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GÜMÜLCİNE’nin
Alankuyu mahallesinden 22
Ocak Pazar akşamı
kaybolan Sezal Mehmetali
ölü olarak bulundu. Altı
yaşındaki Sezal’ın otopsi
raporuna göre, küçük
çocuğa önce tecavüz edildi,
sonra da boğularak
öldürüldü. 

Küçük Sezal, 25 Ocak
Çarşamba günü toprağa
verildi. Talihsiz çocuğun
anne babası ve bazı
akrabaları cenaze sırasında
zor anlar yaşadı. » 2

“29 Ocak 1988 Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş
Günü” ile Türk azınlığa
yönelik saldırıların yaşandığı
“29 Ocak 1990 Pogromu”nun
yıldönümü nedeniyle bir
anma etkinliği düzenlenecek.
Danışma Kurulu tarafından
gerçekleştirilen etkinliğe Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu
konuşmacı olarak katılacak.
» 4

29 Ocaklar
GTGB’de
anılacak

bilimdünya

Başkan avukat
Ercan Ahmet
Batı Trakya Azınlığı Yüksek tahsilliler
Derneği’nin 36. genel kurulu 22 Ocak
Pazar günü Gümülcine’de gerçekleşti.
Kongrede, yeni yönetim ve denetim
kurulu üyeleri belirlendi.
» 6, 7

Yunanistan Yüksek Mahkemesi,
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz darbe girişimi sonrası
Yunanistan'a kaçan sekiz darbeci
askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri
yönünde karar verdi  »10

Dimetoka Müslümanları Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Süleyman
Macır, azınlığı ilgilendiren konularla
ilgili devletin diyalogdan
kaçmamasını istedi.  »5

“Devlet
azınlıkla
diyalogdan
kaçmamalı”

Darbeci
askerler iade
edilmeyecek 

Azınlık temsilcileri adli
kovuşturma kıskacında

Son bir haftada üç azınlık temsilcisi Gümülcine ve İskeçe’de emniyet
müdürlüğüne çağrıldılar. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan ifade vermek üzere emniyete gittiler.  »8, 9

Sezal’ın ölümü Yunanistan’ı şok etti! 

»12, 13
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Gümülcineli Sezal Yunanistan’ı şok etti! 
GÜMÜLCİNELİ Sezal’ın ölümü

Yunanistan’ı şok etti. Altı yaşındaki
talihsiz çocuğun otopsi raporuna göre,
Sezal’a önce tecavüz edildi, sonra da
boğularak öldürüldü. 

Gümülcine’nin Alankuyu
mahallesinden 22 Ocak Pazar akşamı
kaybolan çocuk ölü
olarak bulundu.

Küçük Sezal
kaybolunca, ailesi ve
yakınları çocuğu
aramaya başladı.
Polise de haber veren
ailenin aramalarından
bir sonuç çıkmazken,
polis 23 Ocak Pazartesi
günü öğleden sonra
çocuğun cesedine
Gümülcine’de
terkedilmiş bir evde
ulaştı. Sezal Mehmetali’nin sağır ve
dilsiz olduğu belirtildi. 

Gümülcine’nin Alankuyu
mahallesinde yaşayan altı yaşındaki
Sezal Mehmetali’nin ölüm haberi tüm
ülkede yankı uyandırdı. Ulusal medya
Gümülcine’de yaşanan olaya büyük yer
ayırdı.

Altı yaşındaki Sezal Mehmetali’nin,
Gümülcine’ye bağlı Karacalköy’den 15
yaşında bir erkek çocuğu tarafından
kaçırıldığı ve mahalleye yakın
terkedilmiş bir eve götürüldüğü
belirtildi. Karacalköy’de ikamet eden
ancak geçici bir süreliğine
Alankuyu’daki akrabalarının yanına
gelen 15 yaşındaki çocuğun da sağır ve
dilsiz olduğu kaydedildi. 

Bu arada, Sezal için yapılan
aramalara 15 yaşındaki şahsın da
katıldığı öğrenildi. 

Sezal Mehmetali’nin otopsisi adli tıp
doktoru N. Kifnidis tarafından yapıldı.

Otopsi sonucuna göre, talihsiz çocuk
önce tecavüze uğradı, ardından da
boğularak öldürüldü. 

15 yaşındaki sanığın suçunu itiraf
ettiği ve polis tarafından gözaltına
alındığı bildirildi. 

Bu arada, Sezal’ın ölümüne neden
olan 15 yaşındaki gencin
de daha önce tecavüze
uğradığı iddia edildi. 

Gümülcine’de yaşanan
olay, sadece Batı
Trakya’da değil, tüm
ülkede büyük üzüntü
yarattı. 

Küçük Sezal, 25 Ocak
Çarşamba günü ikindi
namazından sonra
toprağa verildi. Cenaze
evinde ise gözyaşı adeta
sel gibi aktı. Talihsiz

çocuğun anne babası ve bazı akrabaları
cenaze sırasında zor anlar yaşadı.
Alankuyu mahallesindeki cenaze
törenine Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcıları Nikos
Çalikidis ve Önder Mümin de katıldılar. 

SEZAL’IN DEDESİ 
NEDİM MEHMETALİ
Cenaze öncesi GÜNDEM’e konuşan 6
yaşındaki Sezal Mehmetali’nin dedesi
Nedim Mehmetali, torununu öldürenin
insan olamayacağını belirterek, “Biz
bunun cezalandırılmasını istiyoruz.
Bunu sakın bırakmasınlar. Bunu idam
etsinler. Başka yolu yok bunun. Çünkü
bu kişi aynı şeyi daha önce de yapmış.
Eğer serbest bırakırlarsa yine yapacak
aynı şeyi. Biz hepimiz bunun idamını
istiyoruz. Bizim bugün ciğerimiz yandı.
Allah kimseye böyle acı vermesin.” diye
konuştu. 

Ülkeyi şok
eden olayın

faili de
mağduru da
konuşma ve

işitme engelli.

THAE köylerde seminerlere 
devam ediyor

TARIM-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
(THAE), hafta sonu İskeçe’de Kırköy,
Göynüklü, Dinkler, Rodop ilinde de
Narlıköy’de seminerler
düzenleyecek.

Kırköy’deki seminer
Cuma günü saat
19.30’da Kırköy Kültür
Merkezi’nde
gerçekleşecek.
THAE yetkilileri, 28
Ocak Cumartesi
günü de saat
19.30’da
Göynüklü’de
Osman’ın
kahvesinde halkla
biraraya gelecek.
İskeçe’nin ova
köylerindeki
seminerlerde, bibercilik,
meyvecilik, hayvancılık, arıcılık
ve kooperatifleşme üzerine sunumlar
yapılacak.  

Dinkler’deki seminer, 29 Ocak Pazar günü
saat 19.30’da Dinkler Hanımeli Derneği’nde
gerçekleşecek. Burada da tütün ve
kooperatifleşme üzerine konuşulacak. 

THAE yetkilileri, 29 Ocak Pazar günü saat
19.30’da Narlıköy’de de bir toplantı yapacak.

Osman’ın kahvesinde gerçekleşecek
seminerde hayvancılık ve

arıcılık ele alınacak. 

ZOOTECHNİA 
FUARI’NA GEZİ

Öte yandan
THAE, 2-5 Şubat
tarihleri arasında
Selanik’te
gerçekleşecek
Zootechnia
Fuarı’na gezi

düzenleniyor.
THAE, 5 Şubat Pazar

günü fuara gitmek
isteyenler için otobüs

kaldıracak. 
THAE tarafından yapılan

açıklamada, hayvan besicileri
ve çiftçilerin enstitüye başvurup

kayıt yaptırabilecekleri belirtildi; fuar gezisi
için hayvan besicilerine öncelik tanınacağı
bildirildi. 

Kayıt yaptırmak için irtibat telefonları şöyle:
6934111916 – 6995312917 

CUMHURBAŞKANI Radev parlamentoyu feshederek, erken seçimin 26
Mart'ta yapılmasına karar verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun
feshedilmesine ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılmasına karar verdi.  

Radev, 27 Ocak'ta parlamentoya sunacağı kararname ile 43.
parlamentoyu feshettiğini ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılması kararı
aldığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Radev, yayımladığı diğer bir kararnamede
de ülkeyi erken seçime hazırlayacak geçici teknokratlar

hükümetinin başbakanı olarak Prof. Ognyan Gercikov'u
atadığını duyurdu.

Başbakan Borisov, 13 Kasım'da yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kaybetmesi

üzerine istifa etmişti. 
Eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev bunun üzerine,

43. parlamento içinden yeni bir hükümetin
kurulması için mecliste temsil edilen siyasi
partilerin yetkilileri ile görüşmeler yapmış,
ancak sonuç alamamıştı. 

Ülkenin 39. parlamentosunun başkanlığını
yapan 71 yaşındaki Gercikov, yeni hükümet

kuruluncaya kadar başbakanlık görevini
yürütecek. 

Bulgaristan’da
hükümet krizi
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“Yunan Vatanseverler
Birliği” yöneticileri
mahkemeye çıkarıldı

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

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

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

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

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

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

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

2014 yılında Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu hedef alan ve şehrin farklı
yerlerine atılan bildirilerle ilgili başlatılan
soruşturma kapsamında açılan dava 24 Ocak
Salı günü Gümülcine adliyesinde görüşüldü.
Davada yargılanan “Yunan Vatanseverler
Birliği”nin başkanı beraat etti.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
hedef alan bildirileri atan “Yunan
Vatanseverler Birliği”nin başkanı Asterios
Hamos, 24 Ocak Salı günü yargı önüne çıktı.
Mahkeme, Hamos’un beraatine karar verdi.
Davanın görüşüldüğü Gümülcine Tek Hakimli
Asliye Ceza Mehkemesi, “Yunan Vatanseverler
Birliği” Başkanı Asterios Hamos’un yalan
haber yaymadığını ve Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilere zarar verilmesinin
sözkonusu olmadığına hükmetti. “Yunan
Vatanseverler Birliği” Başkanı Asterios Hamos
lehine şahitlik yapanlar arasında Gümülcine’de
yayınlanan “Antifonitis” gazetesi sahibi Kostas
Karaiskos da yer aldı. 

Asterios Hamos ve duruşmayı izlemek üzere
Gümülcine adliyesine gelen “Yunan
Vatanseverler Birliği” üyeleri, duruşmadan

sonra mahkeme binası önünde Yunan milli
marşını okudular ve Türkiye ve Türkler
aleyhine bir süre slogan attılar. 

Hamos daha önce de ikamet ettiği Larisa
şehrinde emniyet müdürlüğüne çağrılarak
ifade vermişti. Hamos’un, Ceza Kanunu’nun
diplomatik personelin onuruna hakaret ve
şiddete teşebbüs suçlamalarıyla ilgili 153. ve
154. maddelerinden soruşturmaya tabi
tutulduğu ifade edildi. 

Yunan Vatanseverler Birliği Başkanı Asterios
Hamos ve Sekreter Hristos Diamandis, 2014
yılının Ağustos ayında Dedeağaç’ta bir
etkinliğe katıldıktan sonra dönüş yolunda
Gümülcine’de sözkonusu bildirileri attıklarını
ve bu eylemi daha önce de yaptıklarını
belirtmişlerdi. 

Bu tür soruşturmalardan korkmadıklarını ve
bunların kendileri için gurur verici olduğunu
söyleyen “Yunan Vatanseverler Birliği” üyeleri,
24 Ocak Salı günü Gümülcine adliyesi
önündeki demir parmaklıklara Türkiye ve
Türkleri hedef alan pankartlar astı.
Duruşmanın yapıldığı sırada polisin yoğun
güvenlik önlemleri aldığı dikkat çekti. 

3

ÜLKE genelinde belediyelere 24 binin üzerinde personel alınacak. 
Yunanistan İş ve İşçi Bulma Kurumu (OAED) aracılığıyla

belediyelere işçi alımı için başvurular başladı. 24 Ocak Salı günü
başlayan başvurular, 3 Şubat Cuma günü sona erecek. İş başvuruları
“www.oaed.gr” internet adresinden elektronik olarak yapılacak.

Başvuru yapacak kişilerin, İş ve İşçi Bulma Kurumu’na (OAED)
kayıtlı ve işşizlik kartı sahibi olmaları gerekiyor. Başvurular için OAED
tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Başvuru için
aranan kriterlerin OAED’ten ya da kurumun internet sitesinden
öğrenilebileceği ifade edildi. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Darbeci askerler ve 
Türk - Yunan ilişkileri...

Türkiye’de 15 Temmuz
darbe girişiminde yer alan
ve helikopterle

Yunanistan’a kaçan sekiz darbeci
askerle ilgili Yunan adaletinin
kararı açıklandı. 

Yüksek Mahkeme’nin (Arios
Pagos) kararı, darbeci askerlerin
Türkiye’ye iade edilmemeleri
yönünde oldu. 

Yunanistan’ın gündemini
yakından takip edenler için hiç de
sürpriz olmayan bir karar bu.
Medyada yer alan haberler ve
yorumlar, darbeci askerlerin iade
edilmeyeceğinin ipuçlarını
veriyordu. 

Perşembe günü darbeci
askerlerin yüzüne okunan karar,
“insan haklarını koruma”
kisvesine bürünmüş görünüyor. 

Mahkemede söz alan bir
hakimin, “Temel insan haklarının
çiğnenmesi ihtimali, suçun
seviyesine bakılmaksızın
uluslararası hukuka göre iade
edilmeye engel teşkil eder.”
ifadeleri de bunu gösteriyor. 

Adaletin verdiği karara,
Atina’daki siyasilerden ve tabii ki
hükümet kanadından bir
eleştirinin gelmesi de ihtimal
dahilinde değil. 

Adalet Bakanı Stavros
Kondonis, siyasi duruşun ne
olacağı konusuna, “Hükümet,
Yüksek Mahkeme’nin kararlarına
saygı duyacak” sözleriyle karar
öncesi açıklık getirmişti.

Yunan hükümeti son sözün
yargı olduğunu söyleyedursun,
kazın ayağı Türkiye için hiç de öyle
değil. Ankara, kararın siyasi
olduğuna inanıyor ve bunu resmi
olarak da dile getirmekten
çekinmiyor. 

Yunanistan Yüksek
Mahkemesi’nin darbeci askerlerin
iadesini reddetmesiyle, Türk –
Yunan ilişkilerinde sancılı bir
dönemin başlayacağı kesin gibi
görünüyor.

15 Temmuz darbe girişimi,
Türkiye’nin en hassas olduğu
konu şu anda. Komşu ve müttefik
bir ülkeden gelen bu kararı

Ankara’nın kötü niyetli olarak
kabul etmesi ise çok doğal. 

Kararın hemen sonrasında
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada bu durum net
bir şekilde görülüyor. 

Yunanistan’ı darbecileri
koruyup kollamakla suçlayan
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın
açıklamasında özellikle altını
çizmek istediğim bölümler var.

İlkin… “Türkiye’de demokratik
düzeni hedef alan, güvenlik
güçlerimizden ve sivillerden 248
vatandaşımızı şehit eden, 2 bin
193 vatandaşımızı da yaralayan bir
darbe girişiminde aktif rol alan ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın
hayatına kasteden bu şahısların
bağımsız Türk yargısı önüne
çıkmasına engel olan bu kararı
protesto ediyoruz.” ifadeleri,
Türkiye’nin bu konudaki
hassasiyetinin nedenlerini
özetliyor.

İkincisi… “Bugüne kadar,
DHKP/C ve PKK başta olmak üzere
Türkiye’yi hedef alan terör
örgütleri mensuplarının adalet
önünde hesap vermesine engel
olan Yunan makamlarının bu
kararıyla, müttefik ve komşu bir
ülke olarak Yunanistan’ın terörle
ve suçla mücadelede asgari
gerekleri yerine getirmekten
kaçındığı bir kez daha
görülmüştür.” ifadeleriyle geriye
dönük bir hesaplaşma yapılıyor. 

Son olarak da… “Siyasi
saiklerle alındığını düşündüğümüz
bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle
mücadele alanında iş birliğimiz ve
diğer ikili/bölgesel konulardaki
müşterek çalışmalarımız
üzerindeki etkileri de kapsamlı bir
değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.” sözleri Türkiye’nin
algı ve atacağı adımlar açısından
önemli mesajlar içeriyor. 

Özetle, darbeci askerlerin
Yunanistan’a kaçışının ardından,
bunun iki ülke arasında siyasi
soruna dönüşeceği tahminleri
doğru çıkıyor. Gelişmelerin ne,
nasıl olacağını hep birlikte izleyip
göreceğiz…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Belediyelere 24 bin personel alınacak 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
hedef alan bildirileri atan “Yunan Vatanseverler
Birliği”nin başkanı Asterios Hamos, 24 Ocak Salı
günü yargı önüne çıktı. Mahkeme, Hamos’un
beraatine karar verdi. 
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29 Ocaklar GTGB’de anılacak...
Halk arasında “Türklük Yürüyüşü” olarak bilinen

“29 Ocak 1988 Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü” ile Türk azınlığa yönelik saldırıların
yaşandığı “29 Ocak 1990 Pogromu”nun yıldönümü
nedeniyle bir anma etkinliği düzenlenecek.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
tarafından düzenlenen ve Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı
anma etkinliği, 29 Ocak Pazar günü Gümülcine
Türk Gençler Birliği (GTGB) lokalinde
gerçekleştirilecek. 

Konuyla ilgili olarak Danışma Kurulu tarafından
yapılan yazılı açıklama şöyle: 

“Batı Trakya Türk azınlığının hak arama
mücadelesinde dönüm noktası olan ‘29 Ocak 1988
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü’ ile
Türk Azınlığa yönelik saldırıların yaşandığı ‘29
Ocak 1990 Pogromunun’ yıldönümü nedeniyle,
BTTADK tarafından bir anma etkinliği
düzenlenmektedir. 

29 Ocaklar için düzenlenen anma etkinliğine tüm
halkımız davetlidir.

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu
Yer: Gümülcine Türk Gençler Birliği
Tarih: 29 Ocak 2017, Pazar
Saat: 18:00”

29 Ocak 1988

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK)
Başkanı Ahmet Mete, 29
Ocaklar’ın anlamının son
derece önemli olduğunu ve çok
güzel anlatılması gerektiğini
vurguladı. Mete, bundan sonra
da 29 Ocaklar’a ihtiyaç
olacağının altını çizdi.

Halk arasında “Türklük

Yürüyüşü” olarak bilinen “29
Ocak 1988 Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş
Günü” ile ilgili olarak Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete
GÜNDEM’e açıklamalarda
bulundu.

29 Ocak tarihinin Batı Trakya
Türk azınlığı için çok önemli
olduğuna dikkat çeken Müftü,
“Bugünlerin haksızlıklara karşı
dik duruşun, bir varlık

mücadelesinin, Türk olmak
ve tüm mücadelemizde bir
haykırışın simgesidir.” dedi.

“BUNDAN SONRA 
29 OCAKLAR’A 
İHTİYACIMIZ OLACAK”
29 Ocak 1988 “Türklük
Yürüyüşü”, 29 Ocak 1990
vandalizm olaylarının
üzerinden yıllar geçmiş
olmasına rağmen demokratik

bir ülkede hala aynı
konuları

konuştuklarını kaydeden Mete
sözlerine şöyle devam etti: “O
gün yapılan bu mücadele
kazanılmış bir hakkımızdır. Biz,
‘O gün bunları yaşamıştık ve biz
bunu başardık’ diyebileceğimiz
bir günde maaelesef hala aynı
haksızlıkları, hatta daha kötü
durumları konuşuyor duruma
geldik. Bu demektir ki; 29
Ocaklar unutulmamalıdır, 29
Ocaklar yaşatılmalıdır. 29
Ocaklar çok güzel
anlatılmalıdır, çünkü bundan
sonra 29 Ocaklar’a ihtiyacımız
olacak.”

“GENÇLERİMİZ
GÜZEL ANLAMALI VE
BİLMELERİ GEREKİR”
Batı Trakya Türk azınlığı
gençlerine seslenen Danışma
Kurulu Başkanı Mete, “Gençlere
bu günleri güzel anlamalarını
tavsiye ediyorum.
Büyüklerimizin ve yaşlıların
çektiği sıkıntılar yıllardan beri
aynı ve ne yazık ki hiç
değişmemiştir. Dolayısıyla
sıkıntılarımız noktasında,
yıllardan beri gençlik ve gelecek
nesil adına değişen bir şey
yoktur. Gençlerimizin bu
sıkıntıları aşmak için o günleri
güzel anlamaları ve bilmeleri
gerekir ki; önümüzdeki yıllarda
mücadelemiz ona göre olsun.”
diye konuştu.

Ahmet Mete: 
“29 Ocaklar 
güzel anlatılmalı”

DEMOKRATİK İttifak (PASOK) Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
20 Ocak Cuma günü Şapçı çarşısını ziyaret ederek Esnaflar
Birliği’nin bölge temsilcileriyle biraraya geldi.

Şapçı’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren milletvekili İlhan Ahmet,
esnaf ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra bölge çiftçisi ile de
buluştu. Milletvekili, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de
dinledi.

İlhan Ahmet, yerel yönetim temsilcileriyle de görüştü.
Görüşmede, bölgenin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri ile
kalkınma imkanlarının masaya yatırılacağı kapsamlı bir toplantı
yapılması karara bağlandı.

İlhan Ahmet, Şapçı bölgesiyle ilgili olarak başta sağlık
sektöründe olmak üzere, eğitimde ve ekonomik kalkınmada
ihtiyaç duyulan acil düzenlemeler hakkında meclis çatısı altında
yürüttüğü çalışmaları da aktardı.

Bölgenin kalkınma hedefleri kapsamında yerel ve merkezi
düzeyde koordinasyon sağlanmasının önemine işaret eden İlhan
Ahmet, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde Maronya - Şapçı
Belediye Başkanı ve Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı ile
de biraraya geleceğini ifade etti.

Milletvekilinin Şapçı ziyaretine, Demokratik İttifak’ın Rodop İli
Sekteri Yorgos Dalias da eşlik etti.

İlhan Ahmet 
Şapçı’da bölge 
halkıyla biraraya geldi
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Üç azınlık temsilcisi. İkisi
seçilmiş müftü. Üçüncüsü de
dernek başkanı. Gümülcine

Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan’dan bahsediyorum. 

