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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

15’te 11’de

ekonomi spor

Sıcak hava 
Avrupa’yı 
kavuruyor 

Sosyal medya 
ruh sağlığımızı 
nasıl etkiliyor? 16’da

Hükümet 
‘yangın tazminatını’

açıkladı 19’da

TTF’den
Yunanistan’a

başsağlığı

İLK yurt dışı ziyaretini
Gümülcine’ye gerçekleştiren
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Batı Takya
Türk Azınlığı temsilcileriyle
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde görüştü. 

Ersoy görüşmesi öncesi
basına yaptığı açıklamada, Batı
Trakya Türkleri’ni ilgilendiren
konuları her zaman Yunan
hükümetiyle yapılan
görüşmelerde gündeme
getirdiklerini söyledi. 

» 4

“Türkiye’nin
azınlığa desteği 
devam edecek”

bilimdünya

Balkanlar’dan
öğrenciler
Edirne’de
buluştu
Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı ile
Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür
Derneği iş birliğiyle yürütülen
"Akademi Rumeli 4" etkinliği, çeşitli
ülkelerden gelen üstün yetenekli 150
öğrenciyi bir araya getirdi. » 13

Yunanistan ile Makedonya (FYROM)
arasındaki isim sorunuyla ilgili varılan
anlaşmayı protesto eden bir grup
Gümülcine’de gösteri düzenledi.
Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolos-
luğu’na doğru yürüyüşe geçti. 
»3

İskeçe Müftülüğü, Kurban Bayramı
nedeniyle “Kurban Bedelleri Toplama
Kampanyası” başlattı. Buna göre
İskeçe Müftülüğü vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonu
gerçekleştirecek.   »12

İskeçe
Müftülüğü’nden
“Kurban
Kampanyası”

“Makedonya”
için toplandılar,
konsolosluğa
yürüdüler

Böyle felaket
görülmedi!

BAŞKENT Atina yakınlarındaki
ormanlık alanlarda çıkan
yangınların meskun bölgelere
sıçraması sonucu en az 83 kişi
yaşamını yitirdi.  Başbakan Aleksis
Çipras, üç günlük milli yas ilan
edildiğini açıkladı. Mecliste
bayraklar yarıya indirildi. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Aleksis
Çipras'la telefonda görüştü.
Erdoğan, Türkiye olarak
Yunanistan'a yardıma hazır
olduklarını kaydetti. 
İTB Gençlik Kolu, onlarca kişinin
ölümüne, yüzlerce kişinin
yaralanmasına ve çok sayıda
insanın evsiz kalmasına neden
olan Atina’daki yangınlarda zarar
gören felaketzedeler için yardım
kampanyası başlattı. Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu da
taziye mesajı yayımladı. 
»6, 7, 8

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın
lideri, DEB Partisi’nin kurucusu ve
Rodop ili eski bağımsız milletvekili
merhum Dr. Sadık Ahmet, 23.
ölüm yıl dönümde kabri başında
anıldı. DEB Partisi ve Sadık Ahmet
ailesi tarafından düzenlenen anma
törenine Türkiye devletini
temsilen Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı ve
Ankara Milletvekili Mustafa
Destici, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren de törene katılanlar arasında
yer aldı.   » 10, 11, 14

Dr. Sadık Ahmet kabri başında anıldı

Atina'nın kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve
kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar,
Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. 
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Makedonya'da "isim anlaşmasına"
yönelik referandum görüşmeleri

Makedonya'da (FYROM) hükümet ve
muhalefet partileri arasında gerçekleşen
toplantıların üçüncü turunda,
Yunanistan ile varılan "isim
anlaşmasına" yönelik referandum
düzenlenmesi konusunda uzlaşma
sağlanamadı.

Başkent Üsküp'teki Milletvekili
Kulübü’nde gerçekleşen toplantıya,
hükümeti temsilen Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliği (SDSM) ile Arnavut
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ve
muhalefeti temsilen İç Makedon
Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal
Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ile
BESA Hareketi’nin muhalefet kanadı
temsilcileri katıldı.

SDSM Genel Başkanı ve Başbakan
Zoran Zaev, görüşmenin ardından yaptığı
açıklamada, Makedon muhalefet partisi
VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristijan
Mickoski'nin müzakereleri engellediğini
savundu.

Mickoski'nin, Devlet Seçim
Komisyonu (DİK) üyelerinin seçilmesi ve
geçici hükümet yönündeki isteklerini,
vatandaşları referanduma davet etme
şartıyla kabul ettirdiğini aktaran Zaev,
muhalefet liderinin boykot ve AB ile
NATO umutlarını yıkmayı tercih ettiğini
söyledi.

Mevcut muhalefet yönetiminin
Makedonya'yı rehin almasına izin
vermeyeceklerini kaydeden Zaev,
"İlerlemiş ve Avrupalı bir
Makedonya'dan yanayız. Kimse bizi
durduramayacak. Devlet Seçim
Komisyonu olacak, referandum olacak ve
vatandaşların iradesi kazanacak." diye
konuştu.

Mickoski de anlaşmaya
varamamalarının sebebinin referandum
sorusunun oluşturulamaması olduğunu
ifade ederek, referandumun başarılı
olması için yüzde 50'nin üzerinde katılım
ve katılanların yarısından fazlasının
olumlu cevap vermeleri gerektiğini
belirtti.

Mickoski, "Bizim tutumumuz açıktır ve
bu partimizin tutumudur. Referandum
sorusu tek anlamlı olmalı. Bu
referandum yasası ve anayasa tarafından
da belirlenmiştir." dedi.

BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti de
toplantının ilk bölümünün olumlu
geçtiğini ancak ikinci kısmının hayal
kırıklığı olduğunu söyledi.

Devlet çıkarlarının, parti çıkarlarının
önüne konulması çağrısında bulunan
Ahmeti, "Bu durumda muhalefetin
devletin çıkarlarına öncelik vermesi
gerektiğini düşünüyorum." ifadesini

kullandı.
BESA Hareketi’nin muhalefet kanadı

Genel Başkanı Bilal Kasami ise
hükümetin genel seçimler öncesi geçici
hükümet ve siyasi partilerin finanse
edilmesi yönündeki iradesini
memnuniyetle karşıladığını belirterek,
"Tüm partiler referandumun başarılı
olması için çalışmalıdır." dedi.

Bugünkü toplantının ilk kısmında

hükümet ve muhalefet referandumun
gerçekleşmesi yolunu açacak önemli
konularda anlaşma sağlamıştı.
Anlaşmaya göre Zaev, VMRO-DPMNE'nin
genel seçimler öncesinde geçici
hükümet, siyasi partilerin devlet
bütçesinden finanse edilmesi ve DİK'in
üyelerinin seçilmesi taleplerini kabul
etmişti.

Dedeağaç ve Gümülcine’de 
üst üste tren kazaları!

GEÇEN hafta Dedeağaç ve
Gümülcine’de meydana gelen iki trafik
kazasında üç kişi hayatını kaybetti. 

DEDEAĞAÇ’TAKİ KAZADA 
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yunanistan'a kaçak giren iki sığınmacı,
yolculuğun yorgunluğundan ve
stresinden rayların üzerinde uyudu ve bir
trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay Dedeağaç bölgesinde meydana
geldi. Makinistin raylarda birilerinin
olduğunu son anda fark ettiği, ancak
treni durduramadığı belirtildi. 

Kazadan yarım saat sonra aynı tren,
yaklaşık on kilometre ileride bir kaza
daha yaptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı
ve Dedeağaç Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı. Polise ve ilgili makamlara
olayla ilgili haber veren makinist, treni

en yakın istasyona kadar götürerek orada
bekleyen polislere teslim oldu.

Şoka giren trenin makinisti gereken
muayeneler için hastaneye götürüldü.
Yolcular iki saatlik gecikmeden sonra
yeni bir makinistle yollarına devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, bölgede
buna benzer birçok kaza yaşanıyor. Zira
tren rayları göçmenler için yol gösterici
bir pusula gibi kullanılıyor, ancak
karanlıkta tren tarafından fark
edilemediklerinden bir çoğu yaralanıyor
ya da hayatını kaybediyor. 

GÜMÜLCİNE’DE TREN KAZASI: 
BİR ÖLÜ BİR YARALI
Öte yandan Gümülcine’nin Büyük
Doğanca köyü yakınlarında trenin özel
bir otomobile çarpması sonucu aracın
sürücüsü hayatını kaybetti. 

Olay, Küçükköy ile Büyük Doğanca
arasındaki demiryolu geçidinde, 25
Temmuz Çarşamba günü saat 16:30
sularında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, aracı kullanan
78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Araçta bulunan bir kadının ise
yaralandığı bildirildi. Yaralı kadının
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığı ifade edildi. 

Gümülcine itfaiyesine bağlı ekiplerin
olay yerinde inceleme yaptığı ve kazanın
meydana geliş nedenlerini araştırdığı
kaydedildi. Trenin, Gümülcine’den
Selanik yönüne gittiği belirtildi. 
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“Makedonya” için
toplandılar, Türk
Başkonsolosluğu’na
yürüdüler...
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YUNANİSTAN ile Makedonya (FYROM)
arasındaki isim sorunuyla ilgili varılan
anlaşmayı protesto eden bir grup
Gümülcine’de gösteri düzenledi. Yaklaşık 500
kişilik grup, 22 Temmuz Pazar akşamı ellerinde
Yunan bayrakları ile Gümülcine şehir
meydanında toplandı. Komşu illerden de
katılımcıların olduğu göstericiler, hükümetin
“Makedonya” politikasını protesto ederken,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na
yürüdü. Gösteriye, Yunanistan kilisesi ve
Aynaroz’dan da temsilciler katılarak konuşma
yaptı. 

Gösterinin organizasyon komitesinde yer
alan Trakya Dimokritos Üniversitesi öğretim
görevlisi Theofanis Malkidis, konuşmasında iki
ülke arasında yapılan Prespes Anlaşması’na
tüm Yunanistan vatandaşlarının karşı çıkması
gerektiğini savundu. Şehir meydanında

yapılan konuşmalarda “Makedonya”
sorununun yanı sıra, Türkiye karşıtı mesajlara
da ağırlık verildi. Konuşmalarda Edirne’de
tutuklu bulunan Yunan subayları da gündeme
getirildi. Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na
doğru yürüyüşe geçti. 

Polis, göstericilerin başkonsolosluğa
yaklaşmasına izin vermedi. Gösterinin
organizatörleri arasında yer alan Mihalis
Kakulidis, Başkonsolosluğun önünde bulunan
panoya bir bildiri astı. Bu sırada göstericiler
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk ve Batı Trakya
Türkleri aleyhinde sloganlar attılar.
Göstericiler daha sonra yeniden Gümülcine
şehir meydanına doğru yürümeye  başladı.
Grup, Gümülcine Türk Gençler Birliği önünden
de sloganlar atarak geçti. Gösteri olaysız bir
şekilde son buldu.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

“Acı diyorum efendim...”

Derinden Farid Farjad
çalıyor. Ayrılık… Boşuna
dememişler “Kemanı

ağlatan adam” diye… Her
notasında hüznüm biraz daha
artıyor. 

Nasıl artmasın ki… Bugünlerde
ülkemin her yerinde hüzün var.
Ölüm kokusu var. 

Ölümün kötüsü olur mu
diyeceksiniz, ama yanarak ölmek
… Çocuklar, kadınlar, yaşlılar,
erkekler, anneler, babalar… Ateş
çemberi altında çaresizlik içinde
kalan insanların yaşadığı acıyı
düşünmek bile istemiyorum.
Çocuklarını o ateş tuzağının
içinden çıkaramayan anne
babaların çözümsüzlüğünü de…  

Hayali olarak kendimi bir ateşin
ortasına koymaya çalışıyorum. Tek
başımayım. Sevdiklerimden
kimseyi hayal bile olsa yanımda
görmek istemiyorum.
Kaçabileceğim, kurtulabileceğim
hiçbir alan yok. Sağa koşuyorum
olmuyor, sola koşuyorum
olmuyor… Ateş çemberine almış
beni; gittikçe daralıyor.
Dayanamıyorum, hemen bu
düşünceden uzaklaşmaya
çalışıyorum. Böyle bir şeyi hayal
etmek bile insanı öyle ürkütüyor
ki… 

Bu nasıl bir acı, nasıl bir felaket
Allah’ım. Hayalete dönüşmüş
yerleşim yerleri… Hayatın yok
olduğu görüntüler bunlar…
İnsanları, hayvanları, doğayı
yutmuş; evler, araçlar kül olmuş…

Her yerde acı var. Sosyal
medyada herkes acısını
paylaşmak, felaketin ta ortasında
kalan insanların acısına ortak
olmak için adeta yarışıyor. Atina
yanıyor, Atina’da yanan insanlar,
hayvanlar ve doğa ile birlikte
herkesin de içi yanıyor. 

Derinden Farid Farjad çalmaya
devam ediyor.  

“Acı diyorum efendim, o da
evrensel olmalı; Bir çocuğun eline
diken batsa; insanoğlu yanmalı.”

diyor ya Farjad. 

Eline diken batan çocuğun
acısını ilk hisseden, bu acıya ilk
ortak olanlardan biri de Türk insanı
oluyor. Komşunun acısı, komuşuyu
da sarıyor hemen. Tıpkı yıllar önce
Marmara ve Atina depremlerinde
olduğu gibi..

#Yunanistan hashtag’i bir anda
twitterda trend topic oluyor.
Türkiye’den Yunanistan’a gelen
destek mesajlarıyla, dünyanın en
yaygın sosyal medya ağında,
dünyanın birinci konusu oluyor
Atina’daki yangınlar. 

Sadece twitterda değil, diğer
sosyal ağlarda da günün konusu
Atina’daki yangınlar. Destek
mesajları birbirini takip ediyor.
Ege’nin öbür kıyısından insanlar
birden Yunan dilini de söküyor
sanki. Seslerini karşı kıyıya
duyurmak için mesajlarında
Yunanca da sesleniyorlar
komşularına.

Edirne’den bir gazeteci
arkadaşım mesaj atıyor. “Geçmiş
olsun komşunun Yunancası bu mu,
doğru mu?” diye soruyor… Ertesi
gün kapı komşusu Edirne’de iki
yerel gazete bu manşetle çıkıyor. 

Öyle bir yara ki, kapanması çok
güç. Bırakacağı izler kuşkusuz çok
büyük. Ama acılar paylaşılarak
tüketilir; yok olmasa bile yükü
azalır. Zaman, herkesin yardıma
koşma zamanı. Acı çekenin elinden
tutma, yarasını sarmaya, derman
olmaya gayret etme zamanı.
Herkesin elinden ne geliyorsa
yapma zamanı.

Ülkemde ölüm kokusu var…
Birbirine sarılarak ölen çocukların,
ailelerin, çaresiz insanların ölüm
kokusu. Ağlıyor yüreğimiz. İnsan
olan herkesin yüreği ağlıyor. 

Şair Ahmet Arif’in dediği gibi…

“Nerede bir can ölse, oralı olur
yüreğim.Olmalı zaten. Olmazsa
insan olmaz yüreğim...!”

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3

ULUSAL basında, terör
örgütü FETÖ üyesi binlerce
kişinin ülkeye iltica talebinde
bulunduğu belirtildi.

Real News gazetesine göre,
Yunanistan’a kaçarak iltica
talebinde bulunan Türk
vatandaşlarının sayısı giderek
artıyor. Son dönemde ülkeye
siyasi sığınma talebinde
bulunanların çoğunluğunun
terör örgütü FETÖ üyesi olduğu
ifade edildi. 

Habere göre 15 Temmuz 2016
darbe girişiminden sonraki
dönemde Yunanistan’a kaçıp
siyasi sığınma talep eden 3 bin
251 Türk vatandaşının
çoğunluğu FETÖ üyesi.
Gazetenin verdiği bilgilere göre,

2018 yılının Ocak ayında 122,
Şubat ayında 128, Mart ayında
143, Nisan ayında 114, Mayıs
ayında da 231 Türk vatandaşı
Yunanistan’a kaçtı ve siyasi
sığınma talep etti. 2018 yılının
Haziran ayında ise 411 Türk
vatandaşı Yunanistan’a kaçtı.
Gazete, 2017 yılında toplam bin
827 Türk vatandaşının
Yunanistan’a siyasi sığınma
talep ettiğini, bu sayının 2013
yılında sadece 17 kişi olduğunu
belirtti. 

Yunanistan, darbe teşebbüsü
sonrası helikopterle kaçan FETÖ
üyesi 8 askerin 4’üne siyasi
sığınma hakkı tanımıştı. Diğer 4
askerin de talepleri incelenme
sürecinde.

Binlerce Fetö’cü iltica 
talebinde bulundu
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Dr. Sadık Ahmet’i anma töreni için
Gümülcine’ye gelen  Büyük Birlik Partisi
(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,
bölgede bir dizi temaslarda bulundu. 

BBP Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut,
Doğu Türkistan Türk Birliği Başkanı Seyyid
Tümtürk, Irak Türkmen Cephesi Türkiye
Temsilcisi Hicran Kazancı’nın eşlik ettiği
Mustafa Destici ilk ziyaretlerini Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’e gerçekleştirdi.
Görüşmeden sonra karşılıklı olarak plaket
takdimi yapıldı.

