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AVRUPA Konseyi Bakanlar Komitesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İskeçe
Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği
ile ilgili kararlarının uygulanmamasıyla ilgili
Yunanistan’a uyarıda bulundu. 

Bakanlar Komitesi, Yunan
makamlarından davaların yeniden esastan
görüşülmesine izin verecek şekilde adım
atmasını talep etti. 

Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarının
uygulanması konusunda Yunanistan’ın Eylül
2017’ye kadar somut bir sonuç elde edecek
şekilde adım atmaması halinde Yunanistan
için ikinci bir ara karar alacak. » 3

MERİÇ iline bağlı
Dimetoka’daki Türklerin
kurduğu derneğin mescidi
polisin talimatıyla kapatıldı.
Aleksandria’da yaşayan
Türklerin oluşturduğu
dernekteki mescitten sonra,
şimdi de Dimetoka’daki
mescide “yasak” getirilmesi
ibadet özgürlüğünün
sorgulanmasına neden oldu. 

» 9

Dimetoka’da
da mescit
kapatıldı!

bilimdünya

Turkuaz kart
dönemi başladı
Yabancılara Türkiye'de süresiz
çalışma ve oturma izni veren Turkuaz
Kart yönetmeliği Resmi Gazete’de
yayımlandı. BTTDD Genel Merkezi
tarafından yapılan açıklamada, “Batı
Trakya Türkleri’nin hiç bir şart
aranmaksızın bu yönetmenliğin içine
dahil edilmesi gerektiği inancındayız.”
denildi.  » 5

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, “makam gaspı”yla suçlanıyor.
Müftü Şerif, ilgili dosyayı almak üzere
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne
çağrıldı.  4

Irkçı Altın Şafak Partisi, DEB Partisi,
parti Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
aleyhine suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu Yargıtay (Arios Pagos)
nezdinde yapıldı.  »8

Altın Şafak’tan
suç duyurusu

İbrahim Şerif’e
“makam gaspı”
suçlaması

AİHM kararlarını uygulamayan
Yunanistan’a uyarı

»12-13“İkinci SÖPA olur mu
endişesine gerek yok”
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün kurucu müdürü Tsiakalos GÜNDEM’e konuştu.

SELANİK Aristotelio Üniversitesi bünyesinde açılan ve geçtiğimiz haftalarda resmileştirilen
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün oluşturulmasında görev alan, daha sonraki yıllarda emekli olan öğretim
üyesi Yorgos Tsiakalos, yeni bölümden mezun olan eğitimcilerin gereken Türkçe bilgisine sahip
olacağını belirtti. Tsiakalos, azınlıkta ikinci SÖPA vakası olur mu şeklinde endişelere gerek
olmadığını  vurguladı.  »6, 7
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ABTTF’den Brüksel’e çalışma ziyareti
AVRUPA Batı Trakya Türk

Federasyonu (ABTTF), 8 Mart
Salı günü Brüksel’de çalışma
ziyaretinde bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Merkez Ofisi
Sorumlusu K. Engin
Soyyılmaz’ın da eşlik ettiği
çalışma ziyareti kapsamında,
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi
milletvekilleri Slovakya’daki
Macar azınlığına mensup Pal
Csaky (EPP, Slovakya),
Romanya’daki
Macar azınlığına
mensup Csaba
Sogor (EPP,
Romanya),
Letonya’daki Rus
azınlığına
mensup Tatjana
Zdanoka
(Yesiller/EFA,
Letonya) ve
Finlandiya’daki
İsveç azınlığına
mensup Nils
Torvalds’ın
(ALDE,
Finlandiya) yanı
sıra ABTTF’nin
de üyesi olduğu
Avrupa Irkçılıkla
Mücadele Ağı
(ENAR) Direktörü
Michael Privot ile
görüştü.

GÜNCEL
GELİŞMELER
AKTARILDI
Çalışma ziyareti
kapsamında
yapılan görüşmelerde, Batı
Trakya Türkleri ile ilgili güncel
gelişmeler aktarılırken, 2017
yılına yönelik işbirliği konuları
da ele alındı. ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu, Yunan
hükümetinin Batı Trakya Türk
toplumuna mensup çocukların
yaşadığı bölgelerdeki altı devlet
anaokulunda, Yunanistan’daki
yüksek öğretim kurumlarından
mezun, Türkçe ve Yunanca
dillerini bilen bir Batı Trakya

Türkü’nün Yunan anaokulu
öğretmeni ile birlikte çalışmasını
öngören pilot uygulamayı hayata
geçireceğini, bununla Batı
Trakya Türk toplumunun iki dilli
azınlık okulları talebinin ısrarla
göz ardı edilerek bir kez daha
eğitim özerkliğine müdahale
edildiğini  kaydetti.

Batı Trakya Türk toplumunun
seçtiği müftülerin Yunan
hükümetince halen
tanınmadığını belirten

Habipoğlu,
yaşanan son
gelişmeler
ışığında Yunan
hükümetinin,
2013 yılında
kabul edilen ‘240
İmam Yasası’
uyarınca,
müftülerin
sözleşmeli
memur olarak işe
alınan din
görevlilerince
seçilmesi ve
akabinde
atanması
uygulamasına
giderek dini
özerkliği
tamamen
ortadan
kaldırmayı
amaçladığını
ifade etti.

Yunanistan’da
Batı Trakya
Türkleri’ni hedef
alan ırkçı ve
ayrımcı

söylemlerin devam ettiğini
kaydeden Habipoğlu, bunun son
örneğinin Yunanistan Basketbol
Federasyonu Başkanı Yorgos
Vasilakopulos’un Yunanistan
Basketbol Kupası final maçında
Batı Trakya Türkleri’nin şiddet
olayları yaratacağı endişesiyle
daha önce planlananın aksine
hassas bir noktada olan İskeçe
şehrinde yapılmamasının
kararlaştırıldığına yönelik
açıklaması olduğunu söyledi.

BTTDD Başkanı  Eskişehir’de öğrencilerle buluştu
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Eskişehir’de Batı Trakyalı
üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Buluşmada Genel Başkan ile birlikte Genel
Merkez Denetim Kurulu Başkanı Seyit Saitoğlu,
İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur, BTTDD
Eskişehir Temsilcisi İsmail Urgancı ve BTTDD
İzmit Şubesi Gençlik Kolları üyeleri hazır
bulundu.

Genel Başkan Necmettin Hüseyin gençlerle
buluşmasında yaptığı konuşmada, “Bundan 10 -
15 yıl önce Eskişehir şubemiz aktif ve dinamik
şubelerimizden biriydi. Fakat buradaki öğrenci
sayısının azalması bu dinamikliği azalttı ve
sonrasında da burayı temsilciliğe çevirmek
zorunda kaldık. Son dönemde Eskişehir’deki iki
üniversitemizde öğrenci sayısında ciddi bir artış
var. Bu da temsilciliğimizin eski günlerine
dönmesi için olumlu bir adım olacak gibi
duruyor. Sizler Batı Trakya Türk gençleri olarak
dava bilincine sahip, gelecekte hem
doğduğumuz topraklarda, hem de anavatanda
bu davayı sürdürecek ve Batı Trakya Türkleri’nin
hak arama mücadelesine katkı koyacaksınız.
Bundan sonra da temsilciliğimiz aracılığı ile
burada bir araya gelerek hem kendi içinizdeki
arkadaşlığı pekiştirecek, hem de boş
zamanlarınızda Batı Trakyalı gençler olarak
birbirinize kol kanat gererek yardımcı

olacaksınız. Bizler de genel merkez olarak sizlere
gerekli her türlü desteği sonuna kadar
vereceğiz.” dedi.

Sohbet ortamında devam eden buluşma
sonrasında, İzmit’ten gelen gençlerle birlikte
Eskişehir turu gerçekleştirildi.

Çalışma
ziyareti

kapsamında
yapılan

görüşmelerde,
Batı Trakya
Türkleri ile
ilgili güncel
gelişmeler

aktarılırken,
2017 yılına

yönelik
işbirliği

konuları da
ele alındı.
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AVRUPA Konseyi Bakanlar
Komitesi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği ile ilgili
kararlarının uygulanmamasıyla
ilgili Yunanistan’a uyarıda
bulundu. 

Bakanlar Komitesi, Batı
Trakya Türkleri’nin dernek
kurma özgürlüğünün ihlal
edilmesine ilişkin Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)
üç kararının uygulanması
konusunda herhangi bir sonuç
elde edilmemesi nedeniyle
Yunanistan’ı eleştirdi. Bakanlar
Komitesi ayrıca, Yunan
makamlarından davaların
yeniden esastan görüşülmesine
izin verecek şekilde adım
atmasını talep etti. 

EYLÜL’E KADAR 
SÜRE TANINDI
Bakanlar Komitesi, AİHM
kararlarının uygulanması
konusunda Yunanistan’ın Eylül
2017’ye kadar somut bir sonuç
elde edecek şekilde adım
atmaması halinde Yunanistan
için ikinci bir ara karar alacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, AİHM kararlarının
uygulanmasını denetleme
görevi çerçevesinde, 7 – 10 Mart
tarihleri arasında yılın ilk
toplantısını gerçekleştirdi.
Bakanlar Komitesi, 7 Mart tarihli
toplantıda gerçekleştirdiği
inceleme sonucunda aldığı
karar ile Batı Trakya Türkleri’nin
dernek kurma özgürlüğünün
ihlal edilmesine ilişkin üç AİHM
kararının uygulanması
konusunda herhangi bir sonuç
elde edilmemesi nedeniyle
Yunanistan’ı eleştirdi. Konsey,

Eylül 2017’de yapılacak
incelemeye dek somut bir
ilerleme sağlanamaması
halinde Yunanistan hakkında
ara karar hazırlanmasına karar
verdi.

AİHM, Ekim 2007 tarihli ilk
kararında, Meriç İli Azınlık
Gençlik Derneği davasında
(Bekir Usta ve diğerleri davası),
Atina’nın Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin dernek kurma ve
toplantı özgürlüğüyle ilgili 11.
maddesini ihlal ettiğine karar
vermişti. 27 Mart 2008 tarihinde
ise AİHM, isminde geçen “Türk”
kelimesi nedeni ile kapatılan
İskeçe Türk Birliği davası (İskeçe
Türk Birliği ve diğerleri davası)
ve kurulmasına izin verilmeyen
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği davasında (Emin ve
diğerleri davası) Yunanistan’ın
örgütlenme ve dernek kurma
hakkını ihlal ettiği hükmüne
varmıştı.

2008 yılından bu yana Batı
Trakya Türkleri’nin dernek
kurma özgürlüğüne ilişkin üç
AİHM kararının Yunanistan
tarafından uygulanması
konusunu “Bekir Usta Grubu”
davaları adı altında takip eden
Bakanlar Komitesi,
Yunanistan’ın AİHM kararlarını
ısrarla uygulamaması nedeniyle
Haziran 2014’te ara karar kabul
ederek Yunan makamlarından
AİHM kararlarının
uygulanmasına ilişkin  somut
bir takvim sunmasını talep
etmişti.

7 Mart tarihli son incelemede
Bakanlar Komitesi, “Bekir Usta
Grubu” davalarına ilişkin son
gelişmeleri görüştü. İnceleme
neticesinde aldığı kararda
Bakanlar Komitesi,
Yunanistan’da AİHM

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Yunanistan ve AİHM kararları...

A
vrupa Konseyi, Avrupa
kıtasının güçlü
kuruluşlarından biridir.

Bugün 47 üyesi bulunmaktadır.
Bunlardan 28’i de Avrupa Birliği’ne
üye ülkelerdir. 

Avrupa Konseyi üyelerinin
imzaladığı, insan hakları, demokrasi
ve hukukun üstünlüğünü korumayı
amaçlayan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi 20 Mart 1950 tarihinde
Roma’da imzalanmış, 1952 yılında da
yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin üye ülkeler tarafından
uygulanıp uygulanmadığı denetleyen
adli merci ise Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’dir. İç hukuk yollarını
tüketen bireyler, insan hakları
ihlallerine ilişkin şikayetlerini kişisel
olarak Fransa’nın Strasbourg kentinde
bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne götürebilirler. 

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yanı sıra, Avrupa
Konseyi’nin faaliyette olan daha birçok
kurumu vardır. Bunlar arasında yer
alan ve üye ülkelerin dışişleri
bakanlarından ve onların
temsilcilerinden oluşan Bakanlar
Komitesi, ana karar organı olarak
görev yapar. AİHM’in kararlarının
uygulanıp uygulanmadığının takipçisi
de Bakanlar Komitesi’dir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni
imzalayan ülkeler arasında yer alan
Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik insan hakları ihlalleri
nedeniyle AİHM tarafından
yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. 

AİHM’de Yunanistan’ın suçlu
bulunduğu azınlık davaları arasında
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği yer almaktadır.
2007 ve 2008 tarihli kararlarında
AİHM, Yunanistan’ı dernek kurma
özgürlüğünü ihlalden suçlu bulmuştur.

AİHM kararlarının üzerinden geçen
yaklaşık 10 yıla rağmen, Yunanistan bu
konuda olumlu bir adım atmak bir
tarafa dursun, Yunan mahkemeleri
AİHM kararlarını hiçe sayan
beyanlarda bulunmuş ve bu kararların
ülkeyi bağlayamayacağını
savunmuşlardır. Başkent Atina’daki
siyasilerin tavrı da farklı değildir.

Azınlık dernekleri konusundaki
inatçı ve ısrarcı tutumundan
vazgeçmek istemeyen Yunanistan’a,
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nden son olarak ciddi bir
uyarı geldi. AİHM kararlarının

uygulanması konusunda herhangi bir
sonuç elde edilmemesi nedeniyle
Yunanistan’ı eleştiren Komite, Yunan
makamlarından davaların yeniden
esastan görüşülmesine izin verecek
şekilde adım atmasını istedi. 

Hatta, Yunanistan’ın Eylül 2017’ye
kadar somut bir sonuç elde edecek
şekilde adım atmaması halinde ikinci
bir ara karar alacağı uyarısında
bulundu. 

Evet, AİHM kararlarının yaptırım
zorunluluğu mevcut değil. Yani ülkeler
için bağlayıcı niteliği yok. Ama AİHM
kararlarını uygulamamak siyasi açıdan
ciddi bir itibar kaybı anlamına geliyor.
Bakanlar Komitesi’nin AİHM
kararlarının uygulanıp
uygulanmadığını takibinde de, siyasi
baskı ve itibar kaybı önemli bir araç
olarak kullanılıyor.

Ancak görünen o ki, Bakanlar
Komitesi’nin uyarılarına kulak
asmayan Atina için itibarının
zedelenmesi pek de önemli değil.
Azınlık dernekler konusunda adım
atmaya yeltenmeyen Atina, sanki daha
önceleri AİHM’de aleyhinde
sonuçlanan dava konularını da
gündeme getirmeye çalışıyor.

Neyi mi kastediyorum? Hemen
açıklayayım... 

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, “makam gaspı”
suçlamasıyla bir kez daha karşı
karşıya. Müftü Şerif, ilgili dosyayı
almak üzere geçtiğimiz günlerde
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne
çağrıldı. 

Hemen eski defterleri bir
karıştıralım...

İbrahim Şerif, “ makamı gasp” suçu
ve müftü kıyafetini “kanunsuz” olarak
taşımak suçundan 8 aya hapse
mahkum edilmişti. Yargıtay’ın da bu
kararı onaylamasından sonra İbrahim
Şerif, 1997’de Avrupa İnsan Hakları
Komisyonu’na başvurmuştu. 

1999’da Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, İbrahim Şerif davasında,
“Şerif’e karşı yürütülen idari işlemler
Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin
düşünce, din ve kanaat özgürlüğüne
dair 9. maddesinin ihlali” olduğu
gerekçesiyle Yunanistan’ı mahkum
etmişti.

Görünen o ki, geçen onca zamana
rağmen bir arpa boyu yol katedilmiyor.
İleri gidileceğine, geriye gidiliyor.
Tarih tekerrürden ibarettir. Ancak
çağdışı, insan haklarını ayaklar altına
alan tekerrülerin kimseye, başta da
Atina’ya faydası yoktur.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3

kararlarının uygulanması
amacıyla yeni bir
mekanizma oluşturulmasını
not ettiğini belirtti. Ancak
bununla birlikte Bakanlar
Komitesi, Mart 2016’daki
son incelemeden bu yana
“Bekir Usta Grubu” davaları
ile ilgili daha önce not
edilen bireysel önlemlere
ilişkin olarak herhangi bir
sonuç elde edilmemesi
nedeniyle Yunanistan’ı
eleştirdi.

Üç davada da AİHM
kararlarının ardından geçen
süreyi göz önünde
bulunduran Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi,
Yunan makamlarından
oluşturulan yeni
mekanizma kapsamında
davaların yeniden
görüşülmesi ya da
derneklerin kayıt edilmesi
için ilgili prosedürün
değiştirilmesini sağlayacak
şekilde Yunanistan’dan
yasama önlemleri almasını
istedi. Bakanlar Komitesi,
Yunan makamlarından
davaların yeniden esastan
görüşülmesine izin verecek
şekilde adım atmasını talep
etti.
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ATİNA’da düzenlenen panelde Batı
Trakya’daki müftülük kurumu tartışıldı.

Başkent Atina’da 13 Mart 2017 tarihinde
Avrupa Anayasa Hukuku Merkezi -
Themistokles & Dimitris Tsatsos Vakfı
(CECL) tarafından “Şeriat ve Müftü
Sorgulanıyor” başlığı altında bir panel
düzenlendi. Panelde, Batı Trakya Türk
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve İlhan
Ahmet konuşmacı, Hüseyin Zeybek de
dinleyici olarak yer aldı. ABTTF
Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi Fatma Ahmetçik de panele katıldı. 

Panelde, müftünün evlenme, boşanma
ve miras konularındaki yargıçlık
yetkilerine atıfta bulunuldu.

“MÜFTÜLERİN ALDIĞI KARARLAR
KONTROL EDİLMİYOR”
İlginin yoğun olduğu panelin oturum
başkanlığını Prof. Dr. Hristos Rozakis
yaptı. Panelin diğer konuşmacıları Eğitim,
Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı Din İşleri
Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, İskeçe
Barosu Eski Başkanı Kostas Gunaris ve
Trakya Dimokritos Üniversitesi okutmanı
Yannis Ktistakis, yaptıkları sunumlarda
müftünün yargıçlık yetkileri ve şeriat
uygulamasına atıfta bulunurken, (tayinli)
müftülerin Batı Trakya’da yaşayan
Müslümanlar üzerinde aile ve miras
hukuku alanlarında sahip olduğu
yetkilerinin sorgulanmadığı ve aldığı
kararların kontrol edilmediğini dile
getirdiler.

MUSTAFA MUSTAFA: 
“DÜZELTME İHTİYACI VAR” 
SİRİZA Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa konuşmasında, müftü konusunda
yaşanan sorunların çözümünün birçok
hukukçu ve bilim adamı tarafından göz
ardı edildiğini belirterek, Batı Trakya’da
uygulamada olan din hukukunun
düzeltilme ihtiyacının bulunduğunu,
küçük yaştaki evliliklerin ve boşanma
sonrası nafaka konusunun sorunlara yol
açtığını kaydetti.

İLHAN AHMET: “REFERANDUM İLE
AZINLIĞA SORULMALI”
Panele konuşmacı olarak katılan
Demokratik İttifak Rodop ili Milletvekil
İlhan Ahmet, “Şeri hukukun hükümetin
tasarrufuyla tek taraflı olarak kaldırılması
mümkün değildir” diye konuştu. Ahmet,
“Trakya’daki Azınlığın tâbi olduğu şeri
hukuk, Yunan anayasasınca bağlayıcılığı
ve üstünlüğü kabul edilen Lozan
Antlaşması’nın hükümlerine istinaden
uygulanmaktadır.” dedi. 

Azınlık mensuplarının boşanma,
velayet gibi şekli haklarında ve miras
hukukunda, İslam hukuku - örf ve adet
hukukunun uygulanacağının Lozan
Antlaşması’na göre karara bağlandığının
altını çizen İlhan Ahmet, “Yunanistan
anayasasının 28. maddesine göre,
uluslararası antlaşmalara binaen tanzim
edilen konularda, söz konusu uluslararası
antlaşmanın hükümlerinin anayasanın
hükümlerine göre üstünlüğü
bulunmaktadır. Buradan hareketle, Lozan
Antlaşması’nın 42. maddesinin 2.
paragrafındaki hükümlerde yer alan İslam
hukuku - örf ve adet hukuku uygulamasını
tek taraflı olarak Yunanistan’ın kaldırması
mümkün değildir.” diye konuştu. 

Hükümete referandum çağrısı yapan
Milletvekili İlhan AHMET, “Konuyla ilgili
son sözü Trakya’daki İslam dini mensubu
Müslüman azınlığın söylemesi
gerekmektedir. Bu açıdan hükümete,
bölgesel bir referandum ile azınlığa
konuyla ilgili nihai kararın sorulmasını
öneriyorum.” dedi. 