Malum, son dönemde (bu dönem bir
– bir buçuk yıla kadar uzatılabilir) Batı
Trakya Türk Azınlığı’na yönelik sıkı bir
takip ve adli bir kontrol ve kovuşturma
sözkonusu. Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerine yönelik
olarak başlatılan adli süreç kısa sürede
genişletildi. Azınlığın seçilmiş müftüleri
çeşitlik sebeplerle ifadelere çağrılmaya
başlandı, onu azınlık belediye
başkanları izledi. DEB partisi
yöneticileri aleyhine suç duyuruları ve
ifadeye çağırma olayı takip etti. Son
olarak azınlık belediye başkanının
gözaltına alınması ve Gümülcine Türk

Gençler Birliği’ne dernek başkanının
deyimiyle beş kez yapılan polis
kontrolü ve ifadeye başvurma olayı.
Zaten azınlık basınına yönelik öteden
beri bir kıskaç devam ediyordu. 

Son bir hafta içinde ise üç azınlık
temsilcisi bir veya iki gün arayla
emniyete ifadeye çağrıldı. Olay
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne
yapılan polis kontrolleri ve akabinde
başkana gönderilen ifadeye davet etme
yazısıyla başlıyor. 18 Ocak Çarşamba
akşamı iki polis memuru ismindeki
“Türk” kelimesinden ötürü 1980’lerin
başlarında tabelası sökülen ve daha
sonra da mahkeme kararıyla resmiyeti
iptal edilen Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ne gelip derneğin başkanı Koray
Hasan’ı ifade vermek üzere emniyete
çağırıyorlar. Gerekçe; izinsiz tadilat
yapmak. Başkan Koray Hasan iki gün
müddet isteyip, 21 Ocak Cumartesi

günü yazılı olarak ifade veriyor. 
Pazartesi günü ise Gümülcine

Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu
tutuyor. Gerekçe; DEB Partisi Genel
Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşma.
Özellikle de konuşma sırasında DEB
Partisi ve Avrupa Birliği amblemlerini
olduğu ve üstünde “Avrupa Avrupa Dus
Sesimizi” yazan bayrağı eline alması.
İbrahim Şerif’in bu ifadeye çağrılması
ikinci oluyor. Daha önce de aynı olayla
ilgili olarak ifadeye çağrılmıştı. Yine
DEB Partisi’nin genel merkezinin
açılışıyla ilgili olarak. Üçüncü kez
ifadeye çağrılır mı, bilinmez. 

Hemen ertesi gün, yani 24 Ocak Salı
günü ise İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
gidiyor ifade vermeye. Gerekçe; daha
önce Gökçepınar’da yaptığı bir
konuşmada Yahudiler hakkındaki
yorumları ve meşhur 240 İmam
Yasası’yla ilgili eleştirileri. İfade bu
çerçevede alınıyor. müftü Mete’nin
Yahudilerle ilgili yorumları hakkında
özür yazısı yayınladığını da hatırlatmak
gerekir. 

Bu olaylar ilk değil. Bir burbuçuk
yıldan beri azınlık temsilcileri ve azınlık
kurumları üzerinde bir adli kıskaç
oluşturuldu. En ufak bir vesilede hemen
adli kovuşturma devreye sokuluyor. Bu
yöntem ülkede ve özellikle Batı
Trakya’da “hukukun üstünlüğünü temin
etmekten” çok bir “sindirme” ve

“bıktırma” aracı olarak kullanıldığı
izlenimi ve inancı var azınlık
toplumunda. “Hukukun üstünlüğü”
diye bir kaygı olsaydı eğer, buna Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını
uygulamakla başlanırdı. Türk azınlığın
haklı ve demokratik taleplerinin yerine
getirilmesiyle başlanırdı. Azınlık
toplumu ve azınlık temsilcilerinin adeta
bir kıskaç altına alınması da neyin nesi?
Azınlığa böyle bir muamele reva
görülürken, neden örneğin İskeçe
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin bina
sorunu çözüme kavuşturulmuyor.
Neden vakıflar sorununa çözüm
getirilmiyor. Neden azınlığın yıllardır
bekleyen sorunları çözüme
kavuşturulmuyor? Haa, bir de şöyle
soralım; neden azınlığımızın
milletvekilleri bu sorunların çözümü için
planlı programlı bir çalışma içine
girmiyor. Neden azınlık olarak maruz
kalınan hukuksuzluları, baskıları
haykırmıyoruz. Neden kollektif olarak
mücadele etmek hep ikinci plana
bırakılıyor. 

Bu soruların cevapları tabii ki önemli.
Ancak şunu ifade etmek isterim ki;
azınlık kurumları ve azınlık temsilcileri
üzerindeki son dönemde etkili olan adli
kovuşturma kıskacının, azınlık
milletvekilleri tarafından sorgulanması
ve bu konuda harekete geçilmesi zaruri
hale gelmiştir. 

Ozan AHMETOĞLU

Kıskaç...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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“Azınlığa sorulmadan Dimetoka
Müftülüğü’ne atama yapılması yanlış”

DİMOTAKA Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Süleyman Macır,
azınlığı ilgilendiren konularla
ilgili devletin diyalogdan
kaçmamasını istedi. 

Macır, Dimetoka
Müftülüğü’ne yapılan atama ve
bölgeyi ilgilendiren konularla
ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu. 

Devletin Dimetoka
Müftülüğü’ne atama yaparken,
azınlığa sorma veya danışma
ihtiyacı hissetmemesinin yanlış
olduğunu ifade eden Macır, “Bir
sabah uyanıyoruz ve görüyoruz
ki müftülüğümüze atama
yapılmış. Bize hiç sorulmadan,
söylenmeden, danışılmadan
bize müftülük yapacak birini
görevlendirmişler. Peki bu
görevlendirilen kimdir, bizi
tanır mı, biz onu tanır mıyız?
Devlet veya bu görevlendirmeyi
yapan hükümet bizim için
müftü tayin ederken, bizim de
görüşümüzü alması gerekmez
mi? Bizim de toplum olarak,
Dimetoka’da yaşayan insanlar
olarak, azınlık derneği olarak,
orada yaşayan Müslüman
Türkler olarak bu konuda
görüşümüzün alınması
gerekmiyor mu? Eğer bu
yapılmıyorsa o zaman burada
demokrasiden bahsedebilir

miyiz?” diye konuştu. 

“ATANMIŞ MÜFTÜ
POLİSLERLE
BİRLİKTE GELMİŞ”
Dimetoka Müftülüğü’ne atanan
Hamza Osman Aliosman’ın
müftülüğe polisler tarafından
getirildiğini anlatan Dimetoka
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı, “Yeni atanan
müftünün, müftülüğe polisler
tarafından getirildiğini
söylediler. Hatta yeni ve eski
müftü arasında gerginlik
yaşanmış. Eski müftü Mehmet
Şerif Damatoğlu müftülüğü
terketmek istememiş. Yeni
atanan Hamza Osman da
müftülükte kapının kilidini
değiştirmiş. İki tarafın
akrabaları arasında da sözlü
tartışma yaşanmış, gerginlik
olmuş.” dedi. 

Yaşanan olayların bir uzlaşı
olmadığını gösterdiğini dile
getiren Süleyman Macır, “Keşke
devlet bizimle, yani toplumla bu
işi konuşsaydı ve herşey
güzellikle ve anlaşmaların
öngördüğü şekilde yapılsaydı.
Toplumun kabul ettiği bir atama
olması her açıdan çok daha iyi
olacaktı. Biz dernek olarak ve
Dimetoka’da yaşayan Türkler
olarak bu yönteme karşıyız. Bu
atama yapılırken azınlığın
görüşü alınmamıştır. Bu da çok

büyük bir yanlıştır.” ifadelerine
yer verdi. 

“DERNEĞİMİZE VERİLEN
DESTEK ÇOK ÖNEMLİ”
Dernek olarak Dimetoka’daki
azınlık fertlerine kültür
alanında hizmet etmeye
çalıştıklarını belirten Macır,
2012 yılında kurulmalarına
rağmen halk tarafından çok
kısa zamanda sahip çıkılan bir
sivil toplum kuruluşu haline
geldiklerini söyledi. Kültürel
faaliyetlerin yanı sıra dernekte
azınlık çocuklarına Kur’an
kursu verdiklerini kaydeden
Süleyman Macır, insanların
derneğin çalışmalarına verdiği
desteğin çok önemli olduğunu
vurguladı. 
Macır sözlerine şöyle devam
etti: “Dimetoka’nın nüfusu 10
bin. Bunun iki bini Müslüman
Türklerden oluşuyor. Daha da
fazla olabilir. Ancak son
zamanlarda ekonomik kriz
nedeniyle özellikle gençlerimiz
göç ediyor. Özellikle de yurt
dışına ve özellikle de
Almanya’ya çalışmak için giden
gençlerimiz var.” 

“AZINLIK İLKOKULUNUN
HER AÇIDAN
İYİLEŞTİRİMESİNİ
İSTİYORUZ”
Azınlık mensubu çocukların

Türkçe eğitim alabilmeleri için
azınlık okulunun önemine
değinen Süleyman Macır,
“Ancak ne yazık ki Dimetoka’da
azınlık ilkokulunun kötü ve
kalitesiz bir okul olduğu
yönünde bir propagandanın
olduğunu söylemek gerekiyor.
İnsanlar bu nedenle çocuğunu
azınlık ilkokuluna göndermek
istemiyor. Bu konuda isteksiz
davranıyor. Tabii biz dernek
olarak ve azınlık olarak bu
okulumuzun iyileştirilmesini,
her açıdan kalitesinin
arttırılmasını istiyoruz. Azınlık
okulunda çocukların hem
Türkçe’yi, hem Yunanca’yı çok
iyi bilmelerini, öğrenmelerini
istiyoruz. Bu bizim hakkımız.”
diye konuştu. 

“KUMÇİFTLİĞİ’NDEKİ
KARDEŞLERİMİZİN CAMİSİ
DE, OKULU DA YOK”
Meriç iline bağlı
Kumçiftliği’nde de
önemli oranda
azınlık
nüfusunun
yaşadığını
hatırlatan
Dimetoka
Derneği
Başkanı
Süleyman
Macır,

Kumçiftliği’ndeki azınlık
fertlerinin cami ve okullarının
olmadığını söyledi. Dernek
başkanı Macır şöyle dedi:
“Kumçiftliği’nde bin civarında
Müslüman Türk yaşıyor. Bu
kardeşlerimizin camisi de,
azınlık okulu da ne yazık ki yok.
Bu konuda yetkililerin daha
duyarlı olması gerekiyor.
İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarının
ve isteklerinin yerine getirilmesi

gerekiyor. Cami ve
okul bu

insanların
hakkı.” 
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BTAYTD kongresine adli
soruşturmalar damga vurdu

1982 yılında Gümülcine’de
kurulan Batı Trakya Azınlığı
Yüksek tahsilliler Derneği’nin
36. genel kurulu 22 Ocak Pazar
günü Gümülcine’de gerçekleşti.
Kongrede, yeni yönetim ve
denetim kurulu üyeleri
belirlendi.

Kongrede, eski yönetim
kurulu üyelerinden Şükriye
Mehmet ve Yüksel Esat tekrar
aday olurken Mümin Mümin,
Ercan Ahmet, Şükrü Hacı,
Hüseyin Baltacı, Kenan
Gagalı’da dernek yönetimi için
adaylık koydu. 

Divan Başkanlığına, Mustafa
Katrancı’nın seçildiği kongrede,
sekreterlik görevini ise Erhan
Hüseyin Ali ile Erdi Şerif
üstlendi. 

BTAYTD kongresinde,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin,
Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu
selamlama konuşması yaptılar 

Yapılan konuşmalarda,
azınlığın kurum ve
kuruluşlarına son yıllarda
yapılan baskılar ve uygulanan
sindirme politikası çerçevesinde
azınlık yönetiçilerinin sık sık
savcılığa ifade vermek için
çağrılmaları ağırlık kazandı.

2016 yılı faaliyet raporunu,
Dernek Başkanı Ahmet Kara
okudu. Kara, 36. genel kurul
dolayısıyla tüm katılımcılara
teşekkür etti. Kara,
“Derneğimizin kuruluş tarihi
1982. O günün şartlarıyla
bugünün şartları arasında çok
büyük farklılıklar var. O
günlerde isimlerinde ‘Türk’
kelimesi bulunan dernekler
sıkıntı yaşamaya başlamış,
üniversite eğitimlerini
Türkiye’de tamamlamış olan
gençlerimizin diplomalarını
tanınmadığı dönemde, buna
karşı mücadele için bir takım
istişareler yapılmış ve bunun
akabinde de dernek
kurulmuştur. O dönemde bu
dernek toplumu temsil eden tek
kuruluştu. Bunu kesinlikle göz
ardı etmemek gerekir. Şimdi o
zamandan bu zamana şartlar ne
kadar değişti, başka hangi
kuruluşlarımız ön plana çıktı?
Dolayısıyla derneğin o zamanki
işlevi ve göreviyle bu zamanın
işlevi ve görevi arasında ister
istemez üyelerin ilgisi açısından
da bir takım farklılıklar oluştu.”
diye konuştu. 

Ahmet Kara konuşmasına
şöyle devam etti: “Özellikle son
iki yıl, azınlığın kurum ve

kuruluşları açısından, azınlığın
temsilcileri açısından hiç kolay
olmadığını hepimiz biliyoruz.
Geçen sene gerçekleştirdiğimiz
kongrede bir takım sıkıntılar
vardı. O zaman sadece
yapılanma aşamasında olan,
ama bugünlere geleceğimizi
gösteren gelişmeler vardı.
2016’da göreve geldiğimiz
andan itibaren bugüne kadar
neredeyse planladığımız şeyleri
yapamadığımız, yapmamıza
izin verilmediği bir çok
faaliyetimizin ve projemizin
olduğunu belirtmek istiyorum.
2015 yılında göreve
geldiğimizde bir takım
projelerimizin canlandığını
(Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü
gibi) ve hayata geçtiğini gören
bazı kesimler, ‘biz bu
çalışmaların önünü nasıl
keseriz’ planlarını yapmaya
başladılar ve bu yöndeki
çalışmalarını daha da
hızlandırdılar. 2016 yılının
Nisan ayından itibaren özellikle
Gümülcine içindeki A ve B
şubelerimiz üzerindeki
denetimlerine savcı da katılarak
bir takım tespitler yapıp
aleyhimize bir takım kararlar
verdiler. Bazı konularda daha
büyük birlik beraberlik ve
hassasiyet gösterilmiş olsaydı,
seçilmişlerimizden sadece
birkaçı değil de tamamı bizim
arkamızda olduklarını, bırakın
yanımızda olduklarını, bize
destek verdiklerini beyan
edebilmiş olsalardı, inanın ne
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
üzerine, ne de diğer
temsilcilerimiz üzerine bu kadar
rahat gelinemezdi. Ama
maalesef, hem derneğimiz
üyeleri üzerinde, daha da
kötüsü toplumumuzun
üzerinde serpilmiş bir ölü

toprağı var! Her geçen gün daha
tepkisiz bir toplum oluyoruz. Ve
bunda da kimse kusura
bakmasın ama bizim
köylümüzün ve anne
babalarımızın kabahati yok.
Burada kabahat tamamen biz
seçilmiş olanlardadır. Gerek
derneklerimizde,
kurumlarımızda , partilerde
seçilmiş olanlarımız olsun biz
insanlarımıza öncülük
yapamadık. Biz, onlara
sorunlarımızın çok büyük ve
daha da kötüye gittiğini hala
anlatabilmiş değiliz.
Yunanistan’ın en kalkınmamış
bölgesinde yaşayan insanlar
olarak biz de ekonomik sıkıntı
içerisindeyiz. Bunların dışında
daha da önemli sorunlarımız
var. Maalesef biz, her geçen gün
yönetim bizim üzerimize
gelirken gereken tepkiyi
göstermedik ve hala da
göstermiyoruz. Geçmişte bizim
derneğimizin başkanlığını
yapmış olan ve şu anda
milletvekili pozisyonunda
bulunan büyüğümüz, abimiz
yok! Diğer milletvekillerimiz

aramızda değiller, sadece İlhan
Ahmet aramızda ki yalakalık
yaptığımı da düşünmeyin.
Sayın İlhan Ahmet’le farklı
düşündüğümüz noktalarda
farklı düşüncelerimiz olmuştur,
ama bu konuda maalesef Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne
gösterilmesi gereken destek
gösterilmemiştir. Sayın
müftülerimiz ve belediye
başkanlarımız ve İlhan Ahmet
bizden bilgi almak üzere ve
yapılanları öğrenmek için
derneğimize gelmişlerdir.
Bunun ötesinde tek bir
vekilimizden veya
temsilcilerimizden ‘Size baskın
yapılmış, nedir gelişmeler, nasıl
yardımcı oluruz’ diye tek bir kişi
dahi olmadı. Bunu
kamuoyunun takdirine
bırakıyorum.” 

Ahmet Kara, üç azınlık
belediye başkanına bu süreçte
dernekle olan işbirliğinden
dolayı kendilerine teşekkür etti. 

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye Başkanı

Rıdvan Ahmet, geniş katılımlı
bir kongre yapılmasını istedi.
Dernek olarak son yıllarda
çeşitli baskılara maruz
kaldıklarını, birbirlerine
düşürüldüklerini ve derneğe
herkesin sahip çıkması
gerektiğini vurgulayan Rıdvan
Ahmet, birlik ve beraberlik
içinde her türlü engelin
aşılabileceğini belirtti.

ÖNDER MÜMİN
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, derneğin, hükümetin
ve devletin politikalarını
sertleştirdiği bir dönemde
büyük mücadeleler verdiklerini
söyledi ve yeni yönetimin
yanlarında olacaklarını belirtti.
Mümin, GAT’ın daha işlevsel
hale getirilmesini, işsizlik
sorununa yardımcı olabilmek
için derneğin çatısı altında iş ve
işçi bulma merkezi
oluşturulması gerektiğini,
derneğin siyasetten ayrı
tutulmasını ve siyasi basamak
olarak kullanılmaması
gerektiğini vurguladı. 
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AHMET 
HRALOĞLU
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hıraloğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete’nin selamlarını getirdiğini
söyleyerek, dernek yönetimini yaptıkları
çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Hraloğlu, yeni seçilecek yönetime de
görevlerinde başarılar diledi.

İBRAHİM 
ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif azınlık
olarak zor günler geçirdiklerini, 1980’li
yılların bugünkünden daha kolay
olmadığını kaydederek, o dönemde
yüksek tahsillilerde bir heyecan,
mücadele azmi ve gayret olduğunu
hatırlattı. Müftü Şerif, “Birlik, ihtiyacımız
olan bir kelime. Zor günlerden geçerken
birbirimize destek olmak
mecburiyetindeyiz. Hiç bir zaman
ümitsiz olmamak lazım. Biz,
elhamdülillah Müslümanız. Dinimizin
temelinde ‘Allah’tan ümidinizi kesmeyin,
Allah’tan ümidini kesenler ancak
kâfirlerdir’ denilmektedir. Yarınlarda
nelerin olacağını hiç birimiz bilmiyoruz.
Bize düşen birlik ve beraberlik ve
dayanışma içinde mücadele etmektir.
Azınlık olmak zor, çağımızda daha zor,
Yunanistan’da ise çok daha zor. Yarın
beni yine savcılığa çağırıyorlar. Bu
senenin ilk davetini alıyoruz ki senede 3-
4 defa savcılığa davet ediliyoruz. Bunun
sebeplerini hepimiz biliyoruz ki sindirme
politikası, bastırma politikası. Bu
hepimizin üzerinde var.” diye konuştu.

CEMİL 
KABZA
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, 2016 yılının herkes için zor,
baskıların arttığı, sıkıntıların yaşandığı
bir yıl olduğunu ve bundan sonra da
dernek olarak zor bir hukuk
mücadelesine girdiklerini belirtti. Kabza,
“Sayın Müftüm az önce bahsetti, sürekli
savcılığa ifadeye çağrılıyor. Bizler de aynı
sorunla karşı karşıyayız. Ben de bugüne
kadar yaklaşık 15 defa savcılığa gittim ve
gitmeye de devam edeceğim. Biz, doğru
yolda olduğumuzu biliyor ve buna
inanıyoruz. Bu yoldaki mücadelemizi de
sonuna kadar sürdüreceğiz. Bana göre
bütün sivil toplum kuruluşlarımızın Batı
Trakya Türkleri nezdinde ayrı bir yeri,
görevi ve önemi vardır. Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin sivil toplum kuruluşları
açısından bizim aynamız olması
gerekiyor. Öncü bir rol üstlenmesi
gerekiyor ki bunu Yunanistan nezdinde

ve uluslararası arenada kısmen
yapabiliyor veya bunun çabasında
olduğunu görüyoruz. Faaliyet raporuna
göz attığımızda insan haklarıyla ilgili
bölümün yer aldığını görüyoruz. Bu da
en azından Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının haklı davasının gerek
Yunanistan nezdinde ve gerekse de
uluslararası arenada taşıması
hususunda önemli bir rol üstlenmiş
olduğunu göstermektedir. Bizlerin,
üyeler ve toplum olarak derneğimizin bu
mücadelesinde arkasında olmamız
gerekiyor. İnşallah 2017’de bazı taşların
yerine oturduğu, bazı adaletsizliklerin
ortadan kalktığı ve hukukun
üstünlüğünün sağlandığı bir yıl olmasını
temenni ediyoruz.” diye konuştu. 

İLHAN 
AHMET
Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet,
kogreye katılımın az olmasının
sebeplerinin çok olduğunu, Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin son dönemde
görmüş olduğu baskılar neticesinde
amacını ve fonksiyonunu gerektiği gibi
yerine getiremediği belirtti.

Ahmet, “Son iki yıldan beri ki bunu
siyaset olarak da söylemiyorum, azınlığa
ciddi ve akıllıca bir baskı yapılıyor.
Baskının şekli değişmiştir. Eskiden
baskılar bir konuda oluyordu. Şimdi ise
tabana, derneklere yayılmış durumda.
Ciddi bir çalışmayla azınlık hakları
konusunda gerçekten büyük bir baskı
var. Bunlar neden oluyor? Çünkü
azınlıkta büyük bir ekonomik sıkıntı var.
Tabii ki bu baskıları planlayanlar,
düşünenler emellerine ulaşabilmeleri
için iyi bir ortam yakaladıklarını
zannediyorlar. Azınlık içindeki
ekonomik sıkıntı nedeniyle insanların
depolitize olduğu ve geçimin zorlaştığı
bir zamanda bunların daha kolay
olacağını zannediyorlar.

