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İTB’ye yine
geçit yok!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, İskeçe Türk Birliği ile ilgili
kararını uygulamama konusundaki ısrar sürüyor.
EKİM 2017’de parlamentoda
kabul edilen ve AİHM tarafından
verilen kararların Yunanistan’da
uygulanmasına imkan veren
yasaya dayanarak İTB’nin Trakya
İstinaf Mahkemesi’nde açtığı dava
sonuçlandı. Mahkeme, yeni yasayı
dikkate almayarak, İTB’nin daha
önce de aynı taleple başvuruda
bulunduğu gerekçesiyle davayı
incelemeye almadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, İTB’nin
yeniden tesciline ilişkin
başvurusunun istinaf mahkemesi
tarafından reddedilmesi hakkında
açıklamalarda bulundu. Aksoy,
“Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
Azınlığı sivil toplum örgütlerinin
isimlerini ayrım yapmadan tescil
etmesini ve bu çerçevede AİHM
kararlarının uygulanmasına
imkan sağlayacak düzenlemeler
yapmasını bekliyoruz.” dedi. »6, 7

Brüksel’de
Çipras –
Erdoğan
görüşmesi

“Türk milleti destan yazdı”
TÜRKİYE’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, 15
Temmuz Milli Birlik ve
Demokrasi Günü
vesilesiyle GÜNDEM ve
MİLLET gazetelerine
mülakat verdi. Darbe
girişimi olarak planlanan
15 Temmuz’un Türk milleti
sayesinde bir demokrasi
destanına dönüştüğünü
vurgulayan Ömeroğlu, 15
Temmuz’un Cumhuriyet
tarihindeki en acımasız
terör eylemi olduğunu
kaydetti. » 10

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
NATO Zirvesi için bulunduğu
Brüksel’de Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile baş başa
görüştü.12 Temmuz
Perşembe günü basına
kapalı gerçekleşen baş başa
görüşme 1 saat 45 dakika
sürdü. » 3
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“İndirimler ekonomik
durgunluğun önüne
15’te
19’da
geçemez”

Yılın
transferi
gerçekleşti

Erdoğan
yemin etti
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde düzenlenen törene Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman ve
işadamı Levent Sadık Ahmet de
katıldı. »11, 12

İskeçe’de
"El Emeği Göz
Nuru Festivali"
İTB’ye bağlı faaliyet gösteren Biçki Dikiş - Nakış ve El Sanatları
Kursları’nın yıl sonu sergisi ve defilesi
davetlilerin beğenisini topladı.

» 4, 5

Tekirdağ'da
tren kazası:
24 ölü,
318 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar
köyü yakınlarında yolcu treni,
vagonlarından bir kısmının raydan
çıkması sonucu devrildi.

»5
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İskeçe Azınlık Lisesi
101 mezun verdi!

Bulgaristan,
Romanya, Sırbistan
ve Yunanistan ortak
taşıma zinciri kuracak

İSKEÇE Azınlık Lisesi bu yıl
bir rekora imza atarak 101
mezun verdi.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi mezuniyet töreni
geçtiğimiz günlerde düzenlendi.
İskeçe’deki Apollon
salonunda düzenlenen
etkinliğin sunuculuğunu lise 2
öğrencisi Halil Müminoğlu
yaptı. Mezuniyet töreninde
açılış konuşmasını Okul Aile
Birliği Başkanı Aysel Tuban
yaptı. Daha sonra selamlama
konuşmalarına geçildi. Okul

sahibi Saime Kırlıdökme, Okul
Müdürü Selçuk Fehmi, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolosu İbrahim Işık selamla
konuşması yaptılar.
Mezuniyet töreninde lise son
sınıf öğrencileri tarafından
tiyatro gösterisi, müzik dinletisi,
halk oyunları gösterileri yapıldı
ve şiirler okundu.
Okul Aile Birliği tarafından
düzenlenen mezuniyet
töreninde son olarak dereceye

giren öğrencilere plaketleri
verildi.
Bu yıl birincilik ve ikinciliği
üçer öğrenci, üçüncülüğü ise iki
öğrenci paylaştı.
Dereceye giren öğrenciler
şöyle:
BİRİNCİLER: Görsel Burbun
(not ortalaması 20,0) , Lokman
Ebluk (20,0) , Faruk Kurt (20,0)
İKİNCİLER: Esma Abdullah
(19,9) , Sema Dede (19,9) , Sema
Selim Kahya (19,9)
ÜÇÜNCÜLER: Elif İsmetoğlu
(19,8) , Seda Selim Kahya (19,8)

BULGARİSTAN, Romanya,
Sırbistan ve Yunanistan
liderleri, ülkelerindeki mal
sevkiyatlarını kolaylaştırmak
amacıyla, ortak liman,
karayolları ve demiryollarını
kapsayan bir "taşıma zinciri"
kurma konusunda anlaştı.
Anlaşmaya ilişkin ayrıntılar,
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic, Yunanistan Başbakanı
Alexis Çipras ve Romanya
Başbakanı Viorica Dancila'nın
Selanik'teki buluşmalarının
ardından açıklandı.
Anlaşmanın ardından
konuşan Başbakan Çipras, üç
kıtanın kavşağında yer alan
Balkanlar’ın, gelecekte önemli
bir jeopolitik ve ekonomik rol
oynayacaklarını vurguladı.
Borisov da açıklamasında,
"Ülkelerimizin gayri safi yurtiçi
hasılalarını ve gelirlerini
yükseltmeliyiz ve ülkelerimizin
refah seviyelerini artırmalıyız"
dedi ve ekledi: "Sadece
Budapeşte'de yedi köprü

Ankara’ya ilk kez metropolit seçildi
TÜRKİYE’nin başkenti Ankara’ya ilk kez
metropolit seçildi. 10 Temmuz Salı günü Fener
Rum Patrikhanesi’nde toplanan Sensinod
Meclisi (İera Sinodos) 1922 yılından sonra ilk kez
Ankara’ya metropolis seçti.
Sensinod Meclisi, Ruhban Okulu’nun da
bulunduğu Heybeliada Manastırı’nda toplandı.
Patrik Vartholomeos’un başkanlık ettiği
toplantıda üç aday arasından İsviçre Metropoliti
görevinde bulunan İeremias oybirliğiyle seçildi.
Böylece Türkiye’nin başkenti Ankara için
1922’den sonra ilk kez metropolit belirlenmiş
oldu.

varken, Romanya ile
Bulgaristan'ı (Tuna nehri
üzerinden) tek bir köprü
bağlamaktaydı. Vidin-Calafat
köprüsünden geçen trafik
beklediğimizden dört kat daha
fazla."
Burgaz – Dedeağaç tren
koridorunun da önemli
olduğunu vurgulayan Borisov,
ilgili bakanların gerekli projeleri
ve finansmanı bu yılın Eylül
ayına kadar hazırlayacakları
umudunu dile getirdi.
Borisov, Sırbistan ve
Yunanistan ile gaz bağlantıları
ve Rusya'dan gaz tedarikini
yönlendirecek gaz dağıtım
merkezi zerinde çalıştıklarını ve
bununla ilgili AB
Komisyonu'ndan yardım
isteyeceklerini vurguladı.
Bulgaristan Başbakanı aynı
zamanda bölgedeki ülkelerin
Asya ve Afrika'dan ithal edilen
mallar için ortak ve tek gişede
ödenebilecek gümrük vergi
oranlarının belirlenmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
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HAFTANIN YORUMU

Brüksel’de
Çipras - Erdoğan
görüşmesi

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Azınlık sorunlarına genel bir bakış...

B

“Yaptığımız en kolay görüşmelerden biri
değildi. Zor bir görüşmeydi” diyen Çipras,
Edirne’de tutuklu olan iki Yunanlı subay
konusuna ağırlık verdiğini söyledi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, NATO
Zirvesi için bulunduğu Brüksel’de Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
baş başa görüştü.

ÇİPRAS: “ZOR BİR
GÖRÜŞME OLDU”
12 Temmuz Perşembe günü basına kapalı
gerçekleşen baş başa görüşme 1 saat 45
dakika sürdü. Gecikmeli olarak başlayan
görüşmenin ardından, Başbakan Çipras
basın açıklaması yaptı.
“Yaptığımız en kolay görüşmelerden
biri değildi. Zor bir görüşmeydi” diyen
Çipras, Edirne’de tutuklu olan iki Yunanlı
subay konusuna ağırlık verdi. Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a subayların
dört aydır mahkemeye çıkartılmadan
tutuklu bulunduğunu söylediğini belirten
Çipras, dava sürecinden sonra askerlerin
evlerine dönmelerini arzuladıklarını
söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Yunanistan’a kaçan darbeci askerler
konusuna değindiğini dile getiren Çipras,
“Kendisine Yunanistan’daki yargı

sisteminin bağımsız olduğunu anlattım.
Sayın Erdoğan 8 subay konusuna ağırlık
veriyor. Fakat 2 Yunanlı subay konusu ile
Yunanistan’daki 8 subay konusunun
birbirine bağlı olamayacağını söyledim.”
diye konuştu.
Darbecilerin Yunanistan’da hoş
karşılanmadığını kaydeden Çipras,
yapılan görüşmede iki ülke arasındaki
güvenlik konularını görüştüklerini de
ifade etti. Ekonomik işbirliği alanında
hayata geçirilebilecek şeyler olduğunu
belirten Çipras, iki ülke arasındaki
ilişkilerin tutuklu bulunan 2 asker sorunu
nedeniyle adeta kilitlendiğini ve bunun
sona ermesini umduğunu kaydetti.

“EGE’DEKİ GERGİNLİĞİN
AZALTILMASINI ELE ALDIK”
Çipras ayrıca Ege’deki gerginliğin
azaltılmasına yönelik olarak yapılabilecek
girişimleri görüştüklerini bildirdi.
Başbakan Çipras, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Kıbrıs
konusu ile göçmen sorunun da ele
alındığını vurguladı.

Binali Yıldırım TBMM Başkanı
AK Parti İzmir Milletvekili
Binali Yıldırım TBMM Başkanı
seçildi.
TBMM Genel Kurulu’nda
yapılan oylamada, Yıldırım, 335
oy alarak TBMM Başkanı seçildi.
Genel Kuruldaki üçüncü tur
oylamaya 584 milletvekili
katıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili

Binali Yıldırım 335 oy, CHP
İstanbul Milletvekili Erdoğan
Toprak 135 oy, HDP Siirt
Milletvekili Meral Danış Beştaş
63 oy, İYİ Parti İstanbul
Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu
40 oy, Saadet Partisi İstanbul
Milletvekili Cihangir İslam 5 oy
aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