Milletvekili Ahmet diğer yandan
halihazırdaki şeri mahkemenin, adil ve
süratli yargılamada usul hukuku
gereklerine uymada ciddi eksikleri
olduğuna da dikkati çekerken,
“Muhakeme sürecindeki büyük
eksikliklerine rağmen şeri hukuk,
hükümetin tek taraflı tasarrufuyla ortadan
kaldırılamaz, ancak yargı süreci, mevcut
yasalar ve uluslararası antlaşmaların
hükümlerine göre belirlenen kurallar
çerçevesinde ıslah edilebilir.” dedi.

Atina'da “Şeriat ve
Müftü Sorgulanıyor”
paneli

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, “makam gaspı”yla
suçlanıyor. Müftü Şerif, ilgili dosyayı
almak üzere Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne çağrıldı. 

Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Müftü İbrahim Şerif, müftülük
makamını gasp etmekle suçlandığını
ve savcılığın emri üzerine 16 Mart
Perşembe günü Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne çağrıldığını söyledi.
Müftü Şerif, “16 Mart Perşembe günü
savcılığın emri üzerine Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldım.
Aynı gün avukatımla birlikte Emniyet
Müdürlüğü’ne gittik. Burada görevli
polis, bizlere Ceza Kanunu’nun 175.
maddesini ihlal iddiası, makam gaspı
ve diğer suçlamaların yer aldığı dava
dosyasını verdi. Daha sonra
avukatımla birlikte Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü binasından
ayrıldık. Şu anda dava dosyasını
inceliyoruz. Bizler de kanunlar
çerçevesinde hareket edeceğiz.” diye
konuştu.

AİHM YILLAR ÖNCE MÜFTÜ
ŞERİF’İ HAKLI BULMUŞTU
Hatırlanacağı üzere Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
1990’lı yılların başında ceza
kanununun 175. maddesini ihlal ettiği
iddiasıyla yargılanmış ve mahkeme
tarafından 8 ay hapis cezasına
çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne götürülen davada,
mahkeme Müftü İbrahim Şerif’i haklı
bularak, Yunanistan’ı 2 milyon 700
bin drahmi para cezasına çarptırmıştı.
Müftü İbrahim Şerif kendisine ödenen
bu tazminatı, o dönem Atina’da
meydana gelen depremden zarar
görenlere bağışlamıştı.

AVUKAT ERCAN AHMET
Bu arada, avukat Ercan Ahmet dava
dosyasıyla ilgili olarak, Müftü İbrahim
Şerif’in yetki gaspıyla suçlandığını
söyledi. Dosyada başka suçlamaların
da yer aldığını belirten avukat Ahmet,
dosyayı incelediklerini söyledi.

İbrahim Şerif’e
“makam gaspı”
suçlaması

BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) ile Batı Trakya
Türk Kadın Platformu’nun (BTTKP)
düzenlediği “Balkanlarda Türk Kadını
Olmak, Toplumsal Gelişim ve
Kadınların Güçlendirilmesi” konulu
panele Romanya’dan katılan konuklar,
11 Mart Cumartesi günü DEB Partisi
Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuk heyet,
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile bir görüşme
gerçekleştirdiler. Görüşmede Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş,
Romanya’dan gelen konukları DEB
Partisi Genel Merkezi’nde
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
tarihçesini ve partinin verdiği
mücadeleyi anlatarak, Batı Trakya

Müslüman Türk azınlığının sorunlarını
ve maruz kaldığı haksızlıkları dile
getirdi.

Ziyarette Romanya’dan gelen heyet
adına Romanya Aşağı Tuna Araştırma,
Geliştirme, Eğitim ve Türk Kültür
Merkezi Başkan Gülten Abdula Nazare
söz aldı. Nazare kendini ve
arkadaşlarını tanıttıktan sonra
rahmetli Dr. Sadık Ahmet ile ilgili
anılarını anlattı. Nazare, tarihi süreç
içinde Türklerin Romanya’ya gelişleri
ve bugün Romanya’da yaşayan
Türklerin demografik yapısı ile ilgili
bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş konuklara
DEB Partisi kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in çerçeveli bir fotoğrafını
hediye etti. 

Romanya’dan konuklar DEB’i ziyaret etti
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Turkuaz kart dönemi başladı
EĞİTİM düzeyi, mesleki deneyimi, bilim

ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki
faaliyetinin veya yatırımının ülke
ekonomisine, istihdama etkisi
doğrultusunda, Uluslararası İşgücü
Politikası Danışma Kurulu’nun önerisiyle,
başvurusu bakanlıkça uygun görülen
yabancılara “Turkuaz Kart” verilmesine
ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de
yayımlandı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yönetmeliğe göre, nitelikli
işgücü veya yatırımcının yanı sıra sanatçılar
ve bilim insanları ve Türk kültürünün
tanıtımına katkı sağlayan yabancılar da
‘Turkuaz Kart’ alabilecek. Resmi Gazete’de
Salı günü yayımlanan yönetmeliğe göre,
Turkuaz Kart verilen yabancıların eşleri ve
çocukları da kapsama girecek. 

Yurt dışında Turkuaz Kart’ın tanıtımını
yapacak yabancılar ise, “Turkuaz
gönüllüsü” olacak; bu kişilerin tanıtım
yapabilmesi için bakanlıkça uygun
bulunması gerekecek. Yapılan başvuruların
değerlendirilmesinde puanlama sistemi
dikkate alınacak. Lisans öğreniminin son
yılında olan veya lisansüstü öğrenim gören
öğrenciler de, üstün başarılıysa Turkuaz
Kart’a başvurabilecek.

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi
olmak kaydıyla verilecek. Bu sürenin
sonunda ise, kart süresiz hale gelecek.
Geçiş süresi içinde Turkuaz Kartlı
yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin
izlenmesi için bir uzman görevlendirilecek.
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında
sakınca görülen yabancılara kart

verilmeyecek. 
Turkuaz Kartlının; 6 ay içinde Türkiye’ye

gelmemesi ya da geçerli sebep olmaksızın 2
yıldan uzun süre aralıksız yurtdışında
kalması durumunda kartı iptal edilecek.

BTTDD’DEN AÇIKLAMA
Turkuaz Kart yönetmeliğinin Resmi
Gazete’de yayınlanmasının ardından Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel
Merkezi tarafından yapılan açıklamada,
“Bulunduğu yerlerde var olma mücadelesi
ile Türk’lük davasına hizmet eden Batı
Trakya Türkleri’nin hiç bir şart
aranmaksızın bu yönetmenliğin içine dahil
edilmesi gerektiği inancındayız. Ayrıca Batı
Trakya Türkleri’nin, Turkuaz Kart
sisteminin içine dahil edilmesi ile
anavatanda yaşadıkları ikamet tezkeresi,
çalışma izni ve sosyal güvence sıkıntılarının
tamamının son bulacağı aşikardır. Bu
sebeple hemşehrimiz Çalışma ve Sosoyal
Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen
Rumeli - Balkan Çalıştayı’nda verdiği
müjdelerin beklentisi ve Genel Başkan Av.
Necmettin Hüseyin’in çalıştayda yaptığı
konuşmada da belirttiği gibi Batı Trakya
Türkleri’nin Turkuaz Kart sisteminin içine
dahil edilmesi için aranacak şartlar için
“Türk soylu” olmaları şartı tüm şartların
üstündedir.” denildi.

KART SAHİBİ YABANCININ 
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin
sağladığı haklardan yararlanacak. Kart
sahibi olan yabancılar; Türkiye’de askerlik

yapma yükümlülüğünden muaf olacak,
seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme
haklarından yararlanamayacak. Sosyal
güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı
olup, bu hakların kullanımında ilgili
mevzuattaki hükümlere tabi olacak.

Kart sahiplerinin, Türkiye’deki ikamet,
seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet,
miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı
gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından Türk
vatandaşlarına uygulanmakta olan
mevzuata göre yürütülecek. Bu hak ve
yükümlülüklerin kullanılmasında özel

kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu
aranmış ise Turkuaz Kart sahipleri bu
haklardan yararlanmayı talep edemeyecek. 

Turkuaz Kart sahibi ve yakını, milli
güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel
teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş
süresi kaydının kaldırılması şartıyla
Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk
vatandaşlığı kazanabilecek.

Kart sahibinin yakını için düzenlenecek
kart, Turkuaz Kart’ın geçerlilik süresi içinde
ikamet izni yerine geçecek. Turkuaz Kart’ın
geçersiz hale gelmesi durumunda yakını
için düzenlenen bu kart da iptal edilecek.

GÜLÜLCİNELİ kardioloji uzmanı
Dr. Sinem Hüseyin muayenehanesini
açtı. Sinem Hüseyin, Gümülcine’deki
Türk azınlık mensubu ilk kadın
kardioloji uzmanı. 

Gümülcine’de dünyaya gelen
Sinem Hüseyin, ilkokulu
Yenicemahalle Azınlık İlkokulu’nda
tamamladı. Gümülcine 4. Ortaokulu
ve daha sonra da 2. Genel Lise’den
mezun olan Sinem Hüseyin, Selanik
Aristotelio Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazandı. Tıp
fakültesinden 2007 yılında mezun
olan Sinem Hüseyin, zorunlu
hizmetini (Agrotiko) Rodop iline

bağlı Mehrikoz’daki sağlık ocağında
yaptı. 

Daha sonra Dimetoka
Hastanesi’nde iki yıl dahiliye
uzmanlığı yapan Dr. Sinem Hüseyin,
kardiyoloji uzmanlığına Gümülcine
Devlet Hastanesi’nde başladı.
Gümülcine’de iki yıl görev yaptıktan
sonra uzmanlığının geri kalan
kısmını Dedeağaç Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde tamamladı. 

Sinem Hüseyin’in muayenehanesi
Gümülcine’de eski valilik binası
karşısında, Ahialu 1 adresinde
dördüncü katta (eski OGA bürosu)
bulunuyor. 

Kardioloji Uzmanı 
Dr. Sinem Hüseyin
muayenehanesini açtı

Aşağıköy Azınlık Kültür 
ve Folklor Derneği’nde 
genel kurul yapıldı

AŞAĞIKÖY Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği, 12 Mart Pazar akşamı olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi.

Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla
gerçekleştirilen genel kurulda, ilk olarak
Denetim Kurulu tarafından geçen yılın gelir
ve giderleri ayrıntılı olarak aktarıldı. Daha
sonra dernek üyeleri tarafından yönetim
kurulu aklandı. Aşağıköy Azınlık Kültür ve
Folklor Derneği Başkanı Ferdi Boz Ali,
geçen dönemde gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgi verdi. Boz Ali dernek
binasının boya, ısı sorunu başta olmak
üzere, bir çok temel sorunu olduğunu ve
zaman içerisinde bu sıkıntıları ortadan
kaldıklarını ifade etti. Dört yıldan bu yana
dernek olarak iftar yemeğini geleneksel bir
faaliyet haline getirdiklerini dile getiren
başkan Boz Ali, köy mezarlığının her yıl

dernek tarafından temizlenip
ilaçlanmasını, geçtiğimiz yıl dernek
üyelerinin girişimiyle traktör ehliyet
sınavlarının köyde yapılmasının
sağladıklarını, dönem dönem tarım, sağlık
konularında uzman kişilerle bilgilendirme
toplantılarını yapılan çalışmalar arasında
sıraladı. 

Genel kurulun eleştiri ve öneriler
bölümünde de üyelerin görüş ve fikirlerine
yer verildi.

Yapılan seçimler sonucunda yönetim
kurulu şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Ferdi Boz Ali
Asbaşkan: Ogün Ali
Genel Sekreter: İbrahim Molla
Kasadar: Fatih Sarısakal
Köy İşlerinden Sorumlu Üye: Kemal

Topal Mehmet
Dernek İşlerinden Sorumlu Üye: Ali

Mesut
Gençlerden ve Faaliyetlerden Sorumlu

Üye: Fahri Sarısakal

DENETİM KURULU
Başkan: Cafer Hafız Mehmet
Üye: İbram İbrahim
Üye: Mustafa Emin Mustafa
Öte yandan, derneğin yapmayı

planladığı faaliyetler konusunda
önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi
verileceği öğrenildi.
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SELANİK Aristotelio
Üniversitesi bünyesinde açılan
ve geçtiğimiz haftalarda
resmileştirilen Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün oluşturulmasında
görev alan, daha sonraki
yıllarda emekli olan öğretim
üyesi Yorgos Tsiakalos
GÜNDEM’e konuştu. Yeni
bölümden mezun olan
eğitimcilerin gereken Türkçe
bilgisine sahip olacağını
belirten Tsiakalos, azınlıkta
ikinci SÖPA vakası olur mu
şeklinde endişelere gerek
olmadığını  vurguladı. 

Devletin, Selanik Özel
Pedagoji Akademisi’ni kapatma
konusunda geç kaldığını
anlatan Tsiakalos, SÖPA’nın
ülkedeki diğer akademiler
kapanırken kapatılması
gerektiğini söyledi. 

Konuyla ilgili soruyu
yanıtlayan Tsiakalos şöyle
konuştu: “Devlet, SÖPA’nın
kapatılması konusunda geç
kaldı. SÖPA, ülkedeki pedagoji
akademileri kapatıldığında
kapatılmalıydı. Öğrenciler
açısından önemli bir nokta var.
Öğrencileri eğitecek
eğitimcilerin de eşit ve doğru bir
eğitim sisteminden geçmesi
gerekir. Ülke nüfusunun farklı
kesimlerine eğitim verecek
öğretmenlerin eşit bir eğitim
sisteminden geçmesi gerekiyor.
Dolayısıyla tüm öğretmenlerin
üniversite eğitimi almaları
gerekiyor. Devletin yöneticileri
ve sorumluları bu önemli temel
ilkeyi kabul etmekte çok geç
kaldılar.” 

“BAKANLIK İÇİNDE 
BAZI UNSURLAR AZINLIK
EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN
RESMİLEŞMESİNİ
GEÇİKTİRDİ”
“Sizce Selanik’teki Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün

resmileştirilmesi konusunda
bakanlığın ve devletin bir
çalışma içine girmemesinin
sebebi nedir?” sorusunu
yanıtlayan Tsiakalos, “Kabul
edilen öneri; Selanik Aristotelio
Üniversitesi İlköğretim
Fakültesi’nde Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün oluşturulmasıydı.
Bu mevcut fakültenin bir
bölümü olacaktı. Bu da
bölümde eğitim görecek azınlık
mensuplarıyla diğer öğrenciler
arasında eşitliği sağlıyordu.
Alacakları diplomalar aynı
değerde ve eşit olacaktı. Bu
mantıkla bölüme azınlıktan ilk
öğrenciler özel kontenjanla
alındı. Bu anlamda ilk
tecrübelerimiz çok önemli ve
çok olumlu oldu. Ancak Eğitim
Bakanlığı içindeki bazı unsurlar
dayanaksız bazı çekinceleri ileri
sürerek, bu bölümün
resmileşmesini geçiktirdiler.
Devamında da yeni  bir ‘çözüm’

olarak bir ‘didaskalio’ önerisini
ortaya attılar. Bu öneriye göre,
azınlık mensubu öğrenciler
normal bir fakülteyi bitirdikten
sonra eğitimlerine bu
‘didaskalio’ denen bölümde
devam edecekti. Birçok
sebepten dolayı bu ‘öneri’ çok
sorunlu bir öneri. Burada ortaya
çıkan zarar; devletin iradesi ve
oluşan hayal kırıklığıyla
alakalıdır. Tüm çocukların
iyiliği için mi hareket edilecek,
yoksa konjoktürel olarak belli
bazı amaçlar doğrultusunda mı
hareket edilecek. Oluşan hayal
kırıklığı ve belirsizlik bununla
ilgili.” ifadelerine yer verdi. 

“İKİNCİ SÖPA VAKASI
ENDİŞESİNE GEREK YOK”
GÜNDEM’in  “Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün ikinci SÖPA vakası
olması konusunda azınlık
içinde bazı endişeler var.
Buradan mezun olanlar yeterli

bir Türkçe eğitimine sahip
olacak mı?” sorusu karşısında
Tsiakalos, böyle  bir endişeye
gerek olmadığını vurguladı. 

Yorgos Tsiakalos şöyle
konuştu: “Bu endişe tamamen
haksız bir endişe. Ve ne yazık ki
bu endişe ve korku azınlık
aleyhine işliyor. Çünkü bu
bölümün çalışmasına karşı
çıkanların işini kolaylaştırıyor
ve durumun olduğu gibi devam
etmesine yardımcı oluyor. Bu
bölüm açıldığında ben bu
bölümün müdürüydüm. O
dönemde tüm bu soruların
yanıtlarını vermiştim. Bir kez
daha söylemek isterim. Bu
bölümden mezun olan
öğretmenler en iyi şekilde
Türkçe eğitimi verebilecek.
Sadece Türkçe’yi iyi bilmekle
kalmayacaklar. Aynı zamanda
tüm çağdaş pedagojik metodları
öğrenecekleri için son derece iyi
eğitimci olacaklar. Bundan
birkaç yıl öncesine kadar
azınlığın geçmişte yaşadıkları
nedeniyle bu endişeleri
anlayabilirdim. Ancak artık bu
endişelere gerek olmadığına
inanıyorum. Kaldı ki sözkonusu
bölümden mezun olan ilk
öğretmenler var. Onların
performansıyla gurur
duyuyorum. Ve bu konuda hala
endişe duyanlar veya merak
edenler varsa, bölümü bitiren
ilk mezunların olacağı ve benim
de olduğum bir buluşma
gerçekleştirilirse çok sevinirim.” 

“DİDASKALİO’NUN
ÖNERİLMESİ SORU
İŞARETLERİ DOĞURUYOR”
Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nde oluşturulması
planlanan, ancak daha sonra
iptal edilen “Didaskalio”

konusuna da değinen Tsiakalos,
“Ülkedeki tüm ‘Didaskalio’lar
kapatıldığı sırada azınlık
eğitimcileri için yeni bir
‘Didaskalio’nun önerilmesi soru
işaretleri doğuruyor. Şurası
kesin ve net; okullara tayin
hakkına sahip olacak olanlar
herhangi bir ‘Didaskalio’dan
mezun olanlar değil, ‘Azınlık
Eğitimi Bölümü’nden mezun
olanlar olacak. Önemli olan
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün
Eğitim Bakanlığı tarafından
desteklenmesi ve personel
açısından takviye edilmesidir.
Bunun yanı  sıra Selanik
Üniversitesi Pedagoji
Fakültesi’nden azınlık
eğitiminin bilimsel alanıyla
ilgili lisansüstü bir program
başlatmasını umuyorum.” dedi. 

“SELANİK ÜNİVERSİTESİ
ÖNEMLİ TECRÜBEYE 
VE YÜKSEK DÜZEYDE
AKADEMİK 
PERSONELE SAHİP”
Konuyla ilgili olarak Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nin
açıklamaları hakkında yorum
yapmak istemediğini belirten
Tsiakalos, “Sadık bir Trakyalı
olarak Trakya Dimokritos
Üniversitesi’ndeki tüm
bölümlerin bölge sorunları ve
özellikle de eğitimle ilgili
sorunların çözümüne katkı
sağlamaya hazır olmalarını
selamlıyorum. Aynı zamanda
şunu söylemek zorundayım ki,
Selanik Aristotelio Üniversitesi
tüm alanlarda çok önemli bir
tecrübeye ve yüksek düzeyde
akademik personele sahip.
Benim açımdan da bilim ve
eğitim konuşurken önemli olan
budur.” ifadelerini kullandı.  

Azınlık Eğitimi Bölümü’nün kurucu müdürü Tsiakalos GÜNDEM’e konuştu

“İkinci SÖPA endişesine gerek yok”
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SELANİK Aristotelio Üniversitesi’ndeki
Azınlık Eğitimi Bölümü mezunlarından
Ceylan Koca, adı geçen bölümün
resmileşmiş olmasından memnuniyet
duyduklarını söyledi. “Beklentilerimizin ve
emeklerimizin nihayet yer tuttuğunu
hissediyoruz” diyen Ceylan Koca, azınlık
okuluna öğretmen olarak tayin edilecek
günü sabırsızlıkla beklediğini sözlerine
ekledi.

“BİZ BÖLÜMÜN İLK
MEZUNLARIYIZ”
Bölümün
resmileşmesindeki
gecikmeyi eleştiren Ceylan
Koca, 2011 yılında açılan
bölümün ilk
öğrencilerinden biri. 

GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Koca, “İlk yıl,
yani 2011’de Azınlık Eğitimi
Bölümü’ne 12 azınlık
mensubu öğrenci
girmiştik. Daha ilk sene
Türkçe dersler vardı. Yani
biz bölüm resmileşmemiş
olsa da çok sayıda Türkçe
ders aldık. Türkiye’den
Çanakkale Üniversitesi’nden hocalarımız
vardı. Tabii ki bölümün Yunanca derslerini
de aldık. Biz, bölüme ilk girenler 2015’te
mezun olduk. Şimdi aldığımız diplomayla
azınlık okullarında görev yapabileceğimiz
gibi, devlet okullarında da görev
yapabiliriz. Ben geçen sene azınlık
okullarına tayin olabilmek için başvurumu
yaptım. Fakat beni son sıraya attılar.
Önceliğin SÖPA mezunlarında olacağını
söylediler. Aslında üniversitedeyken bizden
de bir oranın tanınacağını söylemişlerdi.
Örneğin 10 öğretmen alınacaksa 7’sinin
SÖPA mezunlarından, 3’ünün de bizim
mezunlardan olacağını
söylemişlerdi. Biz de bu sözün
tutulmasını bekliyoruz. Ben
başvurumu yaptım. Sabırsızlıkla
azınlık okulunda
görevlendirilmeyi ve
öğretmenlik yapmayı
bekliyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN BİR
ÜNİVERSİTE İLE
İŞBİRLİĞİ YAPILMASI
ÇOK ÖNEMLİ”
Dört yıl boyunca eğitim
gördükleri fakültede iyi
bir eğitim aldıklarını
anlatan genç öğretmen
Ceylan Koca,
“Üniversitede
olduğumuz süre içinde
bölümümüzün

resmileşmesini bekledik. Bunun için de
uğraştık. Ancak bölüm açıldı ve bunu
izleyen yıllarda farklı bir anlayış hakim
oldu. 2011’de açılmasına rağmen, altı yıl
sonra resmileşti. Bu altı yılın kayıp zaman
olduğuna inanıyoruz. Biz okulda iyi bir
eğitim aldığımıza inanıyoruz. Kendimizi
Türkçe öğretmenliği yapacak donanımda
görüyoruz. Türkiye’den öğretim üyelerinin
gelmesi elbette ki çok önemli. Bölümde
Türkçe dili ve Türkçe edebiyatı öğretilecek.

Bu nedenle
Türkiye’den bir
üniversiteyle
işbirliğine gidilmesi
çok önemli ve bence
şart.” dedi. 

“DAHA İYİ EĞİTİM
KADROLARINA
İHTİYAÇ VAR”
Azınlık okullarının
kapatılmasının
kendilerini üzdüğünü
dile getiren Ceylan
Koca, “Gençler olarak
ve özellikle de genç
öğretmenler olarak
azınlık okullarının

kapatılması bizleri üzüyor. Tabii ki bu
okulların kapatılmasına karşıyız. Tabii
velilerin çocuklarını azınlık okullarına
göndermesi, yani azınlık okullarını tercih
etmeleri de gerekiyor. Bunun için de azınlık
okullarındaki öğretmenlerin daha iyi
kalitede olması ve buradaki eğitimin daha
iyi olması gerekiyor. Sadece Türkçe
öğretmenlerinin değil, Yunanca
öğretmenlerinin de iyileştirilmesi gerekiyor.
Bunun için de sanırım tüm eğitim

kadrolarına görev
düşüyor.” ifadelerini

kullandı.

“Azınlık okulunda 
öğretmenlik 
yapmayı bekliyoruz”

İSKEÇE Türk Birliği’nde (İTB), 12
Mart Pazar akşamı eski İTB
başkanlarının ve çok sayıda
davetlinin katıldığı “Vefa Gecesi”
düzenlendi. Etkinlikte, İTB eski
başkanlarının yanı sıra İskeçe
Müftüsü, İskeçe Milletvekili ve
Mustafçova Belediye Başkanı’na
teşekkür plaketi verildi. Gecede sahne
alan İTB Türk Sanat Müziği Korosu ile
İTB Çocuk Korosu beğeniyle izlendi. 

İTB lokalinde düzenlenen geceye,
İTB’de başkanlık yapmış ve hayatta
olan eski başkanlar Cafer Alioğlu,
Yaser İbrahim, Mehmet Hocaoğlu,
Kadri Çavuşoğlu, Özer Ahmetoğlu,
Adnan Raifoğlu, Hikmet Cemiloğlu,
Orhan Hacıibram, Rıza Kırlıdökme,
Kadir Yunusoğlu, Mehmet Bulut,
Sabriye Kasım Delioğlu, Ramadan
Duban, Çetin Mandacı, Ozan
Ahmetoğlu, Mehmet Hacıalil, Ahmet
Kara ve Ramadan Nizam katıldı. 

Geceye ayrıca, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza ile Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Davut Ocak
katıldı.

Vefa Gecesi, İTB çatısı altında
faaliyet gösteren Süleyman Kara’nın
çalıştırdığı İTB müzik kursu
öğrencilerinin canlı performansıyla
başladı. Bu bölümde birbirinden
güzel şarkılar seslendiren çocuklar
davetlilerden yoğun alkış aldı.
Ardından, İTB Türk Sanat Müziği
Korosu’nun seslendirdiği birbirinden
güzel eserler geceye renk kattı. 

Müzik ziyafetinden sonra İTB eski
başkanları ile müftü, milletvekili ve
belediye başkanına teşekkür
plaketleri verildi. 

İTB Başkanı Ahmet Kurt yaptığı
konuşmada, eski başkanlara ve diğer
azınlık temsilcilerine İTB’ye verdikleri

hizmetlerden ve destekten dolayı
teşekkür etti. 

Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete de, dernek
başkanı Ahmet Kurt’a İskeçeli Türkler
adına teşekkür ederek, başarılı
etkinlik için tebrik etti. 

Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak da,
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını ileterek, İTB’nin, vefanın
bir semt adı olmanın ötesinde önemli
bir anlamı olduğunu bu akşamki
etkinlikle gösterdiğin belirterek,
emeği geçenleri tebrik etti. 

Gecenin sonunda İTB’de başkanlık
yapmış ve hayatta olmayan eski
başkanlar; Nusret Ali, İbrahim Demir
Serdarzade, Reşitzade Bahri Bey, Fuat
Yahya, Sami İsmail, Baki Semi,
Hayrettin Hüseyin, Mustafa Hür,
Süleyman Mustafa, Hilmi Semi,
Ekrem Hamdi, Asım Haliloğlu, Celal
Zeybek, Mümin Ali Molla, Hüseyin
Alibaba, Fevzi Alioğlu, Hayri
Hacıhalil, Hüsnü Serdarzade, Hüseyin
İmamoğlu ve Enver Kasapoğlu’nun
isimleri okunarak bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.

İTB’nden vefa örneği 

İyi bir eğitim
aldığımıza
inanıyorum,

fakat bölümün 
altı yıldır
resmileşmemesinin
kayıp zamana
neden
olduğunu
düşünüyorum.

“ “
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Irkçı Altın Şafak Partisi’nden,
Ali Çavuş, DEB Partisi ve
İskeçe Müftüsü hakkında 
suç duyurusu

GÜNDEMhaber 17 Mart 20178

IRKÇI Altın Şafak Partisi, DEB Partisi,
parti Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete aleyhine suç
duyurusunda bulundu. Suç duyurusu
Yargıtay (Arios Pagos) nezdinde yapıldı. 

Altın Şafak Partisi Milletvekili İoannis
Lagos’un 9 Mart Perşembe günü Atina’da
Yargıtay Yüksek Mahkemesi’ne giderek, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete aleyhine suç
duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

Irkçı Altın Şafak Partisi’nin suç
duyurusunda; DEB Partisi, parti başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin uluslararası anlaşmaları ihlal
ettikleri, Trakya’da Yunanistan’ın
egemenliğine karşı faaliyet içinde oldukları
iddiaları yer aldı. Suç duyurusunda 1982
yılındaki İnhanlı toprak istimlakı olayları,
29 Ocak’lar, tayinli müftülerin

görevlendirilmesi ve azınlığın müftü seçimi,
Prof. Zenginis tarafından yazılan ancak
azınlık tarafından kabul edilmeyen Türkçe
kitaplarla ilgili olaylar, Dr. Sadık Ahmet ve
Ahmet Faikoğlu’nun bağımsız milletvekili
seçilmeleri gibi olaylara atıfta bulunulması
dikkat çekti. 14 sayfalık suç duyurusunda
DEB Partisi, parti başkanı Mustafa Ali
Çavuş, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la ilgili basında çıkan haber ve
yorumlara, ayrıca meclise Altın Şafak Partisi
tarafından sunulan azınlıkla ilgili soru
önergelerine de yer verildi. 

Altın Şafak Partisi Yargıtay (Arios Pagos)
nezdinde yaptığı suç duyurusunda; DEB
Partisi, parti Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin,
yürüttükleri faaliyetleryle suç işleyip
işlemediklerinin araştırılmasını istedi. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, ırkçı Altın Şafak Partisi’nin
DEB Partisi ve kendisi aleyhine
yaptığı suç duyurusuyla ilgili
yayımladığı açıklamada, bazı
çevrelerin Batı Trakya Türk azınlığını
bir tehdit ve tehlike olarak lanse
ettiklerini söyledi. 

DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş
yazılı açıklamasında, “Gerek DEB
Partisi, gerek DEB Partisi Genel
Başkanı olarak Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının hakları
için mücadele verdik ve vermeye
devam ediyoruz. Tüm Batı Trakya
Türkleri gibi, DEB Partisi de bu
demokrasi mücadelesini her zaman
hukuk ve yasalar çerçevesinde
yürütmüştür. Bizler haklarımızın
dışında bir talebimiz olmadığını
defalarca kez ifade etmemize
rağmen, hayal dünyası geniş olan ve
sanal düşman yaratma konusunda
maharetli olan bazı çevreler, bizleri
kötülemek ve hedef haline getirmek
amacıyla kamuoyunu yanıltmakta,
gerek DEB Partisi’ni ve gerekse Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığını bir
tehdit ve tehlike olarak lanse
etmektedirler. Bu çabalarını her
geçen gün artırmakta ve toplumun
huzurunu bozmaktadırlar.”
ifadelerine yer verdi.

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş imzalı açıklama şöyle:

“Gücünü halkımızdan alan DEB
Partisi’ni uzun bir zamandır hedefine
koyan ırkçı Altın Şafak Partisi şimdi
de partimiz ve şahsım aleyhine,
Yargıtay Yüksek Mahkemesi (Arios
Pagos) nezdinde suç duyurusunda
bulundular. 

Irkçı Altın Şafak Partisi milletvekili
İoannis Lagos 2 Mart 2017 günü
meclis Dışişleri Bakanı’nın
yanıtlaması için hakkımda bir soru

önergesi sundu. Bununla da
yetinmeyen ırkçı Altın Şafak Partisi
Milletvekili İoannis Lagos 9 Mart 2017
tarihinde hem şahsım, hem de DEB
Partisi hakkında mesnetsiz iddialarla
suç duyurusunda bulundu. Altın
Şafak Partisi, partimizin, şahsımın ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete’nin, Yunanistan’ın
egemenliğine karşı faaliyetlerde
bulunduğumuz gibi bir iddiayı ortaya
atarak, sözkonusu kişi ve kurumların
yanı sıra tüm azınlığı tehdit olarak
göstermeye çalışmaktadır. Bu iddia
ve ithamların, mantığını yitirmemiş
hiç bir insanın kabul etmesinin
mümkün olmadığı çok açıktır.

Bu gelişmeler gösteriyor ki
haksızlığa uğramış bir toplumun sesi
olmaya çalışan ne bir siyasi partiye
ne de onun Genel Başkanı’na
tahammülleri yok. Oysa biz bugüne
kadar demokratik bir hak olan ifade
özgürlüğümüzü kullandık. Bu ülke
için şehit düşmüş, gazi olmuş
dedelerimizin torunları olarak,
sadece bu ülkenin vatandaşları
olmaya çalıştık. Haksızca elimizden
alınan, gasp edilen haklarımızı talep
ettik.

Bizlerin yegane amacı
toplumumuza uluslararası
anlaşmalarla tanınan hakları elde
edebilmek ve bu ülkede hakları
verilmiş eşit vatandaşlar olarak
yaşamak ve ülkemizin geleceği için
çalışmaktır. Yasalar önünde eşit
vatandaşlar olarak demokrasiye,
ifade özgürlüğüne, kardeşliğe ve
barışa inanan tüm vatandaşlarımızla,
ülkemizde mutlu ve huzurlu bir
yaşam sürmek.

Bu amaca ulaşıncaya kadar
yılmadan, yorulmadan ve ürkmeden
çalışacağımızı kamuoyu ile
paylaşırım.”

“Azınlığımızı tehdit
olarak göstermek
istiyorlar”

DEB Partisi Başkan Yardımcısı 
Ozan Ahmetoğlu adliyede ifade verdi

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, 10 Mart Cuma günü
İskeçe adliyesinde ifade verdi.Ahmetoğlu, İskeçe’nin Gökçepınar köyünden olan ve askerlik görevini
yaparken hayatını kaybeden Ahmet Katunlu’nun cenazesiyle ilgili bir basın organında çıkan ve DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ile DEB Partisi hakkında asılsız iddia ve ithamlarla ilgili olarak
sürdürülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

gundem_1009_Layout 1  20.03.2017  13:17  Page 8



9GÜNDEMhaber17 Mart 2017 9
Dimetoka’daki mescidi de kapattılar!..

BTTADK: “Anaokullarındaki pilot
uygulamayı endişeyle izliyoruz”

MERİÇ iline bağlı Dimetoka’daki
Türklerin kurduğu derneğin mescidi
polisin talimatıyla kapatıldı. Geçtiğimiz
günlerde Aleksandria’da yaşayan
Türklerin oluşturduğu dernekteki
mescitten sonra, şimdi de Dimetoka’daki
mescide “yasak” getirilmesi Batı Trakya
Türklerinin ibadet özgürlüğünün
sorgulanmasına neden oldu. 

Dimetoka Müslümanları Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Süleyman Macır,
bölgede yaşayan Türk soydaşlara ait
mesicidin kapatılma kararının kabul
edilemez olduğunu belirterek,
“Mescidimizin kapatılması bizleri çok
üzdü. Gerçekten çok yazık. Biz burada
çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’i
öğretiyorduk. Cuma namazlarımızı
kılıyorduk. Bizlere bir yer göstersinler, bu
yer kilise bile olsa bizler oraya gidip dini
ibadetimizi yapmak, namazımızı kılmak
istiyoruz.” dedi.

“KARAR EMNİYETE ÇAĞRILARAK
BİZE TEBLİĞ EDİLDİ”
Dimetoka’daki mescidin kapatılması
kararıyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
dernek başkanı Süleyman Macır, ilgili
kararın kendilerine 9 Mart Perşembe
günü ulaştığını belirterek yaşanan
gelişmeleri şöyle anlattı: “Dimetoka’daki
mescit, 2016 yılında faaliyete geçmişti.
Dini ibadetlerimizi yerine getiriyor, Cuma
ve teravih namazlarımızı burada
kılıyorduk. Bunun yanında
çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim dersleri
veriliyordu. Bizlere mescidin kapatılma
kararı, 9 Mart Perşembe günü Dimetoka
Emniyeti’ne çağrılarak tebliğ edildi.
Bizlere bu mescidin faaliyetlerine devam
edebilmesi için Eğitim, Araştırma ve Din
İşleri Bakanı’ndan gerekli iznin olması

gerektiği belirtildi. Bizlere ilgili kararın
tebliği sırasında Dimetoka Emniyet
Müdürü üzgün olduğunu, ancak bu
kararı almaya mecbur kaldığını ifade
ettiğini söyledi. Evet, ne yazık ki durum
böyle. Bu noktada şunu hatırlatmak
istiyorum. Geçtiğimiz aylarda
mescidimizin camları iki kez kırılmıştı.
Bu kararın da nereden geldiğini çok
merak ediyoruz.”

“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK 
BİR SORUN”
Son durumun kendileri için çok büyük
bir sorun olduğunu kaydeden dernek
başkanı Macır, geçen yıl Dimetoka
Camii’nde bir Mevlid-i Şerif okutmak
istediklerini, ancak bunun bazı
çevrelerce engellenmek istendiğini
hatırlatarak, yaşanan bu gelişmelerin
bölge halkını derinden üzdüğünü
söyledi.

“HUKUKİ MÜCADELEMİZİ
BAŞLATTIK”
“Camide mevlid okutmak istedik ve bizi
camiden koşturmak istediler. Şimdi de
diğer bir emre göre mescidimizi
kapatmak istiyorlar. Ben soruyorum; Kim
veriyor bu emirleri? Bizleri hiç bir yerde
kabul etmiyorlar” diyen Süleyman Macır
sözlerine şöyle devam etti: “Bizler bölge
halkı olarak tüm bu yaşanan gelişmeler
doğrultusunda avukatımız aracılığıyla
gerekli hukuki mücadelemizi başlatmış
bulunmaktayız. Şu anda emniyet
yetkilileri mescid önünde içeriye girip
girmediğimiz yönünde kotrollerine
devam ediyor. Şu anda mescidimizin
kapısı mühürlenmiş durumda. İnanması
zor ama ne yazık ki böyle.”

“BİZLERE KİLİSEDE YER
VERSİNLER, KİLİSEDE İBADETİMİZİ
EDELİM, NAMAZIMIZI KILALIM”
Mescidin kapatılması olayını Macır, “Bu
bir korkutma politikasıdır. Bakın görün
biz istediğimiz zaman mescidi
kapatabiliriz. Ancak tüm bu
yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü
içindeyiz. Bu milletimizin ibadet
özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne karşı
vurulan bir darbedir. Bizler camiye
gidiyoruz, kabul edilmiyoruz. Kendi
mescidimizi kuruyoruz, kabul
edilmiyoruz. O zaman biz kiliseye
gidelim, bizlere kilisede bir yer versinler.
Kilisede ibadetimizi edelim, namazımızı
kılalım, bizim için sorun yok.” sözleriyle
değerlendirdi.

“BİZE DAYATILAN ATANMIŞ
MÜFTÜNÜN ARKASINDA NAMAZ
KILMAK İSTEMİYORUZ”
Önümüzdeki günlerde Cuma namazını
bir camide kılmak istediklerini ifade
eden dernek başkanı Süleyman Macır
sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler Cuma
namazını bir camide kılmak istiyoruz.
Ama bize dayatılan atanmış müftünün
arkasında namaz kılmıyoruz, kılmak
istemiyoruz. Önümüzdeki günlerde
yakın bir köye giderek Cuma namazını o
şekilde kılmayı düşünüyoruz. Fakat
mescidimize ve derneğimize karşı bu
tavrı anlamış değiliz. Bu şekilde
Yunanistan genelinde çok sayıda dernek
ve mescit var. Dimetoka derneği ve
mescidinin böyle bir muameleyle karşı
karşıya olması çok düşündürücü.
Hepimiz çok üzgünüz.”

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK) 8 Mart Çarşamba
günü yaptığı toplantıda, altı azınlık
anaokulunu kapsayan pilot
uygulamayı ele aldı. Danışma
Kurulu, sözkonusu
uygulamayı dikkat ve
endişeyle izlediğini
vurguladı.

8 Mart
Çarşamba
günü
yapılan
toplantıdan sonra
Danışma Kurulu’nun
yayımladığı
açıklamada; “Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, devletin çift dilli pilot
uygulamasını dikkatle ve endişeyle
izlemektedir. Batı Trakya Azınlığı
Türk azınlıktır. Türkçe, azınlığın
tarihiyle, kimliğiyle ve mukaddesatıyla
kurduğu en büyük bağdır. Azınlığın
antlaşmalar gereği eğitim dili Yunanca
ile Türkçe’dir.” görüşlerine yer verildi.

“AZINLIK İLKOKULLARI GİBİ
AZINLIK ANAOKULLARI TALEP

EDİYORUZ”
Danışma Kurulu
açıklamasında, Batı Trakya

Müslülan Türk
azınlığının, azınlık

ilkokulları ile aynı
statüde azınlık

anaokulları
talep

ettiğini ifade
etti. Açıklama

şu şekilde devam
etti: “Batı Trakya

Müslüman Türk Azınlığı
ülkemiz Yunanistan’dan,

Lozan Antlaşması’na uygun
bir şekilde anaokullarında

Yunanca ve Türkçe dili üzerinde
eğitim yapılmasını talep etmekte ve

etmeye devam edecektir.  Anaokul
eğitimi mecburi eğitime tabi
olduğundan, anaokulları ilköğretimin bir
parçası olarak yorumlanmalı ve azınlık
ilkokulları ile aynı statüye sahip
olmalıdır.”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Köpekler nasıl eğitilir?

B
u haftaki konumuzu
köpek eğitimleri
konusuna ayırdık.

Köpekler nasıl eğitilirler? Kısaca
değinelim...

Öncelikle peşinen şunu
belirtmekte yarar vardır.
Doğada yaşayan hiç bir canlı
döverek eğitilemez. Eğitim
verilmek istenen canlı ile ortak
bir dil kurulmasını  onun
algılayabileceği şekilde
beklentilerimizi anlamasını ve
bizimle uyum içerisinde bir
yaşam sürmesini sağlayabiliriz.