Bizim, tabandan tepkimizin de
gerektiği gibi olmadığını görüyoruz.
Mesela Dimetoka’ya müftü naibi atanmış
ve ses çıkmamıştır. Durum böyle olunca,
derneğin yeni dönemde realiteye ayak
uydurması gerekir. Realite derken,
azınlığın ekonomik olarak ayakta
durabilme çabalarını desteklememiz
gerekir. Tarım-Hayvancılık Enstitüsü var.
Başka alanlarda da çalışmalar yapıp
gençlerimize nasıl iş bulabiliriz
konularında çerçeveyi kırmamız
gerekiyor. Bakış açımızı genişletmemiz
lazım. Eski metodolojiyle hareket
edersek burada kongre yapamayacak
hale geliriz!

Yunanistan anaokullarını açmak
istemiyor. Buna gerçekçi çözümler
üretmek zorundayız. Devlet memurları
alımında var olan yasaların sonuna
kadar uygulanmasını takip etmeliyiz.”
dedi. 

SEÇİMLER YAPILDI
Denetim Kurulu Başkanı Mustafa
İsmail’in raporunu okumasından sonra
eleştiriler ve öneriler bölümüne geçilerek
üyelere söz hakkı verildi.

Yapılan konuşmalardan sonra dernek
çalışmaları oybirliğiyle aklandı.

Genel kurulda son olarak yönetim ve
denetim kurulu adayları belirlendi.
Adayların belirlenmesiyle, yapılan

oylamada 171 oy kullanıldı. Kongrede 7
oy da boş çıktı.  Adaylar ve aldıkları oylar
şöyle: 

YÖNETİM KURULU 
1- Ercan Ahmet – 134 oy
2- Şükriye Mehmet – 111 oy
3- Yüksel Esat – 104 oy
4- Mümin Mümin – 95 oy
5- Şükrü Hacı – 93 oy
6- Hüseyin Baltacı – 85 oy
7- Kenan Gagalı - 85 oy

DENETİM KURULU 
1- Bahri Belço – 104 oy
2- Seher Ahmet – 99 oy
3- Rıdvan Ahmet – 90 oy

Ercan Ahmet 
başkan oldu 

BTAYTD’de yönetim ve denetim kuruluna seçilen üyeler
arasında görev dağılımı 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU
Başkan: Ercan Ahmet
Asbaşkan: Hüseyin Baltacı
Genel Sekreter: Kenan Gagalı
Kasadar: Yüksel Esat
Üye: Şükriye Mehmet
Üye: Mümin Mümin
Üye: Şükrü Hacı

DENETİM KURULU 
Başkan: Bahri Belço
Üye: Seher Ahmet
Üye: Rıdvan Ahmet
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GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, geçen yıl Ocak ayında DEB
Partisi’nin Gümülcine’deki yeni genel
merkezinin açılışında yaptığı konuşma
nedeniyle polise ifade verdi. 23 Ocak
Pazartesi günü erken saatlerde Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü’ne giden İbrahim
Şerif’e avukatı Ercan Ahmet eşlik etti. 

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “İfadeye
çağrılma sebebi bir yıl önce DEB Partisi
genel merkezinin açılışında yaptığım
konuşma ve bu konuşma sırasında elime
aldığım bir bayrak. Böylece 2017 yılının ilk
ifadesini bugün (23 Ocak) Gümülcine
Emniyet Müdrülüğü’ne vermiş olduk. Son
zamanlarda bu gibi durumlarla çok sık
karşılaşmaya başladık. Malumunuz DEB
Partisi’nin yeni binasına taşınmasından
sonra, burada bir açılış töreni düzenlendi.
Ben de o açılışa katılmış ve konuşma hakkı
verildiğinde de konuşma yapmıştım. O gün
açılışa gelenler arasında Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu’nun başkanlığını
yapmış olan, Almanya’da mücadeleler
vermiş olan Cafer Alioğlu ağabeyimiz de
vardı. Konuşmamı yaparken elinde tuttuğu
DEB Partisi ve Avrupa Birliği amblemleri

olan ve ‘Avrupa Avrupa Duy Sesimizi’ diye
yazan bir afiş vardı. Ben de onu alıp ‘Yıllar
önce Almanya’da soydaşlarımız sesimizi
Avrupa’ya duyurmaya çalışıyordu. Şimdi
de durum aynı. Sesimizi Avrupa’ya
duyurmaya çalışıyoruz. Haksızlıkları
haykırıyoruz’ demiştim. Bugünkü ifadede
bana elime aldığım ve salladığım bu
panonun ne olduğunu sordular.
Emniyetteki polis bana, ‘Bu neyin bayrağı,
ne anlam taşıyor’ şeklinde bir soru
yöneltti. Bunun bir afiş olduğunu ve
üzerinde DEB Partisi’nin amblemi ve
Avrupa Birliği’nin amblemi olduğunu ve
afişte ‘Avrupa Avrupa duy sesimizi’
yazısının yazdığını söyledim. Benim orada
söylediğim; geçmişte Avrupa’da çalışan
işçi kardeşlerimiz de bulundukları
bölgelerde baskıları dile getirmek için
yaptıkları yürüyüşlerde de, ‘Avrupa Avrupa
duy sesimizi’ yazılı afişlerle gezmişlerdi.
Yaptığım konuşmada bu durumun
benzerliğini anlatmaya çalıştım. Tabii
şunu da belki söylemek gerekiyor. Bundan
bir süre önce de DEB Partisi genel
merkezinin açılışıyla ilgili ifadeye
çağrılmıştım. O zaman da hangi sıfatla
beni o açılışa davet edildiğim sorulmuştu.”

Müftü İbrahim Şerif 
polise ifade verdi... 

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, 2014 yılında
Gökçepınar’da yaptığı bir konuşmada
Yahudiler hakkında söyledikleri ve
“240 İmam Yasası”yla ilgili söylemleri
nedeniyle 24 Ocak Salı günü ifade
vermeye çağrıldı.

Müftü Mete, İskeçeli avukat Stergios
Yalaoglu’nun şikayeti üzerine İskeçe
savcılığının başlattığı soruşturma
kapsamında İskeçe Emniyet
Müdürlüğü’ne avukatı Ahmet Kara ile
birlikte gitti. Mete, ileriki bir tarihte
ifade vermek üzere süre aldı. 

Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İfadeye çağrılmaların, hakkımızda
açılan soruşturma ve davaların artık
takibinde zorlanmaya başladık. Gerek
bana, geken Gümülcine müftüsüne ve

gerekse diğer azınlık temsilcileri
aleyhine neredeyse her gün bir adli
kovuşturma olayı duyuyor ve şahit
oluyoruz. Düşünün ki bu azınlığın
istemediği ve topyekün tepki gösterdiği
240 İmam Yasası hakkında yaptığınız
yorum için bile ifadeye
çağrılabiliyorsunuz. Hakkımızda
yapılan her şikayetin kovuşturmaya
dönüşmesi de ayrı bir sorun. Ne vicdan
özgürlüğü, ne ifade özgürlüğü, ne din
özgürlüğü tam anlamıyla bize
uygulanmıyor. Şaka yaparsın savcılığa,
eleştirirsin savcılığa, tepki gösterirsin
savcılığa. Ben bu demokrasi
anlayışının doğru bir demokrasi
anlayışı olduğuna inanmıyorum.
Burada sakat bir demokrasi anlayışı
var. Benim dedem Ahmet Ardalı
1941’de Yunanistan için şehit düşerken,
ben hainmişim gibi sabah akşam
emniyete ifadeye çağrılıyorum. ” 

Müftü Mete
isyan etti
“Dedem Yunanistan için şehit düşerken,
ben hainmişim gibi sabah akşam
emniyete çağrılıyorum.”

Lütfi Mestan’dan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’e sitem 
BULGARİSTAN’daki

Türklerin oluşturduğu DOST
Partisi Genel Başkanı Lütfi
Mestan’n, yeni göreve
başlayan Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev'e yazdığı mektupta, Halk

Meclisi konuşması
sırasında Bulgaristan

Türkleri’nden ve dini
önderlerden
bahsetmemesini

eleştirdi.
Genel Başkan

Mestan
mektubunda,

“Her ne

kadar başka bir adaya oy veren ya da hiç oy hakkını
kullanmayan 4.785.279 Bulgaristan vatandaşından,
yani yüzde 69.87’lik kısmından biri olsam da, bugün
sizlerin yemin töreninize milletvekili olarak gereken
saygıyla Halk Meclisi’nin oturumuna katıldım. İlk
başta, devlete ve kurumlarına olan saygı kültürünü
bende geliştiren anne ve babamdan aldığım terbiyeden
dolayı ve ikinci olarak da seçildiğiniz andan itibaren
sadece size oy verenleri değil, doğal olarak tüm
Bulgaristan vatandaşlarını temsil edeceğiniz anlayışım
doğrultusunda hareket ettim. Anayasa gereği,
Cumhurbaşkanı etnik, dini ve kültürel farklılıklar ile
ulusun birliğini temsil etmektedir.” ifadelerine yer
verdi.

“Halk Meclisi’nin kürsüsünden yaptığınız ilk resmi
konuşmada devlet protokolü uyarınca, sizler sadece
mantıksal olarak değil, anayasal olarak da gerekli

saygıyla tüm resmi kişi ve kurumlara, buna Bulgar
Ortodoks Kilisesi Patriği Hazretleri de dahil
seslendiniz.” diyen Mestan mektubunda şu ifadeleri
kullandı: “Ancak Sayın Cumhurbaşkanı sizleri
onurlandırmaya gelen Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki
diğer dini mezheplerin önderlerini selamlamayı
unuttunuz. Gözünüzün önündeydiler, ama sizler onları
görmediniz; yaklaşık 1 milyon Bulgaristan
Müslümanının Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı’yı ve tabi
ki Katolik, Protestan ve diğer mezheplerin önderleri.
Hatta ‘Ruhani önderler’ diye toplu bir hitap anayasal
yükümlülüğünüz gereği tüm Bulgaristan
vatandaşlarının Cumhurbaşkanı olduğunuzu
kapsayacaktı. Ne yazık ki yapmadınız. Etnik dini ve
kültürel farklılıklarımıza rağmen biz de, hepimizin
vatanı olan Bulgaristan’ın evlatlarıyız, yani eşit haklara
sahip Bulgaristan vatandaşlarıyız.”
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GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) Başkanı Koray Hasan, dernekte
izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle
başlatılan soruşturma kapsamında
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’nde ifade
verdi.

Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Gümülcine GTGB Başkanı Koray Hasan,
dernek lokalinde yapılmayan işler için
suçlandıklarını ve ifade vermek üzere
polise çağrıldıklarını söyledi. “Bizim
yapmak istediğimiz tamirlerle, lanse
edilmek istenen tamir ve tadilat arasında
büyük farklar var” diyen Koray Hasan,
Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifadesini
yazılı olarak verdiğini kaydetti. 

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan şunları söyledi: “Gençler
Birliği’ni herkes bilir. Binamız tek katlı eski
bir bina. Çok sık tadilat yapılmayan bir
yapı. Biz geçen yaz binada bazı tamiratlar
yapmak istedik. Yapmak istediklerimizin
tümü yapılmak zorunda olan şeyler.
Örneğin kütüphanenin olduğu yerde çatı
akıyor. Yağmurlu havada, yağmur resmen
içeriye yağıyor. Bunun yanı sıra kulübe,
yani derneğimize gidip gelen herkes bilir;
tuvaletlerimizde büyük sorun vardı. Bu
sorunu gidermek zorundaydık. Dolayısıyla
orada bir çalışma başlatmak istedik. Bir de
tabii ki binanın boya badanasını yapmak
istedik. Fakat yapamadık. Yani binamızda
yeni yapılan, sıfırdan yapılan hiç bir şey
yok. Gençler Birliği binasını yarım metre
bile ne büyüttük, ne genişlettik, ne uzattık.
Biz yapmak zorunda olduklarımızı, yani
binanın sağlıklı bir şeklilde ayakta
kalabilmesi için yapmamız gerekenleri
yapacaktık. Ancak, tamirata başladığımız
Eylül ayında polis gelip tamir çalışmalarını
durdurdu. Eylül ve Ekim ayında tam beş
kez geldiler. Her defasında tutanak tuttular.
Son olarak 19 Ocak Çarşamba günü iki polis
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne gelerek
beni ifade vermem için emniyete çağırdılar.
Ben de avukat Ercan Ahmet ile birlikte 21
Ocak Cumartesi günü Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne giderek yazılı olarak ifade
verdim.” 

“YAPMAK İSTEDİĞİMİZ TAMİRAT ÇOK
ABARTILARAK LANSE EDİLMİŞ”
GTGB Başkanı Koray Hasan, polis
tarafından yapılan suç duyurusunda
tadilatın çok abartılı bir şekilde yazıldığını,

bunu da ifadesinde vurguladığını söyledi.
Hasan şöyle konuştu: “Örneğin bahçede bir
depodan bahsediliyor. Yani bizim yeni bir
depo inşa ettiğimiz ve bunun üzerini
kapattığımız öne sürülmüş. Bu depo ben
kendimi bildim bileli var. Kulübe gelen
herkes de bunu çok iyi bilir. Bahçedeki
tuvaletin yanında bulunan depodan
bahsediyorum. Bu depo en az 40 seneden
beri orada. Dış cepheye boya badana
yaptığımız yazılmış. Halbuki böyle bir şey
olmadı. 224 metrekare fayans döşendiği
yazılmış. Böyle bir şey de yok. Kapı ve
pencerelerin değiştirildiği yazılmış. Böyle
bir şey de yapılmadı. Yani bizim yapmak
istediğimiz tadilat çok abartılarak lanse
edilmek istenmiş. Tabii biz bunları ve
gereken izahatı ifademizde yazdık.”  

“BU DURUM DAHA NE KADAR DEVAM
EDECEK?”
GTGB gibi güzide bir azınlık kuruluşunun
böyle bir muameleye maruz kalmasının
üzücü olduğunu ifade eden Hasan,
“Derneğimizdeki çalışmalar için tam beş
kez polis geldi. Biz hiç bir zaman
Yunanistan aleyhine faaliyelerde
bulunmadık. Aksine ülkemizin her konuda
yanında olduk. Haksızlığa, hukuksuzluğa
maruz kalan azınlık dernekleri olarak, bize
yapılan haksızlıkların sona erdirilmesini
beklerken böyle rencide edici muamelelerle
karşı karşıya kalıyoruz. Kaldı ki suç
duyurusundaki neredeyse yazılanların
büyük kısmı yanlış veya abartılı. Azınlık
kurumları olarak beklentilerimizin,
ümitlerimizin hayal kırıklıklarıyla
sonuçlandığını görmek, inanın ki bizi Batı
Trakya Türk azınlığının fertleri olarak
kahrediyor. Hatırlatmak isterim ki; seçim
sonrasında yine Gündem gazetesine
yaptığım açıklamada, azınlığımızın dört
milletvekili seçmesiyle birlikte
beklentilerimizi ve umutlarımızı
aktarmıştım. Azınlık sorunlarımızın
çözüme ulaşacağına inandığımı
söylemiştim. Ne yazık ki bugün azınlık
kurumları yöneticileri ve temsilcileri olarak
neredeyse her hafta polise veya
mahkemeye ifadeye çağrılıyoruz. Sormak
isterim. Bu durum daha ne kadar devam
edecek? Daha ne zamana kadar hayal
kırıklıkları yaşamaya devam edeceğiz?”
diye konuştu. 

“Bir ay içinde beş kez polis geldi”

CIA belgelerinde
Suriye ve
Yunanistan’ın 
terör bağlantıları

ABD Merkezi İstihbarat
Teşkilatı’nın (CIA) internet üzerinden
erişime açtığı belgelerde, Suriye ve
Yunanistan’ın terör örgütlerine destek
verdiği, bunun istihbarat raporlarına
girdiği göze çarptı.

CIA’in geçen hafta erişime açtığı
belgelerde, ABD’nin ilgili birimlerinin
“Terörle Mücadele Uyarı ve Tahmin”
başlıklı toplantısında neler
konuşulduğuna dair 1 Temmuz
1987’de dönemin CIA Direktör
Yardımcısı Robert Gates’e sunulan
rapor da yer aldı.

Raporda, Suriye ve Yunanistan’ın
başta PKK ve ASALA olmak üzere
birden fazla terör örgütüyle bağlantı
içinde olduğu ve destek sağladığı göze
çarptı.

YUNANİSTAN
Yunanistan’da dönemin başbakanı
olan Andreas Papandreu ve lideri
olduğu Panhelenik Sosyalist Hareket
Partisi (PASOK) hükümetinin Ermeni
terör örgütü ASALA’ya destek
olduğunu CIA’in rapor ettiği belgede,
ASALA’nın aynı zamanda
Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir
ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının
gizli tutulduğu belirtildi.

Yunanistan’daki terör olaylarının ve
terörist faaliyetlerinin yer aldığı
belgede şunlar kaydedildi:

“Yabancı terörist gruplar
Yunanistan’da da aktifler ve bunların
birkaçının burada destek altyapıları
geliştirdiğine inanılıyor. Bu gruplar
arasında Hizbullah, Ebu Nidal Örgütü
(ANO) ve ASALA olabilir. Yunan
hükümeti bu grupların faaliyetlerini
kısıtlamak için bir harekette
bulunmadı ve (hükümette) bu
gruplara yönelik ‘dokunma’ anlayışı

mevcut. Örnek olarak eğer oradaki
Libyalı ya da Filistinli gruplar Yunan
olmayan hedeflere yoğunlaşırsa
Yunan hükümetinin bir bölümünde
başka tarafa bakma eğilimi var.
ASALA’nın Atina’da bir ofisi var ve
ASALA’nın Atina’da gizli varlığı
olduğu yönünde raporlar bulunuyor.”

SURİYE
Aynı CIA belgesinde, Suriye’de o
dönem iktidarı elinde tutan Hafız
Esed’in terör örgütü PKK’nın yanı sıra
din referanslı radikal gruplara destek
sağladığı belirtilerek, Şam
yönetiminin terörizmi özellikle
Ortadoğu’da kullanmaya devam
edeceği vurgulandı.

Suriye’nin terör örgütlerine verdiği
destek hakkında belgede şu ifadeler
yer aldı:

“Şam, PKK ile olan bağlantısını
sürdürdü ve yakın zamanda İran
Körfezi bölgesinde terör eylemleri
geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu
Nidal Örgütü) sığınak sağlama
teklifinde bulundu. Özetle Suriye’nin
hareketleri taktik amaçlı ve geçicidir.
Şam, özellikle terörizmi bölgesel
bağlamda kullanmaya devam
edecektir.”

Belgede ayrıca, Hafız Esed’in
bölgedeki din referanslı terör
örgütlerine destek
vermeyeceği beklentisinin gerçekçi
olmayacağı kaydedildi.

CIA, hazırlanmasının üzerinden en
az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan
belgelerini internet üzerinden erişime
açmıştı. Daha önce sadece
Maryland’de bulunan Ulusal
Arşiv’deki 4 bilgisayardan erişilebilen
yaklaşık 12 milyon sayfalık belge
CIA’in internet sitesine yüklenmişti.

CIA’in 1987 tarihli raporundan: 
“Yabancı terörist gruplar Yunanistan’da da
aktifler ve bunların birkaçının burada
destek altyapıları geliştirdiğine inanılıyor.
Bu gruplar arasında Hizbullah, Ebu Nidal
Örgütü (ANO) ve ASALA olabilir.”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Süt kesen hastalığı

Bu haftaki konumuzu, koyun
ve keçi sürülerinde etkili
olan ve büyük ekonomik

kayıplara sebebiyet veren agalaksia
(parmara) veya Türkçe tabiriyle Süt
Kesen Hastalığına ayırdık. Süt kesen
nasıl bir hastalıktır? Sürülerimizde
neden olduğu kayıplar ve bu
hastalıktan korunma yolları
nelerdir? Kısaca değinelim:  

Süt kesen hastalığı, sürülerde
aniden süt veriminin yok denecek
düzeyde kesilmesi (memelerden süt
yerine suya benzer bir sıvının
gelmesi), gözlerin iltihaplanması
(gözlerde beyazlanma) ve
eklemlerdeki şişliğe bağlı şekillenen
topallık ile karekterize, üç önemli
belirtiyle ortaya çıkan, Mycoplasma
Agalactiae adı verilen mikrobun
neden olduğu mikrobiyel ve çok
bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık belirtileri; bu üç belirti
bir arada görüleceği gibi, tek olarak
ta görülmesi olasıdır. Memelerden,
özellikle süt verimi zamanında
aniden sütün kesilmesi ve süt yerine
memeden su gibi bazende pıhtı
içeren bir eksudat gelmesi gözlenir.
Meme gittikçe körelir, küçülür ve hiç
süt alınmaz duruma gelir. Eklemler,
şiş ve sıcaktır. Buna bağlı topallık
sözkonusudur. Topallık sonucu
hayvanlar aşırı zayıflarlar. Gözlerde
ise hastalığın ileri safhalarına bağlı
olarak iltihaplanmalar,
çapaklanmalar ve özellikle gözün
renkli bölümünde akarma ve
bulanıklılık göze çarpar. Körlüğe
neden olan bu durum, hayvanın
gözlerini sağa sola kaşıması
nedeniyle, bölgede zamanla
yaraların oluşmasına da zemin
hazırlar.

Hastalığın teşhisi yukarda
belirtilen semptomların birinin veya
birkaçının birden görülmesiyle

veteriner hekiminizce konulabilir.
Veteriner hekiminiz kesin teşhis için
eğer gerekli görürse labaratuvara
süt numunesi gönderebilir. Sonucun
geç çıkması nedeniyle bir an önce
gerekli tedavinin sürüye
uygulanması başlatılmalıdır.

Daha önceki yazılarımda da
üstüne basa basa belirtiğim gibi,
sürünüzü bu illetten korumak
istiyorsanız aşılamaya önem
vermelisiniz. Süt kesen hastalığına
karşı aşı sadece sürü sağlığı yerinde
ise yapılabilmektedir. Hastalık
belirtilerinin görüldüğünde
yapılacak bir aşılama sürümüzde
daha şiddetli hastalık belirtilerinin
ortaya çıkmasına neden olacağından
en doğru aşılama her yıl bu
vakitlerde sürümüzde her hangi bir
problemin yaşanmadığı dönemde
yapılan aşılamadır.

Eğer belirtiler varsa yapılacak ilk
iş hastaların sağlamlardan ayrılması
ve hastalara tedavinin uygulanarak,
hastalık belirtilerinin tamamen
ortadan kalktığından emin olduktan
sonra aşılamaya gidilmesidir.
Aşılama mutlaka veteriner hekimler
tarafından uygulanmalıdır.