3

atı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunları bitmek tükenmek
bilmiyor. Ekonomik, sosyal ve
siyasi alanda var olan sorunlara çözüm
bulmak bir tarafa, bu sorunlar
katlanarak ve her gün bir yenisi
eklenerek büyüyor sanki.
Batı Trakya Türkleri, istisnalar
haricinde, hiçbir zaman zengin bir
toplum olmadı. Azınlığın ne büyük
işletmeleri, ne fabrikaları oldu. Tarım
ve özellikle de geleneksel bir üretim
şekli olan tütün azınlık ekonomisinin
yıllardan bu yana can damarını
oluşturdu. Kırsal alanda ekonomik
olarak toprağına tutunan azınlık insanı,
şehirlerde de esnaf olmanın ötesine
gidemedi.
Büyümese de, yıllarca var olan
ekonomik koşullarda hayatını
sürdürdü. Tütünün, pamuğun para
ettiği, “emeğime değdi” dedirten
yıllardı.
İstatistiki bilgiler Batı Trakya’nın
Avrupa Birliği’nin en fakir bölgesi
olduğunu gösterse de, azınlık insanı
kanaat etti.
Ta ki ekonomik kriz patlayana kadar.
Ekonomi zaten alarm veriyordu. Krizin
patlamasıyla azınlık ekonomisi yere
çakıldı.
Bu yıl hava koşulları, hastalıklar
nedeniyle tütün ve pamuk üretiminde
ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kuraklık,
ardından yağan aşırı yağmurlar, derken
tütünde başgösteren tepe hastalığı,
üretimi ciddi boyutlarda etkiledi.
Hafta içerisinde Atina’da konuyla
ilgili temaslarda bulunan Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios’un bir radyoya yaptığı
açıklamaya göre, üretim kaybı birçok
bölgede yüzde 50’leri, 60’ları geçiyor…
Hatta bazı üreticilerin kaybı yüzde
100’e ulaşıyor. Çiftçinin karşı karşıya
olduğu zararların ELGA’nın tazmin
ettiği zararlar kapsamında olmaması
da durumu daha da çıkılmaz hale
getiriyor.
Çiftçi, bölge ekonomisinin her
zaman can damarını olmuştur. Çiftçide
para varsa, esnafta da para vardır. Batı
Trakya ekonomisinin ve özellikle de
azınlık ekonomisinin temel kuralı
budur.
Yaşanan bu ekonomik çöküşün
insan psikolojisi üzerindeki etkileri ise
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toplumumuzun son dönemde karşı
karşıya kaldığı en önemli sorunlardan
biri. Azınlıkta, benzeri olmayan bir
intihar patlamasıyla karşı kaşıyayız.
Neredeyse her hafta, Batı Trakya’nın
bir köşesinden gelen bir intihar
haberiyle sarsılıyoruz.
Bilmediğim konularda ahkam
kesmek istemem… Ama bu durumun
önüne geçebilmek için acil önlemler
alınması ve harekete geçilmesi
gerektiği kesin.
Gelelim İskeçe Türk Birliği ile ilgili
Trakya İstinaf Mahkemesi’nin son
kararına. İTB, azınlığın en eski
derneklerinden biri. İsmindeki Türk
kelimesi nedeniyle yasaklanan bu
derneğimizin verdiği hukuk mücadelesi
35 yılı buldu. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi 2008 yılında, örgütlenme
hakkının Yunanistan tarafından ihlal
edildiğine hükmetti ve Yunanistan’ı bu
doğrultuda düzenlemeler yapmaya
davet etti. Aynı dönemde, başkanı
olduğum Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği için de AİHM’den benzer
bir karar çıktı. Evros Azınlık Gençleri
Derneği için de…
Yunanistan, AİHM kararlarına
rağmen bu üç azınlık derneğinin
örgütlenme özgürlüğünü iade
etmemekte ısrar ediyor.
Yapılan baskılar neticesinde, AİHM
kararlarının uygulanmasına yönelik
yasal bir düzenleme geçen yıl
meclisten geçti. Mesliste yaşanan
tartışmalar, yasanın son şekline
yapılan müdahaleler, aslında bugün
çıkan İTB kararının da habercisiydi
bana göre. Hislerim ne yazık ki beni
yanıltmadı. Nitekim, derneğin yeniden
tescili için mahkemeye yapılan başvuru
reddedildi. Üstelik bu red kararında,
geçen yıl meclisten geçen yasaya atıfta
bile bulunulmadı.
Bu da, söz konusu yasal
düzenlemenin gerçek nedeninin var
olan sorunları çözmeye yönelik
olmaktan uzak olduğunu gösteriyor.
Azınlığın karşı karşıya olduğu
sorunların bir kısmının altını çizmek
bile insanı hayal kırıklığına sevkediyor
değil mi?
Azınlık S.O.S. veriyor. Ama Atina ne
yazık ki bu tehlike sinyallerini ne
duymak istiyor, ne de bunlara gerçek
anlamda bir çözüm bulmak.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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İTB’den muhteşem
“El Emeği Göz Nuru Festivali”
İSKEÇE Türk Birliği, 6
Temmuz Cuma günü “El Emeği
Göz Nuru Festivali” düzenledi.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu - Lisesi Spor
Sitesi’nde düzenlenen
festivalde ilk olarak İskeçe Türk
Birliği’ne bağlı faaliyet gösteren
Biçki - Dikiş - Nakış ve El
Sanatları Kursları’nın yıl sonu
sergilerinin açılışı yapıldı.
Davetlilerin ve halkın büyük
ilgi gösterdiği serginin
gezilmesinin ardından, dikiş nakış kurslarındaki öğrenciler
tarafından üretilen Batı Trakya
bölgesine ait geleneksel ve
günümüze ait kıyafetlerden
oluşan defile gerçekleşti.
İskeçe’nin bir çok bölgesinden
geleneksel kıyafetlerin yer
aldığı defile halk tarafından
büyük bir beğeni ile
izlendi. Festivalin
sunuculuğunu İTB Genel
Sekreteri Elçin Hacıibram ile
İTB Kadınlar Kolu Başkanı Sevil
Şerifoğlu yaptı.
Etkinlik selamlama
konuşmalarıyla devam etti. İlk
olarak sözü alan İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, festivalin
düzenlenmesinde emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Ahmetoğlu, “Bugün burada
İskeçe’deki Türk kültürünü
yansıtan bir etkinliğe imza
atılıyor. İskeçe’deki Türk
kültürünü yaşatmak adına Biçki
- Dikiş - Nakış ve El Sanatları
Kursları’nın büyük bir rol
oynadığına inanıyorum. Bu
kurslarımızda büyük bir emek
veriliyor. Ben tüm kurs
öğretmenlerimize ve
öğrencilerine teşekkür
ediyorum ve kendileri tebrik
ediyorum.” dedi. Ahmetoğlu
etkinliğin düzenlenmesi için
İskeçe Muzafer Salihoğlu
Azınlık Lisesi Spor sitesini
tahsis eden okul sahibi ve
yönetimine de teşekkür etti.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Başkan Vekili Ahmet
Kara da etkinliğin
düzenlenmesinde emeği geçen
tüm öğretmenleri ve öğrencileri
tebrik ederek, “Bu güzel
etkinlikte sergilenen tüm
çalışmalar bizim kültürümüzü
yansıtıyor. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da bu
çalışmaların devam etmesi her
açıdan önemli. Ayrıca
İskeçe’nin her bölgesinden
insanlarımızın bugün birarada
olması birlik beraberliğimiz
açısından da önemli” dedi.
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza da yaptığı
selamlama konuşmasında,
“İskeçe Türk Birliği üyeleri
olarak bu tür faaliyetlerden
dolayı büyük mutluluk
duyuyoruz. Bugün burada
kendi tarihimizi gördük. Bu
tarihimize sahip çıkmak ve
çalışmalarımızı daha da
geliştirmemiz gerekiyor. Ben bu
vesileyle etkinlikte emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ise kurs öğretmenlerini
ve öğrencilerini tebrik ederek,
“Bugünkü etkinlik sayesinde
kültürümüzün ne kadar zengin
olduğunu gördük. Bu bizim
geçmişimiz, tarihimizdir.
Geçmişini unutan toplumlar
geleceğe güvenle bakamaz. O
açıdan bu değerlere sahip
çıkmalıyız.” ifadelerini
kullandı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
de yaptığı konuşmada, “Ben
İskeçe Türk Birliği yönetimini,
kurs öğretmenlerini ve
öğrencilerini bir tarihi bize
tekrar yaşattıkları için teşekkür
ediyorum. Bugün burada
gördüğümüz kıyafetler
Müslüman Türk kimliğimizi
yansıtan, bizleri temsil eden
kıyafetlerdi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Haklıyız, kazanacağız...

İ

skeçe’deyiz. Geçtiğimiz Şubat
ayının bir sabahında. Gümülcine
sokağındaki bir azınlık esnafının
işyerindeyiz. Yaşça bizden hayli büyük
olan abimiz sohbetin konusunu bir
soruyla değiştiriveriyor. “Gördüm ki
geçenlerde mahkemeye gitmişiniz. İskeçe
Türk Birliği davası için. Hala devam ediyor
işte. Bizim ömrümüz geçti bakalım daha
kaç yıl sürecek bu mesele. Peki sana
sormak istiyorum. Bu kulübün
tabelasının nasıl yerinden söküldüğünü
biliyormusun?”
“Anlatılanlardan biliyorum biraz” diye
yanıt veriyorum. Devam ediyor
büyüğümüz: “Ben sana anlatayım.
Sonbahardı. Polisler geldi ve tabelayı bir
sabah yerinden söküverdiler. O
yıllaroldukça gençtik. Tam olarak ne
olduğunu, bunun ne anlama geldiğini
anlayamıyorduk. Fakat tüm yaşıtlarımızın
sevip saydığı bizden daha büyük bir
ağabeyimizin söylediği hiç aklımdan
çıkmıyor. ‘Seçimle işbaşına getirdiğimiz
vakıf idare heyetini Cunta nasıl görevden

aldıysa, şimdi de geldiler ve kimeye
sormadan bu tabelayı söküp götürdüler’
demişti. Hakikaten de öyle. Bak tabelayı
söküp götürdükleri günün üzerinden 35
sene geçti. Geçenlerde gazete okurken
sizin Gümülcine’de mahkemeye gittiğinizi
görünce 35 yıl önceki o yaşadığımız gün
aklıma geldi.”
Evet. Büyüğümüze ilham kaynağı olan
ve onu eskilere götüren o mahkeme 9
Şubat 2018 tarihindeydi. On yıl önce, 27
Mart 2008’de Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) açıkladığı ve haklı
bulduğu İskeçe Türk Birliği’nin bu kararı
Yunanistan tarafından uygulatılmasına
yönelik davanın duruşmasıydı. 2008
yılında İskeçe Türk Birliği davayı AİHM’de
kazanıp Yunanistan’dan bunu
uygulamasını yani bu karara dayanarak
İTB’nin resmiyetinin iade edilmesi talep
edildiğinde Yunanistan çeşitli
gerekçelerle (bahane demek daha doğru)
bu talebi reddetti. “AİHM kararları iç
hukuku bağlamaz” , “Bu kararı

5

uygulayacak yasal düzenleme yok” ,
“Gereken mevzuat değişikliğini yapmaya
çalışıyorum” diyerek çeşitli “bahaneler”
ileri sürüldü. Bunun sonucunda on yıldır
sürekli bir şekilde “Azınlık dernekleriyle
ilgili AİHM kararlarını uygula” şeklinde
uyarılar alan ve bu anlamda artık kendini
Avrupa Konseyi’nde anlatmakta güçlük
çeken bir Yunanistan sözkonusu.
Yunanistan son 10 yıldır AİHM
kararlarının uygulanıp uygulanmadığını
takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin sürekli bir şekilde
gündeminde oluyor.
Sürekli uyarılara maruz kalmamak için
2017 yılı Ekim ayında mecliste bir yasa
kabul edildi. AİHM kararlarının
Yunanistan mahkemeleri tarafından
uygulanması amacına yönelik bir yasa.
Gerçi yasaya sonradan konulan
maddelerle çok değiştirildi ama neyse.
İskeçe Türk Birliği de bu yasaya
dayanarak on yıldır uygulanmayan AİHM
kararının uygulanmasını sağlamak
amacıyla Trakya İstinaf Mahkemesi’nde
dava açtı. Amaç yeni yasaya dayanarak,
2008 yılındaki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının uygulanmasını
sağlamak, yani İTB’nin resmiyetinin
iadesini sağlamak.
Ancak gel gör ki, mahkeme yine bir
gerekçe (bahane demek daha doğru)
bulmuş. Bu kez de “daha önce aynı
taleple dava açılmış, bu yüzden davaya
bakmıyorum” diyor. Yani Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin kararını
uygulamama politikasını devam ettiriyor.