Destici daha sonra, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ne geçti. Burada
Başkan Aydın Ahmet ve yönetim kurulu
üyeleri tarafından karşılanan heyete
eğitimle ilgili sorunlar aktarıldı. Destici
sorunları bildiklerini ve Batı Trakya’yı
ziyaret etmeye devam edeceklerini söyledi. 

Destici’nin bir sonraki durağı ise Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Merkezi
oldu. Burada Başkan Mustafa Ali Çavuş ve
parti yetkilileri tarafından karşılanan
Destici’ye Batı Trakya Türkleri’nin sorunları
anlatıldı. 

Destici Gümülcine’deki son ziyaretini
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne
gerçekleştirdi. BBP heyeti burada ise
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği yönetim
kurulu üyesi Taha Hüseyinoğlu ve dernek
yöneticileri ile bir araya geldi.

Destici ve beraberindeki heyet  daha
sonra İskeçe’ye hareket etti. BBP Genel

Başkanı Mustafa Destici beraberindeki
heyetle İskeçe Türk Birliği’ni (İTB) ziyaret
etti. İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve diğer
yöneticiler tarafından karşılanan Destici,
İskeçeli soydaşlarla biraraya geldi. Konuk
heyet İskeçe Türk Birliği’nin devam eden
hukuk mücadelesi ve azınlığın diğer
sorunları hakkında dernek yöneticilerinden
bilgi aldı. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi
ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. 

Ersoy: “Azınlığın sorunlarını her
zaman gündeme getiriyoruz”

BBP Başkanı Destici 
azınlık kurumlarını ziyaret etti 

TÜRKİYE Kültür ve Turizm Bakan
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Batı
Trakya Türkleri’ne olan desteğinin
yoğun bir şekilde devam edeceğini
söyledi. 

Ersoy, merhum Dr. Sadık Ahmet
için düzenlenen anma törenine
katılmak için 24 Temmuz Salı günü
Batı Trakya’ya geldi. İlk yurt dışı
ziyaretini Gümülcine’ye
gerçekleştiren Bakan Ersoy, Batı
Takya’daki azınlık temsilcileriyle
görüştü. Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanı Ersoy, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde gerçekleşen
görüşme öncesinde basına
açıklamalarda bulundu. 

Atina’daki yangınlardan dolayı
Yunan halkına başsağlığı dileyen
Ersoy, Türkiye olarak yardıma hazır
olduklarını söyledi. Sadık Ahmet’i
rahmetle ve saygıyla andıklarını ve
verdiği mücadelenin bilincinde
olduklarını ifade eden Ersoy, AİHM
kararlarına ragmen Yunanistan’ın
“Türk” kelimesini kullandırmadığını
söyledi. Yunanistan hükümetiyle
yapılan tüm görüşmelerde gündemde
olmasa da Batı Trakya Türkleri’nin
sorunlarını dile getirdiklerini
vurgulan Ersoy, Türkiye’nin azınlığa
desteğinin yoğun bir şekilde devam
edeceğini söyledi. 

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu:
“Öncelikle bu güzel karşılama için
teşekkür ediyorum. Konuşmama
başlamadan önce biliyorsunuz
Yunanistan’da, Atina bölgesinde
büyük bir orman yangını ile Yunan
halkı mücadele ediyor. Aldığımız
duyumlara göre çok sayıda ölü ve
yaralı varmış. Başta yakınlarını
kaybeden ailelere, tüm Yunan
halkına başsağlığı, yaralılara da acil
şifalar diliyorum. Türk halkı olarak
Yunan halkının bu acısını
paylaştığımızı özellikle belirtmek
istiyorum. Bizler Türkiye olarak
yardım istendiği an bu yardıma
karşılık verebilmek için yangın
söndürme uçaklarının da dahil
olduğu bir ekibi hazır olarak
bekletiyoruz. Allah yardımcıları
olsun.” 

“SADIK AHMET’İN BİRLEŞTİRİCİ
ROLÜNÜ GÖRMEK BİZLERİ
MEMNUN EDİYOR”
Sadık Ahmet’in 23. ölüm yıl
dönümünde onun birleştirici rolünü
görmekten duydukları memnuniyeti
dile getiren Ersoy, “Özellikle Batı
Trakya’daki soydaşlarımızın bu
hassasiyetlerinin devamını ülke
olarak, devlet olarak memnuniyetle
izliyoruz. Sizlerin ‘Türk’ kelimesini
kullandığınız için neler çektiğinizi,
Sadık Ahmet’in bu konuda nelerle
karşılaştığını, sizlere ‘Türk’
kelimesini nasıl miras bıraktığını ve
sizin de bu mirasa nasıl sahip
çıktığınızı gururla izliyoruz. Bu zor
görev sizin için tabii ki artarak devam
ediyor. Bunu sizlerden sonraki
nesillere aktarmak sizlerin görevi, bu
fedakarlığı yapmak öncelikli olarak
sizlerin görevi. Sayın Cumhurbaşkanı
her fırsatta Yunanistan’ı ziyaret ettiği
zaman sizleri de ziyaret ediyor.
Buradaki asıl amaç en üst seviyede
desteğimizi belli etmek.” dedi.  

“YUNAN HÜKÜMETİNDEN BU
KONUDA ISRARCI OLMAMASINI
BEKLİYORUZ”
Batı Trakya Türkleri’ni ilgilendiren
konuları her zaman Yunan
hükümetiyle yapılan görüşmelerde
gündeme getirdiklerini anlatan
Bakan Ersoy şöyle devam etti:
“Yunan hükümetiyle yaptığımız her
görüşme platformunda gündem
olmasa bile gündem haline
getiriyoruz. AİHM’nin aldığı kararlara
rağmen derneklerinizde ‘Türk’
kelimesini kullanamamanız Avrupa
Komisyonu’nda da hala bekletici
sebep bildiğiniz gibi. Yunan
hükümetinden de beklentimiz artık
bu konuda ısrarcı olmaması,
Avrupalılığa yakışır bir şekilde
gerekli düzenlemeleri yapması. Biz
devlet olarak, hükümet olarak bunun
takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Barışçıl platformlarda Yunan
hükümeti ile yaptığımız her
görüşmede diyalogla sizin
sorunlarınızı aşmaya çalışacağız.
Hepsini gündeme getirip çözmeye
çalışacağız. Çünkü devletimiz gerek
Batı Trakya, gerek Oniki Ada’da

yaşayan Türkler, gerekse Türkiye’de
yaşayan Ortodoks Rumlar’ın aslında iki
toplum arasında barışçıl bir elçi olarak
görülmesi gerektiğini, bu şekilde barışa yön
vermesi gerektiğine inanıyor ve bunu
destekliyor. Soydaşlarımız bizim için çok
önemli ve her platformda da bu desteği
göstermek için Cumhurbaşkanımız özellikle
Dr. Sadık Ahmet’in anma törenlerinde
devletimizin en üst seviyede temsil
edilmesini istedi. O yüzden de en üst
seviyede bakan gönderiliyor. Bundan sonra
da bu konuya hassas davranacağız. Rahat
olun. Biz her zaman yanınızda olacağız.
Artan oranlarda yanınızda olacağız. Her

türlü desteği vermek için de hatta Yurtdışı
Türkler Başkanlığı kurumunun başına
başkan olarak Gümülcineli bir arkadaşımız
atandı. Ben de yeni bir bakan olarak ilk yurt
dışı ziyaretimi buraya gerçekleştiriyorum.
Bunların hepsi bir mesaj aslında. Kalpten bir
şekilde sizi desteklediğimizi,
vazgeçmediğimizi, her seferinde daha yoğun
bir şekilde destekleyeceğimizi bilmenizi
istiyoruz. Hem Sadık Ahmet’e, hem
soydaşlık görevinizi yaparak yurt dışındaki
tüm Türklere vermiş olduğunuz hissiyatınız,
destekleriniz için de gurur duyduğumu
özellikle belirtmek istiyorum.”
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Bazı felaketler, acılar vardır ki;
insanda hüzün yaratır. “İnsan”
olmanızdan doğan duygular her

şeyin önüne geçer bazı felaketlerin
karşısında. Kimlik, inanç ve her türlü
görüşten bağımsız olarak dünyadaki
milyarlarca insandan biri olarak,
sadece “insanca” duygu ve düşünceler
vardır kimi hallerde. 

Hafta başında Atina’da yaşanan
yangın felaketi tam da böyle birşeydi.
Alevlerden kaçan insanları, ellerinde,
kucaklarında çocuklarıyla anne ve
babaların yaşadığı felaket geldi
gözlerimizin önüne. Alev ve önünü bile
göremeyen dumanlar içinde kurtulmak
için denizi bulmaya çalışan insanların
yerine koyduk kendimizi. Ve çaresizlik
içinde feci sonu beklemek zorunda
kalanların yaşadıklarını düşündük bir
an için. Gözlerimizi kapatıp 30

saniyeliğine yaşanmış olan felaketi
düşünmek bile ürkütüyor, korkutuyor
insanı. Adeta eşi benzeri görünmemiş
bir karabasan yaşıyor insan. 

Haberler geldikçe felaketin boyutu
da biraz daha gün yüzüne çıkıyordu.
Ayrıntıları okudukça, dinledikçe
yürekler daha da burkuldu.
Görüntüleri ve yaşananları görünce siz
de “bir şeyler” yapmak istiyorsunuz.
Yaşanan felakete müdahale etmek
istiyorsunuz. Ancak elinizden bir şey
gelmiyor, gelemiyor ne yazık ki!.. 

Allah kimselere böyle acılar
yaşatmasın. 

Atina’daki yangınların neden olduğu
felaketin boyutları belli oldukça,
insanların duygu, düşünce, inanış ve

hatta öfkelerini ifade etme mecrası
haline gelen sosyal medya da
hareketlenmeye başladı. Atina’daki
yangın felaketi kısa zamanda sosyal
medyanın bir numaralı konusu oldu. 

Yangın felaketi karşısında başta
anavatan Türkiye olmak üzere komşu
ülkelerin yardım teklifleri de çok
önemliydi. Hatta bu konuda ısrarcı
davranmaları da yaşanan sorunlara ve
kapanmayan yaralara rağmen,
komşuluk hukukunun capcanlı
olduğunu görmek açısından son
derece olumluydu. Bunun daha önce
örneğini 1999 yılındaki Marmara ve
sonrasındaki Atina depremlerinde
yaşamıştık. Depremlerle başlayan
yakınlaşmanın daha sonra Türkiye ile
Yunanistan arasında ne denli
ilerlediğini de biliyor ve hatırlıyoruz. 

Bu noktada kendi “mahallemizle”
ilgili olarak da bir şeyler söylemek
gerekir diye düşünüyorum. Batı Trakya
Türklerinin yangın felaketi nedeniyle
gösterdikleri dayanışma ruhunun
önemli olduğuna inanıyorum. Azınlık
insanı yaşanan bu acı karşısında
samimi, içten ve son derece “gerçek”
bir şekilde bu acıyı paylaştığını
gösterdi. Batı Trakya insanının elinden
ve dilinden bilgisayar ve telefon
ekranlarına yansıyan duygu,
düşünceler ve temenniler samimi ve

içten duyguların tercümanından
başkan bir şey değil. Peki tüm bunları
neden söylüyorum? “Yaşanan bu acı
karşısında, paylaşılan dayanışma
mesajlarının reklamı yapılır mı
kardeşim?” diye muhtemelen içinden
geçirenler olabilir. Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumunu, ülkesine
“yabancı” , “entegrasyona ihtiyacı
olan” hatta “ülkesinin iyiliğini
istemeyen” bir topluluk olarak
göstermek isteyen odaklara bir cevap
niteliğinde söylüyorum. Zira, Batı
Trakya Türk Azınlığı, onların bizi
göstermek istediğinden çok daha
farklı, çok daha olgun. 

Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu, vatandaşı olduğu devlet,
ona yaklaşmaktan çekinse veya korksa
da veya ona “yabancı” muamelesi
yapsa da, azınlık ülkenin yaşadığı
acılara samimi bir biçimde “ortak”
olarak aslında bu ülkenin bir parçası
olduğunu gösteriyor. İnsanlığını adeta
kanıtlıyor. Devlet azınlığa yaklaşmakta
ürkek davransa da,  azınlıkla
arasındaki duvarları ortadan
kaldırmasa da, azınlık toplumu bu asil
duruşundan imtina etmeyecektir. 

Bu tür acıların bir daha
yaşanmamasını tüm kalbimle
diliyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

Yangın…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Hristodulakis: 
“Tütün üreticisine 
destek için geldik”

DEMOKRATİK İttifak’tan PASOK Genel
Sekreteri Manolis Hristodulakis ile Tarımdan
Sorumlu Gölge Kabine Bakanı olan Serez
Milletvekili Mihalis Tzelepis, 19 Temmuz
Perşembe günü Gümülcine’yi ziyaret etti.
Demokratik İttifak Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet’in eşlik ettiği Hristodulakis ve
Tzelepis, Gümülcine ve Kozlukebir
belediyelerinde temaslarda bulundu. 

Özellikle tütün üretiminin yoğun olarak
yapıldığı köylere bir dizi ziyaret
gerçekleştiren Hristodulakis ve
beraberindekiler, tütünleri büyük oranda
zarar görmüş üreticilerle bir araya geldi.  

Milletvekili İlhan Ahmet’in eşlik ettiği
heyet, bu yıl bölgedeki tütünde hastalığa
bağlı olarak meydana gelen üretim ve kalite
düşüklüğüyle ilgili yerinde tespitlerde
bulundu. 

Ziyaretin ardından düzenlenen basın
toplantısında tütün üreticisine destek için
Rodop iline geldiklerini ifade eden PASOK
Genel Sekreteri Hristodulakis, bölge
milletvekili İlhan Ahmet’in tütün ve tütün
üreticisi için verdiği mücadeleye dikkat çekti. 

Genel Sekreter Hristodulakis, tütündeki
zararlar konusunda hükümeti bir kez daha
tazminat ödemeye çağırdı.

Domruköylü soydaş
motosiklet kazasında
hayatını kaybetti

KOZLUKEBİR Belediyesi'ne bağlı Domrüköy’de ikamet eden Hasan
Koca İsmail, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Acı
haber Kocaman ailesini ve Domruköylüleri yasa boğdu.

Hasan Koca İsmail 48 yaşındaydı. 
48 yaşındaki Hasan Koca İsmail’in, Cumartesi gecesi saat 04.30

sularında köyün dışında park halindeki bir tırın tekerleğine çarptığı
bildirildi. Hasan Koca İsmail, olay yerinde can verirken, kazanın nasıl
meydana geldiği ise bilinmiyor.

Kazanın olduğu yerde polisler inceleme yaptıktan sonra Hasan Koca
İsmail’in cesedi otopsi için hastaneye götürüldü. 

Hasan Koca İsmail, 23 Temmuz Pazartesi günü öğle namazından sonra
Domruköy'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 
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MORA Yarımadası’ndaki
Aigialia Metropoliti
Amvrosios, başkent Atina
yakınlarındaki orman
yangının Başbakan Aleksis
Çipras’ın ateist olması
nedeniyle çıktığını ileri sürdü.

Amvrosios, blog
hesabından yayımladığı
mesajında, “Çipras’ın ateist
olması Tanrı’nın gazabını
çekiyor. Çipras ve diğer ateist
arkadaşları genel felaketin
sorumlularıdır.
Tanrıtanımazlıkları Tanrı’nın
öfkesine neden oluyor. Büyük
yangın, Gerania Dağı’na
düşen bir yıldırım ile başladı.
Bu gökten gelen açık bir
mesaj.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da, orman
yangınları dışında yolcu
otobüslerine yıldırım
düşmesi, yollarda masum
insanların öldürülmesi gibi
daha başka “garip” olayların
da yaşandığını savunan
Amvrosios, Atina
yakınlarındaki yangının
“Tanrı’ya dua ederek
söndürülebileceğini”
kaydetti.

Yunanistan’ın karşı karşıya
bulunduğu sorunların yeni
nesil Yunanlıların Tanrı’nın
yolundan uzaklaşması
nedeniyle yaşandığını
vurgulayan Amvrosios,
“Aleksis Çipras! Tanrı’nın
yardımı olmadan sorunlar
çözülmez. ‘Tanrım, kurtar
bizi’ şeklinde bir cümle bütün
yangınları söndürebilirdi.”
değerlendirmesinde bulundu.

Amvrosios’un bu ifadeleri,
Yunanistan Başpiskoposu
İeronimos’un yanı sıra çok
sayıda kişi tarafından da
tepkiyle karşılandı.

Başpiskoposluktan yapılan
yazılı açıklamada,
Amvrosios’un Başbakan
Çipras ile ilgili ifadelerinin
“üzücü bir olay” olduğu
belirtilerek, “Genellikle
bunların kişisel görüşler
olduğunu söylüyoruz. Ancak
kişisel görüşlerin de bir sınırı
olmalı. Tanrı sevgi demektir,
intikam almaz.” denildi.

Böyle felaket görülmedi!