Hastalığın erken tedavisinde
memelerin sağımla boşaltılması ve
içeriğinin imha edilmesi çok
önemlidir. Göz damlası veya
merhemlerin kullanılması,  kas içi ve
meme ucundan uygulanacak uygun
antibiyotik seçimi meme
körelmelerinin mümkün olduğunca
önüne geçecektir. Eğer tedavide geç
kalınacak olunursa, memeden bir
daha süt alınmayabilir.

Hastalıklarla mücadelelerde en
ucuz ve kesin çözümün korunma ve
aşılamalarla sağlandığını birkez
daha hatırlatarak, hepinize sağlıklı
ve huzur dolu günler diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

YÜKSEK Mahkeme, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz darbeci
askerin Türkiye’ye iade edilmemeleri
yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye oldukları ve
15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol
oynadıkları gerekçesiyle Türkiye’ye iadeleri
istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde
birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye

getirildi.
Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ

mensubu askerleri gruplar halinde salona
çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine
okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından
TSK’ya ait helikopterle Yunanistan’a kaçan
askerler için Türkiye’nin iade talebinin
reddedildiğini bildirdi.

Yunanistan darbeci 
askerlerin Türkiye’ye 
iadesini reddetti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: 
“Yunanistan darbecileri koruyan, 
kollayan ülke konumuna düşmüştür”

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan
Yüksek Mahkemesi’nin sekiz darbeci
askerlerin iade edilmemesi kararını protesto
etti. Darbeci askerlerin Türkiye’ye iadesinin
reddedilmesine tepki gösteren Türk Dışişleri
Bakanlığı, Yunanistan’ın bu kararla
darbecileri koruyan, kollayan bir
ülke konumuna düştüğünü
ifade etti. 

Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklama şöyle:
“Demokratik anayasal
düzenimize karşı 15
Temmuz 2016 tarihindeki
darbe girişimine katılan
sekiz darbeci hakkındaki
iade talebimiz Yunan yargısı
tarafından reddedilmiştir. 

Türkiye’de demokratik düzeni
hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve
sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193
vatandaşımızı da yaralayan bir darbe
girişiminde aktif rol alan ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu
şahısların bağımsız Türk yargısı önüne
çıkmasına engel olan bu kararı protesto
ediyoruz. 

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta
olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör

örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap
vermesine engel olan Yunan makamlarının
bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke
olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla
mücadelede asgari gerekleri yerine

getirmekten kaçındığı bir kez daha
görülmüştür. 

Yunan yargısının bu tavrı,
uluslararası hukuk normlarına

ve ilkelerine aykırı şekilde
suçluların cezasız kalmasına
ve mağdurların da
haklarının ihlaline yol
açmaktadır. Geçmişinde
darbeler yaşamış bir ülke

olarak Yunanistan maalesef
bu kararla darbecileri

koruyan, kollayan bir ülke
konumuna düşmüştür. 

Yunan yargısının bu kararına karşı
tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların
iadesine ve yargılanmasına yönelik
girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi
saiklerle alındığını düşündüğümüz bu
kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele
alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel
konulardaki müşterek çalışmalarımız
üzerindeki etkileri de kapsamlı bir
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.”

Atina’da Trump karşıtı gösteri
BAŞKENT Atina’da faşizm

karşıtı gruplar, göçmenler ve
aralarında ABD
vatandaşlarının da bulunduğu
kadınlar, 20 Ocak Cuma günü
görevine başlayan ABD
Başkanı Donald Trump karşıtı
gösteriler düzenledi.

Kent merkezindeki
Sintagma Meydanı’nda bir
araya gelen gruplar daha
sonra ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Uluslararası organize edilen “Kadın
Yürüyüşü” için bir araya gelen kadınlar da gösteride hazır bulundu.

“Her Amerikalı için eşit haklar”, “Bugün, yarını değiştiriyoruz” ve
“Kadınlardan elinizi çekin” gibi pankartlar taşıyan göstericiler, Trump’ın
kadın karşıtı ve ırkçı söylemlerini protesto etti. Bazı göçmen kadınlar ise
“Sınırları açın” ve “Ayrımcılığa hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkenin diğer önemli şehirlerinde de düzenlenen gösteriler, olaysız
şekilde sona erdi.
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Dünden bugüne Android
MOBİL işletim sistemlerinin lideri

Android, zaman içinde nasıl gelişti? İşte
Android 1.0'dan bu yana Android tarihi!

Android, sadece telefonlarda ve
tabletlerde değil, akıllı TV'lerde,
otomobillerde ve akıllı saatlerde de
kullanılan, dünyanın en popüler işletim
sistemlerinden bir tanesi. Ancak
Android'in bugünkü liderliğine
ulaşacağı, ilk gününden beri bilinen bir
şey değildi; işletim sisteminin ilk
zamanları biraz sıkıntılı geçti. İşte zaman
içinde Android sürümlerinin gelişimi.

Android, Inc.
Android, Inc. 2003'te Andy Rubin,

Rich Miner, Nick Sears ve Chris White
tarafından kuruldu. Amacı dijital
kameralar için gelişmiş bir işletim
sistemi sunmak olan Android, fon
sorunu yaşadıktan sonra 17 Ağustos
2005'te Google tarafından satın alındı.
Bu sırada Rubin'in başında olduğu bir
takım, Linux çekirdeğini temel alan
mobil cihaz işletim sistemi üzerinde
çalışmaya başladı.

Android 1.0
Android'in ilk ticari sürümü olan

Android 1.0, 23 Eylül 2008'de yayınlandı.
Bu sürümü ilk kullanan cihaz, HTC
Dream oldu. Bu sürümde Android
Market'ten uygulama indirmek
mümkündü.

Android 1.5 Cupcake
27 Nisan 2009'da yayınlanan Android

1.5, tatlı adıyla gelen ilk Android sürümü
oldu. Yeni işlevler arasında giriş
ekranlarına eklenebilen widget'lar,
MPEG-4 formatında video kaydı,
Bluetooth cihazlarının otomatik
eşitlenmesi ve favori kişilere resim
ekleyebilmek vardı.

Android 1.6 Donut
Android 1.6 Donut 15 Eylül 2009'da

yayınlandı ve WVGA (780x480)

çözünürlük desteği sayesinde Android'in
görünümünü iyileştirdi. Bu arada Galeri,
Kamera gibi uygulamalar daha işletim
sistemiyle daha iyi entegre edilmişti.

Android 2.0 Éclair
26 Eylül 2009'da gelen üçüncü büyük

Android sürümü Android 2.0, Microsoft
Exchange eposta desteği, geliştirilmiş
SMS desteği ve daha yüksek yazma hızı
gibi yeniliklerle geldi.

Android 2.2 Froyo
20 Mayın 2010'da yayınlanan "Froyo"

(Frozen Yoghurt), bir dizi hız
optimizasyonu, Wi-Fi hotspot işlevi ve
USB tethering ile sunuldu. Market
uygulaması, toplu indirme ve otomatik
güncellemeler için optimize edilmişti.

Android 2.3 Gingerbread
Arayüzü daha kullanıcı dostu hale

getirmeyi amaçlayan Gingerbread, 6
Aralık 2010'da yayınlandı. Ekran
klavyesi, daha isabetli metin girişi için
yenilenmiş, NFC (yakın alan iletişimi)
desteği işletim sistemine ilk kez
eklenmişti.

Android 3.0 Honeycomb
Honeycomb, Google'ın sadece

tabletlere özel ilk Android
güncellemesiydi. Bu sürümle beraber
gelen ilk cihaz, Motorola Xoom olmuştu.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 18

Ekim 2011'de yayınlandı ve Android 2.3
ve üzerini çalıştıran tüm cihazları
destekleme sözüyle geldi. Holo
arayüzünde önemli yenilikler yapılırken,
Roboto varsayılan sistem yazı tipi haline
geldi.

Android 4.1 Jelly Bean
Kullanıcı arayüzünde performans

iyileştirmeleri yapan ve Android'e yeni
işlevler ekleyen Jelly Bean, 9 Temmuz
2012'de yayınlandı. İşletim sistemi, bu
sürümle birlikte arayüzü 60FPS'de

çalıştırabilir hale geldi.
Android 4.4 KitKat
Key Lime Pie adıyla çıkması beklenen

Android 4.4, 31 Ocak 2014'te akılda daha
kolay kalacak KitKat adıyla tanıtıldı.
Arayüzü tazeleyen yeniliklerin yanında
yeni "immersive mode", uygulamaların
ekrandaki navigasyon düğmeleri
gizleyebilmesine izin veriyordu.

Android Wear
Android'in akıllı saatlere ve giyilebilir

teknolojilere özel sürümü Android Wear,
18 Mart 2014'te tanıtıldı ve yayınlandı.

Android 5.0 Lollipop
İlk olarak 25 Haziran 2014'te

duyurulan Android 5.0 Lolliop, 12 Kasım
2014'te resmi olarak kullanıma açıldı.
Arayüzü yine baştan aşağı yenileyen
güncelleme, düz ve basit "material
design" temasını hayatımıza getirdi.
Uyarılar da yenilendi ve kilit ekranında
görünür hale geldiler.

Android 6 Marshmallow
Android 6 Marshmallow, Mayıs

2015'teki Google I/O konferansında
tanıtıldı ve aynı senenin Ekim ayında
belirli cihazlarda kullanıma sunuldu.
Güncelleme, Now on Tap ile arama
geçmişinize dayanan içeriksel arama
sonuçlarını sunmaya başladı. Bu
sürümde güç tasarrufu yönetiminde de
önemli geliştirmeler yapıldı.

Android 7 Nougat
Android'in en son sürümünün beta

sürümü, Mart 2016'da gelirken resmi
sürüm Ağustos 2016'da yayınlandı.
Nougat'ın sunduğu yenilikler arasında
ekranı bölme işlevi, uyarılardaki
mesajlara uyarı üzerinden cevap
verebilme var. Android 7 Nougat'ın
kullanım oranı henüz çok düşük, ancak
önümüzdeki aylarda Nougat'lı
telefonların piyasaya sürülmesiyle
artması bekleniyor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOLDANSAĞA
1) Bir işi yalnız zevki için yapan kimse – (halk dili)
Çukur yer 2) Ham ipek – (halk dili) İdare 3) Kırmızı –
Kaymak taşı, bu mermeri 4) (matematik) Prizma –
Çayda bulunan etkili madde 5) (halk dili) Bel kemiği –
Olgun olmayan meyve – Güllüt 6) (kısaca) Desimetre  -
Toparlak durumundaki ilaç – Radyum’un simgesi 7)
Binek hayvanı – İri gövdei bir hayvan – Orta 8) En az,
en aşağı – Taşkın akan su 9) Büyükler – Bir tür küçük
deniz taşıtı 10) (tıp) Bedenin bir bölümünde hareketin
kalkması – Rıhtımdaki büyük depo 11) Kısaca kilogram
– Kamyonda yükü boşaltan düzen 12) Buğdaygillerden
bir bitki – Mobilden’in simgesi – Kıt karşıtı 13) (müzik)
Metal kurs – Gevrek kuru pasta türü 14) Tropikal
rüzgar – Kerpetenin tutmaya yarayan kanatlarından
her biri.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Geminin yan yatması – Yanlışlıkla 2) Santimetrenin
onda biri – D. Anadolu’da bir çalgı türü – Izgara 3)
Beyaz – Afrika’da bir ülke – Kayak – Kumaşta kıvrım 4)
Yemek, yiyecek – (argo) Görgüsüz, kaba, anlayışsız,
terbiyesiz ve uyumsuz kimse 5) Polonya halkından
olan – Tutuşma Berilyum’un simgesi 6) Tanrı – Hayvan
damı – (halk dili) Amca 7) Yıkılma, çökme, yok olma –
Köpek – Tüylü hayvan derisi 8) Bir günün arkası –
Prometyum’un simgesi – Büyük erkek kardeş –
Kurçatovyum’un simgesi 9) Bir tür sıçan – Bir hastalık
türü 10) Belirti – Bir tür pekmez – (coğrafya) Geniş veya
dar düzlük 11) Telsi doku – Sıkıntı, dert – Düğme deliği.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Kamış,
Saraç 2) Ana, Alay, Me
3) Otist, Lamel 4) Si,
Ta, Alg 5) Kavurmaç 6)
Rıza, Sap 7) Baş, Atkı,
Lu 8) Emektar, Bit 9)
Sc, Om, İma 10)
Apraksi, Au 11) İt, Atlas
12) Bay, Asa, Lup 13)
Atom, Elveda 14)
Tandem, Emek. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kaos, Abes, Abat 2)
Antik, Amca, Ata 3) Mai,
Arşe, Piyon 4) Sıvı,
Kort, Md 5) Şat,
Uzatma 6) Trata,
Kasem 7) Salam, Kristal
8) Aya, Ası, Mil, Ve 9)
Maça, Ba, Alem 10)
Amel, Pli, Asude 11)
Çelgi, Utçu, Pak.
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Bebekle yaşamaya
başladığınız ilk birkaç ay
özellikle anneliği öğrenme
aşamanız oluyor. Bu yeni
kimliğe alışma sürecinde yeni
anneler kendilerini yetersiz
hissedebiliyorlar. Kimlik
bunalımını sorunsuz
atlatmak, eski sizi geri
getirmek, belki de bebeğinize
verebileceğiniz en güzel
hediye olur. 

Anne olarak, hayatınızın
en zor mesleğine adım atmış
bulunuyorsunuz.  Bunu size
öğretecek kimse yok, kendi
kendinize öğrenmek
zorundasınız. Kendinizi
yetersiz hissetmeniz doğal.
Bunu aşmanın yolu,
kendi kendinize, “Bu
işi daha önce hiç
yapmadığım için
kendimden emin
olamıyorum. Bunu
hissetmek çok
normal. Zamanla
daha kolaylaşacak ve daha iyi
olacak” demek. 

Yetersizlik hissinin
üstesinden gelmenin en iyi
yolu, etrafınızda
danışabileceğiniz insanların
olduğunu bilmekten geçiyor.
Doğumdan sonra kendinizi
izole etmeyin ve etrafınızda
başka insanların olmasına
izin verin. Anne olan
arkadaşlarınızla kontak
halinde olun. Özellikle de
çocuğu küçük olanlarla…
Çünkü çocuğu artık büyümüş
olanlar, bebekle ilk
zamanlardaki sıkıntıları
unutmuş olabilirler. 

Her hafta sevdiğiniz bir
şeyler yapmaya özen gösterin.
Yeni pasta tarifleri denemeyi,
yogaya gitmeyi, yazı yazmayı,

alışveriş yapmayı ya da pazar
günleri gazete okumayı
seviyor olabilirsiniz.
Bebekten önce neleri
yapmayı seviyorsanız,
bebekten sonra da yapmaya
çalışın. Bebeğinizle birlikte
belki zaman
bulamayabilirsiniz, belki de
enerjiniz olmayabilir. Ama en
azından haftada bir kez
sevdiğiniz bir şeyi yapmak
için kendinizi zorlayın. 

Eşinizle irtibatı
koparmamak da bu dönemde
çok önemli. Bebeğinizin akşam
7’de uyuyor olmasını eşinizle
zaman geçirmek için bir
fırsata çevirin. Eşinizle,
televizyonu kapatıp akşam
yemeği yiyin. Bu esnada bebek
dışındaki konulardan
konuşun. Birlikte film izleyin

ya
da oyun

oynayın. İlişkide
en sıkıntılı dönem,

bebeğin ilk yılıdır. Ama bu
dönemde bebeğin erkenden
uyumasını ilişkinizi
desteklemek için bir şans gibi
düşünün. 

Anneler kendilerinden çok
şey beklerler ve mükemmelliği
yakalamak isterler. Bunu
sağlamak için de kendilerini
çevreden izole ederler. Oysa
tam tersi, sürekli evde bebeğin
üzerine titremek yerine dışarı
çıkmalısınız. Bebeğinizle
birlikte parka gidin, aile
toplantılarına katılın, çocuklu
arkadaşlarınızla buluşun…
Bebeğinizle birlikte olmayı bir

mesai gibi değil de doğal bir
durum gibi yaşayın. 
Anneliğin sandığınızdan

daha zahmetli bir iş olması
sizi hüsrana uğratabilir.
Hayatınızın şimdi eskisinden
farklı olduğunu unutmayın.
Yapılanları ve yapılacakları
öncelik sırasına göre
listeleyin. Her gün bir işi
yapın. Bunalmanın
üstesinden gelmenin yöntemi,
gerçekçi beklentiler içine
girmektir, unutmayın.
Listenizdeki yapılacaklardan
bazılarını eşinize, aile
üyelerine ya da
arkadaşlarınıza devredin.
Yardım almak, yeni annelerin
olmazsa olmazıdır! 

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Hamilelik süresince
kendinizi hazırlasanız da,
bebeğinizi kucağınıza
aldığınız andan

itibaren yeni bir hayata
başlarken, kendinizi tam
olarak hazır hissetmiyor
olabilirsiniz. 

Doğumdan sonra eski
hayatınıza dönün

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

Malzemeler

250 gr. margarin
½ su bardağı sıvıyağ
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
5 su bardağı un

İç harç için malzemeler
4 adet elma
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı
Hamuru için tüm malzemeleri bir
kaseye alıp yoğurun.
İç harç için elmaları soyup rende-
leyin. Bir tavaya elmaları alın ve
şekeri ilave edip suyunu çekinceye
kadar kavurun. Ceviz ve tarçını

ekleyip çevirin ve kenara alıp
soğutun.
Hamurdan bir parça alın ve elini-
zle açıp içine elmalı harçtan
doldurun. Poğaça gibi kapatıp
fırın tepsisine dizin. Tüm hamuru
bu şekilde hazırlayıp fırın tepsi-
sine dizin ve 180 derecede önce-
den ısıtılmış fırında 20-25 dakika
pişirin.
üzerine pudra şekeri serperek
servis edin.

Elmalı Poğaça

Foto: Hasan Hasan
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Yüzyıllardır "yaşlanma" kelimesiyle
kadınların arası bir türlü düzelmedi,
düzelmeyecek de... Çünkü kadınlar her
zaman genç ve güzel görünmek
istiyor. Yaş alsalar da ciltlerinin
sağlıklı, parlak ve genç
görünümünden hiçbir şey
kaybetmesini istemiyorlar. 30
yaşından sonra ilk yaşlılık çizgileri
belirmeye başlıyor, çünkü hücreler
artık bir düşük vitese geçiyor. Bütün
biyolojik fonksiyonlar azalmaya
başlıyor. Ciltte %30 daha az yağ
üretilmeye başlıyor. Kadınların
%56’sının alınlarında ve göz
etrafında belirgin kırışıklıklar ortaya
çıkıyor. 

30'lu yaşlarda cilt 
nasıl temizlenmeli? 
Cilt deri türüne uygun bir

temizleyici ile günde iki kez
parmakların yardımı ile temizlenmeli.
Deri çok ince ve nazik bir dokudur. Bu
nedenle keseleme ve abrazyon yapan
ürünlerden sakınılmalı. Parmak
uçlarıyla yapılan yumuşak
hareketlerle yüz temizlenmeli ve
durulanmalı. Çok yağlı ciltler
haricinde tonik ile temizleme
yapılmamalı. Tonikler derinin yağının
aşırı alınmasına neden oluyor.
Halbuki derinin kendi öz yağı olan
sebum ile özdeş hiçbir yağ yapılamadı
henüz. Kendi yağını tamamen
uzaklaştırmak deriyi daha fazla
soruna maruz bırakabiliyor. 

Hangi kremler kullanılmalı? 
Kremler nemlendirme içinse sadece

kuruluk olan bölgelere uygulanmalı.
Yağlı ürünlerden mümkün olduğu
kadar kaçınılmalı. Yağlı kremler
özellikle yüzde gözeneklerin
tıkanmasına ve buna bağlı olarak
sivilce ve siyah nokta gelişmesine
neden olabilir. Parfümsüz ürünler ve
paraben, formaldehid gibi deriye ve
genel sağlığı sakıncalı maddeleri
içermeyen ürünler tercih edilmeli. 

Günlük nemlendirici seçerken 
içeriğinde hangi etken maddelerin 
olmasına dikkat etmeli? 
Günlük krem kullanımında

akşamları A vitamini içerikli anti-
aging etkili kremler tercih edilmeli,
sabah ise antioksidan özellikleri
yüksek olan C vitamini, E vitamini ve
ferulik asit içerikli serum veya jeller
kullanılmalı, üzerine güneş koruyucu
içeren nemlendirici ürünler tercih
edilmeli. 

30'lu yaşlarda günlük cilt bakım 
rutini nasıl olmalı? 
Cilt sabah akşam uygun temizleyici

ile temizlenmeli. Sabah antioksidan
içerikli serum ve güneş koruyucu
krem sürülmeli ve göz çevresi kremi
uygulanarak işlem tamamlanmalı.
Akşam ise cilt temizlenip
kurulandıktan sonra antioksidan ve
yeniden yapılandırıcı jel veya kremler
uygulanmalı, göz çevresi ürünü
sürülmeli. Vücut bakımında ise banyo
sonrası uygun yağ içerikli bir ürünle
cilt nemlendirilmeli. Yüze kullanılan
ürünler eller için de aynı şekilde
kullanılmalı. Ek olarak ellere her su ile
temas sonrası bir nemlendirici krem

uygulanmalı. 

Göz çevresi kremi kullanmaya ne
zaman başlamalı? 

Göz çevresi kırışıklıkların en erken
başladığı, derinin çok
hareketli ve ince olduğu
bir bölge. Bu nedenle
en erken krem
kullanılması
gereken bölge göz
çevresi. Yirmili
yaşlardan
itibaren göz
çevresi bakım
ürünlerini
kullanmaya
başlamalı. 

Cilde en az hasar verecek 
şekilde güneşlenme nasıl olur? 
Derinin bronzlaşması için kısa

süreli güneş yeterli. Saat 9:30-10:30
veya 18:00'dan sonra yirmi dakikalık

güneşlenme en uygunu. 

30'lu yaşlarda cilt 
güzelliği için nasıl 

beslenmeli? 
Genel sağlık için

nasıl sağlıklı
beslenmemiz
gerekiyorsa

cildimiz içinde
aynı kurallar
geçerli. Ani kilo
alıp vermelerden

kaçınılmalı; çünkü derideki kayıplar
çok fazla oluyor. Gerek yağ, gerekse
kolajen ve elastik liflerdeki azalma ani
kilo kayıplarında daha fazla oluyor.
Öncelikle şeker, gazlı içecek, fast food,
hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak
durulmalı, rafine gıdalar yerine ham,
işlenmemiş ürünler tercih edilmeli.
Dengeli, sağlıklı beslenme genel beden
sağlığı için kaçınılmaz, deri için de
aynı kurallar geçerli. 