Köpek eğitimi; köpeğin
karakterine, ırkına, yaşına
doğru orantılı olarak dünyaca
kabul edilen Alman ekolü ve
son yıllarda bazı eğiticiler
tarafından çok farklı bir
eğitimmiş gibi gösterilen,
aslında aç veya açlık görmüş
biçare köpekleri, açlık ve
rüşvete dayalı bir sistemle
kısmen eğiten, pozitif köpek
eğitimi olarak adlandırılan
şekilde verilmektedir. Pozitif adı
altında verilen eğitim sadece
yavru ve insan dostu köpeklere
verilebilen kısmi bir eğitimdir.
Alman ekolü, bekçi, koruma,
ordu, polis tarzı görev
köpeklerine yetişkinlik
döneminde de verilen bir
eğitimdir. Dolayısıyla Alman
ekolü yavru ve insan dostu
köpekte, açlık ve abur cubur
rüşveti kısmı hariç, okşama ve
melodik sesle ödüllendirme
yöntemiyle pozitif eğitimi
kapsar fakat özellikle pozitif
eğitim olarak adlandırılan
eğitim kısıtlı eğitimleri ve
köpekleri kapsar.

Bütün köpekler sahibine
benzer, dolayısı ile davranış
bozukluğu olan köpeklerde,
sorunların tedavisine önce
sahibinden başlamak gerekir.

Sahibi tarafından bilinçli
veya bilinçsiz şekilde köpekte
oluşturulmuş negatif davranış
özelliklerinin düzeltilebilmesi
için sahibinin hatalı davranışları
tespit edilerek, köpek
psikolojisine yansımalarının iz
düşümleri hakkında
bilgilendirilerek, yapıp
yapmamaları gerekenler
konusunda hayvan sahiplerinin
bilinçlendirilmesi gerekir.

Köpekteki davranış
bozuklukları tedavisinde en
büyük görev sahibine düşer,
köpek ile en fazla vakit
geçirecek ve köpeğin model
olarak alacağı kişi doğal olarak
sahibidir, dolayısı ile eğitilmesi
gereken kişi sahibidir.

Çocukluğunda evde veya
okulda dayak ve kaba kuvvet ile
eğitilmeye çalışılmış hayvan
sahibinin , köpeğini de bu
şekilde eğitmeye çalışması
kaçınılmazdır.

Yine bu şekilde, kendini
köpek eğitmeni olarak lanse
eden kişilerin de köpekte
uygulayacağı teknik ve baskı ile
birlikte köpekte oluşacak
davranış ve kişilik
bozukluklarının oluşması
kaçınılmazdır.

Köpeğin kişiliği sahibinin
kişilik yapısına göre
şekilleneceği için ve hayvan
olarak bunları aşırı uçlarda
yaşayacağı için büyük
problemlere yol açabilecektir.

Köpek maruz kaldığı hatalı
veya tutarsız davranış
şekillerine göre genetik
kodlamasının da alacağı rol ile
birlikte, buna göre aşırı korkak
veya aşırı saldırgan bir kişilik
yapısına bürünmesi ve tutarsız
davranışlar sergilemesi
kaçınılmazdır.

VETERİNER BAKIŞI

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

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Edirne Temsilcisi Kubilay
Haliloğlu ve Batı Trakyalı öğrenciler, Edirne’de
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya
gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile buluştu.

14 Mart Salı günü Edirne Lalezar restoranta
düzenlenen toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep

Gürkan, Rumeli Balkan Sivil Toplum Kuruluşları
Platformu Başkanı Ali Soydan ve Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
katıldı.

BTTDD Edirne Temsilcisi Kubilay Haliloğlu ile
birlikte Yaren Çilingir, Emine Çilingir, Harun
Kalenci ve Rıza İbrahimoğlu buluşmaya katılarak,
protokol üyeleri ile sohbet ettiler hatıra fotoğrafı
çektirdiler.

Edirne’de Bakan
Mevlüt Çavuşoğlu 
ile görüştüler

Bulgaristan’a giden 
bağlantı yolu açıldı

RODOP dağlarından Yunanistan’ı Bulgaristan’a
bağlayan Egnatia otoyolunun dikey bağlantısının
Bulduklu ile Gümülcine çıkışı arasındaki bağlantı
yolu 14 Mart Salı günü düzenlenen törenle
ulaşıma açıldı.

Açılış törene Taşımacılık, Altyapı ve Ağlar
Bakanı Hristos Spircis başta olmak üzere, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios, Rodop İlinden Sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Nikos Tsalikidis, Ekonomi, Yönetim ve
Şeffaflıktan Sorumlu Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram, Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf ve Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Tören dini ayinle başladı. Daha sonra Bakan
Spircis ve diğer yetkililer tarafından kurdeleler
kesilerek yeni yol hizmete sunuldu. Spircis basına
yaptığı kısa açıklamada, “Trakya’nın eskiden var
olan avantajlarını sürdürmesi için Trakya’nın
gerekli altyapılara kavuşması gerekir” ifadelerine
yer verdi. Tören sonunda Spircis ve
beraberindekiler yolun bağlantı kısmına kadar
gittiler.

Yolun yapımı yaklaşık iki yıl sürdü. Yeni yol
sayesinde mesafe yaklaşık 1 km. kısalmasının
yanı sıra, doğrudan Egnatia otoyoluna bağlantı
sağlanmaktadır.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini 

ödemeyen abonelerimizin, 

P. Mavromihali 4-6 Gümülcine 

adresinde bulunan büromuza gelerek

abone ücretlerini ödemeleri 

önemle rica olunur. 

GÜNDEM
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Apple AirPods İnceleyelim
APPLE'ın yeni kablosuz

kulaklığı AirPods'u kulağımıza
taktık, inceledik.

Pek çok teknolojik cihazda
olduğu gibi artık kulaklıklar da
kablosuz olarak karşımıza
çıkmaya başladı. Bakalım
Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı
bizlere neler sunuyor...

En çok konuşulan konu:
Tasarım

Aslında Apple AirPods'un
tasarımı şirktin EarPod'larıyla
aynı yapıya sahip. Aradaki en
büyük fark, kuşkusuz yeni
kulaklıkların kablosuz yapıda
tasarlanmış olması. Bu anlamda
halihazırda Apple kullanıcıları
bu kulaklıkların tasarımından
ve konforundan memnun
kalacaklardır.

Yine EarPod'larla
karşılaştırdığımızda en büyük
farklardan biri kulaklıktan aşağı
doğru uzayan kol kısmı. Burada
daha kalın bir yapı görünüyor.
Bunun sebebi, burada entegre
bataryanın bulunması ve ayrıca
mikrofonun yerleştirilmiş
olması.

Kulaklıkların kablosuz
olması, evet, büyük avantaj
sağlıyor. Fakat öte yandan
kaybolma riskini de
beraberinde getiriyor. Apple'ın
kulaklık yapısından dolayı
herhangi bir silikon başlık
kullanmadığını biliyoruz. Bu
nedenle kulaklıklar kulağınıza
sıkı sıkıya oturmuyor.
AirPods'lar kulağınızdayken
tempolu yürüdüğünüzde veya
koştuğunuzda düşeceğinden
endişe duyuyorsunuz, ancak bu

ilginç şekilde olmuyor;
kulaklıklar kulağınızdan
düşmüyor. Tabii ki ekstrem
durumlar dışında.

Öte yandan bir diğer merak
konusu da kulaklıkların farklı
kulak tiplerine uygun olup
olmadığı. Biz ofiste farklı
kişilerce yaptığımız
denemelerde herhangi bir
sıkıntı gözlemlemedik.

Bu kısmı toparlayacak
olursak, kısaca AirPods
kulağınıza uyuyor, düşmüyor,
ancak yine de onu
kaybedeceğiniz endişesine
kapılıyorsunuz. Neyse ki Apple,
iOS 10.3 güncellemesiyle bu
kulaklıkları kaybederseniz
bulabilmeniz için yeni bir
uygulama da getiriyor.

AirPods'un tasarımını
kozmetik olarak
değerlendirecek olursak,
açıkçası pek çok kişi gibi biz de
tasarımını beğenmedik.
AirPods, ne kadar futüristik
tasarıma sahip olsa da,
kulağınıza saplanmış bir çubuk
gibi göründüğü gerçeğini
değiştirmiyor. 

Nasıl kullanılıyor?
AirPods'ların kullanımı çok

ama çok kolay. Şöyle ki: Cihaz
daha paketinden çıkar çıkmaz
kullanıma hazır. Şarj kutusunun
kapağını araladığınızda hemen
iPhone'a bağlanıyor,
AirPods'ları kutudan
çıkarttığınızda ise anında müzik
dinlemeye başlayabiliyorsunuz.
Bu anlamda AirPods'un son
derece kullanıcı dostu
olduğunu rahatlıkla

söyleyebiliriz. Ha, eşleşmez ise,
şarj kutusu üzerindeki minik
butona basmanız yeterli oluyor.
Bu arada şarj kutusunun dış
yüzeyi çizilmelere oldukça açık
onu da söyleyelim. Yani kutuyu
dikkatli taşımanızda yarar var.

Peki, AirPods'lar yalnızca
iPhone'la mı kullanılıyor? Hayır,
onu Mac, Apple TV, Apple
Watch ve iPad'lerle de
kullanabiliyorsunuz. 10 metre
mesafe içinde kullanabildiğiniz
AirPods, mesafe limitlerini
zorladığınızda cızırtılar
oluşturmaya başlayabiliyor.

Evet, cihazımızla AirPods'u
eşleştirdik. Şimdi gelelim
kontrollere. Aslında AirPods'un
üzerinde neredeyse herhangi bir
kontrol yok. Yalnızca çift
tıklamaya karşı duyarlı. Çift
tıkladığınızda otomatik olarak
sizi Siri'ye bağlıyor ve ne
yapmak istediğinizi ona
söylüyorsunuz. Yani ses kısma
veya şarkı değiştirmek gibi
tercihlerinizi düzenli olarak Siri
ile konuşmak durumundasınız.
Bu da dışarıda bol bol kendi
kendinize konuşacaksınız
demek oluyor. 

Ses kalitesi nasıl?
AirPods'u belki de en çok ses

kalitesiyle beğendik. Apple W1
çipini taşıyan AirPods, sunduğu
ses kalitesini bu çipe borçlu.
Farklı müzik türlerinde
yaptığımız testlerde, açıkçası
AirPods sunduğu sesle parasını
hak ettiği düşüncesini
yaramakta zorlanmıyor.
AirPods'u kısaca EarPods ile
kıyaslayacak olursak, klasik

EarPods'a kıyasla 5 kat daha
kaliteli müzik dinletisi
sağladığını söyleyebiliriz.

Bu arada Apple W1 çipin tek
marifeti bu değil; öte yandan
mikrofonda yer alan
huzmeleme teknolojisi
sayesinde telefon
görüşmelerinde çevre
gürültüsünü başarılı şekilde
filtreleyebiliyor. Bir diğer önemli
nokta ise, AirPods'u
kulağınızdan çıkarttığınızda
müziğin kesilmesi. Optik sensör
ve hareket ivmeölçer sayesinde
sağlanan bu kullanım biçimi,
ayrıca AirPods'ları ister çift ister
tek kullanma imkanı da tanıyor.

Pili ne kadar gidiyor?
Apple'ın AirPods'la ilgili

iddiası tek şarjla 5 saate kadar
dinleme süresi sunması. Şarj
kutusuyla kullanıldığında ise 24
saati aşkın pil ömrü iddiası da
yine AirPods için mevcut. Peki,
biz ne elde ettik; şimdi ona
bakalım.

Genellikle yaptığımız

denemelerde firmanın
söylediğiyle farklı sonuçlar
çıkar; ancak burada Apple'ı
kutlamak gerekiyor. Zira 5
saatlik değerlendirme çok
yerinde. Kulaklıklar 5 saatlik bir
pil ömrü sunuyor. Ha, eğer ses
seviyesini maksimuma alırsanız
bu süre biraz daha düşebiliyor
onu da belirtelim. Ortalama
seslerde 5 saatlik kullanım
sağlayabiliyorsunuz.

AirPods'un şarjı bittiğinde
müzik keyfi sona ermiyor.
Sadece kısa bir ara
veriyorsunuz. Kulaklıkları şarj
kutusuna yerleştirdikten sonra
10 – 15 dakika içinde
kulaklıkların bataryası
tamamen doluyor. Bu arada şarj
kutusu toplamda 4 kez
AirPods'u tam şarj ediyor.  

Özellikle Apple fanları
tarafından tercih edilecektir
kanaatindeyiz. Öte yandan
tasarımını beğenen kullanıcılar
da onu satın almaya çok daha
yakınlar.
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SOLDANSAĞA
1) Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan
düzenek – Karnı geniş testi 3) (tiyatro) Antrakt –
Dolgun, kalın – Nikel’in simgesi 3) Gramerde, ünlü-
lerin uzun söylenişi – Altmış dakikalık zaman dilimi
4) Çekişme, bozuşma – Helyum’un simgesi – Kül
rengi, boz 5) Dünyanın uydusu – Ruh dünyasında
oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması 6) İrade
kaybı – Zehir, ağı 7) Tanrıtanımaz kimse – Gökkuşağı
8) Gerinlik ölçen alet – Lakin, fakat 9) (Eskiden)
Hükümdarın vekili – Lenf düğümleri iltihabı 10)
Pişmiş sıcak yemek – Bir yerin zenginleri – Neon’un
simgesi 11) At üretilen çiftlik – Aşk 12) Tarçın, karan-
fil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı –
Dolaylı olarak anlatma 13) Çocuğu olan kadın –
Zehirli bir örümcek 14) Makamda yükselme – Uygun
bulma, tasvip.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Fin hamamı – Arkası sırlı cam – (halk dili) Ucu sivri
bir çeşit takoz 2) Yer bilimi – (halk dili) Mutfak 3)
Camide yapılan dini konuşma – Yaşatmak ve
geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi –
Hattat cilası 4) Tekinsiz – Müzikli tiyatro eseri 5)
Kötü göz – Meydan, saha – Doğuyla ilgili 6) Vergi
toplayan kimse, vergici – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Kırmızı – Temel besin maddesi – Bir ülkedeki arazi
sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenmesi
8) Güzel kokulu madde – Hararet – Batı Anadolu köy
yiğidi – En kısa zaman 9) Uygunluk – Burmalı çivi 10)
Tamir – Asgari 11) Dizem, tartım – (zooloji) Büyük
fare – Karışık renkli.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Tashih,
Pide 2) El, Asude, Ad 3)
Omur, Morina 4)
Rayiha, İrs 5) Ac, Raks
6) Brik, Daima 7) Sim,
Asar, Av 8) Aganta, Tel
9) Fa, Arma, Mas 10)
Nara, İye 11) Kek,
Kolaçan 12) Ki, Men, Kg
13) Aborda, Mine 14)
Sarig, Kamer.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Teori, Saf, Klas 2)
Alma, Bigane, Ba 3)
Uyarma, Akkor 4)
Harici, Nar, İri 5) İs,
Katrat, Dg 6) Humar,
Sam, Oma 7) Do, Ada,
Aile 8) Perikart, Yanma
9)İrsi, Emeç, İm 10)
Dans, Mala, Akne 11)
Eda, Çav, Sünger.
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Yeryüzünün derinliklerindeki erimiş kayaçlardan oluşan magmanın, kayaç
parçalarının ve gazların yeryüzüne çıkmasıyla dünyanın en görkemli doğa
olaylarından biri gerçekleşir: Yanardağ püskürmesi. Yanardağların nasıl
oluştuğunu, nasıl püskürdüklerini merak ediyorsanız işte yanıtı…

Yerkabuğu tıpkı bir yapboz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluşur.
Levha adı verilen bu parçalar sürekli hareket halindedir. Levhalar birbirlerine
yaklaşır ve çarpışır, birbirlerinden uzaklaşır ya da birbirlerine paralel olarak
zıt yönlere hareket eder. Bu levhaların birbirleriyle olan sınırlarındaki
hareketler yeryüzü şekillerinde değişime neden olur. Ancak bu değişimlerin
gerçekleşmesi çok uzun yıllar alır. 

Birbirine yaklaşan levhalar çarpışır ve bazen biri kısmen diğerinin altına
girer. Yerkabuğunun altı çok sıcak olduğundan altta kalan kısım erir. Eriyen
levhadaki kayaçlar ve çarpışmayla birlikte alta itilen su, çeşitli gazlarla
birlikte magma adı verilen yoğun kıvamlı, akışkan maddeyi oluşturur.

Magmanın yoğunluğu erimemiş haldeki kayaçlara göre daha düşüktür. Bu
nedenle magma yeryüzünün derinliklerindeki çatlaklardan yerkabuğuna
doğru yükselmeye başlar. Ancak magma sert bir tabakayla karşılaşırsa daha
fazla yükselemez ve burada birikir. Böylece magma odası adı verilen bir yer
oluşur. Zamanla magma, magma odasını çevreleyen kayaçları da eritir.
Magma miktarı arttıkça, magma odasının içerisindeki basınç da artar.
Magma basıncın daha düşük olduğu çatlaklar boyunca yükselir ve yeryüzüne
püskürür. Püsküren magma lav adını alır. Lavlar yeryüzüne yayılarak
zamanla soğur ve katılaşır. Püskürmeler devam ettikçe üst üste biriken,
soğuyup katılaşan lavlar yanardağları oluşturur.

Yanardağ püskürmeleri kimi zaman hafif, kimi zaman şiddetli olur. Büyük
patlamalar olduğunda havaya kül ve kayaç parçaları da fırlar. Kül,
yanardağdan püsküren sıcak lavın aniden soğumasıyla oluşan minik cam ve
kayaç parçalarından oluşur. Püskürmenin şiddeti magmanın yoğunluğuna ve
içerdiği gaz miktarına bağlı olarak değişir.

Yanardağların püskürdüğü yere yanardağ ağzı denir. Yanardağların
ağızlarını çevreleyen derin cukurlara krater adı verilir. Magma odasından
yeryüzüne doğru uzanan çatlaklara baca denir. Bazı yanardağlarda, magma
odasından çıkan çok sayıda baca olsa da bunların hepsi yeryüzüne ulaşmaz.

Dünyada karalar üzerinde yaklaşık 1500 etkin yanardağ olduğu biliniyor.
Denizlerin altında bulunan çok daha fazlasının olduğu düşünülüyor.

Binlerce yıl püskürmemiş olan, ancak püskürme olasılığı bulunan

yanardağlara uyuyan yanardağ deniyor.
Bir daha püskürmeyeceği düşünülen yanardağlara ise sönmüş yanardağ

deniyor. Sönmüş yanardağların yeniden etkin duruma gelmeyeceği varsayılır.
Ancak nadiren de olsa sönmüş olduğu düşünülen bir yanardağ püskürebilir.

Sicilya’da bulunan Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en büyük etkin
yanardağ. Bu yanardağın yüksekliği 3300 metre civarında. Etna, en son
geçtiğimiz aylarda püskürdü. Etna Yanardağı’nın binlerce yıldır etkin olduğu
ve etkinliği devam eden en eski yanardağlardan biri olduğu düşünülüyor.

İzlanda’daki Eyjafjallajokull (Eyyafiyatlayökutl okunur) buzulunun altında
aynı adı taşıyan etkin bir yanardağ var. Bu yanardağın yüksekliği yaklaşık
1600 metre. Eyjafjallajokull yaklaşık 200 yıllık bir aradan sonra 2010 yılında
püskürdü. Ortaya çıkan kül bulutu rüzgarlarla sürüklendi ve Avrupa kıtasının
üzerinde geniş bir alana yayıldı. Duman ve kül bulutu uçakların kumanda
sistemine, motorlarına ve gövdesine zarar verdiği için binlerce uçuş iptal
edildi.

Sevgiyle kalın, 
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim
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BÜYÜK mü büyük bir köyün
kıyı mahallelerinin en kıyısında
bir yerlerde çirkin mi çirkin bir
sümüklü böcek yaşarmış.
Yaşarmış yaşamasına ya, o
kadar itilip kakılırmış ki,
canından bezer olmuş. Kim
görse yüzünü buruşturup,
iğrenir, eline geçirdiği çubukla
ta uzaklara fırlatır, arkasından
da tükürüverirmiş.

Canının yanması bir yana,
böylesine aşağılanması çok
zoruna gidermiş sümüklü
böceğin. O yüzden de elinden
geldiğince insanlardan uzak
yaşar, onlara görünmemeye
çalışırmış. 

Çalışırmış çalışmasına da,
karnı acıkınca ne yapsın? Her
türlü itilip kakılmayı, her türlü
aşağılanmayı göze alarak,
zorunluluktan çıkıp bir şeyler
bulmaya çalışırmış. Ama her
çıkışında da aynı sorunla
karşılaşır, yara bere içinde ve
gururu kırık bir halde evine
dönermiş. 

O böyle itilip kakılırken,
hırpalanıp oraya buraya
savrulurken, hemen yuvasının
yanı başındaki çiçekler
arasında yaşayan uçuç
böceğinin keyfine diyecek
yokmuş. El üstünde gezdirilir,
dilekler tutulup benekli
kanatlarını çırparak uçması
beklenirmiş. O da kasım kasım
kasılır, seven ellerin üstünde bir
zaman gezinip sevgi
sözcüklerini dinledikten sonra
bir başka ele konuncaya dek
dolaşır dururmuş havalarda.
Dolaşırken de dönüp iki gözü iki
çeşme ağlayan sümüklü böceğe
tepeden bakmayı ihmal
etmezmiş.