Din
adamından
inanılmaz
açıklama

BAŞKENT Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan
yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu en az 83 kişi
yaşamını yitirdi. 

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak,
bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak
öldükleri kaydedildi. 

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce
kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı’na
ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla
bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu arada Başbakan Aleksis Çipras, Bosna-Hersek’e düzenlediği
geziyi yarıda keserek Atina’ya döndü.

23 Temmuz Salı günü öğleden sonra Atina’ya yaklaşık 20
kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve
yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi
etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200
itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve
helikopterlerle de havadan müdahale edildi. 

Yunan İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, başkentin 50
kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman
yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme
aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle
oluşan duman Atina’da gökyüzünü kaplarken, Atina’yı Mora
Yarımadası’na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle
İtfaiye Teşkilatı’nın yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve
Avrupa Sivil Savunma Mekanizması’ndan yardım talebinde
bulunuldu.

Can kaybının yüksek olmasının, farklı bölgelerde neredeyse
aynı saatlerde başlayan yangınları söndürmek için itfaiye
ekiplerinin yetersiz kalması ve yaklaşık 80 kilometre hızla esen
rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin meskun bölgelerde
hızla yayılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Başbakan Aleksis Çipras halka hitabında, hayatını kaybedenler
anısına üç günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Meclis Başkanı Nikos Vutsis’in kararıyla, yaşanan yangın
felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirildi. 

Başkent Atina’nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı
kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Vali Rena Duru’nun,
yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki’de olağanüstü hal ilan
ettiği belirtildi. 

Yunanistan Yüksek Mahkemesi yangınlar için soruşturma
açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da

başlandı.

ERDOĞAN, ÇİPRAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Aleksis
Çipras’la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras’a Atina yakınlarında yaşanan
yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu
belirtti.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde
bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın acılarını paylaştığını
ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma
hazır olduklarını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “YARDIMA HAZIRIZ”
Yunanistan’da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şunları kaydetti:

“Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı
dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias’ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine
söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili
bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç
duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti.” 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı
dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya
(FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’a Attiki’deki yangında
söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil
tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer
verildi.

TARİHİN EN BÜYÜK YANGINI
Atina’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve
Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden
meskun mahallelere sıçrayan yangınlar, ülke tarihinin en büyük
felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla
can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu. 

BİR BELDE HARİTADAN SİLİNDİ
Rafina yakınlarındaki Mati beldesi ise yangının en çok etkisini
gösterdiği bölge oldu. Yazlık beldede binden fazla evin kül olduğu,
yüzlerce aracın ise yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. 

Atina’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina
bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun
mahallelere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın
felaketlerinden birine yol açtı. 
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İTB Gençlik Kolu
felaketzedeler için
yardım topluyor

İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Gençlik Kolu, onlarca kişinin
ölümüne, yüzlerce kişinin
yaralanmasına ve çok sayıda
insanın evsiz kalmasına neden
olan Atina’daki yangınlarda
zarar gören felaketzedeler için
yardım kampanyası başlattı.
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu da taziye
mesajı yayımladı. 

Konuyla ilgili olarak İskeçe
Türk Birliği’nden yapılan yazılı
açıklama şöyle: 

“İskeçe Türk Birliği Gençlik
Kolu, Atina bölgesindeki
yangınlardan zarar gören
felaketzedeler için yardım
topluyor. 

Siz de destek olup, yardım

kampanyasına katılmak
istiyorsanız yardım
malzemelerini bugün İskeçe
Türk Birliği’ne bırakabilirsiniz.
Yardım kampanyamız 27
Temmuz Cuma gününe kadar
devam edecektir.”

Açıklamada, toplanacak
yardım malzemeleri şu şekilde
sıralandı: Su, makarna, pirinç,
süt, ıslak mendil, konserve,
bisküvi, Betadin,
Panadol/Depon, Fucidin,
Bepanthol, pamuk, Flamigel,
ispirto, peçete, sabun ve sargı
bezi olarak belirlendi. 

DANIŞMA KURULU’NDAN
TAZİYE MESAJI
Bu arada, Batı Trakya Türk

Azınlığı Danışma Kurulu
yayımladığı yazılı açıklamayla,
Atina’da yaşanan felaketle ilgili
üzüntüsünü dile getirdi. 

Açıklamada şu ifadeler yer
aldı: 

“Ülkemiz Yunanistan’ın
başkenti Atina ve çevresini
etkileyen yangın felaketinde
çok sayıda can kaybı olduğunu
ve ayrıca yüzlerce kişinin bu
felaket sonucunda
yaralandığını üzüntüyle
öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elim felakette hayatını
kaybedenlere başsağlığı,
yakınlarına sabır, yaralılara da
acil şifalar diliyoruz.”

Atina’daki orman
yangınlarının ardından
ulusal yas ilan
edilirken, Türkiye’nin
Atina Büyükelçiliği,
Gümülcine
Başkonsolosluğu ve
diğer
konsolosluklarda
bayraklar yarıya
indirildi.
Yunanistan’ın yas
ilanının ardından
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği ve
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
bayrak yarıya indirildi.
Türkiye’nin Selanik,
Rodop ve Pire
başkonsolosluklarında
da bayraklar yarıya
indirildi. 

YUNANİSTAN’daki orman
yangını felaketi konusunda
Türk halkı Yunanistan’ın
acısını paylaşırken, Edirne’de
bazı gazetelerin Yunanca
“Geçmiş olsun komşu”
başlıklarıyla çıkması dikkat
çekti.

Edirne’de yayınlanan yerel
gazetelerden “GÜNDEM” ve
“HUDUT”, yangın felaketini
“Geçmiş olsun komşu”
anlamına gelen Yunanca
başlıklarla duyurdu. Diğer
gazeteler de Türkçe başlıklarla
yangın felaketini

okuyucularına aktırırken,
Edirne’nin duyduğu üzüntüyü
dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, Yunanistan’da
çıkan yangının kendileri çok
üzdüğünü belirterek,
“Yunanistan’ın başkenti
Atina’nın doğu Attiki bölgesi
belediye başkanını arayarak
taziye mesajlarımı illettim ve
yardım için hazır olduğumuzu
söyledim. O da bana teşekkür
etti. Yardım isterse arayacağını
söyledi.” dedi.

Edirne’de gazeteler
Yunanca 
başlıklarla çıktı

Bayraklar yarıya indirildi

• 2000’de Sisam Adası’nda
çıkan yangından çok sayıda
yerleşim yeri etkilenmişti. 145
bin dönüm arazinin külle
döndüğü yangında 47 ev hasar
görmüştü. Aynı yıl, Korint
kenti civarında çıkan yangında
da 200 bin dönümlük arazi
yanmıştı. 

• Birbiri ardına çıkan orman
yangınlarının büyük acılara
yol açtığı 2007’nin Ağustos
ayında Mora Yarımadası’ndaki
Zaharo kasabası alevlere
teslim olmuştu. Yangında 63
kişi yaşamını yitirmişti. 

• Aynı yıl, çeşitli bölgelerde

çıkan yangınlar sonucu yüz
binlerce dönüm arazi yanmış,
toplam 84 kişi hayatını
kaybetmişti. 

• 2008’de Rodos Adası’nda
yaşanan yangında 110 bin
dönüm arazi kül olmuştu. 

• Pendeli’de 21 Ağustos
2009’da büyük bir orman
yangını çıkmış ve 175 bin
dönüm arazi yanmıştı.

Araştırmalar, sıklıkla çıkan
orman yangınlarının genellikle
ihmal ve dikkatsizlik
yüzünden olduğunu
gösteriyor.

Son 20 yılın en 
büyük yangınları
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Küçük dostlarımızı ne zaman
veteriner hekime götürmeliyiz

Merhaba sevgili Gündem Gazetesi
okurları,

Sevimli dostlarımızla ilgili olarak
en sık karşılaşılan acil durumlar ve
çözümleri, veteriner hekiminize ne
zaman başvurmanız gerekir
sorularına cevap arayacağız bu
sayımızda.

Küçük yaramazın yememesi
gereken zehirli bir madde ya da
kimyasalı yediğini fark ettiyseniz; bu
durumda hiç vakit kaybetmeden
hekiminize başvurmanız
gerekmektedir.

Köpeğinizle bir gezinti yapmaya
karar verdiniz veya kediniz dışarı çıktı
ya da evde oynarlarken bir yerlerini
yaraladılar ve kanaması var. Bu
durumda acilen minik dostunuzu
veteriner hekiminiz görmelidir.

Sizlerde tedbir amaçlı hemen
yarayı bethadine ile temizleyin ve
bölgeye temiz bir bezle baskı
uygulayın. Eğer yarım saat içinde
kanama durmaz ise diş etleri soluk
renk almaya başladıysa acil ve mutlak
olarak veteriner hekiminizden destek
almalısınız.

Minik dostunuz oyun oynarken bir
yere çarptı ve topallamaya başladı.

Topallaması kısa sürede geçerse,
çok büyük ihtimalle iyidir. Eğer
topallaması düzelmemişse, bacağı
normalin dışında bir şekilde
görünüyorsa, şişlik varsa veya
topalladığı yerin üstüne baskı
yapmanıza izin vermiyor, acı
çekiyorsa yine veteriner hekiminize
başvurmalısınız.

Yine yavru kedi / köpekleri olan
hasta sahiplerimizi sıkça endişeye
düşüren bir durum; canlımın dişi
kırıldı veya düştü, ne yapacağım?
Korkmanıza gerek yok minik
dostlarımız ortalama 5,5 aylıkken
sütdişlerini döküp kalıcı dişlerini
çıkartırlar, bu tamamen fizyolojik bir
durumdur.

Küçük dostunuz ishal sorunu
yaşıyorsa;bu durum ne kadar acil ve
önemlidir?

İshal; yiyecek değişimi gibi çok
basit bir nedenden
kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir
sağlık sorunundan, enfeksiyondan da
kaynaklanabilir. İshal bir hastalık
olmaktan çok hastalığın veya mide
bağırsak kanalının düzgün
çalışmadığının ifadesidir. Sonuçta
ishal vücudun sindirilen kötü
yiyecekleri ya da yiyeceklerden
kaynaklı patojenleri dışarı atma
yoludur.

İshale neden olan sebepler?
• Diyet değişikliği
• Belli bir yiyeceğe olan reaksiyon
• Zehirli bir maddenin ya da bir

bitkinin vücuda alınmış olması
• Oyuncak, plastik poşet gibi

yabancı bir maddenin sindirilmiş
olması

• Bakteriyel ya da viral enfeskiyon
• İç parazitler
• Böbrek ve karaciğer

rahatsızlıkları
• Sindirim sistemiyle ilgili

organlarda kanser
• Alerjik durumlar
• Colitis
• Stress
• Hemmorhagic gastroenteritis
• Bağırsak hastalıkları Çöp ya da

bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi
• Yaz aylarında özellikle su

kaplarında fazlalısıyla ısınan sular
• Bazı ilaçlar
Köpeğiniz veya kediniz ishal

olduğunda, mutlaka dışkılama
sıklığını ve dışkının özelliğini
gözlemleyin.

Kedi ve köpeğin dışkısının koyu
renkli olması (koyu kahve siyaha
yakın), dışkıda mukus ya da kan
olması mide veya sindirim sisteminde
bir iç kanamayı gösteriyor olabilir.
Hemen veteriner hekiminize
danışmalısınız.

Canlımızda durgunluk enerjisinde
dikkat çekici düşüş iştah kaybı var ise
acil veteriner hekim desteğine ihtiyacı
olduğunun göstergesidir. Köpeğinizin
vücudu susuz kalmış olabilir ya da
mide ve sindirim sisteminden
kaynaklı problemler yaşıyor olabilir.

İshale ek olarak kusmaya
başladıysa, bu köpeğinizin
zehirlendiğinin ya da ciddi bir sağlık
sorununun işareti olabilir. Karın
bölgesinde şişkinlik, karna
dokunulduğunda ağrı hissi, solunum
hızının artması durumlarında
hekiminizi aramalısınız.

Canlımızın yaşı, sağlık durumu,
dışkının miktarı, dokusu ve sıklığına
bağlı olarak 24-48 saatten fazla
sürüyorsa veteriner hekiminizi ziyaret
etmelisiniz.

Küçük dostum kusuyor acaba
neden?

1-Hayvan midesini, bozacak uygun
olmayan bir şeyler yer. Baharatlı,
tuzlu, yağlı ev yemekleri, sosis, salam
gibi insan gıdaları tüketmesi

2-Bozuk gıdaların tüketilmesi
3-Uzun süre açıkta kalmış kuru

mamaların yaş mamaların tüketilmesi
4-Yaş mamaları dolaptan çıkartılıp

uygun sıcaklığa gelmeden tüketilmesi
5-Fazla gıda tüketilmesi sonucu

sindirilmemiş gıdanın çıkarılması
6-Kedilerde yalayarak yuttuğu

tüylerin kusarak çıkartılması
7-Yabancı nesneler yeme.  Mide ve

bağırsak yolunda geçemeyecek ve
yapışacak bir şeyler yemiştir.

8-Birçok bitkiyi çiğnemek veya
zehirli maddeler yeme.(çeşitli
zehirlenmeler)

9-İç parazitleri neden olduğu
iltihaplanma, tahriş.

10-Organ iltihaplanmaları,
enfeksiyon veya bozukluk, örneğin
böbrek rahatsızlığı.

11-Köpek gençlik hastalığı gibi
viral ya da bakteriyel kökenli
hastalıklar.

VETERİNER BAKIŞI

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

Ulusal basın: Faciaya
yıllar süren ihmal ve
siyasi alışverişler yol açtı

BAŞKENT Atina yakınlarında onlarca
kişinin ölümüne yol açan orman yangını,
ulusal basında “Faciaya yıllar süren ihmal ve
siyasi alışverişler yol açtı” yorumuyla yer aldı.

Gazeteler, ülkenin yakın tarihindeki en
ölümcül yangın felaketi olarak tanımlanan
faciayla ilgili haberleri manşetten ve çok
sayıda fotoğrafla duyurdu.

Yangında hayatını kaybedenler nedeniyle
ülkenin derin üzüntü içinde olduğuna dikkat
çeken gazeteler, yaşanan felaketin ihmal ve
dikkatsizlik yüzünden meydana geldiğine
dikkati çekti.

“Avgi” gazetesi, “Yunanistan yasta” başlıklı
haberinde, Doğu Attika bölgesindeki yangında
kaybolanların sayısının henüz tam olarak
bilinmediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülke
liderlerinden destek mesajları geldiğini
kaydeden Avgi gazetesi,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakan Aleksis Çipras’ı telefonla
arayarak yangında hayatını kaybedenlerin
ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini ve
“Yunanistan’ın bu zor anlarında Türkiye’nin
yardım etmeye hazır olduğunu” söylediğini
aktardı.

“Ta Nea” gazetesi, “Ulusal trajedi - Öfke ve
acı” başlığıyla yayımladığı haberinde,
yangında 20’si yabancı 150 kişinin
kaybolduğunu belirterek felaket bölgesinde
arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü
yazdı.

Yangın bölgesindeki kurtarma ekiplerinin
dramatik ifadelerine yer veren gazete, yangın
esnasında Mati bölgesinde mahsur kalan bir
aile üyelerinin cesetlerinin birbirlerine sarılmış
şekilde bulunduğunu belirtti.

“Eleftheros Tipos” gazetesi, “Onları alevlere
terk ettiler” başlığını attığı haberinde, yetkili
kurum ve makamların yangın sırasında
özensiz ve ihmalkar hareket ettiğini kaydetti.

Devlet mekanizmasının yangına müdahale
etmekte çok geç kaldığını, yangın söndürme
çalışmaları esnasında ilgili kurumlar arasında
büyük karmaşa yaşandığını ve herkesin kendi
başına hareket ettiğini ileri süren gazete,
“Devletin -sorumsuz- sorumlularından tek bir
istifa bile yok.” ifadelerine yer verildi.

“Ethnos” gazetesi, “Kıyamet” başlığını
kullandığı haberinde Atina yakınlarındaki

ormanlık bölgede çıkan yangında kitlesel
ölümler yaşandığını, yangında kaybolanların
sayısının ise henüz tam olarak bilinmediği
yazdı.

Yangının bazı noktalarda hala kontrol altına
alınamadığı belirtilen haberde, 81 kişinin
hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin
kaybolduğu faciaya “yıllarca süren ihmallerin,
dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin” yol
açtığı vurgulandı.

“Dimokratia” gazetesi, “Cinayet” başlığıyla
verdiği haberinde, başkent Atina
yakınlarındaki yangın felaketinde tarifi
mümkün olmayan acılar yaşandığını belirterek
,yetkili makamların bunda büyük sorumluluğu
bulunduğunu ileri sürdü.

Gazete, yetkililerin ilk anda yangının
boyutunu tahmin edemediğini, yangından
etkilenen bölgelerdeki insanların yardım
çağrılarına zamanında cevap verilmediğini
vurguladı ve üç günlük ulusal yas süresince
“kaderci” ve “yeteneksiz” olarak tanımladığı
politikacıların hiçbirinin fotoğrafını
sayfalarında yayınlamayacağını kaydetti.

