaktan mutluluk
duyduğumuzu burada ifade
etmek isterim. Burası tarihi bir
kurumdur. Bu kuruma biz de
ufak da olsa katkıda
bulunabiliyorsak ne mutlu bize.
Bizler azınlık olarak haklarımızı
istiyoruz ve derneğimizin de bir
an önce resmiyetine
kavuşmasını bekliyoruz.
Seçilecek arkadaşları şimdiden
kutluyorum.” dedi.

Selamlama konuşmalarından
sonra faaliyet ve denetim
raporları okundu. 

Faaliyet raporunu İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ramadan

Nizam okudu. Görev yaptıkları
bir yıl boyunca en iyi şekilde
hizmet etmeye çalıştıklarını
ifade eden Ramadan Nizam,
dernek üyelerinin daha aktif
olmaları gerektiğini söyledi.
Nizam, İTB’nin devam eden
hukuki süreciyle ilgili olarak da
genel kurula bilgi verdi. 

Denetim Kurulu raporu ise
İskeçe Türk Birliği Denetim
Kurulu Başkanı İsmet Tüccar
tarafından sinevizyon
gösterisiyle sunuldu. Tüccar,
İTB’nin gelir ve giderleri
konusunda ayrıntılı bir şekilde
aylık bilgi verdi. 

Ardından geçen dönem görev
yapan yönetim kurulu
oybirliğiyle aklandı. Öneriler ve
eleştiriler bölümünden sonra
İskeçe Türk Birliği’nin yeni
yönetim ve denetim kurulu
seçildi. 

391 üyenin oy kullandığı
genel kurul sonunda yönetim ve
denetim kurulu adayları ve
aldıkları oylar şöyle:

YÖNETİM KURULU
ADAYLARI

1- Ahmet KURT 300 oy
2- Feyza Mete: 256 oy
3- Ramadan Galip: 241 oy
4- Belma Meço: 231 
5- Murteza Sinikovalı: 176 oy
6- Gül Nihatoğlu: 125 oy
7- Özlem Niyazioğlu: 123 oy

8- Selver Aydoğan: 115 oy
9- Birol Kır Hüseyinoğlu: 68

oy

DENETİM KURULU
ADAYLARI

İsmet Tüccar: 225 oy 
Cemalettin Efendi: 189 oy
Recep Molla: 145 oy
Hasan Boşnak: 126 oy
Zeynur Bargan: 94 oy

GÖREV DAĞILIMI
İskeçe Türk Birliği’nin yeni
yönetim ve denetim kurulu
üyeleri arasında görev dağılımı
22 Nisan Çarşamba günü
yapıldı. Kongre başkanı Mehmet
Hacıhalil başkanlığında
gerçekleşen görev dağılımı
sonucunda İTB’nin yeni
yönetimi şu şekilde oluştu: 

YÖNETİM KURULU 
Başkan: Ahmet Kurt
Asbaşkan: Ramadan Galip
Genel Sekreter: Feyza Mete
Kasadar: Belma Meço
Üye: Murteza Sinikovalı
Üye: Gül Nihatoğlu
Üye: Özlem Niyazioğlu

DENETİM KURULU
Başkan: İsmet Tüccar
Üye: Cemalettin Efendi
Üye: Recep Molla
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P
azar günü İskeçe Türk Birliği’nin
kongresi vardı. Yıllık olağan genel
kurul yapıldı, derneğin yeni

yönetimi belirlendi. 
İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk

azınlığının kurduğu ilk derneği.
Azınlığımızın tarihiyle neredeyse yaşıt bir
dernek. Bu derneğin üyeliğini, gençlik kolu
yöneticiliğini, derneğin yöneticiliğini ve
nihayet başkanlığını yapmış biri olarak
kendimi şanslı hissediyorum. Bu onuru ve
bu sorumluluğu yaşadığım için mutluyum. 

İskeçe Türk Birliği sadece bir sivil
toplum kurulu değil, sadece sıradan bir
dernek değil. İskeçe Türk Birliği sembol
haline gelmiş bir kurum. Batı Trakya
Türkünün demokrasi ve hukuk
mücadelesiyle özdeşleşmiş, bu
mücadelenin en önemli mihenk taşlarından
biri. Derneğin 88 yıllık geçmişinin üçte biri
hukuk mücadelesiyle geçti. Devletin, “Batı
Trakya’da Türk yoktur” politikasının
kurbanı olan İskeçe Türk Birliği 1983

yılından bu yana bir hukuk mücadelesi
vermektedir. Bu, hem örgütlenme
özgürlüğü için verilen bir mücadele olduğu
gibi aynı zamanda azınlığımızın Türk milli
kimliğinin inkarına karşı verilen bir
mücadeledir. Çok uzun bir mücadeleden
sonra Batı Trakya Türkleri ve İskeçe Türk
Birliği bu hukuk mücadelesini başarıyla
sonuçlandırmıştır. Davanın başladığı
1983’ten tam çeyrek asır sonra, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, İskeçe Türk
Birliği ve azınlığın mücadelesinin haklılığını
tescil etmişti. 

Ama gel gör ki, ülkemiz Yunanistan 7
yıldır bu kararı uygulamıyor. Avrupa
Konseyi’nden yapılan tüm uyarılara
rağmen uygulamamak için de direniyor. Bu
tutumla aslında hukuk ve demokrasi
çiğnendiği gibi, vatandaşı olan Batı Trakya
Türk azınlığıyla da arasına duvar örmeye
devam ediyor. Ülkemiz Yunanistan eğer bir
hukuk devletiyse, -ki bizler öyle olduğuna
inanıyoruz- o zaman Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi’nin bu kararı bir an önce
uygulanmalıdır. İskeçe Türk Birliği ve “Batı
Trakya’da Türk yoktur” şeklinde özetlenen
siyasi bir karara dayanarak kapatılan
azınlık derneklerinin resmiyetleri iade
edilmelidir. 

İskeçe Türk Birliği, kültürümüzün
yaşatılmasına en büyük katkıları yapan bir
dernek olduğu gibi, bölgede huzuru,
uyumu ve barışı en çok savunan bu
çizgisinden hiç taviz vermeyen bir kurum
olmuştur bugüne kadar. Bazı çevrelerin
asılsız iddia ve ithamlarının tersine her
zaman ülkesinin yasalarına ve bütünlüğüne
saygı duymuş ve Batı Trakya’da yaşayan
Türk ve Yunan toplumunun uyumlu
yaşamına katkı sağlamıştır. Bu, azınlığın bu
konudaki olgunluğunnu ve büyüklüğünü
göstermektedir. Azınlık toplumu,
haksızlıklara uğrasa da doğru yoldan
şaşmayacak zengin bir kültürün parçasıdır. 

Bu dernek aynı zamanda bir kültür
yuvasıdır. 7 yaşından beri İskeçe Türk
Birliği’ni tanıyan biri olarak bunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Halkımızın deyimiyle
“Kulüp” her zaman hayatımızın bir parçası
oldu ve olmaya devam edecek. Bu derneğin
ismi kadar, işlevi de önemli ve önemli
olmaya devam edecek. Bir “okul”
niteliğinde olan İskeçe Türk Birliği’nin bu
rolünü özellikle gençlerimiz için yeniden
canlandırmalı ve yaşatmalıyız. “Var olma”
mücadelesi veren kimliğimiz ve
kültürümüzü korumak, yaşatmak ve ileriye
götürmekle mükelleftir İskeçe Türk Birliği.
Bu nedenle de birleştirici ve kapsayısı
olmak durumundadır. 

“Kulüp”te Orhan öğretmenden

öğrendiğimiz Atabarı’yı, Çayda Çıra’yı,
Dramalı’yı, Osman beyden aldığımız müzik
derslerini, büfeci Remzi abinin elinden
içtiğimiz çayları hayatta olduğumuz sürece
unutmayacağız. Kongremizde göreve gelen
İskeçe Türk Birliği’nin yeni yöneticilerini
kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. 

Bir sonraki kongreye kadar Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının hayata
geçirilimesini ve İskeçe Türk Birliği’ne
resmiyetinin geçikmeli de olsa iade
edilmesini ümit ediyorum. 

* * * 
Ülkenin genel durumu endişe verici.

Bugünlerde Yunanistan’ın
memorandumdaki beşinci yılını
tamamladık. Ekonomik krizden kurtulmak
için getirilen memorandumun neyi
getirdiği, neyi götürdüğü büyük bir
tartışma konusu. Ülke, beş yıl öncesine
göre çok daha kötü vaziyette. Malum
hükümet değişti. SİRİZA – ANEL koalisyonu
geldi. halk, krizi bitirir, memorandumu rafa
kaldırır ümit ve beklentisi ile SİRİZA’ya “gel
ülkeyi yönet” dedi. Üç aydır belki maaşlar
düşürülmedi, yeni vergi getirilmedi ama
ümitler tükenmek üzere. Ülke ve vatandaş
beklemekten yoruldu dersek abartmış
olmayız. 

Bir yandan memorandumdan kurtulma
umudu ve beklentisi, öte yandan nakit
sıkıntısı nedeniyle belediyelerin parasına el
koyma kararı!

Yunanistan’da memorandumlu beşinci
yılı geride bıraktık. Bir beş yıl daha böyle
geçer mi dersiniz? 

Ozan AHMETOĞLU

İskeçe Türk Birliği

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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“Mustafa Kemal bir Selanikli’ydi”
SELANİK Belediye Başkanı Yannis Butaris, 23

Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle NTV’ye verdiği özel
röportajda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanikli
olmasına vurgu yaptı. 

Atatürk’ün Selanikli olmasının hayatında ve
hayata geçirdiklerinden büyük etkisi olduğunu
söyleyen Butaris, “Selanik, Osmanlı
İmparatorluğu’nun mücevheriydi. Hatta eskiler
‘İstanbul’un iki kızı var; biri İzmir, diğeri de Selanik’
derlerdi. Selanik çok önemli bir şehirdi. Mustafa
Kemal de bir Selanikli’ydi. Çocukluk yıllarını burada
geçirdi. Okuma yazmayı burada öğrendi. Manastır’a
buradan gitmiş ve bugünkü modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak önemli işler
yapmıştır.” diye konuştu. 

“SELANİK’TE HEM DOĞU, 
HEM BATI KÜLTÜRÜ VARDI”
Osmanlı döneminde Selanik’in
kosmopolit bir yer olduğuna
ve farklı kültürlerden
insanların yaşadığına
dikkat çeken Yannis
Butaris, “Mustafa Kemal’in
burada yaşarken
Yunanca’yı en azından
anladığına inanıyorum.
Çocukluk ve ergenlik çağı
Mustafa Kemal’in ruhuna
işlemiştir. O dönemin
Selanik’i hem doğu, hem batı
kültürünün yaşadığı bir
şehirdi. Bu kültür onu
etkilemiş ve
yaşamında

belirleyici olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE BİR ÇOCUK 
PROJESİ ÖNERECEĞİM”

“NTV’nin 23 Nisan Çocuk Bayramı Özel Yayını”na
konuşan Butaris, İstanbul ve İzmir’e bir çocuk projesi
önereceğini de söyledi. Buratis projesini şöyle
anlattı: “Üç şehir arasında bir çocuk projesi
başlatmak istiyorum. Öğrenciler arasında karşılıklı
gidiş – gelişler olsun. İstanbul’dan, Selanik’e Türk
öğrenciler gelsin, buradan da Yunanlı öğrenciler
gitsin. Türk öğrenciler, buradan giden öğrencilerin
aileleri tarafından misafir edilsin ve tam tersi. Yani
Türk ve Yunanlı aileler birbirlerinin çocuklarını
konuk etsinler. 10 – 15 günlük ziyaretler şeklinde
düşünüyorum. Bu projeyi henüz resmen önermedim.
Üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmayı

tamamlayınca bunu Türkiye’ye resmen
önereceğim. Bunun her iki ülkeye de büyük

yararlar getireceğine inanıyorum. Çünkü
insan ne öğreniyorsa çocukluğunda
öğreniyor. Çocuklarımız birbirini tanıdıkça,
kin ve nefret duygularına geçit vermezler.” 

“ÇOCUKLAR KARDEŞ OLMAYI
ÖĞRENMELİ”
Çocukların, insanlar arasında ayrım
yapılmaması gerektiğini

öğrenmelerinin şart olduğunu
vurgulayan Butaris, “Esmermiş,

sarışınmış, Türkmüş, Yunanmış diye ayrım
yapmayın derim. Ötekilere ve farklı olanlara

karşı saygılı olun. Saldırgan
olanlara karşı da sabırlı

olarak, yanlıştan
dönmeleri için
onlara yardımcı
olun. Çocuklar,
kardeş olmayı
öğrenmeli.
Kardeşler kavga
etmez.” diye

konuştu. 

ANA muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin merkez
binasındaki eşyalarına kira borcu nedeniyle haciz işlemi
uygulandı.

Medyasına yansıyan haberlere göre, Yeni Demokrasi
Partisi kira borcu nedeniyle Atina'daki merkez bürolarının
bulunduğu binanın sahibi Spot Thomson şirketi ile
mahkemelik oldu. 

Bina sahibi şirket, alacakları için icra işlemi başlatınca
partinin Singru Caddesi'ndeki merkez binasına gelen
memurlar eşyalara haciz koydu.

Haberlerde, anamuhalefet partisinin mali sıkıntı içinde
olduğu ve uzun zamandan beri elektrik faturalarını ve
çalışanlarının maaşlarını ödeyemediği de iddia edildi.

Yeni Demokrasi Partisi yetkilisi Kostas Çimaras ise,
basında çıkan haciz haberlerinin asılsız olduğunu,
iddiaların partiyi yıpratmak amacıyla ortaya atıldığını
savundu.

Bu arada, devlet harcamalarında tasarruf amacıyla
siyasi partilere yapılan ödemelere getirilen kesintiler,
partileri zor durumda bırakıyor. 

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) de 2013'te
yaklaşık 500 bin euroluk kira borcu nedeniyle Atina'daki
merkez bürolarının bulunduğu binanın sahibi ile
mahkemelik olmuştu.

Yeni Demokrasi
Partisi'ne haciz
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Yenicemahalle Camii’nde 
şüpheli yangın...

YANGINI ESNAF GÖRDÜ
Yenicemahalle Camii’ndeki yangın sabaha
karşı saat 04:30 sularında, evden işe giden
ve bölgede ikamet eden Rıdvan Paşaoğlu
isimli esnaf tarafından fark edildi.
Paşaoğlu’nun olayı cami imamı ve itfaiyeye
bildirdiği öğrenildi.

İtfaiye müdürlüğüne yakın bir bölgede
bulunan camiye itfaiyenin müdahalesi
gecikmedi. İtfaiyenin müdahalesi kısa
sürede sonuç verdi.

Çıkan yangın sonucunda cami kapısı ile
caminin giriş kısmı tamamen yandı.
Caminin, büyük ölçüde kullanılamaz hale
geldiği gözlendi.

Mahalle sakinleri, itfaiye olaya hızla
müdahale etmeseydi, caminin tamamının
yanmış olacağını ifade ettiler. 

MAHALLE SAKİNLERİNE 
GÖRE KUNDAKLAMA
Yenicemahalle’de ikamet eden soydaşlar ve
cami imamı GÜNDEM’e yaptıkları
açıklamada, cami kapısının her gece yatsı
namazından sonra kilitlendiği, ancak
sabaha karşı olay yerine geldiklerinde
kapıyı açık bulduklarını kaydettiler. Olayın
kundaklama girişimi olduğuna
inandıklarını ifade eden soydaşlar,
üzüntülerini belirttiler. 

MÜFTÜ İBRAHİM ŞERİF 
Bu arada, olayı haber alan Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, camiye
gelerek mahalle sakinlerinden ve camide
bulunanlardan yangınla ilgili bilgi aldı. 

İtfaiye ile polis de camide incelemelerde
bulundu. 

EYALET BAŞKAN YARDIMCILARI
Rodop İlinden Sorumlu Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos
Metios ile eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı da Yenicemahalle
Camii’ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi
aldılar. 

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ
Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
olayla ilgili bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, “Batı Trakya Türk azınlığı için
kutsal olan bahsekonu mekanlarda
meydana gelen bu menfur olayların

Yunanistan makamlarınca en kısa
zamanda açıklığa kavuşturulmasını diliyor
ve Türk azınlığın huzur ve güvenliği için
gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.”
ifadelerine yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın
açıklamasına yanıt veren Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Konstandinos Kutras
ise, “Türk yetkililerden araştırma
sonucunu beklemelerini isterdik” dedi.
Kutras, itfaiyenin raporunun önümüzdeki
günlerde açıklanacağını, ancak ilk
tespitlere göre yangına kısa devrenin
neden olduğunu savundu.

AYNI GECE MESCİTTEKİ 
AĞAÇLAR KESİLDİ
Bu arada, Yenicemahalle Camii’nde yangın
çıktığı gece, sözkonusu camiye 400 metre
uzaklıktaki Alankuyu Mescidi’ndeki selvi
ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından kesilmesi dikkat çekti. 

Bölgede ikamet eden soydaşlar sabah
saatlerinde Alankuyu Mescidi’ndeki selvi
fidanlarının kesildiğini tespit ettiler.
Mescitteki toplam 13 selviden 9’unun
kesildiği ve kırıldığı görüldü. 

GÜNDEM’e konuşan mahalle sakinleri,
iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna
inandıklarını ifade ettiler.

Gümülcine’de
Yenice mahalle

Camii’nde çıkan
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Mustafa ve Karayusuf: “Panusis’ten olayın
tüm yönleriyle araştırılmasını istedik”

RODOP SİRİZA milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, Gümülcine’deki Yenicemahalle
Camii’ne yapılan saldırıyı Kamu Düzeni ve Vatandaşı
Korumadan Sorumlu Bakan Vekili Yannis Panusis’e
ilettiler.