Komşusu uçuç böceğinin el

üstünde tutulup uğuruna
inanılarak, örselenmeden
istediği gibi dolaşmasına izin
verilirken kendisinin bu denli
aşağılanması için için yiyip
bitiriyormuş zavallı
sümüklü böceği.

Bir gün canına tak
demiş. Dertleşmek, ondan
akıl almak için kalkıp
komşusuna gitmiş. Uçuç
böceği, daha onu görür görmez
kasılmaya, kendisine eğlencelik
çıktığı için sevinmeye başlamış.
Onu kapıda karşılamış.

- Hoş geldin, komşu. Yalnız
dışarıda oturalım istersen.
Çünkü yürürken bıraktığın
salgınla evimi kirletmeni
istemiyorum. Daha yeni
temizledim evi.

Komşusunun bu çirkin
yaklaşımı sümüklü böceğin
içine işlemiş. Bir şeyler
söylemek, sonra da çekip evine
gitmek istemiş ya, yapamamış.
Ağlamaklı gözlerle
yüzüne bakmış
yalnızca.

- Ne vardı? Bir şey mi
isteyecektin benden?

Sümüklü böceğin içi
öylesine doluymuş ki,
içini çeke çeke
ağlamaya başlamış,
yanıtlayamamış
komşusunu.

- Buraya ağlamaya, beni
üzmeye mi geldin yoksa?

Sümüklü böcek, hıçkırıklar
arasında yanıtlamaya çalışmış
onu:

- Özür dilerim! Amacım seni
üzmek değildi. Ama sen de
insanlar gibi beni aşağılayınca,
dayanamadım işte…

Uçuç böceği, yaptığı
kabalıkla komşusunu 

yaraladığını
anlayıp üzülmüş.

- Ah, asıl ben özür dilerim,
komşu! Kabalık ettim, bağışla
beni!

- Önemli değil…
Uçuç böceği içeri girmesi için

çok üstelemiş, ama gururu
kırılan sümüklü böcek
girmemiş. Kapının önünde
oturmuşlar. Kendisine böylesine
kaba davranan birine güvenip
de gizini de açmamış sümüklü
böcek. Dereden tepeden

konuşmaya başlamış.
- Gelişinin gerçek nedeni

neydi komşu?
- Gerçe nedeni mi? Hiç… evde

canım sıkılmıştı, uğrayıp halini
hatırını sorayım, bir iki çene
çalıp zaman geçireyin dedim…

- Hepsi bu mu?
- Evet… Başka ne olacaktı ki?
- Ne bileyim? Bana gelirken

pek üzgün görünüyordun da…
- Ben hep öyle görünürüm.
- Neden? İnsanların

davranışlarından dolayı mı?
- ......
- Aslında senin durumuna

ben de üzülüyorum.
- Peki, sen nasıl başarıyorsun

sevilmeyi? Neler yapıyorsun da
insanlara kendini
sevdiriyorsun?

- Ben mi? Hiçbir şey… Hiçbir
şey yapmıyorum.
İnsannlar

güzel olduğum için seviyorlar
beni.

- Ya?
- Yaa! Keşke sen de birazcık

güzel olsaydın…
Sümüklü böcek ne diyeceğini

şaşırmış. Komşusunun
kasılmasına o kadar içerlemiş
ki, hiçbir şey söylemeden kalkıp
evine dönmüş. Evine gelir
gelmez de yatağına kapanıp
salya sümük, bağıra çağıra
ağlamaya başlamış.

- Ben neden bu kara çirkinim
Tanrım! Neden bu kadar
çirkinim? Nefret ediyorum
kendimden!

O sırada oradan geçmekte

olan mayıs sineği sesini duyup
yanına gelmiş.

- Ne oldu kardeş? Niye
ağlıyorsun?

Sümüklü böcek başını
kaldırıp mayıs sineğinin yüzüne
bakmış:

- Nasıl ağlamam, dostum!
Çok çirkinim! Bıktım artık
aşağılanmaktan, horlanıp sağa
sola atılmaktan! Uçuç böceği el
üstünde tutuluren ben neden
itilip kakılıyorum?

Mayıs sineği, babacan bir
tavırla başını okşamış.

- Düşündüğün şeye bak… Ben
senden daha çirkinim, ama
ağlamıyorum. Üstelik insanlar
beni sağa sola atsalar iyi,
öldürüyorlar! E, onlar öyle
yapıyorlar diye ben de her gün
ağlayayım mı yani?

Sümüklü böcek
birden ağlamayı

kesip dostunun

yanına sokulmuş.
- Peki ne yapıyorsun?
- Yaşamımı sürdürmeye

çalışıyorum. Yaşam o denli
güzel ki, o güzelliği
gözyaşlarına boğmaya hiç
niyetim yok. Hem sana bir şey
söyleyeyim mi? Güzellik göreceli
ber şeydir. Herkesin güzellik
anlayışı farklıdır. Bana göre
ben güzelim, sen güzelsin…

- Ya uçuç böceği?
- İşe yaramaz süs böceğinin

teki!
- Yani?
- Ne yanisi?
- Yani güzel değil mi?
Değil elbette! Güzellik

görünüşte değildir, yürektedir
çünkü. Komşusuyla alay eden,
onun üzülmesinden tat alan
biri güzel olabilir mi hiç?

Sümüklü böceğin içine su
serpilmiş. Ağlayan yüzü
gülmeye başlamış. İyice
sokulmuş dostuna.

- Gerçekten mi güzel
bulmuyorsun onu?

- Bulmuyorum elbette. Hem
herkesin güzelliğe kendine… Bak
dostum, kendine de başkalarına
da bir başkasının gözüyle
bakmaktan vazgeç. Kendi
gözünle bak her şeye. Sevmeye
de önce kendinden başla. Çünkü
kendini sevmeyen, kendisiyle
barışık olmayan biri başkasını
da sevemez. Kendisini güzel
bulmayan biri, başka
güzellikleri de göremez.

- Haklısın.
- Haydi şimdi kalk, elini

yüzünü yıka, kendine çekidüzen
ver. Yaşamını ağlamakla değil,
mücadele ederek
anlamlandırabilirsin.

O günden sonra sümüklü
böcek hiç ağlamamış, hiçbir
şeye üzülmemiş. 

Kendisini ve çevresindekileri
sevmiş, sevgiyle bakmış her
şeye.

Çirkin ve Güzel

GÜNDEMboncuk 13

Sizin köşeniz                                     İsranur Ahmet - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: Güneş
tepelerin
arkasına 
saklanmış.
Çocuklar da
ağaçların
arasından
güneşe 
bakıyor.

17 Mart 2017
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YARIM yüzyılı aşkın süre faaliyetten
sonra, Batı Trakya Batı Trakya Medrese
Mezunu Müslüman Muallimler Cemiyeti
(BTMMMMC) kendini feshetti. 

25 Ekim 1965 yılında kurulan Batı
Trakya MMMMC, üyelerinin azalması
nedeniyle mahkeme kararıyla feshedildi.
Böylece Batı Trakya’daki eğitime 51 yıl
hizmet eden kuruluş kapatılmış oldu. 

Derneğin faaliyetine resmen son
vermesi nedeniyle Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde  bir etkinlik
düzenlendi.  15 Mart Çarşamba akşamı
düzenlenen etkinlikte dernek üyelerine
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Osman Şahin tarafından
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın teşekkür
belgeleri verildi. Cemiyetin 37 yıl
boyunca başkanlığını yürüten Asım
Çavuşoğlu’nun hazırladığı ve derneğin
yöneticilerine verilen plaketleri de
protokol üyeleri sundu. Etkinlikte
duygulu anlar yaşandı. 

Cemiyetin son etkinliğine Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu Osman
Şahin, Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif, Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami Toraman, Rodop –
Evros SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ercan Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, Güney Meriç Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu, Gümülcine
Belediyesi meclis üyesi Sibel
Mustafaoğlu’nun yanı sıra emekli
öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

Cemiyetin 51 yıllık tarihi, sinevizyon
gösterisiyle anlatıldı. Daha sonra ise
protokol konuşmalarına geçildi. 

KORAY HASAN
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, Batı Trakya MMMMC’nin
1965 yılında kurulduğunu hatırlatarak, o
dönemde çeşitli köylerde öğretmenlik ve
din görevliliğini yürüten üyelerini tebrik
etti. 

ASIM ÇAVUŞOĞLU
Batı Trakya Medrese Mezunu Müslüman
Muallimler Cemiyeti’nin son
başkanı Asım Çavuşoğlu, Batı Trakya’da
azınlık olarak kaldıkları 1923 yılından
günümüze kadar, ağır şartlar altında ve
yetersiz imkanlarla Batı Trakya Türk
toplumunun eğitimine yararlı olmuş
bütün öğretmenleri, hayatta olanlarını
minnet ve şükranla andığını, vefat etmiş
olanları da rahmetle yad ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu, “Her şeyden önce 30 yıllık
meslek hayatımda olduğu gibi,
cemiyetteki başkanlığım sürecinde de
hizmet anlayışımın ilkeleri, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nı ayakta tutan
dilimizi, dinimizi, gelenek ve
göreneklerimizden oluşan kültür
varlığımızı korumak ülküsüne
dayandırdım, bundan ödün vermeyi
hiçbir zaman aklımdan bile geçirmedim.
Gerek meslek hayatımda ve gerekse
cemiyetteki başkanlığım dönemindeki
çalışmalarımda, bir bedel ödeme
ihtimali karşısında hiçbir zaman
yılmadım. Cemiyetteki mesai
arkadaşlarımla beraber karşılaştığımız
engelleri aşarken zorlandığımız,
bocaladığımız ve tökezlediğimiz anlarda

bile doğru bildiğimizi yapmaktan
çekinmedik. Cemiyetteki son
toplantımızda, toplumlumuza hizmet
etmekte güç birliği ve inanç bütünlüğü
içinde çalıştığım arkadaşlarımla
helalleşirken, geçmişteki hizmet
yıllarımızda attığımız cesur ve kararlı
adımların hatırasını paylaşmanın
gururunu yaşadık.” diye konuştu. 

MÜFTÜ İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, MMMMC’nin bir devre imza attığını
söyledi. Şerif, “Medrese o günün
şartlarında azınlığa hizmet etmek için
kuruldu. Son başkan Medreseyi
kitaplaştırdı. Bundan dolayı da
kendisine teşekkür ediyoruz. Azınlığın
son otuz yılında Muallimler Birliği,
Öğretmenler Birliği ve Batı Trakya’daki
tüm birlikler Danışma Kurulu’nu
meydana getirdiler. Bir çok olayda
azınlığın zor günlerine imza attılar.
Bundan dolayı da kendilerine teşekkür
ediyoruz.” dedi. 

MUAVİN KONSOLOS OSMAN ŞAHİN
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Osman Şahin de
konuşmasında dernek üyelerinin Batı
Trakya’da ağır şartlarda hizmet
ettiklerini belirterek, toplumun
kültürünü, dinini, değerlerini
koruduklarını ve çocuklara sahip
çıktıklarını vurguladı. 

Şahin, “Bugüne kadar eğitim ve dini
konularda can siparane yaptığınız
hizmetlerden dolayı sizi gönülden
kutluyorum. Görevin bittiğini de
zannetmeyiniz. Bundan sonra
hatıralarınızı yazmak size hem
dinamizm kazandıracak, hem de yeni
nesillerin milli şuurlarının ayakta
durmasına vesile olacaksınız.”
ifadelerine yer verdi. 

Konuşmasında medreselerin önemiyle
ilgili görüşlere yer veren Muavin
Konsolos Şahin, “Medreseler, Türk usulü
bir eğitim sistemidir. Kökleri
Selçuklulara ve Gaznelilere kadar
dayanmaktadır. Bağdat’ta Nizamiye
Medresesi, Nişabur’da, Şam’da,
Buhara’da , Semerkant’ta bugün dimdik

ayakta duran tarihi eserlerin tamamı
medreselerden ibarettir. Tarihimizde
büyük bir misyon üstlenmişler ve büyük
devlet adamları yetiştirmişlerdir. İslam
dünyasını bir üst mertebeye
çıkarmışlardır. Biruni gibi önemli kişiler
yetiştirmişlerdir.” diye konuştu. 

Muavin Konsolos Osman Şahin
ardından, dernek üyesi emekli
öğretmenlere Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı’nın teşekkür belgelerini takdim
etti.

Konuşmalardan sonra MMMMC son
başkanı Asım Çavuşoğlu, cemiyetin
yöneticilerine plaket sundu. Etkinlik, 50
yılı aşkın bir dönemden sonra feshedilen
derneğin son üyelerinin ve azınlık
kuruluş yöneticilerinin yer aldığı hatıra

fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

BATI TRAKYA MMMMC
25 Ekim 1965’te kurulan Batı Trakya
Medrese Mezunu Müslüman Muallimler
Cemiyeti’nin ilk başkanı Mustafa
Hatipoğlu toplam dokuz yıl görev
yaparken, ikinci başkan Mehmet Emin
Aga dört yıl başkanlık görevini yürüttü. 

Cemiyetin üçüncü ve son başkanı ise
Asım Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, 1979 –
2016 yılları arasında kesintisiz 37 yıl
başkanlık görevini yürüttü. MMMMC,
üyelerinin azalması ve yaşlanmaları
sebebiyle 9 Eylül 2016 günü Rodop
Bidayet Mahkemesi kararıyla kendini
feshetti.

GÜNDEMsağlık 17 Mart 2017

Feshedilen dernek için son etkinlik

İskeçe Belediyesi Meclis Başkanı’nı seçti
İSKEÇE Belediyesi

meclis üyesi Yannis
Dremsizis, iktidar
listesindeki belediye
meclis üyelerinin
oylarıyla yeniden Meclis
Başkanı seçildi. İskeçe
Belediyesi’nde yapılan
toplantıda meclis
başkanlığının yanı sıra
ekonomi ve yaşam
kalitesi komisyonlarının
üyeleri de belirlendi.

Meclis başkan
yardımcılığı görevine
İlias Vasiludis, sekterlik
görevine ise Nikos
Antabufis seçildi. Her üç
ismin de 31 Ağustos 2019
tarihine kadar görev yapması
bekleniyor.

Yapılan seçimlerde, ekonomi ve
yaşam kalitesi komisyon üyeleri de
belirlendi. Her iki komisyonda görev
alacak üyeler şöyle:

EKONOMİ KOMİSYONU ÜYELERİ
1- Thomas İliadis
2- Anastasios Theodoridis
3- Pashalis Liratzis
4- Ramadan Boz

5- İordanis 
Hatziefremidis
6- Ahmet Kara
7- Şaban Bandak
8- Yorgos Milonas

YEDEK ÜYELER
1- İlias Vasiludis
2- Hasan Karaosman
3- Hristos Murtkas
4- Despina Partsalidu
5- Cenan Çarıkçı

YAŞAM KALİTESİ 
KOMİSYONU ÜYELERİ
1- Stefanos İgiannidis
2- Aleksandros

Kiriakidis
3- Mihalis Lomvardeas

4- Marinos Sdrevanos
5- Orhan Hasanoğlu
6- Stelios Gunaridis
7- Dimitris Benis
8. Manolis Fanurakis

YEDEK ÜYELER
1. Nikos Antampufis
2. İlias Vasiludis
3. Erkan Kiracı
4. Panayotis Tarenidis
5. Feridun Hasanoğlu
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Balkan kadınlarının sorunları
Gümülcine’de ele alındı

ÜÇ ayrı oturumda düzenlenen
etkinliğe konuşmacı olarak; Romanya
Demokrat Türk Birliği Kadınlar
Komisyonu Başkanı Melek Ahmet,
“Romanya’da Türk Kadını Olmak”
başlıklı bildirisiyle, psikolog Asime
Hasanoğlu “Eğitim ve Kadın”
sunumuyla, Romanya Müslüman Tatar
Türklerinin Demokrat Birliği Kadın
Teşkilatı Başkanı Türkan Bari,
“Geleneksel El Sanatları ve Kültürel
Değerler” adlı bildirisiyle, Gümülcine
Seçilmiş Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet
“Medeniyetin Kodlarında Kadın”
sunumuyla, Romanya Aşağı Tuna
Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Kültür
Merkezi Başkanı Gülten Abdullah “Aşağı
Tuna Bölgesinde Somut Olan Kültürel
Varlıklar” adlı bildirisiyle, Trakya
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim
görevlisi Yıldız Tahir “Kadın, Kadının
Eğitimi ve Eğitimin Sürdürülebilirliği”
konulu sunumuyla, öğretmen Seher
Mehmetali “Batı Trakya’da Engelli
Çocuğun Annesi Olmak” adlı bildiriyle
katıldı. Bulgaristan Recep Küpçü Türk
Kültür Merkezi Başkanı Mücella Bilal ise
sağlık sebeplerinden dolayı panele
katılamayınca, “Kadın ve Toplumsal
Gelişim” adlı bildirisini BTAYTD yönetim
kurulu üyesi Şükriye Mehmet okudu.

Oturumları avukat Elçin Hacı İbram,
gazeteci Ozan Ahmetoğlu ve İskeçe
Seçilmiş Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu yönetti.

Protokol konuşmalarında BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, Kadınlar Günü’nün
tarihsel gelişimini anlattı. Galip, “Kadına
şiddet olmamalı. Kadına çalışma
hayatında ve eğitimde yeterli yer
verilmeli. Kadınlarla birlikteyiz. Onlar
bizim gözbebeğimizdir. Ancak kadınlar
da cesur olmalıdır.” diye konuştu.

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, 2001
yılında kuruluş başvurusunda
bulunulan Rodop İli Türk Kadınlar
Derneği’nin oluşturulmasında yer
aldığını hatırlatarak,“10-15 yıl önce
azınlık kadını çok farklıydı. Bugün bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Kadınlar iş

hayatında yer almalıdır. Çok iyi yetişmiş,
eğitimli kadınlarımız var. Kadınlarımızın
Yunanistan’da iş hayatına girebilmesi
için yeni projelere ihtiyaç var.”
görüşlerine yer verdi.

BTTADK Başkanı Ahmet Mete,
kadının hayatın her safhasında ve her
yerde olması gerektiğini vurguladı. Mete,
“Dinimizde kadının önemli bir yeri
vardır. Cehaletin getirdiği yanlışlarla
kadınlar erkeklerin aşağısında
görülmüştür. Bu düşünceden
vazgeçilmelidir. Balkan kadınları dünya
kadınlarına örnek olacak niteliktedir.
Bu, tarihte de böyle olmuştur. Kadınlar
Günü’nü kutlamıyorum, kadınlarımızı
kutluyorum.” diye konuştu.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Kur’an-ı Kerim’in, “Ey insanlar,
sizleri bir erkek ve kadından yarattık”
sözlerini hatırlatarak şu görüşlere yer
verdi: “Günümüzde insanlar ayrı ayrı
gösterilmek isteniyor. Kur’an-ı Kerim’de
Belkız hadisesine bakınız. Kur’an’da Nisa
suresi kadınlara has bir sure.
Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye
geldiğinde erkeler ve kadınlar biat ediyor
ve böylece Medine’ye çekiliyor.

Peygamber döneminde kadınlar Cuma
namazlarına gidiyor, ancak zamanla
uzaklaştırılıyorlar. Kadınlar Peygamber
döneminde hadis konusunda çok ileri
gitmişlerdi. Avrupa, medeniyeti bizden
almıştır. Osmanlı 1850’de kadınlara lise
açmıştır. Atatürk kadınlara seçme ve
seçme hakkını getirmiştir. Bizler, kendi
değerlerimizi araştırmak zorundayız.
İslam’da kadın birinci sınıf vatandaştır.
Cennet annelerin ayakları altındadır.”

DEB Partisi yönetim kurulu üyesi
Yeşim Hasan, kadınların erkeklerle eşit
statüye kavuşmaları gerektiğini
belirterek, “Siyasi alanda yeteri kadar
temsil edilmiyoruz. Bunun olmaması
dünya için bir kayıptır.” dedi.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, kadın ve erkeğin
birbirlerini tamamladıklarını söyledi.

Başkonsolos Akıncı, “Balkanlar’daki
medeniyetimiz 93. Harbi, Balkan
Savaşları’ndan çok etkilendi.
Günümüzde de oradaki kadınların
eğitim ve sosyal hayatta sıkıntıları var.
Balkan Türk kadınları ve aziz Batı Trakya
kadınları topluma büyük fedakarlıklar
yapmışlardır.” diye konuştu.

Batı Trakya Kadın Platformu Sözcüsü
Sibel Osmanoğlu da Platform hakkında
bilgi verdi.

Bu arada, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, Makedonya’dan
kadınların hac ziyareti sebebiyle,
Kosovalı kadınlara ise Yunanistan
tarafından vize verilmemesi nedeniyle
etkinliğe katılamadıklarını bildirdi.

Konuşmalardan sonra yapılan
oturumlarda Balkan kadınlarının
sorunları anlatıldı.

24. sayfanın devamı

Meltem, göğsümüzü
kabarttı

CELAL Bayar Azınlık Lisesi son sınıf
öğrencilerinden Meltem Ahmet, Antik
Olimpia’da düzenlenen Ulusal Duathlon
(bisiklet ve koşu) şampiyonasına
katılarak dereceye girdi.