Yangından ölenler 
için dua ettiler

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde
yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın
felaketinde hayatını kaybedenler için bir
araya gelerek dua ettiler.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı
önünde gerçekleştirilen anma törenine,
adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlar
katıldı.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde
“Acınızı paylaşıyoruz.” yazılı dövizler
taşıyan vatandaşlar, yangında ölenler için
saygı duruşunda bulundu, ardından dua
etti.

Gökçeada merkezindeki kilisenin
bahçesine yaktıkları mumları bırakan Rum
kökenli vatandaşların burada dua
etmesinden sonra anma töreni sona erdi.
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Sosyal medya ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?

SAĞLIK uzmanları,
oturmanın sağlığa en az sigara
içmek kadar zararlı olduğunu
söylemeyi çok sever. Oturmanın
ne kadar çok hastalığa yol açtığı
ve her yıl kaç insanın ölümüne
sebep olduğu göz önünde
bulundurulursa, aslında
oturmak sağlığınıza
verebileceğiniz en kötü
zararlardan biri. Ancak
otururken genelde yaptığımız
şey de bir o kadar endişe
uyandırıcı: Birkaç dakika (ya da
belki birkaç saat) boş zamanımız
olduğu anda boş bir akılla sosyal
medya hesaplarımıza göz
gezdirmek. Ve içgüdülerimizin
de, yapılan sayısız araştırmanın
da söylediği gibi bu alışkanlık,
kolektif psikolojimize çok iyi
gelmiyor. Amerikan Pediatri
Akademisi, sosyal medyanın
çocuklar ve gençler üzerinde
oluşturabileceği sanal
kabadayılık ve “Facebook
depresyonu” gibi olumsuz
etkiler hakkında uyarılarda
bulunmuştu. Ancak aynı riskler
başka jenerasyonlar için,
yetişkinler için de geçerli
olabilir. Aşağıda sosyal
medyanın akıl sağlığına çok da
iyi gelmediğini, hatta hasara
sebep olabileceğini gösteren
bazı araştırmaların özeti
bulunuyor.

Bağımlılık yapıcı
Sosyal medya bağımlılığı bir

yana, uzmanlar henüz internet
bağımlılığının bile gerçek olup
olmadığı hakkında hemfikir
olmasa da, ikisinin de gerçek
olabileceğini destekleyen pek
çok kanıt var. Nottingham Trent

Üniversitesi’nde yapılan bir
araştırması, psikolojik karakter,
kişilik ve sosyal medya
kullanımı hakkında yapılmış
olan eski deneylerin üzerinden
geçti. Yazarların ulaştığı sonuç
ise şu: “Özellikle de Facebook
bağımlılığından bahsetmek
mümkün, çünkü kişisel hayatı
ihmal etme, zihin meşguliyeti,
gerçeklerden kaçma,
sakinleştirici etkilere sebep
olma, tolerans geliştirme ve
bağımlılığı gizleme gibi bazı
bağımlılık göstergeleri, sosyal
medyayı çok fazla kullanan
insanlarda bulunabiliyor.”
(Yazarlar aynı zamanda
insanları aşırı sosyal medya
kullanımına teşvik eden
özelliklerin kişiye göre
değiştiğini de söylüyor. Mesela
içe dönük, dışa dönük veya
narsist özellikler gösteren
insanlar sosyal medyayı
birbirinden farklı sebepler için
kullanıyor. Ama bunu daha
detaylı anlatmak için başlı
başına bir makale gerekli).
Araştırmalar, sosyal medyayı
bırakan insanların yoksunluk
semptomu yaşadığını da
doğruluyor. Swansea
Üniversitesi’nde birkaç yıl önce
yapılmış olan bir araştırma,
internet kullanımını (yalnızca
sosyal medya değil) bırakan
insanların yoksunluk etkisinin
tüm psikolojik semptomlarını
yaşadığını keşfetti. Yakın
zamanda yapılan takip
araştırması ise internet
kullanımını bırakan insanların
küçük ama kayda değer
fizyolojik değişimlere de maruz

kaldığını keşfetti.
Araştırmacılardan Phil Reed,
“Uzun zamandır dijital cihazlara
aşırı bağımlı olan insanların
onları kullanmayı bıraktığında
endişe problemleri
geliştirdiklerini biliyorduk,
ancak şimdi bu fizyolojik
etkilerin gerçekten vücut
işlevlerinde değişime sebep
olduğunu da görebiliyoruz”
dedi. Bunun sosyal medya için
de geçerli olup olmadığı henüz
belli olmasa da, bazı sonuçlar
olabileceğini gösteriyor.

Mutluluktan çok üzüntüye
sebep oluyor

Ne kadar sosyal medya
kullanırsak, bir o kadar
mutsuzlaşıyoruz. Birkaç yıl önce
yapılan bir araştırma
Facebook’un, hayattan aldığımız
tatmini ve ânın getirdiği
mutluluğu azalttığını fark
etmişti. Gün içinde Facebook
kullanımı ne kadar artarsa, bu
iki değişken de bir o kadar düşüş
yaşıyordu. Araştırmacılar
bunun, Facebook’un diğer tek
başına yapılan faaliyetlerden
farklı bir sosyal dışlanma
algısına sebep olmasıyla ilgisi
olabileceğini düşünüyor.
Dediklerine göre, “Facebook,
insanların anında iletişim
kurmasını sağladığı için çok
değerli bir kaynak gibi
görünüyor. Ancak bulgular şunu
gösteriyor ki Facebook, başka
‘çevrim dışı’ sosyal iletişim
ağlarının yapabildiği gibi
mutluluğu arttırmıyor. Hatta
tam tersine, gençlerin
mutluluğuna zarar bile
verebiliyor.” Başka bir araştırma

ise, sosyal medya kullanımının
daha yoğun bir sosyal dışlanma
hissine sebep olduğunu keşfetti.
Uzmanlar, içlerinde Facebook,
Twitter, Google+, YouTube,
LinkedIn, Instagram, Pinterest,
Tumblr, Vine, Snapchat ve
Reddit’in bulunduğu on bir tane
sosyal medya sitesinin ne
sıklıkla kullanıldığını takip edip
bunu “hissedilen sosyal
izolasyon” ile karşılaştırdı.
Tahmin edebileceğiniz gibi
ortaya çıkan şu oldu ki, insanlar
bu web sitelerinde ne kadar çok
zaman geçiriyorsa, kendilerini
sosyal olarak bir o kadar daha
yalnız hissediyordu. Ve
kendimizi sosyal olarak yalnız
hissetmek hem ruhsal hem de
fiziksel olarak başımıza
gelebilecek en kötü şeylerden
biri.

Kıskançlık kısır döngüsüne
sebep olabiliyor

Sosyal medyanın
karşılaştırma etkeninin
kıskançlığa sebep olduğu
ortada; ne de olsa çoğu kişi
başka insanların tropik
ülkelerdeki tatillerini veya uslu

çocuklarını görmenin onu
kıskandırdığını kabul eder.
Araştırmalar da kesinlikle sosyal
medya kullanımının kıskançlığı
tetiklediğini gösteriyor.

***
Tüm bunlar, sosyal medyanın

hiçbir faydası olmadığı
anlamına gelmiyor. Sosyal
medyanın uzun mesafelere
rağmen birbirimizle iletişim
kurmamızı kolaylaştırdığı ve
yıllar önce izini kaybettiğimiz
insanları bulmamıza yardımcı
olduğu kuşkusuz. Ama yalnızca
biraz zaman öldürmeniz
gerektiğinde, ya da daha da
kötüsü, biraz daha mutlu
hissetmek istediğinizde sosyal
medyaya girmek, büyük
ihtimalle kötü bir fikir. Ve
araştırmalar, Facebook’a ara
vermenin psikolojik sağlığa
katkıda bulunduğunu
gösteriyor. Eğer kendinizi cesur
hissediyorsanız, ufak bir mola
vermeyi deneyin ve nasıl
hissettiğinize bakın. Ve eğer
“kullanmaya” devam
edecekseniz, en azından ölçülü
olun.

GÜN DEM bilim-teknik
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SOLDANSAĞA
1) Ağız kısmı demirden bir ağ – Rokerde ortaya sürülen
eşit miktardaki para 2) Maçta kural dışı hareket –
Devegiller sınıfından bir hayvan 3) Yabani hayvan
yakalama işi – (halk dili) Baş örtüsü 4)
Buğdaygillerden bir bitki – Canlı bir varlığın içinde
bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü 5)
Doğuyla ilgili – İnce, keskin ses 6) Belirti – Işın –
Beddua, ilenme 7) Kendisine güvenilmeyen kimse –
Küçük işaret bayrağı 8) Radyum’un simgesi – Anlak,
dirayet – Bir yüzeydeki ince çizgi 9) Mendelevyum’un
simgesi – (halk dili) Öküz, sığır 10) Bir ağaç türü –
Otomobilin iskelet bölümü 11) Sardalye yavrusu 12)
Lanetlenmiş – Şarap – Bir nota 13) Göz – Kesilmiş
hayvanın iç organlarıyla baş ve ayakları 14) Taş veya
tuğladan yapı – Avanak.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Ufuklar – Büyük tren istasyonu – (halk dili) Kaynak,
pınar 2) Uzun, sade pide – Boynu uzun hayvan – Avuç
içi 3) Kurçatovyum’un simgesi – Eğilimi olan –
Sporcuya yasak olan uyarıcı ilaç 4) Kayıtsız, lakayıt –
(tarih) Eski Macar prensi 5) Aşırı sevgi ve bağlılık
duygusu – Ateşte susuz olarak pişirilmiş et –
Stronsiyum’un simgesi 6) Kesin yargı – Bir değer
yaratan emek – Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu
eti yemeği 7) Viyola – Boyutları olağandan küçük – Kir
izi 8) Kullanmaktan ötürü eskiyen – Ev, mesken 9)
Siyasi topluluk – Yoğurla yapılan içecek – Tantal’ın
simgesi 10) Yayla atılan çubuk – Maksimum –
Hükümdarların oturduğu büyük yapı 11) Yemek,
yiyecek – Açık mavi renginde olan – Hitit. 

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Zarif,
Kanca 2) Ate, Aman, Ak
3) Pt, Tripleks 4)
Takaza, Ata 5) Rap,
Tüyo 6) Ram, Yılgı 7)
İka, Ateş, Öç 8) El,
Fışkın 10) Ast, Lr, Oba
11) Akı, Maestro 12)
Trampa, Ab 13)
Çamuka, Fava 14) Arazi,
Miyop.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1) Zapt, Lime, Akça 2)
Attar, Kalak, Ar 3) Re,
Karar, Sıtma 4) Tapa,
Aft, Ruz 5) Farz, Mazı,
Maki 6) Miat, Taşlama
7) Kap, Üye, Krep 8)
Anlayışlı, Safi 9) Etol,
Anot, Ay 10) Caka, Gök
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Dr. Sadık Ahmet 
23. ölüm yıl dönümünde anıldı

BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın lideri, Dostluk
Eşitlik Barış Pastisi’nin (DEB)
kurucusu ve Rodop ili eski
bağımsız milletvekili merhum
Dr. Sadık Ahmet, 23. ölüm yıl
dönümde kabri başında anıldı.

Batı Trakya Türkleri’nin
hakları için verdiği mücadele ile
azınlık sorunlarını dünyaya
duyuran Dr. Sadık Ahmet, 24
Temmuz Salı günü büyük bir
kalabalığın katılımıyla anıldı. 

DEB Partisi ve Sadık Ahmet
ailesi tarafından Gümülcine
Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri
başında düzenlenen anma
törenine Batı Trakya’nın her
bölgesinden soydaşlar katıldı.

Sadık Ahmet’in 23. ölüm yıl
dönümü nedeniyle Gümülcine
Kahveci mezarlığı’nda
düzenlenen anma töreni
Gümülcine Müftülüğü din
görevlileri Mehmet Hafız ve
Ahmet Arif tarafından sela ve
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla
başladı. Duayı ise Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
Daha sonra protokol
konuşmalarına geçildi. Anma
töreninin açılış konuşmasını
Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş yaptı. Mustafa Ali Çavuş,
“Batı Trakya Türkleri, liderimiz
ve kurucumuz Dr. Sadık
Ahmet’i her geçen gün özlemle
anıyor, yad ediyor; çünkü o Batı
Trakya Türkleri’nin en zor
yıllarında, bir vatandaş olarak
nerdeyse yaşam süremediği
yıllarda, Batı Trakya
Türkleri’nin kurtarıcısı olmuş,
cesaret vermiş, azınlığımızın
Lozan’dan doğan hakları
konusunda uluslararası
kamuoyunu harekete
geçirmiştir. Eğer rahmetli
liderimiz ve dava arkadaşları
olmasaydı, bugün Batı Trakya
Türkleri belki de bu konumda
olamayacaktı. Bizler ona çok
şey borçluyuz. O, bizlere DEB
Partisi’ni emanet bıraktı,
davasını bıraktı. Onun tek
hedefi vardı. Batı Trakya
Türkleri’nin bu topraklarda
insanca bir yaşam sürmesi.
Yoksa kendisi bir doktor olarak

daha rahat bir yaşam
sürebilirdi. Fakat o azınlık
insanının çektiği çileyi görünce
daha zor bir yaşam seçti. Ama
mutlu bir yaşam ve belki de Batı
Trakya Türkleri için şehit olarak
öleceğini bile bile bu yola baş
koydu. Çünkü Batı Trakya
Türkleri’ne yapılan zulmü kabul
edemezdi. Ben  azınlık
insanının onu ne kadar çok
sevdiğini gözlemlememe vesile
olan bir anımı paylaşmak
istiyorum. 2014 yılında
girdiğimiz Avrupa
Parlamentosu seçimleri
sırasında, seçim akşamı değerli
kardeşim Levent Sadık Ahmet
ile partimizin genel merkezinde
oturuyorduk. Oldukça
heyecanlıydık. Saat 19:00’da
sandıklar açıldı ve bize sandık
başındaki görevlilerimizden
telefonlar gelmeye başladı. İlk
sonucu Yuvacılı köyünden bir
kardeşimiz arayarak verdi.
Baktık ki partimizin oy oranı
%98! Beş dakika sonra salona
çıktım. Partimizin ekibi bekliyor
ve herkes ağlıyor. Dedim ki ne
oldu? ‘Başkanım dediler,
sandıklar taşmış, Dr. Sadık
Ahmet’in davası bıraktığı
yerden yürüyor.’ İşte Sadık

Ahmet sevgisi böyle bir şey.
Ruhu şad olsun, mekanı cennet
olsun.” ifadelerini kullandı.

CHP TEKİRDAĞ
MİLLETVEKİLİ İLHAMİ
ÖZCAN AYGÜN
Törene katılan Cumhuriyet Halk
Partisi’ni temsilen Tekirdağ
Milletvekili İlhami Özcan Aygun
konuştu. Konuşmasına CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun selamlarını
ileterek başlayan Aygun,
“Bugün çok özel bir gün.
Ölümsüz kahramanımız, Batı
Trakya Türkleri’nin unutulmaz
önderi ve lideri Dr. Sadık
Ahmet’i ölümünün 23. yıl
dönümünde saygıyla anıyorum.
Batı Trakya Türkleri’nin
sorunlarını dünya kamuoyuna
duyurmak için elinden geleni

yapan Sadık Ahmet, legal
yollardan yürüttüğü mücadele
ile Batı Trakya Türkleri’nin
kahramanı olmuştur. Sadece
imza kampanyaları yaptığı,
broşür dağıttığı için hapis
cezalarına çarptırılmıştır. Tehdit
edilmiş, saldırılara maruz
kalmıştır. Türklük mücadelesi
için büyük bedeller ödemiştir.
Bugün Batı kamuoyu kimi etnik
kimlikler için bas bas
bağırırken, o dönemde Türk
kimliğinin duyurulması için
atılan çığlıklara nedense hep
sağır kalmıştır. Oysa Sadık
Ahmet’in tek suçu Batı Trakya
Türkleri’nin kimliğinin
tanınması için verdiği
mücadeleydi. O mücadelesini
aklıyla, fikriyle, imza
kampanyaları ile yapmıştır.
Irkımızı inkar etmek isteyenlere

karşı büyük bir mücadele azmi
göstermiştir.  Batı Trakya
Türkleri’ne ‘Türk’ dediği için
Selanik hapishanesine
götürülmesi ise utanç vericidir.
Fikir özgürlüğüne aykırı bir
anlayış Yunanistan tarihinin
kara lekelerinden biridir. Bu
baskı ve tehditlere rağmen o
siyasi ve düşünsel sahada
mücadele etmekten hiç bir
zaman geri kalmamıştır. Dr.
Sadık Ahmet aynı zamanda
Lozan Barış Anlaşması’nın yıl
dönümü olan 24 Temmuz günü
şüpheli bir trafik kazası sonucu
hayatını kaybetmiştir. Ancak o
verdiği mücadele ile hepimizin
gönlünde ölümsüz bir
kahraman olmuştur. Ruhu şad
olsun. Bir kez daha rahmetle ve
saygıyla anıyorum.” ifadelerini
kullandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
lideri, Dostluk Eşitlik Barış

Pastisi’nin (DEB) kurucusu ve
Rodop ili eski bağımsız

milletvekili merhum Dr. Sadık
Ahmet, 23. ölüm yıl dönümde

kabri başında anıldı.

gundem_1024.qxp_Layout 1  30.07.2018  11:32  Page 10



GÜN DEM haber27 Temmuz 2018

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA
DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve
Ankara Milletvekili Mustafa Destici
konuşmasına, Atina bölgesinde yaşanan
yangın felaketine değinerek başladı.
Destici, “Komşumuz Yunanistan için acı
bir gün. Atina civarında meydana gelen
yangında 50’den fazla Yunan
vatandaşının hayatını kaybettiğini
biliyoruz. Yüzlerce yaralı olduğunu
biliyoruz. Ben bütün yakınlarını
kaybedenlere sabır diliyorum. Yunan
devletine ve vatandaşlarına başsağlığı
diliyorum. Bizler dünyanın neresinde
olursa olsun ırkına, dininine
bakmaksızın acı yaşayan herkesin
acısını paylaşıyor ve hissediyoruz.” diye
konuştu.