Yaşlanmayı yavaşlatmak 
için nasıl uyumalı? 
Uyku süresine klasik olarak 8 saat

denilir. Fakat aslında kaliteli derin
uyku uyuyabiliyorsanız 4-6 saat uyku
bile yeterli. Doğal olarak karanlık ve
sessiz ortamda ısısı görece gündüze
göre düşük (15-18°C yeterli) ortamda
uyumak daha sağlıklı. Gece yatmadan
önce makyaj varsa temizlemeli ve
gece bakım kremleri uygulanarak

sabaha kadar bekletilmeli.
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30’lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı?

Kilo aldırmayan yiyecekler
Kışın yeme kontrolünüzü tamamen bıraktıysanız, şimdi

az yemeye başladığınızda doymama sorunuyla
karşılaşabilirsiniz. Mide hacminiz genişlediği için ufak
öğünler, açlık hissetmenize sebep olabilir. Lif içeriği yüksek,
su oranı iyi ve düşük kalorili bazı besinler daha uzun süre
tokluk verir. 

KABAK
Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel

çalışanlar için tercih edilmesi gereken yiyeceklerden. Kabak
potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madensel
elementler içeriyor. Bedeni temizlemeye yardımcı oluyor.
100 gramın 94 gramı sudan oluşuyor ve 19 kalori içeriyor.

DOMATES
Domatesin faydaları saymakla bitmiyor. İçindeki en

önemli antioksidan da likopen. Domates, 100 gramında 22
kalori içerir. Domates aynı zamanda yüksek kolesterol
seviyelerini düşürmeye yarayan, kan şekerlerini denge
altında tutan ve kolon kanserine karşı koruyucu etki
gösteren lifin de iyi bir kaynağı. Sabah kahvaltıda domates
yiyebilir veya haftada 2-3 kez karabiberli domates suyu
tercih edebilirsiniz. Yaptığınız tüm yemeklere fazladan
domates ekleyebilirsiniz. Makarnalarınızın
üstüne krema sos yerine
baharatlarla
zenginleştirilmiş domates sos
hazırlayabilirsiniz. 

LAHANA
Diyet lifinin,

manganez, folat, B6
vitamini, potasyum ve
omega-3 yağ asitlerinin çok
iyi bir kaynağı olan lahana
aynı zamanda B1, B2,
kalsiyum, A vitamini ve
proteinin de iyi bir kaynağı.
100 gramı 24 kalori içeriyor.
150 gram beyaz lahana günlük K

vitamini ihtiyacının %91,7’sini, C vitamini ihtiyacının ise
%50,3’ünü karşılar.

Lahana iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra,
içeriğindeki indol, bioflavanid, monoterpenler ve diğer
maddelerle tümörlerin büyümesini engeller ve hücreleri
serbest radikallere karşı korur. Özellikle akciğer, mide ve
kolon kanserine karşı koruyucudur. Yapılan birçok farklı
çalışmaya göre bu gruptaki sebzelerden özellikle lahananın
düzenli tüketimi, kadınlarda meme kanseri riskini önemli
ölçüde azaltıyor. Lahana, vücuttaki östrojenin de etkisini
arttırıyor. Kanser oluşum riskini azaltmak için lahanagiller
olarak adlandırılan sebzelerden; günde 3-5 porsiyon
tüketilmeli.

SALATALIK
Eğer yeterli su tüketimi için fazlasıyla meşgul

olduğunuzu düşünüyorsanız %95'i sudan oluşan taze bir
salatalık yemelisiniz. Vücudun bir gün içinde ihtiyaç
duyduğu vitaminlerin çoğu salatalıkta bulunuyor. Salatalık
A vitamini, B vitamini ve bağışıklık sistemini güçlendiren,
sizi canlı ve enerjik tutmaya yarayan C vitaminini içeriyor. 

TAZE BİBER
C vitamini içeriği ile iyi bir antioksidan besin olan ve

yüksek miktarda lif içeren yeşilbiberi
sofralarınızdan eksik etmeyin.

MARUL
Bol miktarda çeşitli mineralleri içeren

marul beslenmenizde yer
vermelisiniz.

SEMİZOTU
Semizotunun kalorisi

çok düşük olmasına
rağmen; omega-3 yağ
asidi açısından çok

zengin. Yeşil yapraklı
sebzeler arasında en

değerlilerinden biri. 
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DİŞ gıcırdatma probleminin
belirtileri çeneyi kasmak ve
dişleri birbirine sürtmektir.
Bruksizm 10 çocuktan 2’sini
etkilerken, çocukların dişlerine
ve çene kaslarına önemli
hasarlar verebilir. Çocuklarda
diş gıcırdatmasının çözümleri
için diş doktoruna danışılması
gerekmektedir.

Genellikle diş gıcırdatması
üst dişlerin alt dişlere
sürtülmesi şeklinde olsa da bazı
çocuklar çenelerini sağlamca
sıkar, ancak dişlerini birbirine
sürtmezler. Kulak ağrıları, baş
ağrıları, çene ağrısı ve diş
hassasiyeti bruksizmin
belirtileri arasındadır.
Çocuğunuzun rahatsızlık
duymadan çenesini tamamen
açması mümkün olmayabilir ve
çene hareketlerini kontrol eden
kaslar kasılmış olabilirler.

Çene kaslarının
kasılmasından dolayı
çocuğunuz sakız çiğniyor gibi
görünebilir. Zaman zaman diş
minesinde aşınmalar olabilir ve
çocuğunuz ağzını açarken
tıklama sesi duyulabilir. Bunun
sebebi çocuklarda diş
gıcırdatmasının sebep olduğu
temporomandibular eklem
hastalığıdır.

Bruksizmi tetikleyen esas
sebebin ne olduğu
bilinmemektedir, ancak
genellikle stres katkı yapan bir
faktördür. Çocuklar bile
sınavlar, sosyal sorumluluklar,
bir aile üyesinin veya evcil
hayvanın ölümü, ebeveynlerin
tartışmaları veya boşanmaları
sebebiyle stres yaşayabilirler.
Düzgün olmayan dişlerin
bruksizme yol açması da

olasıdır. Gıcırdatma sonucunda
kulak enfeksiyonu ortaya
çıkabilir veya kulak ağrısı
yaşanabilir. Eğer çocuğunuz
hiperaktif ise veya depresyon
ilaçları alıyorsa, bu faktörler
gün içinde diş gıcırdatma
olasılığını artırır.

Çocuklarda diş
gıcırdatmasının tedavisi
genellikle sebebine göre değişir.
3 ila 10 yaşları arasında
bruksizm yaşayan çocukların
yarısı 13 yaşına kadar bu
alışkanlıklarını bırakmış olurlar.
Eğer çocuğunuz stres yaratıcı bir
olay yaşıyorsa, onunla konuşun,
hislerini anlatmasını sağlayın ve
beraber çözümler bulmaya
çalışın. Eğer çocuğunuzun
stresli problemine yardımcı
olamıyorsanız uzman desteği

YÜKSEK kan şekeri devam
eden veya tekrarlayan bir durumsa
sinirlerinize, damarlarınıza ve
organlarınıza hayati zararlar
verebilir. Peki yüksek kan şekeri
nasıl anlaşılır? İşte yüksek kan
şekeri belirtileri...

SÜREKLİ SU İÇME İHTİYACI
Çok fazla su içmenize rağmen
sürekli susamaya devam
ediyorsanız kan şekeriniz yüksek
olabilir. Özellikle karbonhidrat
içeren ekmek ve makarna gibi
yiyecekler tükettiğinizde sürekli su
içme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bir
süre sonra susuzluğunuz geçiyorsa
kan şekeriniz düzeldi demektir,
ancak devam ediyorsa durum
ciddi olabilir.

AĞIZ KURULUĞU
Susuzluğun yanı sıra yüksek kan

şekeri ağzınızın kuru ve yapış
yapış olmasına neden olur. 

SIK SIK İDRARA ÇIKMA İHTİYACI
Kan şekeri yüksek olan kişilerin
idrarı diğerlerine göre daha sık
gelir. Vücuttaki susuzluk
arttığında idrar sıklığı da azalır ve
idrarın rengi koyulaşır. Bu
durumda acilen hastaneye
gitmeniz gerekiyor.

KARIN AĞRISI
Yüksek kan şekeri karın ağrısına
yol açar. Diyabetiniz varsa, karın
ağrısı sık sık olabilir. Bu duruma
gastroparezi adı verilir.

MİDE BULANTISI VE KUSMA
Kan şekeriniz yüksek olduğunda
karın ağrısıyla birlikte mide
bulantısı da baş gösterebilir. Bu da
gastropareziden kaynaklanır.

Yüksek kan şekeri mide ve
sindirim yolundaki sinirlere zarar
vererek gastropareziyi daha kötü
hale getirir ve kusmaya yol açar.

NEFESİN TATLI VEYA 
MEYVE GİBİ KOKMASI
Nefesinizin kötü anlamda tatlı
veya meyve gibi kokması yüksek
kan şekerinin diğer
belirtilerindendir. Bu koku
vücuttaki keton oluşumundan
kaynaklanır. Aseton da bir çeşit
keton olduğu için nefesinizdeki bu
koku asetona benzeyebilir.

NEFES DARLIĞI
Yüksek kan şekerinin
semptomlarından birisi olan nefes
darlığı, kan şekerinizin uzun
süredir yüksek olduğu anlamına
gelir.

GÖRÜŞ BULANIKLIĞI
Kan şekeri değerlerinizin normal
olmadığına işaret eden ilk
semptomlardan bir tanesi görüş
bulanıklığıdır. Diyabet
vücudunuzdaki sinirleri etkilediği
için glokom ve retina
hastalıklarına yol açar. Görüş
bulanıklığı, göz ağrısı, çevresel
görüş kaybı, çift görme gibi
semptomlar yaşıyorsanız sebebi
yüksek kan şekeri olabilir.

HALSİZLİK VE 
KONSANTRASYON
EKSİKLİĞİ

Diyabetiniz yoksa bu durum çok
fazla yediğiniz ve vücudunuzun
sindirmekte zorlandığı anlamına
gelir. Ancak diyabetliler için
halsizlik gündelik hayatı
etkileyecek seviyeye varabilir.

Çocuklarda diş gıcırdatma neden olur?
Çocukların gün içinde diş

gıcırdatmaları bruksizm denilen
bir şikayetleri olduğu anlamına
gelir. Bu sorunun çözümleri nedir?

Yüksek kan şekeri belirtileri...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı

yönde kullandıkça problem
yok ancak ani olaylar

sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara

sürüklenebilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız

işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve

pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın

duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor. 

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Özel hayatınıza
ve kendinize zaman

ayırmakta zorlanacaksınız.
Kariyerinizde ilerlemeler

sözkonusu.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Alacağınız

haberler, uzaklarla olan
ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Yeniliklerden çok şey çıkarabileceğiniz
günlerdesiniz. Harcamalara dikkat.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Maddi durumunuzla ilgili
önemli kararlar aşaması.
Ödemeler dengenizi yeniden
kurmak lazım. Bu arada

çalışma kapasitenizi,
becerilerinizi daha yerinde kullanmaya
çalışın. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adım-

larınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak muhalefetle
karşılaşacağınız görünüyor. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım)Geçmişte
yaşananların etkisi
sürerken, bazı şeyleri

bırakma süreci içindesiniz.
Ruhsal sağlığınıza özen göstermeniz
gerek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor.
Sosyal ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni
ilişkilere yöneleceğiniz

söylenebilir. Planlarınızda
büyük beklentilerden kaçının. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi disiplin altına
almaya, sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve

hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında

da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Hayat görüşünüzü
akılcı bir düzeyde
kullanmalısınız. Hukuki
konularınızda bazı

engeller ya da gecikmeler öne
çıkabilir. Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.b

u
rç
la
r.
..

alın. Rahatlama tekniklerinin
öğrenilmesi, stres ve endişeden
ortaya çıkan bruksizmi tedavi
edebilir.

Çocuğunuzun sıcak bir banyo

yapması veya sakinleştirici
müzikler dinlemesi onu
rahatlatabilir. Boyna, omuzlara
ve yüze yapılan masajların diş
gıcırdatmayla alakalı kaslar

üstünde rahatlatıcı etkisi
olabilir. 

Eğer çocuğunuzun dişleri
düzgün değilse bir diş
doktorundan randevu alın. 
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BATI Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER), 21 Ocak Cumartesi günü
“Değişen Dünyada Değişmeyen
Dinamikler” konulu bir konferans
düzenledi. Gümülcine’deki BİHLİMDER
lokalinde düzenlenen konferansa,
konuşmacı olarak Türkiye’den Yıldız
Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri
Gencer katıldı.

Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos
Osman Şahin, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdi
Şerif, Gümülcine Belediyesi meclis üyesi
Sibel Mustafaoğlu, GTGB’ni temsilen Ali
Süleyman’ın yanı sıra çok sayıda soydaş
katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet yaptı. Etkinliğe katılan tüm
katılımcılara teşekkür eden Emin Ahmet,
“Batı Trakya’da varlığımızı
sürdürebilmek, bu topraklarda var
olabilmek, tarihin içerisinde sürekli
kalabilmek, Batı Trakya Müslüman
Türkü olarak hayatımızı devam
ettirebilmek, hiç bir zaman
kaybetmememiz gereken adalet, güven,
sevgi, saygı ve birbirimiz sevmek gibi
değerleri içinde barındıran bir konferans
düzenledik. Bizleri yalnız bırakmadığınız
için herkese teşekkür edioyurum.” diye
konuştu.

Gümülcine Muavin Konsolosu Osman
Şahin de yaptığı konuşmada, “Hepinize
Sayın Başkonsolos Ali Rıza Akıncı
beyefendinin selam, sevgi ve
muhabbetlerini getirdim. Kendileri
başka bir program vesilesiyle bu
etkinliğe katılamadılar. Burada
BİHLİMDER başkan ve yöneticileri, böyle
sohbetleri yeniden başlattıkları için
kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca
Türkiye’den konuşmacı olarak gelen
Prof. Dr. Bedri Gencer beye de Batı
Trakya’ya geldikleri için teşekkür
ediyorum.” görüşlerine yer verdi.

“BÜTÜN MESELE DEĞİŞEN 
VE DEĞİŞMEYEN DENGESİNİ
BULABİLMEKTİR”
Konuşmacı Prof. Dr. Bedri Gencer
konuşmasına, “Reklam çağında
yaşıyoruz. Yaşadığımız hayat biraz
insanları gösterişe zorlayan bir hayattır.
Kavramlar üzerinden gidecek olursak,
evvela değişen ve değişmeyen diyalektiği
söz konusudur. Her şey sürekli
değişseydi yeryüzünde insan kalmazdı.
Allahü Teala’nın bizleri yarattığı bir
diyalektiği var ve bu diyalektiğe tekabül
eden dinin, değişen ve değişmeyen bir
boyutu var. Aynen gökyüzünde hem
sabit olan, hem de seyyare olan yıldızlar
gibi. Bütün mesele değişen ve
değişmeyen dengesini bulabilmektir.
Genel modern dünyanın ve özelde
Müslümanların en temel problemi bu
değişen ve değişmeyen dengesini
bulabilmektir. Maalesef bu konuda
hepimiz adeta ‘şaşkın ördekler’ gibiyiz.”

sözleriyle başladı.

“MODERN DÜNYADA 
İNSANLARIN KAFASI 
ADETA ÇÖP TENEKESI GİBİDİR”
Kur’an-ı Kerim’de yer alan Rum
suresinden bahseden Gencer, “Bu
surede, ‘Kendilerine ilim ve iman
verilmiştir’ diyor. Dolayısıyla ilimle iman
birbirini tamamlamalıdır. Dini öğrenmek
sadece ilim işi değildir. Sadece ilim
insanı hakikate götürmeye yetseydi,
şeytan hakikate ererdi. Demek ki ilim
imanla tamamlanmadıkça, insanı
hakikate götürmez. Modern dünyada
insanların kafası bu manada adeta çöp
tenekesi gibidir. İşte kafamızın çoğu bu
şekilde olduğu için, değişen ve
değişmeyen dengesini bir türlü
oturtamıyoruz” dedi.

“İNSANIN DEĞİŞEN VE
DEĞİŞMEYEN MANTIĞI VARDIR. 
HİÇ DEĞİŞMEYEN MELEKLERDİR”
Dinin, insanın doğasının tanımı
olduğunu söyleyen Gencer sözlerine
şöyle devam etti: “Din fıtratın tanımıdır.
Din insanın fıtratına uygun olarak
gönderilmiştir. O halde dinin değişen ve
değişmeyen mantığı, insanın değişen ve
değişmeyen mantığına tekabül eder.
İnsanın değişen ve değişmeyen mantığı
vardır. Hiç değişmeyen meleklerdir.
Demek ki ilahi olan mutlak ve
değişmezdir. Ama insanın bir değişen
boyutu vardır.”

“ERKEKLERDE İPEK VE 
ALTIN KULLANIMI KADINLIK
HORMONUNU ARTTIRIYOR”
“Dindeki bu değişen değişmeyen
mantığını ifade eden temel kavram çifti,
fıtrat ve adettir” diyen Gencer, “Fıtrat ve
adet kavramlarının ikisi de insanın
doğası, tabiatı demektir. Fıtrat birinci
tabiat, adet ise ikinci tabiat demektir.
Fıtrat insanın değişmeyen birinci tabiatı,

adet ise ikinci tabiatıdır. İnsanda adet
yani alışkanlık olmasaydı, insan
yaşayamazdı. Eğer insanda adet
kapasitesi olmasaydı insan yeryüzünde
yaşayamazdı. Bir söz vardır ve denir ki;
insan arsız bir varlıktır. Her şeye alışır.
İnsanda adet kökleşince ikinci tabiatı
haline gelir. Fıtrat ve adet dinin özüdür.
İnsan fıtratı hissidir. İnsan dünyayı hisle
tanır. İnsan büyüdükçe dokunma hissini
kullanır. İşte bu adettir. İnsanın fıtratı
çocuklukta görülür ve çocuk yalan
söylemeyi bilmez. Örneğin insanın
fıtratında yalan yoktur. Ama insan
büydükçe yavaş yavaş yalan söylemeyi
öğrenir. İnsanın fıtratı doğruluk
üzerinedir. Ama insanın adeti zamanla
yalan olabiliyor. Din; fıtrat ve adet
ilişkisini kurmak için gelmiştir. Adet
bazen fıtrata uygundur, bazen aykırıdır.
Allah’ın emirleri ve peygamberimizin
sünneti hepsi fıtrata uygundur. Örneğin
erkeklere ipek ve altın haramdır. Çünkü
erkeklerde ipek ve altın kullanımı

kadınlık hormonunu arttırıyor.
Dolayısıyla ipek ve altını yoğun olarak
kullanan bu kişiler efemine oluyor.” diye
konuştu. 

“SÜNNETLERLE YAŞAYAN 
KİŞİ EN SAĞLIKLI KİŞİDİR”
Allah’ın emirleriyle peygamberin
sünnetlerinin hepsinin arştan
indirildiğini belirten Gencer, “Peygamber
efendimizin sünnetleriyle yaşayan kişi,
en sağlıklı kişidir. Örneğin kadınlarda
saç, erkeklerde sakal, sadece İslam’da
değil bütün kadim kültürlerde fıtratın bir
geleneğidir. Kadınların saçı ve erkeğin
sakalı organ hükmünde olduğu için,
zorla kesilmesi halinde, bir insanın
organın kesilmesi olarak sayılır.
Geleneksel bir Müslüman için din
sünetten ibarettir. Din sonuç itibariyle
sünetten ibarettir. Dolayısıyla İslam’ı
yaşamak demek; Resulullah’a uyarak
yaşamak demektir.” dedi.

Etkinlik plaket sunumu ile sona erdi.

BİHLİMDER’den “Değişen Dünyada
Değişmeyen Dinamikler” konferansı
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Batı Trakya’dan anavatana göç etmiş
soydaşlarımızın dayanışma ve
yardımlaşma üzerine kurmuş olduğu

sivil toplum örgütü olan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği şubeleri kongre
süreçlerine devam ediyor. 

Genel merkeze bağlı 12 ayrı ilde faaliyet
gösteren şube ve temsilcilik var. Biz Batı
Trakyalılar gittiğimiz illerde her zaman
çalışkan dürüst namuslu insanlar olarak
gösterildik. Halen de bu böyle devam ediyor.
Böyle örnek bir toplumun bireyi olmaktan her
zaman gurur duyuyorum. Fakat her nedense
biz Batı Trakyalılar dernek çatısı altında,
birlikte hareket ederek başarı duygusuna çok
sahip olamadık. 

Toplumumuza yönelik yalın araştırmalar
neticesinde sizlerin de farkında olduğuna
inandığım çarpıcı bir gerçeğe değinmek
istiyorum. Batı Trakya’da, anavatan
Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayan
soydaşlarımız içerisinde önemli başarılara
imza atmış soydaşlarımıza bakın. Mesela
anavatanda en bilindik ve şu anda en önemli
makamda olan; Türkiye Cumhuriyeti Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu. Bu başarı Müezzinoğlu’nun
kendi başarısıdır. Soydaşları olarak
memnuniyet duyuyoruz. Fakat bu başarı
hikayesinde toplumumuzun imzası yok.
Merhum Dr. Sadık Ahmet de kendi azmi ve
başarısından sonra halkın desteğini yanına
alarak hak mücadelesinde bulunmuştu.
Avrupa’da yaşayan soydaşlarımız arasında da
başarı örnekleri mevcut. Velhasıl bizler toplu
hareket etmeyi öğrenememiş, birlikte
mücadele edip birlikte başarmanın nasıl bir
şey olduğunu tadamamışız. 

BTTDD teşkilatının üzerine yıllar önce ölü
toprağı atılmış. Her şube kendi yağında
kavrula kavrula eriyip tükenmiş. Bakınız;
Konya’da şube temsilciğe dönmüş. Keşan
Şube’de tık yok. Edremit’ten nefes
duyulmuyor. Bakırköy keza öyle. Adapazarı,
Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Üsküdar...
Neredeyse oralarda şubemiz olduğunu

unutmuşuz değil mi? Aktif olarak bilinen
İzmit, Bursa ve Zeytinburnu şubeleri.