Yunanistan Triatlon Federasyonu,
Antik Olimpia Belediyesi ve Kiparissia
Deniz Kulübü ortaklığında 12 Mart Pazar
günü düzenlenen Ulusal Duathlon
Şampiyonası’na katılan Meltem Ahmet,
genç kızlar kategorisinde gösterdiği
üstün çaba sonucunda “Günün
Kahramanı” ilan edilmesinin yanı sıra
ikinciliği elde etti.

Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Tunalp Mehmet genç sporcu
hakkında, “Gösterdiği üstün çaba ve
başarıdan dolayı kendisini tebrik ediyor
ve başarılarının devamını diliyoruz.”
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Hasan MALKOÇ

Diyabet (Şeker Hastalığı)

G
ünlük yaşamda gerekli
aktiviteleri
sürdürebilmemiz için

vücudumuz, glukoz denilen bir tür
şekere ihtiyaç duyar. Glukoz,
tükettiğimiz gıdalarla, özellikle de
nişastalı ve şekerli olanlarla alınır.
Sindirim işlemi sayesinde bu
gıdalardaki nişasta ve şeker
glukoza çevrilerek kana karışır.
Ancak, kandaki glukozun enerji
olarak kullanılabilmesi için bir
işlem daha gereklidir.Bu işlem
vücutta pankreas adı verilen bir
organın sağladığı insülin
tarafından gerçekleştirilir.
Kandaki glukoz, insülin sayesinde
hücrelerin içine girebilir ve enerji
elde etmek için kullanılır.
Pankreas yeterince insülin
yapamadığında ya da insuline
karşı direnç gelişirse, vücudumuz
glukozu kullanamaz ve kandaki
bu glukoz, yani şeker giderek
yükselir.Bu durumun yol açtığı
rahatsızlığa şeker hastalığı
(diyabet) diyoruz.

BAŞLICA TİPLERİ
Tip 1 Diyabet, çok genç

yaşlarda başlar. Bu tipte,
pankreasta üretilen insülin
miktarı çok düşüktür veya üretim
tamamen durmuştur. İnsuline
bağımlı diyabet olarak da bilinir.

Tip 2 Diyabet, yetişkin yaşlarda
başlar. Burada insülin üretiminin
eksikliğinden ziyade, üretilen
insülin hormonuna direnç
gelişmektedir.Şeker hastalarının
%90-95’i tip 2 diyabetlidir. Genel
olarak erişkin nüfusta %4-8
oranında tip 2 diyabet
görülmektedir. Genellikle tip 2
diyabetliler obez hastalardır.

PRE-DİYABET DEDİĞİMİZ 
GİZLİ ŞEKER
Gestasyonel Diyabet, gebelik

sırasında ortaya çıkan ve
hamilelik sonrasında genellikle
normale döner.

KİMLERDE DAHA 
SIK GÖRÜLÜR 
(RİSK FAKTÖRLERİ)
Yaş: Diyabetli kişilerin %90-

95’i tip 2 diyabetlidir. Bu tip
genellikle 40 yaşın üzerindeki
kişilerde oluşur. Fakat
zamanımızda, çocuk ve
adolesanları da önemli ölçüde
etkilemektedir. Yaşlandıkça,
diyabet riski artmaktadır.

Şişmanlık: Tip 2 diyabetli
kişilerin %80’inden fazlası
kiloludur. Ne kadar kilolu
olursanız o kadar yüksek diyabet
riski taşırsınız.

Diyabete İlişkin Aile Hikayesi:
Araştırmalar, eğer yakın aile

üyelerinde bir diyabet hikayesi
var ise kişilerin daha fazla risk
altında olduğunu göstermiştir.
Akrabalık ne kadar yakın ise,
diyabet riskiniz de o kadar
yüksektir.

Hareketsiz Yaşam: Araştırmalar
aktif bir hayat sürdürmeyen
kişilerin, daha fazla tip 2 diyabet
gelişme riskinde olduğunu
göstermiştir. Ne kadar az egzersiz
yaparsanız diyabet gelişme
olasılığı o kadar yüksektir.

BELİRTİLERİ
•Sık idrara çıkma,
•Ağız kuruluğu,
•Çok su içme,
•Cilt yaralarının geç iyileşmesi,
•Kuru ve kaşıntılı bir cilt,
•Sık sık enfeksiyon gelişmesi,
•Çok yemek yemeye rağmen

zayıflama ve halsizlik,
•Ellerde ve ayaklarda uyuşma.

TANI ve TEDAVİ
Bir kişinin şeker hastası olup

olmadığı, açlık kan şekeri (AKŞ)
ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans
Testi (OGTT) yapılarak saptanır.
AKŞ ölçümü 100-125 mg/dl olması
gizli şeker(pre-diyabet) sinyalidir.
AKŞ ölçüm sonucunun 126 mg/dl
veya daha fazla olması şeker
hastalığının varlığını
gösterir.OGTT'de glikozdan
zengin sıvı aldıktan 2 saat sonraki
kan şekeri değeri önemlidir. İkinci
saat kan şekeri ölçümü 140-199
mg/dl ise gizli şeker, 200 mg/dl
veya daha yüksek ise şeker
hastalığı tanısı konulur.

Tedavide diyetin önemi çok
büyüktür. Yağlı ve tatlı
yiyeceklerden uzak durmak
önemlidir. 3 ana öğün ve 3 ara
öğün önerilir (sık ve az miktarda).
Gizli şeker diyetle tamamen
düzelebilir. Son zamanlarda şeker
hastalığı sıklığı arttığından dolayı
ilaç sektörü diyabete yönelip yeni
ve oldukça etkili ilaçlar
geliştiriyor. Dolaysıyla Tip 2
diyabet için oral (ağızdan) tedavi
daha uzun zaman sürebimmekte
ve insülin ihtiyacını azaltmaktadır.
Erken tanı ve tedavi
komplikasyonlar açısından çok
önemli. 

Diyabet başlıca kalp-damar
sisteminde damar tıkanıklığı,
böbreklerde böbrek yetmezliği,
gözlerde görme kaybı ve körlük,
sinir sisteminde uyuşma -
karıncalaşma ve his kaybına
neden olmaktadır.
Komplikasyonların önüne
geçilebilmesi için erken tanı ve
tedavi önemlidir. Yukardaki
belirtilerin görülmesi durumunda
hekiminize başvurmanız önerilir.

SAĞLIK OLSUN...

Dahiliye Uzmanı

Şehit Mustafa
Cambaz’ın annesine 
“Yılın Kadını” ödülü

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi,
demokrasi şehidi gazeteci Mustafa
Cambaz’ın annesi Ayşe Cambaz’ı
“Yılın Kadını” seçti. Acılı anneye
ödülünü, BTTDD Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu üyesi Mustafa
Ahmet, Batı Trakya’daki evinde
verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe
girişiminde şehit düşen Mustafa
Cambaz, yıllar önce Türkiye’ye göç
etmiş, haymatlos olan Cambaz’,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
ölümünün ardından verilmişti.

BATI TRAKYA’DAKİ 
EVİNDE VERİLDİ
BTTDD Bursa Şubesi’nden yapılan yazılı
açıklamada, Dr. Ali Latif başkanlığındaki yeni
yönetimin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
öncesinde gerçekleştirdiği toplantıda, Mustafa
Cambaz’ın Batı Trakya’da yaşayan annesi Ayşe
Cambaz’ı “Yılın Kadını Ödülü”ne layık gördüğü
belirtildi. Dernek yönetiminin, Ayşe Cambaz’a
ödülünü, BTTDD Bursa Şubesi Kadın Kolları’nın
8 Mart’ta Bursa Ördekli Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte takdim etmeyi
planladığı, ancak Ayşe Cambaz’ın yaşı göz
önünde bulundurularak bundan vazgeçildiği
belirtilen açıklamada, ‘’Yönetim Kurulu üyemiz
Mustafa Ahmet ve eşi Kadın Kolları üyemiz
Hanife Ahmet önceki gün Batı Trakya’ya
giderek, ödülü ve bir adet Kur’an-ı Kerimi Ayşe
Cambaz’a Gümülcine Menetler köyündeki
evinde verdi. Ziyarette şehidin anne ve

babasının yanı sıra kardeşleri de
hazır bulundu.’’ denildi.

DUYGUSAL ANLAR 
YAŞANDI
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Mustafa Ahmet,
‘’Şehidimizin anne ve babasını
evinde ziyaret ettik. Aile
yakınlarının da hazır bulunduğu
ziyaret duygusal anlara sahne
oldu. Hayatımın en özel
anlarından birini yaşadım. Sevgili
Ayşe annemize, artık hepimizin
onun oğlu olduğunu ifade
ederek, Batı Trakya’nın,
Türkiye’nin geleceği için canını
feda eden Mustafa Cambaz’ın
tarihe adını altın harflerle

kazıdığını söyledim. Kendisine ve eşine böyle bir
yiğit evlat yetiştirdikleri için gurur duymaları
gerektiğini aktardım. Ayşe teyzemiz de ziyaret ve
ödül için bizlere teşekkür etti.’’ ifadelerini
kullandı.

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif, önerinin Mustafa Cambaz gibi bir
gazeteci olan derneğin İkinci Başkanı Hasan Ali
Çavuş’tan geldiğini ve teklifin oybirliği ile kabul
edildiğini ifade ederek, ‘’Şehidimiz Mustafa
Cambaz ve yakınları için ne yapsak az. Onlar
Batı Trakya’nın, Türkiye’nin gururu oldu. Batı
Trakya Türkleri, haymatlos durumda oldukları
zaman bile Batı Trakya ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceği için canlarını
verebilirler. Mustafa Cambaz ağabeyimiz bunu
bir kez daha göstermiştir. Çanakkale’de de çok
sayıda Batı Trakyalı şehit var.’’ dedi.

BTTDD Bursa
Şubesi, 

15 Temmuz
darbe girişimi
gecesi şehit

düşen 
gazeteci
Mustafa

Cambaz’ın
annesini 

“Yılın Kadını”
seçti.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

A
ile yuvasını kurmanın ilk
adımı nikâhtır. Nikâh
yüce Allah’ın insanlığa en

büyük emanetidir. Namusu
korumak nikâh iledir. Zira zina
her devirde haram kılınmış büyük
günahlardandır. Nikâhın
kerameti Allah için olmasındadır.
İslam’da kurulan yuva, sadece bu
dünya hayatı için değil, asıl
cennet hedeflidir. Hele hele
Nikâh, birkaç günlük eğlence için
hiç değildir.  Erkekler, nikahı
kullanarak kadınlara zulüm
yapamazlar. 

İnsanlık için evlilik, mühim bir
ihtiyaçtır. Saadet kişinin aile
yuvasında temin edilir. Aile yurdu
dışında başı boş şahsi hürriyet
peşinde koşanlar, bu yolda
boşuna yorulurlar, bir türlü mutlu
olamazlar. Beşeriyetin sıhhatli
hayatı ve devamı, evlilik iledir.
Cemiyetin temeli, aile hayatıdır.
Mutluluk aramak için bütün
dünyayı dolaşan bir şahıs, döne
dolaşa onu yine kendi evinde
bulabilir ancak. Aile yuvasını
kurmak çok önemli bir adım
olduğu gibi, onu korumak ve
devam ettirmek de çok önemldir.  

Aile yuvasını korumanın ve
mutluluğun 4S formülü vardır.
(4S = Sevgi + Saygı + Sabır +
Sadakat). Şimdi bunları kısaca
izah edelim.

Sevgi: Kalbte biriken tüm
olumlu düşüncelerin dışa
yansımasıdır. Sevgi; Allah’ın
insanın ruhundan kattığı
güzellik, insana verilen en büyük
ihsandır. Çünkü herşey sevgiyle
olur. Aile yuvası da sevgiyle
kurulur, sevgiyle devam ettirilir.

Saygı:   İnsanlar arasındaki
ilişkilerin en önemli kuralı saygı
duymak ve saygılı davranmaktır.
Sevginin doğurduğu biricik
bebek… Sevgi varsa saygı da
olur. Aile yuvasında karı-koca
arasında saygı vazgeçilmez bir
kuraldır.

Sabır: Acıya, zorluğa,
haksızlığa ve başa gelen üzücü
olaylara dayanma gücüdür.  Aile
yuvasını kurarken sadece iyi
günde değil, kötü günde de
beraber olmak için söz verilir.
Mevsimler nasıl değişiyorsa,
gece ile gündüz nasıl birbirini
kovalıyorsa, hayatta da bir takım
zorluklar ve kolaylıklarla
karşılaşırız. Yine günlük hayattan
etkilenerek zaman zaman
öfkeleniriz. Bu da daha çok
birlikte hayatımızı paylaştığımız
eşimize karşı tutum ve
davranışlarımızı etkilemekte ve

yersiz gönül kırmalara yol
açmaktadır. Bu nedenle burada
sabrı kullanırsak sonuçta
mutlaka kazançlı çıkarız. Çünkü
atasözünde de sözylendiği gibi;
“öfkeyle kalkan zararla oturur.”

“Bir gün Hz. Ömer’e gelerek
hanımını şikayet etmek isteyen
biri, Hz. Ömer’in evine
yaklaştığında Hz Ömer’in hanımı
kendisine bağırdığını duydu. Bu
durum üzerine adam evine geri
döndü. Hz Ömer de durumu fark
etti ve o kişiye şöyle seslendi:
Neye geldin; Adam da,
“hanımımı şikayete geldim, ama
hanımınızın size bağırdığını
duyunca vazgeçtim.” Hz Ömer
şöyle buyurdu: 

-"Ben hanımımın
davranışlarını birkaç şeye
bağışlıyorum ve sabrediyorum: 

1- Hanımım ateşle benim
aramda bir perdedir. Kalbim
haramdan onunla sükunet bulur.
2- Evimin bekçisidir. 3- Elbisemin
yıkayıcısıdır. 4- Çocuklarımı
büyütendir. 5- Ekmeğimi,
yemeğimi yapandır.” 

Bu durum karşısında adam da,
“benim hanımım da bana bunları
yapıyor ve artık ben de tahammül
edip, sabredeceğim."

Sadakat: Doğruluk üzerine
yaşamak demektir. Sadakat
ihanetin zıttıdır. Dinimizde,
sadakatin önemi çok büyüktür.
Her işin nizam ve intizamı
sadakat iledir. Hadis-i şerifte
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Sadakat iyiliğe, iyilik Cennete
götürür.” (Müslim)

Aile içersinde eşler arasında
sadakat şarttır. Karı koca
arasında ihanet ne kadar çok
kötü ise, sadakat da tam tersine
o kadar çok iyidir. Çünkü ihanet
aile bağlarını koparır, sadakat ise
sağlam ve devamlı tutar.  

Bu dört kuralın uygulanabilir
olması için de Allah’a gerçek
manada iman etmek şarttır. Şunu
diyebiliriz; eşler Allah’a
yaklaştıkça birbirlerine
sadakatları da artar. Allah’tan
uzaklaştıkça, birbirlerine olan
güven de sarsılır. Çünkü kişiler
arası veya aile içersinde güven
ortamı ancak Allah’a gerçek
manada imanla gerçekleşebilir.
Güvenin olduğu ortamda huzur
ve mutluluk vardır. Huzur ve
mutluluk da cennetin dünyadaki
bir yansımasıdır. Ebedi huzur ve
mutluluk ise cennette olacaktır.
Rabbim cümlemize ebedi
mutluluğu yaşamayı nasip
eylesin.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Mutlu bir aile yuvası için 
dört S formülü 

Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nden hutbe
ve ezan yarışması

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü, din görevlileri
arasında “Etkili Hutbe Okuma ve Ezanı Güzel Okuma
Yarışması” düzenlendi.

6-7-8 Mart  tarihlerinde Batı Trakya'da ilk kez
düzenlenen yarışmanın elemeleri neticesinde her iki
kategoride finale kalan üçer din görevlisi 9 Mart
Perşembe günü yarıştılar.

Buna göre Etkili Hutbe Okuma Yarışması’da dereceye
giren isimler şöyle:

1- Mehmet Mustafa Halil- Büyük Müsellim Köyü Din
Görevlisi

2- Orhan Bülbül - Gümülcine Şehreküstü Mescidi Din
Görevlisi

3- Erol Yoluç - Demirbeyli Köyü Din Görevlisi
Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren

isimler ise şöyle:
1- Hüseyin Topal Hüseyin - Ballahor Köyü Din Görevlisi
2- Mehmet Mustafa Baş - Eşekdere Köyü Din Görevlisi
3- Lütfü Karahüseyin - Basırlıköy Din Görevlisi

Başkonsolos Akıncı
Gümülcine Kırmahalle’de
soydaşlarla buluştu

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 10 Mart Cuma günü Gümülcine
Kırmahalle’deki soydaşlarla birlikte Cuma
namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Gümülcine Seçilmiş

Müftüsü İbrahim Şerif eşlik etti. Akıncı bu
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
sosyal medya hesabından, “Cuma
buluşmalarımızın bugünkü durağı Gümülcine
Kırmahalle’ydi” paylaşımında bulundu.
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Να ορθώσουμε ανάστημα στις
προκαταλήψεις εναντίον της Μειονότητας

Π
ριν λίγες μέρες μιλούσα με έναν
καθηγητή από την Αθήνα με
αφορμή το θέμα του Ιεροδικείου

που εφαρμόζεται στην Θράκη και με
ρώτησε το εξής: «Πότε η ελληνική
πολιτεία έκανε διάλογο για οποιοδήποτε
θέμα αφορά την Μειονότητα με την ίδια
την Μειονότητα;».

Βέβαια, ο ίδιος το είπε αυτό
προκειμένου να με πείσει ότι δεν είναι
καθόλου αναγκαίο να γίνει διάλογος και
για το θέμα της λεγόμενης «Σαρίας».
Αφού λοιπόν οι παράγοντες του
ελληνικού κράτους δεν άκουσαν ποτέ
την Μειονότητα και δεν συζήτησαν ποτέ
στα σοβαρά μαζί της για κανένα μεγάλο
θέμα που απασχολεί την μειονοτική
κοινωνία, γιατί να κουβεντιάσουμε τώρα
για την Σαρία; 

Στην πραγματικότητα αυτό είναι το
μεγάλο πρόβλημα στην Θράκη. Το
γεγονός δηλαδή, ότι όλες οι κυβερνήσεις
διαχρονικά έπαιρναν αποφάσεις για την
Μειονότητα, ακούγοντας μόνο τους
κρατικούς υπαλλήλους τους, τους
διάφορους εντεταλμένους τους στην
Θράκη, τους κάθε είδους «εθνικά
ανήσυχους», τους επιστήμονες και

ερευνητές των πανεπιστημίων που
έστηναν καριέρες ως ειδικοί για το
μειονοτικό ζήτημα και έκαναν εισηγήσεις
μονίμως σαν αυτές που ήθελε να ακούσει
η Αθήνα και τα υπουργικά γραφεία.  Γι’
αυτό και φθάσαμε εδώ που φθάσαμε. 

Παρακολουθώντας την συζήτηση που
γίνεται για την Θράκη στην Αθήνα κάθε
φορά που ανακύπτει ένα ζήτημα που
αφορά την Μειονότητα, έχω την
εντύπωση ότι επιστρέφουμε με γοργά
βήματα πίσω στις δεκαετίες του 70 και
του 80. Ο ορθός λόγος, η ελεύθερη
έκφραση της σκέψης, οι αντι-εθνικιστικές
φωνές, υποχωρούν ή προτιμούν να
σωπάσουν, υπό τον φόβο των
αντιδράσεων και των συκοφαντιών περί
«εθνικής μειοδοσίας»,
«τουρκολαγνείας», και περί «υποταγής
στον εχθρό και στα ξένα συμφέροντα».   

Το πολιτικό σύστημα των Αθηνών
είναι πεπεισμένο ότι στην Θράκη «δεν
υπάρχουν Τούρκοι», ότι «υπάρχουν οι
Πομάκοι και οι Ρομά που καταπιέζονται
από τους τουρκογενείς», ότι «η Σαρία
είναι ένα τριτοκοσμικό καθεστώς που θα
πρέπει να το καταργήσουμε για να
εκπολιτίσουμε την Μειονότητα», ότι «η

Μειονότητα είναι μόνο θρησκευτική και
οποιοσδήποτε εθνοτικός της
προσδιορισμός είναι ύπουλος και
αποτέλεσμα προπαγάνδας ξένων
συμφερόντων», ότι «τα δίγλωσσα
νηπιαγωγεία δεν πρέπει να υπάρχουν
γιατί αυτό αποτελεί σχέδιο
εκτουρκισμού της Μειονότητας», ότι «οι
σύλλογοι που φέρουν εθνικό
προσδιορισμό στην επωνυμία τους
καλώς δεν αναγνωρίζονται γιατί
αποτελούν όχημα ανθελληνικής
προπαγάνδας», ότι «ο
αυτοπροσδιορισμός των πολιτών ως
προς την εθνική τους καταγωγή,
ενοχοποιείται γιατί αποδεικνύει την
μειωμένη ελληνική τους συνείδηση».      