Yeni bir yasanın varlığını dikkate bile
almıyor mahkeme.
Aslında durum çok net. İsminde “Türk”
kelimesi geçen tarihi azınlık derneklerine
resmi statülerini iade etmemeye niyetli
bir devlet var ortada. Her fırsatta
“uluslararası hukuktan” bahseden ve
bunu “milli meselelerinde” en güçlü
referans olarak gösteren Yunanistan,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını uygulamıyor! Üstelik de on
yıldır yapılan tüm uyarılara rağmen.
Uluslararası hukuk kararlarını
uygulayacak bir irade yok. Çünkü
sözkonusu olan Batı Trakya Türk Azınlığı.
Ülkemiz Yunanistan son mahkeme
kararıyla birlikte uluslararası hukuk
kararlarını uygulamayan ülke
konumunda. Yunan demokrasisi çok
büyük bir zaaf gösteriyor. Kendi abarttığı
korkulara yenik düşen ve böylelikle
demokrasi ve insan haklarını da kurban
eden bir devlet anlayışı var. Umarım bu
anlayış değişir. Değişmek zorunda. Eğer
demokrasiden ve hukuktan
bahsedeceksek değişmek zorunda...
İskeçe Türk Birliği’nin 35 yıllık hukuk
ve demokrasi mücadelesi her halükarda
devam edecek. Bugüne kadar hukuktan
ayrılmadan süren bu mücadele bundan
sonra da elbette ki aynı şekilde ve aynı
kararlılıkla devam edecek. HAKLI
olduğunu bildikten sonra, adalet tecelli
etmekte geçikse bile bu haklı
mücadelenin doğruluğuna en ufak bir
halel gelmez... Çünkü biz HAKLIYIZ ve
KAZANACAĞIZ...

Tekirdağ'da tren kazası:
24 ölü 318 yaralı

Geçmişini bilmeden yaşayan bir
toplum, gelecekte başka toplumların
geleneklerine kapılırlar. Bu açıdan
bu kültürümüze değer vermeli ve
sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.
Son olarak sözü alan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da, “Tüm kursiyerlerimize
ve öğretmenlerine bize bu güzel
ürünleri sergiledikleri için teşekkür
ediyorum. Etkinliğin yapılmasında
emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, İTB kurslarında üç
yıllık eğitim sürecini tamamlayan
100’ün üzerinde kursiyere başarı
belgesi verildi.
Etkinlik İTB halk oyunları
ekiplerinin gösterileri ve İTB

korusunun konseri ile devam etti.
Etkinlik sırasında ayrıca İTB
Kadınlar Kolu ve Gençlik Kolu
üyeleri misafirlere yiyecek ve içecek
ikramında bulundu.
İTB tarafından düzenlenen
etkinliğe, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, DEB Partisi
Başkan Vekili Ahmet Kara,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Meclisi
üyeleri, belediye meclis üyeleri,
kurum ve kuruluş temsilcilerinin
yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü
yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir
kısmının raydan çıkması sonucu devrildi.
Uzunköprü-Halkalı seferini yapan 6
vagonlu yolcu treni, saat 17.00 sıralarında
devrildi. 362 yolcu ve 6 personel bulunan
trenin 5 vagonu raydan çıktı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp
Gümüş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü
yakınlarındaki tren kazasında ilk
belirlemelere göre, 24 kişinin hayatını
kaybettiğini, 318 kişinin de yaralandığını
bildirdi.
Gümüş, yaralıların İstanbul ve
Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin havadan
ve karadan sürdüğünü belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan
yolcu treninin bazı vagonlarının raydan
çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında
bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm
birimlerin tahliye işlemleri için seferber
edildiğini bildirdi.
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, tren
kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet
Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada,
Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö
treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine
geldiğinde dray olması sonucu kaza
meydana geldiği belirtildi
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada da, "Aşırı yağışlar nedeniyle
menfezile ray arasındaki toprağın boşalması
dolayısıyla meydana geldiği tespite dildi."
denildi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok
sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye
araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk
ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını
bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir
rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan
kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde
bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa sure
sonra bir açıklama yapacak." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki
tren kazasında yaralananların hastaneye
sevklerini sağlamak için bölgeye askeri
helikopterler gönderildi.
Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki
tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk
etapta 304 ünite kan gönderildiği ve
ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı
belirtildi.
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Yeni yasaya rağmen AİHM kararını
uygulamama politikası devam ediyor
Avrupa İnsan
Hakları
Mahkemesi’nin
(AİHM) İskeçe
Türk Birliği (İTB)
ile ilgili kararını
uygulamama
konusundaki
ısrar sürüyor.
Ekim 2017’de
parlamentoda
kabul edilen ve
AİHM
tarafından
verilen
kararların
Yunanistan’da
uygulanmasına
imkan veren
yasaya
dayanarak
İTB’nin Trakya
İstinaf
Mahkemesi’nde
açtığı dava
sonuçlandı.
TRAKYA İstinaf Mahkemesi,
yeni yasayı dikkate almayarak,
İTB’nin daha önce de aynı
taleple başvuruda bulunduğu
gerekçesiyle davayı incelemeye
almadı. İTB ise Yunanistan’ı
uluslararası hukuk kararlarını
uygulamayan ülke konumuna
sokan politikalardan
vazgeçilmesi çağrısında
bulundu.
Konuyla ilgili bir açıklama
yayımlanan İTB, “10 yıldır
uygulanmayan bir AİHM
kararının uygulanması için bir
hukuk mücadelesi veren İskeçe
Türk Birliği olarak yaşadığımız
hayal kırıklığının tekrarlanmış
olduğunu ve insan hakları
alanında endişelerimizin
arttığını vurgulamak isteriz.
Ülkemiz Yunanistan'ın;
‘uluslararası hukuk kararlarını
uygulamayan ülke’ konumuna
sokacak icraat ve taktiklerden
vazgeçilmesinin demokrasi
açısından şart olduğunu
hatırlatırız.” ifadelerine yer

verildi.
İskeçe Türk Birliği’nin
açıklaması şöyle:
“İskeçe Türk Birliği’nin, 2017
yılı Ekim ayında kabul edilen
yeni kanuna dayanarak Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararının uygulanması
talebiyle Trakya İstinaf
Mahkemesi’ne açtığı davanın
sonucu belli oldu.
Trakya İstinaf Mahkemesi,
İskeçe Türk Birliği’nin talebini,
daha önce aynı davayı
görüştüğü gerekçesiyle ele
almayı reddetti. Mahkeme
böylece 2017 sonbaharında
mecliste kabul edilen yeni
kanunu görmezden gelmeyi
tercih etti.
On yıldır uygulanmayan bir
AİHM kararının uygulanması
için bir hukuk mücadelesi veren
İskeçe Türk Birliği olarak
yaşadığımız hayal kırıklığının
tekrarlanmış olduğunu ve insan
hakları alanında
endişelerimizin arttığını
vurgulamak isteriz.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi tarafından 2008
yılında açıklanan İskeçe Türk
Birliği kararının hayata
geçirilmesi amacıyla o dönemde
yapılan başvuruyu hatırlatan
Trakya İstinaf Mahkemesi,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararlarının
Yunanistan tarafından
uygulanması için Yunanistan
meclisinde kabul edilen yeni
yasayı dikkate almadı. Yeni
yasanın yürürlüğe girmesiyle
yeni şartların oluşması
sonucunda yapılan ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin,
2008 yılında açıkladığı ve
İskeçe Türk Birliği’ni haklı
bulduğu kararın
uygulanmasına yönelik
başvurunun görüşülmemesini,
AİHM kararının
uygulanmamasına dayanan ve
bu amaçla on yıldır devam eden
“oyalama” taktiğinin devamı
olarak görmekteyiz.
Yunanistan’ın Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin, İskeçe
Türk Birliği kararını bir an önce
uygulayarak İskeçe Türk
Birliği’nin resmi statüsünü iade
etmesini beklemekteyiz.
Yeri gelmişken; İskeçe Türk
Birliği olarak 1983 yılında
dernek tabelamızın yerinden
indirilmesiyle başlayan 35 yıllık
hukuk mücadelemizi bundan
sonra da aynı kararlılıkla
sürdüreceğimizi vurgulamak
isteriz.
Ülkemiz Yunanistan'ın;
‘uluslararası hukuk kararlarını
uygulamayan ülke’ konumuna
sokacak icraat ve taktiklerden
vazgeçilmesinin demokrasi

açısından şart olduğunu
hatırlatır, uluslararası hukukun
gereğinin yerine getirilmesi ve
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının hayata
geçirilmesi amacıyla gereken
adımların atılmasını
beklediğimizi vurgulamak
isteriz.”

İTB BAŞKANI AHMETOĞLU:
“ÜLKEMİZ YUNANİSTAN
ULUSLARARASI HUKUKU
UYGULAMAYAN ÜLKE
POZİSYONUNA
GİRMEKTEDİR”
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu Trakya İstinaf
Mahkemesinin ret kararının
toplum içerisinde hayal kırıklığı
yarattığını dile getirerek,
"Ülkemiz Yunanistan,
uluslararası hukuku
uygulamayan ülke pozisyonuna
girmektedir. Bu Yunanistan
demokrasisi açısından kaygı
vericidir." dedi.
Mahkemenin, 2017'de
onaylanan Yunan
mahkemelerinin AİHM
kararlarına adaptasyonuna
yönelik yasayı dikkate almadan
karar verdiğine dikkati çeken
Ozan Ahmetoğlu, İTB’nin 10 yılı
aşkın süredir AİHM kararının
uygulanmasını beklediğini
kaydetti.
İTB'nin söz konusu yasal
düzenlemenin Yunan
Parlamentosunda kabul
edilmesinden sonra resmi
statüsünün iadesi için Trakya
İstinaf Mahkemesinde açtığı
dava Şubat’ta görüşülmüştü.

İTB AVUKATI AHMET KARA:
“HUKUKA UYGUN OLMAYAN
SKANDAL BİR KARAR”
İTB’nin avukatı Ahmet Kara, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Trakya İstinaf Mahkemesinin,

İTB’nin, “AİHM kararı
doğrultusunda, İTB’nin
kapatılmasına ilişkin mahkeme
kararlarının ortadan
kaldırılması” yönünde açtığı
davanın, benzer başka bir
davanın daha önce de
görüşülerek kabul edilmediği
gerekçesiyle "usulen" reddine
karar verdiğini söyledi.
Mahkemenin gerekçeli
kararını 22 Haziran’da
açıkladığını ancak dün ellerine
ulaştığını anlatan Kara, "Bu,
hukuka uygun olmayan
skandal bir karar." dedi. Kara,
mahkeme kararında belirtilen
ret gerekçesinin AİHM
kararlarına ve Yunan Medeni
Kanunu’na aykırı olduğunu
belirterek şunları kaydetti:
"Kararda, aynı içerikle ve aynı
hukuki sebeple daha önce
başka dilekçe yatırılıp,
mahkeme tarafından
reddedilmiş olduğundan dolayı
ve ortada yeni bir durum
oluşmadığı ileri sürülerek
davanın reddedildiği
bildiriliyor. Oysa, Yunan
Medeni Usül Kanunu’nun 758.
maddesi, belirli bir konuda
birden fazla dilekçe
sunulmasını öngörüyor. Buna
göre, daha önce reddedilen bir
konuda bir süre sonra farklı bir
durum oluşabilir ve yeniden
hukuki başvuru yapılabilir.
Yunan Parlamentosunda,
Yunan mahkemelerinin AİHM
kararlarına adaptasyonuna
yönelik yasal düzenlemenin
kabul edilmesinden sonra farklı
bir durum oluştu. Buna rağmen
açtığımız yeni dava
reddediliyor. Tam bir hukuk
skandalı."
İTB’nin, mahkeme kararını
kabul etmediğini ve AİHM
kararı doğrultusunda
resmiyetinin iade edilmesine

yönelik yasal mücadelenin
devam edeceğini ifade eden
Kara, bu konunun Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi ve
birçok uluslararası İnsan
Hakları kuruluşları tarafından
da yakından takip edildiğini
söyledi.
Kara, "Önümüzdeki günlerde
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ne, Yunanistan’ın
AİHM kararlarını
uygulamadığına ilişkin bir
bilgilendirme mektubu
göndereceğiz. İTB
yöneticileriyle istişarelerde
bulunarak bundan sonrası için
gereken tüm hukuki girişimleri
yapacağız." diye konuştu.