Türk dünyasının önemli liderlerinden
biri olan Dr. Sadık Ahmet’ı anmak üzere
Gümülcine’ye geldiklerini belirten
Destici şunları söyledi: “Ben bir kez daha
bu vesileyle tüm yakınlarına ve Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı
mensuplarına başsağlığı ve sabır
diliyorum. Bu acı bütün Türk dünyasının
acısıdır. Aradan bunca yıl geçmesine
rağmen acısını hala yüreğimizde
hissediyoruz. Tabii bu tür şüpheli
ölümler bir çok dava adamının başına
geliyor. Belki de gelmeye devam edecek.
Ancak bu bizleri yolumuzdan
ayırmayacak ve bu dava sonsuza dek
yaşayacak. Dr. Sadık Ahmet normal bir
Yunan vatandaşı olarak doktorluk
mesleğine devam edebilir ve rahat bir
yaşam tercih edebilirdi. Ancak o bunu
tercih etmedi. O toplumunun güvenliği,
huzuru ve insanca yaşaması için
mücadele yolunu seçti. O, Batı Trakya
Türk insanının kimliğini muhafaza
etmesi, ‘Türk’ ismiyle yaşaması, İslam
dininin esaslarına göre yaşaması için
hak mücadelesinden asla vazgeçmedi.
Netice olarak Lozan Anlaşması’nın
imzalanmasının 72. yıl dönümünde, bir
24 Temmuz günü süpheli bir trafik
kazası ile hayatını kaybetti.  Ancak Sadık
Ahmet ve davası gördüğünüz gibi dipdiri
yaşıyor. Buradaki binlerce insan bunun
bir nişanesi. Bugün Türk dünyasının her
noktasından temsilciler burada. Bizler
hep birlikte bu şuuru açık tutacağız.” 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MEHMET NURİ ERSOY
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsilen
anma törenine katılan Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı
konuşmaya, Yunanistan’da yaşanan
yangın felaketinde hayatını
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı
dileyerek başladı. Mehmet Nuri Ersoy şu
ifadeleri kullandı: “Değerli soydaşlarım
bu coşkulu, inançlı, huzurlu toplulukla
bir arada olmaktan gurur duyduğumu
özellikle belirtmek istiyorum. Ben
öncelikle bugün Yunanistan’ın başkenti
Atina’da yaşanan yangın felaketinde
hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve
tüm Yunan halkına başsağlığı dilemek
istiyorum. Yaralılara da acil şifalar
diliyorum. Türk devleti olarak yangın
ciddileştiği andan itibaren İzmir
bölgesinde konuşlu olan dört tane
amfibi yangın söndürme aracımızı
ekipleriyle birlikte hazır ettik. Yardıma
hazır olduğumuzu ve istenildiği anda 45
dakikalık mesafede olduğumuzu ifade
ettik. Zor gününde komşularının,
dostlarının yanında olmak güçlü bir
Türk devletinin birinci vazifesidir. Buna
da her zaman hazır olduğumuzu
belirtmek istiyoruz. 

Bugün aramızdan talihsiz bir şekilde

ayrılan sayın Dr. Sadık Ahmet’i 23. ölüm
yıl dönümünde minnetle ve özlemle
anıyoruz. Kendisi Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nin hem kurucusu hem ilk Genel
Başkanı. Türklük bayrağını soydaşlara
unutturmamak için, Lozan
Anlaşması’ndan doğan haklarının
soydaşlarımıza geri verilmesi için çok
büyük bir özveri ile çalıştı. Bugün
burada gördüğüm topluluk onun ne
kadar başarılı olduğunu gösteriyor.
Onun bıraktığı yerde sizler bayrağı çok
daha büyük bir coşku ile taşıyorsunuz.
Türklüğün kaybolmaması amacıyla
sizlerin bundan sonraki nesillere de bu
mücadelenin aktarılması için elinizden
geleni yaptığınızı bugünkü ziyaretimde
büyük bir memnuniyetle görmüş
bulunmaktayım. Sayın
Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz her
Yunanistan ziyaretinde özellikle
bölgenizi de ziyaret ediyor ve sizlerin
arkasında olduğunu, Türk devleti olarak
güvencenizin biz olduğunu en üst
düzeyde hissettirmek ve bildirmek
istiyor. Sizlere özellikle selamlarını iletti
ve bunu en üst düzeyde, bakan

düzeyinde yapmak için beni
görevlendirdi. Sizlerin mücadelesini ve
cesaretinizi gördükçe sizlere destek
konusunda bizlerin destek hırsımız,
destek şeklimiz daha da artmaktadır;
bunun için de devlet olarak, hükümet
olarak elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz. Bu özel günde yeri
doldurulamayacak Dr. Sadık Ahmet’i
minnet ve özlemle bir kez daha anıyor ve
bu topluluğu burada bu coşku ile
görmekten gurur duyduğumu belirtmek
istiyorum.”

IŞIK SADIK AHMET
Anma töreninde aile adına teşekkür
konuşmasını yapmak üzere sözü
rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet aldı. Işık Sadık Ahmet
etkinliğe katılan herkese teşekkür
ederek, “Aradan 23 yıl geçmesine
rağmen bu kadar coşkulu bir anma
törenini demek ki Sadık Ahmet hak
ediyor. Yaptıklarını hepiniz gayet iyi
biliyorsunuz. 

11

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ

İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN

MUSTAFA DESTİCİ

MEHMET MURİ ERSOY

IŞIK SADIK AHMET Devamı 14. sayfada
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İSKEÇE Müftülüğü, Kurban Bayramı nedeniyle
“Kurban Bedelleri Toplama Kampanyası” başlattı.
Buna göre İskeçe Müftülüğü vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonu gerçekleştirecek.
Yapılan açıklamada müftülük aracılığıyla her yıl
2.500 aileye kurban payı ulaştırıldığı ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete tarafından yapılan açıklama şöyle: 

“Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban
Bayramında, kurban kesemeyen kardeşlerimizle
kurban sevincini beraber yaşayabilmek için
‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nu
başlatmış bulunmaktayız. 

Kurban vekaleti vermek isteyen kardeşlerimiz,
imamlar vasıtasıyla müftülüğümüze müracaat
edebilirler. Her sene 2500 aileye kurban payı
ulaştırılmaktadır. 

Kurban bedelleri, 120 euro yurt dışı, 150 euro
yurt içidir. 

Herkese önemle duyurulur, kurbanlarımızın
kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.”

Başkent Atina'da etkili olan şiddetli
yağış, sel ve taşkınlara sebep oldu.

Yangın felaketinin şokunu atlatmaya
çalışan başkent Atina bu kez de sel
felaketiyle zor anlar yaşıyor. Atina’nın
Marusi bölgesinde 26 Temmuz Perşembe
günü meydana gelen selde araçlar
sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli
yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.

Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken,
araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için
çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Öte yandan bölgede yüzlerce evi su
basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları
kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye
birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için
ihbar geldiği açıklandı. 

Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa
çıkmamaları konusunda uyardı. 

Atina'yı bir de sel vurdu 

İade kararı
bulunan
teröriste
iltica hakkı
verildi

YUNANİSTAN'da yakalanan ve
Türkiye'ye iadesine karar verilen terörist
Turgut Kaya'nın, siyasi iltica talebinin
kabul edildiği bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre,
Yunanistan İltica Dairesi, Yunanistan'da
yakalandıktan sonra siyasi iltica
talebinde bulunan 45 yaşındaki Kaya'nın
başvurusuna onay verdi.

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-
Leninist (TKP/ML) üyesi Kaya'nın,
serbest bırakılıp bırakılmayacağı ya da
Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği
konusundaki nihai kararı Adalet Bakanı
Stavros Kontonis'in vereceği kaydedildi.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı’nca
yayımlanan "Aranan teröristler
listesi"nde yer alan Kaya, Şubat ayında
Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken
yakalanmıştı.

Kaya, yakalandıktan sonra
Yunanistan'da siyasi iltica talebinde
bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, kısa
bir süre önce, Türkiye'nin talebi üzerine
hakkında İnterpol tarafından tutuklama
kararı bulunan terörist Kaya'nın
Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermişti.   

İskeçe Müftülüğü’nden
“Kurban Kampanyası”

Arızalanan Yunan feribotunu 
Türk kurtarma botu kıyıya çekti

İstanköy Adası - Bodrum seferinde
arızalanan Yunanistan bayraklı yolcu
feribotu, Türkiye’nin Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü’ne ait kurtarma botuyla
Bodrum limanına getirildi.

Yunanistan bayraklı yolcu feribotu,
Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek Adası
açıklarında arızalandı. 168 yolcusu
olduğu belirtilen feribot, ihbar üzerine
bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma
botuna yedeklenerek Bodrum limanına
çekildi.

Kurtarma botuna Sahil Güvenlik
Komutanlığı botu da eşlik etti. Burada
zodyak botlarının da yardımıyla gümrük
alanına yanaştırılan feribottan güvenli
şekilde karaya indirilen yolcular daha
sonra gümrükten geçti.

Kurtarma botunun kaptanı İlhami

Şerifoğlu,  yaptığı açıklamada,
arızalanan yolcu feribotuna kısa sürede
ulaştıklarını ve 168 yolcusuyla Bodrum
limanına yanaştırdıklarını söyledi.

Feribotun Bodrum'daki acente
yetkilisi Metin Önder feribotta iki
makinenin de arızalandığını belirterek,
"Haber alındıktan sonra 2-3 dakika
içerisinde hareket ettik, 15 dakikada
ulaştık. Yedekleyip limana getirdik."
dedi.

Önder, "KIYEM 2"nin, Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir
Belediyesi arasında imzalanan protokol
kapsamında, kısa süre önce Bodrum'a
getirildiğini aktardı.

Feribotun kaptanı Georgios
Panagakis, kurtarma botu görevlilerine
teşekkür etti.
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“Akademi Rumeli”
Balkanlar’dan gelen
öğrencileri buluşturuyor
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BALKAN ülkelerinden öğrenciler Edirne’de
gerçekleştirilecek “Akademi Rumeli” etkinliğinde
buluşuyor. 

Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli
Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle
yürütülen "Akademi Rumeli 4" etkinliği, çeşitli
ülkelerden gelen üstün yetenekli 150 öğrencinin
katılımıyla başladı.

Ukrayna, Moldova, Kırım, Makedonya,
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Kosova  ve
Bosna Hersek'ten gelen Türk öğrenciler ile
Türkiye'deki öğrenciler, Edirne Valiliği önünde
buluştu.

Yaşadıkları ülkelerin yöresel kıyafetlerini
giyen öğrenciler, Edirne Valisi Günay Özdemir'i
ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada,
öğrencilerin alanında uzman kişilerden eğitimler
alacağını söyledi.

Öğrencilerin Edirne'yi tanıyacağını anlatan
Özdemir, "Edirne Osmanlı'ya başkentlik yapmış
ve Osmanlı'ya önemli bir kent olmuştur. Edirne,
Balkanlar'daki toplulukları, değişik inanç ve
düşüncedeki insanları bir arada yaşatan ve
birlikte olmayı sağlayan bir merkez haline

gelmiştir. Şu anda dünyanın da birlikte ve
beraber yaşamaya, farklılıkları bir arada
yaşatmaya ihtiyacı var. Bizim amacımız da tekrar
dünyada böyle bir barışın sağlanmasıdır." diye
konuştu.

Akademi Rumeli'ye katılan öğrencilerin, bilim,
sanat ve kültür alanlarında önemli işlevleri
yerine getireceklerini  dile getiren Özdemir,
"Özellikle de dünyadaki barışı, kültürel etkileşimi
sağlayacak insanlarsınız. Alanınızda en iyi
olduğunuzda bu konuda mesajlarınız çok iyi
olacak. Bunlar için de böyle bir gelişmeye katkı
verebilirsek seviniriz." dedi.

Ziyaretin ardından öğrencilerden oluşan
kortej, valilikten halk eğitim merkezine geldi.

Akademi Rumeli 4 Proje Koordinatörü İbrahim
Tarancı, halk eğitim merkezinde düzenlenen
açılış programında, 150 öğrencinin 30 Temmuz'a
kadar, edebiyat, medya - iletişim, görsel sanatlar,
tarih - kültür, gastronomi, tiyatro - sinema ve
müzik alanlarında uzmanlardan eğitim alacağını
kaydetti.

"Kardeşlik" konulu oratoryonun sunulduğu
programa, Vali Özdemir, kurum müdürleri,
akademisyen - yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve
öğrenciler katıldı.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hac yüce davete icabettir
Hac, sözlükte ziyaret

etmek demektir. Fakat
gelişi güzel, sıradan her

hangi bir yeri ziyaret etmek değil,
saygı gösterilmesi, hürmet
edilmesi, ta’zimde bulunulması
gereken bir makamı ziyaret
etmektir. Dinimizdeki manası ise,
hac ayları içerisinde usulüne göre
hac ibadetini yapmak demektir.
Usulüne göre yapmaktan maksat,
diğer ibadetlerimizin olduğu gibi,
haccın da farzları, vacipleri,
sünnetleri vardır. Haccı bu
kurallara riayet ederek yapmak
demektir.

Namaz günde beş vakit, oruç
senede bir ay, hac ise şartlarını
taşıyan kimselere ömürlerinde bir
defa farzdır.

Namaz ve oruç bedenî, zekat
ise malî bir ibadettir. Hacca
gelince, o, hem malî hem de
bedenî bir ibadettir. Hac, hem
sıhhatli bir beden ve hem de malî
imkan verdiği için Yüce Allah’a
karşı bir şükrandır, şükür
borcunun yerine getirilmesidir.

Kur’an-ı Kerimden
öğrendiğimize göre hac ibadeti
sadece bizim Peygamberimiz ve
ümmetine farz kılınmış değil, Hz.
İbrahim’den buyana farz kılınmış
bir ibadettir. Yine Kur’an-ı
Kerimden öğrendiğimize göre Hz.
İbrahim, oğlu İsmail (a.s.) ile
Kabe’yi inşa edince yüce
Rabbimiz Hz. İbrahim’e, insanlara
haccın farz kılındığını, gelip beyti
haccetmelerini ilan etmesini
bildirerek şöyle buyurmuştur:
“İnsanlara haccı ilan et ki, gerek
yaya olarak gerekse nice uzak
yollardan gelen yorgun argın
develer üzerinde sana gelsinler.
Ta ki orada dünyalarına ve
ahiretlerine ait faydaları
bulsunlar.” (Hac Sûresi, 22/27-
28)

Bu ayet-i kerimeden de
anlaşılacağı üzere hac yüce bir
çağrıya, ulvî bir davete icabettir.
Çağrı emrini veren yüce Rabbimiz,
çağırmakla emrolunan Hz.
İbrahim (a.s.), çağırılanlar da
bütün insanlardır. Çağrıya icabet
edenler ise Allah’ın emrine boyun
eğenler olmuşlardır.

Hac en faziletli ibadetlerden
biridir. Nitekim Peygamber
efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:
“Mebrur olan/Allah tarafından
kabul edilmiş olan haccın
mükafâtı ancak cennettir”
buyurmuştur. (Tirmizi, Hac, 2)

Hacca giden kimse yenilenir,
günahlarından hatalarından
arınır, adeta hayata yeniden
başlar. Sevgili Peygamberimiz bu
konudaki bir hadis-i şeriflerinde
şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’ın rızasını
kazanmak için hacceder, bu
esnada kötü söz söylemez ve

günahlardan kaçınırsa, evine
annesinden doğmuş olduğu gün
gibi tertemiz olarak döner.”
(Buhari, Hac, 4)

Hacca giden kimseler başta
bütün müslümanların kıblegâhı
olan Kâbe-i Muazzama ve
Peygamber efendimizin doğup
büyüdüğü, vahiy aldığı ve İslamı
yaydığı yerler olmak üzere
dinimizce mukaddes sayılan
feyizli ve bereketli bir çok yeri
görme imkanı bulurlar. Yüce
Rabbimiz Âl-i İmrân sûresinin 96-
97. âyetlerinde bütün
müslümanların kıblegâhı olan
Kâbe hakkında şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki ibadet yeri olarak
yeryüzünde yapılan ilk bina
Mekke’deki Kâbe olup, pek feyizli
ve insanlar için hidayet rehberidir.
Orada apaçık alametler, deliller
ve İbrahim’in makamı vardır. Kim
Beytullah’a girerse korkudan
emin olur. Ziyarete gücü yeten
herkese Beytullah’ı ziyaret etmek
Allah’ın onun üzerindeki hakkıdır.
Nankörlük edip bu hakkı
tanımayana Allah’ın hiçbir ihtiyacı
yoktur. O, bütün âlemlerden
müstağnîdir.”