Teşkilatın, üzerindeki ölü toprağını
atacağına inanıyorum. Bakınız İzmit Şubesi,
BTTDD camiasına yakışır ve olması gerektiği
gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Son yıllarda bu
faaliyetleri diğer şubelere örnek oldu, diğer
şubelerde de bir kıpırdanma yarattı. Sosyal
medyayı aktif kullanarak faaliyetlerini İzmit
dışında yaşayan tüm soydaşlarımıza aktardı.
Sanıyorum ki şubeler tarihinde bir ilktir;
göreve gelip, kadın ve gençlik kollarını
oluşturup 25 kişilik şube ekibiyle Batı
Trakya’da temaslarda bulunmak. İzmit’te iki
yıldır her anlamda başarılı bir süreç vardı.
İzmit şubesinin genel kurulu 12 Şubat Pazar
günü yapılacak.

Zeytinburnu Şubesi kongre sürecini
tamamladı. Umarız yeni başkan da en az eski
başkan kadar aktif olur ve elindeki potansiyeli
kullanır. Şimdiden Gençlik Kolları’nı
oluşturdu. Gençler desteklenir ve aktif
tutulursa Zeytinburnu güzel çalışmalara imza
atar. 

Bursa’da hepimizi şaşırtan gelişmeler
oldu. Bursa içinde biriken sancılı gazı enerjiye
çevirdi diyebilirim. Bursa önümüzdeki süreçte
şubeler içerisinde faaliyet ve çalışmalarda
liderliğe adaydır. Yeni başkan o enerjiyi
veriyor. 

Soma Şubesi, ben de buradayım diyerek
etkinlikler yapıyor ve sosyal medyada bunları
duyuruyor. İzmir Şubesi de yeni süreçte aktif
olabilecek şubelerden. Mümin Durmuş
başkan güzel ekibine heyecan getirmeli,
İzmir’de yaşayan tüm Batı Trakyalılara
dokunmalı. Çünkü İzmir büyük bir şehir,
binlerce Batı Trakyalı var ve çoğu dernekten
kopmuş durumda. 

Yalova şubesine en azından ulaşılıyor,
Adapazarı’nda bu dönem başkan değişebilir.
Duyumlarıma göre Hayri başkan bu dönem
bayrağı daha genç birine devrediyor.
Adapazarı’nda da bir uyanış yaşanırsa
şaşırmamak lazım. Adapazarı’nda genel
kurulu 12 Şubat’ta yapılacak. 

Gel gelelim Genel Merkez’e önümüzdeki

süreçte bir hareket lazım. Genel merkez bu
dönemde tüzük değişikliğine gitti ve ben de
bu değişikliğin teşkilat için hayırlı olduğuna
inananlardanım. Artık BTTDD üyeleri aidat
ödemedi diye oy kullanamama hakkına sahip
değil. Derneğin üyesi herkes gidip oyunu
kullanır. Geçmişte bununla alakalı sıkıntılar
yaşanmıştı. Tabi tüzük değişikliğindeki
süreçte de sıkıntılar olmadı değil. 

Gelinen iki yıllık süreçte Genel Başkanın da
hataları olmuş olabilir, eksikliği olabilir; fakat
Necmettin Hüseyin Başkan yıllarını bu
derneğe vermiş, geleceğin Selahattin Yıldız
adayıdır. İnanıyorum ki, koltuk sevdası
olmayan nadir insanlardandır. Genel başkan
olduğu günden beri kişiliğinde en ufak bir
değişiklik görmedim. Göreve geldiğinde, “Bu
dönem Genel Merkez bir adım geride olacak,
şubelere yoğunlaşacağız.” dedi ve bir nebze
öyle oldu. Fakat önümüzdeki süreç öyle
olmamalı. Bakın teşkilatta bir hareketlenme
var, ufacık da olsa kıpırdanma var; bunu
uyanışa ve yükselişe geçirmenin en büyük
mercii genel merkezdir. Bu yıl Mayıs ayında
yapılacak kongreden sonra patlama yapacak
bir ekibe ihtiyaç var. Üsküdar’a, Bakırköy’e,
Edremit’e, Eskişehir’e, Keşan’a,
Küçükçekmece’ye hatta Konya’ya el uzatacak,
onları hasta yatağında tedavi edecek ekibe
ihtiyaç var. 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Merkez ve şubeleri şaha kalkarsa, Batı
Trakya’da etkileri büyük olur. Toplum
üzerinde pozitif gelişmeler, değişmeler olur.
İnanıyorum ki Avrupa Batı Trakya Türkleri
Dernekleri hareketlenir, Federasyon çıtayı
daha da yükseltir. Nereden bakarsak bakalım
bunun hiçbir olumsuz etkisini görmeyiz. Batı
Trakya’da baskının artmasını tetiklemez,
aksine her alanda Batı Trakya’nın sesi olur.  

Altını çizerek söylüyorum; BTTDD Genel
Merkezi’nin önümüzdeki süreçte çok dinamik,
aktif görevler alacak, teşkilat için, Batı Trakya
için hep birlikte başaracağına inanan yönetim
kurulu üyelerine ihtiyaç var. Süreci hep
birlikte izleyip göreceğiz. Tabi bu süreci
BTTDD üyeleri evlerinde ve internetlerinde
izlemeyecek. BTTDD üyeleri derneklerine
sahip çıkacak. BTTDD üyeleri çocuğunu
torununu elinden tutacak ve derneğe
götürecek. Bu davayı miras bırakmayı bilecek. 

Hem derneklere gitmeyip, en ufak destek
bile göstermeyip hem de eleştirenleri de
gördük. Artık tabanda hareket lazım. Üyeleri
derneklerine sahip çıkmaya davet ediyorum.
Gidin oyunuzu kullanın, yönetimlere destek
olun, onları yapılmasını istediğiniz faaliyetler
için teşvik edin, destek olun. Halkın olmadığı,
insanların birliktelik duygusu olmadığı hiçbir
şey başarılı olamaz. 

BTTDD teşkilatlarının önünde tek seçenek
olmalı. O da teşkilatın, şubelerin uyanması ve

aktif, dinamik hale gelmesidir. 
***

Her Ocak ayı bize 29’nu hatırlatır, her
Temmuz 24’ünü. Takvimlerimizde gözümüz o
günleri arar. Bir toplumun milli kimliğini
haykırdığı, baskı ve zulme dur dediği gün 29
Ocak 1988 ve 29 Ocak 1990. Anlatın o günleri
yaşayanlar, çocuklarınıza, torunlarınıza
anlatın. Birlik ve beraberliğin nasıl bir güç
olduğunu, omuz omuza yürüyüp kimliğinizi
haykırmanın ne denli gurur verici olduğunu
anlatın. Anlatın ki biz geriden gelenler sizlerin
neler çektiğinizi daha iyi anlayalım. Yarınları
bugünlerden daha yaşanabilir kılmak için
barış içerisinde yaşamanın, ayrımcılığın
olmadığı günler için mücadele edelim. Bu
vesileyle Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının 29 Ocak Milli Kimlik ve Direniş
Günü’nü anıyor, o gün soydaşlarımızın maruz
bırakıldığı şiddetin acısını paylaşıyorum. 

***
Daha önce de dile getirdiğim bir önerim

vardı. Şimdi yinelemek istiyorum. Bildiğiniz
üzere İskeçe şehrimiz gerek karnavalıyla,
gerekse “Palia Poli (Eski Şehir) Festivali” ile
yılda iki kez yerli ve yabancı turistlere ev
sahipliği yapıyor. Ciddi göç vermiş bir şehir
ayrıca. Binlerce İskeçeli hemşehrimiz iş
vesilesi ile farklı şehir ve farklı ülkelerde
yaşıyor. Tatillerinde hemen İskeçe’nin yolunu
tutuyor. Ben de bu kişilerden biriyim.
İskeçe’nin şehir meydanı olan Platia’da şehrin
simgesi olan saat kulesi bulunuyor. Benim
önerim de tam bu kulenin yan taraflarında ya
da meydanın tam ortasında bulunacak
‘XANTHİ’ yazılı bir tabela. İnsanların önünde
selfie yapacağı, eşi dostu ve arkadaşıyla
fotoğraf çekileceği bir tabela. Bunu dünyada
turistlere ev sahipliği yapan birçok şehir
uyguladı. Bu tabela İskeçe’nin adının daha
çok duyurulmasında, insanların bu alanda
fotoğraf çektirip sosyal medya üzerinden
şehrin ve bölgenin reklamının yapılmasına ve
bir “sembol” haline gelmesie yardımcı
olacaktır. Geçenlerde bir araştırma raporu
okudum. Yunanistan’da gezilmesi gereken ilk
10 şehrin içinde İskeçe’yi görünce çok mutlu
oldum. Bu tarz şeyleri İskeçe’ye kazandırarak
daha ön plana çıkarabiliriz. Buradan belediye
başkanımıza ve meclis üyelerimize, ticaret
odası başkanımıza ve üyelerine sesleniyorum.
Bu önerimi lütfen değerlendirin. Ne kadar
turisti mutlu edersek bir o kadar turistin şehri
tercih etmesine yol açarız. Geçen yıl dev bir
karyoka yapıldı, guinness rekorlar kitabında
İskeçe’nin tescilli tatlısı karyoka da yer aldı.
Bunlar, tebrik ve takdire şayan çalışmalar.
Belki ben birebir bu öneriyi iletemeyeceğim
ama sizler aracılığıyla bu önerimin
değerlendirilmesini rica ediyorum.

Esen kalın, Gündem’de kalın.

Eray BODUR

BTTDD camiasında neler oluyor?

GENÇ YORUM

İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete, “Foni
tis Rodopis” gazetesinde yayınlanan ve
Gökçepınar köyü Kur’an kursunda
çocuklara cinsel tacizde bulunulduğu
iddialarının yer aldığı habere sert tepki
gösterdi.

Kur’an kurslarında bugüne kadar
hiçbir taciz olayına rastlanmadığını
vurgulayan Müftü Mete, Batı Trakya
Müslüman Türkleri’ni her zaman kötü
bir şekilde göstermeye çalışan bazı
mihrakların kasıtlı olarak hareket
ettiklerini belirtti. 

12 Ocak 2017 tarihli haberle ilgili
olarak İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:
“Foni tis Rodopis gazetesinin 12 Ocak
2017 tarihinde yaptığı habere binaen bu
açıklama yapılmaktadır.

Yapılan haberde, Gökçepınar Kur’an
kursunda yetişkin olmayan çocuklara
cinsel taciz yapıldığı iddia edilmektedir.
Şunu açık bir dille ifade edebiliriz ki,

Kur’an kurslarımızda çocuklara dini
dersler yapılmakta, vatana ve millete
hayırlı evlatlar yetiştirmek için hizmet
verilmektedir. Bugüne kadar Kur’an
kurslarında hiçbir taciz olayına
rastlanmamıştır. Ancak Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığını her zaman
kötü göstermeye çalışan bazı mihraklar,
bunu kasıtlı yapmakta ve dinimizin
temsilcilerini töhmet altına bırakarak
insanlarımızın çocuklarını Kur’an
kurslarından çekerek dini
duygularından yoksun bir toplumun
oluşmasını hedeflemektedirler. 

Şunu açık bir şekilde bir daha
vurgulamak isteriz ki, dinimizi
öğrenmek bizim en doğal hakkımızdır.
İslam dininde çocuk istismarı ve
insanlık nesline taciz gibi çirkinlikler
kesin bir şekilde yasaktır. Dolayısıyla,
iftiralarıyla tanınan bazı basın yayın
kuruluşlarını doğru habercilik
yapmaya, çoğunluk ile azınlığın arasını

açacak yalan haberlerden ve insanları
tedirgin edecek asılsız çirkin
iddialardan uzak durmaya davet
ediyoruz.

Söz konusu edilen köydeki olay cami
ile, hele hele imamıyla hiçbir alakası
yoktur.  Önemle kamuoyuna
duyurulur.”

Mete, Gökçepınar Kur’an kursu’na yönelik ithamlara tepki gösterdi
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yüce dinimiz İslam'ın
öngördüğü insan tipinin
temel özelliği doğruluk,

dürüstlük ve güvenilirliktir. Hud
Süresinin 112. ayetinde; “Öyle
ise emrolunduğun gibi dosdoğru
ol. Beraberindeki tevbe edenler
de dosdoğru olsunlar. Hak ve
adalet ölçülerini aşmayın.
Şüphesiz O, yaptıklarınızı
hakkıyla görür” buyrularak, Hz.
Peygambere ve müminlere, her
alanda dürüst olmaları
emredilmiştir. 

Dosdoğru olmak,doğru
olmaktan da öte bir anlam ifade
ediyor. Dosdoğru olduğunu veya
o yol üzerinde olduğunu ifade
eden kimselerin sahip olması
gereken özellikler olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz de bir
çok hadislerinde müminlere
dürüstlüğü emretmişlerdir.
Sahabeden biri Peygamberimize
gelerek; "Ey Allah'ın Rasulü!
İslam hakkında bana öyle bir söz
söyle ki, senden sonra artık hiç
kimseden bir şey sormaya
ihtiyacım kalmasın" demesi
üzerine, Rasulullah, "Allah'a
inandım de, sonra da dosdoğru
ol” [Müslim, İman, 13. IV, 65]
şeklinde karşılık vermişlerdir. 

Dürüstlükle bağdaşmayan söz
ve davranışlar ise dinimizde
yasaklanmıştır. Nitekim
peygamberimiz (a.s.) bir gün
pazarı dolaşırken, tahıl satan
birisinin yanına gelip, elini
buğday yığınına daldırmış,
altının ıslak olduğunu görünce;
sebebini sormuş, satıcının;
"Yağmur yağmıştı, ondan dolayı
ıslandı" şeklinde cevap vermesi
üzerine; "Niçin ıslak tarafı
insanların görebilmesi için üste
getirmedin?"diye sorduktan
sonra; "Bizi aldatan bizden
değildir" [Müslim, İman, 164;
Ebû Dâvûd, Büyû, 50]
buyurmuşlardır. Ayrıca "Kusurlu
bir malı, ayıbını söylemeden
satmak bir Müslüman'a helal
olmaz” [Müslim, İman, 43, 164;
İbn Mâce, Ticârât: 45] hadisiyle
de insanların, bu konudaki
bilgisizliğinden yararlanıp,
kalitesiz ya da kusurlu bir malı,
kusurunu söylemeden satmanın
Müslüman'a helal olmayacağını
ifade etmişlerdir. 

Dürüstlük, kişisel ilişkilerden
toplumsal ilişkilere, ticari ve
mesleki faaliyetlerden kamu
görevlerine kadar hayatın bütün
alanlarını kapsayan ve mutlaka
riayet edilmesi gereken bir
erdemdir. Bu itibarla; niyette ve
düşüncede, özde ve sözde, işte
ve davranışta dürüst olup, her

türlü sahtekârlıktan sakınmak,
dinin ve dindar olmanın bir
gereğidir. Unutulmamalıdır ki,
işçi-işveren; amir-memur; hizmet
alan-hizmet veren; müşteri-
satıcı; eş, dost, arkadaş ve
komşular  birbirlerine
güvenmezlerse, böyle bir
toplumda huzur ve mutluluktan
söz edilemez. Çünkü toplumsal
hayatta huzur ve barış, iş
hayatında verimlilik, insanların
birbirlerine dürüst
davranmalarına bağlıdır. Eksik
ölçüp eksik tartan, kalitesiz ve
kusurlu bir malı kaliteli ve
kusursuz gibi piyasaya süren ve
yalan söyleyenlerin bu tür
davranışlarını, İslam'ın
vazgeçilmez değerlerinden biri
olan dürüstlükle bağdaştırmak
mümkün değildir. 

Üzülerek ifade edelim ki,
dürüst ve güvenilir insanların
sayısı azaldıkça; can, mal,
namus ve nesil emniyeti
tehlikeye girmekte, servetler
yağmalanmakta, sahte ürünler
piyasaları doldurmakta, bir çok
alanda ahlâkî çöküş ve
çürümeler baş göstermektedir. 

O halde geliniz, bu kötü
gidişatı durdurmak ve
dürüstlüğü davranışlarımıza
yansıtabilmek için, toplum
olarak üzerimize düşen görev ve
sorumlulukları yerine getirelim.
Olduğumuz gibi görünüp,
göründüğümüz gibi olalım.
Doğruluktan asla ayrılmayalım.
Dürüstlük konusunda
düşmanlarının bile takdirini
kazanmış olan sevgili
Peygamberimizi kendimize
örnek ve rehber edinelim. Onun
şu hadis-i şerif’ini aklımızdan hiç
çıkarmayalım: "Kişinin kalbi
doğru olmadıkça imanı doğru
olmaz. Dili doğru olmadıkça
kalbi doğru olmaz.  Komşusu,
kötülüğünden emin olmadıkça
da kişi cennete giremez" [Ahmed
b. Hanbel, Müsned, III / 198] 

Fussilet Sûresinin 30.
ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: "Şüphesiz "Rabbimiz
Allah'tır" deyip de, dosdoğru
olanlar var ya, onların üzerine
akın akın melekler iner ve derler
ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size
vaat edilen cennetle sevinin!" 

Sonuç olarak; laf ile “inandım,
iman ettim” demek kolaydır.
Bütün mesele inandığımızı
yaşamakta, yalpalamadan
dürüst bir şekilde, istikamet
üzere yürümektir. Rüzgâr
nereden eserse essin, mustakim
yani dosdoğru olmaktır. Ki, bu
da çetin iştir.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Dürüstlük bir erdemdir
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Στην Ελλάδα πετά το μπαλάκι 
της αξιολόγησης ο Σόιμπλε

«Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε πολύ
εντατικά με την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν
νέες καταστάσεις που έχουμε προς
συζήτηση. Θα πρέπει να περιμένουμε. Θα
πρέπει, και αυτό είναι θέμα της Ελλάδας,
να ολοκληρωθεί η β’ αξιολόγηση για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχει
καθυστερήσει λίγο η ιστορία, αλλά μόλις
τελειώσουν τα θέματα δεν θα υπάρχουν
προβλήματα. Δεν πρέπει όμως να
προτρέξουμε» ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε προσερχόμενος στο Eurogroup
της Πέμπτης 26 Ιανουαρίου 2017.

«Δεν ξέρω τις σκέψεις της ελληνικής
κυβέρνησης. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα
όλα όσα έχει δεσμευθεί. Έχει φτάσει όμως
ο χρόνος να το κάνει αυτό. Ο χρόνος
γίνεται όλο και πιο πιεστικός, αλλά από
την πλευρά των θεσμών δεν υπάρχουν

κανενός είδους προβλήματα», προσέθεσε
ο Γερμανός υπουργός και εκτίμησε ότι το
ΔΝΤ θα τηρήσει αυτά τα οποία έχουν
αποφασιστεί στο παρελθόν.

«Έχουν αποφασιστεί ορισμένα
πράγματα και θα πρέπει αυτά να
υλοποιηθούν. Η υλοποίηση είναι πολλές
φορές και το πρόβλημα. Έχουμε κάποιες
συμφωνίες. Η δυσκολία είναι πολλές
φορές στην υλοποίησή τους, αλλά νομίζω
ότι θα προκύψουν θετικά στοιχεία. Είμαι
αισιόδοξος και δεν νομίζω ότι σήμερα θα
φτάσουμε σε τίποτα σοκαριστικές
αποφάσεις», τόνισε και κατέληξε:

«Δεν έχω την πρόθεση να κάνω την
εργασία των θεσμών. Αυτοί κάνουν τις
συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση.
Έχουν συμφωνηθεί πράγματα με την
Ελλάδα. Η Ελλάδα τα έχει αποδεχτεί και
οι θεσμοί τα έχουν αποδεχτεί. Θα πρέπει

αυτά να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να τα
περιμένουμε».

Η συνέχιση της διαπραγμάτευσης με
την Αθήνα και η άμεση επανεκκίνηση
της διαδικασίας αξιολόγησης είναι
“κοινό συμφέρον”, δήλωσε ο πρόεδρος
του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ
προσερχόμενος στη συνεδρίαση των
υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες.

Ο Γ. Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι
συζήτησε με τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο για
την τρέχουσα κατάσταση του ελληνικού
προγράμματος. «Γνωρίζετε τα δύσκολα
ζητήματα», είπε ο Γ. Ντάισελμπλουμ,
προσθέτοντας ότι το Eurogroup
αναμένει να ακούσει από τον Έλληνα
υπουργό και τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς πώς θα προχωρήσει η όλη
διαδικασία. Υπάρχει κοινό συμφέρον
για την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας να προχωρήσουμε γι’ αυτό
είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τα
επόμενα βήματα, ανέφερε ο πρόεδρος
του Eurogroup.

Σχετικά με τον ρόλο του ΔΝΤ, ο Γ.
Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι μίλησε με τη
διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, η οποία τον διαβεβαίωσε για
την πρόθεση του Ταμείου να
συμμετάσχει πλήρως στο ελληνικό
πρόγραμμα. Ο Γ. Ντάισελμπλουμ
σημείωσε πως οι όροι που θέτει το ΔΝΤ
είναι πολύ σαφείς: αξιόπιστες
μεταρρυθμίσεις, αξιόπιστη

δημοσιονομική πορεία και αξιόπιστη
βιωσιμότητα του χρέους.

Καταλήγοντας, ο Γ. Ντάισελμπλουμ
είπε ότι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι
θεσμοί για συζητήσεις στην Αθήνα και
ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει
άμεσα.

Την ελπίδα ότι στο Eurogroup θα
επιτευχθεί «περαιτέρω πρόοδος» σε ό,τι
αφορά την Ελλάδα, εξέφρασε ο
επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων,
Πιέρ Μοσκοβισί, προσερχόμενος στο
Συμβούλιο.

«Όλον αυτόν τον καιρό έχουμε
επιτύχει μεγάλη πρόοδο. Ελπίζω πως
περαιτέρω πρόοδος μπορεί να
σημειωθεί σήμερα. Η άποψη της
Επιτροπής είναι ότι πρέπει να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση γρήγορα,
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα» τόνισε,
προσθέτοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν
ακόμα στο τραπέζι «δυο-τρία»
ζητήματα, όπως οι μεταρρυθμίσεις, που
απομένει να εφαρμοστούν, και η
συμφωνία για το δημοσιονομικό
πλαίσιο μετά το 2018.

«Αυτά τα ζητήματα μπορούν να
επιλυθούν, δεν είναι ανυπέρβλητα»,
υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στο
γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να
ξεπεράσει τον στόχο πρωτογενούς
πλεονάσματος για το 2016. Τέλος, σε
ό,τι αφορά το ΔΝΤ, επεσήμανε πως
είναι ένας «εταίρος, σταθερός και
απαραίτητος» στο ελληνικό
πρόγραμμα.