AVRUPA KONSEYİ
BAKANLAR KOMİTESİ YENİ
YASANIN TÜM
MAHKEMELERE
BİLDİRİLMESİNİ TALEP
ETMİŞTİ
Bu arada hatırlanacağı üzere
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarını takip
eden Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi 2017 Ekim ayında
kabul edilen ve AİHM
kararlarının Yunanistan
tarafından uygulanmasına
imkan tanıyan yasanın
yürürlüğe girmesini olumlu bir
gelişme olarak nitelendirmişti.
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, yeni yasanın
Yunanistan genelindeki tüm
mahkemelere gönderilmesi ve
gerekli bilgilendirmenin
yapılması için Yunanistan’a da
çağrıda bulunmuştu. Ancak,
Trakya İstinaf Mahkemesi,
İskeçe Türk Birliği’nin
davasında yeni yasayı ve
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin çağrısını dikkate
almadı.
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan
İTB davasıyla ilgili açıklama
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, İskeçe
Türk Birliği’nin hukuk mücadelesiyle
ilgili açıklama yayınladı.
Türk Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy İskeçe Türk Birliği'nin yeniden
tesciline ilişkin başvurusunun istinaf
mahkemesi tarafından reddedilmesi
hakkında açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili olarak sorulan soruya
yanıt veren Hami Aksoy “Yunanistan’ın
Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum
örgütlerinin isimlerini ayrım yapmadan
tescil etmesini ve bu çerçevede Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
kararlarının uygulanmasına imkân
sağlayacak düzenlemeler yapmasını
bekliyoruz.” dedi.
Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy
açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Batı Trakya Türk Azınlığının öndegelen
sivil toplum kuruluşlarından İskeçe Türk
Birliği, isminde Türk kelimesi geçtiği
gerekçesiyle Yunan makamları
tarafından yasaklanmıştı.
Bu gelişmenin ardından İskeçe Türk
Birliği’nin başlattığı hukuk mücadelesi
sonucunda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM), örgütlenme
hakkının Yunanistan tarafından ihlal
edildiğine hükmederek Yunanistan’ı bu

doğrultuda düzenlemeler yapmaya
davet etmişti.
Bu çerçevede, AİHM kararlarının
icrası kapsamında Yunan Meclisinde
2017 yılında yasal bir düzenleme kabul
edilerek, yasaklanan derneklere yeniden
tescil için başvuru imkanı tanınmış,
ancak bu başvuruların kabulüne ciddi

istisnalar getirilmişti.
Nitekim, Yunanistan’daki Bölge
İstinaf Mahkemesi’nce alınan son
kararda, İskeçe Türk Birliği’nin yeniden
tescil için yaptığı başvuru reddedilmiştir.
Mahkemenin bu kararı, Yunan
Meclisi’nin yasal düzenlemesinin,
örgütlenme hakkının hayata geçirilmesi

için yetersiz olduğunu göstermektedir.
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
Azınlığı sivil toplum örgütlerinin
isimlerini ayrım yapmadan tescil
etmesini ve bu çerçevede AİHM
kararlarının uygulanmasına imkân
sağlayacak düzenlemeler yapmasını
bekliyoruz.”

ABTTF: “Karar hukuki değil siyasi niteliktedir”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, Trakya İstinaf
Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği’yle (İTB) ilgili kararının
siyasi olduğunu söyledi.
Habipoğlu, “Ülkemiz
Yunanistan’da adalete olan
güvenimiz her geçen gün daha
da azalmaktadır. Zira bu karar
hukuki değil siyasi niteliktedir,
bunu artık hepimiz biliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
ABTTF’nin konuyla ilgili
yazılı açıklaması şöyle:
“Trakya İstinaf Mahkemesi,
İskeçe Türk Birliği’nin
4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabulünün ardından
resmi tüzel kişiliğinin iadesi
talebi ile 9 Şubat 2018’de
yaptığı başvuruyu reddetti. 22
Haziran 2018 tarihli kararında
Trakya İstinaf Mahkemesi,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararlarının
uygulanmasına imkan
yaratması amacıyla Ekim
2017’de kabul edilen 4491/2017
sayı ve tarihli yasanın
kabulünden önce AİHM
kararının ardından iç hukuka
başvuran davaları
kapsamadığını iddia ederek
İskeçe Türk Birliği’nin
dilekçesini reddetti.
Trakya İstinaf Mahkemesi,
İskeçe Türk Birliği’nin
AİHM’nin 27 Mart 2008 tarihli
kararı ile Yunanistan’ın dernek

kurma özgürlüğünü ihlal ettiği
kararının ardından İskeçe Türk
Birliği’nin kapatılması
kararının iptali istemiyle iç
hukuka 2008’de
başvurduğunu
hatırlatarak bu
konuda 2012 yılında
Yargıtay’ın yerel
mahkemenin kararını
onadığını belirtti, bu
nedenle 4491/2017
sayı ve tarihli yasanın
ardından İskeçe Türk
Birliği’nin yaptığı
başvuruyu davanın daha
önce görüşüldüğü gerekçesi
ile reddetti.
9 Temmuz 2018 tarihinde
yaptığı açıklamada İskeçe Türk
Birliği, 4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabulünün ardından
AİHM kararlarının iç hukukta
uygulanmasına yönelik olarak
yeni şartların doğması
sebebiyle 2018’de Trakya İstinaf
Mahkemesi’ne başvuruda
bulunduğunu ancak
mahkemenin yeni yasayı
dikkate almadığını belirtti.
İskeçe Türk Birliği, Trakya
İstinaf Mahkemesi’nin red
kararını AİHM kararının
uygulanmasını engellemek
amacıyla Yunanistan’ın
2008’den bu yana sürdürdüğü
oyalama taktiğinin devamı
olarak gördüklerini açıkladı.
Batı Trakya Türk
toplumunun ilk derneği olarak

1927 yılında kurulan İskeçe
Türk Birliği, isminde geçen
“Türk” kelimesi nedeniyle 1983
yılında tabelası indirilerek
1986’da kapatılmıştı. İskeçe
Türk Birliği ile aynı nedenle
yeni dernek kaydı yapılmayan
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ile Meriç İli Azınlık
Gençlik Derneği AİHM’ye
başvurmuş, Mahkeme 2007 ve
2008 yıllarında oybirliğiyle
aldığı üç kararla Yunanistan’ın
Batı Trakya Türk toplumunun
örgütlenme özgürlüğü hakkını
ihlal ettiğine hükmetmişti.
AİHM kararlarının uygulanması
talebi ile yeniden iç hukuka
başvuran derneklerin
başvuruları ise iç hukukun

AİHM kararlarını uygulamaya
izin vermediği ileri sürülerek
reddedilmişti.
İskeçe Türk Birliği
AİHM’nin Yunanistan’da
yaşayan ulusal
azınlıklara ait
dernekler ile ilgili
Yunanistan aleyhine
verdiği dava
kararlarının Yunan
ulusal mahkemeleri
tarafından
uygulanmasına imkan
tanıyacak kanun
değişikliğinin yeni
kısıtlamalar ile birlikte kabul
edilmesinin ardından İTB
resmiyetinin iadesi için yasal
süreci başlatmış, Aralık 2017’de
Trakya İstinaf Mahkemesine
başvurmuştu. 9 Şubat 2018’de
Trakya İstinaf Mahkemesi’nde
gerçekleştirilen duruşmada
İskeçe Türk Birliği, Trakya
İstinaf Mahkemesi’nin İskeçe
Türk Birliği’nin kapatılmasını
onayan 2002 tarihli kararın iptal
edilerek resmi tüzel kişiliğinin
iadesini istemişti.”

“KONUNUN TAKİPÇİSİ
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
yaptığı açıklamada şunları
kaydetti: “Trakya İstinaf
Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği’nin başvurusunu
reddederek davanın yeniden
görüşülmesine izin vermemesi

şaşırtıcı olmamakla birlikte
üzücü bir durumdur. Zira
Yunanistan, Bekir Usta grubu
davaları adı ile 2008 yılından
bu yana AİHM kararlarının
uygulanması konusunu takip
eden Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ne 10 yıl boyunca
kararların uygulanması için
yasa değişikliğine ihtiyaç
olduğunu belirterek
prosedürün engel
oluşturduğunu iddia etmiştir.
Büyük tartışmaların ardından
milli güvenlik ve kamu
güvenliği gibi yeni kısıtlamalar
ile kabul edilen yasa sonrasında
İskeçe Türk Birliği’nin Trakya
İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı
başvuruyu mahkeme kabul
etmemiş, mahkeme yeni
yasanın İskeçe Türk Birliği
davasını kapsamayacağını ileri
sürerek İskeçe Türk Birliği’nin
dilekçesini reddetmiştir.
Ülkemiz Yunanistan’da adalete
olan güvenimiz her geçen gün
daha da azalmaktadır. Zira bu
karar hukuki değil siyasi
niteliktedir, bunu artık hepimiz
biliyoruz. Her zaman olduğu
üzere bugün de bu konunun
takipçisi olmaya devam ederek
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ni bilgilendirecek,
İskeçe Türk Birliği’nin hukuk ve
demokrasi mücadelesinde
yanında olmaya devam
edeceğiz.”
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Evcil hayvanlarda iç parazitleri

E

vcil hayvanların bağırsaklarında
gelişen bazı solucan tiplerinin
dişileri yumurtalarını, hayvanların
dışkıları ile birlikte dışarı çıkarırlar. Dışkı
ile dışarı atılan yumurtalar etrafa yayılırlar
ve canlımızın tüyleri arasına bulaşırlar.
Direkt fiziksel temas veya etrafa yayılan
yumurtaların sebze ve meyveler yoluyla
alınmasıyla parazitlerin insanda döngüsü
başlar.

GENEL OLARAK PARAZİTLER
PROTOZONLAR (TEK HÜCRELİ)
*Sprozoalor (sporlular)
-Toxoplazma gondi
*Kamçılılar
-Leısmania tropica
-Leısmania donovani

METAZOALAR
( ÇOKLU HÜCRELER)
*Plathelminthes (Yassı solucanlar)
-Sestodlar (Şeritler)
-Echinococcus qronülosos (Kist
hidotik)
*Nemahelminthes (yuvarlak
solucanlar)
-Ancylostoma Canium
-Toxocara Canis
Toxoplazma qondi’nin kedi ve köpek
bağırsağında mevcut olup dışkısı ile
bulaştırıcı olduğu saptanmıştır. Kedinin ve
köpeğin dışkısı ile atılan ookist
formundaki parazitler ağız yoluyla alınır
ve bu ookistler trofozoid forma dönüşerek
epitel hücrelerinde çoğalırlar. Buradan
kan ve lenf dolaşımına geçerek tüm
vücuda yayılırlar. Başta beyin ve retina
olmak üzere karaciğer, akciğer ve dalakta
yerleşerek kistik forma dönüşürler.
Çocuklarda bağışıklık sistemi yetersiz
olduğu için beyin ve göz iltihaplarına yol
açabilirler. Gebelikte düşük ya da ölü
doğumlara neden olabilirler.
Diğer bir parazit türü olan Leishmania,
köpekler aracılığıyla bulaşır. Leishmania
dovani etkenleri insan vücuduna
girişinden 2-7 ay sonra dalağın
büyümesine neden olurlar. Kene ve
pireler aracılığıyla taşınan Leishmania
tropica kedi ve köpeğimize bulaşmasının
sonrasında insana da geçebilir. Derinin
retiküloendotelial hücrelerinde ve lenfoid
dokularda yerleşerek hastalık oluştururlar
(ör: şark çıbanı)
Yuvarlak solucan grubundaki
Ancylostoma caninum türü köpek ve
kedilerin bağırsak parazitidir. Hayvan
dışkısı ile kirlenmiş toprakta bulunur.
Toxocara canis köpek ve az da olsa
kedilerde askeriazis etkenidir. İnsanlarda
karaciğer, akciğer, beyin ve göz gibi
organlara yerleşirler.