Konuyla ilgili GÜNDEM’e açıklamada bulunan
milletvekilleri, yaşanan olaydan büyük üzüntü
duyduklarını belirttiler. Milletvekilleri konuyla ilgili
olarak şu görüşlere yer verdiler: “Cami saldırısını
öğrenince ilk olarak Doğu Makedonya - Trakya
Emniyet Müdürü Nikolaos Meneksidis ve itfaiyeyi
arayarak gerekli görüşmeleri yaptık. İlgili kurumlar
bizlere olayın her yönüyle araştırıldığını, her türlü
ihtimalin göz önünde bulundurulduğunu ve gereken
teknik soruşturmanın yapılacağını bildirdiler. Bunun

devamında Kamu Düzeni Bakan Vekili Yannis
Panusis’i de telefonla arayarak kendilerini
bilgilendirdik. Ayrıca buradaki yerel makamlarla
yaptığımız görüşmeleri aktararak, sayın Panusis’ten
bu olaya gereken hassasiyetin gösterilmesini ve
olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ettik.
Bunun üzerine Panusis de bizlere, olayın her yönüyle
araştırılacağını ve gereken bütün tetkiklerin
yapılacağını bildirdi.”

Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf, “Yenicemahalle halkına ve toplumumuza
geçmiş olsun diyoruz. En kısa zamanda cami ve
cemaati ziyaret edip görüşeceğiz. Yapmış olduğumuz
görüşmeleri de halkımızla paylaşacağız.” dediler.

Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nın açıklaması

“Gümülcine’deki Mahmud Ağa Camii’nde 17 Nisan
günü sabaha karşı çıkan ve Caminin büyük hasar
görmesine yol açan yangını üzüntüyle öğrendik.

Hakları ikili ve uluslararası anlaşmalarla güvence
altına alınmış olan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kutsal
bir mekanında meydana gelen bu yangınla aynı zaman
diliminde, anılan Camiye birkaç yüz metre uzaklıktaki
Alankuyu Mescidi’nin bahçesindeki ağaçlara da zarar
verilmiş olması dikkat çekmiştir. Bu iki olayın biribiri ile
irtibatlı olduğu izlenimi edinilmektedir.

Batı Trakya Türk Azınlığı için kutsal olan bahsekonu
mekanlarda meydana gelen bu menfur olayların
Yunanistan makamlarınca en kısa zamanda açıklığa
kavuşturulmasını diliyor ve Türk Azınlığın huzur ve
güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras’ın
açıklaması: “17 Nisan Cuma günü sabahın erken
saatlerinde Gümülcine’deki Mahmud Ağa Camii’nde
çıkan yangın, itfaiyenin ilk değerlendirmelerine göre, kısa
devre sonucu meydana gelmiştir. İtfaiyenin araştırması
en yakın zamanda (gelecek hafta başlarında)
tamamlanacaktır ve gerek bu amaçla, gerekse Alankuyu
Mescidi’ndeki fidanlar için oluşturulan bilirkişi heyetinin
raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Araştırılmaya devam eden bir eylemin sonucunu
önceden tahmin etmekte acele eden Türk
makamlarından, benzer sürati zaman zaman Türkiye’de
tahrip edilen Yunan Ortodoks eserleriyle ilgili olayların
araştırılmasında da göstermesini beklerdirk.

Son olarak, Yunanistan’daki Müslüman azınlığın ve
Türkiye’deki Yunan azınlığın statüsünü belirleyen Lozan
Antlaşması’na gelince, tarih ve rakamlar hangi devletin
antlaşmaşı tutarlılıkla ve vatandaşlarına saygı göstererek
uyguladığına, hangi devletin on yıllarca metodik ve
sistematik bir biçimde antlaşmanın gerek ruhuna,
gerekse yazdıklarına aykırı davranarak  ihlal ettiğine
belirleyici bir şekilde tanıklık etmektedir.”

Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı’nın açıklaması

FUEN Kongresi için 
geri sayım başladı... 

BATI Trakya Türk azınlığının ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek Avrupa Halkları Federal Birliği
(FUEN) kongresi için geri sayım başladı. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,
kongrenin azınlık için tarihi önem taşıdığı ifade
edildi. 

13-17 Mayıs  tarihleri arasında Gümülcine’deki Chris
& Eve Oteli’nde gerçekleşecek FUEN kongresine bu yıl
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ve Dostluk Eşitlik
Barış Partisi ev sahipliği yapacak. 

FUEN 2015 kongresi için hazırlıklar ise tüm hızıyla
devam ediyor. 10 Nisan’da başlayan kongre kayıt
işlemleri 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. 

FUEN kongresi için Avrupa’nın farklı ülkelerinden
Gümülcine’ye yaklaşık 240 delegenin katılması
bekleniyor. 

Ana teması, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve
din özerkliği olacak kongre süresince, insan ve azınlık
haklarını konu alan çeşitli konuşma ve sunumlar
yapılacak.

13 Mayıs Çarşamba günü Gümülcine’ye varacak
delegeler, ilk günün akşamında, “Azınlık Pazarı” adı
altında, yaşadıkları bölgeye ve kültürlerine has
lezzetleri ve tadımlıkları beraberlerinde getirecekler
ve böylelikle farklı kültürleri tanıma fırsatı
edinecekler. 14 ve 15 Mayıs  tarihlerinde ise Avrupa’da
azınlık hakları ve Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarının tartışılacağı oturumlar gerçekleştirilecek. 

Yalnızca delegelere açık olan kongrenin son
gününde ise FUEN Delegeler Kurulu
gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise bölgenin tarihi
ve kültürel özelliklerini tanıtacak bir gezi
düzenlenecek. 
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DANIŞMA KURULU: “SALDIRILAR HEM
AZINLIK, HEM ÇOĞUNLUK İNSANINA
ZARAR VERİR”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
olayla ilgili olarak yayımladığı açıklamada,
provokatif eylemlerin gerek azınlık, gerekse
çoğunluk insanına zarar vereceğini
vurguladı. 

Danışma Kurulu’ndan yapılan
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Batı
Trakya’da son günlerde vuku bulan olaylar
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını
derinden üzmüştür. İskeçe Şahin köyündeki
provokatif eylem ve Gümülcine Mahmutağa
camisinin kundaklanması olayı, Batı
Trakya’daki haksızlıklara ve insan hakları
ihlallerine dikkatleri çekmiştir.

Tarih boyunca dini yaşantıya, mabedlere
ve komşuluk haklarına saygılı davranan
Azınlık insanımız, devletine de hiç kusur
işlememiştir. İnsan gibi yaşamayı
istemekten ve gösterdiği saygının kendisine
de verilmesini beklemekten başka hiç bir de
arzusu olmamıştır.

Yapılan iki olayın da, azınlık ve çoğunluk
insanına zarar vereceğini ifade eder, böyle
olayların tekrarlanmamasını diler, faillerin
acilen bulunmasını temenni ederiz.”

İSKEÇE MÜFTÜSÜ 
AHMET METE
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Yenicemahalle
ve Şahin’deki “Epitafios”la ilgili olarak
yaptığı açıklamada, toplumların dini
kimliklerine saygılı olunmasını istedi. Müftü
Ahmet Mete açıklamasında, “Geçtiğimiz
günlerde İskeçe’mizin Şahin köyündeki
üzücü olayı ve Gümülcine’deki cami
kundaklanmasını şiddetle kınıyor,
toplumların dini kimlik ve mabedlerine
saygılı olunmasını tavsiye ediyorum.”
ifadelerine yer verdi. 

HÜSEYİN ZEYBEK: “BU OLAY 
DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE 
DOĞRUDAN SALDIRIDIR”
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek,
yangınla ilgili olarak, “dini özgürlüklere
doğrudan bir saldırı” değerlendirmesinde
bulundu. 

Hüseyin Zeybek tarafından yapılan yazılı
açıklama şöyle: “17 Nisan 2015 Cuma günü
sabaha karşı Gümülcine’de bulunan
Yenicemahalle Camii’nin bilinmeyen kişi
veya kişiler tarafından kundaklanmasını
şiddetle kınıyorum. Ülkemizdeki tüm
kesimlerin, görüş ve taleplerini demokratik
yöntemlerle ve barışçıl bir zeminde dile
getirmeleri, hukuk dışı ve kamu düzenine
aykırı eylemlerden kaçınmaları
gerekmektedir. Herkes itidal ve sağduyuyla
hareket etmelidir. Birbirimize saygılı,
anlayışlı olarak huzur ve sükunet içinde
yaşadığımız bu ülkede bu tür olayların
tekrar yaşanmamasını arzu ediyorum.”

DEB PARTİSİ: “TOPLUMDA PROVOKASYON 
ŞÜPHELERİ ARTMIŞTIR”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
Gümülcine’deki Yenicemahalle Camii’ne

yapılan saldırıyı kınadı. DEB Partisi,
bölgede provokatif eylemlerin arttığına
dikkat çekti. 

DEB’ten yapılan açıklama şöyle: “DEB
Partisi olarak 17 Nisan 2015 Cuma günü
sabaha karşı Gümülcine’de bulunan
Yenicemahalle Camii’nin kundaklandığını
ve çıkan yangın sonucunda ciddi maddi
hasara uğradığını üzüntü ile öğrenmiş
bulunuyoruz. Batı Trakya’daki barış ve
huzur ortamını bozmaya yönelik bu çirkin
saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların bir
an önce yakalanıp adalete teslim
edilmelerini bekliyoruz.

Yenicemahalle Camii’ne yapılan bu
çirkin saldırının bölgemizdeki huzur ve
barış ortamını zedelemeye yönelik
provokatif bir saldırı olduğu izlenimi
uyandırmakta ve bu anlamda da endişe
yaratmaktadır. Bu ve benzeri saldırılara
halkımızın her zaman olduğu gibi yine
sağduyu ve metanetle yaklaşacağına olan
inancımız tamdır. Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bu tür provokatif
eylemlere prim vermeyeceğinden ve
bölgedeki huzur ve barış ortamının devam
etmesi için elinden gelen çabayı
göstereceğinden şüphemiz yoktur.

Son dönemde bölgemizde provokasyona
yönelik olayların arttığını kaygıyla
gözlemlemekteyiz. Gümülcine
Yenicemahalle Camii’ne yapılan saldırının
ve yine aynı mahallede bir başka mescide
yönelik küçük çaplı saldırının yanısıra
geçtiğimiz hafta sadece Müslüman Türk
halkının yaşadığı İskeçe’nin Şahin köyünde
gerçekleştirilen ‘Epitafio’ töreni toplumda
provokasyon şüphelerini arttırmaktadır. 

DEB Partisi olarak Gümülcine
Yenicemahalle Camii’ne yönelik çirkin
saldırıyı bir kez daha siddetle kınıyor, bu tür
eylemlerin bir daha yaşanmaması için
gereken önlemlerin bir an önce alınmasını
bekliyoruz.”

ABTTF’DEN AÇIKLAMA
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, iki
camiye yapılan saldırının aynı gün ve
saatlerde yapılmış olmasının, olayın tehdit
amaçlı bir provokasyon olduğu yönündeki
şüpheyi güçlendirdiğini belirtti. 

ABTTF Başkanı Habipoğlu,
“Gümülcine’de iki farklı mahallede bulunan
bir cami ve bir mescide yapılan saldırıları
şiddetle kınıyoruz. Dinimize yönelik bu
çirkin saldırılar kabul edilemez. Bu iki
saldırının aynı gün, aynı saatlerde yapılmış
olması olayın tehdit amaçlı bir provokasyon
olduğu yönündeki şüpheyi güçlü kılıyor. Bu
tür çirkin saldırıların toplumumuz
içerisinde infial yaratmamasını istiyor,
azınlığımızı bu tür provokasyonlardan uzak
durarak soğukkanlığını korumaya
çağırıyoruz.” dedi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ 
HACIOSMAN’DAN KINAMA
Rodop eski Milletvekili Ahmet Hacıosman

da Yenicemahalle Camii’ne yönelik
kundaklama girişimini kınadı. 

Hacıosman yayımladığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “17 Nisan Cuma sabahı,
saat 04:00 ile 05:00 arası, Yenicemahalle
Camii meçhul kişi veya kişilerce
kundaklanmak istenmiştir. (Sabah camii
ziyaretimde edindiğim izlenim) Kutsal
mabedimize yapılan bu çirkin ve hain
saldırıyı, şiddetle ve nefretle kınıyorum.
Ayrıca, Atina’da yetkili sayın bakana
göndermiş olduğum yazımda da belirttiğim
gibi, bu sabah Yenicemahalle Camii’ne
yapılan bu çirkin saldırının
aydınlatılmasını, fail veya faillerinin bir an
önce yakalanıp adalete teslim edilmelerini
ve hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını
istediğimi belirttim.” 

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği’nin konuyla ilgili yazılı
açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği
olarak, 17 Nisan 2015 Cuma sabaha karşı
Yenicemahalle Camii’nde çıkan yangın ile
aynı gün Alankuyu Mescidi bahçesinde yer
alan çam fidanlarının kimliği belirsiz
kişilerce kesilmesinden duyduğumuz derin
üzüntüyü ifade ediyoruz. Yenicemahalle
Camii’nde çıkan ve kutsal mekanımızı
kullanılamaz hale getiren yangına ilişkin,
ilgili makamlarımızın ivedi bir biçimde ve
titizlikle çalışmalarını yürüteceklerinden ve
yangının sebebine ilişkin sonucu kamuoyu
ile açık ve anlaşılır bir dille
paylaşacaklarından şüphemiz yoktur.
‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi
elinizdeki fidanı dikiniz.’ anlayışına sahip
bir Peygamberin ümmeti olarak, Alankuyu
Mescidi’nde aynı gece meydana gelen
menfur saldırıyı ise esefle kınıyor, yetkilileri
insanlık suçu işleyenleri tespit ederek
Yunan adaletine teslim etmelerini can-ı
gönülden diliyoruz.”

BALKAN TÜRKLERİ 
FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA
Türkiye’deki Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu da
Gümülcine Yenicemahalle’deki cami
saldırılarıyla ilgili açıklama yayımladı. 

Açıklamada, “17 Nisan 2015 Cuma günü
Gümülcine’deki Yenicemahalle Camii sabah
saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler
tarafından kundaklanmış ve camide büyük
çapta maddi hasar meydana gelmiştir.
Kundaklama eyleminde can kaybının
olmaması teselli kaynağı olmakla birlikte
soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi
iletmek isteriz.

Son yıllarda Batı Trakya ve Bulgaristan
özelinde Evlad-ı Fatihan’ın yoğun olarak
yaşadığı illerdeki ibadethanelerimiz başta
olmak üzere kültürel ve dini binalarımıza
yönelik saldırıların artış kaydettiği
görülmektedir. Gümülcine’de yaşanan
kundaklama eylemi Balkanlar’daki Türk-
İslam eserlerine yöneltilen sistematik
saldırıların sadece son halkasını
oluşturmaktadır. Gümülcine’nin yanı sıra
kısa aralıklarla Bulgaristan’ın Filibe
şehrinde yer alan Muradiye Camii’ne de
saldırılarda bulunulmuştur. Bu eylemlerin
Avrupa Birliği üyesi olan iki komşu ülkede
gerçekleştirilmiş olması ise oldukça
manidardır. Balkanlar coğrafyasında
ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların etnik
krize yol açma tehlikesi göz önünde
bulundurulduğunda, her iki ülkede de
belirsiz bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu
açıdan aşırılık yanlısı grupların böylesi
ortamlardan yararlanarak ülkedeki etnik
tansiyonu artırma girişimlerinin olabileceği
hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
Öyle ki Yunanistan ölçeğinde Lozan Barış
Antlaşması ile AB’nin ilke ve değerlerine
aykırı olarak 240 İmam Yasası’nın
uygulanmasıyla azınlığın dini hayatına
dayatmalarda bulunulmasına koşut olarak
azınlığın ibadethanelerine yapılan fiili
saldırılar tehlikeli bir senaryoyu işaret
etmektedir.” denildi. 

Azınlık kurumlarından tepki yağdı
Batı Trakya Türk azınlık kurumları,

Yenicemahalle Camii ile Alankuyu
Mescidi’ne yapılan saldırıları kınadılar ve
biran önce aydınlatılmasını talep ettiler.
Şahin’deki Paskalya (Epitafios) töreni ile
camilere yapılan saldırıların provokatif
eylemler olduğu belirtilen açıklamalarda,
azınlığın soğukkanlılığını yitirmemesi
istendi.
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Dernek kurma özgürlüğü alanındaki
sorunlar AGİT gündemine taşındı

BATI Trakya Türkleri, Yunanistan’dan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarının uygulanmasını
istedi. Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) temsilcileri, Viyana’da yapılan
AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı’na
katılarak, Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını ve isteklerini dile getirdiler.
Azınlık temsilcileri, Yunanistan’dan
AİHM kararlarını yerine getirmesini talep
ettiler.

DERNEK KURMA 
ÖZGÜRLÜĞÜ
16-17 Nisan tarihlerinde AGİT
toplantısına katılan ABTTF Uluslararası
Çalışmalar ve Lobi Grubu üyeleri Funda
Reşit ve Bülent Apturrahim, Batı BTAYTD
Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Kolu
Sorumlusu Mehmet Memet, Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ)
Genel Müdürü ve BTAYTD üyesi Pervin
Hayrullah, dernek kurma özgürlüğü
alanında karşılaşılan sorunları gündeme
taşıdılar. 

“AZINLIĞIN HAKLARI
KISITLANIYOR”
Avusturya’nın başkenti Viyana’da
düzenlenen toplantının ilk gününde
konuşan Pervin Hayrullah, Yunanistan
Anayasası’nın 11. ve 12. maddelerinde
barışçıl toplanma ve özgürce dernek
kurma haklarının tanındığını, buna
rağmen Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
azınlığının haklarını kısıtlayıcı eylemlere
başvurduğunu dile getirdi. Hayrullah,
isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklerin kapatıldığını ve yenilerinin
kurulmasına izin verilmediğini hatırlattı.

DİMİTRAS: “YUNANİSTAN
AZINLIĞIN ETNİK 
KİMLİĞİNİ TANIMIYOR”
Toplantının ikinci gününde konuşmacı
olarak yer alan Demokrasi ve İnsan

Hakları Geliştirme Merkezi Başkanı Yuri
Dzhibladze, kimsenin başka bir insana
karşı bir ayrıcalığı olmadığının altını
çizdi ve diğer azınlıkların yanında Batı
Trakya Türk azınlığının da yok
sayıldığını ifade etti. 