İsmail Beyli 
yeniden başkan

BATI Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Keşan Şubesi’nin genel
kurulu 21 Ocak Cumartesi günü
gerçekleştirildi. Genel kurulda üyeler
bir kez daha İsmail Beyli ile devam
kararı aldı.

Divan başkanlığına İlhan Kahveci,
başkan yardımcılığına Şevket
Şevketoğlu ve katiplik görevine Hakkı
Vedat Meşeli getirildi. Genel kurul
başta Atatürk ve silah arkadaşları
olmak üzere, Batı Trakya davası için
gönül vermiş ve ebediyete göç etmiş
büyükler için bir dakikalık saygı
duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.

BTTDD Keşan Şube Başkanı İsmail
Beyli’nin geçmiş dönem faaliyetleri ile
ilgili bilgi vermesinin ardından faaliyet
raporu ibra edildi. Devamında okunan
hesap ve denetim raporları da
oybirliğiyle kabul edildi.

Tek listenin yer aldığı genel kurul
seçimleri sonucunda yeni yönetim
kurulu şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL
Yusuf Kara
Ali Şükrüoğlu
Mustafa Karasulu
Selahattin Seven
İsmail Miri
Celal Türkoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK
Erol Atak
Tolga Pehlivanoğlu
Hasan Kaya
Hüseyin Çakır
İlker Dilmen

İrfan Türkoğlu

DENETİM KURULU ASİL
Halil Haliloğlu
Mustafa Mehmetoğlu
Halil İbrahim Mermi

DENETİM KURULU YEDEK
İsmail Recepoğlu
Mehmet Gümülcineli
Mehmet Hüseyinoğlu

DİSİPLİN KURULU ASİL
Yüksel Alioğlu
Muzaffer Güven
Mustafa Şapçılı

DİSİPLİN KURULU YEDEK
Raif Ferit
Remzi Kınabaş
Yusuf Çınar

Meschede derneği 
yeni yönetimini belirledi

MESCHEDE Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yeni
yönetimini seçti.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) üye
derneklerinden Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, 22 Ocak Pazar günü dernek
lokalinde 27. dönem olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurulda yapılan seçimler
sonucu derneğin yeni yönetim ve
denetim kurulları şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Tuncay Karaçoban Mehmet
İkinci Başkan: Aydın Ahmet
Sekreter: Burhan Halil

Kasadar: Bülent Çolak
Muhasip: İsmail Rüşüt
Dernek Sorumluları: 
Mümin Recep, Ayhan Topal, 
Naim Rüşüt
Halkla İlişkiler Sorumlusu: 
İmam Mehmet
Sportif ve Sosyal Faaliyetler 
Sorumlusu: Mustafa Mustafa

YEDEK ÜYELER
Turgut Müezzin
İbrahim İbram
İrfan Keke

DENETİM KURULU
Kazım Kazım
Hayrettin İsmail
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KAZAKİSTAN'ın başkenti Astana'da
düzenlenen Suriye konulu toplantı, ev
sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Kayrat
Abdrahmanov'un okuduğu ortak
açıklamayla sona erdi.
Abdrahmanov, Türkiye, Rusya ve
İran'ın Suriye'deki ateşkesin izlenmesi
amacıyla ortak mekanizma kurulmasının
kararlaştırdığını duyurdu.

Abdrahmanov, açıklamada, tarafların
Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği,
bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı
olduklarını vurguladı. 

Krizin sadece 2254 sayılı BM Güvenlik
Konseyi kararının tamamının
uygulandığı bir siyasi süreçle
çözülebileceğini belirten Abdrahmanov,
ateşkes rejimini güçlendirmeye,
ihlallerin asgariye indirilmesine katkıda
bulunmaya, şiddeti azaltmaya, güven
artırmaya, 2165 (2014) sayılı BM Güvenlik
Konseyi kararına uygun olarak insani
erişiminin hızlı ve sorunsuz şekilde
önünün açılmasına ve Suriye’de sivillerin
korunması ve serbest dolaşımını
sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Abdrahmanov, ateşkesin izlenmesi ve
ateşkese tam riayetin sağlanması,
tahriklerin önlenmesi ve ateşkesin tüm
koşullarının belirlenmesi amacıyla üçlü
bir mekanizma tesis etmeyi
kararlaştırdıklarını bildirdi.

Tarafların terör örgütleri DEAŞ ve
Nusra Cephesi ile ortak mücadele etmek
ve askeri muhalif grupları bunlardan
ayırmak konusunda kararlılıklarını
yinelediklerini dile
getiren Abdrahmanov, müzakere
sürecinin 2254 sayılı BM Güvenlik
Konseyi kararına uygun olarak yeniden
başlatılması için çabaların acilen
artırılması gerektiğine işaret etti.

Abdrahmanov, tarafların Esed rejimi

ile muhalefet arasında BM’nin
gözetiminde 8 Şubat tarihinde
Cenevre’de başlatılması öngörülen
görüşmelere silahlı muhalif grupların
katılmasını istediğini ifade etti. 

Uluslararası topluma 2254 sayılı BM
Güvenlik Konseyi kararında mutabık
kalınan tüm adımların derhal atılması
için siyasi süreci destekleme çağrısında
bulunan Abdrahmanov, siyasi çözüm
süreci için Astana platformunda aktif
işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını da
kaydetti.

Abdrahmanov'un açıklaması
sırasında toplantıya katılan Türkiye,
Rusya ve İran heyeti de hazır bulundu. 

İLKLERE SAHNE OLDU
Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle
gerçekleşen Astana toplantısı, Suriye
krizine çözüm arayışlarında ilklere sahne
oldu. Türkiye, Rusya ve İran ateşkes
ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme
mekanizması kurulması konusunda
anlaştı. Askeri muhalefet ve rejim,
toplantının bir bölümünde de olsa ilk
kez yüz yüze aynı masaya oturdu. Suriye
askeri muhalefeti, uluslararası alanda
zemin kazanarak ön plana çıktı,
Cenevre'ye gelmesi desteklendi. Ateşkes
mekanizması kuracak ülkeler, Astana'da
yeni toplantılara açık kapı bırakarak
girişimlerin süreceği mesajını verdi.

BM SURİYE ÖZEL 
TEMSİLCİSİ MİSTURA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel
Temsilcisi Steffan De Mistura,
Kazakistan'ın başkenti Astana'da
düzenlenen Suriye görüşmelerinde,
Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'de 30
Aralık'tan bu yana yürürlükte olan
ateşkesin güçlendirilmesi konusunda

çok önemli bir taahhüt ortaya
koyduğunu belirtti. 

Astana'daki görüşmelerin sonunda
gazetecilere açıklama yapan De Mistura,
ateşkesi destekleme mekanizması için
parametleri oluşturmak amacıyla üç
tarafın yakında Astana'da bir araya
geleceğini kaydetti.

De Mistura, "Astana görüşmelerinde,
Rusya, İran ve Türkiye ateşkesin
güçlendirilmesi konusunda çok önemli
bir taahhüt ortaya koydu." ifadelerini
kullandı.

Tüm taraflara "Siyasi sürecin eksikliği
nedeni" ile bir başka ateşkes ihlaline izin
vermemeleri tavsiyesinde bulunan De

Mistura, uluslararası topluma da siyasi
müzakereler için bir araya gelme
çağrısında bulundu. 

Öte yandan, rejimin BM Daimi
Temsilcisi Beşşar Caferi de görüşmelerin
sona ermesinin ardından basın toplantısı
düzenledi. 

"Astana toplantısının çatışmaların
belli bir süre durması hedefine ulaştığını
düşünüyoruz." diyen Caferi, toplantının
bu süre içinde taraflar arasında yeni
görüşmelere zemin teşkil edeceğini
söyledi. Caferi, Türkiye, Rusya ve İran'ın
kabul ettiği ortak bildiriyi
desteklediklerini kaydetti.

Astana’da Suriye dönemeci

IRAK'ın Musul kentinin
güneyindeki Kayyara kasabasında,
terör örgütü DEAŞ'ın 5 ay önce
kaçtığı sırada ateşe verdiği ham
petrol kuyularından 11'indeki
yangın sürüyor. Irak’ı milyonlarca
dolar zarara uğratan
yangın nedeniyle bölgede oluşan
yoğun siyah dumanlar, bölge
sakinleri ve özellikle de çocukları
olumsuz etkiliyor.

DEAŞ militanlarının bölgeyi terk
ettikleri esnada patlayıcılarla imha
ettikleri petrol kuyuları, itfaiye
ekiplerinin gerçekleştirdiği
söndürme çalışmaları ile kontrol
altına alınmaya çalışılıyor. Aylardır
süren yangın söndürme
çalışmalarında birçok kuyu
kontrol altına alınsa da bölgede
yangın henüz tam anlamıyla
kontrol altına alınabilmiş değil.

DEAŞ militanları, 24 Ağustos
2016’da kasabayı terk ederken Irak
ekonomisinin can damarlarından
ham petrol kuyularını ateşe
vermişti. Irak Petrol Bakanlığı’na
bağlı Kuzey Petrol Şirketi yetkilileri
ve itfaiye ekipleri, şimdiye kadar 13
petrol kuyusundaki yangını

söndürdü. Ancak 11 petrol
kuyusundaki yangın devam
ediyor. Bu denli büyük petrol
yangınlarını söndürecek teknolojik
imkanlara sahip olmayan Bağdat
hükümeti, bölgeye takviye ekipler
gönderse de yangın
söndürülemiyor. Ekiplerin,
kuyulara toprak dökmek suretiyle
uyguladığı bu eski yöntem büyük
petrol yangınlarını söndürmede
yetersiz kalıyor.

Dev alevlere doğrudan

müdahale edemeyen itfaiye erleri,
alana su döküp, bir miktar serin
ortam sağladıktan sonra yangına
müdahale ediyor. İş makineleri de
sürekli yanan kuyulara toprak
atıyor. 

Yetkililer, 5 aydır süren yangının
Irak’a milyonlarca dolar
kaybettirdiğini, yangın nedeniyle
bölgede oluşan yoğun siyah
dumanların bölge sakinleri ve
özellikle de çocukları olumsuz
etkilediğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald
Trump, Barack Obama
yönetimi tarafından
yasaklanan su işkencesinin
'işe yaradığına" inandığını
söyledi ve "Ateşe karşı ateşle
savaşmalıyız" dedi.

Amerikan ABC News
televizyonuna konuşan
Trump, radikalleşmeyle
mücadele konusunda ABD
Savunma Bakanı James
Mattis ve CIA Başkanı Mike
Pompeo ile yasal olarak neler
yapılabileceğini ele alacağını
da belirtti .

Eski CIA Başkanı Leon
Panetta ise su işkencesinin
savunulmasına tepki
gösterdi ve 'bu konuda geri

dönüşün ciddi bir hata'
olacağını açıkladı.

“ABD'yi güvende tutmak
istediğini” söyleyen Trump,
"Kafa kesip kameraya
çekerek dünyanın her yerine
yayıyorlar. Bizim de bu
konuda hiçbir şey yapma
hakkımız yok öyle mi?" dedi.

Trump, ABD seçim
kampanyası döneminde
askerlerin su işkencesi
yapmasına izin vereceğini ve
terör şüphelileri konusunda
daha sert olmaları istediğini
söylemişti. Ancak Trump
daha sonra ordunun
uluslararası hukuku ihlal
etmesine izin vermeyeceğini
açıklamıştı.

Trump, Obama'nın yasakladığı su
işkencesini savundu

Musul'da 11 petrol kuyusundaki
yangın sürüyor
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Gümülcine kahvesi 

artık Türkiye’de

İSKEÇELİ Eray Bodur,
geleneksel Gümülcine Türk
kahvesini Türkiye’ye taşıdı.
Ailesiyle İzmit’te yaşayan Eray
Bodur, “Rodopi Kahve” ismiyle
Türkiye pazarına dinamik bir giriş
yaptı. 

İsmini Yunanistan’daki
Türklerin yoğun olarak yaşadığı
Batı Trakya bölgesinin  Rodop
ilinden alan “Rodopi Kahve”, aynı
zamanda Yunanistan’ın ünlü
kahve bölgelerinden biri olan
Gümülcine’deki kahve lezzetini ve
kültürünü anavatana taşımayı
amaçlıyor. 

“Rodopi Kahve” bir Gümülcine
kahvesi. Markanın sahibi genç
girişimci Eray Bodur’un kendisi de
İskeçeli. Bu geleneksel
lezzeti aslına sadık kalarak
Türkiye’ye getirmek istemiş. Ve o
kadar sadık kalmış ki, geleneksel
reçetesinden, kavurma
makinelerine kadar hepsi
Yunanistan’dan gelmiş.

Bodur’un aktardığına göre,
kahvenin harmanı dört ayrı
bölgenin çekirdeklerinden
oluşuyor. Balkan ülkelerinde Türk
kahvesi, Türkiye’de yaşayanların
alışık olduğundan daha farklı
kavruluyor. Bu kahve en son taş
değirmenlerde öğütülerek
paketleniyor.

“Rodopi Kahve”nin diğer
paketli ürünü
de espresso harmanı.  

Aslen İskeçeli olan ve İzmit’te yaşayan Eray Bodur, “Rodopi Kahve” ile
Türkiye pazarına girdi. “Rodopi Kahve” özellikle Türk kahvesi tiryakile-
rine geleneksel bir tad vadediyor.

Çipras’tan kreditörlere sert tepki
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, kreditörlerle

sürdürdüğü kurtarma paketi müzakerelerine
ilişkin, “Kurtarma paketi anlaşması dışında bir
euroluk bile ek tedbir almamız mümkün
değil.” dedi. 

Çipras, Perşembe günkü kritik Euro Grubu
toplantısı öncesi Yunanistan’ın Efimerida Ton
Sindakton gazetesine açıklamalarda bulundu.

Çipras, olası bir erken seçime ilişkin yeniden
sandığa gitmekten çekinmediklerini
belirterek, “Zira, anketlerde daha
önce hep geride olsak da
seçimlerden galip çıktık. Ancak, şu
an bir erken seçim anlamsız.”
ifadelerini kullandı. 

Çipras, Yunanistan’ın eurodan
çıkması ihtimalinin bulunmadığını
belirterek, “Bu bir saçmalıktan
veya bir ihanetten ibaret
olur. Ne

Yunanistan’ın eurodan çıkması ne de
Uluslararası Para Fonunun (IMF) programda
kalması bir çözüm getirir.” değerlendirmesinde
bulundu. 

IMF’nin programa ilişkin tavrında net
davranması gerektiğine dikkati çeken Çipras,
“Avrupa, ABD’deki siyasi değişimle ortaya
çıkan yeni durumu hesaba katmalı ve her
ülkenin kısa vadeli yaptığı siyasi hesaplara

göre değil ortak menfaatlere göre karar
vermeli.” çağrısında bulundu. 

Çipras, kreditörlerle
müzakerelerde yeni ek önlemlere
karşı duruşlarının bir onur ve
haysiyet meselesi olduğunu
vurgulayarak, “Yeni ve ihtiyari
tedbirler geçirmemiz yönündeki

talepler sadece Yunan anayasasına
değil demokratik normlara da

uymayan bir durum. Kurtarma
paketi anlaşması dışında

bir avroluk bile ek
tedbir almamız
mümkün değil.”
ifadelerini
kullandı. 
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Haftanın Sohbeti BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN AZINLIK
YAŞAMINDAN TARİHİ BİR VESİKA

Muhterem hemşehrilerim;
Son sohbetlerimizde Türk, Yunan ve

Batı Trakya Türklerinden de olmak
üzere vatanlarına, kitlelerine hizmet
etmiş olan tarihi simaların hayat
hikayelerini sizlerle paylaştık.

Bu hafta da ikinci dünya savaşı
1942’den 1944’e kadar buralarını istila
ederek bize zalime bir hayat süreci
yaşatan ve 12 Eylül 1944 Salı günü gece
yarısı tamamı ile Batı Trakya’yı
boşaltan Bulgarların hemen
arkasından /yandaki tarihi vesikada
gördüğünüz gibi. İskeçe’yi azınlık
kaldığımız gündenberi çeşitli hal ve
durumlarda olduğumuz süreçlerde de
yönetmiş olan muhterem
büyüklerimizin bir araya gelerek “15
EYLÜL 1944 CUMA” günü “İSKEÇE
AZINLIK AİLESİNİ” nasıl ve kimlerin
yöneteceğini tayin ediliş belgesini
bütün insanlığa ve Batı Trakya
Türklerine bir örnek olarak sizlerle
paylaşıyoruz.

Bu ilk toplantının sonunda bu
muhterem büyüklerimizin atıkları imza
sırasına göre de azınlık kaldığımız taa
1912’den 1944’e kadar azınlık ailesine
yaptıkları hizmetleri anımsatarak
bugünkü genç kuşaklara veriyoruz.

Ümidimiz odur ki, bugünkü
karmakarışık dünya olayları arasında
geçmişte yaşadığımız o sıkıntılı süreci o
günkü muhterem büyüklerimizin
çalışmaları bize bir örnek olarak ve biz
de böyle sıkıntılı sürecin sonunda
aynısını yaparız ümidi ile bütün Batı
Trakya Türklerine bu örneği sunuyoruz.

O sıkıntılı devreden sonra bir araya
gelen İskeçe ileri gelenlerin yukarıda
dediğimiz gibi toplantının tutanak
sıralamasındaki imzalara göre
isimlerini alarak geçmiş süreçteki
hizmet ve mevkiilerini anımsatarak bu
haftaki tarihi sohbetimizi sizlerle
paylaşıyoruz.

Şimdi bir avuç toprak olan bu
muhterem büyüklerimizin hayatlarında
çok kısa icraatları şöyle:

1 -NURİ YILMAZ:
NURİ Yılmaz veya NURİ Fettahoğlu,

veya bizim kullandığımız Üstad NURİ
Efendi.

YENİ ZİYA gazetesi, YENİ Adım
Gazetesi, İNKILAP gazetesi, TRAKYA
gazetelerinde yazar, mesul müdürü,
sahibi veya kurucusu, Batı Trakya’da
ilk özel okul sahibi Türk Yurdu
İlkokulu, Türk Gençler Yurdu ve Türk
Ocağı, Türk Birliği kurucu üyesi,
Cemaat Başkanı 31 Mart 1946’dan 16
Şubat 1964’e kadar 8 defa aralıksız
seçilen milletvekili.

2 - MESTAN RECAİ EFENDİ:
Bizim tabirimiz ile MESTAN dede.

MESTAN dede 1880 doğumlu idi. Yüz
küsür yaşında vefat etti. İskeçe azınlık
ailesinin azınlık tarihini yudum yudum
içmiş, biz bu derya insan ile yirmi yıl
her gün beraber idik. Bu muhterem
MESTAN dede için söyleyeceğimiz bir
cümle var o da (O bir DERYA) idi.

3 - ALİ RECEP EFENDİ:
Ali Recep efendi İskeçe’de ilk açılan

“TÜTÜN ŞİRKETİ”nin ilk başkanı idi.
Kendine has düşünce tarzı, azınlık

ailesinin bütün teşkilatların
organizasyonların daima en ön
saflarında yer alan, az konuşan daima
birlik ve beraberliğin en büyük güç
olduğuna inanan bir kişi idi.

4 - MUMCU NİYAZİ BEY:
Niyazi bey İskeçe’nin en meşhur

Mumcu ailesinin oğlu.  1906 İskeçe
erkek Rüştiyesi “Ortaokulu” mezunu
idi. Horozlu, Mizanlı ve Hemitli
civarında iki çiftlikleri vardı. Çiftçilik ve
hayvancılık yapardı.

1928’de Gümülcineli Hacı Hafız Ali
GALİP efendinin ısrarlı talebi üzerine
16 Ağustos 1928 tarihinde o süreçte
Gümülcineli Hacı Hafız Ali GALİP
efendinin seçim listesinden milletvekili
seçilmiştir. Ayrıca 1935’te de çok kısa
bir müddet için ikinciye mebus
olmuştur.

Niyazi beyin uzun yıllar Cemaat
Başkanlığı da vardı. Mumcu NİYAZİ
bey siyaset yüzünden iki çiftliğini
satmış ve ömrünün sonunda 550
drahmilik mebus emekli maaşı alarak
hayatını sonlandırmıştır.

5 - KARAÇANLI HALİL EFENDİ:
Halil efendi babası ile un ticareti

yaparken yine 1928 seçimlerinde Hacı
Hafız Ali GALİP’in ısrarlı isteği ile aday
olmuş ve seçilmiştir. Son derece kibar
ve o sürecin çok değerli gençlerinden
biri idi.

6 - HAMDİ HÜSEYİN FEHMİ:
HAMDİ bey büyük tütün tüccarı

Katip HÜSEYİN efendinin oğlu idi.
Kendisi hem tütün tüccarlığı, hem de
siyaset adamı idi. Çok zengin idi. Uzun
yıllar “MİLLİYET” gazetesini çıkarmış,
ayrıca uzun yıllar cemaat başkanlığı da
yapmıştı.

7 - İBRAHİM DEMİR:
İBRAHİM BEY İskeçe’de kurulan

İskeçe “TÜRK GENÇLER YURDU”nun,
İskeçe Türk Birliği’nin kurucu üyesi ve
başkanı olmuştur. Uzun yıllar İskeçe
Cemaat Başkanlığı’nı da yapmıştır.
Çiftlik sahipliğinin yanında siyaset de
yapmıştır. Üç defa milletvekili
olmuştur. Bir kaç sayı da olsa “YENİ
YOL” gazetesini de çıkarmıştır.

8 - YAKUP AĞA:
Yakup ağa ortakollu olup büyük

tütün işletmecisi idi. Ayrıca üç dört
defa milletvekili adayı olmuşsa da
milletvekili seçilememiştir. Azınlık
ailesinin bütün etkinliklerine katılarak
çok faydalı hizmetlerde bulunmuştur.

9 - MEHMET HOCA:
İskeçe azınlık ailesinin ihtiyacını

kolaylaştırmak için yapılan bütün
olumlu faaliyetlerinde İskeçe ileri
gelenlerinin yanında bulunarak azınlık
ailesine yardımcı olmuştur. Kendisi
Pırnarlık mahallesindendir.

10 - RAİF NECDET:
Kireççilerli öğretmen Raif efendi.

Bizim de öğretmenimiz olan bu örnek
insan İskeçe azınlık ailesinin bütününe
ve Kireççilere de o sıkıntılı devrede,
öğretmenlik ve yöneticilik yaparak hem
İskeçe azınlık ailesine, hem de köyü
Kireççilere büyük hizmeti olan çok
değerli bir insanımız idi.