KEDİLERDE VE KÖPEKLERDE
İÇ PARAZİTLER
KANCALI KURTLAR: Yavru kedilerde
sık görülürler. Kanca benzeri dişleri ile
bağırsak duvarına tutunurlar. Kusma,
ishal, karında şişlik, dışkıda kan ve mukus
parazitin belirtileridir. Gebelikte anne,
plasenta yolu ile yavrulara bulaştırabilir.
Parazit yumurtaları taze dışkının

mikroskopla incelenmesi sayesinde teşhis
edilir.
ASKARİTLER: Dışkı, vücut sıvıları ile
yetişkin kediden ve köpekten diğer kedi
ve köpeklere geçebilir. Gebelik sırasında
plasenta aracılığıyla anneden yavrulara
geçebilir. Dışkıda kolaylıkla görülürler,
ortalama 5 cm uzunluğunda ince
parazitlerdir. Kedi ve köpeklerde ishal,
dışkıda kan, kusma ve karın şişliği
görülür. Bazen kusma ile parazitlerin
atıldığı da görülebilir.

13 Temmuz 2018

FUEN’den,
Yunanistan’a
AİHM kararlarını
uygulama çağrısı

TENYALAR: Kedilerin bağırsağında
yerleşen ishal ve kilo kaybıyla karakterize
yassı, beyaz pirinç tanesi gibi
parazitlerdir.
KALIN BAĞIRSAK KURTLARI:
Mikroskopta yapılan dışkı muayenesi ile
teşhis edilir.
KALP KURDU: İç parazitlerin en
tehlikelisidir. Çoğunlukla sivrisinek
ısırması ile bulaşır, hayvanların kalbine
yerleşerek hastalık oluşturur.
AKCİĞER KURTLARI: Sümüklüböcek
yenmesi ile bulaşır ve kronik öksürüğe
neden olurlar.
Kedi ve köpeklerde en çok tenyalar,
kurtlar ve askaritler (halkalı solucanlar)
görülmektedir. Bu parazitler bağırsaklara
yerleşerek kedi ve köpeğimizin gıdasına
ortak olduğu gibi, kanamalara, anemiye,
zayıflamaya, bağırsak hastalıklarına,
kusma ishal ve daha birçok ağır
hastalıklara hatta ölümlerine neden
olurlar. Tenyalar en çok pire ile sıklıkla
kertenkele, sümüklüböcek türü
hayvanların yenmesiyle ve dışarıda
parazit yumurtasıyla bulaşık gıdaların
alınmasıyla bulaşır.
Kedi, köpek gibi evcil hayvanların
bağırsaklarında gelişen parazitler
yumurtalarını bu hayvanların dışkısına
bırakırlar. Dışkı ile dışarı atılan yumurtalar
etrafa yayılırken aynı zamanda kendilerini
yalayarak temizledikleri için hayvanların
tüyleri arasına da girerler. Ve hayvanlarla
temasta bulunun insanlara da çeşitli
yollardan bulaşarak enfeksiyona neden
olur.
Bunlardan en önemlisi insanlara da
bulaşarak iç organlarda kistlere neden
olan Echinococcus granulosus’dur.
Askaritlerin yumurtalarını taşıyıcı
hayvanlar saçar, yine insanlar için
bulaşıcıdır. Aynı zamanda enfekte anneler
plasenta yoluyla yavrularına
geçirmektedir. Anneden ayrılan
yavruların aşılamalarına başlamadan
önce, dışkı muayenesi yapılarak parazit
ilaçlamaları yapılmalıdır. Bundan sonra da
düzenli olarak parazit ilaçları
tekrarlanmalıdırlar.
Hem kendi sağlığımız hem de küçük
dostumuzun sağlığı için iç ve dış
parazitlerle mücadeleyi hafife almayıp,
veteriner hekimimizin canlımız için uygun
gördüğü koruyucu önlemleri almayı
unutmayalım!

Avrupa
Milletleri
Federal
Birliği
(FUEN),
AİHM
kararlarının
acilen
uygulanması
için
Yunanistan’a
çağrıda
bulundu.
KONU ile ilgili olarak
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere
yer verildi:
“Avrupa Milletleri
Federal Birliği’nin (FUEN)
23 Haziran 2018 tarihinde
Hollanda’nın
Leeuwarden/Ljouwert
şehrinde yapılan
Delegeler Kurulu’nda,
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) ve
Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin “Batı
Trakya Türk heyeti”
olarak birlikte sunduğu

Batı Trakya Türk
toplumunun örgütlenme
özgürlüğü ve buna ilişkin
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM)
Yunanistan aleyhine
verdiği kararların
uygulanması hakkında
karar kabul edildi.
FUEN Delegeler
Kurulu’nun kabul ettiği
kararda, AİHM’nin 2008
yılında isminde geçen
‘Türk’ kelimesi nedeniyle
kapatılan İskeçe Türk
Birliği (İTB) ile Yunan
mahkemeleri tarafından
kayıt edilmeyen Rodop İli
Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği
ile ilgili ‘Bekir Usta
Grubu’ adı altındaki
davalarda Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin
örgütlenme özgürlüğünü
düzenleyen 11. maddesini
ihlal ettiği hükmüne
vardığı ancak aradan on
yıldan fazla bir zaman
geçmesine rağmen
Yunanistan’ın AİHM’nin
söz konusu kararlarını
halen uygulamadığı
kaydediliyor. AİHM
kararlarının Yunan iç
hukukunda
uygulanmasının önünü
açmak iddiası ile 13 Ekim
2017’de kabul edilen
4491/2017 tarih ve sayılı
yeni yasanın ‘milli
güvenlik’, ‘kamu
güvenliği’ ve ‘üçüncü
kişilerin hak ve

özgürlükleri ile
uluslararası
antlaşmaların korunması’
gibi kısıtlamalar getirdiği
belirtilen kararda, 1927
yılında kurulan Batı
Trakya Türk toplumunun
ilk derneği İTB’nin resmi
tüzel kişiliğinin iade
edilmesi talebiyle yerel
mahkemeye başvurduğu,
9 Şubat 2018 tarihinde
Trakya İstinaf
Mahkemesi’nde görülen
davada kararın henüz
açıklanmadığı ifade
ediliyor.
Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin de
‘Bekir Usta Grubu’
davalarını yakından takip
ettiğinin not edildiği
kararda FUEN Delegeler
Kurulu, Batı Trakya Türk
toplumunun etnik Türk
kimliğini tanıması ve
AİHM’nin ilgili kararlarını
acilen uygulaması için
Yunan hükümetine
çağrıda bulunuyor.
ABTTF, BTAYTD ve
DEB Partisi’nden oluşan
Batı Trakya Türk
heyetince sunulan ve
FUEN Delegeler
Kurulu’nda kabul edilen
bahse konu karar,
Yunanistan
Cumhurbaşkanı ve
Başbakanı başta önde
gelen Yunan siyasiler ile
uluslararası kişilik,
kurum ve kuruluşlara
FUEN tarafından
iletilecek.”
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Siber saldırı nedir ?
TEKNOLOJİ, insan hayatını
özellikle son 10 yıldır olumlu ya
da olumsuz etkiliyor. Gençlere,
yol kenarında durup kamuya
açık olan ödemeli bir telefon
kullandığınızı veya gidilecek bir
yerin tarifini almak için
herhangi bir tanıdığınıza
telefon açtığınızı anlattığınızda,
size gülerek “Cep telefonu
neredeydi? Navigasyon yok
muydu?” gibi sorular soruyor.
Günümüzde teknolojinin farklı
nimetlerinden yararlanarak,
ister farklı bir oda olsun ve
isterse yan odada olsun kolay
bir şekilde başkalarıyla sohbet
edebiliyorsunuz. Her şeyin
etkileyici ve hızlı gibi
göründüğü bu durumda,
aslında madalyonun diğer tarafı
hiç iç açıcı değil. Aynı
teknolojinin size zararlı şeyler
yapması için birçok ortamın
sunulduğunu biliyor musunuz?
Siber saldırının en basit tanımı,
çevrimiçi saldırı olarak ifade
edilebilir. Siber saldırı,
teknolojinin ve bilhassa
internetin, herhangi bir kişiyi
rahatsız etmek amacıyla
kullanılması anlamına
gelmektedir.
Siber saldırıların genel
özellikleri arasında tehdit, suç
uydurma, veri tahribi, izleme,
kimlik hırsızlığı ve
manipülasyon gibi unsurlar yer
alır. Siber saldırı, ayrıca
çocukların farklı amaçlarla
istismar edilmelerini de
kapsamaktadır. Bu gibi rahatsız
durumlar birçok değişik

yöntemlerle ortaya çıkabilir,
fakat hepsinin ortak özelliği
istenmeyen durumlar olmaları
ve genellikle yasa dışı
olmalarıdır. Siber takipçiler
uygunsuz şekilde iletişime
geçmek, cinsel taciz ya da
aileniz ve hayatınız ile alakalı
rahatsız edici saldırıda
bulunmak amacıyla e-mail,
telefon, anlık mesajlar ve farklı
iletişim araçları kullanabilirler.
Çocuklar, saldırı veya taciz
sözcüğünü sosyal ağlar
vasıtasıyla birisinin etkinlerini
izlemeyi veya takip etmeyi
açıklamak amacıyla

kullanmaktadırlar.
Bu sözcükleri yanlış
kullanarak cinsel taciz illetinin
çok ciddi boyutlarını
olduğundan önemsiz ya da
küçük göstermemek gerekir.
Önemli bir cep telefonu
firmasının yakın zamanda
TV’de yayımlanan reklamında,
çevrimiçi faaliyetlerini cep
telefonu ile takip ederken yatak
odasının penceresinden gizlice
sevdiği erkeği dikizleyen bir
bayan gösteriliyor. Bu gibi
reklamlar espri amacıyla da
olsa, gerçek hayatta tacizin ne
gibi felaketlerle

B U L M A C A
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Amonyak, Aka 2) La,
Bürokrat 3) Eda, Kaya,
Ra 4) Maval, Uğraş 5)
Lagün, Nar 6) Ayn,
Katık 7) Vaat, Na, Sek
8) Kodeks, Li 9) Ak, Rb,
Süit 10) Tamu, Bitkin
11) Donma, No 12) Kar,
Enginar 13) An, Vatan,
Ni 14) Panel, Gelin.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Alem, Avrat, Kap 2)
Madalya, Kadana 3)
Avanak, Mor 4) Nb, Ag,
Torun, Ve 5) Yüklük,
Db, Meal 6) Ara, Nane,
Bant 7) Koyu, Taksi,
Gag 8) Kağnı, Sütnine
9) Ar, Raks, İkon 10)
Karar, Elti, Ani 10) Ataş,
Ski, Narin.

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

sonuçlanacağını bilmek gerekir.
Burada ilginç olan husus, aynı
tür reklamın siber saldırı
hakkında önemli olan bir
gerçeğe dikkat çekmesidir;
saldıran kişi ya da tacizci
genellikle yabancı birisi değil,
tanıdığınız birisidir. Eski bir
dost, eski bir sevgili veya
yalnızca ailenizi ve sizi rahatsız
etmek isteyen herhangi biri
olabilir.
Siber saldırı çok ciddi ve
ürkütücü olabilir, itibarınızı,
arkadaşlıklarınızı, imajınızı,
güveninizi ve hatta kariyerinizi
yok edebilir. Ayrıca gerçek

2

3

4

5

6

yaşamda meydana gelen saldırı
ve tacizlere göre, sizi çok daha
ciddi bir fiziksel tehlikeye
sokabilir. Aile içi şiddet ve taciz
kurbanları da genellikle siber
saldırı kurbanlarıdır. Bu
kişilerin de teknolojinin siber
saldırıyı kolaylaştırdığının
bilincinde olmaları gerekir. Cep
telefonu veya bilgisayarınızda
olan her şeyi izlemek amacıyla
casus (spy) yazılımlar
kullanılabilir ve bunun sonucu
olarak siber takipçiler
inanılmaz boyutlarda bilgi ve
güç kazanırlar.