Aynı oturumda konuşan Yunanistan
Helsinki İzleme Komitesi Sözcüsü
Panayote Dimitras da, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk azınlığının etnik kimliğini
tanımadığını ifade etti. 

Bu oturumda söz alan ABTTF
Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi Funda Reşit, “Bekir Usta Grubu”
adı altında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Yunanistan’ı mahkum
eden 2007 ve 2008 tarihli üç kararı
olduğunu söyledi.  Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin de Yunanistan’ın
AİHM kararlarını uygulaması konusunu
takip ettiğini belirten Reşit,
Yunanistan’ın AİHM kararlarını ısrarla
uygulamadığını, bu nedenle AİHM’in
Yunanistan’ı tekrar yargılayacağını
belirtti. 

Yunan Anayasası’nın kanun önünde
tüm vatandaşlarını eşit olarak kabul
ettiğini ve tüm Yunan vatandaşlarının
kar amacı gütmeyen dernek ve birlikler
kurma hakkı olduğunu hatırlatan Pervin
Hayrullah, Yunanistan’dan Batı Trakya
Türk azınlığının dernekleşme özgürlüğü
üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını
istedi. 

Cevap hakkını kullanan Yunanistan
ise,  ülke genelinde yaklaşık 50 azınlık ve
değişik gruba ait derneğin aktif olarak
faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi;
Yunanistan’ın, AGİT dahil olmak üzere
tüm kuruluş ve sözleşmeler dahilinde
hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm
vatandaşlarına eşit mesafede olduğunu
savundu.

“AZINLIK KARAR ALMA
MEKANİZMALARININ DIŞINDA”
Derneklerin kamusal karar alma
mekanizmalarına ilişkin oturumda da

konuşan Funda Reşit, Yunanistan’ın
resmi olarak yalnızca “Trakya’da
Müslüman azınlığı” tanıdığını ve
isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklerin  kurulmasına izin vermediği
için azınlık derneklerinin yerel, bölgesel
ve ulusal düzeyde kamusal karar alma

mekanizmalarına katılmasının mümkün
olmadığını söyledi. Reşit, Yunan
makamlarından resmi bir diyalog
mekanizması kurarak azınlığı karar alma
sürecine eşit bir şekilde dahil etmesini
istedi.

HÖH’ten hükümete şartlı destek önerisi
BULGARİSTAN’da Hak ve Özgürlükler Hareketi

(HÖH) Başkanı Lütfi Mestan, Paskalya tatilinin
ardından Bulgaristan Parlamentosu’nun ilk
oturumunda parti adına okuduğu deklarasyonda
ulusal popülist ve faşist partilerin yönetimden
çıkarılması karşılığında hükümete stratejik konularda
destek vaat etti.

HÖH Başkanı, ülkede ana dilde seçim
propagandası yapma yasağına değindi. Mestan,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhurbaşkanı
adayı Hilari Clinton’ın İspanyol asıllı seçmenlerine
yönelik seçim kampanyasını Tweeter’da İspanyolca
olarak yaptığını örnek verdi. Lütfi Mestan, son seçim
kampanyası sırasında ana dili Türkçe’de propaganda
yaptığı için kendisine ve başka HÖH temsilcilerine
kesilen ceza makbuzlarını gösterdi.

Mestan, Filibe (Plovdiv) Valisi tarafından kesilen
cezalardan birinin 681 leva olduğuna dikkat çekti.
HÖH Başkanı, “Bilindiği üzere 681 yılında ilk Bulgar
devleti kurulmuştur. Bu davranışla bizlere, ‘Bu bizim
devletimiz, sizler yabancı unsurlarsınız ve bu ülkede
yaşamak isterseniz içtenliğiniz ve kimliğinizden

vazgeçeceksiniz’ deniliyor.” ifadelerini kullandı.
Mestan, ana dilde propagandanın 3 ile 6 yıl

arasında hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin
Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin
kanun teklifi sunulduğunu hatırlatarak, “Kanunun
üstünlüğü anlayışınız bu mu? Eğer bu değilse, neden
Reformcu Blok veya GERB’li demokratlardan teklifle
ilgili tek bir söz bile işitmedim?” diye bir soru yöneltti.

Ülkede sağ görüşlü partilerin ulusal popülist
olarak tanımlandığı tehlikeli bir süreç yaşandığı
uyarısında bulunan Mestan, iktidardaki GERB
temsilcilerine dönerek, “Ortaklarınızın tutumu tam
bir faşizm ve Neonazizm.” dedi.

Mestan, devlet yöneticilerinin Anayasa’da
değişiklikler yapmak istediklerini hatırlattı. HÖH
adına meclisteki çoğunluğu, toplumsal çıkardan çok
parti çıkarı yararına hizmet etmekle eleştirdi. Mestan,
HÖH’ün Bulgaristan’ın milli çıkarları ile ilgili stratejik
kararları desteklemeye hazır olduğunu belirterek,
“Bu, devletin iktidar profilinin belli olmasına bağlı bir
şey. İktidarın ulusal popülizm ve faşizmden
kurtulması lazım.” dedi.
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Köpeklerimizdeki parazitler... 

B
u haftaki konumuz,
can dostlarımız kabul
ettiğimimiz

köpeklerimizdeki parazitler...
Peki parazit nedir ?...Kaç

çeşit parazit
vardır?...Parazitlerden
korunmanın yolları
nelerdir?...Kısaca değinelim.

Parazit, bir başka canlıdan
faydalanarak yaşayan ve
faydalandığı canlıya bağımlı
olarak yaşayan organizmadır.
Genellikle bu ikili ilişkide
ödün veren yada zaralı çıkan
konakçıdır. Parazitler, temel
olarak ikiye ayrılırlar:

İç Parazitler : Kalp kurtları,
kancalı kurtlar, halkalı kurtlar,
yassı kurtlar; vücudun içinde
yaşarlar ve temelde hayvanın
kanından beslenirler.
Beslenme eksiklikleri,
zehirlenmeler, anemiler gibi
pek çok fizyolojik bozukluğa
ve hastalığa yol açarlar.

Dış parazitler : Pire, bit,
kene, uyuz etkenleri gibi
parazitler vücudun dış
kısmında yaşarlar. Hayvanın
kanı, derisi ve kılları ile
beslenirler. Kaşıntı, allerji,
anemi gibi pek çok
rahatsızlığa neden olurlar.

Parazitler, kaşıntıdan
ölüme kadar gidebilen riskler
oluştururlar. Kalp kurtları,
tedavi edilmezlerse kalp
yetmezliğine ve ölüme yol
açarlar. Dış parazitler
genellikle kaşıntılara,
allerjilere ve anemilere
(kansızlık) neden olurlarken;
kimi viral hastalıkların
bulaşmasına sebebiyet
vererek ölüme neden oldukları
da bilimsel bir gerçektir. Bu
hastalıklar yine aynı dış
parazitler vasıtasıyla
insanların da yaşamlarını
tehdit ederler. Yakın geçmişte
yaşanan Kırım Kongo
Kanamalı Humması vakaları
bu konuya çok iyi bir örnek
teşkil etmektedir.

Kedi ve köpeklerde en sık
görülen deri allerjilerinin
başını pire ısırığı allerjisi adı
verilen bir hastalık çeker ve
pirelerin hayvanınızı ısırmaları
sonucu oluşur.

Hayvanınızın parazitlere
karşı tedavisini kontol ve takip
etmek hem sizin hem onun
sağlığı için bir gerekliliktir.
Kontrol dışı durumlarda,
parazitler pek çok hastalığa
kapı aralayacaktır. Kedilere
köpeklere ve onlardan
insanlar bulaşabilen
parazitler, ZOONOTİK
HASTALIKLAR olarak
adlandırılan duruma neden
olurlar.

Sıklıkla karşılaşılan yanlış
bilgilerden birisi de; bit, pire
gibi dış parazitlerin kışın
sorun yaratmayacağıdır.
Aksine hayvanınız yıl
içerisinde pek çok kez bu
parazitlerle karşılaşır.
Konaklarına ulaşmak için
şaşkınlık verici yollara
başvuran dış parazitler, kontol
ve tedavi edilmeyen
hayvanlara sıklıkla ulaşır ve
zarar verirler.

Sivri sineklerin ılıman
bölgelerde hemen her
mevsimde görülmesi, evlerde
ücra köşelerde parazitlerin
barınması, aşırı soğuk
havalarda dahi parazit
yumurtalarının canlılıklarını
koruması gibi sebeplerden
ötürü, dış parazit kontolü
mutlaka her mevsim akılda
tutulmalıdır.

Hayvanınız kışın dahi
parazitlere karşı koruma
altında tutulmalıdır. Tüm
mevsimlerin tadını çıkarın,
ancak hayvanınızın da aynı
keyifi aldığına emin olun...

Bir iki tane pire, vücut
üzerinde çok çabuk zamanda
üreyecek ve ciddi sağlık
problemlerine neden
olacaktır. Pire kontolünün en
iyi yöntemi, enfestasyonun
(bulaşmanın) hiç
oluşmayacağından emin
olmaktır.

İşte size bazı ip uçları :
- Eğer pirelere karşı

hayvanınızı koruyorsanız, bu
korumayı mutlaka yıl boyu
uygulayınız. Pire saldırısının
nezaman başlayacağını
tahmin etmek imkansızdır. Bu
nedenle korunmanın önemi
çok büyüktür.

- Evde yaşayan tüm
hayvanların eş zamanlı olarak
pire tedavisinin yıl boyu
yapıldığından emin olunuz.
Hayvanlar arasında kolaylıkla
seyahat eden pirelerle (çok iyi
zıplarlar...) savaşta bu nokta
sıklıkla atlanır ve durum baş
edilmez bir hal alır.

- Eğer ilaçlamayı siz
yapcaksanız mutlaka ürün
prospektüsünü okuyunuz ve
ailenizi (kendinizi ve özellikle
çocuklarınız) korumak adına
dikkatli olunuz. Kullanım
kurallarına harfiyen uyunuz ve
kesinlikle doz aşımı
yapmayınız.

- Pirelerden kurtulmanın
tek yolu, pireleri her daim
uzak tutmaktır. Korunma
yöntemleri tedavi
seçeneklerinden daha
ucuzdur ve hayvanın sağlığı
üzerine olan etkileri çok daha
düşüktür.

VETERİNER BAKIŞI

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

ALTIN Şafak Partisi (Hrisi Avgi) üyelerinin Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 20 Nisan Pazartesi sabahı
başlayan davası 7 Mayıs’a ertelendi.

Pire’deki Koridallos Cezaevi’nin kadınlar
bölümünde oluşturulan özel bir salonda görülen
duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklardan birinin
avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle
davaya 7 Mayıs’a kadar ara verilmesini
kararlaştırdı.

Mahkeme salonu dışında ve içinde alınan
yoğun güvenlik önlemleri altında sanıkların
isimlerinin okunmasıyla başlayan duruşmada,
parti lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin üst
düzey yönetim kadrosu, davanın “siyasi bir dava
olduğunu” ileri sürerek mahkeme salonuna
gelmedi. Mihaloliakos ve sanıkların büyük
bölümü duruşmada avukatları aracığıyla temsil
edildi.

Kamu Düzeni Bakanlığı’nın talimatıyla 2013’te
Yüksek Mahkeme Savcılığı tarafından başlatılan
soruşturma sonucunda aleyhinde dava açılan
Altın Şafak’ın lideri Mihaloliakos ve aralarında
milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, “silahlı
suç örgütü yönetme ve örgüte üye olma”
suçlamasıyla yargılanıyor.

Sanıklar arasında Atina’da 2013 yılında solcu
rap şarkıcısı Pavlos Fissas’ı bıçaklayarak öldüren
Altın Şafak Partisi üyesi Yorgos Rupakias da
bulunuyor.

En az bir yıl sürmesi beklenen dava sonunda
mahkemenin, Altın Şafak’ın “siyasi parti
görünümü altında suç örgütü olup

olmadığına, üyelerinin işlediği cinayet ve ırkçı
saldırı suçlarının partinin politikası kapsamında
yapılıp yapılmadığına” karar vermesi bekleniyor.

KORİDALLOS’DA OKULLAR KAPATILDI
Öte yandan, Altın Şafak davası nedeniyle tüm
Koridallos semtinde olağanüstü güvenlik
önlemleri alındı. Cezaevi çevresindeki yollar
trafiğe kapatılırken, olası gösterilere karşı önlem
olarak bölgedeki okullar Belediye Başkanı’nın
kararıyla tatil edildi.

Atina ve Koridallos belediye başkanları Yorgos
Kaminis ve Stavros Kasimatis, Altın Şafak
davasının Koridallos’ta görüşülmesinin,
vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği açısından
risk oluşturduğu gerekçesiyle davanın başka bir
yerde görüşülmesi için mahkeme heyetine ortak
dilekçe verdi.

CEZAEVİ ÖNÜNDE GERGİNLİK
Bu arada, cezaevi önünde sabah saatlerinden
itibaren toplanan karşıt gruplar arasında zaman
zaman gerginlik yaşandı.

Polisin, aralarında adeta etten duvar ördüğü
gruplar sloganlar atarak birbirilerine taş ve sopa
fırlattı.

Koridallos Belediye Başkan Yardımcısı Mihalis
Efthimiadis, bazı tanıkların mahkeme salonuna
girdiği sırada Altın Şafak üyelerinin saldırısına
uğradığını belirtti. Efthimiadis, aşırı sağcıların
saldırısında yaralananlar bulunduğunu ve
hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Kozlukebir’deki kermese yoğun ilgi

RODOP iline bağlı Kozlukebir köyü mütevelli
heyeti ve Kozlukebir halkı 22 Nisan Çarşamba
günü kermes düzenledi.

Kozlukebir köyünde düzenlenen kermesin, köy
camii ve mescit yararına düzenlendiği kaydedildi.
Bölge halkı ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi
gösterdiği kermeste çeşitli yiyecek ve giyecekler
satışa sunuldu.

Kermese Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Trakya
Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

Altın Şafak davası
başladığı gün ertelendi
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HANGİ cep telefonunun en iyi
fotoğrafları çektiğine dair sürekli devam
eden bir tartışma olsa da, kaliteli video
çekmek de günümüzdeki çoğu akıllı
telefonun yapabildiği bir şey. Bir
arkadaşınızın su kaydırağından havuza
dalışını veya bebeğinizin attığı ilk
adımları kaydediyor olabilirsiniz ama
kesin olan bir şey var ki, hemen herkes
telefonlarının video özelliğini kullanıyor.

Güzel bir video ile mükemmel bir
videonun arasındaki en büyük fark,
genellikle kamerayı tutan kişi ile ilgili bir
durum ve bu durumun iyi yanı, herhangi
bir yazılımla ilgisi olmaması. İş,
tamamen videoyu çekenin birkaç basit
kurala dikkat etmesinde bitiyor.

Bu yazımızda, mükemmel videolar
çekebilmek için mutlaka uymanız
gereken bazı basit kuralları hatırlıyoruz.

Bunu söylemenin iyi bir yolu yok o
yüzden direkt olarak söylemeyi tercih
edeceğiz. Eğer video çekerken
telefonunuzu dikey tutuyorsanız, yanlış
bir şey yapıyorsunuz. Portre modunda
kaydettiğiniz bir video, ekranı
kaplamadığından dolayı izleyen kişilerin
bu videodan zevk almasını neredeyse
imkansız bir hale getiriyor ve kötü bir
videonun ortaya çıkmasına sebep oluyor.
Bir videoyu kaydederken, telefonunuzu
mümkün olduğu müddetçe yatay olarak
kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde
çekilen bir video, özellikle internete
yüklediğiniz durumlarda çok daha iyi
gözükecektir.

Ayrıca belirtmek gerekiyor ki, bir
videoya dikey olarak başladıysanız ve
telefonu kayıt esnasında yatay konuma
çevirirseniz, video sizle beraber
dönmeyecektir. Bunun yerine tamamen
izlenmez olan bir kayda kavuşacaksınız
çünkü video sadece dikey çekilmiş değil,
aynı zamanda yana yatmış bir video
olacaktır. Yani dikey çekimin
sorunlarının yanı sıra, videoyu izlemek
için kafanızı da çevirmeniz gerekecek.

Video çekerken telefonu yan tutmanın
tehlikeli bir yanı, elinizi telefona nasıl
yerleştirdiğinizdir. Çünkü doğru bir
yerleştirme yapmadıysanız, telefonun
mikrofonlarından birini kapatıyor
olmanız oldukça yüksek bir ihtimal.

Çoğu modern telefon, birden fazla
mikrofon bulundurmakta. Yani
çektiğiniz videoda ses çok önemli
değilse, bu büyük bir sorun
olmayacaktır. Ancak mikrofonların
nerede bulunduğunun bilincinde olmak
ve ellerinizi buna göre yerleştirmek,
videonuzun kendini göstermesi için
büyük fayda sağlayacaktır.

Bu durum, özellikle telefonlarını kılıf
ile kullanan kişiler için daha önemli
oluyor çünkü, bazı kılıf üreticileri,
mikrofonların tamamen düzgün
çalışması için gerekli olan boşlukları
kılıflarına eklemiyorlar ve bunun
sonucunda da bazı mikrofonlar,
otomatik olarak kapanmış oluyor.

Çoğu modern akıllı telefon, video
çözünürlüğünü 4K’ya yükseltmenize izin
veriyor. Bu durum videonuzun gelecekte
de düzgün gözükeceğini garantilemenin
hoş bir yolu olsa da, 4K yüzünden
karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar da
bulunmakta. 4K çekimlerin, işlemci
gücü ve depolama alanı adına pak cimri
olmamalarının yanı sıra, birçok telefon
4K çözünürlüğünü sunmak için
genellikle video düzeltmesi ve dengesi
gibi özelliklerden vazgeçiyorlar. Bunun
anlamı da, 4K videoyu çekerken eliniz
titriyorsa veya hızlı hareket eden bir
şeyin videosunu yakalamaya
çalışıyorsanız, bu çözünürlüğü
kullanmadan elde edeceğinizden çok
daha kötü bir video ile karşılaşabilmeniz
oluyor.