11 - TAHSİN MAHMUT:
İskeçe “HÜRRİYET” mahallesinin

hamisi ve İskeçe şehir içi bütün
faaliyetlerine hiç çekinmeden, gık
demeden gönüllü hizmet eden, İskeçe
ileri gelen yöneticilerinin daima
hizmetinde olan, ATATÜRK’ün yaveri
müteveffa SALİH BOZOK’un çok yakın
akrabası olduğu için Batı Trakya
Türkleri olaylarını hiç eksiklik ve
zamanında “DOLMA BAHÇE
SARAYI”na ulaştıran bir muhterem kişi
idi.

12 - TERZİ SAMİ İSMAİL EFENDİ:
İskeçe “TÜRK GENÇLER

YURDUNUN” kurucu üyesi, ilk yönetim
üyesi, 1938’den sonra “TÜRK
BİRLİĞİ”nin son başkanı. Kendisi,
terzilik, kumaş tüccarlığı, seçilmiş
cemaat üyeliği yapan bir insandı.

13 -HASAN BASRİ EFENDİ:
Hasan BASRİ veya Bakkal Hasan

efendi. Hasan efendi dededen,
babadan han ve bir çok mülk sahibi idi.
İskeçe “TÜRK GENÇLER YURDU”nun
7’nci kuruluş üyesi, ilk yönetim kurulu
ve ilk kütüphane memuru. “TÜRK
OCAĞI” “TÜRK BİRLİĞİ” üyesi. 14 yıl
seçilmiş cemaat üyesi.

14 - ŞEMİ MEHMET EFENDİ:
Şemi’nin Mehmet efendi Karşı

Mahalle’dendi ve mesleği kunduracı

idi. “İSKEÇE TÜRK YURDU”nun,
“TÜRK OCAĞI”nın ve “TÜRK
BİRLİĞİ”nin kurucu üyesi ve ikinci
dünya savaşından sonra üç yıl başkanı
olmuştur.

15 - SALİHOĞLU MUZAFFER BEY:
Muzaffer bey “İSKEÇE TÜRK

BİRLİĞİ” üyesi ve yönetici, 1953-1967
seçilmiş Cemaat Başkanı ile 1965-1984
yılları “İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL
ORTAOKULU ve LİSESİ” kurucusu ve
sahibi idi.

Muazffer bey de diğer muhterem
büyüklerimiz gibi bütün ömrünü çok
sevdiği azınlık halkına hizmet etmekle
geçirmiştir.

Evet 21 Nisan 1942 Pazar’dan 12 Eylül
Salı saat 12’ye kadar süren zalime
Bulgar idaresinin sonunda “15 EYLÜL
1944 CUMA” günü ondan önceki
süreçte çeşitli siyasi düşünce ve fikirde
olan müteveffa bu muhterem
büyüklerimizi okuduğunuz gibi bir
araya gelmişler ve dar çerçevede ilk
seçimle “CEMAAT HEYETİ’Nİ”
kurmuşlardır.

Gelecekte bu tarihi “CEMAAT”
heyetinin yapmış olduğu icraatlardan
da örnekler vereceğimizi şimdiden
sizlere müjdeliyoruz.

Yukarıda ilk tarihi vesikayı görmektesiniz.
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Emine Tabak Ahmet

Ders çalışma teknikleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuğumuzun derslerinde
başarılı olabilmesi için
ders çalışma programı ve

çalışma sistemi çok önemlidir.
Bazı çocuklar, kitap ellerinde
saatlerce çalışırlar, ancak yine
de başarılı olamazlar. Bunun
sebebi doğru çalışma sistemini
uygulayamamalarıdır.

Ders çalışma sisteminde
öncelikle öğrencilerin başarılı
olabilmesi için, mutlaka bir
AMAÇ belirlenmesi gerekir.
Öğrencinin hayattaki en büyük
amacı neyse, bunu her zaman
hatırlaması gerekir. Çünkü
belirli bir amaç olmazsa,
yeterince verimli olunamaz.

Verimli çalışmayı engelleyen
durumlara baktığımızda da,
öncelikle şunları görebiliriz:
Öğrencinin müzik dinleyerek
ders çalışması, zorlandığı
dersleri bir kenara itip çalışmayı
ertelemesi, aşırı güvensiz ve
kaygılı olması, yatarak ders
çalışması, çalışırken hayallere
dalması, telefonla vakit
geçirmesi, motivasyon eksikliği
ve isteksizlik, çalışmayı yarıda
kesmesi, amaç belirleyememe,
arkaşadaları aradığında “hayır”
diyemeyerek çalışmayı bırakıp
onlara katılma, televizyona
bilgisayara bağımlı olma,
dersleri düzenli olarak
tekrarlamama, programsız
çalışma, öğrencinin kendisini
başkalarıyla kıyaslaması zamanı
iyi değerlendirememesi, ailenin
kendisinden beklentilerinin çok
fazla olması, sınav tekniklerini
yeterince bilmemesi, çalışma
anında uygun dinlenme
aralıkları vermemesi,
yanlışlarından ders almayarak
eksiklerini gidermeye
çalışmaması. Bütün bunların
sonucunda da öğrencinin
başarısız olduğu görülür. Ancak
başarılı olabilmesi için,
öncelikle okulda etkin ve kalıcı
ders dinlemenin şart olduğuna
inanmalıdır.

Dersi derste dinlemek ve
öğrenmek için de şunlar
yapılmalıdır: Her gün, o gün
derste işlenecek konular evde
okunarak okula gidilmelidir.
Öğrtemene sorulacak sorular
hazırlanmalıdır. Sınıfta bütün
duyu organları öğretmene
yönelik olmalıdır. Ders boyunca
anlatılanlar anlaşılmaya

çalışılmalıdır. Anlamayınca da
öğretmene sorup
öğrenilmelidir. Önemli şeyler
not edilmelidir. Renkli
kalemlerle önemli bilgilerin altı
çizilerek daha kolay
öğrenilebilinir.

Ders çalışırken yüksek verim
elde edebilmek için öğrenme
sürelerinin 45 dakikalık
bölümlere ayrılması gerekir. 45
dakikanın sonunda çalışılmış
konular gözden geçirilmelidir.
Her çalışma seansından sonra
da, yani her 45 dakikada bir, on
dakikalık bir dinlenme süresi
gerekir. Bu süre içinde de,
beden gevşeyerek zihin
öğrendiklerini sağlamlaştırır.

En verimli ders çalışma
saatleri sabah 8-12, öğleden
sonra da 14-16 arası olduğu
söylenir. Ders çalışırken
yapılması gereken en önemli
şey, belli bir planın olmasıdır.
Dersin sınıfta işlendiği gün evde
de tekrar edilmesi, o dersin
öğrenilebilmesi açısından en
uygun metodtur. Ayrıca derse
girmeden önce o gün işlenecek
konunun evde okunup
gelinmesi, o dersi daha iyi
anlamaya yardımcı olacaktır.

Çalışma planında, derslerin
çalışma saatlerini, her ders için
her gün aynı zamanlarda
yapmak daha faydalı olur. En
önemlisi de günlük derslerin
tekrarlarının her gün
aksatılmadan yapılmasıdır. Aksi
takdirde, öğrenilenlerin %80’i
yirmidört saatte unutulur. Zor
derslerin sabah erken saatlerde
çalışılması, ayrıca yatmadan
önce tekrar edilmesi, öğrenmeyi
kolaylaştıracaktır.

Anne babaya düşen görev
ise, çocuğa destek olarak,
kendisinden yapabileceklerinin
üstünde bir performans
beklemeden her zaman
anlayışla yaklaşmalarıdır. Zira
ders çalışması için aşırı baskı
gören çocuklarda bir takım
ruhsal sıkıntılar ve
uyumsuzluklar ortaya çıkabilir.
Bunlarla başedebilmek de son
derece zor olacaktır.

Çocuklarınızla karşılıklı
anlayış içinde geçecek güzel bir
hafta dilekleriyle.

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmir Şubesi, 28. olağan genel
kurulu’nu 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Kültür Park içindeki Gençlik Tiyatrosu
salonunda düzenlenen genel kurula, BTTDD
Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, İzmir Baro
Başkanı ve eski dernek başkanı Aydın Özcan,
Bosna Hersek İzmir Fahri Başkonsolosu Kemal
Baysak, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven,
BTTDD Teşkilat Başkanı Musa Yurt, BTTDD
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet
Hasanoğlu ve Hakkı Vedat Meşeli, Soma Şube
Başkanı Mehmet Akın, Bursa Şube Başkanı Dr.
Ali Emin Latif, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı
Okan Karlıdağ, İzmir Makedonya Göçmen
Derneği Başkanı Medat Şenay, İzmir Bal-Göç
Başkanı Fahriye Ersoy, Rodos, İstanköy, Oniki
Adalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı, İzmir Trakyalılar Derneği Başkanı
Bahattin Kılıç, İzmir Sancak Rumeli Derneği
Başkanı Ömer Ok, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Dokuz
Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Feyyaz
Sağlam,  AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ali
Arifoğlu, Demokrat Parti İl Başkan Yardımcısı
Osman Kocatürk, Yeşilova Muhtarı Erkan Güler,
CHP Bornova İlçe yönetim kurulu üyesi Nihat
Çalışkan, eski dernek başkanlarından Bedri
Uçar, Muhittin Soyutürk, Şeymi Şen, Ramadan
Güler, Hamdi Kanlıoğlu, Ülkümen Rodoplu ve
çok sayıda Batı Trakyalı katıldı. 

Divan Başkanlığı’na Dr. Hüseyin İlyasoğlu,
katip üyeliklere Hasan Ahmetoğlu ve Handan
Haspat Karaç Halil’in oybirliği ile seçilmesinin
ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları ile Dr. Sadık Ahmet ve ebediyete göç
etmiş tüm Batı Trakyalı büyükler için bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu.

İzmir Şube Başkanı Mümin Durmuş açılış
konuşmasında, öncelikle kendilerini yalnız
bırakmayan protokol mensuplarına ve üyelerine
teşekkür etti. İki yıldır yönetim kurulu ile birlikte
yürüttükleri çalışmaları katılımcılar ile paylaşan
Durmuş, kendilerine verilen desteğe teşekkür
etti.

Ardından kürsüye gelen Genel Başkan
Necmettin Hüseyin, “Bugün İzmir şubesinin
genel kurulu ile Ocak ayı içindeki genel
kurullarımızı bitiriyoruz. Batı Trakya milli

davasının savunucusu Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneklerinin demokrasi şölenleri
Şubat ayında gerçekleştireceğimiz beş genel
kurul ile devam edecek ve son olarak da Mayıs
ayı içinde genel merkezimizin olağan genel
kurulunu gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Ardından sırası ile uzun yıllar BTTDD İzmir
Şube Başkano olarak da görev yapan İzmir Baro
Başkanı Aydın Özcan, Bosna Hersek İzmir Fahri
Başkonsolosu Kemal Baysak ve Rodos, İstanköy
ve Oniki Adalar Dernek Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı birer konuşma yaptılar.

Tek listenin aday olduğu seçimlerde yönetime
seçilen isimler şunlar:

YÖNETİM KURULU ASİL
1- Mustafa Kurnaz
2- Erdinç Karaca
3- Özgür Kamil
4- Handan Haspat Karaç Halil
5- Semra Murtaza
6- Bünyamin Salim

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Yavuz Hakkı
2- Hüseyin Öztürk
3- Nilgün Karaca
4- İbrahim Güven
5- Ömer Müminoğlu
6- Aydın Yurtçu

DENETİM KURULU ASİL
1- Sedat Aksu
2- Niyazi Murtaza
3- Yakup Yakar

DENETİM KURULU YEDEK
1- Gülay Kamil
2- Nuri Atagün
3- Talat Aksu

DİSİPLİN KURULU ASİL
1- A. Lütfü Hasan
2- Refik Kara
3- Enver Ağaoğlu

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Mehmet Yakalı
2- Necmiye Kaya
3- Nuri Durmuş

İzmir Şubesi 
Mümin Durmuş’la 
‘devam’ dedi
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SPOR Toto Süper Lig takımlarından
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in
gelecek sezon için yaptığı plan gündeme
bomba gibi düştü.

İşte Galatasaray'ın yeni sezon planı...
Kısa süre önce "2018'den sonra
Galatasaray'ı kimse tutamayacak"
diyerek taraftara umut saçan Levent
Nazifoğlu'nun işaret ettiği değişimin "2T"
formülüne dayandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Galatasaray, çok
büyük bir sıkıntı olmadıkça sezonu
Riekerink ile tamamlayacak. Daha sonra
ise futbol takımının idari ve teknik
yapısında önemli bir değişikliğe
gidilecek.

FUTBOLUN BAŞI "İMPARATOR"
A Milli Takım'da yoğun şekilde eleştirilen
Fatih Terim, Dursun Özbek'in aklından
çıkmıyor. Özbek, Galatasaray'a tarihi
başarılar getiren Terim'i yeniden kulübe
kazandırmak istiyor ancak bir farkla:
Fatih Terim'in idareci olarak geri
dönmesi isteniyor. İmparator, "Sportif
A.Ş'nin başına geçirilecek ve futbol
yapılanmasından sorumlu olacak.
Transfer kurulu, scout ekibi, altyapılar ve
futbol yatırımları tamamen Fatih Terim'e
bağlanacak.

KUPALARA YENİDEN AMBARGO
Galatasaray'ın yönetim kurulu
toplantısında Igor Tudor sürprizi çıktı.
Oynattığı futbol ve taktikleriyle eleştiri
oklarının hedefinde olan
JanOldeRiekerink'in yeni sezonda
takımın başında yer almayacağına kesin

gözle bakılıyor. Ligde olası puan
kayıplarında Hollandalı hocanın bileti
sezon sonu beklenmeden kesilecek.
Mayısa kadar yerli bir teknik adamla
devam edilecek.

Karabük maçı sonrası sarı kırmızılı
idarecilerle görüşen Hırvat hoca Igor
Tudor, "Galatasaray gibi büyük bir
camiada çalışmaktan onur duyarım"
cevabını verdi. Karabük'te oynattığı
futbolla beğeni toplayan 38 yaşındaki
teknik adam ile gelecek sezon için el
sıkışıldı. Tudor ismini Başkan Dursun
Özbek'in gündeme getirdiği ve yönetimin
de onayladığı öğrenildi.

Bundesliga'da video
hakem uygulamasına
geçiliyor
Almanya Birinci Futbol
Ligi'nde (Bundesliga)
gelecek sezondan itibaren
Video Yardımcı Hakem
(VAR) sisteminin
uygulanacağı açıklandı.
Almanya Futbol
Federasyonu'ndan yapılan
açıklamada, Bundesliga'da
2017-2018 sezonundan
itibaren Video Yardımcı
Hakem uygulamasına
geçileceği duyuruldu.
Açıklamada, deneme
sürecinin başarıyla
sonuçlandığı belirtilerek,
sistemin yeni sezon öncesi
tüm Bundesliga
takımlarının statlarında test
edileceği kaydedildi.
Sistemden sadece
tartışmalı penaltı, gol,
kırmızı kart pozisyonlarında
ve yanlış oyuncuya kart
gösterilen anlarda
yararlanılacağı bildirildi.

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor

Beşiktaş 
Ersan Gülüm’ü
KAP’a bildirdi

BEŞİKTAŞ Kulübü Ersan Gülüm’ü yarım
sezonluğuna kiraladığını resmen açıkladı. Ersan
Gülüm resmi duyurunun ardından, “Ben takıma
hem saha içi hem de saha dışında katkı
vereceğim” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Ersan Adem
Gülüm’ün geçici transfer konusunda kulübüyle ve
kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Altı yıl formasını giydiği Beşiktaş’tan geçtiğimiz
sezon ortasında Çin ekiplerinden Hebei China
Fortune’a transfer olan Ersan Gülüm yuvaya
döndü. Siyah- beyazlı kulüp Ersan’ın transferi için
kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını
duyurdu. Anlaşmaya göre Ersan’ı kiralık olarak
kadrosuna katan Beşiktaş, Çin ekibine herhangi
bir ücret ödemeyecek.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN 
YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
“Ersan Adem Gülüm’ün geçici transferi
konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya
varılmıştır.

Hebei China kulübüne kiralama bedeli
ödenmeyecektir.

Oyuncuya 2016 – 2017 sezonu için 400.000 avro
garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Bolt altın madalyayı
geri veriyor
Jamaikalı rekortmen atlet
Usain Bolt, 2008 Pekin
Olimpiyatları'nda alınan
numunesi yeniden
incelenen Nesta Carter'ın
doping yaptığının
belirlenmesi üzerine 4x100
takım yarışında kazandığı
altın madalyasını geri
verecek.
Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC), 2008 Pekin
Olimpiyatları'nda Jamaika
ile 4x100 metre takım
yarışında altın madalya
kazanan Nesta Carter'ın
doping yaptığının tespit
edildiğini duyurdu. IOC'den
yapılan açıklamada,
Carter'ın 2008 Pekin
Olimpiyatları'nda alınan
numunesinin yeniden
incelenmesi sonucunda
yasaklı maddeye rastlandığı
bildirildi.
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“Hem kaynar, hem oynar”
İSKEÇE’nin

sahlepçisi Hikmet
usta, soğuk kış
günlerinde insanların
içini ısıtmaya devam
ediyor. El arabasıyla
sabah saatlerinde
şehrin sokaklarını
arşınlayan sahlepçi
Hikmet Kadiroğlu,
adeta eski yıllardan
günümüze uzanan bir
kartpostal gibi.

Şehrin
sokaklarında Türkçe
ve Yunanca sahlep
çığırtkanlığı yapan,
“Hem kaynar, hem
oynaaar...” diye
bağıran birini
duyarsanız İskeçe’nin en eski sahlepçisi
Hikmet Kadiroğlu karşınızdadır
demektir. 

“TAM 43 YIL ÖNCE SELANİK’TE
BAŞLADIM BU İŞE”
Bölgemizde etkili olan kar yağışının
yaşandığı günlerde rastladığımız Hikmet
usta bizi kırmayıp sorularımıza cevap
verdi. Sahlepçiliğe bundan 43 yıl önce
başladığını anlatan Hikmet Kadiroğlu,
“Ben İskeçe’de doğdum. Genç
yaşlarımda çalışmak üzere Selanik’e
gittim. Bu sahlep işini de Selanik’te
öğrendim. 1974’te başladım bu işe. Bir
süre sonra da İskeçe’ye döndüm. O
zamandan beri de kış günlerinde sahlep

satmaya devam
ediyorum. Soğuk
sıcak bakmam. Her
gün çıkarım. Kar da
yağsa, yağmur da
yağsa sahlepimizi
insanımızın
beğenisine sunarız.”
dedi.

“BÖYLE SOĞUK
HAVADA,
SAHLEPTEN 
DAHA İYİ 
BİR ŞEY YOK”
Gençlerin sahlebi
pek bilmediğini
ifade eden Hikmet
usta, “Son yıllarda
kahve türleri çok

arttı. Sıcak kahve, soğuk kahve ne
istersen var. Ama ben sahlep satmaya
devam ediyorum. Hala bu tadı tatmak
isteyenler var. Gençler sahlepe biraz
yabancı. Pek bilmiyorlar. Ama bilenler
de var. Yaşı 40 – 45’in üzerinde olanlar
için zaten çok tanıdık bir şey bu sahlep.
Sahlep soğuk ister. İşte bugün olduğu
gibi kar ister, buz ister. Bu sene kış çok
soğuk gidiyor. Kar da gördük. Tam
sahlep havası yani. Böyle soğuk ve karlı
bir havada sahlepten daha güzel, daha
faydalı bir içeçek yoktur. Bunu herkes
çok iyi bilsin.” sözlerinden sonra, “Hem
kaynaaaar, hem oynaaaar!...” diye
bağırarak karlı İskeçe sokaklarında
yürümeye devam etti... 

Midilli’de can yeleği mezarlığı
MİDİLLİ Adası’nda çöplük haline gelen bir

arazide, can yeleği, şişme bot ve bir zamanlar
sığınmacılara ait çeşitli eşyalardan oluşan
yığınlar, tarihin en büyük göç olaylarından
birinin acı hatıralarını simgeliyor.

Molivos bölgesinde, yaklaşık 40 bin
metrekarelik alana yayılan bu yığınlar,
sığınmacıların Ege Denizi’nde sıklıkla ölümle
sonuçlanan yolculukları sırasında yaşanan
dramın izlerini barındırıyor.

Midilli Adası’na vardıktan sonra herhangi bir
şekilde Avrupa yolculuğuna devam etmeyi
başaran sığınmacılardan kalan eşyalar arasında
yoksulluklarını gözler önüne seren giysiler,
ayakkabılar ve oyuncaklar, bu ölümcül
yolculuktan geri kalan acı hatıralar olarak
dikkati çekiyor.

Adada geri dönüşüm tesislerinin
bulunmaması ve ana karadaki merkezlere
ulaştırılmasının pahalıya mal olması nedeniyle
akıbeti belirsiz yığınların biraz ötesinde
sığınmacıların Midilli’ye ulaşmalarında
kullanılan eski balıkçı tekneleri de göze çarpıyor.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının, can yeleklerini

çanta gibi kullanılabilir ürünlere dönüştürme
çabaları ise yığınların büyüklüğü karşısında
oldukça sınırlı kalıyor.

Sığınmacı krizinin ve göç sırasında denizde
hayatını kaybeden yüzlerce sığınmacının
sembolü haline gelen can yelekleri, krize dikkat
çekmek için gerçekleştirilen çeşitli gösterilerde
kullanılırken, birçok sanat eserine de ilham
kaynağı olmuştu.

Sığınmacıların boğulmalarının bir sebebi
olarak gösterilen ucuz can yelekleri Londra’nın
Parlamento Meydanı’ndaki bir gösteride de
kullanılmıştı.

Başbakan Aleksis Çipras da geçen haziranda
Atina’yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) eski
Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’a bir sığınmacının
geride bıraktığı can yeleğini hediye etmişti.

Geçen iki yıl boyunca çoğunluğu Suriye ve
Irak gibi savaş bölgelerinden kaçarak Avrupa
ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkan bir
milyonun üzerinde sığınmacı Ege Denizi’ni
aşarak Yunanistan üzerinden göç ederken,
bunların yarısından fazlası Midilli’den geçmişti.

Sahlepçi Hikmet
Usta, İskeçe’nin

simgelerinden biri.
El arabasıyla soğuk

günlerde “Hem 
kaynar, hem oynar”
sesleriyle yaşlısına

gencine sıcacık
sahlep satan usta,

43 yıldır bu işi
yapıyor.
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