Bu mukaddes mekanları görüp
haccın manevi iklimine girenler
bundan büyük bir haz duyarlar,
anlatılması imkansız derecede
zevk alırlar. İmanları kuvvetlenir,
ibadetleri artar, ahlakları
güzelleşir, daha olgun,
etraflarındaki olaylara karşı daha
duyarlı olurlar. 

Haccın bir seyahat yönü vardır,
görünürde bir seyahattir, fakat
hac turistik bir seyahat değildir,
ibadet için yapılan bir seyahattir,
manevi bir yolculuktur. Onun için
hacı adayı evinden çıktığı andan
itibaren hac ibadetini yapıp
memleketine dönünceye kadar
Allah yolundadır. Cenab-ı Hak ona
bunun ecrini, mükafatını
verecektir. Nitekim Peygamber
efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:
“Hac ve umre için Beytullah’a
gidenler, müslümanların Allah’a
gönderilmiş temsilcileridir. Şayet
onlar Allah’a dua ederlerse Allah
dualarını kabul eder, O’ndan
bağışlanmalarını dilerlerse
kendilerini bağışlar.”
buyurmuştur. (İbn Mace,
Menasik, 5)

Buna göre hac görevini ifa
etmeye çalışanlar Mescid-i
Haram’da, Arafat’da,
Müzdelife’de, Mina’da, Mescid-i
Nebevî’de ve diğer mukaddes
mekanlarda ihlasla bol bol dua
etmeli, Yüce Allah’tan
bağışlanmalarını dilemeliler.
Sadece kendileri için değil, diğer
din kardeşleri için de dua
etmeliler. Sevgili Peygamberimiz
yüce Rabbimizin hacda mukaddes
mekanlarda yapılan duaları kabul
edeceğini bildiriyor.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU
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44 χρόνια, 1974-2018: 
Επτά (επίκαιρα) συμπεράσματα

Δανείζομαι σήμερα, με αφορμή τις
καταστροφικές πυρκαγιές της
Αττικής με τους δεκάδες νεκρούς

και τους εκατοντάδες τραυματίες που
σόκαραν την ελληνική κοινωνία και την
διεθνή κοινότητα, ένα κείμενο που
έγραψε ο καλός δημοσιογράφος Γιώργος
Καρελιάς για το πολιτικό ιστολόγιο
«Protagon.gr». Το κείμενο παρουσιάζει
συνοπτικά και με μεγάλη διαύγεια για
τον αναγνώστη, επτά κρίσιμα
συμπεράσματα από τα 44 χρόνια της
Μεταπολίτευσης σχετικά με τα πιθανά
αίτια που μας οδήγησαν διαχρονικά και
με όλες τις κυβερνήσεις, σε φυσικές
καταστροφές που λαμβάνουν διαστάσεις
εθνικής τραγωδίας. Ακολουθεί το
κείμενο.         

«Η 44η επέτειος της αποκατάστασης
της δημοκρατίας σημαδεύτηκε από την
τραγωδία στην ανατολική Αττική. Είναι η

χειρότερη που ζήσαμε όλα αυτά τα
χρόνια, αφού χάθηκαν οι περισσότερες
ανθρώπινες ζωές και προσφέρεται για
ορισμένα βασικά συμπεράσματα. 

Πρώτον, μετά την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας (1974), η χώρα
κυβερνήθηκε από πολιτικές δυνάμεις
όλου του πολιτικού φάσματος: δεξιές,
κεντρώες και αριστερές. Φέτος κλείνει
μια τετραετία στην εξουσία το αριστερό
κομμάτι του φάσματος. Και ο κύκλος
ολοκληρώνεται.  Χάθηκαν τόσες ζωές
επειδή δεν υπήρχε σχέδιο; 

Δεύτερον, τραγωδίες σαν την
σημερινή δεν κάνουν πολιτικές
διακρίσεις και όσοι προσπάθησαν ή θα
προσπαθήσουν να τις εκμεταλλευθούν
είναι αμετανόητοι καιροσκόποι. Δεκάδες
νεκρούς θρηνήσαμε το 2007 επί Δεξιάς
στην Ηλεία, δεκάδες και σήμερα επί
Αριστεράς στην Αττική. 

Τρίτον, οι κυβερνήσεις διαχρονικά,
στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις
ευθύνες τους, αναζητούν δικαιολογίες
και καταφεύγουν στη συνωμοσιολογία.
Για «ασύμμετρη απειλή» μιλούσε το
2007 ο Κώστας Καραμανλής, για
«ασύμμετρα φαινόμενα» σήμερα ο
Αλέξης Τσίπρας. Οι «εμπρηστές» και οι
«ξένοι πράκτορες» έχουν αποτελέσει,
κατά καιρούς, το βολικό άλλοθι όσων
έπρεπε να βρουν σώνει και καλά
δικαιολογίες. Καιρός να σταματήσουν,
όταν δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. 

Τέταρτον, σε ακραίες συνθήκες,
καμιά κυβέρνηση και κανένας κρατικός
μηχανισμός δεν μπορεί να αποτρέψει
την καταστροφή. Αν μπορούσε, δεν θα
είχαν θύματα πολύ πιο ισχυρές και
προηγμένες χώρες, που έχουν βιώσει
ανάλογες τραγωδίες. Οι συνθήκες ήταν
όντως ασύμμετρες και το 1995 στην
Πεντέλη (κάηκαν 150 σπίτια) και το
2007 στην Ηλεία (δεκάδες νεκροί) και
σήμερα. Το μόνο που μπορεί να κάνει
ένας καλός σχεδιασμός είναι να σώσει
όσο περισσότερες ανθρώπινες
προλάβει. Κάτι που, όπως φαίνεται, δεν
έγινε στο Mάτι, το κέντρο της
τραγωδίας. 

Πέμπτον, ο αντικειμενικός
καταλογισμός ευθυνών δεν μπορεί να
γίνει, αν γίνει, παρά μόνον πολύ
αργότερα στις δικαστικές αίθουσες,
όπως έγινε για τις φονικές πυρκαγιές
στην Ηλεία. 

Έκτον, η ανάληψη της πολιτικής

ευθύνης πρέπει να είναι άμεση. Ουδείς
μπορεί να κατηγορήσει κανέναν για το
ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει τη
φονική πυρκαγιά. Ήταν αδύνατον.
Όμως, υπήρξε αμέλεια, κακή εκτίμηση ή
ολιγωρία και δεν έγινε προσπάθεια να
εκκενωθεί εγκαίρως το Μάτι. Κάποιος ή
κάποιοι (πρέπει να) φταίνε γι’ αυτό:
υπουργοί, δήμαρχοι, επικεφαλής των
συναρμόδιων υπηρεσιών. Και πρέπει η
ευθύνη να αναληφθεί. Αυτό σημαίνει
παραίτηση. Αν δεν έρθει εκουσίως,
πρέπει να επιβληθεί. 

Έβδομον, εμείς οι πολίτες έχουμε το
μερίδιο της ευθύνης μας. Είτε όταν
κλείνουμε την Λωρίδα Έκτακτης
Ανάγκης, με αποτέλεσμα να
εμποδίζουμε τα Πυροσβεστικά και τα
Ασθενοφόρα, είτε όταν αρνούμαστε να
ακούσουμε τις εντολές και οδηγίες των
επαϊόντων την κρίσιμη ώρα. Kαι αυτά
είναι επαναλαμβανόμενα συμπτώματα.
Η ευθύνη δεν είναι ανώδυνη καραμέλα
για κάθε χρήση. Για όλους μας
αποτυπώνεται σε αυτήν την (ανώνυμη)
ρήση: «Αναρωτήθηκα γιατί κάποιος δεν
έκανε κάτι. Μετά συνειδητοποίησα ότι
αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ». 

Όμως, για όσους έχουν αναλάβει
κάτι περισσότερο, ισχύει η ρήση του
αμερικανού συγγραφέα Άρνολντ
Γκλάσοου: «Ένας πραγματικός ηγέτης
παίρνει πάνω του λίγο παραπάνω
φταίξιμο απ’ όσο του αναλογεί και λίγο
λιγότερα εύσημα απ’ όσα του
αναλογούν». 

Onu kaybettiğimiz an bıraktığı
davaya iki elle sarılmasaydınız,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ni
yaşatmasaydık belki bugün
burada 3-5 kişi aile olarak bir
anma töreni yapacaktık.
Öncelikle ben de buradan
Türkiye Cumhurbaşkanı’na
saygılarımı, minnetlerimi ve
şükranlarımı ifade ediyorum.
Devleti temsilen sayın
bakanımızı görevlendirmesi
bizim için çok önemli.
Türkiye’den, Balkanlar’dan,
tüm Türk dünyasından gelen
Sadık Ahmet’in dostları ve dava
arkadaşları bizleri hiç  yanlız
bırakmadınız. Hep beraber
bundan sonra haklarımızın
tamamını kazanana kadar
hepimiz bu yola devam
edeceğiz.” diye konuştu. 

PARTİ GENEL 
MERKEZİNDE TÖREN
Gümülcine Kahveci
Mezarlığı’ndaki anma töreninin
ardından DEB Partisi Genel
Merkez’inde anma törenine
devam edildi. Çok sayıda
soydaşın katıldığı törende
konuşmalar yapıldı ve
misafirlere yemek ikram edildi. 

Parti genel merkezinde Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Bursa Şube Başkanı Dr.
Ali Eminlatif, Yunanistan’daki
Makedon Azınlığı Partisi
“Gökkuşağı” adına Yorgos
Papadakis, Yunanistan
Müslümanlar Birliği Başkanı
Naim Elgandur, Makedonya
Türk Milli Birlik Hareketi
Başkanı Erdoğan Saraç, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Erhan Tabakoğlu, Irak Türkmen
Cephesi Temsilcisi  Hicran
Kazancı, Doğu Türkistan
Derneği Başkanı Seyit Tümtürk
kısa birer konuşma yaptı. 

Dr. Sadık Ahmet için
düzenlenen anma törenlerinde
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil
etmek üzere Gümülcine’ye
gelen Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy ve
beraberindeki heyete, ziyaret ve
temasları sırasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu eşlik etti. 

Dr. Sadık Ahmet için
düzenlenen anma törenlerine;
Türkiye’nin Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı ve Ankara Milletvekili
Mustafa Destici, Cumhuriyet
Halk Partisi Tekirdağ
Milletvekili İlhami Özcan
Aygün, Bursa Milletvekili
Yüksel Özkan, Milliyetçi
Hareket Partisi Tekirdağ
Milletvekili Muharrem Varol,
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanı Abdullah
Eren, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Bulgaristan Dost Partisi
Başkanı Lütfü Mestan,
Makedonya Türk Milli Birlik
Hareketi Başkanı Erdoğan
Saraç, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Aşağı Tuna
Araştırma, Geliştirme,
Yunanistan’daki Makedon
Azınlığı Partisi “Gökkuşağı”
adına Yorgos Papadakis,
Yunanistan Müslümanlar Birliği

Başkanı Naim Elgandur,
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili adayı Anna Stamu,
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka, Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, ABTTF Yöneticileri,
BTTDD yetkilileri, Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Yunanistan Genel Müdürü
Özcan Hasanoğlu, İstanbul

Uluslararası Sağlık ve Turizm
Derneği Başkanı Emre Ali
Kodan, Makedonya Türk
Kadınlar Teşkilatı Başkanı
Semiya Saraç, Kırım Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Genel
Merkezi Temsilcisi Alper Yavuz
Eser, Irak Türkmen Cephesi
Temsilcisi  Hicran Kazancı,
Doğu Türkistan Derneği

Başkanı Seyit Tümtürk, Avrupa
Hür İttifakı (EFA) Başkan
Yardımcısı Marta Bainka,
Uluslararası Köprü Derneği
temsilcileri, azınlık belediye
başkanları, eyalet meclis
üyeleri, kurum ve kuruluş
başkanları ile çok sayıda soydaş
katıldı.

14. say fa nın de va mı
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KITA genelinde normalin aksine
yağışsız geçen yaz ayları, kuraklık ve su
kısıtlamalarına yol açtı. Yeşil alanlarıyla
tanınan Avrupa şehirlerindeki parklar
sarıya büründü. 

Mevsim normallerinin üzerinde
seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri
de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin
olgunlaşma dönemlerini öne çeken
sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini
ise olumsuz etkiledi. 

Uzmanlar, dünya genelinde artan
sıcaklıkların küresel ısınmayla doğru
orantılı olduğunu savunuyor. 

İSVEÇ’TE ORMAN YANGINLARI
Aşırı sıcaklar, İsveç’te de orman
yangınlarına neden oldu. Ülkede geçen
hafta 80 noktada başlayan orman
yangını halihazırda 30 noktada devam
ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir
haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın
yok olduğunu açıkladı. Yangının yol
açtığı zararın 900 milyon kron olduğu
tahmin ediliyor.

Soğuk ve yoğun kar yağışıyla baş
etme konusunda başarılı olan İsveçli
yetkililer, orman yangınlarının
üstesinden gelmek için uluslararası
yardım talebinde bulundu.

Bunun yanında nisan ve mayıs

aylarında yeterli yağış olmadığı için
ülkedeki hububat ürünlerinin yüzde 60’ı
hasat edilemeyecek duruma geldi. Bu
nedenle kış aylarında yem fiyatlarının
ciddi oranda artmasından endişe eden
besiciler, hayvan kesim tarihlerini de
erkene aldı.

Son 66 yılın en sıcak yazını yaşayan
İsveç’te sıcaklık mevsim normallerine
dönene kadar ateşli piknik ve mangal
yapmak da yasaklandı.

BELÇİKA’DA GEREKSİZ SU
KULLANIMINA CEZA
Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz
aylarıyla tanınan Belçika’da sıcaklıkların
mevsim normallerinin çok üstüne
çıkarak 30-34 derecelere ulaşması,
ülkenin yerel yönetimlerini önlem
almaya zor aldı.

Belçika Kraliyet Meteorolojisi
Enstitüsü, ülkenin son 40 yıldır “en kuru
ve sıcak” temmuz ayını yaşadığını
belirterek, “aşırı sıcak hava” uyarısı
verdi ve ülkenin deniz kıyısı olmayan
tüm bölgelerinde turuncu alarma
geçildi. 

Yaşlılara gerekli olmadığı müddetçe
dışarıya çıkmamaları uyarısı yapılırken,
çalışmak zorunda olan kişilere kapalı ve
klimalı ortamları tercih etmeleri
önerisinde bulunuldu.  

Diğer yandan, yağmur kıtlığının yol
açtığı kuraklık ve giderek azalan su
kaynaklarıyla baş etmek için bazı
bölgelerde bitki sulama, araba yıkama
gibi faaliyetler yasaklandı. 

Belçika’nın Flaman bölgesinin bazı
kentlerinde tarım dışında temizlik ve
benzeri faaliyetler için su kullananların 2
bin euroya kadar para cezası ya da 8 ila
14 gün hapis cezasına çarptırılabileceği
açıklandı. 

Bazı ormanlık bölgelerde ise
yangınları önlemek için kırmızı alarm
verildi. 

İNGİLTERE’DE KURAKLIK
İngiltere’de de mevsim normallerinin
üzerinde seyreden hava sıcaklığı
sebebiyle yetkililer vatandaşlara yönelik
uyarılarını tekrarlamaya devam ediyor.

Gece sıcaklığın en düşük 24 derece
kaydedildiği İngiltere’de salı günü 33,3
dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı.
İngiliz yetkililer, hafta sonuna kadar saat
11.00-15.00 arasında gerek duyulmadığı
sürece güneşe çıkılmaması uyarısını
yaptı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nden
yapılan açıklamada ise bazı bölgelerde
mevsim normallerine kıyasla bu yaz
şimdiye kadar sadece yüzde 6
seviyesinde yağış görüldüğü belirtildi.
Meteoroloji uzmanları, yağmurlu
havasıyla ünlü adanın bazı bölgelerinde
yaklaşık 50 gün boyunca hiç yağış
görülmediğini söyledi.

Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış
sebebiyle ülkedeki birçok çimlik alan
kuruyarak yerini sarı otlara bıraktı. 

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda
vatandaşların yanlarında sürekli su
bulundurması, güneş kremi kullanması
ve dışarıdayken gölgede durması,
girilmesi yasaklı olan gölet, kıyı şeridi,
havuz ve su birikinti gibi yerlerde
yüzmemesi yönünde uyarılarını
tekrarlarken, özellikle çocuk ve
hayvanların araçlarda bırakılmaması
gerektiğini anımsattı. Uzmanlar ayrıca,
bebek, çocuk, yaşlı ve hastaların uzun
süre yalnız bırakılmaması uyarısında da
bulundu.