Bu durumdan kaçınmak için
yapılabilecek en iyi şey, önemli bir
çekimi yapmadan önce telefonunuzun
4K özelliğini test etmek ve ne gibi
sorunları ortaya çıkarttığının farkında

olmak. Böylelikle önemli bir video
çekimi sırasında, işinize yaramayacak
yüksek çözünürlüklü bir kayıt yerine,
daha düşük çözünürlüklü ancak işinize
yarayan bir kayıt gerçekleştirebilirsiniz.

Bir video çekerken koşuyor
olabilirsiniz veya normalde de sesli nefes
alan biri olmanız mümkün. Buradaki en
önemli detay, çıkarttığınız seslerin
videonuzu nasıl etkilediğinin farkında
olmak. Örneğin, kamerayı suratınızdan
60 cm uzaklıkta tutarken 100 metre
ilerdeki birine bağırmak, kaydınızı
izleyenlerin kulaklarında sorun
yaratacağına emin olabilirsiniz. Sessiz
bir ortamda kayıt yaparken, telefon
kameranız nefesinizi fark ederek,
kaydettiğiniz şeyden ziyade nefesinize
odaklanmayı tercih edebilir.

Ne yazık ki bu sorun, ne olduğunu
fark etmediğiniz sürece çözmesi kolay bir
sorun değil. Bu sorunu ortadan

kaldırmanın en kolay yolu ise,
çıkarttığınız seslere ve kameraya
yakınlığınıza dikkat etmek olacaktır.

Her telefon üreticisi, kamera
uygulaması altında farklı seçenekler ve
çekim özellikleri sunabiliyor.
Kullandığınız uygulamanın (üreticinin
standart uygulaması veya indirdiğiniz bir
uygulama olabilir) yetenekleri ve ayarlar
seçeneklerinin neler sunduğunun
bilincinde olmak, video çekimlerinizin
bir adım daha ileri gitmesini
sağlayacaktır. Kamera uygulamanızın
video ayarları menüsü sizin
arkadaşınızdır ve bu menü sayesinde
kendinizi, daha önce düşünmediğiniz
eğlenceli videoları çekerken
bulabilirsiniz.

Her durumda videolarınızın son hali,
ayarları kurcalamadan öncekine göre
daha iyi olacaktır.

Telefonunuzla daha iyi video çekebilirsiniz
11
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SOLDANSAĞA

1) Açgözlülük – Güldeste, antoloji 2) Avuç içi – Alev,
yalaz – Nam, şöhret 3) Taze olmayan – Damla 4) Gözün
renkli bölümü – Nikel’in simgesi – Tavır, davranış 5)
Köpek – İktisat 6) Bıçak bileme aracı – Çığır, tarz, cins 7)
Taneli bir meyve – Mektup – Altın’ın simgesi 8) Az
miktarda yeme – Su yosunu 9) Terbiyum’un simgesi –
Tantal’ın simgesi – İddia, tez 10) Boksta bir yumruk –
Manganez’in simgesi 11) Tutacak – Boğa güreşi alanı 12)
Az derin, geniş, düz kap – Bir ağırlık ölçüsü birimi 13)
Doğum yaptıran kadın – Palamut, torik gibi balıklardan
dilim dilim kesilerek yapılan salamura 14) Olumsuz,
negative – Ahize. 

YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Doğal – Kısa hatırlatma yazısı – Bayrak 2) Baştan
çıkarma, doğru yoldan saptırma – (halk dili) Ucu sivri bir
çeşit takoz – Berilyum’un simgesi 3) Sıvı – Arka, geri –
Tekerlekli ayakkabı 4) Gece bekçisi – Elçilik uzmanı 5)
Çizgi – Baskül – Kumaşta kıvrım 6) Havacı ve pilotlar için
yayınlanan bülten – Para saklanan çelik dolap 7)
Durgun, dingin – Bağırsakları tutan karın iç zarı 8) Üzme,
sıkıntı verme – Tırnak cilası – Tanrı tanımaz kimse –
Oyunda kağıt atma sırası 9) Edebi eserde işlenen
düşünce – Yabani hayvan yakalam işi – (felsefe)
Uyulması gerekn kural, düzgü 10) Başpapaz – Su sığırı
11) (felsefe) Fikir – Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan
parlak deri – Baştaki kıllar.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Amonyak, Aka 2) La,
Bürokrat 3) Eda, Kaya,
Ra 4) Maval, Uğraş 5)
Lagün, Nar 6) Ayn,
Katık 7) Vaat, Na, Sek
8) Kodeks, Li 9) Ak, Rb,
Süit 10) Tamu, Bitkin
11) Donma, No 12) Kar,
Enginar 13) An, Vatan,
Ni 14) Panel, Gelin.
Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Alem, Avrat, Kap 2)
Madalya, Kadana 3)
Avanak, Mor 4) Nb, Ag,
Torun, Ve 5) Yüklük,
Db, Meal 6) Ara, Nane,
Bant 7) Koyu, Taksi,
Gag 8) Kağnı, Sütnine
9) Ar, Raks, İkon 10)
Karar, Elti, Ani 10) Ataş,
Ski, Narin.
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Sevgili kardeşlerim
Bundan çok uzun zaman önceydi. İnsanlar henüz mağralarda yaşıyorlardı. Soğuktan ya da

sıcaktan korunmak için giysilere gereksinimleri vardı. 
Elbette o zamanlarda bugünkü gibi çeşit çeşit kumaşlar yoktu. Onlar da avladıkları

hayvanların postlarından ya da derilerinden kendilerine giysiler, şapkalar yapıyorlardı. Şapka
yapmak için kullandıkları bir başka

malzeme de bitkilerdi. 
Zaman içinde insanlar,
hayvanların ve bitkilerin bazı
özelliklerini keşfettiler.

Hayvanlardan yün, bitkilerden
de lif elde etmeye başladılar.

Bu malzemelerden kumaşlar
üretmeye başladılar. 

Kumaşların bulunmasıyla da
giysiler ve şapkalar yapmaya başladılar.

Giysi ve şapka çeşitleri zaman içinde daha da arttı,
arttı, arttı… Korumla gereksinimiyle ortaya çıkan şapka,

zamanla farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandı. Şapka
bugün pek çok kişinin severek kullandığı bir aksesuar. 

Bundan yaklaşık 3000 yıl önce Eski Yunanlı gezginler
petasos adı verilen, keçe ya da deriden yapılan geniş kenarlı

şapkayı kullanırlarmış. Sürekli seyahat eden bu gezginler için petasos
çok kullanışlıymış. Çünkü petasos ip askısı sayesinde sırtta asılı tutulabiliyormuş. 

Ortaçağ’da çok büyük ve gösterişli şapkalar kullanılırdı. Nedenine gelince…
Ortaçağ’da saraylarda lüks bir yaşantı vardı. Bu dönemde doğu ülkelerinden şık ve

güzel kumaşlar getirilmeye başlandı. Böylece giysiler de, şapkalar da  gösterişli bir hal aldı.
Özellikle “henin” adı verilen sivri uçlu şapkalar çok modaydı.

Şimdi de 14 ve 16. yüzyıllar arasına gidelim. Bu dönemde şapkalar daha zarif ve sade bir hal
aldı. Kadınlar ve erkekler genellikle koyu
renkli, kadife şapkalar kullanmaya
başladı. Varlıklı kişilerse değerli taşlar ve
tüylerle süslü şapkalar kullanırlardı.

17 ve 18. yüzyıllarda askerler üç kenarlı
şapkalar takardı. Bu şapkalar daha sonra
yerlerini iki köşeli şapkalara bıraktı. Ünlü
Fransız İmparatoru Napolyon da iki köşeli şapkalardan
takardı. 

17. ve 18. yüzyılllarda kadınların taktığı şapkalar
gelince… Dönemin şapkaları öncekilere göre küçük ve
sadeydi. Kadınlar dışarı çıkarken genellikle koyu renkli,
kapüşon biçiminde şapkalar takarlardı. 

Tarihin unutulmaz şapkalarından biri de silindir şapka!
19. yüzyılda erkeklerin kullanmaya başladığı bu şapka, kısa
süre içinde kent yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu.
Varlıklı insanlar tiyatroya, yemeğe, davete giderken hep bu
şapkayı kullanıyorlardı. 

19. yüzyılın sonlarına doğru silindir şapkaların
tasarımının biraz değiştirilmesiyle birlikte yeni bir şapka
çeşidi ortaya çıktı. Tepesi daha kısa ve yuvarlak bir şapka:
Melon şapka!

Yine 19. yüzyılın sonlarına doğru günümüzde de
kullanılan fötr şapkalar yaygınlaşmaya başladı. 

Sevgiyle kalın,

Sultan II. Mahmut döneminde Osmanlı sarayında Avrupalı gibi giyinme modası baş gösterdi. Daha sonra bu
moda ilim adamlarına ve halka yayıldı, ancak Avrupa usulü şapkaların namaz kılarken zorluk çıkarmaları,
sipersiz bir şapka kullanımını gerekli kıldı. Serasker ve Kaptan-ı Derya Koca Hüsrev Paşa’nın Akdeniz
seferinden dönüşünde Fas’tan getirdiği feslerin kalyoncu askerlerine giydirilmesiyle benimsenen fes, Sultan
Mahmud’un fermanı üzerine imparatorluğun resmi şapkası oldu. 1840’lardan itibaren süvari ve topçu hariç,
Osmanlı askerlerinin üniformasının bir parçası haline geldi. 

1829’den 1925 yılına kadar kullanılan fesi Tanzimat döneminde İstanbul’da sivil ve asker bütün görevliler
giymiş, sarık yalnız bilginler ve din adamları tarafından kullanılmıştır. Taşrada, sarık tercih ediliyordu, bu
sebeple halk, fesli ve sarıklı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Fesin yüzyıllar boyu kullanılan sarığın yerini alması
önemli bir yenilik olmuştu, bu yüzden imparatorlukta lehte ve aleyhte birçok görüş ileri sürüldü. Fes için ayrı
bir bakanlık kuruldu, yayınlanan fes nizamnamesi ile fesin nerelerde giyileceği, kimlerin ne tür fes kullanacağı
belirlendi. İstanbul’da Defterdar’da bir fabrika kurularak fes yapımına başlandı. Zamanla fes imparatorluğun
her köşesinde yaygınlaştı.

TBMM 25 Kasım 1925’de Şapka Kanunu’nu çıkardı ve yüzyıllardır kullanılagelen fes, sarık ve benzeri başlıklar
yasaklandı.

M. Kemal Atatürk, 
1925 yılında Şapka
Kanunu’nu çıkardı. 

Silindir ŞapkaFötr Şapka

Melon Şapka

Eski Yunan gezginlerinin
kullandığı petasos.

Napolyon’un geçen yıl  1 milyon
884 euroya satılan şapkası. 

İsmini başlıca 
üretim merkezi olan
Fas'ın Fes 
şehrinden alır.
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Yumuşacık kumları olan
upuzun bir sahil varmış. Bu
sahilde, Kabuklu adında
küçük bir yengeç yaşarmış.
Kabuklu, bazen sahilde yan
yan gezinir, bazen de mavi
denizde şıp şıp yüzermiş.

Bir gün küçük yengeç
yine neşe içinde
yüzüyormuş. O sırada,
deniz suyu yükselip
alçalmaya başlamış.

Kabuklu, önce kayak gibi
suyun üzerine yükseliyor,
sonra da “Şloppp!” diye
suya geri batıyormuş. 

- Bu da ne böyle, demiş
kendi kendine.

Önce savrularak koridor
gibi bir yerden geçmiş.
Sonra sular onu sürükleyip
bir köşeye atıvermiş.

Kabuklu, kendine gelince
de korkuyla etrafına
bakınmış. Neler yokmuş ki
orada… Bir kaç tane pet
şişe, küçük bir tahta
parçası, sararmış
yapraklar…

- Burası ne kadar
karanlık! Ben neredeyim
acaba, demiş Kabuklu.

Nerede olduğunu
anlamak için yüzmeye
başlamış. Yüze yüze epeyce
ilerleyerek daha geniş bir
yere varmış. Orada da
karşısına bir ahtapot
çıkmış.

Kabuklu,
- Nerede olduğumuzu

biliyor musunuz, diye
sormuş.

Ahtapot Bey,
- Bunda bilmeyecek ne

var? çok eskiden batmış bir
gemideyiz, demiş.

Kabuklu şaşkın şaşkın,
- Ama… Batmış bir gemi

bu kadar hareket etmez ki!
Emin misiniz, demiş.

- Ne demek emin miyim?
Bu nasıl bir soru? Baksana
şu tahta parçalarına… Tabii
ki batmış bir gemideyiz.

Kabuklu, onun yanından
ayrılıp bir süre tünel gibi
karanlık bir yerde ilerlemiş.

Bir de bakmış ki bir
denizatı kendisine doğru
yüzüyor! Hemen onun
yanına gitmiş.

- Merhaba denizatı!
Sanırım ben kayboldum!
Burası neresi acaba, demiş.

Denizatı bilmiş bir
tavırla,

- Tabii ki biliyorum!
Burası bir yarış pisti, diye
cevap vermiş.

Kabuklu,
şaşkın

şaşkın
bakmış

denizatına.
- Yarış pisti mi? Bu

gerçekten çok komik…
Burası yarış pistine hiç
benzemiyor ki, diye
söylenmiş.

Denizatı ise sinirlenip
hemen Kabuklu’nun
yanından uzaklaşmış. 

Kabuklu yoluna
devam etmiş. Bu sefer
karşısına büyük mavi bir
yengeç çıkmış. 

- Sizi gördüğüme çok
sevindim Yengeç Hanım.
Burası neresi acaba? Biliyor
musunuz, diye sormuş
Kabuklu.

Yengeç Hanım,

- Bilmez
olur muyum hiç… Bak,
burası denizin bittiği yer.

Şu duvarı görüyor musun?
Ben birazdan bu duvarı
delip karşı tarafa
geçeceğim. Sen de benimle
gelebilirsin istersin,

demiş.

Kabuklu’nun
kıskaçları

şaşkınlıkan açık

kalmış. 
Kabuklu,
- Nasıl yani? Denizin

sonu mu, derken bir sallantı
olmuş. Sonra tuhaf bir

ses duymuşlar.

Aniden
her şey

birbirine
girmiş.

Büyük bir kapı
açılmış. Her taraf

ışıkla dolmuş. 
Kabuklu,

- Işığın geldiği yöne
gidelim! Haydi, acele et,
diye seslenmiş Yengeç
Hanım’a.

İkisi birlikte savrula
savrula ilerlemişler uzun
bir koridor boyunca. Şelale
gibi bir yerden geçerek
denize düşüvermişler.

Kabuklu sevinçle,
- İşte yine denizdeyiz!

Kurtulduk!, diye bağırmış.
Yengeç Hanım,

Kabuklu’yu duyacak
durumda değilmiş. Şaşkın
şaşkın karşısındaki büyük
ve gri adaya bakıyormuş. 

- Şuraya bak! Hiç gri bir
ada görmemiştim, demiş
Yengeç Hanım.

- Aaa! O bir ada değil,
balina! Biz onun
karnındaymışız demek ki,
diye bağırmış Kabuklu.

Etrafına daha dikkatli
bakınca önce denizatını,
sonra da Ahtapot Bey’i
görmüş. Hepsi de balinanın
karnından kurtulmayı
başarmışlar.

Kabuklu hemen onların
yanına gitmiş.

- Gördünüz mü? Bir
balinanın karnındaymışız.
Oysa hepiniz farklı farklı
şeyler söylemiştiniz.
Umarım bundan sonra
bilmeden konuşmazsınız,
demiş. 

Sizin köşeniz                                    Irmak Güvenç - 10 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Solucan
Kardeşler ve
peri
arkadaşları
şapka tasarımı
yarışmasına
katılıyor.

Burası neresi?

GÜNDEMboncuk24 Nisan 2015
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Derdini söyle,
besinini
söyleyeyim!

14

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

SORUN: Yüksek Tansiyon

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

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

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

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

SORUN: Kolesterol

ÇÖZÜM:
Kolesterol yüksekliği her yaşta
yaşanabilecek bir sıkıntıdır. Bu
sebeple tüm bireylerin

beslenmesine dikkat etmesi
gereklidir. Özellikle kolesterolün
yükselmesine neden olabilen
katı yağlar, yağda kızartılmış
etler, kremalı ürünler, yağlı süt
ürünleri ve şarküteri
malzemelerinin tamamı
kolesterolün artmasını
sağlamaktadır. Bunların yerine
kolesterolünüzü dengede
tutabilecek sebze ve meyveleri,
nohut, fasulye gibi
kurubaklagilleri tüketebilirsiniz.
Aynı zamanda katı yağlar yerine
zeytinyağı gibi sağlıklı yağları
yeterli miktarlarda
tüketmelisiniz. 

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

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

SORUN: Depresyon

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

Magnezyumun en iyi
kaynakları, yağlı tohumlar, kuru
baklagiller, yeşil yapraklı

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

Güneşe maruz kalma derecesi
ile serotonin hormonu (mutluluk
verici hormon) düzeyleri
arasında da pozitif bir ilişki
bulunmaktadır. Düşük D
vitamini düzeyi ise kronik
yorgunluğa, özellikle de
depresyona yol açabilir. Ayrıca
yapılan bazı araştırmalar
depresyonun omega-3 seviyesi
ile ilişkili olduğunu
göstermektedir. Depresyonlu
kişilerde omega-3 yağ asidi
seviyesi düşük olarak
bulunmuştur. Bu sebeple yağlı
balıkların tüketilmesi gereklidir.

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

SORUN: Mide Ekşimesi

ÇÖZÜM:
Mide ekşimesinin temel sebebi
düzensiz yemek saatleri ve su
içilmemesidir. Aynı zamanda

asit içeriği yüksek olan
içeceklerin tercih edilmesi,
kızartma yemeklerin tüketilmesi
de mide ekşimesini arttıracaktır. 