Όταν πρόσφατα τόλμησε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας, να αναφέρει ότι η χώρα
μας θα ήταν ανοιχτή στο να φιλοξενήσει
νόμιμες πολιτικές συγκεντρώσεις μιας
τρίτης χώρας για ένα εσωτερικό της
ζήτημα, όπως είναι το δημοψήφισμα
που θα διεξαχθεί τον άλλο μήνα στην
Τουρκία, έπεσαν επάνω του δεξιοί και
αριστεροί μέσα στην Βουλή για να μας
υπενθυμίσουν ότι «στην Θράκη δεν
υπάρχουν Τούρκοι παρά μόνο Έλληνες
μουσουλμάνοι πολίτες που δεν τους
ενδιαφέρουν τα πολιτικά θέματα της
Τουρκίας». 

Και βέβαια, προκειμένου όλοι οι
«Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες να
βλέπουν ελληνικά κανάλια στην
τηλεόρασή τους», ο Πρωθυπουργός
ήρθε στην Θράκη να τους υποσχεθεί ότι
θα τους παράσχει δωρεάν δορυφορικές
κεραίες προκειμένου να ενημερώνονται
«εθνικά και όχι αντεθνικά»! 

Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει για
την Θράκη και την Μειονότητα στην
Αθήνα. Θα περίμενε κανείς ότι με μια
κυβέρνηση προοδευτική αυτή η εικόνα,
η φρασεολογία, η επίσημη κρατική

ιδεολογία θα άλλαζε. Ότι θα υπήρχε μια
πιο ανθρωπιστική, πιο επιστημονική,
πιο ρεαλιστική και πιο φιλελεύθερη
προσέγγιση στα προβλήματα και τα
ανοιχτά ζητήματα της Μειονοτικής
κοινωνίας. 

Αντιθέτως, όμως, τα τελευταία δύο
χρόνια παρουσιάζεται το φαινόμενο της
εντατικοποίησης της «εθνικής γραμμής»
στην Θράκη. Κάπως έτσι
αμφισβητήθηκε μέχρι και η δυνατότητα
της εκφοράς της τουρκικής γλώσσας
στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης
μέσα από επίσημα έγγραφα των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών
διευθύνσεων, ενώ δόθηκε μάχη για να
λειτουργήσει δίκαια και ισότιμα το
σύστημα των μετεγγραφών στα
ελληνικά πανεπιστήμια για τους
μειονοτικούς φοιτητές που κατάγονται
από την Θράκη. 

Τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψε
μια μίζερη πολιτική πρόταση του
υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή
ενός πιλοτικού προγράμματος για την
δημιουργία έξι δίγλωσσων
νηπιαγωγείων στην Θράκη, που είναι
τόσο φοβικό, γενικό και αόριστο, ώστε
έδωσε την δυνατότητα να αμφισβητηθεί
όχι μόνο από την ίδια την Μειονότητα
αλλά και από παράγοντες του
εκπαιδευτικού συστήματος για τους
οποίους η εισαγωγή των τουρκικών στα
δημόσια νηπιαγωγεία, γεννά μονίμως
διάφορους κινδύνους...

Δεν είναι καθόλου ευχάριστη
ασφαλώς αυτή η κατάσταση. Και
χρειάζονται γενναίοι άνθρωποι που θα
προασπίζονται το δικαίωμά τους στην
ελεύθερη έκφραση, για να σταθούν
απέναντι σε αυτή την ιδεολογική και
πολιτική μονομέρεια που μας
κατακλύζει σχετικά με την Μειονότητα
στην Θράκη!                                                              

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmit Şube Başkanı
Lütfü Bodur ile yönetim kurulu ve
Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu’nu
makamında ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Türkiye güçlüyse Batı
Trakya da güçlüdür.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizler bir

bütünüz. Ülkemizin ayrılmaz bir
parçasıyız. Çevre ülkelerimize
baktığımızda gördüğümüz şudur ki,
daha güçlü olmak için daha çok
çalışmamız gerekiyor. Birliğimizi ve
beraberliğimizi dünden daha fazla
muhafaza edeceğiz.” diye konuştu.
Başkan Karaosmanoğlu ayrıca,
derneklerin kendi içerisinde
bölünmelerinin de doğru olmadığını
belirterek, seçimlerde fikir bilirliğinin
önemine vurgu yaptı.

BTTDD İzmit Şubesi yönetim kurulu
üyeleri de, Karaosmanoğlu’na derneğe
verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

İzmit Şubesi’nden Kocaeli 
Büyükşehir belediyesine ziyaret

Witten ve Lippstadt
derneklerinden işbirliği kararı

ALMANYA’daki Witten Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği kararı
aldı.

Witten Derneği Başkanı Dr. Mesut
Hüseyin ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet
Hasan, Ersin Hasan, Şafak Hüseyin ve Nail
Bektaş, Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Lippstadt Derneği Başkanı Alpay Ahmet,
Başkan Yardımcısı Taner Mustafa ve
çalışma arkadaşları heyeti kapıda
karşıladılar. Alpay Ahmet,  “Derneklerimiz
gittikçe kan kaybediyor. Bunun için
dernekler arası işbirliği yapmak ve farklı
projeler üretmek zorundayız. Halkımızın
bizlerden beklentileri elbette daha fazladır,
fakat herkes bir noktaya çok dikkat
etmelidir ki derneklerimizi yeniden
yapılandırarak çocuklarımızı, kadınlarımızı
ve gençlerimizi derneklerimizin içine almak
zorundayız. En kısa sürede Batı Trakya Türk
dernekleri arası toplantılar yapılmalıdır.
Büyüklerimiz gerçekten derneklerimizi
kurmakla iyi ettiler, onlara ne kadar
teşekkür etsek azdır. Toplumumuzun
çıkarlarından başka bir çıkarı kendimize
Allah’a şükür hiç bir zaman şiar edinmedik.
Merkez yönetim kurulumuzun hummalı bir
çalışma ile hazırlıklarını başlattığı ABTTF
geleneksel 21. Dr. Sadık Ahmet Futbol
Turnuvası 13 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. İki
yıldır farklı nedenlerden dolayı aksaklığa

uğramış olan Batı Trakya Türkleri’nin
merhum lideri Dr. Sadık Ahmet anısına
düzenlenen bu Futbol Turnuvası ve Dostluk
ve Kardeşlik Gecesi’nin ev sahipliğine
heyecanla hazırlanmaktayız. Bu bölgede ve
Almanya’da yaşayan tüm hemşehrilerimizi
13 Mayıs’ta Lippstadt’a bekliyoruz.”  diye
konuştu.

Witten dernek başkanı Mesut Hüseyin de
şunları kaydetti: “Hemşehrilerimizin
derneklerimize üye olması bizler için çok
önemli. Burada önemli olan büyük
miktarlarda katkı sağlamak değil, burada
önemli olan gönüllülük esasıyla, gerçekten
isteyerek ve halisane duygularla üye olmak
ve yardım etmek isteyen herkesin
derneklerimize katkıda bulunmasını rica
ediyorum. Dernekler birbirlerine
kenetlenmesi açısından da çok çok önemli.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç
duyduğumuz bugünlerde bu tür yapılan
dernekler arası işbirliğine ihtiyacımız var.
Onun için Batı Trakyalı hemşehrilerimizin
de bu birleşmeyi, kenetlenmeyi, beraberliği
sağlamasına vesile olması açısından da
önemli bir proje. Çünkü biz Batı Trakya
Türkleri olarak tabii ki dernekler arası
işbirliği ve diğer hizmetleri yapmakla
yükümlüyüz ve bunu yapıyoruz. Ama
burada önemli olan bizzat halkımızın
desteği ile bu işin yapılmış olması. Bu
halkımızın bütünleşmesine, birlik ve
beraberliğine ayrı bir değer katması
açısından da önemli.” 
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AVRUPA Birliği (AB) Adalet Divanı,
işverenlerin çalışanlara başörtüsü yasağı
getirebileceğine hükmetti. 

Lüksemburg merkezli AB Adalet
Divanı, iş yerlerinde çalışanların
“görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi
sembolleri taşımaları” hakkında Belçika
ve Fransa’dan yapılan iki başvuruyu
karara bağladı. 

Mahkeme, “işverenlerin, çalışanların
iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi
bir siyasi, felsefi veya dini sembolün
görünür kullanımını yasaklamasının
doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine”
hükmetti.

Her iki davada da Belçika ve
Fransa’daki temyiz mahkemeleri, Avrupa
Adalet Divanı’nın, AB içtihatları
doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa
vermesini istemişti.

“KARAR MÜSLÜMAN KADINLARI
MARJİNALLEŞTİRİR”
Fransa'daki Müslüman örgüt temsilcileri,

AB Adalet Divanı’nın başörtü kararının
Müslüman kadınlar için sadece
ayrımcılık değil, aynı zamanda dışlanma
ve marjinalleşme getireceğini belirtti.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele
Kolektifi (CCIF) Sözcüsü Marwan
Muhammed, AB Adalet Divanı’nın
kararına tepki göstererek, kararda her ne
kadar çalışanların "görünür biçimde
dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları"
ibaresi yer alsa da asıl hedefin
Müslüman kadınlar olduğunu söyledi.

Müslüman kadınlara ayrımcılık
yapıldığını kaydeden Muhammed,
bundan sonra Avrupa'da Müslüman
kadınların yaşamlarının daha
zorlaşacağını kaydetti.

Kararın çalışmak isteyen kadınların
haklarını korumadığını, tersine bu
kişileri dışladığını vurgulayan
Muhammed, "Bu karar Müslüman
kadınların iş dünyasına girmelerini daha
da zorlaştırarak bu kişilerin
dışlanmasına ve marjinalleşmesine

neden olur. Bu da çok büyük bir sorun."
dedi.

Muhammed, "Artık şu soruyu sormaya
başlıyoruz. Avrupa'da başörtüsü takan
Müslüman kadınlar diğerleri gibi
yaşayabilir mi, okuyabilir mi, çalışabilir
mi?" diye konuştu.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 
İSVEÇ ŞUBESİ
Öte yandan Uluslararası Af Örgütü İsveç
Şubesi, AB Adalet Divanı’nın başörtüsü
kararına tepki gösterdi.

Örgütün İsveç Şubesinin resmi
internet sitesinden yapılan açıklamada,
AB Adalet Divanının kararına ilişkin,
"Derin hayal kırıklığına neden oldu."
ifadesi kullanıldı.

Kararın Müslümanlara karşı
ayrımcılığı tetikleyeceği vurgulanan
açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çok problemli ve talihsiz bir karar.
Karar, işverenlerin Müslümanlara,
özellikle dini inançları nedeniyle
başörtüsü takan kadınlara ayrımcılığını
legal hale getiriyor. Söz konusu
Müslüman kadınların kamuda çalışması
daha da zorlaşacak. Ayrıca bu kararla
kimlik ve görünüm politik çekişmelerin
hedefi haline gelecek. Bu nedenle
mahkemeler aldığı kararlarla insanları
ön yargılardan korumalı."

Bu arada, AB Adalet Divanı’nın dini
sembollere ilişkin kararının ardından
Avusturya’da bir özel eğitim kurumu,
başörtüsü dahil dini sembollerin
çalışanları tarafından kullanılmasını
yasakladı.

Graz kentinde faaliyet gösteren BFI
adlı özel eğitim kurumu, çalışanlarına
kılık kıyafet düzenlemesi getirdi.

AB Adalet
Divanı’ndan
başörtüsü kararı

İNGİLTERE'nin Avrupa
Birliğinden (AB) ayrılma
(Brexit) sürecini resmi
olarak başlatacak Lizbon
Antlaşması’nın 50.
maddesini yürürlüğe koyma
yetkisini hükümete
devreden tasarı kraliyet
onayını alarak yasalaştı.

"Brexit Yasa Tasarısı",
İngiltere Kraliçesi 2.
Elizabeth tarafından
imzalanarak, yasalaşması
yönündeki son onayı aldı.

Yasanın yürürlüğe
girmesiyle İngiliz hükümeti
artık Lizbon Anlaşması'nın,
üyelerin birlikten ayrılma
sürecini düzenleyen 50.
maddesini yürürlüğe koyma
ve Brüksel ile müzakereleri
başlatma hakkına sahip
oldu.

Hükümet, bu ay
bitmeden 50. maddeyi
yürürlüğe koymayı
hedefliyor. Ancak bu
yöndeki bir duyurunun,
AB'nin kuruluş anlaşması

olan Roma Anlaşması’nın
60. yıl dönümü dolayısıyla
25 Mart'ta yapılacak
zirvenin ardından gelmesi
bekleniyor.

İngiltere Başbakanı
Theresa May,
parlamentoda yaptığı
açıklamada, hükümetin
daha önce detaylarını
paylaştığı Brexit planları
çerçevesinde ilerlemeye
devam edeceğini belirterek,
bu ay bitmeden Lizbon
Anlaşması'nın 50.
maddesini yürürlüğe
koyacağını yinelemişti.

Söz konusu maddenin
işletilmesinin ardından
başlayacak müzakere
süreciyle İngiltere iki yıl
içinde AB'den ayrılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler
ve Kuzey İrlanda'dan
oluşan Birleşik Krallık'ta
geçen yıl yapılan AB
referandumunda halkın
yüzde 52'si Brexit'ten yana
oy kullanmıştı.

FRANSA'nın
güneyindeki bir okulda
gerçekleşen saldırıyı 17
yaşındaki lise öğrencisinin
yaptığı, olayda 8 kişinin
yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü
Henry Brandet, Fransız BFM
televizyon kanalına yaptığı
açıklamada, Fransa'nın
güneyindeki Grasse
şehrinde bulunan Alexis de
Tocqueville lisesindeki
saldırıyı, aynı liseden 17
yaşındaki bir öğrencinin
düzenlediğini ve saldırganın
polis tarafından
yakalandığını kaydetti. 

Saldırganın üzerinde pek

çok silah bulunduğunu
ifade eden Brandet, bu
kişinin polis veya istihbarat
örgütleri tarafından takip
edilmediğini söyledi.

Olayda okulun müdürü
dahil toplam 8 kişinin
yaralandığını bildiren
Brandet, saldırganın
yanında başka bir kişi
olabileceği konusunda
herhangi bir bilgi
edinmediklerini belirtti.

Bölgede geniş çaplı
güvenlik önlemi alan polis,
bölge için saldırı alarmı
vermiş ve insanların
evlerinden çıkmamalarını
istemişti.

Fransa'da liseye silahlı saldırıİngiltere'de Brexit tasarısı
yasalaştı

AB Adalet Divanı, iş yerlerinde çalışanların
“görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi
sembolleri taşımaları” hakkında Belçika ve
Fransa’dan yapılan iki başvuruyu karara
bağladı. 
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR “Yunan ekonomisi 

yerle bir olur”

ANA muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin
Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, Türkiye
ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın
çökmesi halinde ülkesinin 200 bin
sığınmacının akınına uğrayabileceğini
söyledi.

Bir özel televizyon kanalına açıklamalarda
bulunan Georgiadis, Türkiye ve AB ilişkilerine
dair değerlendirmelerde bulundu.

Georgiadis, son dönemde Türkiye ve AB
arasında gerginlik yaşandığını belirterek,
"Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki çatışma
devam ederse bir gün gelecek ve Ankara
göçmen anlaşmasını bozacak. O zaman Yunan
adalarına 200 bin göçmen ve sığınmacının
gelme tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

Olası bir göçmen akınının zor günler
geçiren Yunanistan ekonomisini de
etkileyeceğine dikkati çeken Georgiadis, "Bu
boyutta bir göçmen akını gerçekleşirse Yunan
ekonomisi yerle bir olur." diye konuştu.

YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE 
AZALMA YAŞANMIŞTI
Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı
mutabakatının uygulanmaya başlanmasının
ardından Yunan adalarına geçiş yapan
göçmen ve sığınmacı sayısında yüzde 95'in
üzerinde azalma yaşanmıştı. Mutabakat
kapsamında iltica başvuruları
sonuçlandırılıncaya kadar adalarda tutulan
yaklaşık 13 bin göçmen ve sığınmacı zor
şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Resmi
verilere göre, Yunanistan genelinde 60 binden
fazla göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

Yeni Demokrasi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis: "Eğer Türkiye
ile Avrupa arasındaki çatışma devam ederse bir gün gelecek ve Ankara
göçmen anlaşmasını bozacak. O zaman Yunan adalarına 200 bin göç-
men ve sığınmacının gelme tehlikesi var."

Fed politika faizini arttırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi
oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-
1,00 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)
mart toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla
sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından
yayınlanan karar metnine göre gösterge faiz
oranını yüzde 0,50-0,75 aralığından yüzde
0,75-1,00 aralığına çıkarma kararı, Fed
Başkanı Janet Yellen liderliğindeki 10 FOMC
üyesinden 9'unun oyu ile alındı.

Fed Minneapolis Başkanı
Neel Kashkari'nin ise gösterge faiz
oranının yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit
tutulması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen ve beklenen iş
gücü şartları ve enflasyon ışığında, Komite
federal fonlama oranını yüzde 0,75-1,00
aralığına çıkarma kararı aldı" ifadelerine
yer verildi.

Böylece, Fed, Haziran 2006'dan beri
üçüncü kez faiz artışı yapmış oldu. Fed'in

Haziran 2006'dan sonraki ilk faiz artışına
Aralık 2015'teki, ikinci faiz artışına da Aralık
2016'daki FOMC toplantılarında gidilmişti. 

Fed, mart toplantısında ABD
ekonomisine ilişkin beklentilerini de
güncelledi.

Bu yılki ortalama büyüme tahminini
yüzde 2,1'de sabit tutan Fed, 2018 ve 2019
büyüme projeksiyonlarını ise sırasıyla
yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 olarak belirledi. Bu
oranlar, aralık ayında yayınlanan bir önceki
projeksiyonlarda yüzde 2 ve yüzde 1,9
seviyesindeydi.

2017'ye ilişkin ortalama enflasyon
beklentisi yüzde 1,9'da, gelecek iki yıla
ilişkin enflasyon beklentileri de yüzde 2’de
sabit tutuldu.

Banka, 2017 sonu çekirdek enflasyon
beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a revize
ederken, 2018 ile 2019 sonu çekirdek
enflasyon projeksiyonları ise yüzde 2
seviyesinde sabit bırakıldı.

Fed politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığından
yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Beklenen faiz
artışı, Fed'in bu seneki ilk, Haziran 2006'dan beri
de üçüncü faiz artışı oldu.
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Haftanın Sohbeti BİR SOHBETİN ARDINDAN-4
Muhterem hemşehrilerim;
Şu anda gerek bölgemizde, gerek

komşu bölgelerde ve gerek bütün
dünyada o kadar çok olaylar cereyan
ediyor ki, insan ne yazacağını
şaşırıyor doğrusu.

Tabii biz, daima önce azınlık
ailesini ilgilendirenleri tercih
ediyoruz. Bunun için de birkaç
haftadan beri bizi hakikaten biraz
inciten sohbette anımsattıklarımızın
etkisi ile  böyle çiğ lafların edilmemesi
için elimizdeki eski arşivlerden
çıkardığımız bazı bölümleri sizlerle
paylaşmaya çalışıyoruz.

Çok açık söyleyelim. Bu sizlerle
paylaştığımız sohbetler için şu ana
kadar, kasabalı, köylü, hanım ve bay
okuyucularımızdan çok olumlu
eleştiriler de aldığımızı hemen
hatırlatalım.

Bu tarz düzeltici eleştirileri
yaparken de geçmiş tarihimiz içinde
bilgi aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu
inanç ve düşünce ile bu sohbetimizde

de geçmişe dair hadiseleri ve bu
hadiselerin doğru bilinmesini daima
ön planda düşünerek yapıyoruz.

Bu vesile ile geçmişimizde bize
hizmet edenleri de hem anıyoruz, hem
de yaptıkları mücadelelerin doğru
algılanmasını genç kuşaklara
anlatmaya çalışıyoruz.

Bu vesile ile adını çok okuduğumuz
üstadımız ve kalem mücahidimiz
daha evvelki sohbetlerimizde
dediğimiz gibi 22 yaşında bütün
insanlığa bir örnek olan “SÜRGÜN”
hayatında yani “MİDİLLİ” adasında
yazmış olduğu bir anıyı sizlere
sunarak tarihimize ve bir nebze de
olsa Mehmet Hilmi’ye hizmetimizi
tamamlamaya çalışıyoruz.

Ümidimiz odur ki; sizlerle
paylaştığımız bu hikayeyi de bundan
evvelki tarihi anılarımız gibi zevk
alarak okuyacak ve önümüzdeki
haftaya kadar bizi anımsayacaksınız.  

Hoşçakalın... 
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuzu ödüllendirirken
nelere dikkat etmeliyiz?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç
ocuklarda istenmeyen
davranışlar
görüldüğünde, anne

babalar genellikle hemen
cezalandırma yolunu seçerler.
Ancak iyi davranışlar
sergilendiğinde nedense çocuk
her zaman takdir görmez. Doğru
olan, bebeklikten itibaren
çocuğun olumlu davranışlarının
ödüllendirilmesidir.