Birçok gazete, televizyon kanalı ve
internet sitesi, güneş çarpmasının
belirtilerine yayınlarında yer vererek, bu
belirtileri uzun süre yaşayanların acil
servise gitmeleri gerektiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı baraj, dere ve
göletlerdeki suyun bitmesi sebebiyle
bazı bölgeler için “çimlerinizi, bahçenizi

sulamayın” ve “duşunuzu 5 dakika ile
sınırlandırın” gibi uyarılar yapıldı.

HOLLANDA’DA TARİHİ 
KURAKLIK YAŞANABİLİR
Hollanda’da da aşırı sıcaklardan ve
yaklaşık bir aydır yeterince yağmur
yağmamasından dolayı kuraklık
yaşanıyor. Uzun süren kuraklık
doğadaki yeşil alanların sararmasına
sebep oldu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji
Enstitüsü’ne (KNMI) göre, ülkede
gelecek iki hafta daha yağmur
yağmayacağı tahminine yer verilirken,
salı günü itibarıyla başlayan aşırı
sıcaklar nedeniyle ülke genelinde sarı
alarm verildi.

Başkent Amsterdam’da aşırı
sıcaklardan dolayı 12 köprü erişime
kapatıldı, gemi trafiğinde aksamalar
yaşandı. Ülkede bazı etkinlikler de aşırı
sıcaklardan dolayı iptal edildi.

Öte yandan, Hollanda Sağlık Refah ve
Spor Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve
Çevre için Ulusal Enstitüsü (RIVM),
pazartesi gününden itibaren
uygulamaya konulacak Ulusal Aşırı
Sıcaklık Plan’ını açıkladı. Özellikle
yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları
bulunanlara 11.00-17.00 saatleri
arasında dışarıya çıkmamaları
tavsiyesinde bulunuldu.

Hollanda’da en uzun kuraklık 1976’da
yaşanmıştı. Halihazırda ülkede iki hafta
daha yeterince yağmur yağmaması
halinde 100 yılda bir gerçekleşen
kuraklığın tekrar yaşanması bekleniyor. 

ALMANYA’DA SICAKLIK 
40 DERECEYE ULAŞTI
Almanya’ın Kitzingen kenti sıcaklık
rekoru kırdı. Şehirde iki hafta önce
ölçülen sıcaklık 40,3 dereceye ulaştı.

Aşırı sıcaklar Almanya’da yılda
ortalama 585 hektar ormanlık alanın
yanmasına neden oluyor. Almanya’da 43
yıl önce Aşağı Saksonya eyaletinde
yaşanan en büyük orman yangınında 13
bin hektarlık alan küle dönmüştü. 

PARİS TURUNCU ALARMA GEÇTİ
Fransa’da bu hafta yaz aylarının en sıcak
günlerinin yaşanacağı belirtildi. 

Fransa Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada,
ülkenin güneydoğusunda bu hafta aşırı
sıcakların etkili olacağı ve hava
sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasının
beklendiği ifade edildi.

Sıcak hava Avrupa’yı
kavuruyor
Avrupa'da son haftalarda etkili sıcak hava
dalgası, günlük yaşamı etkileyerek ülke
yönetimlerini harekete geçirdi. 

Yunanistan “Altın Vize”
kapsamını genişletti

YUNANİSTAN, ülkeye para girişi
sağlamak için 5 yıl önce uygulamaya
soktuğu ‘Altın Vize’ uygulamasının
kapsamını genişletiyor. Daha önce 250 bin
euroya gayrimenkul satın alan diğer ülke
vatandaşlarına verilen 5 yıllık oturum
iznini kapsayan “Altın Vize”, artık
minimum 400 bin euroluk yatırım yapan,
tahvil ve hisse senedi alanları da
kapsayacak.

Yunanistan’da, ekonomik kriz
nedeniyle dibe vuran emlak piyasasını
canlandırmak amacıyla, bugüne kadar en
az 250 bin euroluk gayrimenkul satın alan
üçüncü ülke vatandaşlarına 5 yıllık oturum
izni (Altın Vize) veriliyordu. Yaklaşık 8 yıl
sonra, borçlanmak için artık serbest para
piyasalarına dönmeye hazırlanan
hükümet, iç piyasadaki nakit miktarının
arttırılmasını hedefliyor. Bu nedenle de
Mülteci Politikası Bakanlığı “Altın Vize”
uygulaması kapsamını genişleten bir yasa
tasarısı hazırladı.

Hürriyet gazetesinde Yorgo Kirbaki’nin
haberine gore, tasarıda yer alan ve üçüncü
ülke vatandaşlarına “Altın Vize” sağlayan
yeni alternatiflerden bazıları şunlar:

VADEYE GÖRE UZUYOR
* Yunan bankalarına vadeli en az 400

bin euro yatırmak. Vade süresi uzadıkça,
“Altın Vize” süresi de uzayacak. 

* En az 3 yıl süreli asgari 400 bin
euroluk Yunan devlet tahvili satın almak. 

* Merkezi Yunanistan’da bulunan
şirketlere en az 400 bin euro yatırım ile
ortak olmak. 

* Yunanistan’da faaliyet gösteren
şirketlerden en az 800 bin euroluk hisse
senedi almak. 

Önerinin birkaç ay içinde oylanması
beklenirken tasarının amacı “ekonomik
canlanmaya yardım edecek yatırımcıları
çekmek ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap
vermek” olarak belirtiliyor.

2017’DE 289 TÜRK 
YARARLANDI
“Altın Vize” uygulamasından bugüne
kadar 2.881 üçüncü ülke vatandaşı
yararlandı. Listede Türkler 3. sırada. Geçen
4 yılda 1.351 Çin, 426 Rus ve 289 Türk
vatandaşı “Altın Vize“ sahibi oldu. Söz
konusu uygulamadan, gayrimenkul
sahibinden başka, birinci derecedeki
akrabaları da yararlanıyor. Dolayısıyla
Yunanistan’da 5 yıllık oturma izni alan
Türk vatandaşlarının sayısı 1.000 civarında
bulunuyor. Yunanistan’da “Altın Vize”
sahibi olan Türk vatandaşlarının çok
büyük bir bölümü iş insanı. Az sayıda
serbest meslek sahibi ve emekli de var.
Türkler, genellikle Atina’da gayrimenkul
satın alarak kiraya veriyor.
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

2551074000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

2531351100
‹s ke çe Has ta ne si: 

2541351100
Po lis im dat: 100

‹t fa i ye: 199
Elek trik Ku ru mu (DE ‹):

1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 2551026479
Gü mül ci ne: 2531022912

‹s ke çe: 2541022684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 2551026935
Gü mül ci ne: 2531022650

‹s ke çe: 2541022581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY MPIC havayollar›:

2531036900
AE GE AN havayollar›:

2531089150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 2534022780

Şap c›: 2532022222
He met li: 2531030866

Meh ri kos: 2531030592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Hükümet ‘yangın

tazminatını’ açıkladı

ÜÇ günlük yas ilan eden
hükümet, tazminatlar
konusunda da açıklama yaptı.
Buna göre, yakın bir akrabalarını
kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan
evlerin sahiplerine ise 5 bin euro
tazminat ödenecek. 

Öte yandan Hükümet Sözcüsü
Dimitris Canakopulos bağışlar
için bir banka hesap açıldığını
söyledi. Söz konusu hesaba
kurumlar, şirketler ve
vatandaşların yanı sıra yabancı
devletler de bağışta
bulunabilecek. Yangınlardan
zarar görenler için açılan banka
hesap numarası şöyle: IBAN
GR4601000230000002341195169

AİLELERE YAPILACAK
YARDIMLAR
Yangın felaketinden zarar gören
aile ve şirketlere yapılacak
yardımlar şöyle: 

Yangından zarar gören ailelere
5 bin euro. 

Yangından zarar gören 3
çocuklu ailere 6 bin euro. 

Yakın akrabasını
kaybedenlere 10 bin euro. 

Yangından zarar gören
ailelerin çocuklarına ayda bin
euro yardım. (Söz konusu
yardım, çocuk 18 yaşına gelene
kadar devam edecek. Üniversite
eğitimi devam etmesi

durumundu yardım 24 yaşına
kadar sürecek) 

Çalışanların sigorta primlerini
ödemelerinde kolaylık
sağlanması. 

Yanan evlerden ENFİA vergisi
alınmaması. 

Konut kredisi olan
vatandaşlara kredi ödemesinde
kolaylık sağlanması. 

Ailelerin iletişim ihtiyaçlarının
karşılanması için yıllık 1.200
euroluk yardım yapılması. 

Yangın nedeniyle işini
kaybedenlerin işsizlik sigortasına
bağlanması. 

Yanan veya kullanılamaz hale
gelen araçlardan taşıt vergisi
alınmaması. 

Yangınlardan zarar gören
emeklilere iki emeklilik maaşı
ödenmesi. 

Evleri yanan veya zarar
görenlerin elektrik borçlarının
silinmesi. 

Marathona ve Rafina –
Pikermiu belediyelerine acil
olarak 2’şer milyon euro ödenek
sağlanması. 

Yangınlardan zarar görenlere
her türlü vergi ve borç ödeme
kolaylığının sağlanması. 

Yangında zarar gören
bölgelerdeki otoban gişe
ücretlerinin alınmaması. 

Hükümet, Atina’da faciaya neden olan yangında yakın akrabalarını
kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan evlerin sahiplerine ise 5 bin euro
tazminat ödeneceğini açıkladı.

Yunanistan’ın görünümü
“pozitife” çevrildi

ULUSLARARASI kredi
derecelendirme kuruluşu
Standard & Poor’s (S&P),
Yunanistan’ın not
görünümünün “durağandan”
“pozitife” çevrildiğini
duyurdu. 

S&P’den yapılan
açıklamada,
Yunanistan’ın yabancı ve
yerli para cinsinden uzun
dönem kredi notunun “B+”
seviyesinde, kısa dönem
kredi notunun da “B”
seviyesinde teyit edildiği
belirtilirken, not
görünümünün
ise “durağandan” “pozitife”
çevrildiği bildirildi. 

Not görünümünün
çevrilmesiyle ilgili olarak,
açıklamada, Yunanistan
hükümetinin vergi tabanını
genişletici reformlar
uygulaması halinde ülkedeki
iş ortamının düzeleceği ve
daha güçlü ekonomik
toparlanmaya yardımcı
olacağı vurgulandı. 

Öte yandan, açıklamada,
daha önce uygulanan
reformların tersine
çevrilmesi, ekonomik
büyümenin beklenenden
zayıf olması ve bunların
Yunanistan’ın mali
düzenleme, borç azaltma ve
finansal sektörün yeniden
yapılandırılması konularında
kısıtlama oluşturması halinde
ise ülkenin not
görünümünün yeniden
“durağana” çevrileceği
uyarısında bulunuldu. 

Açıklamada, geçen sene
yüzde 1,4 oranında büyüme
gösteren Yunanistan
ekonomisinin, bu sene yüzde
2 ve gelecek yıl yüzde 2,2
oranlarında büyüme
kaydetmesinin öngörüldüğü
bilgisine yer verildi. 
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Birinci, ikinci ‘BALKAN ŞAVAŞLARI’
Birinci ‘DÜNYA SAVAŞI’ ve ‘YUNAN –
TÜRK’ savaşından sonra kısaca bütün
dünya uluslarının ‘YETER’ artık diyerek o
devrin bütün ‘GURURLU SAVAŞ
PATRONLARINA’ isyan ederek bundan 96
yıl önce yani 1922’de İsviçre’nin ‘LOZAN’
şehrinde anlaşma için bir araya gelip bir
konferans yapmalarını istemişlerdir.

Halklarının ciddi isyanı ve baskısı
karşısında 95 yıldır yazıp, çizilen ‘LOZAN
BARIŞ KONFERANSI’ 20 Kasım 1922 Salı
günü saat tam 16:00’da İsviçre’nin
‘LOZAN’ şehri ‘MONT BENON’ gazinosu
salonunda açılmıştır.

Açılışı İsviçre konfederasyonu başkanı
Mr. HAABIN özet olarak konuşması ile
başlamıştır. 

Bu tarihi açılış konuşmasının bundan
önceki yıllar bütününü verdiğimiz için biz
bu defa bu açılış nutkunun çok anlamlı
son paragrafını bütün insanlığa ibret

olmak üzere birdaha vermeyi uygun
gördük: Bu nutkun son paragrafı şöyle:

‘Dünyanın minnettarlığı ve insanlığın
mutluluğu için çalışmış olmaktan doğan
memnuniyet verici görüş, her yüksek
hedefe ulaşmak için gerekli bir şart olan
anlaşma ve soğuk kanlılığın mükafatını
teşkil edecektir.

Çünkü düşmanların imanlarına beşik
olan ve medeniyetlerine gıda teşkil
eyleyen iki büyük din, insanlara en büyük
faziletlerin anlaşma ve barışma olduğunu
öğretmek görüşü üzerinde birleşmiştir.

Sayın baylar:
Birkaç hafta sonra ‘NOEL’ yortularını

kutlayacağız. Bütün kalbimle temenni
ederim ve şüphesiz milyonlarca insan aynı
temenniye iştirak eder ki, çalışmalarınız
sayesinde, bu büyük söz, o mutlu günde
gerçekleşmiş olsun:

‘YER YÜZÜNDE İYİ NİYETLİ
KİMSELERE SELAM.’

Diyor Mr.HAAB.
Evet, bu nutuktan sonra başlayan

‘LOZAN BARIŞ KONFERANSI’ bir çok iniş-
çıkış ve kesintiler ile 24 TEMMUZ 1923’te
imzalanmıştır. İlk imzalayan delege de
fotoğrafta gördüğünüz gibi Türkiye
Cumhuriyeti baş delegesi İsmet Paşa
olmuştur.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

95. yıldönümünde LOZAN

Yukarıdaki fotoğrafta ‘LOZAN’ konferansını imzalayan devlet delegeleri, Soldan sağa: Stancioff (Bulgar), Caclamanos (Yunanistan), M. İovonovitch (Sırp- Hırvat - Sloven), Gen. Pelle (Fransa), İ. İnönü (Türkiye),
Scheurer (İsviçre Cumhurbaşkanı),  Sir H. Rumbold (İngiltere), C. Diamandy (Romanya), Marki C. Garroni (italya), K. Otchiai (Japonya).

Yukarıdaki fotoğrafta YUNAN başdelegesi ‘ELEFTERYOS VENİZELOS’u 24 Temmuz da ‘LOZAN
BARIŞ ANTLAŞMASI’ nı imzalarken görmektesiniz.

Türk askerinin, vatanını kurtarmak için aç, susuz, başı açık, yalın ayak, doğru dürüst cephanesi olmadığı halde
canını feda ettiği, kurtuluş savaşı sonrası, yabancı zabitlerin arkalarına bakmadan ülkeden ayrılışını

görmektesiniz.  

Yukarıdaki fotoğrafta ‘LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASINI’ ilk imzalayan ‘TÜRK’ heyeti başkanı İSMET
Paşayı görmektesiniz.
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Emine Tabak

Çocuğun gelişiminde 
ailenin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Oyun, doğal bir
olaydır. Anne
babanın, oyun

oynamanın beynin her iki
tarafını da geliştirdiğini
anlayabilmesi için, oyun
prensiplerini de anlamaları
gerekir. Yaratıcı oyunların
temel prensibi, çocuğun
zihinsel gelişimi için gereken
deneyimleri edinmesidir.

Bebekler büyürken,
etraflarındaki her şeyle
oynamaya çalışırlar: Elleri,
ayak parmakları, güneş
ışınları v.s. gibi. Aynı
zamanda, sesleri keşfedip
mırıldanarak kendi
kendileriyle konuşurlar.
Bedenlerinin farklı
bölümlerini tanımaya
başlarlar. Renkler, ışık ve
sesler arasında ayrım
yaparlar. Bu, onların oyunla
ilk tanışma evresidir.

Çocuğun, farklı yetenek ve
yaştaki çocuklarla oynaması,
sosyal etkileşim açısından
çok önemlidir. Çocuk bu
şekilde sabır, empati, acıma,
destek olma ve dürüstlüğü
öğrenecektir. Her oyun
biçimi, çocuğa başka bir şey
öğretir. Konuşarak,
karşısındakini izleyerek,
hayal gücü ve bilgi seviyesi
gelişir.

Küçük çocuklar, ilk
aşamalarda, başkalarıyla
ilgilenmeden kendi başlarına
oynarlar. Büyüdükçe,
başkalarıyla oynamayı,
onlarla oyuncaklarını
paylaşmayı, bazen de kavga
etmeyi öğrenirler.