Kuru besinler olarak
nitelendirdiğimiz

mideyi dinlendiren
leblebi, tuzlu

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

SORUN: Damar Tıkanıklığı

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

Özellikle zeytinyağlı sebzeler
veya salataların tüketimi damar
tıkanıklığı riskini azaltacaktır.

Damar tıkanıklığı olan
bireylerin doktor kontrolünde

egzersiz yapması gereklidir.

SORUN: Baş Ağrısı

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

yapabilmelisiniz. 
Gün içerisinde yaşanan
problemler ve stres, baş

ağrısını tetiklerken, bunu
doğru besinler ile
baskılayabilirsiniz. Muz,
çilek, kavun gibi bazı
meyveler ile belirli
sıklıklarda
tüketebileceğiniz şekerli
besinler (tatlı, çikolata
vb.) seratonin
salgılanmasını
sağlayacak ve gün
içerisinde çektiğiniz
baş ağrıları
azalacaktır. 

Ayrıca ekmeksiz
olarak yapılan
diyetlerde daha sık
baş ağrıları

meydana gelebilir.
Bu sebeple

içeriğindeki
çavdar  unu veya

buğday unu içeriği yüksek olan
ekmekler yeterli miktarda diyete
eklenmelidir.

SORUN: Kabızlık

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

GÜNDEMsağlık

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

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

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

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

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

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

yatırım süreciniz sürüyor.

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

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

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

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

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

etmenin rahatlığı içindesiniz.

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

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

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

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

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

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
rç
la
r.
..

24 Nisan 2015
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Yannis Dragasakis: 
“Erken seçim veya
referanduma gidilebilir”

BAŞBAKAN Yardımcısı Yannis Dragasakis,
ulusal To Vima gazetesine yaptığı açıklamada
ülkenin bir erken genel seçime veya bir
referanduma gidebileceğini dile getirdi.

Dragasakis, sözkonusu durumun ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle
kreditörlerle devam eden müzakerelerin çıkmaza
girmesi durumunda ihtimal dahilinde olduğunu
söyledi.

Başbakan Yardımcısı Dragasakis gazeteye
yaptığı açıklamada, “Müzakerelerin çıkmaza
sürüklenmesi durumunda aklımızın bir köşesinde
bu çıkış arama yolları bulunuyor” diyerek
hükümetin euro içerisinde bir çözüm aradığını,
ancak bunun hiçbir şekilde hükümetin kırmızı
çizgilerinden geri adım atmak anlamına
gelmediğini dile getirdi.

Ayrıca Dragasakis, “Eğer Haziran ayına
kadar anlaşma olmadan varırsak, o
zaman bütün konular daha katı
bir şekilde masaya
yatırılacaktır.” ifadesini
kullandı.

15

Ruhlu - Ruhsuz

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

K
urcalı Azınlık Kadınları
Eğitim ve Kültür
Derneği’ni 29 Nisan

Çarşamba günü düzenleyeceği
‘Ruh sağlığımız ve biz’ konulu
etkinlik dolayısıyla kutluyorum.
Bunun kadınlarımızın
öncülüğünde yapılmış olmasını
da ayrıca önemsiyorum. Çünkü
kadınlarımız asıl yükü çeken ve
çektiği derdini de içine atan
toplumumuzun omurgasını
oluşturmakta.

İstatistikler elimizde yok,
ama Batı Trakya’daki
antidepresan kullanımının
yüksekliği sohbetlere kadar
girmiş vaziyette. Hele de mali
krizle çifte kavrulmuş yükün
altına giren insanımızın hali pür
melali “klinik” düzeyde dense
yeri. Kadınlarımızın bunu bir
başlangıç oluşturmasını ve
toplumumuzun da içinde sürekli
debelenip durduğu “öğrenilmiş
çaresizlik” girdabından çıkış için
bir ışık oluşturmasını umarız.
Kimse kızmasın ama biz
erkeklerin bu konuda bugüne
kadarki icraatlarımızdan
hareketle baktığımızda
karnemiz pek parlak değil.

Kişilerin ruh sağlığı,
toplumun ruh sağlığını da
şekillendirir. Asıl önemlisi ise
nesillerimizin ruh sağlığına
yansımasıdır ki mazallah.

* * *
Ülkenin de ruh sağlığı hiç iyi

değil bu arada. Ekonomik
krizden kurtulacağız umuduyla
seçmenin “denize düşen yılana
sarılır” misali kucağında
bulduğu koalisyon hükümeti de
umut vermekten uzak.
Tefeciliğin elinden kurtulmayı
beklerken ülke halkının kuru
lafla karnı doyurulmaya devam
ediyor.

Sözde bağımsız oldukları
iddiasındaki bir partiyle
koalisyon yapması SİRİZA’nın
yarattığı en büyük hayal kırıklığı
oldu. Somut politikalar
üreteceğine, bıçak kemiğe
dayanmış bir halkı, yavan ve sığ
bir retorikle kandırmaya çalışan
ve sadece kişisel egolarını
tatminden öteye gidemeyen hal
ve tavır kime fayda sağlayacak? 

Başbakan Yardımcısı Yannis
Dragasakis, To Vima gazetesine

yaptığı açıklamada,
“kreditörlerle devam eden
müzakerelerin çıkmaza
sürüklenmesi durumunda erken
genel seçim veya referandum
ihtimalinden” bahsetmiş. Kime
kabadayılık amacıyla söylendi
bu laflar kendi bilir. Umarız
hükemet edenlere “elimize
hayalimizden bile geçmeyen
yerler/imkanlar geçti sıkı tutun
kaybetmeyelim” mesajı vermek
amacıyla söylenmemiştir.

* * *
Doğu Makedonya - Trakya

Eyalet Eğitim Müdürlüğü
görevine Panayotis
Keramaris’in atanması bir şeyi
ortaya çıkardı. Omurgalı
durmak ciddi bir marifet.
Keramaris, “ANEL üyesi
olduğumu hiç bir zaman
gizlemedim” diyerek bu
marifetini sergilemiş bizce.
Kendince yüzü ak yani.
Marifetsizlik bizde. Bizden de
birileri, “Batı Trakya
Türklerinden olduğumu hiç bir
zaman gizlemedim, aslımı inkar
etmedim” diyerek bu atamayı
durdurabilmeliydi.

Diplomatları anlarız, onlar
meslekleri icabı çok şey
söyleyip hiçbir şey söylememek
durumundalar. Ya toplumun
önüne geçip de esip üfürenlerin
diplomasi merakını anlamakta
zorlanıyoruz. “Umuyoruz,
temenni ediyoruz ifadeleriyle,
“tek başına iktidar olsaydık o
zaman görürdünüz”
tesellileriyle diplomatlık
yapmak zorunda değil kimse. 

Evet uluslararası gündem
İslam ve Türk düşmanlığı ile
gırtlağına kadar batmış
vaziyette. Bizim “bu bir fobidir
mülayim olursak korkuları
kalmaz ve bize iyi davranırlar”
şeklinde bir siniklik içerisinde
olmamızın bu düşmalığı
ortadan kaldıracak bir etkisi
olmayacağı açık.
Antisemitiklerin hayatı
sönerken islamofobiklerin biti
kanlanıyor.

Ruh sağlığımız, ya
olduğumuz gibi
davranmamaktan ya da
davrandığımız gibi olmamaktan
bozuluyor desek haddimizi aşar
mıyız? Aştık gitti…

İSKEÇE Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda 32 yıl
kantin görevlisi ve hademe olarak görev yapan
Süleyman İbrahimoğlu vefat etti. 

İskeçe Arenmahalle’de ikamet eden Süleyman
İbrahimoğlu, 19 Nisan Pazar günü öğle
saatlerinde kendi evinde hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İbrahimoğlu,
78 yaşında vefat etti. Süleyman İbrahimoğlu
eşiyle birlikte, 1970 – 2002 yılları arasında İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda kantin
sorumlusu ve hademe olarak görev yaptı. 

Okuldaki görevi ve balıkçılık merakı ile tanına,
İskeçe’nin sevilen simaları arasında yer alan
Süleyman İbrahimoğlu, 20 Nisan Pazartesi günü
Arenmahalle Camii’nde kılınan ikindi namazı
sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.
İbrahimoğlu’nun cenaze törenine; yakın, dost ve
akrabalarının yanısıra okulda hizmet verdiği
yıllardan kendisini tanıyan çok sayıda soydaş
katıldı. 

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, DEB
Partisi Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı

Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu, eski Milletvekili
Çetin Mandacı cenazeye katılanlar arasında yer
aldı. 

Nerime İbrahimoğlu’yla evli olan Süleyman
İbrahimoğlu, Sevgi ve İbrahim adında iki çocuk
babasıydı. 

Kantinci Süleyman Ağabey 
son yolculuğuna uğurlandı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda 32 yıl boyunca kantin sorumlusu olarak 

hizmet veren değerli ağabeyimiz Süleyman İbrahimoğlu vefat etmiştir. 
Süleyman ağabeyimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı ve sabırlar dileriz. 

İSKEÇE MERKEZ TÜRK AZINLIK İLKOKULU
ENCÜMEN HEYETİ
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Hamza MEMET

Koyunların aşım döneminde
beslenmesi nasıl olmalıdır?

Flushing  (Flaşing) eskiden günümüze kadar kullanılan,
koyunların aşımdan 3-4 hafta önce başlayıp, 2 hafta sonrasına
kadar devam eden rasyonlarına takviye yem olarak
konulan (0,25-0,80 gr/günlük, %14-16 protein içeren) yönteme
flushing denir. İster beslenme olsun, ister yemlerin besin kalitesi
olsun aşımdan önceki dönemin önemi büyüktür. Böyle bir
uygulama ile amaç koyunlardan maksimum döl verimi almaktır.
Bu yöntemle döl tutma oranı % 15-20 artar, ikizlik oranı artar.

Flushing beslenme yöntemi tüm koyun cinslerinde aynı
değildir. Döl verimi düşük olan koyunlarda da bu yöntem işe
yaramakta olup etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Bu dönemde koç katımından 4 hafta önce koyunların önlerine
kaba yemlere ilave olarak günlük 100 gr kadar tahıl ya da besi
yemi konulmasına başlanır. Daha sonra bu miktar yavaş yavaş
arttırılarak günlük 500 gr seviyesine getirilir. Enerji bakımından
zengin bir yoğun yem ya da besin maddesince zengin kaliteli kuru
çayır otları da kullanılabilmektedir.Bu uygulamaya koç
katımından iki hafta sonrasına kadar devam edilir.

Koyunlarda flushing yemlemesinin yumurtlama oranına etkisi

Resimde de görüleceği gibi, Flushing yemlemesi ile olgunlaşan
yumurta sayısı
artmakta ve annenin canlı ağırlık artışı yükselmektedir. Bugünkü
uygulamalarda çiftleşmeden 4 hafta önce ilave yemlemeye
başlanmakta ve arzu edilen maksimum yumurtlama oranına
ulaşılmaktadır. Ancak, ilave yemlemenin 8 haftaya çıkarılması
annenin canlı ağırlık artışını iyileştirmesine karşın
yumurtlama oranında herhangi bir ilave iyileşme meydana
getirmemektedir.

Hayvan Yetiştiriciliği

hamzamemet89@gmail.com / www.omatege.gr

Hayvan besicilerinin
veterinerlerini
seçmeleri gerekiyor

HAYVAN işletmelerine
anlaşmalı özel veteriner hekim
uygulanması hayata geçti. 

Konu ile ilgili olarak İskeçe
Veterinerlik Dairesi tarafından
yapılan açıklamada, onaylı
veteriner kütüğünün
Yunanistan Çevre Bakanlığı’nın
internet sitesine yüklendiği
belirtildi.

İskeçe ilindeki küçükbaş
hayvan yetiştiricilerinin yeni
uygulama kapsamında 8 Mayıs
2015 tarihine kadar birlikte
çalışmak istedikleri veterineri

yazılı olarak bildirmeleri
gerekiyor. Hayvan besicileri ile
veterinerler, hayvanlarda
hastalık kontrolü ve
hastalıkların giderilmesi için
öngörülen onaylı programların
uygulanması, hayvan sağlığının
korunması, kütük oluşturulması
gibi konularda işbirliğine
gidecek.

Yapılan açıklamada, İskeçeli
hayvan besicilerinin yetkili
veterinerlik dairelerine
başvurarak işbirliğine
gidebilecekleri veterinerlerin

isimlerini öğrenmeleri ve
bildirmeleri istendi.

Detaylı bilgi edinmek isteyen
hayvan besicileri, aşağıdaki
telefon numaralarından
yetkililere ulaşabilirler:

İskeçe Veterinerlik Dairesi -
2541350375

Beyköy (Avatos) Veterinerlik
Merkezi - 2541042131 

İskeçe Veterinerlik Merkezi -
2541023071 

Stavrupoli Veterinerlik
Merkezi - 2542022223 

GDO nedir?
Bu tavuklar mavi yumurtluyor

BURSA’da bir müteşebbisin
yetiştirdiği Ameraucana cinsi
tavukların mavi yumurtaları
görenleri şaşırtıyor.

Bursa Süs Tavukları ve
Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri
Birliği Derneği Ömer Çakal,
Amerikan ırkı olan
Ameraucana cinsi tavukları
besleyerek mavi renkte
yumurta elde ediyor. Görenlerin
hayrete düştüğü yumurtaları
Ameraucana cinsi tavuklardan
elde eden Çakal, yumurtaların
tane fiyatlarını 5 ile 10 lira
arasında satıyor. Bu mavi
yumurtalarda kolesterol
bulunmuyor ve astım
hastalığının tedavisinde
kullanılıyor. 

MAVİ YUMURTALAR ASTIM
HASTALIĞI
TEDAVİSİNDE
KULLANILIYOR

Doktorların bu mavi renkteki
yumurtaların kolesterol
oranının düşük olduğunu
söylediğini anlatan Çakal, “Bu
yumurtaların astım gibi
hastalıkların tedavisinde
kullanıldıklarını söylüyorlar.
Sağlığa oldukça faydalıymış.
Ben yumurta tavuklarını çok
hoş oldukları için besliyorum.
Ameraucana’lar genelde mavi
tondur. Ancak rengi bazen
yeşile de kaçabilir. Fiziksel
olarak büyük bir ırk değildirler.
Ağırlıkları yaklaşık 2 kilogram
civarındadır, sakallıdır, bezelye
ibikliler. Bunların menşeileri
Amerikan ırkı. Türkiye’ye gelme
hikayeleri ise turistler
tarafından yumurtalar
getiriliyor. Daha sonradan da
üremeye başlıyorlar.
Hayvanların rengine göre,
güzelliğine göre çifti 350 lira ve
450 lira arasında değişebiliyor.
Yumurta fiyatları ise 5 lira, 7
buçuk lira ve 10 lira olarak
değişiyor. Tavukların yaşam
süreleri 8 ila 10 yıl arası, ancak
fazla yumurtladıkları için o
sürelere dayanmıyorlar. En
verimli dönemleri ise de ilk 18
ay.” diye konuştu.

İNSANLAR, tarıma başladığından beri
yetiştirdikleri bitki ve hayvanlara istedikleri
özellikleri kazandırmaya çalışıyorlar.
“Yetiştirmek”, yapay bitkilerin özelliklerine
müdahele ederek onları daha verimli hale
sokmak olarak tanımlanıyor. Bir canlıdaki genetik
özellikleri kopyalanarak, bu özellikleri taşımayan
bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen yeni
canlıya “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)”
deniyor.

Bu yöntemle elde edilen bitkiler, ilaçlara ya da
zararlılara karşı daha dirençli oluyor. Bu da
kimyasal böcek ilaçlarının kullanılmasını
azaltıyor. Günümüzde mısır ve pamuğun
zararlılara, soya ve kanolanın böcek ilaçlarına,
papaya ve kabağın da virüslere karşı dirençli
olmasında GDO teknolojisi kullanılıyor.

Genlere müdahele ederek bitkilerin lezzet,
besleyicilik ya da dayanıklılık gibi özellikleri
geliştirilebiliyor ve aynı zaman da istenmeyen
durum ve olaylara daha kolay müdahele
edilebiliyor. Genetiği değiştirilmiş organizmaların
özellikle aşı ve ilaç yapımında kullanılması önem
kazanıyor. Dünyamızın geleceği için son derece
önem taşıyabilecek bir çalışma olan susuzluğa
dayanıklı bitki geliştirme çalışmaları ise halen
devam ediyor.

Ayrıca genetik müdahale ile daha bol ürün
elde edilmesi de teorik olarak mümkün. Bu
özelliklerinden dolayı, GDO’yu savunanlar,
bunun dünyada artan gıda ihtiyacının
karşılanması konusunda cevap olabileceğini
savunuyor.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

“Allah’ın rahmeti” nedir?

R
ahmeti bol olan Üç
Ayların içinde
bulunuyoruz.

Bulunduğumuz ay, Recep ayıdır.
“Rahmeti bol” dedik, acaba
rahmet ne demektir?  

Rahmet; Allah’ın insanlara
yardım ve merhameti demektir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bir
ayet-i kerimede şöyle
buyurmaktadır:

“Allah, insanlara rahmetinden
neyi açarsa artık onu
engelleyecek, kısacak olan
yoktur. Her neyi de tutar kısarsa,
onu ondan sonra salıverecek
yoktur. O çok güçlüdür, hüküm
ve hikmet sahibidir.” (Fatır
Sûresi, 2)

Allah’ın Rahmeti üzerimize
tecelli ettiği zaman; fikirlerimiz,
çalışmamız ölçülü ve düzgün
olur. Hayatımızın yönü değişir.
Allah’ın gücü her şeye yettiğini
gönülden inanarak yalnız O’ndan
yardım dileriz. Böylece
başarımızı engelleyecek tüm
şüphelerden uzak kalırız. Allah’u
Teâlâ’nın sunduğu nimetlerin
kıymetini daha iyi anlar, rahat ve
huzur içinde oluruz. Bu sayede
mutluluğun zirvesine ulaşırız.
Çünkü Rahmet; sıkıntıya giden
tüm yolları kapatmıştır.