7

8

9

10 11
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Ömeroğlu: “Türk milleti darbe girişimini
demokrasi destanına dönüştürdü”
Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, 15
Temmuz Milli Birlik
ve Demokrasi Günü
vesilesiyle
GÜNDEM ve
MİLLET
gazetelerine
mülakat verdi. 15
Temmuz 2016’da
Fetullahçı Terör
Örgütü’nün darbe
girişiminin ikinci yıl
dönümünde
konuşan
Başkonsolos
Ömeroğlu, hain
darbecilerin
amacının Türkiye’yi
kaosa ve kanlı bir
çatışma ortamına
sürüklemek
olduğunu söyledi.
Darbe girişimi
olarak planlanan 15
Temmuz’un Türk
milleti sayesinde bir
demokrasi
destanına
dönüştüğünü
vurgulayan
Başkonsolos
Ömeroğlu, 15
Temmuz’un
Cumhuriyet
tarihindeki en
acımasız terör
eylemi olduğunu
kaydetti.
Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun 15
Temmuz ile ilgili
yaptığımız röportaja
verdiği yanıtlar
şöyle:

SORU: 15 Temmuz FETÖ
darbe girişiminin ikinci yıl
dönümündeyiz. Sizce Türk
halkı için bu darbe girişimi
neyi ifade ediyor?
Murat ÖMEROĞLU: 15
Temmuz darbe girişiminin
üzerinden iki sene geçti. Ama o
gün yaşananlar Türk milletinin
vicdanında ve hafızasında
adeta dün gibi taze. Asker
kıyafeti giymiş hainlerin,
gaddarca planladıkları bu darbe
teşebbüsünün amacı ülkeyi
kaosa ve kanlı bir çatışma
ortamına sürüklemekti. Ama
şükürler olsun ki, halkımız
cesaret, feraset ve özverisiyle bu
darbe girişimine karşı gerekli
yanıtı meydanlara çıkarak,
canını ortaya koyarak,
vücudunu tanklara siper ederek
verdi.
15 Temmuz hain bir darbe
girişimi olarak planlanmışken,
neticede bir demokrasi
destanına dönüşmüş oldu. Sizin
aracılığınızla buradan
şehitlerimize rahmet diliyor,
gazilerimize de minnet ve
şükran duygularımızı bir kere
daha iletmek istiyorum.
Türk halkı için 15 Temmuz
Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihindeki en acımasız terör
eylemidir. O gece darbecilerin
gösterdiği vahşet ve hıyaneti
tanımlayacak uygun kelimeleri
bulmakta bugün bile
zorlanıyoruz.
SORU: Türk milleti o gece
meydanlara çıkarak darbeyi
canı pahasına önledi. Bunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Murat ÖMEROĞLU: Türk
milletinin o gece gösterdiği
cesur, dirayetli ve kararlı tutum,
halkımızın demokrasiye inancı
ve bağlılığını
en

güzel bir şekilde ortaya
koymuştur.
Buna karşılık darbeci FETÖ
terör örgütü mensuplarının
ülkemizin demokratik
kurumlarını savunmak için
sokağa çıkan masum sivillere
karşı ölümcül silahlar
kullanmaları da kendi
tıynetlerini ve gizli emellerini
açıkça ortaya koymuştur. Bu
alçak güruh kendilerini silah
arkadaşı olarak gören ve
girişime katılmayı reddeden
masum askeri personeli ve
komutanları da öldürdüler.
Sayın Cumhurbaşkanımıza
suikast girişiminde bulundular.
Yaşananlar, Türkiye
Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi
görülmemiş boyutta bir terör
saldırısıydı. 251 vatandaşımız
şehit oldu, sayısı binlerle ifade
edilen vatandaşımız yaralandı.

SORU: Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ)
Yunanistan’da ve özellikle
bölgemizde faaliyetleri var
mıdır? Yunanistan’ın bu
konuda tavrı nedir?
Murat ÖMEROĞLU:
FETÖ’nün
Başkonsolosluğumuz görev
bölgesinde geçmişte
dershane açmak gibi bazı
kısıtlı faaliyetleri olduğu
bilinmektedir. Ancak, benim
buradaki kısa görev süremde
edindiğim izlenim
soydaşlarımızın ezici bir
çoğunluğunun hep doğru yerde
durduğu şeklindedir.
Başkonsolosluğumuzun
önemli bir özelliği,

Türkiye’yle sınır hattında yer
alan Meriç ilinden de sorumlu
olmasıdır. Bu anlamda, son
dönemde FETÖ mensuplarının
sınırı yasadışı yollarla geçerek,
ülkemizden Yunanistan’a
kaçmaya çalıştıkları basın
haberlerinden de
izlenebilmektedir. Ancak, bu
hain örgüte mensup şahısların
soydaşlarımızın yoğun olarak
yaşadıkları şehir ve köylerde
melce bulamadıkları da bir
gerçektir.
SORU: 15 Temmuz’un ikinci
yıl dönümünde Demokrasi
Şehitleri için nasıl bir anma
programı gerçekleştirilecek?
Murat ÖMEROĞLU: 15
Temmuz Milli Birlik ve

Demokrasi günü vesilesiyle biz
de Pazar günü saat 11:00’de
Başkonsolosluğumuzda bir
anma töreni düzenleyeceğiz. Bu
konudaki duyurumuzu
esasında sosyal medya
hesaplarımızdan paylaştık.
Ancak sizlerin yardımıyla bu
duyurumuzun daha geniş
şekilde duyurulması amacıyla
bir kere daha tekrar etmemizde
fayda olabilir. Ayrıca, gerek
Gümülcine gerek İskeçe
Müftülüklerinin ve Gümülcine
Türk Gençler Birliği ile İskeçe
Türk Birliği’nin de bu bağlamda
çeşitli etkinlikler
düzenleyeceklerini de
Başkonsolosluğumuza ulaşan
davetlerden biliyorum.

Batı Trakya’da “15 Temmuz
Milli Birlik ve Demokrasi Günü”
etkinlikleri
TÜRKİYE’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ darbe girişiminin
yıldönümünde ilk anma etkinliği Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda yapılacak. Başkonsolosluktaki etkinlik 15 Temmuz
Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaş ve
soydaşların davetli olduğu ifade edildi.
GTGB’de gerçekleştirilecek 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi 15
Temmuz Pazar günü saat 11:30’da başlayacak.
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında şehit düşenler
arasında yer alan Batı Trakyalı gazeteci Mustafa Cambaz ve tüm 15
Temmuz şehitleri için Mustafa Cambaz’ın köyü Menetler’de mevlit
okutulacak.
15 Temmuz Pazar günü akşam namazı sonrası Menetler köyü
camiindeki Mevlid-i Şerif, Gümülcine Müftülüğü tarafından
düzenlenecek.
Öte yandan 15 Temmuz nedeniyle İskeçe’de de iki etkinik
düzenleniyor. İskeçe Türk Birliği tarafından gerçekleştirilecek “15
Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anıyoruz” konulu fotoğraf sergisi Pazar
akşamı saat 20:00’de açılacak. Serginin üç gün boyunca ziyarete açık
kalacağı belirtildi.
İskeçe Müftülüğü de akşam namazı sonrasında İskeçe Aşağımahalle
Çınar Camii’nde şehitler için mevlid-i şerif gerçekleştirilecek. Anma
etkinliklerine tüm soydaşların davetli olduğu ifade edildi.

gundem_1022.qxp_Layout 1 17.07.2018 11:10 Page 11

GÜNDEM haber

13 Temmuz 2018

11

Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan yemin etti
TÜRKİYE’de
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan TBMM
Genel Kurulu’nda yemin etti.
Erdoğan’ın yemin etmesiyle
birlikte, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi resmen
başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
yemin töreninin ardından, “Her
şey gayet güzel oldu milletin
önünde. İnşallah bundan
sonrasi daha güzel olur.” dedi.
Erdoğan yemin töreninin
ardından Anıtkabir’i ziyaret
ederek, mozoleye çelenk koydu
ve Anıtkabir deftesini imzaladı.
Erdoğan mecliste, Geçici
TBMM Başkanvekili Hakkı
Köylü tarafından resmi törenle
karşılandı.Tören kıtasını
selamlayan Erdoğan, daha
sonra eşi Emine Erdoğan ile
birlikte Meclis Şeref Holü’ne
geçti. Erdoğan’ı, Şeref Holü
girişinde, Başbakan Binali
Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı
Naci Bostancı ve milletvekilleri
karşıladı.
Erdoğan’a, Başkanlık Divanı
girişinde, Geçici TBMM Başkanı
Durmuş Yılmaz eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleşecek
Cumhurbaşkanlığı Göreve
Başlama Töreni için Türk ve
yabancı basın mensuplarının
yoğun ilgisi sabah saatlerinden
itibaren başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI
KÜLLİYESİ’NDE
“TARİHİ TÖREN”
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı
Göreve Başlama Töreni, yeni
sistemin ilk Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne
gelmesiyle başladı.
Makam aracıyla
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne
gelen Erdoğan’ın konvoyuna,
girişte Atlı Tören Birliği eşlik
etti.
Erdoğan’ın süvari birliğiyle
Külliye’ye girişi sırasında 101
pare top atışı yapıldı. Aynı anda
hava, kara komutanlıkları ile
Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı
Gölcük’teki Kemalreis
Fırkateyni’nden de 101’er pare
top atıldı.
Erdoğan ve eşi Emine
Erdoğan araçtan indiği anda
Mehteran Birliği tarafından
Fetih Marşı çalındı.
Erdoğan, vatandaşların
arasından özel olarak
hazırlanan koridordan geçerek
tören alanındaki yerini aldı.

TARİHİ TÖRENE “ÖZEL
ROZET” VE PARA
Davetliler için “özel rozet” de

hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nin minyatürü ay ve
yıldızın yer aldığı, üzerinde
“Cumhurbaşkanlığı Göreve
Başlama Töreni” yazılı turkuaz
renkteki rozet, konuklara
hediye edildi.
Ayrıca üzerinde,
“Cumhurbaşkanlığı Göreve
Başlama Töreni” yazan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin
minyatürü ile Darphane
tarafından özel bastırılan
Başkan Erdoğan’ın ismi ve
imzası ile günün tarihinin yer
aldığı 1 lira da konuklara
dağıtıldı.
Konuklar, Başkan Erdoğan’ın
Meclis’teki yemin törenini ve
Anıtkabir ziyaretini tören
alanına kurulan dev
ekranlardan takip etti.

“YAŞAM SUYU”
İKRAM EDİLDİ
Öte yandan konuklara
ikramlardan oluşan kumanya
paketi dağıtıldı. “Abıhayat”
(yaşam suyu) ismi verilen,
içerisinde mineralli su, mango,
kavun, çubuk vanilya ile taze
adaçayı yapraklarının
bulunduğu soğuk içecek ikram
edildi.
Başkan Erdoğan, Külliye’ye
gelmeden önce, Mehteran
Birliği ve Cumhurbaşkanlığı
Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu tarafından bazı eserler
seslendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı
Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) Armoni Mızıkası’nın yanı
sıra TSK Mehteran Takımı ile
TSK Tarihi Birlik de programda
hazır bulundu.
Öte yandan tören gününe
özel pul bastırıldı.
Görevli ve davetlilerle
yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı
törene öğretmen, itfaiye eri,
muhtar, esnaf, maden işçisi, diş
hekimi gibi toplumun farklı
kesimlerinden vatandaşlar da
davet edildi.

Çiller, Yıldırım Akbulut, MİT
Başkanı Hakan Fidan, yüksek
yargı üyeleri, Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş, dini
cemaatlerin liderleri, eski ve
yeni dönem milletvekilleri, AK
Parti genel başkan yardımcıları,
Avrupa Komisyonu’nun Göç,
İçişleri ve Vatandaşlıktan
Sorumlu Komiseri Dimitris
Avramopulos, Yunanistan eski
Dışişleri Bakanı ve YDP
Milletvekili Dora Bakoyannni de
törende hazır bulundu.

YABANCI BASINDAN
YOĞUN İLGİ
Törene ayrıca Balkanlar,
Kafkasya ve Orta Asya’dan
soydaş ve akraba toplulukların
siyasi ve dini temsilcileri de
iştirak etti.
Cumhurbaşkanlığı Göreve
Başlama Töreni’nde, ulusal
basının yanı sıra çok sayıda
yabancı basın mensubu da yer
aldı. Gazeteciler kendileri için
ayrılan locadan töreni takip etti.
Erdoğan’ın konuşma yaptığı
kürsünün sağında dini
temsilciler ve gençler, sol
tarafında ise bilim insanları yer
aldı.