Yuvaya gittiklerinde, ya
da evin dışında
oynadıklarında, yeni
arkadaşlar, farklı oyunlar ve
oyuncaklarla tanışırlar. Bu
da onların özgüveninin
gelişmesine ve yeni bir
olgunluğa ulaşmalarına
destek olur. Bu yüzden de
oyunun çocuğun
deneyimlerini çoğaltmasına
ve özgüveninin gelişmesine
yardımcı olduğunu
düşünerek, çocuğun, başka
çocuklarla birlikte olup oyun
oynamasına engel
olunmamalıdır. Sadece,
çocuğun ne kadar süre oyun
oynaması gerektiği, oyun
dışında, uyuma, yemek

yeme, ya da ders çalışma
saatlerinin de olduğu
kendisine öğretilmelidir.
Çünkü çocuğu serbest
bıraktığımızda, bütün
gününü, yeme – içme ve
uykuyu düşünmeden, oyunla
geçirebilir. Bunun için de,
küçük yaşlardan başlayarak,
bir program yapıldığında,
çocuk bunu benimseyerek
uyum sağlayabilecektir.

Çocuk oyun oynarken
kendi gücünü farkeder,
sorumluluklarını öğrenir.
Daha iyi iletişim kurabilmeyi
ve muhakeme yapmayı,
oyun, çocuğa öğretir. Her
çocuğun, oyun esnasında,
bir oyun oynama biçimi
vardır. Buradaki davranışları
da onun, hayatı boyunca,
başkalarına nasıl
davranacağını bize yansıtır.

Çocuğun bireysel gelişimi
için, kendi oyun şeklini
seçmesine izin verilmelidir.
Katı kurallar, çocuğun
kendini doğal bir şekilde
ifade etmesini engeller. Anne
babaya düşen görev,
çocuğun becerilerini
geliştirecek, uygun
oyuncaklar alıp, onun
oyunlarına katkı sağlamaktır.

Anne – baba, çocuğun
oyunlarını takip ederek,
onun duygu ve düşüncelerini
anlayabilirler. Çünkü
çocuklar, duygu ve
düşüncelerini oyunlarında
gösterirler. Oynadıkları
oyunlar, onların sorunlarını
açığa çıkaracaktır. Özellikle
de evcilik oyunlarında,
çocuk, aile içinde cereyan
eden olayları sergiler. Anne
baba, kendi tutumlarını,
çocuğun evcilik oyununda
izleyerek, kendi hatalarını
anlayabilirler.

Sonuç olarak, anne
babanın kendi çocukluk
dönemlerini hatırlamaya
çalışarak, oyun oynarken
nasıl keyif aldıklarını
düşünmeleri ve bu
doğrultuda da çocuk için
oyunun ne kadar önemli
olduğunu algılayabilmeleri
gerekir.

Çocuklarınızla keyifli
oyunlarla geçecek bir hafta
olmasını dilerim. 

B. Trakyalılar Bursa’daki
panayırda buluştu

18

“Batı Trakya ruhtur, gelecektir,
bizim için hiç bitmeyecek bir
davadır. Dolayısıyla Batı
Trakya’ya bu çerçeveden bakıp
gördüğümüz zaman yapmamız
gerekenlerin sorumluluğu bir kat
daha artıyor. Çünkü Batı Trakya
için geçmişte bedel ödeyen
büyüklerimiz, ağabeylerimiz var.
Bu uğurda hayatını kaybedenler
var. Başta Sadık Ahmet. Bu bir
aşk, bu bir tutku. Batı Trakya’da
doğup büyüdüyseniz bunun ne
demek olduğunu gayet iyi
anlarsınız.’’

BATI TRAKYALI 
İBİŞ ÜÇÜNCÜ OLDU
Protokol konuşmalarının
ardından katılımcılara geleneksel
yemekler ikram edildi. Daha
sonra Kırkpınar Başcazgırı ‘Pele
Mehmet’ (Mehmet Tura)
pehlivanları er meydanına davet
etti. Binlerce katılımcı güreşleri
ilgiyle izlerken, arada yapılan

ağalık ihalesini yeniden Ahmet
Mehmet Yuvacı kazandı. Kıyasıya
mücadelelerin sonunda 19. Batı
Trakyalılar Panayırı ve 13.
Uluslararası Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası’nın Başpehlivanı Ali
Güngör Ekin oldu. Ekrem Yavuz
ikincilik madalyasını takarken,
üçüncülük kürsüsünü Batı
Trakya’daki Seçek ve Alantepe
yağlı güreş şampiyonalarının son
Başpehlivanı Niyazi İbiş ile
Bursalı güreşçi Murat Aydoğdu
paylaştı.

Güreşçilere madalyalarını
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali
Eminlatif, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Geçlik Spor İl
Müdürü Süleyman Şahin ve Ağa
Ahmet Mehmet Yuvacı birlikte
taktılar. Başaltında ise altın
madalya, finalde Emin Öztürk’ü
yenmeyi başaran Yalçın Öncül’ün
oldu. Bu kategoride üçüncülük
kürsüsüne ise Adem Ustaoğlu ile
Barış Katmerlikaya çıktı.
Başaltıda dereceye girenlere
madalyalarını BTTDD Bursa
Şubesi İkinci Başkanı Hasan Ali

Çavuş ile Genel Sekreter İsmail
Hayat birlikte taktı.

KADIN KOLLARINDAN
MUHTEŞEM LEZZETLER
Er meydanında güreşçilerin
mücadelesi ilgiyle izlenirken,
BTTDD Bursa Şubesi Kadın
Kolları üyeleri etkinlik alanında
Batı Trakya’nın yöresel
lezzetlerini katılımcıların
beğenisine sundu. El emeği
yiyecekler adeta kapışıldı.
Etkinliğe sponsorların yanı sıra,
Spor Toto, Güreş Federasyonu,
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Osmangazi Belediyesi, Yıldırım
Belediyesi ve Gürsu Belediyesi de
destek sağladı. 

Batı Trakya’dan panayıra
katılanlar arasında, Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Başkanı Ahmet
Hacıosman, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, Seçek Ağası Hüseyin
Bekirusta, Seçek Azınlık Kültür ve
Eğitim Derneği Başkanı Mesut
Şerif yer aldı.

20. Sayfanın Devamı
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Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF),
Yunanistan’da meydana
gelen yangın felaketi
nedeniyle bir başsağlığı
mesajı yayımladı.

TFF’nin sosyal medya
hesapları üzerinden, Türkçe
ve Yunanca olarak,  “Acınızı
paylaşıyoruz” başlığıyla
yapılan açıklamada, “Büyük
bir felaket yaşayan
komşumuz Yunanistan’ın
derin acısını kalbimizde
hissediyor, hayatını
kaybedenler için başsağlığı,
yaralılara acil şifalar
diliyoruz.” ifadeleri
kullanıldı.

Beşiktaş'ın 
yeni savunmacısı
Enzo Roco!
Tosic ve Mitrovic'in
satılmasının ardından
stoper arayışında olan
Beşiktaş, Cruz Azul'da forma
giyen Enzo Roco ve kulübü
ile el sıkıştı.
Beşiktaş aradığı stoperi
Meksika'da buldu. 1,91
boyunda olan Şili'li
savunmacı ve kulübü ile her
konuda anlaşan siyah
beyazlılar transferi resmen
açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş scout ekibinin
çalışması sonucu
gerçekleşen transferin uzun
vadeli bir yatırım olarak
planlanıyor.
ENZO ROCO İLE 3+1 YILLIK
ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi Enzo
Roco ile 3+1 yıllığına anlaştı.
Geçen sezonu Meksika
takımlarından Cruz Azul'da
geçiren Enzo Roco'nun,
serbest statüsünde olduğu
için bonservis sorunu
bulunmuyor.
Şili Milli Takımı'nda da
forma giyen Enzo Roco
geçtiğimiz sezon Cruz Azul
formasıyla 31 maça çıktı ve
2 gol kaydetti.

TFF’den Yunanistan için
başsağlığı mesajı

Olimpiakos ve PAOK’tan 
yangın mağdurlarına yardım

Ligin köklü kulüplerinden
Olimpiakos ve PAOK yaptıkları
açıklamalarla Atina bölgesinde
meydana gelen yangın
felaketinde zarar görenlere
maddi yardımda
bulunacaklarını  duyurdu.

OLİMPİAKOS’TAN 1 MİLYON
EURO YARDIM
Olimpiakos takımı yaptığı
açıklamada Atina’da yaşanan
yangın felaketinden
etkilenenlere 1 milyon euro
yardım yapacağını belirtti.
Kulüp açıklamasında ayrıca
bankalarda özel hesap
açılacağını ve yardımda
bulunmak isteyen kulüp
taraftarlarının bu hesaba para
yatırarak mağdurlara yardım
edebileceği ifade edildi.

PAOK – BASEL MAÇININ
GELİRLERİ YANGIN
MAĞDURLARINA 
Olimpiakos takımının yanısıra

PAOK da mağdurlara yardım
edeceğini açıkladı. PAOK
kulübü yangınlardan zarar
görenlere yardım amacıyla
Basel takımı ile oynanacak

Şampiyonlar Ligi ön eleme
maçının tüm gişe gelirlerinin
bölgedeki halka verileceğini
duyurdu. 

Fenerbahçe, kendisi ve kulübüyle
anlaşmaya vardığı Andre Ayew’in resmi
sözleşmeye imza atmasıyla yaklaşık 11 yıl
sonra bir Ganalı futbolcuya kadrosunda
yer verecek.

Fenerbahçe, kendisi ve kulübüyle
anlaşmaya vardığı Andre Ayew’e resmi
sözleşmeyi imzalatmasıyla yaklaşık 11 yıl
sonra Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna
dahil edecek.

İngiltere Championship ekibi Swansea
City ile 28 yaşındaki oyuncuyu bir yıllığına
kiralama konusunda anlaşmaya varan
sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez bir Ganalı
futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ilk Ganalı futbolcu
transferlerini 1999 yılında
Gaziantepspor’dan yaptı. Sarı-lacivertliler,

1999-2000 sezonunun başında Samuel
Johnson ve Yaw Preko’yu kadrosuna dahil
etmişti.

Fenerbahçe, 2005 yılında ise İtalyan
temsilcisi Juventus’tan Ganalı futbolcu
Stephen Appiah’ın transferini
gerçekleştirdi. Ayew, yaklaşık 11 yıl sonra
Fenerbahçe forması giyen ilk Ganalı
oyuncu olacak. Fenerbahçe formasını son
giyen Ganalı, 1 Aralık 2007’de Appiah
olmuştu.

Fenerbahçe’nin 133. yabancısı
Andre Ayew, Fenerbahçe tarihinin 133.

yabancı futbolcusu olacak. Sarı-
lacivertlilerin tarihinde yabancılardan en
çok Brezilyalı futbolcular forma giydi.
Fenerbahçe kadrosunda şimdiye kadar 20
Brezilyalı oyuncu yer aldı.

Fenerbahçe’ye 11 yıl sonra Ganalı: Andre Ayew Mesut Özil Almanya 
Milli Takımı'nı bıraktı 
Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile fotoğrafı
nedeniyle günlerdir
tartışmaların odağında olan
Mesut Özil Almanya Milli
Takımı'ndan ayrıldığını
duyurdu. Özil'in takımdan
ayrılması Almanya'daki
uyum tartışmalarını
alevlendirdi.
Arsenal’de forma giyen
oyuncu, Alman milli
takımından ayrılacağını
açıklarken, Erdoğan ile
fotoğraflarını eleştiren
Alman Futbol Federasyonu
ve Alman basınına tepki
gösterdi.
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Batı Trakyalılar Bursa’daki
panayırda buluştu

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi’nin düzenlediği
“19. Batı Trakyalılar Panayırı ve
13. Uluslararası Balkan Yağlı
Güreş Şampiyonası”, 22
Temmuz Pazar günü Gündoğdu
Mesire Alanı’nda yoğun
katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik Panayır Ağası Ahmet
Mehmet Yuvacı ve BTTDD Bursa
Şubesi Başkanı Ali Eminlatif ile
dernek yöneticilerinin davul
zurna eşliğinde ellerinde Türk
bayraklarıyla alana girişi ile
başladı. Daha sonra Osmangazi
Belediyesi Halk Dansları
Topluluğu sahne aldı. 

Gösterinin ardından TBMM
İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
etkinlik alanına giriş yaptı.
Çavuşoğlu, Panayır Ağası
Ahmet Mehmet Yuvacı, BTTDD
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ile BTTDD Bursa
Şubesi Başkanı Ali Eminlatif ve
dernek yöneticileri ile birlikte er
meydanını turlayarak
hemşehrilerini selamladı.
Çavuşoğlu’nun protokoldeki
yerini almasının ardından
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Mehter Takımı ve Halk Dansları
Topluluğu sahne aldı. 

Daha sonra etkinliğin resmi
açılışına geçildi. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın ardından,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ile
Batı Trakya Türkleri’nin lideri
merhum Dr. Sadık Ahmet ile
Batı Trakyalı 15 Temmuz
Demokrasi Şehidi Mustafa
Cambaz başta olmak üzere tüm
şehitler için Aşr-ı Şerif
okutuldu.

Batı Trakya Türkleri’nin
gövde gösterisine dönüşen
etkinliğin açılış konuşması için
ilk olarak Panayır Ağası Ahmet
Mehmet kürsüye çıktı. Mehmet,
19’uncu Batı Trakyalılar
Panayırı ve 13’üncü Uluslararası
Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası’nın hayırlı
olmasını diledikten sonra
katılımcılara ve katkıda
bulunanlara teşekkür etti.
Güreşçilere başarılar dileyen
Ahmet Mehmet, ‘’Asırlardır

yaşatılan bu gelenek devam
edecek. Şanlı bayrağımız
sonsuza dek dalgalanacak. Batı
Trakya’da Türk varlığı hiçbir
zaman bitmeyecek’’ dedi.

EMİNLATİF: “BÜYÜK
SÜRPRİZE HAZIR OLUN”
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Dr. Ali Eminlatif katılımdan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, çok duygulandığını
vurguladı. Dernek yönetimi
olarak verdikleri sözleri bir bir
yerine getirdiklerini ifade eden
Eminlatif, ‘’Bizim dönemimizde
uzun süreli ikamet, 53 liraya
sağlık hizmeti gibi önemli
kazanımlar oldu. Derneğimiz bu
süreçte bir kılavuz görevi gördü.
Diğer faaliyetlerimizle de fark
yarattık. Şimdi sıra sözünü
verdiğimiz görkemli bir dernek
binasına geldi. Uzun süredir
büyük gizlilik içerisinde
yürüttüğümüz projemizle yakın
zamanda karşınızda olacağız.
Büyük sürprizlere hazır olun.’’
diye konuştu.

HÜSEYİN: “BATI TRAKYA’DA 
HUZUR İÇİNDE 
YAŞAMAK İSTİYORUZ”
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin de, Batı
Trakyalılar Panayırı ve
Uluslararası Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası’nın, Kırkpınar’ın
hemen ardından yapılan güzel
bir etkinlik haline geldiğini
söyledi. Etkinliğin
gerçekleştirilmesinde emeği
geçen herkese teşekkür eden
Hüseyin, sözü Yunanistan’da
sorunlarla boğuşan Batı Trakya
Türk Azınlığı’na getirdi. Türk
Azınlığın sabrının taştığını
vurgulayan Hüseyin, ‘’Biz artık
Batı Trakya’da huzur içinde
yaşamak istiyoruz.
Derneklerimize tabelaları
asmak istiyoruz. Seçilmiş
müftülerimizin tanınmasını
istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

Bursa Gençlik Spor İl
Müdürü Süleyman Şahin ise
Türk sporuna katkılarından
dolayı BTTDD Bursa Şubesi’ne
teşekkür etti.
MUSTAFA DÜNDAR:
“HEMŞEHRİLERİMLE 
GURUR DUYUYORUM”
Bursa Osmangazi Belediye

Başkanı Mustafa Dündar
konuşmasında, öncelikle
dernek yöneticilerini etkinlik
nedeniyle kutladı. Toplumların
geleneklerini yaşatarak ileriye
daha emin bakabileceklerini
anlatan Dündar, Bursa’nın bir
cazibe merkezi olduğuna,
Osmanlı’nın kuruluşundan bu
yana Anadolu’dan, Orta
Asya’dan, Balkanlar’dan
insanların bu şehre geldiğine
işaret etti. Hemşehrileri ile
şehre, ülkeye katkıları
nedeniyle gurur duyduğunu

dile getiren Dündar, ‘’Burada
bulunan insanlar bayrağın
kıymetini, başka bayrak altında
yaşamanın ne demek olduğunu
bilen insanlar.’’ dedi.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: 
“BATI TRAKYA 
BİTMEYECEK BİR DAVA”
TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
Batı Trakyalılar Panayırı ve
Uluslararası Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası’nın önemine

işaret ederek, ‘’19 yıl süreyle
aynı heyecanı, aynı toplulukları
burada buluşturmak ve bu
heyecanı yarına taşımak zordur.
Daha önce yaptığım için
biliyorum. Destek verenleri ve
dernek yöneticilerimizi bir kez
daha tebrik ediyorum.’’ diye
konuştu. Batı Trakyalılar için
Batı Trakya’nın sadece bir
coğrafi isim, haritadaki bir yer
olmadığının altını çizen
Çavuşoğlu şöyle devam etti: 

Devamı 18. sayfada
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