İnsan eğer rahmeti
yakalamadıysa, dünya onun olsa,
o aslında kayıptadır. Dünyanın en
zengini olsa, makam ve mevki
olarak zirveye ulaşsa, rahat ve
huzur içinde değildir. Gerçek
mutluluğu asla yakalayamaz.
Çünkü o; elde ettiği bu şöhretini
kaybetme endişesi ile yaşar.
Geceleri stres ve sıkıntıdan
uykusuz, gündüzleri gereksiz
çaba ve çırpınıştan daima yorgun
olur. 

Allah’ın rahmetini bulan bir
insan, zengin de olsa, makam
mevki sahibi de olsa, asla gurura
kapılmaz, Allah’a şükreder. Bu
mal mülkün tümünü kaybetse,
moralini bozmaz, sabreder.
Rahmeti bulan, zindanlarda dahi
olsa, huzur içindedir. Ondan
yoksun olan ise; nimetlerin
içinde yüzse bile o darlık ve
sıkıntı içindedir.

Rahmet kapısını bulamayan
kimselerin, evlâtları, malları, güç
ve kuvvetleri onlar için sıkıntı,
belâ ve yorgunluk olur. Rahmeti
bulanlar ise; malları, evlâtları,
güç ve kuvvetleri huzur kaynağı
olur. Bütün bunların, Cenâb-ı
Hak’kın kendilerine vermiş
olduğu nimetler olduğunu
gönülden inanırlar. Böylece O’na
daha çok şükredip yardım ve
hoşnutluğunu kazanırlar.

Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle
buyuruyor: “Ben mü’minin işine
şaşarım. Allah onlara nimet verir,
buna karşılık şükrederler sevap
kazanırlar. Kendilerine Allah’tan
bir belâ musibet gelir, buna
karşılık sabrederler yine sevap
kazanırlar. Onların kaybettikleri
an yoktur. Hep kazanma
halindedirler.”

Hepimiz bu rahmeti arayıp
bulmalıyız. Ona sahip çıktığımız
zaman, kaybetmemek için ona
sımsıkı sarılmalıyız. Peki, nasıl
bulacağız? Allah’ın bize vermiş
olduğu nimetlere karşı şükredip
O’na kulluk etmemizle. Böylece
Allah’ın rahmetine kavuşmuş
oluruz. Artık Allah’ın rahmetine
kavuşan kişi, huzuru bulmuştur. 

Müslüman, Allah’ın rahmeti
sayesinde hangi durumda olursa
olsun, Allah’tan ümidini kesmez.
Yeterki bu rahmet kapılarını
aralayabilsin. 

İbrahim (a.s.) zalim Nemrut
tarafından ateşe atıldığı zaman,
Allah’ın rahmetini ateşte buldu.
Ateş, güllük gülistanlık oldu.
Kehf Eshabı uğradıkları
zulümden kurtulmak için Allah’ın
Rahmetini mağaraya sığınmakla
ve orada 300 küsur yıl uykuya
dalmakla bulmuşlardır. Cenâb-ı
Hak şöyle buyuruyor: 

“O yiğit gençler mağaraya
sığınmışlar ve: Rabbimiz! Bize
tarafından rahmet ver ve bize şu
durumumuzdan bir kurtuluş yolu
hazırla!, demişlerdi.” 

“İçlerinden biri şöyle demişti:
mademki siz o zalimden kaçtınız,
o halde mağaraya sığının ki,
Rabbiniz size rahmetini yaysın ve
işinizde sizin için fayda ve
kolaylık versin.”

Eyüp (a.s.)’ın hastalıktan
kurtulması yine Allah’ın Rahmet
ve merhameti sayesinde
olmuştur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) ile
arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a.)
Medine’ye hicretleri esnasında
rahmeti mağaraya sığınmakta
bulmuşlardı. Mekkeli müşrikler,
mağaranın kapısına kadar
geldikleri halde, onları içeride
göremediler. Bizim de
hayatımızda da belki farkına
varmadan nice belalardan
kurtulmamız yine Allah’ın
üzerimize yağdırdığı rahmetiyle
olmuştur.

Görüldüğü gibi, kişi Allah’ın
rahmetine yapıştığı zaman,
Cenâb-ı Hak ona ummadığı
yerden çıkış yolları ve kolaylık
gösterir.  Allah’ın rahmeti
üzerimizde olsun.  

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUGeleneksel Domruköy
mevlidi gerçekleşti

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı Kur’an
kurslarının yılsonu hatim etkinlikleri devam
ediyor. İskeçe Balkan kolu köylerinden
Zümbülmahalle’deki hatim töreni, 19 Nisan
Pazar günü gerçekleşti. 

Civar köylerden çok sayıda soydaşın katıldığı
hatim töreninde, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosları Alper Atak ve

Murat Ertaş, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Topiros Belediye Başkan Yardımcısı
Sunay Hüseyinoğlu, eski milletvekili Çetin
Mandacı da hazır bulundu. 

Etkinlikte kurs öğrencileri Kur’an-ı Kerim’den
sureler, şiirler ve ilahiler okudular. 

Öğle namazının ardından, köy halkı
tarafından hatim törenine katılan konuklara etli
pilav ve ayran ikram edildi. 

Zümbülmahalle’de hatim töreni

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı
Domruköy halkının geleneksel olarak
düzenlediği köy mevlidi, 19 Nisan Pazar günü
gerçekleşti. “Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle
düzenlenen etkinliğe Batı Trakya’nın farklı
köylerinden çok sayıda soydaş katıldı.

“Kutlu Doğum” etkinliği için Türkiye Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen
Bursa Müftülüğü Başvaizi Mehmet Kutlay ve
Vaiz Muhammed Döner, Domruköy mevlidine
katılarak, günün anlam ve önemini belirten bir
konuşma gerçekleştirdiler. Okunan mevlidin
ardından duasını Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı da yaptığı konuşmada, Domruköy
mevlidini gerçekleştiren köylüleri tebrik ederek,
birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

Köy camiinde kılınan öğle namazı sonrası,
etkinliğe katılan konuklara köy halkı tarafından
öğle yemeği ikram edildi.

Etkinliğe, Türkiye’den gelen misafirlerin
yanısıra, Rodop Milletvekilleri Ayhan Karayusuf
ve Mustafa Mustafa, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve meclis
üyeleri, Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti Rodop
İli Başkan Yardımcısı Hristos Metios,
Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mustafa Katrancı, meclis üyeleri Ahmet İbram,
Önder Mümin, İsmail Hüse Mustafa, Tarkan
Multaza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Hasan, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, Batı
Trakya MMMM Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu ve civar köylerden çok sayıda soydaş
katıldı.
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«Η δίκη της Χρυσής Αυγής να γίνει 
φραγμός στα εγκλήματα»

Ω
ς ένα πολύ σημαντικό βήμα για
την καταπολέμηση της
εγκληματικής δράσης της

Χρυσής Αυγής, χαρακτηρίζει τη δίκη της
ηγεσίας και των μελών της ακροδεξιάς
οργάνωσης, δίκη που θα επαναληφθεί
στις 7 Μαΐου, ο δημοσιογράφος της
«Εφημερίδας των Συντακτών» και
συγγραφέας του βιβλίου «Η Μαύρη
Βίβλος της Χρυσής Αυγής», Δημήτρης
Ψαρράς.

Σύμφωνα με τον
συγγραφέα/δημοσιογράφο, που έχει
«χαρτογραφήσει» το φαινόμενο ‘Χρυσή
Αυγή’ σε όλην την πορεία της από τη
γέννησή της, η απουσία της ηγεσίας της
από τη χθεσινή δικαστική διαδικασία
αντικρούει τους ισχυρισμούς της για
δίωξη υποκινούμενη από πολιτικές
επιδιώξεις.

Κατά το Δημήτρη Ψαρρά, η
οργάνωση, ήδη, έχει απωλέσει μεγάλο
τμήμα από τη δύναμή της και σε
παραδοσιακά της «κάστρα», το δε
αποτέλεσμα της δίκης δεν πρόκειται,
βέβαια, να συντελέσει στην εκρίζωση
των ακροδεξιών και ναζιστικών
ιδεωδών της, αλλά θα βάλει τέρμα στις
εγκληματικές, ρατσιστικές και
ξενόφοβες επιθέσεις της.

Μιλώντας για τις προοπτικές της
δίκης και ποια αναμένεται να είναι η
γενικότερη έκβασή της, ο Δημήτρης
Ψαρράς απάντησε, μιλώντας στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων:

«Ξέρετε, υπάρχουν πολλές δίκες
μέχρι σήμερα και μάλιστα έχουν
φτάσει και στον τελευταίο βαθμό, με
κατηγορούμενους μέλη και στελέχη
μέχρι και τον υπαρχηγό της Χρυσής
Αυγής. Είναι η πρώτη φορά που μέχρι
και η ηγεσία της οργάνωσης φτάνει
στο εδώλιο. Οπότε αυτό που
περιμένουμε από το δικαστήριο είναι
να εξιχνιάσει τι ακριβώς συμβαίνει

και κατά πόσον ισχύει το
κατηγορητήριο, το οποίο αναφέρει ότι
η οργάνωση αυτή είναι μια
εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με
όσα λέει το άρθρο 187/1 του ποινικού
κώδικα».

Και προσθέτει:
«(...)Δεν μπορεί κανένας να

προδικάσει το αποτέλεσμα της δίκης.
Όμως το κατηγορητήριο και η
δικογραφία που έχει σχηματιστεί
αφορά πάνω από 100 υποθέσεις,
δικογραφίες που αφορούν την
εγκληματική δράση στελεχών και
μελών της Χρυσής Αυγής. Θα ήταν
εντελώς ακατανόητο το να αποδώσει
κανένας αυτή τη δράση σε ξαφνικές
πρωτοβουλίες ή τρέλλα μελών και
στελεχών της οργάνωσης. Αντίθετα,
υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα
οποία επιβεβαιώνουν ότι αυτή η
οργάνωση δρα με απολύτως
ιεραρχημένο τρόπο και ότι δεν
πραγματοποιούν τίποτα τα μέλη της,
παρά μόνο με εντολές της ηγεσίας.
Εξάλλου, η χθεσινή απουσία της
ηγεσίας της οργάνωσης από το
δικαστήριο έρχεται σε πλήρη
αντίφαση με τον ισχυρισμό της ότι
πρόκειται για μια πολιτική δίωξη. Αν
υπήρχε πολιτική δίωξη θα έπρεπε
βέβαια να είναι παρόντα τα ίδια τα
μέλη της ηγεσίας για να
αποκρούσουνε αυτή την πολιτική
δίωξη. Αντίθετα, άφησαν τους
δικηγόρους, τους ποινικολόγους να
συζητούν για διαδικαστικά ζητήματα,
ελπίζοντας ότι μέσω της διαδικασίας
μπορεί να βρεθεί κάποιο πάτημα για
να ακυρωθεί αυτή η δίκη».

Όσον αφορά το βασικό επιχείρημα
της οργάνωσης ότι η δίωξή της
υποκινείται πολιτικά, ο συγγραφέας της
«Μαύρης Βίβλου», υπογράμμισε το
γενικότερο πολιτικό υπόβαθρο που
γέννησε το φαινόμενο, αλλά και τις

συνέπειες της γιγάντωσής της
οργάνωσης:

«Επί χρόνια η Χρυσή Αυγή δρούσε
κάτω από το κουκούλι ασφαλείας του
κράτους, όντας ένα είδος μοντέρνου
παρακρατικού μηχανισμού, κάνοντας
τη βρωμοδουλειά πίσω από τα ΜΑΤ
κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.
Είχε υποτιμηθεί η δυναμική αυτού του
ναζιστικού μορφώματος και είχε
θεωρηθεί ότι πάντοτε μπορεί να
ελέγχεται από τους μηχανισμούς και
να αξιοποιείται από αυτούς είτε με τη
μορφή αγανακτισμένων πολιτών, είτε
απλών μαχαιροβγαλτών που κάνουν
τη βρωμοδουλειά πίσω από τις
γραμμές τις αστυνομίας. Όμως, αυτά
άλλαξαν όταν βρέθηκε στα πρόθυρα
της Βουλής η οργάνωση. Αν μπορούμε
να μιλήσουμε για πολιτική
παρέμβαση, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει
να δούμε την πολιτική παρέμβαση
που επί τόσα χρόνια εμπόδιζε τη
δικαιοσύνη να κάνει το βήμα
παραπάνω που έκανε σήμερα. Γιατί,
επαναλαμβάνω, δίκες με στελέχη και
μέλη της Χρυσής Αυγής υπήρχαν
πάρα πολλές ακόμα και απόφαση του
Αρείου Πάγου που περιγράφει τη
δράση της έχουμε από τα τέλη της
δεκαετίας της προηγούμενης, όμως
ούτε μια φορά δεν κλήθηκε η ηγεσία
της, έστω και για μια απλή ερώτηση
από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό,
δυστυχώς, χρειάστηκε να υπάρχει η
δολοφονία του Φύσσα, ενός Έλληνα
δηλαδή, για να κινητοποιηθεί και ο
λαϊκός παράγοντας αλλά και οι
μηχανισμοί του κράτους και να
έχουμε τις σημερινές εξελίξεις».

Στην προοπτική ότι παρά τη δίκη και
μία ενδεχόμενη καταδίκη, η Χρυσή
Αυγή ενδέχεται να διατηρήσει την
επιρροή της στην κοινωνία και την
πολιτική, λόγω της γιγάντωσης του
φαινομένου της μετανάστευσης και του
ασταμάτητου κύματος παρανόμως
εισερχομένων ανθρώπων στην ελληνική
επικράτεια, ο Δημήτρης Ψαρράς τόνισε:

«Στην πραγματικότητα η Χρυσή
Αυγή ανακάλυψε τους μετανάστες τα
τελευταία χρόνια. Οι πρώτοι στόχοι
της ήταν άλλοι. Ήταν οι πολιτικοί της
αντίπαλοι, η Αριστερά, φοιτητές
αριστερών σχημάτων κλπ. Ποια είναι
η λύση που προτείνει η Χρυσή Αυγή
στο μεταναστευτικό; Αυτή που
πρότεινε ο Χίτλερ για τους Εβραίους.
Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί πολιτικά
να κερδίσει από αυτή την υπόθεση.
Εξάλλου, είναι σημαντικό ότι στις

τελευταίες εκλογές, που κάπως
περιορίστηκαν τα ποσοστά της
οργάνωσης, η Χρυσή Αυγή έπεσε στα
κάστρα που είχε δημιουργήσει στο
κέντρο της Αθήνας για παράδειγμα, ή
στην Β’ Περιφέρεια του Πειραιά,
έχασε, δηλαδή, την υποστήριξη σε
αυτά τα σημεία της πρωτεύουσας ,
σημάδι ότι δεν είναι το
μεταναστευτικό αυτό που θρέφει στην
πραγματικότητα την οργάνωση. Και
περιορίστηκε να κρατάει τις δυνάμεις
της στα μέρη που παραδοσιακά έχει
δυνάμεις η ελληνική ακροδεξιά σε
κάποια μέρη της Πελοποννήσου, της
Βορείου Ελλάδας κλπ».

Στην ερώτηση εάν υπάρχει η
πιθανότητα, έστω και χωρίς Χρυσή
Αυγή, μία ακροδεξιά νοοτροπία και
παράταξη στην Ελλάδα, να αποκτήσει
μεγαλύτερη ισχύ, δεδομένου ότι και στην
Ευρώπη- με άμεσα πρόσφατο
παράδειγμα την περίπτωση της
Φιλανδίας-διογκώνονται οι εθνικιστικές,
ακροδεξιές και ξενόφοβες, τάσεις, ο
δημοσιογράφος επεσήμανε:

«Πραγματικά, αυτό είναι ένα
πανευρωπαϊκό ζήτημα, δηλαδή την
αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού ο
οποίος διαδέχθηκε την αποτυχία της
σοσιαλδημοκρατίας ακολουθεί ένα
σημαντικό ρεύμα ευρωσκεπτικισμού
με ακροδεξιά και ξενόφοβα
χαρακτηριστικά σε όλη την έκταση
της Ευρώπης. Το διαφορετικό με την
Ελλάδα -και αυτό είναι που κατά τη
γνώμη μου είναι σημαντικό για τη
δίκη αυτή- είναι ότι το ακροδεξιό
σχήμα με τη μορφή της Χρυσής Αυγής
ήταν ταυτόχρονα το πιο βίαιο και
εγκληματικό σχήμα απ’ όσα
παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην
Ευρώπη. Ακόμα πιο ακραίο και από
το ανοικτά ρατσιστικό ουγγρικό
Γιόμπικ. Ούτε το Γιόμπικ δε θέλει να
έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή, για να
σας δώσω να καταλάβετε. Οπότε αυτό
που μπορεί να κάνει η δίκη δεν είναι
βεβαίως να λύσει το πρόβλημα των
ακροδεξιών και ρατσιστικών ιδεών,
αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά
μπορεί ν’ αντιμετωπίσει το ζήτημα
των ρατσιστικών επιθέσεων των
εγκλημάτων των βραδινών των
ταγμάτων εφόδου και ήδη με τις
πρώτες συλλήψεις τον Σεπτέμβριο του
2013, έχουν ευτυχώς μειωθεί
εξαιρετικά δραστικά όλες αυτές οι
επιθέσεις, έχουν εξαφανιστεί τα
τάγματα εφόδου από τις γειτονιές της
Αθήνας».

TÜRKİYE’nin Selanik Başkonsolosluğu
binasının önündeki polis kulübesi ile aynı
caddedeki polis otobüsüne
molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırıda, molotofkokteyllerinin isabet
ettiği Atatürk’ün evinin de bulunduğu
konsolosluk binası büyük tehlike atlattı.

Selanik’te 17 Nisan Cuma günü saat
21.00 sıralarında F tipi cezaevlerinin
kapatılmasını ve cezaevlerinde açlık grevi
yapan mahkumların tahliye edilmesini
talep eden iktidar karşıtları, kent
merkezinde yaptıkları gösterinin ardından
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nun
bulunduğu Agiu Dimitriu Caddesi’ne
geldi.