Bebek, yaptığı her yeni
hareket sonrası, annesinin
yüzüne bakar. Eğer doğru bir
harekette bulunmuşsa anne
gülümseyerek onu
desteklemelidir. Eğer yanlış bir
harekette bulunmuşsa, mesela
ellememesi gereken bir eşyaya
dokunmuşsa, ona zarar
verebileceği için anne kaşlarını
çatarak ya da başını sallayarak,
veya sözleriyle bebeği
uyarmalıdır. Bunun sonucunda
da bebek, yaptığı bu hareketin
yanlış olduğunu anlayarak,
zamanla bu davranışından
vazgeçecektir.

Çocuk biraz daha
büyüdüğünde de yine aynı
şekilde anne babanın
davranışları, çocuğun
hareketlerinin şekillenmesine
yol açar.

Çocuğu ödüllendirme şekli,
çocuğun yaşı ve ailenin
durumuna göre farklılıklar
gösterir. En iyi ödüllendirme
şekli duygusal
ödüllendirmelerdir. Anne baba
çocuğa hediye almayı en doğru
ödüllendirme gibi görürler.
Ancak bu şekilde, maddi ödüller
zamanla çocukta tatminsizliğe
yol açar. Çocuk memnun ve
mutlu olmamaya başlar.
Dolayısıyla en sağlıklı
ödüllendirme şekli anne
babanın çocuğa sarılması,
öpmesi, onun kendileri için ne
kadar değerli olduğunu anlatan
sevgi sözleridir. Çocuk anne
babasının onu ne kadar çok
sevdiklerini ve onunla gurur
duyduklarını söyledikçe ruhsal
bir tatminlik yaşar. Kendine
güveni artar ve mutlu olur.
Dolayısıyla çocuğa hediyeler de
alınmalıdır, ancak bunlar daha
seyrek olarak yapıldığında daha
çok makbule geçecektir. Önemli
olan çocuğa verilen sevgi
şeklidir.

Nitekim, pek çok aileden
çocuğa her istediği oyuncağı
aldıklarını ama çocuğun yine de
daha fazlasını istediğini duyarız.
Burada yine ailenin hataları
sonucu çocuk bu durumdadır.
Ona küçüklüğünden başlayarak
kontrolsüz bir şekilde alınan
oyuncak ve hediyeler çocuğu
tatminsizliğe sürüklemiştir. Her
istediğini elde edebilen bir
çocuk, doyumsuz bir yetişkin
adayıdır. Bunun için de
çocuklarımızı ödüllendirmemiz
gerektiğinde, onları sevgiyle
kucaklamamız çoğu zaman
yeterli olabilecektir. Bunun
yanısıra zihinsel ve sosyal
gelişimlerine katkı
sağlayabilecek yeterli sayıda
oyuncak alınabilir.

Çocuğu mutlu edebilecek bir
diğer ödül şekli de ailesiyle
birlikte geçirebileceği
zamanlardır. Bunlar birlikte
yemek yemeye gitmek, sinema
tiyatro gibi sosyal etkinliklere
gidebilmek, oyun parklarına
gidip birlikte oyun oynamak
çocuk için en güzel ve en
mutluluk verici ödüllendirme
şekilleridir.

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

Nitekim, çocuğun mutlu
olabilmesi, özgüveninin
gelişebilmesi ve başarılı bir
birey olarak yetişebilmesi için
kendisinden hiç bir zaman
sevgimizi esirgemememiz
gerekir. Ona ne kadar çok sevgi
verebilirsek, ona ne kadar
sıklıkla kendisini çok
sevdiğimizi söyleyebilirsek, o
kadar çok mutlu ve başarılı bir
çocuk yetiştirebiliriz.

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

Çocuklarınızla birlikte sevgi
dolu bir hafta geçirmenizi
dilerim.

MERKEZİ Gümülcine’de bulunan Tarım –
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
yöneticileri, 15 Mart Çarşamba
günü enstitünün iki yıllık
çalışmalarıyla ilgili basın
toplantısı düzenlediler. 

Enstitünün ziraat
mühendisi ve veteriner
hekimlerden oluşan 13
üye ile kurulduğu,
bugün ise üye
sayısının 19’a ulaştığı
belirtildi. Enstitü
yetkilileri amaçlarının,
tarım ve hayvancılık
üzerinde veri tabanları
oluşturarak üreticilere
bilimsel ve teknik katkı
vererek verimliliği arttırmak,
bilinçli ilaçlama yaparak çevreyi
korumak ve bu şekilde kaliteli ürün üreterek
pazarda iyi fiyatlarla yer almak olduğunu ifade
ettiler.

Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün
kuruluşundan bugüne yapılan çalışmaları ve
faaliyetlerin konu başlıkları şöyle: 

OLUS�UM AS�AMALARI ve ÇALIS�MALARI
2015 Nisan – Ağustos dönemi

- Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Tarım-Hayvancılık Kolu ekibinin
açılımı 

- Azınlık köylerinde üreticilerle bilgilendirme
toplantısı 

- Türkiye’de üretim bölgelerine ziyaretler 
- Yapılması kararlaştırılan çalışmalar ve

projelerin planı ve bunları gerçeklesştirecek ayrı
ve sadece bilime dayalı bir kuruluşun kurulması 

- Enstitünün kurumsallığının oluşturulması
(logo, web, vizyon-misyon, tüzük) 

- Ağustos sonunda oluşturulan Tüzük ile
resmileşmek için başvuru

2015 Eylül – Aralık dönemi  
-Ankara’da TAGEM’e (Tarımsal Araştırmalar ve

Politikalar Genel Müdürlüğü) ve enstitülere
ziyaretler, tanıtımlar, toplantılar 
- Türkiye’deki enstitülerde ziraat mühendisleri

ve veteriner hekimlerin eğitimleri 
- Kiraz üreticilerine yönelik hazırlanan

kirazda yıllık bakım broşürü
-Kiraz veri tabanının oluşturulması için kiraz

üreticilerine anket uygulaması
23 Aralık 2015 : Tarım-Hayvancılık Araştırma

Enstitüsünün resmiyete kavuşması

KURUMSALLIK�
- Sosyal Kooperatif İşletmesi 13 kurucu üye (8

ziraat mühendisi, 2 zooteknist, 3 veteriner
hekim)

-Azınlıktaki bütün ziraat mühendisi ve
veteriner hekimlere açılım sonucunda 5 kişilik
yönetim kurulu 

– iki yılda bir genel kurul toplantısı 
Bütün üyelerin gönüllülük ilkesiyle

çalışmalara katkı vermesi
- Sadece Yönetimin değil bütün üyelerin

çalışmalara aktif katılımı ve görev dağılımlarına
göre

SORUMLULUKLARI
- Yeni üyelik kabulü
- Sadece ziraat ve veteriner fakülteleri mezunu

kişilerin başvurularının kabulü
- Her yeni üyelik başvurusunda Enstitü’ye

yönelik bilimsel proje sunma şartı 
Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün

vizyonu
-Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan bütün bölge

üreticilerine, 
-Araştırma-geliştirme çalışmaları

yapıp, 
-Bilimsel ve teknik katkılar
vererek, 

-Üretimlerindeki
verimliliği arttıracak

faaliyetlere imza
atmaktır.

ENSTİTÜ’NÜN
MİSYONU

-Tarım ve
Hayvancılık ile

uğraşan bütün bölge
üreticilerine, Eğitim ve

bilgilendirme seminerleri
gerçekleştirmek. 
-Teknik-Takip sistemleri

yatırımlarıyla tarımsal-hayvansal
ürünleri hastalık ve zararlılardan

korumak 
-Problemleri tespit edip çözümler üretmek 
-Kalite ve verimliliği arttırıcı yeni teknikler

sunmak 
-Yeni ve verimli deneysel üretim alanları (pilot

bahçe) oluşturmak-geliştirmek 
- Bölge ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında

tanıtmak 
- Üreticileri yeni yatırımlara yönlendirmek ve

bunlara destek vermek 
- Üreticilerin maliyetlerini düşürecek ve

gelirlerini arttıracak çalışmalar yapmak

THAE 2016 ÇALIS�MALARI
2016 Ocak – Nisan döneminde 32 köyde tarım, 22
köyde hayvancılık konusuyla ilgili olmak üzere
38 farklı köyde panel gerçekleştirildi, 1400
üreticiye ulaşıldı

THAE 2017 ÇALIS�MALARI 
Batı Trakya Toprak ve Tarım Yol Haritası projesi

-350 civarında toprak numunesi alınıp analiz
ettirilecek 

- Bölgeye göre uygun ürünlerin belirlenmesi,
ürüne göre gübreleme ve genel bakım
takviminin oluşturulması ve belirli bölgelerde
pilot bahçe kurulması hedefleniyor 

- Projeden gelir hedeflenmemektedir, sadece
bir Ar-Ge çalışmasıdır

2017 Ocak – Nisan dönemi : 
- 40 civarında köyde panel gerçekleştiriliyor
- Babaeski Ticaret Borsası ile Karadeniz

Havzası Sınır Ötesi Işbirliği Programının «Tarım
ve Bağlantılı Sektörlerde Sınır Ötesi Ticaret
İmkanlarının ve Modernizasyonun Arttırılması»
projesinde işbirliği 

- Batı Trakya’nın barajlardan sulanan
haritasının çıkarılması 

- Entomolojik popülasyon takibi cihazlarının
kurulumu ve üreticilere hizmeti 

- Batı Trakya ürün envanterinin oluşturulması 
- Üreticileri örgütleme ve kooperatif kurulumu

danışmanlığı 
- Türkiye’den kiraz, zeytin, ceviz, elma

uzmanlarının Batı Trakya ziyareti 
- Batı Trakya arıcılarına yönelik eğitim

panelleri ve arıcılık veri tabanının oluşturulması
- Azınlık yazılı basınında Enstitü köşesi ve

Azınlık radyolarında Enstitü programı 
- Hayvancılık primleri hakkında broşür

hazırlanması
- Üreticilere peynir üretimi seminerinin

düzenlenmesi & broşür hazırlanıp dağıtılması 
- Üreticilere faydalanabilecekleri AB

programlarının tanıtımı & broşür hazırlanıp
dağıtılması

Tarım – Hayvancılık Enstitüsü
iki yılını değerlendirdi… 

22
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TRAKYA Uluslararası Tenis
Turnuvası, 12 Mart Pazar günü
Gümülcine’de düzenlendi.
Onlarca tenisçinin katıldığı
turnuvada yer alan tek Türk
tenisçi olan 10 yaşındaki
Gümülcineli Alp Kamil kupa
kazandı. 

Trakya Uluslararası Tenis
Turnuvası, Gümülcine’de
Trakya Dimokritos Üniversitesi
kapalı spor salonunda
gerçekleşti. Turnuvaya,
Yunanistan’dan Gümülcine,
Serez, Orestiada, Sofulu,
Dedeağaç, Kavala ve Drama
şehirlerinden çok sayıda
yarışmacı katıldı.

Turnuvada kategoriler
sporcuların yaşlarına göre
belirlendi. Sporcular üç ayrı
kategoride mücadele etti.
Turnuvada yarışan tek Türk
tenişçi 10 yaşındaki
Gümülcineli Alp Kamil oldu.
Küçük tenisçi Alp, turnuvada
oynadığı üç seti de kazandı.
Alp, ilk sette 11-4, ikinci sette 11-

5 ve üçüncü sette de 11-5 galip
geldi.

Alp Kamil, aldığı başarılı
sonuçlarla kategorisinde ikinci
gelerek turnuvayı kupa ile

tamamladı. Alp, geçen yıl
Kavala şehrinde düzenlenen bir
turnuvada da başarı elde etmiş
ve yine kupa kazanmıştı.

Mühendis İbrahim Kamil’in

oğlu olan başarılı tenisçi Alp
Kamil, başarılarıyla şimdiden
tenis sporunda gelecek vaad
ediyor.

Basketbol maçında
korku dolu anlar... 
Basketbol karşılaşmasında
korku dolu dakikalar
yaşandı. 
Beşiktaş ile Galatasaray
arasında oynanan Kadınlar
Basketbol Ligi
mücadelesinde korku dolu
anlar yaşandı.
Basketbolda Galatasaray'da
forması giyen Pınar
Demirok, Beşiktaş maçında
yere düşerek kafasını
parkeye vurdu.

KAFASINI PARKEYE VURDU
Galatasaray'dan Pınar
Demirok, Beşiktaş maçında
düştü ve kafasını parkeye
vurdu. Hareketsiz kalan 25
yaşındaki basketbolcu,
sedyeyle kenara alındı ve
hastaneye kaldırıldı.

Tenisçi Alp turnuvada kupa kazandı

Barcelona, Messi için
kesenin ağzını açtı

Burak Yılmaz'dan
haber var
Çin Süper Ligi ekiplerinden
Beijing Guoan'da forma
giyen Burak Yılmaz kasık
fıtığı sebebiyle ameliyat
oldu. Yıldız futbolcunun
sahalardan ne kadar uzak
kalacağı ise açıklanmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe,
Trabzonspor ve Galatasaray
forması giyen yıldız futbolcu
Burak Yılmaz kasık fıtığı
operasyonu geçirdi. Çin'in
Beijing Guoan takımında
forma giyen ve son dönemde
gösterdiği performansla
takımına büyük katkı
sağlayan yıldız golcü,
Almanya'da kasık fıtığı
sebebiyle ameliyat oldu.
Burak Yılmaz'ın sahalardan
ne kadar uzak kalacağı
açıklanmadı.
.

Fenerbahçe’nin
yıldızına inanılmaz
teklif...

UEFA ile yaptığı finansal-fair play
anlaşması gereği sattığı oyuncu miktarında
transfer yapabilecek olan Fenerbahçe,
önümüzdeki sezon yeni transferler
yapabilmesi için oyuncu satması
gerekiyordu.

Savunmasında sıkıntı yaşayan İtalyan devi
Milan , Kjaer için Fenerbahçe’ye 14 milyon
Euro teklif etti. Sarı-Lacivertli yönetim ‘fiyatı
arttır’ mesajı gönderdi.

FIRSAT KAPIYA GELDİ
Yeni transferler için kaynak arayan Fener
yönetimine ilk somut teklif İtalya'dan geldi.
Savunmasında sıkıntı yaşayan Milan, Kjaer
için 14 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Fenerbahçe yönetimi ise "Fiyatı arttır" mesajı
ile yanıt verdi.

2 TALİBİ DAHA VAR
Danimarkalı stopere Arsenal ve Inter'in de
talip olduğu düşünüldüğünde Kjaer için
rakamın artması bekleniyor.

Bu arada Kjaer'in sözleşmesinde 15 milyon
Euro'ya serbest kalır maddesinin bulunduğu
da iddia edildi. Ancak yönetim bu iddiayı
henüz doğrulamadı.

ARJANTİNLİ yıldızla yeni sözleşme
imzalamak isteyen Barcelona'nın,
senelik 40 milyon Euro'yu gözden
çıkardığı öğrenildi.

Barcelona, hakkında ayrılık
söylentileri çıkan Lionel Messi’yi
takımda tutmak için kesenin ağzını açtı.

Barça’nın, 30 yaşındaki Arjantinli
yıldızın sözleşmesini uzatmak için yıllık
40 milyon Euro’luk bir teklif sunacağı
belirtildi.

Messi, böylece Çin’de görev yapan
Tevez ile dünyanın en çok kazanan
futbolcusu olacak.

BARCELONA’NIN BORÇLARI ARDA
TURAN’IN SONU OLDU
Geçen sezon harcadığı 130 milyon Euro
ile sıkıntı yaşayan Barcelona'nın, bu
sezon bazı oyuncuları elden çıkartarak
kaynak yaratmayı planladığı ortaya çıktı.

İspanyol basınına yansıyan haberde,
Barcelona'nın transferine sıcak
bakabileceği isimlerin başında Türkiyeli

milli oyuncu Arda Turan'ın da olduğu
belirtildi.

Kulübün yaz transfer dönemi için
böyle bir plan yaptığı ve Luis Enrique'nin
yerine gelecek teknik direktörün de bu
konuda belirleyici olacağı belirtildi.

ÇİN KULÜPLERİYLE ANILIYOR
Atletico Madrid'den 34 milyon Euro
bonservis bedeliyle transfer edilen Arda
Turan'ın adı son dönemlerde sıkça Çin
Süper Ligi ekipleriyle anılıyor. Katalan
kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport ve El
Mundo Deportivo gazeteleri de Arda
Turan'a Çin'den teklifler olduğunu ve
Arda'nın da bu teklifleri
değerlendirebileceğini haberlerine
taşımıştı.

Arda Turan, bu sezon Barcelona
formasıyla 29 maça çıkarken, 13 gol ve 7
asistlik bir performans sergiledi.
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Kadınlar Günü’nde
muhteşem kutlama 

BATI Trakya Türk Kadın
Platformu’nun Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle 11 Mart
Cumartesi gecesi Yassıköy
Astrea eğlence merkezinde
düzenlediği etkinlikte sahne
alan T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı
Klasik Türk Müziği Korosu
performansıyla dinleyenleri
büyüledi. Gecede, geleneksel
kıyafet defilesi, “Batı Trakya’da
Kadın Olmak” konulu
kompozisyon yarışmasının ödül
töreni de yapıldı. 

Gece, Batı Trakya Türk Kadın
Platformu sözcüsü Sibel
Osmanoğlunun açılış
konuşmasıyla başladı.
Osmanoğlu konuşmasında
katılımın yoğunluğundan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Sibel Osmanoğlu, her yıl
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

nedeniyle

düzenledikleri etkinlik için bu
yıl farklı bir program
hazırladıklarını belirtti ve
etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
etti. 

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da
yaptığı selamlama
konuşmasında, “Bizim
topraklarda önce kadınlar
uyanır, sonra güneş doğarmış.
Bahsedilen bu topraklar
Anadolu, Balkanlar ya da Batı
Trakya olsa gerek” diyerek
sözlerine başladı. Hülya Akıncı,
“Hayatı daha anlamlı ve yaşanır
kılabilmek adına daha çok
çalışmalıyız ve geleceğe güzel
şeyler fısıldamalıyız. Fakat
dilerim ki gelecek çok da uzakta
değildir. Yanıbaşımızda
evimizin içinde küçük
çocuklarımız. Onlara, canlılara
nasıl davranmaları gerektiğini,
hayatı, hoşgörüyü insani
duyarlılıkla nasıl kucaklamaları
gerektiğini öğretebilirsek
sanırım 8 Mart ya da yılın
herhangi bir gününü kutlamaya
devam edebiliriz. Ben tekrar
bugün aramızda olan
Türkiye’nin en prestijli korosu
Kültür Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk
Müziği Korosu’na buraya kadar
bizi bugün onurlandırdıkları
için teşekkür ediyorum. Bu
jestinden dolayı kültür
bakanlığımıza teşekkür
ediyorum.” dedi. 

Konuşmalardan sonra Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) ile Batı Trakya
Türk Kadın Platformu’nun
birlikte gerçekleştirdikleri
“BatıTrakya’da Kadın Olmak”
konulu kompozisyon
yarışmasında dereceye girenlere
ödülleri verildi.

47 yarışmacının katıldığı
kompozisyon yarışmasında
birincilik ödülünü Mürvet
Mustafa Ali, ikincilik ödülünü
Ayten Kahya, üçüncülük
ödülünü Aysel Halilbaşı,
Mansiyon ödülünü de Şerike
Şerif aldı. 

Ödül töreninden sonra

geceye Türkiye’den katılan T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı
Klasik Türk Müziği Korosu
seslendirdiği birbirinden güzel
şarkılarla katılımcılara bir
müzik ziyafeti sundu. 

Daha sonra sahneye çıkan
Dinkler Hanımeli Derneği
korosu da yöresel türküler
seslendirdi.

Etkinlikte, “Gelenekten
Geleceğe” defilesi yoğun ilgi
gördü. Defilede genç kızlar
yöresel kıyafetleri tanıttılar.

Gecenin en küçük mankeni
Ayda Kavuncu ise  giydiği
Mustafçova bölgesine ait
geleneksel kıyafetiyle
izleyenlerden yoğun alkış aldı. 

Defileden sonra gece müzik
grubu “Grup Ekstra” ile devam
etti.

“Balkanlar’da Türk Kadını Olmak”
BATI Trakya Azınlığı Eğitim ve

Kültür Şirketi (BAKEŞ) ve Batı Trakya
Türk Azınlığı Kadın Platformu, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 10
Mart Cuma günü “Balkanlarda Türk
Kadını Olmak- Toplumsal Gelişim ve
Kadınların Güçlendirilmesi” konulu
bir etkinlik düzenledi. Gümülcine’de
Chris Eve Oteli’nde gerçekleşen
etkinlikte el sanatları ve fotoğraf
sergisi de yer aldı. 

Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve eşi
Hülya Akıncı, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK)
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete, Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa, Rodop
PASOK Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, kadın dernekleri temsilcilerinin
yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Devamı 16. sayfada
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