Törenin başında, Başkan
Erdoğan’ın hayat hikayesinin
yer aldığı İngilizce altyazılı
sinevizyon gösterisi izlendi.
Programa, yurt dışından 22
ülkenin devlet başkanı katıldı.
TBMM Geçici Başkanı Durmuş
Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
AK Parti Genel Başkanvekili ve

TBMM Başkan Adayı Binali
Yıldırım, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici, Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, eski TBMM
Başkanları İsmail Kahraman,
Bülent Arınç, Köksal Toptan,
Mehmet Ali Şahin, eski
Başbakanlardan Mesut Yılmaz
ile eşi Berna Yılmaz, Tansu

TÖRENE BATI TRAKYA’DAN
DA TEMSİLCİLER KATILDI
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde düzenlenen
törene Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, BAKEŞ Başkanı Ahmet
Hacıosman ve işadamı Levent
Sadık Ahmet katıldı.
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Yeni sistemin yeni kabinesi belli oldu
TÜRKİYE’de resmi olarak hayata geçirilen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar
kurulu belli oldu.
Yeni kabine şu şekilde oluştu:
Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay
Adalet Bakanı : Abdülhamit Gül
Çalışma Sosyal Hizm etler ve Aile Bakanı :
Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı : Murat Kurum
Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı : Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı : Berat Albayrak
İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Ersoy
Milli Eğitim Bakanı : Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı : Hulusi Akar
Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı : Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı : Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Mehmet Cahit Turan

Atina – Moskova hattında
diplomatik kriz

İTB’den
yumurcaklar
için kulüp
İSKEÇE Türk Birliği (İTB), çocuklara yönelik faaliyet ve
aktiviteler gerçekleştirecek. Bu amaçla İTB Yumurcaklar Kulübü
oluşturuluyor. Yumurcaklar Kulübü, İTB’nin Kadınlar Kolu ve
Gençlik Kolu örneğinde olduğu gibi derneğin bir kolu olarak
faaliyet gösterecek.
İTB Yumurcaklar Kulübü, belli aralıklarla ilkokul çağındaki
çocuklara yönelik çeşitli faaliyet ve aktiviteler gerçekleştirecek.
Cocuklar için resim, müzik, el becerileri, satranç, zeka oyunları,
skeç – tiyatro, masal ve hikaye okuma, film gösterimleri gibi
faaliyet ve aktivitelerin yanı sıra zaman zaman annelere yönelik
olarak eğitim ve sağlık
alanında bilgilendirici
toplantıları da

YUNANİSTAN, iki Rus diplomatı sınır dışı
ederken, iki Rus diplomata da ülkeye giriş
yasağı koydu. Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, Yunanistan’ın yaptırım kararı
aldığı dört Rus diplomatın diplomatik kuralları
ihlal ettiğini belirterek, “Uluslararası hukuku
ihlal eden hareketleri kabul etmiyoruz.” dedi.
Kathimerini gazetesinin haberinde,
Yunanistan’ın Rus diplomatlarla ilgili aldığı
kararın gerekçesi Rusya’nın Atina’nın içişlerine
müdahale çabası ve uluslararası güvenliği
tehdit etmeleri olarak gösteriliyor.
Yunanistan’ın diplomatlara yönelttiği
suçlamalar arasında “bilgi toplama ve yayma,
devlet görevlilerine rüşvet verme” yer alıyor.
Atina’nın aldığı kararın amacının Rusya’nın
Yunanistan’daki etkisini arttırma çabalarına
cevap vermek olduğu iddia edildi. Gazeteye
göre sınır dışı edilenler arasında Rus
büyükelçiliğinden Viktor Yakovlev’in olduğu
belirtiliyor.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ CANAKOPULOS
Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos,
Yunanistan’ın yaptırım kararı aldığı dört Rus
diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettiğini
belirterek, “Uluslararası hukuku ihlal eden
hareketleri kabul etmiyoruz.” dedi.
Canakopolus, katıldığı bir televizyon

programında ülkenin milli güvenliğini tehdit
edici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle dört
Rus diplomata yönelik yaptırım kararı
alınmasına ilişkin sorular üzerine, “Yunan
hükümetinin tüm ülkelerle iyi ilişkiler arzu
ettiğini, ancak uluslararası hukuku ihlal eden
ve Yunan devletine saygılı olmayan hareketleri
kabul etmesinin mümkün olmadığını” söyledi.
Tüm ülke ve makamların uluslararası
hukukun yanı sıra Yunan hükümetine ve
devletine saygılı olmak durumunda olduğunu
ifade eden Canakopulos, “Bu kapsamda, her
zaman gerektiğinde önlem alınmıştır, bu defa
da böyle oldu. Yapılan değerlendirmeler söz
konusu diplomatların Makedonya (FYROM)
konusuna müdahil oldukları yönünde ve bu
nedenle gerekli olan tüm önlemler alınacaktır.”
diye konuştu.

RUSYA’DAN MİSİLLEME KARARI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Rus
diplomatları sınır dışı kararına misilleme
yapılacağını açıkladı.
Rus Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin
Yunanistan’ın Rus diplomatlara yaptırım kararı
ile ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, “Buna benzer durumların
ardından misilleme tedbirler alınır.” ifadesi
kullanıldı.

gerçekleştirilecek.
Çocuklara yönelik
faaliyet ve aktiviteler gerekli
görüldüğü hallede velilerin gözetiminde yapılacak.
İTB Yumurcaklar Kulübüne ilkokul çağındaki çocuklar, anne
veya babalarıyla birlikte üye olabilecek ve söz konusu faaliyetlere
katılabilecek. İTB yönetiminin kararıyla kulübün
koordinatörlüğünü birlik yöneticilerinden Zeynur Bargan
üstlenirken, Kadınlar Kolu ve Gençlik Kolu da yeni oluşturulcak
Yumurcaklar Kulübü’ne gerek duyulduğunda yardım edecek.
İTB Yumurcaklar Kulübü’ne üye olmak isteyen çocuklar anne
veya babalarıyla birliğe başvurarak üye olabilirler.
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“Müslümanlar
parçalanmışlığın
acısını yaşıyor”

TÜRKİYE Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
"Cumhurbaşkanlığı Göreve
Başlama Töreni"ne katılmak
için Türkiye’ye gelen
Müslüman dini liderleri kabul
etti. Görüşmede, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ile
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete’de yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
heyeti Başkanlıkta
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
“Anadolu’da yaşayan
kardeşlerimizle gönül
coğrafyamızda yaşayan
Müslüman kardeşlerimiz
arasında bizim için hiçbir fark
yoktur. Dolayısıyla her
vesileyle bir araya gelmekten
memnun olduğumuzu bir kez
daha ifade etmek istiyorum”
dedi.
Başkan Erbaş, birçok ayetin
ve hadisin müminlere kardeş
olduklarını hatırlattığına işaret
ederek, Müslümanların
birbirlerinin sevinci ile
sevinmesi ve üzüntüsü ile
üzülmesi gerektiğini söyledi.
Bugün dünyanın durumuna
bakıldığında Müslümanların
yüz yıl önce parçalanmışlığın,
bölünmüşlüğün acılarını
bugün yaşadıklarına dikkat
çeken Başkan Erbaş şöyle
konuştu:
“Dünya haritasında
Müslümanların bulunduğu her
yerde bir sıkıntı, bir acı var.
Bunu tabi sadece hissetmek
yetmiyor, hissetmemek zaten
artık yolun sonuna geldiğimiz
anlamına gelir. Biz hissetmekle
beraber müdahale etmek,
acıları ortadan kaldırmak,
Müslümanların birliğini ve

beraberliğini sağlamak…
bunun gayreti içerisinde
olmalıyız. Şu an itibariyle
Türkiye’de böyle bir gayret
var.”
Müslümanların en çok önem
verecekleri konuların başında
eğitimin geldiğini belirten
Başkan Erbaş, “Sağlıklı din
eğitimi ile gençlerimizi
donatmamız gerekiyor. Eğer
din eğitiminde Kur’an ve
Sünnetten uzaklaşırsa ve bu iki
önemli kaynağımızdan istifade
etmeden hurafelere kayılırsa
yanlış bir din algısı ile gençler
yönlendirilirse o zaman sırat-ı
Müstakim çizgisindeki bir din
anlayışından uzaklaşmış
oluruz ki bu da hakikaten
bizim felaketimiz olur” diye
konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak hem yurt dışından
Müslüman öğrencileri getirmek
hem de yurt dışında
Müslümanların yaşadığı
bölgelerde din eğitimini
destekleme noktasında uzun

süredir çalışmalar
yürüttüklerini dile getiren
Başkan Erbaş, din istismarının
Müslümanlara verdiği zarara
da dikkat çekti.
Erbaş, “Bakıyorsunuz bir
kişi dini otorite olarak kabul
ediliyor ve arkasından FETÖ
gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu
da sadece bizim değil bütün
dünyanın başına bela oluyor.
DAEŞ gibi bir anlayış ortaya
çıkıyor. Benzeri bir takım
yanlış din algısı ile
Müslümanların içine
düşürülmüş olduğu bu durum,
İslamofobia’yı besliyor.
Bakıyorsunuz yanlış din
algısını yaymaya çalışanlarla,
İslamafobia’yı geliştirmeye
çalışanlar aynı noktada
buluşuyor. Bu da
Müslümanlara, İslam’a zarar
veriyor. Bununla ilgili
birliğimizi beraberliğimizi
programlarımızı gözden
geçirmemiz icap ediyor.”
ifadelerini kullandı.

13
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Toplumu ayakta tutan unsurlar

T

oplumları toplum yapan
ve yaşatan unsurların
başında; onların, dinî ve
millî bakımdan kıymet kazanmış
inançları ve ahlâkileşmiş
gelenekleri gelir. Her ne suretle
olursa olsun, bunların
yıpratılması, yahut olmasa da
olur, düşüncesiyle ihmale
uğratılması netice itibari ile
cemiyeti çöküntüye sürükler.
İsterse o cemiyet, maddi
medeniyeti en üstün seviyesinde
olsun netice değişmez.
Tarihin engin derinliklerine
doğru bakınca, devrini maddi
medeniyetinin zirvesine çıkmış
ve fakat, manevi değerlerine
hiçe saydığı için çökmüş nice
kavim ve medeniyetlerin
enkazlarını görürüz.
Bu hususta en güvenilir
kaynak Kur’an-i Kerimdir.
İnsanlık tarihi boyunca ibretler
dolusu birçok örnek kıssalar
vardır.
Örneğin: Korkunç bir tûfanla
sulara gömülen Nuh kavmi...
Kesilmek bilmeyen bir kum
fırtınasıyla üzerleri örtülen Âd
kavmi... Firaun’un denizde yok
olan ordusu ve inkârları
nedeniyle Allah tarafından yer
yüzünden silinmiş daha pek çok
eski toplumlar.
Bilim adamları, bu kavimlerin
nasıl helâk olduklarını
günümüze ulaşan tarihsel
kayıtlar, arkeolojik kalıntılar ve
belgelerle gözler önüne seriyor.
Eski Mısır; mimarları ve
mühendisleri hayrete düşüren
ehramları, modern kimyacıları
acze sevk eden mumyaları,
güzel sanat ve felsefenin
vaktiyle yayılış merkezi olduğu
halde, İran’ın daha sonra da
Roma’nın istilâlarından
kurtulamadı. Çünkü Mısır’da tek
Allah fikrine dayanan dinlerin
kurduğu ahlâk temelleri yıkılmış,
Firaun’ların köleliliğini
yapmaktan başka bir iş
bilmeyen manevi değerlerden
yoksun âdeta robot bir topluluk
ortaya çıkmıştı.
Son örnek olarak Osmanlı
İmparatorluğu; eğer kuruluş
devresinde (1299) ve yükseliş
devresi, (16’ncı yüzyılın
sonlarına kadar) muhafaza ettiği
ahlâk, adalet ve metaneti
zamanın gereklerine ve
gelişmelerine uygun metodlarla
manevi varlıklarını geliştirip
sürdürebilseydi ne 17’nci
yüzyılda duraklama yaşanır, ne
geriler ne de yıkılırdı. Aksine,
dünyaya medeniyet saçan bir
imparatorluk halinde yaşamaya
devam ederdi.