AA muhabirinin başkonsolosluk
yetkililerinden edindiği bilgiye göre,
burada göstericiler başkonsolosluk
binasının önündeki polislere 10’un

üzerinde molotofkokteyli fırlattı.
Molotofların isabet ettiği konsolosluk

binasının dış duvarları yanarak zarar
gördü. Alev alan bir polis aracı da
konsolosluk personeli tarafından
söndürüldü. Saldırı sırasında caddeden
geçen ve yanma tehlikesi atlatan bir kadın
ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Selanik’te daha önce de buna benzer
olayların yaşandığını, ancak bu kez
saldırganların konsolosluk binasına çok
yaklaştıklarını belirten yetkililer, kentteki
gösterilerin ardından ısrarla sürekli
konsolosluk binasının önünde bulunan
polislere saldırılmasının düşündürücü
olduğunu vurguladı.

Selanik’teki Türk Başkonsolosluğu’nun
önündeki polis kulübesi daha önce de
dokuz kez saldırıya uğramıştı.

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na molotoflu saldırı
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ABD askerleri “yanlışlıkla” 
2 rehineyi öldürmüş

BEYAZ Saray'dan, Afganistan-Pakistan sınırında ocak
ayında düzenlenen terörle mücadele operasyonunda,
ABD'li ve İtalyan rehinelerin yanlışlıkla öldürüldüğü
açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest tarafından yapılan
yazılı açıklamada, istihbarat servisinin araştırmaları
sonucunda terör örgütü El Kaide tarafından 2011 yılından
bu yana örgütün
elinde rehine olarak
tuttuğu Amerikalı
Warren Weinstein ile
yine 2012’den beri
örgütün elinde rehine
olarak tutulan İtalyan
Giovanni Lo Porto’nun
operasyon sırasında
"yanlışlıkla"
öldürüldüklerini
belirterek, bundan
derin üzüntü
duyduklarını kaydetti.

Operasyonun El
Kaide ile bağlantılı bir
yerleşkeye yapıldığını ve Weinstein ile Lo Porto'nun
orada olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirten
Earnes, "Hiçbir kelime, bu korkunç trajediye yönelik
üzüntümüzü tarif edemez" ifadesini kullandı.

Aynı operasyonda El Kaide’ye katılan 2 ABD'linin de
öldürüldüğüne inandıklarını belirten Earnest, bunlardan
birini El Kaide lideri olan Ahmed Farouq, diğerinin de
örgütün önemli üyelerinden biri haline gelen Adam
Gadahn olarak gösterdi. 

Earnest, "Farouq ve Gadahn El Kaide üyeleri
olmalarına rağmen onlar da spesifik olarak hedef

alınmamıştı ve operasyonlar sırasında orada
bulunduklarına dair elimizde bir bilgi yoktu" ifadelerini
kullandı.

OBAMA: “OPERASYONUN SORUMLULUĞUNU
ALIYORUM”
ABD Başkanı Barack Obama, Weinstein ile Porto’nun

"yanlışlıkla" öldürüldüğünün
açıklanmasının ardından
kameraların karşısına geçti.

Weinstein ilk rehin
alındığında, kendisinin
kurtarılıp ailesine
kavuşturulması için elden
geleni yapması noktasında
istihbarat servisine direktif
verdiğini kaydeden Obama,
Lo Porto’nun bulunması için
de İtalya hükümetiyle işbirliği
yaptıklarını söyledi. 

Obama, operasyonda
Weinstein ve Lo Porto’nun da
hayatını kaybetmesinin

“herkes için acı verici” olduğunu ifade ederek,
Weinstein’in ailesini ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi’yi
arayarak bu acı haberi verdiğini kaydetti.

Obama, “Bu kaybı açıklayabilecek veya acıları
hafifletebilecek hiçbir kelime yok. Başkan ve
Başkomutan olarak tüm terörle mücadele
operasyonlarının sorumluluğunu alıyorum, Warren ve
Giovanni’nin hayatlarını alan bu operasyon da dahil.
Olanlardan derin üzüntü duyuyorum ve ABD yönetimi
adına ailelere en derin özürlerimizi iletiyorum”
ifadelerini kullandı.

“Avrupa, Akdeniz’i mezarlığa çevirdi”

NATO’ya üyelik referandumu

24 Nisan 2015

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-
Hüseyin, haftasonu Akdeniz'de 700
kişinin hayatını kaybetmesinin ardından
Avrupa Birliği'ne (AB) göçmenler
konusunda "çok yönlü, daha cesur ve
hisli" bir tutum sergilemesi çağrısında
bulundu.

"Bu son trajedinin ardından dehşete
kapıldım, ama şaşırmadım. Son yaşanan
ölümler ve yüzlercesi ne yazık ki
önceden öngörülmüştü" diyen Zeyd,
İtalya’nın uygulamaya 2014 yılında son
verdiği göçmen kurtarma operasyonu
"Mare Nostrum"un hayat kurtarmada
daha cesur ve başarılı olduğunu, onun
yerini alan AB'nin "Triton"
operasyonunun ise bu amaca uygun
olmadığını ifade etti. 

Zeyd, "Avrupa dünyanın en
savunmasız göçmenlerine sırtını
dönüyor ve Akdeniz'in büyük bir mezara
dönüşmesi riskini alıyor. Avrupa
ekonomisinin düşük vasıflı işçilere
ihtiyacı var ve göçmenler buna katkıda
bulunmak için  çırpınıyor." ifadelerini
kullandı. 

Zeyd sözlerine şöyle devam etti:
"Politikacıların caydırıcı kararlar alma
yaygarasına katılmak yerine cesur
liderlik göstermesinin zamanı geldi. Bu
politikalar işe yaramayacağı gibi, insan

yaşamı ve insan hakları açısından da
kabul edilemez.  Avrupa hükumetlerinin,
toplumları zehirleyerek yabancı
düşmanlığına iten, ileriyi göremeyen
kısa vadeli politik reaksiyonları bir
kenara bırakarak hayat kurtarmaya
öncelik vermesi için bu şekilde daha kaç
trajedi yaşanması gerek." 

Akdeniz'de hafta sonu meydana gelen
kazada  Libya açıklarında yüzlerce kaçak
göçmeni taşıyan bir tekne batmış,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiseri Antonio Guterres, içinde 950
kişinin bulunduğu düşünülen teknenin
batmasının ardından bunun Akdeniz
tarihinin en büyük faciası olabileceğini
söylemişti. Kazadan sonra yüzlerce
kaçak göçmenin kaybolduğu açıklanmış,
bu sayının en az 700 civarında
olabileceği bildirilmişti.

“AKDENİZ’DE BU YIL 
30 BİN KAÇAK 
GÖÇMEN ÖLEBİLİR”
Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de bu
yıl teknelerin batması sonucu ölen
göçmenlerin sayısının 30 bine
ulaşabileceğini bildirdi.

Örgüt, 2015'te Akdeniz'deki göçmen
ölümlerinin, geçen yılın aynı dönemine
göre 30 kat daha fazla olduğuna dikkat
çekti.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel

Millman Cenevre'de yaptığı açıklamada,
geçen yılın aynı döneminde Akdeniz'de
sadece 56 göçmenin öldüğüne dikkat
çekti.

Millman, "2014'teki 3279 olan toplam
ölü sayısının bir kaç hafta içinde
aşılacağından ve yıl sonuna kadar 30
bine ulaşabileceğinden, hatta daha da
fazla olabileceğinden korkuyoruz" dedi.

“BAŞARISIZLIK HİKAYESİ”
Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
(IFRI) Uzmanı Matthieu Tardis,
Akdeniz'de yaşananlardan Avrupa'yı
sorumlu tuttu.

Yaşanan dramın arkasında
Avrupa'nın uzun yıllardır yürüttüğü
etkisiz politikaların yattığını belirten
Tardis, "Akdeniz'de 800'den fazla kişinin

göz göre göre can vermesi Avrupa'nın 30
yıldır yürüttüğü politikaların ne kadar
başarısız olduğunun kanıtıdır.
Başarısızlığın temelinde Avrupa'nın
mülteci sorununu Avrupa düzeyinde
çözmekteki isteksizliği yatmaktadır."
ifadelerini kullandı. 

Fransız uzman, sadece bu yıl bin
600'den fazla kaçak göçmenin
Akdeniz'de can verdiğini hatırlatarak
alınan önlemlerin yetersiz olduğuna
dikkati çekti.

Kaçak göçmen sorununda Avrupa'nın
İtalya'yı da yalnız bıraktığının altını
çizen Tardis, İtalya'nın tek başına
yürüttüğü Mare Nostrum
operasyonunun, Avrupa'yla yürütülen
Triton operasyonundan daha etkili
olduğuna işaret etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin
NATO'ya üyeliğine halk oylamasıyla karar verileceğini
açıkladı.

Resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da basına
açıklamalar yapan Poroşenko, NATO'ya üyeliğin
Ukrayna'nın esas meselelerinden biri olduğunu belirterek,
bu konuyu referanduma taşıyacağını söyledi.

Poroşenko, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusu esas
meselelerden sayılır. Bunu referanduma taşıyacağım, halk
da karar verecek" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için belirli şartları
yerine getirmesi gerektiğinin farkında olduğunu
vurgulayan Poroşenko, "Biz silahlı kuvvetlerimizi
güçlendirmek ve modernize etmek için çok çalıştık ve
bugün ülkemizi savunabilecek deneyime sahibiz."
değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliğinin yıllar sonra kendi savunma sistemini
oluşturabileceğini ifade eden Poroşenko, güvenlik
alanındaki tüm eski uluslararası antlaşmaların
çalışmadığını savundu.

Poroşenko, Ukrayna'nın doğusundaki savaşın, tüm
Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit ettiğini de sözlerine
ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin,
Akdeniz'deki göçmen facialarında Avrupa'yı
duygusuzlukla suçlayarak, Avrupa'nın göç-
menlere sırt döndüğünü ve Akdeniz'i mezarlı-
ğa çevirdiğini söyledi.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Bankalar için rahatlatıcı

açıklama...
AVRUPA Merkez Bankası (ECB) icra

kurulu üyesi Benoit Coeure, Yunan
bankalarının borçlarını ödeyebilir durumda
ve ellerinde yeterli teminat olduğu sürece
ECB'den likidite desteği alacağını ve
Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkmasının
söz konusu olmadığını söyledi.   

SİRİZA hükümet ile Yunanistan'ın
kreditörleri Euro bölgesi ve Uluslararası
Para Fonu (IMF) arasında ülkenin taahhüt
ettiği reformlar konusunda birkaç aydır
devam eden müzakerelerde görüş birliğine
varılamadı.    

Borçlarının vadesi yaklaşan ve nakit
kaynakları hızla azalan Yunanistan taahhüt
ettiği reformlara nihai halini vermeden mali
yardım alamayacak. Bu durum piyasalarda
belirsizlik yarattığı gibi, Yunan
bankalarından da mevduat çıkışına yol
açıyor.

Bankalar bu durum karşısında Yunan
Merkez Bankası'ndan teminat karşılığı acil
ihtiyaçları için likidite desteği alıyor.

ECB'DE KOLAYLIK SAĞLAMA
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR   
Basında yer alan haberlere göre ise ECB
likidite yardımı için gösterilen teminatlara
iskonto uygulanmasına yönelik bir çalışma
yürütüyor. ECB konu hakkında resmi bir
açıklamada bulunmadı.

Bankalardan Aralık ile Şubat ayları
arasında 24 milyar euro mevduat çıkışı
olurken, bankalar geçen ay itibariyle 68.5
milyar euro acil likidite desteği alıyorlardı.

Coeure, Kathimerini'ye yaptığı
açıklamada, "Açıkça görülüyor ki şu an
durum sürdürülebilir değil. İşlerin yoluna
girmesi için Yunan yetkililerin hızla ve
kararlılıkla adım atması gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği, ECB ve IMF ile Yunanistan

arasındaki görüşmelerde mesafe alınmış
olmasına rağmen taraflar arasında belirgin
görüş ayrılıklarının giderilmesi gerekiyor.

Yunanistan'ın euroyu bırakmasının "söz
konusu olmadığını" ifade eden Coeure,
ülkede sermaye kontrolleri uygulanması
ihtimalinin de ECB'nin değerlendirdiği
unsurlardan biri olmadığını belirterek, "Bu
tür kararların alınması ECB'nin

sorumluluğunda değil, ulusal otoritelerin
yetkileri arasında yer alıyor" dedi.

Coeure, "Tıpkı Yunanistan'ın euroya
ihtiyaç duyması gibi euro da Yunanistan'a
ihtiyaç duyuyor. Yunan halkının büyük
bölümü euroyu tutmak istiyor. Bu tercihler
doğrultusunda gereken adımları atmak da
Yunan hükümetinin sorumluluğunda" dedi.

Yunan bankaları borçlarını ödeyebilir durumda olduğu 
sürece likidite desteği alacak.

Hükümet, yerel yönetim
fonlarına el koyuyor

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, yerel
yönetimlerden fonlarını merkez bankasına
devretmesi talimatında bulundu.

Kurtarma fonuna ilişkin müzakerelerin
açmaza girmesiyle, Çipras’ın maaş ve
Uluslararası Para Fonu’na (IMF) borcunu
ödemesi için nakde ihtiyacı var. Yunan
tahvilleri bu adımın ardından gerileyerek,
3 yıllık tahvil faizlerini, 2012’deki borç

yeniden yapılandırılması sonrasındaki en
yüksek seviyeye çıkardı. Bu talimat ana
muhalafet partisi tarafından sert tepkiyle
karşılaştı.

Karara ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa
göre, hali hazırda ticari bankalarda
bulunan rezervleri merkez bankasına
devretme talimatı 2 milyar euronun
üzerinde getiri sağlayabilir. 
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Muheterem hemşehrilerim;
Her sene olduğu gibi bu yıl da, bir

hafta gecikme ile “İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ” geçen hafta Pazar günü yıllık
yönetim ve denetim kurulları idare
heyetleri seçimlerini yaptı.

1 numaralı fotoğrafta gördüğünüz
gibi çoğu yeni, eğitimli ve taşı sıksalar
suyunu çıkaracak güçte gençler.
Kendilerine en içten duygularla
başarılar dileriz.

13 Nisan 2014 Pazar günü seçilip, bir
yıl İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ni yöneten
genç kardeşlerimizden birkaçı bu yılki
yönetim kuruluna aday olmadılar,
ayrıldılar. Onlara önce bu kutsal
müessesede vazife alıp hizmetleri için
teşekkür eder, güle güle diyoruz.

Onlar gençtir. İnşallah kendilerini
gelecek yıllar daha büyük şevk ve
iştahla yine İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
yönetim kurullarında görürüz.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Misaki Milli sınırları dışında kalan

TÜRK kitlelerin ilk kurduğu dernek
İSKEÇE TÜRK GENÇ YURDU demiştik
geçen hafta. Özet olarak genel bilgilerle
de bu olayı sizlere sunmuştuk. Ümit
ediyoruz, Batı Trakya Türkleri’nin
geçmiş tarihine meraklı olanlara faydalı
olmuşuzdur.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Bu ilk kurduğumuz derneğimizin taa

ilk yıllarında, kurucu üyeler arasında
incir çekirdeği kadar küçük çekişmeler
yüzünden ne yazık ki yine geçen hafta
izah etmeye çalıştığımız gibi İSKEÇE
TÜRK OCAĞI kulübü doğmuştur.

Biz, çok büyük bir şans eseri olarak
bu iki kulübün üyelerinden bir çoğunu
yakinen tanımıştık. Bu değerli
ağabeylerimiz birbirleri ile çok yakın
arkadaş oldukları halde maalesef
1930’dan 1935-1936’ya kadar bencillikleri
yüzünden iki derneği
birleştirememişlerdir.

Ancak, İskeçe’nin meşhur
ailelerinden biri olan Şemibeyzade Baki
ZORLU, Galatasaray Lisesi’nde eğitim
alırken,  Beyoğlu’nda kaldığı evin
karşısında “ELLİNİKİ ENOSİS –
YUNANLILAR BİRLİĞİ” teşkilatını ve
üyesi olarak yakından tanıma fırsatı
bulmuştur.

İşte bu çok muhterem “BEYOĞLU”
beyefendisi Baki ZORLU ağabey,
İskeçe’ye gelince iki dernekte yer alan
İskeçelileri barıştırmıştır. Baki ZORLU
ağabey iki dernek mensuplarını İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ İSMİ ALTINDA
birleştirmeyi başardıktan sonra 1936
Nisan’ında geniş çapta bir “GENEL
KURUL” yaparak yeni kurulacak
derneğin adını İskeçeliler’e tanıttı. “17

KASIM
1936”da tüzüğü İskeçe Bidayet
Mahkemesi’ne sunarak onaylandıktan
sonra “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ KULÜBÜ”
dünyaya gelmiş oldu. Baki ZORLU
ağabey bu derneğin ilk başkanı
olmuştur. Baki ZORLU ağabey, 1937
yılında “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
Başkanı iken “BEYOĞLU” kültürüne

kavuşmak
üzere İskeçe’den ayrılmıştır.

Baki ZORLU ağabey, Türkiye’de araba
lastiği fabrikası kurarak emekliye
ayrılıncaya kadar İSTANBUL – İSKEÇE -
AVRUPA arasında mekik dokumuştur.
Emekliliğini İstanbul’da geçirmiş ve
orada ölmüştür.

Bize “TÜRK BİRLİĞİ” simgesini

bırakan
Baki ZORLU ağabeye, Allah gani gani
rahmet eylesin.

Bu arada İskeçe Türk Birliği,
1936’dan sonra Batı Trakya’da “TÜRK”
ismi altında kurulan bütün derneklerin
simgesi olmuştur.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

SEKSEN SEKİZ YIL’da
14 Nisan 1927’de İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU kuruldu.

11 Mayıs 1930’da İSKEÇE TÜRK OCAĞI kuruldu.
17 Kasım 1936’da İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ kuruldu. 

Yukarıdaki fotoğrafta bugün (TÜRK) ismi ile iftihar ettiğimiz birliklerimizin isim babası Şemibey Zade Baki ZORLU ağabeyi görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta 19 Nisan 2015  Pazar günü yeni seçilen İskeçe (TÜRK BİRLİĞİ) yönetimini görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta 13 Nisan 2014’de seçilen TÜRK BİRLİĞİ yönetimini görmektesiniz.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda sosyal fobi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
azı çocuklar
tanımadıkları
kişilerden korkar,

toplum içine çıkmaktan
hoşlanmaz, kalabalıktan
sıkılır, böyle ortamlarda
ağlamaya başlar, terler, sık sık
tuvalete gitmek isterler. Bu
gibi durumlarda çocukta
“sosyal fobi” olduğu
düşünülebilir.

Sosyal fobisi olan çocuk,
diğer insanların kendisiyle
alay edeceklerini zannederler.
Bunun için de tanımadığı
kişilerin arasında
konuşmaktan çekinir. Yanlış
bir şey yapabileceği
endişesiyle kendi kabuğuna
çekilir.

Sosyal fobi, çocuğun
aktivitelerini kısıtlayan bir
durumdur. Korktuğu şey
başına gelmesin diye sürekli
kaçar. Bu korkular, yaptığı
şeyi becerememe korkusu ya
da konuşamama gibi
korkulardır. Çünkü diğer
insanların onun hakkında
olumsuz düşündüklerini
zannetmektedir ve kendisiyle
alay edeceklerine inanır.
Bunun için de tanımadığı
kişilerin arasında endişeli,
huzursuz, sürekli
ağlamaklıdır.

Sosyal fobiye nelerin sebep
olduğuna baktığımızda:

Öncelikle genetik yatkınlık,
yani ailesinde utangaç ya da
sosyal fobisi olan kişilerin
çocuklarında da bu durumun
ortaya çıkabildiğini görebiliriz.
Öğrenilmiş davranışlar da,
yani çocukların anne babayı
model alması da bir sebeptir.
Utangaç ve çekingen anne
babanın çocuklarında da
sosyal fobiye rastlayabiliriz.

Aile içi ilişkiler, bir diğer
faktördür. Anne - babayla
sağlıklı bir bağ kuramamış,
sorunları olan çocuklarda da
bu durumu görebiliriz. Anne -
baba çocuğa gereken ilgi ve
sevgiyi veremediği sürece,
çocukta da bir güven eksikliği
ve korku hali görülebilir.

Sosyal etkileşim eksikliği,
yani yaşamlarının ilk yıllarında
diğer insanlarla
görüştürülmemiş, evde aileyle
düzgün ilişkileri olmamış
çocuklarda da sosyal fobiye
rastlanabilir. Ayrıca, aileden,
arkadaşlarından ya da
öğretmenlerinden ağır
eleştiriler alan, kendileri ile

bazı hareketleri yüzünden alay
edilen çocuklarda da sosyal
fobi görülebilir. 

Yine, ailenin çocuktan çok
fazla beklentilerinin olması,
çocukta sosyal fobiyi
geliştirebilir. Çünkü çocuğun
yapabileceklerinin çok
üzerinde başarı beklemek,
okulda birincilik alması için
onu sıkmak, her zaman takdir
almasını istemek, çocuk
başaramayınca da bunu
yüzüne vurmak, çocuğun
insanlardan kaçmasına, kendi
kabuğuna çekilmesine neden
olabilir.

Sosyal fobisi olan çocukarın
ailelerinin bunu çocuklarının
yüzüne vurması çok yanlıştır.
Onun toplum içinde çekingen,
utangaç ve pasif olmasını
eleştirerek çocuğa bağırmak,
ona daha çok zarar verecektir.
Bunun için de onu
desteklemek ve anlayışlı
olmak gerekir. Yaşadığı bu
sıkıntı ve korkuları hakkında
onunla konuşmaya çalışarak
rahatlaması sağlanmalıdır.
Onun yaşındayken, anne
babasının da kendisinin gibi
sıkılgan olduğunu çocuğa
söylemeleri onu
rahatlatacaktır.

Ayrıca anne - baba olarak
özgüveni gelişmiş kişileri
karşısında görmek çocuğu
rahatlatacaktır. Bunun için de
çocuğun karşısında daima
kararlı ve kendinden emin
durmak, anne - babanın
yapacağı doğru bir davranıştır. 

Bunlara paralel olarak da
anne - baba, çocuk zor işleri
başardığında ya da mesela
yabancı bir çocuğa yaklaşıp
arkadaş olmaya çalıştığında
onu teşvik ederek takdir
etmelidir. Onu sık sık yeni
ortamlara götürerek, değişik
kişilerle tanışmasını
sağlamalıdırlar. Bunun için
teşvik gereklidir. Mesela,
parkta yabancı bir çocukla
oynadığında, onu
ödüllendirmek, cesareti
pekiştirecektir.

Eğer çocuğun sosyal
fobisini yenmesinde aile
yardımcı olamıyorsa, bir
uzmandan yardım
istenmelidir. Çünkü bu durum
düzeltilmezse, çocuk yetişkin
olduğunda da herkesten
kaçan, yalnız ve mutsuz bir
kişi olacaktır.
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İskeçe Hastanesi için
personel istediler

İSKEÇE Hastanesi Doktorlar Birliği, hükümete
çağrıda bulunarak personel talebinde bulundu.

Mevcut personelim yetersiz olduğu ve insanlık
dışı koşullarda çalıştığı belirtilen açıklamada,
“Çoğu kez öfkeli vatandaşlarımızın
meslektaşlarımıza karşı şiddete başvurduğuna ve
sorunları görmezden gelerek acilen hizmet
verilmesini talep ettiğine de şahit oluyoruz.”
ifadeleri yer aldı.

Açıklamada hastane doktorlarının talepleri şu

şekilde sıralandı:
- Tüm sağlık sistemi için acilen kadrolu personel

alınması. 
- İskeçe Hastanesi için; Patoloji, Anesteziyoloji,

Kardiyoloji, Kadın Doğum ve Yoğun Bakım
üniteleri için acilen doktor alımına gidilmesi.

- Memorandum politikaları nedeniyle kesinti
yapılan ek mesailerin ödenmesi. 

- Sağlık sektörünün normal bir şekilde
çalışabilmesi için gerekli ödemelerin yapılması. 

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen abo ne le ri mi zin, 
Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 

Gülfidan Burbun muhasebe
bürosunu açtı

İSKEÇELİ genç muhasebeci
Gülfidan Burbun muhasebe
bürosunu açtı. 

1982 yılında İskeçe’de doğan
Gülfidan Burbun, İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu’nu
bitirdikten sonra, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve
Lisesi’nden mezun oldu. Ardından
Selanik Makedonya Üniversitesi
Muhasebe ve Finans Bölümü’ne
devam eden Gülfidan Burbun,
2007 yılında bu bölümden mezun
oldu. 

Gülfidan Burbun’un muhasebe
bürosu, Thermopilon sokağı 29
numarada, BTAYTD İskeçe Şubesi
karşısında bulunuyor.

Beden eğitimi öğretmeni Halil
Özkan ile evli olan Gülfidan
Burbun, iki çocuk annesi. 
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Beşiktaş transferde dev
bir adım attı. Geçtiğimiz
günlerde İngiltere’ye giden
Fikret Orman, Chelsea’yle
transfer ortaklığı
konusunda anlaşma
sağladı. İlk bomba hazır;
Marko Marin.

İNGİLİZ DEVİ İLE
TRANSFER ORTAKLIĞI
Sezon başında sık sık
Londra’ya giden ve Demba
Ba transferinde başkan
Fikret Orman, bu
temaslarını önemli bir
anlaşmayla taçlandırdı.

Siyah beyazlıların
patronu, İngiliz deviyle
transfer ortaklığına girme
konusunda el sıkıştı. ada
temsilcisinin yöneticileriyle
yaklaşık 1 hafta temaslar
kuran ve Chelsea-
Manchester United
karşılaşmasını da kiraladığı
locadan takip eden Orman,
kulübe önemli isimleri
kazandırma konusunda dev
bir adım attı.

Yeni sezonda kadrosunu
önemli isimlerle
güçlendirmek isteyen siyah
beyazlılar, bonservisi
Chelsea’de olan Marko
Marin’i renklerine
bağlamak için önemli yol
kat etti.

DEMBA BA’YI DA
ALMIŞLARDI
Chelsea’nin tecrübe
kazanmasını istediği
yüksek profilli ve
kadrosunda düşünmediği
önemli isimleri
değerlendirecek olan
Beşiktaş, Marko Marin’e
kancayı attı.

DEMBA BA’ya 6 
MİLYON EURO
Anderlecht’te kiralık olarak
görev yapan Marin, sezon
başında da Kartal’ın
gündemine gelmişti.
Bilindiği gibi geçen sezon
da Beşiktaş, Demba Ba’yı 6
milyon euro karşılığında
Chelsea’den renklerine
bağlamıştı.

Fenerbahçe’den tarihi başarı Beşiktaş’tan
Marko Marin
hamlesiFENERBAHÇE Ülker Basketbol takımı

Avrupa’da tarihi bir başarıya imza attı.
Maccabi Electra’yı deplasmanda 75-74 yenen
Fenerbahçe Ülker seriyi 3-0’a getirdi ve THY
Euroleague’de Final Four’a yükseldi.

Fenerbahçe Ülker, Turkish Airlines (THY)
Euroleague Play-off serisi üçüncü maçında
İsrail ekibi Maccabi Electra Tel Aviv’e konuk
oldu.

Seride 2-0’lık üstünlüğü bulunan Sarı-
lacivertliler, serinin üçüncü maçında
Menora Mivtachim Arena’da karşılaştığı
rakibini 75-74 ile geçerek seriyi 3-0’a getirdi
ve adını 15-17 Mayıs tarihlerinde Madrid’de
düzenlenecek Final Four’a yazdırdı.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan
Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet,
kutlamalarını soyunma odasında da
sürdürdü. 

DÖRTLÜ FİNAL’E 14 YIL SONRA BİR
TÜRK TAKIMI
Avrupa Ligi’nde 14 yıl aranın ardından bir
Türk takımı Dörtlü Final’de oynama hakkı
kazandı.

Daha önce, o zamanki adıyla Efes Pilsen
(Anadolu Efes), 1999-2000 sezonunda
Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final oynayan ilk

Türk takımı oldu. Anadolu Efes,
Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlelen
organizasyonda Avrupa üçüncülüğünü elde
etmişti.

Bir sonraki sezon ise Avrupa Ligi iki farklı
organizasyon altında oynandı. Lacivert-
beyazlı ekip, FIBA tarafından düzenlenen

Suprolig’e katılmış ve burada da Dörtlü
Final oynayarak yine Avrupa üçüncüsü
olmuştu.

Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes’in iki
sezon üst üste oynadığı Dörtlü Final
başarısını 14 yıl sonra tekrarlayan ilk Türk
takımı olmayı başardı.

Atina’da Türk hakeme tehdit
Turkish Airlines

Euroleague’de geçtiğimiz
pazartesi günü oynanan
Panathinaikos-CSKA Moskova
maçından sonra, aralarında
Recep Ankaralı’nın da
bulunduğu hakemlerin odasına
yapılan baskının detayları
ortaya çıktı. Panathinaikos’un
eski başkanı olduğu belirtilen
Giannakopoulos, Ankaralı’yı
ölümle tehdit etmiş.

Basketbol dünyası
Euroleague’de geçen pazartesi
günü oynanan çeyrek final
serisinde Panathinaikos’un
Atina’da CSKA Moskova’yı 86-85
yendiği maçın ardından
yaşananlarla sarsıldı.

Yunan ekibinin eski başkanı
Giannakopoulos’un hakem
Recep Ankaralı’yı tehdit etmesi
gündeme bomba gibi düştü.

Euroleague yönetimi, hakem
raporu doğrultusunda, hakem
odasını basan Panathinaikos
eski başkanı Giannakopoulos’a,
Ankaralı’ya olan tehdit ve
küfürlerinden dolayı 150 bin
Euro para cezası verdi.

POLİSİ İÇERİ ALMADILAR
Atina’da
Olimpik Spor Salonu’nda
yaşanan olayın hakem raporuna
yansımayan kısmı daha
vahimdi.

Hakem odasına iki
korumayla kapıyı kırarcasına
giren ve büyük bir mumu
Ankaralı’ya fırlatırken tehdit ile
küfürler savuran
Giannakopoulos, bu saldırıyı
gerçekleştirdiğinde, iki
korumanın kapıda durup Yunan
polisini içeri almadığı belirtildi.

Bu arada raporda yanında
“Bir kişi vardı” diye yazılsa da
Giannakopoulos’un hakem

odasına iki korumayla geldiği
öğrenildi.

ALANDA SIKI KORUMA
Recep Ankaralı’yı öldürmekle
tehdit eden Giannakopoulos,
Euroleague yönetimine iletilen
rapora göre şu ifadeleri
kullandı: “Seni öldüreceğim. Bu
akşam Yunanistan’dan sağ
ayrılamayacaksın. Seni ve aileni
öldüreceğim. Sana söz
veriyorum bunu yapacağım.” 

Maç, 21.45’te başlayıp 23.45’te
biterken yaşanan bu olay
nedeniyle Recep Ankaralı, gece
yarısı 01.00’e kadar diğer
hakemler Hırvat Radovic ve
Sloven Javor ile birlikte salonda
tutuldu.

Polis bu şekilde güvenliğini
sağlamaya çalıştığı Ankaralı’yı
oteline de koruma ile götürdü.

Ertesi sabah ülkelerine
dönen hakemler havalimanına
ayrı ayrı polisler eşliğinde gitti.

Hakemler pasaport
kontrolünden geçene kadar
kendilerine polis refakat etti. 

Van Persie, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geri çevirdi!

MANCHESTER
United’ın Hollandalı

forveti Van Persie’nin
Galatasaray ve

Fenerbahçe’yi geri
çevirdiği iddia edildi.
Hollandalı yıldız
futbolcu Robin Van
Persie’nin Türkiye’den
gelen teklifleri geri
çevirdiği ortaya çıktı.

İngiliz basınında
yer alan haberlere
göre hem Fenerbahçe
hem de Galatasaray,
oyuncu için girişimde
bulundu. İki kulübün
de çok iyi koşullarda
kontratlar teklif
ettikleri ancak

Manchester Unitedlı
golcünün bunları
reddettiği öne
sürüldü.

31 yaşındaki
oyuncuya gelen bu
tekliflerin 3 yıllık ve
haftalık 220 bin sterlin
düzeyinde olduğu
belirtildi. Van
Persie’nin aklındaki
düşüncenin
Manchester United’da
kalmak olduğu
vurgulandı.
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Çipras borcunu ödemeyen
işadamını tutuklattı

Edirne’nin ünlü tava ciğeri artık GÜMÜLCİNE’de                                                                             

Lezzetin
adresi SOFRAM

EKONOMİK krizden çıkmak için AB
ile kredi pazarlığı yapan Çipras
hükümeti, içerde kaynak bulmak için de
yoğun çaba harcıyor. Çipras
hükümetinin hedef aldığı ilk kesim ise
vergi kaçıran zenginler oldu.

Başbakan Aleksis Çipras'ın vergi
borcunu ödemediği için hakkında
tutuklama kararı çıkarttığı ilk isim ise,
ünlü işadamı Leonidas Bobolas oldu.

Yıllık 1.2 milyar euro cirosu bulunan
inşaat şirketi Ellaktor'un sahibi 53
yaşındaki Bobolas’ın, 2 milyon euro vergi
borcunu ödemediği için hakkında
tutuklama kararı çıkarıldı. Yunanistan ve
diğer ülkelerde inşaat ve enerji
sektöründe faaliyet gösteren Ellaktor'un
sahibi Bobolas  karakola giderek ifade
verdi.

Televizyon kanalı "Skai", Bobolas'ın
hapis cezasından kurtulmak için 2
milyon vergi borcunu derhal ödediğini
iddia etti.

Ellaktor'un sahibi Leonidas
Bobolas'ın ismi vergi kaçıran zengin

Yunanlılar listesinde yer alıyordu. Söz
konusu liste İsviçre'de faaliyet gösteren
HSBC'nin gizli banka hesaplarının
çalınmasıyla ortaya çıktı.

LAGARDE LİSTEYİ YUNAN
HÜKÜMETİNE İLETTİ 
IMF Başkanı Christine Lagarde, 2010

yılında Fransa Maliye Bakanı görevini
yürütürken bu liste eline geçti. Dönemin
Fransa Maliye Bakanı Lagarde, bu listeyi
Yunan hükümetine iletti.

Vergi kaçıran zengin Yunanlıların
isminin bulunduğu liste dönemin
Maliye Bakanı Yorgos Papakonstantinu
tarafından gizlendi. Çünkü listede
Papakonstantinu'nun iki kuzeni de
bulunuyordu. Papakonstantinu'nun iki
kuzeninin İsviçre'deki gizli hesaplarında
1.2 milyon euro olduğu tahmin
ediliyordu.

ESKİ BAKANIN DOKUNULMAZLIĞI
KALDIRILMIŞTI
Yunanistan parlamentosu 2009 ile 2011
arasında maliye bakanlığı görevinde
bulunan Yorgo Papakonstantinu’nun
dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Politikacı hakkında 2012’nin
kasımında savcılık soruşturma
başlatılmasını istemişti. Dokunulmazlık
hakkının kaldırılmasında eski bakanın
vergi kaçıran Yunan zenginlerinin adının
yer aldığı listeyi sakladığı şüphesi
önemli rol oynamıştı.

Ünlü tava ciğeri...
Çorba çeşitleri... 
Ev yemekleri...

Yemeğin Kralı!...

Krallara layık hizmet

SOFRAM’da

Adres:
Kilkis sokağı  

Gümülcine /  Komotini 
(King Food karşısı) 

Başbakan Aleksis Çipras, 2 milyon euro
vergi borcunu ödemeyen ünlü işadamı
hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Tutuklama kararı bulunan işadamının
vergi borcunu hemen ödediği iddia edildi.
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