Geçmişten örnek olarak
verdiğimiz kavim ve
toplulukların ayakta durmaları,
ancak Allah’a itaat, güzel ahlâk
ve adaletle mümkün
olmuştur.Allah’a karşı isyan
etmek, O’na ortak koşmak,
insanların mallarını haksızlıkla
yemek, cinsel sapmalara ve
azgınlığa yönelmek gibi bütün
toplumların ortak yıkılma
özellikleridir.
Eğer tüm bunlara ibret
gözüyle bakabilirsek
günümüzde de geçmişte
yaşanmış bozulma, taşkınlık ve
sapıklıklar gözlemek
mümkündür.
Kur’an’daki ve tarihteki bu
bilgiler sadece tarih bilgisi olsun
diye yazılmıyor. Bunun yanı sıra;
ibret alınması ve aynı yanlışlık
ve taşkınlıkların
tekrarlanmaması içindir.
Aradan binlerce sene
geçmesine ve mekânları,
şekilleri, teknoloji ve
medeniyetleri değişmesine
rağmen, bahsedilen toplum
yapısında ve inkâr sisteminde
değişen bir şey yoktur; az önce
vurguladığımız gibi, yaşadığımız
çağda toplumun bir kesimi
Kur’an’da anlatılan kavimlerin
tüm özelliklerini barındırabiliyor;
tartıda adaletsizlik yapan
Semud kavmi gibi bugün de
sahtekâr ve dolandırıcılar
azımsanmayacak sayılarda veya
cinsel sapmaların doruğa
ulaştığı Lût kavminden hiç de
aşağı kalmayan eşcinsel ve
değişik sapıklıkları özgürlük adı
altında her fırsatta savunan bir
takım çevreler her zaman, her
toplumda ortaya
çıkabilmektedir. Ya da en az
İrem halkı kadar verilen
zenginliklere şükretmeyen Nûh
kavmi gibi itaatsiz ve mü’minlere
karşı alaycı, Âd kavmi kadar
sosyal adalete önem vermeyen
bir kitle toplumun bir kesimini
oluşturabiliyor. Rûm süresi
9’ncu âyette Cenâb-ı Hak
dikkatleri bu yöne çekerek şöyle
buyuruyor: “Yer yüzünde gezip
dolaşmıyorlar mı? Böylece
kendilerinden öncekilerin nasıl
bir sona uğradıklarını görsünler,
onlar, güç bakımından
kendilerinden daha üstün idiler,
toprağı altüst etmişler (ekmişler,
madenler, sular arayıp
çıkarmışlar) ve onu kendilerinin
imar ettiğinden daha çok imar
etmişlerdi. Peygamberleri de
onlara açık delillerle gelmişti.
Demek ki Alla onlara
zulmetmiyordu. Ancak onlar
kendi nefislerine zulmediyordu.”
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Η κυβέρνηση θα αποζημιώσει μέσω των ΠΕΣΕΑ
αγρότες του Αγρινίο. Μπορούν να ενταχθούν και
οι καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης!

Ο

ι καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης
έχουν υποστεί φέτος τεράστια
ζημιά που φθάνει και σε
ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 60%
της προσδοκώμενης παραγωγής τους.
Αυτό σημαίνει ότι μια ευρεία κοινωνική
κατηγορία συμπολιτών μας κινδυνεύει με
οικονομική καταστροφή που θα έχει
άμεση αντανάκλαση στην περιοχή, από
την στιγμή που η ζημιά σε νούμερα
μπορεί να προσεγγίσει τα 30
εκατομμύρια ευρώ, εφόσον δεν υπάρξει
άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση.
Δεν αμφισβητείται ασφαλώς η καλή
πρόθεση κανενός, αφού και συσκέψεις
έγιναν για το θέμα στην Αθήνα και οι
αρμόδιοι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί
παράγοντες του αγροτικού χώρου
κινητοποιήθηκαν για να βρεθεί λύση στο
μείζον αυτό πρόβλημα που έχει
προκύψει. Στην πολιτική όμως τίποτα
δεν κρίνεται από τις καλές προθέσεις
παρά μόνο από τις πρακτικές λύσεις και

απαντήσεις που δίνονται στα
προβλήματα που προκύπτουν. Κοινώς,
μετρούν τα αποτελέσματα και όχι τα
λόγια.
Δεν θα μπω στην διαδικασία να
αναλύσω γιατί η παραγωγή του καπνού
στην Θράκη θα πρέπει να ενισχυθεί και
να διαφυλαχθεί ως «κόρη οφθαλμού».
Το έχουμε πράξει κατ’ επανάληψη με την
αρθρογραφία μας στην «Γκιουνδέμ» όλο
το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο
καπνός είναι κομμάτι της ζωής των
ανθρώπων στην περιοχή μας και αφορά
σε περισσότερους από 30.000
καλλιεργητές με τις οικογένειές τους. Αν
λείψει, το κοινωνικό κόστος θα είναι
τεράστιο. Τελεία και παύλα.
Όμως, φέρνουμε σήμερα στο φως την
απάντηση που έδωσε ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Ευάγγελος Αποστόλου σε
κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών

του ΣΥΡΙΖΑ από τον νομό
Αιτωλοακαρνανίας για τη αποζημίωση
αγροτών της περιοχής του Αγρινίου των
οποίων οι καλλιέργειες με εσπεριδοειδή
έχουν πληγεί από την ακαρπία, κάτι
ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει
φέτος με τα καπνά της Ροδόπης.
Ο υπουργός στην απάντησή του
αρχικά παραδέχεται ότι «σύμφωνα με
τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής
Παραγωγής του ΕΛΓΑ, που εκδόθηκε
σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010, οι
ζημιές που ενδεχομένως
παρατηρούνται στις καλλιέργειες από
ακαρπία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά
από τον ΕΛΓΑ, αλλά μόνον οι άμεσες
ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή των
καλλιεργειών που προξενούνται από
φυσικούς κινδύνους όπως η
βροχόπτωση, ο παγετός, το χαλάζι,
κλπ.».
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ.
Αποστόλου στην συνέχεια του
σκεπτικού του, «οι ζημιές από μειωμένη
παραγωγή λόγω ακαρπίας μπορούν να
ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και με πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού, όπου
εντάσσονται οι ζημιές που
προξενούνται στις
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως οι θεομηνίες, οι
ακραίες δυσμενείς συνθήκες και οι
ασθένειες. Προκειμένου οι παραγωγοί
να τύχουν της ενίσχυσης αυτής, που θα
αντισταθμίζει την απώλεια παραγωγής
τους, θα πρέπει:
1. Η παραγωγή του έτους ζημίας να
έχει ζημιωθεί κατά καλλιέργεια, σε

15 Temmuz şehitleri için
Üsküp’ten İstanbul’a
pedal çeviriyorlar

15 Temmuz Demokrasi Zaferi
yıl dönümü yaklaşırken
Makedonyalı üç bisiklet
sporcusu demokrasi şehitleri
için Makedonya'nın (FYROM)
Üsküp şehrinden pedal
çevirmeye başladı.
45 yaşındaki Bekim Kalisi, 23
yaşındaki Levent Rıfat ve henüz
13 yaşında olan Daim
Muharremi, 15 Temmuz gecesi
demokrasi mücadelesinde
vatanı için hayatını feda eden 15
yaşındaki Abdullah Tayyip
Olçok anısına demokrasi
şehitleri için İstanbul'a kadar
pedal çevirecekler.

SPORCULAR
GÜMÜLCİNE’YE VARDI
Olçok ve diğer şehitler için
Üsküp’ten İstanbul’a pedal
çeviren Makedonyalı sporcular
10 Temmuz Salı günü
Gümülcine’ye vardılar.
Sporcular Bekim Kalisi,
Levent Rıfat, Daim Muharremi
ve onlara aracıyla refakat eden,
ihtiyaçlarını karşılayan Zekeriya
Muharremi, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni ziyaret etti.
GTGB'de misafir sporcuları
Başkan Necat Ahmet karşıladı.
GTGB ziyaretinde misafirlere
içecek ikram edildi ve sohbet
edildi. Sohbete Necat Ahmet’le
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birlikte İskeçe ÇINAR Derneği
Başkanı Cengiz Ömer ve Rodop
Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu
(ROBİS) üyeleri Latif Mehmet ve
İsmail Hüseyin de katıldı.
Sohbetin sonunda GTGB
lokalinde hatıra fotoğrafı çekildi.
15 Temmuz şehitleri için
Üsküp’ten İstanbul’a pedal
çeviren sporcular, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
da ziyaret ettiler. Makedonyalı
sporcular konsoloslukta Muavin
Konsolos İbrahim Işık tarafından
karşılandılar.
Sporcular Cuma gününe
kadar İstanbul’a varmayı
hedefliyorlar.

επίπεδο νομού, σε ποσοστό 30% και
άνω σε σχέση με τη μέση απόδοση των
τριών προηγούμενων ετών, με βάση τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας
που συλλέγονται από τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
2. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά,
από επιτροπή που ορίζεται από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ότι η απώλεια της
παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας
δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι
συνδυασμού πολλών.
3. Τα επίσημα μετεωρολογικά
στοιχεία να τεκμηριώνουν τον
χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών
ως δυσμενών.
4. Να εγκριθεί η δαπάνη
αντιστάθμισης των ζημιών από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».
Είναι λοιπόν προφανές πώς, ότι
ακριβώς ισχύει για το Αγρίνιο, θα
πρέπει να ισχύσει και για την Ροδόπη!
Οι διαδικασίες για την καταγραφή των
ζημιών πρέπει να ξεκινήσουν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα και
δικαιολογίες του τύπου «υπάρχει
γραφειοκρατία» ή ότι «θα
προσπαθήσουμε να βρούμε που
μπορούμε να εντάξουμε τις
αποζημιώσεις και με ποιον τρόπο», δεν
συγχωρούνται! Υπάρχει πλέον
προηγούμενο που δημιουργεί η
συγκεκριμένη απάντηση του κ.
Αποστόλου και βέβαια υπάρχει και
σχετική παρόμοια ερώτηση που έχει
κατατεθεί για τα καπνά της Ροδόπης
και στην οποία αναμένεται η έγγραφη
απάντησή του.

ABTTF’den BTTÖB ve
DEB Partisi’ne ziyaret

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
Başkan Yardımcıları Sami
Yusuf ve Vedat Arap, 10
Temmuz Salı günü
Gümülcine’de Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) ile Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Genel
Merkezi ziyaret ettiler.
ABTTF yetkilileri, BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet ve
DEB Partisi Başkanı Mustafa
Ali Cavuş ile bir araya geldi.
Görüşmelerde, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
güncel sorunları ile seçilmiş
müftüler başta olmak üzere
azınlık ileri gelenlerini baskı
altına alma ve sindirmeye
yönelik adli kovuşturmalar
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
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Yaz dönemi indirimleri başladı

2018 yılı yaz indirimleri 9 Temmuz Pazartesi günü başladı.
İndirimler 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yaz döneminde piyasaya canlılık kazandırmak amacıyla birçok
firma indirim dönemine 9 Temmuz öncesinden başladı. İşyerleri,
son yıllarda müşterilere ulaşabilmek ve yapılan indirimler hakkında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla internet ve sosyal
medyaya ağırlık veriyor. Buna göre, Yunanistan’da internet ve
sosyal medya ağlarını kullanan şirket sayısında büyük artış olduğu bildirildi.

Resmi olarak 9 Temmuz Pazartesi günü başlayan ucuzluk dönemi için bazı şirketlerin yüzde 50’ye varan oranlarda indirim yaptığı ifade edildi. İndirim döneminde, indirim öncesi fiyatın etikette olması da yasayla zorunlu hale getirildi. Yetkililer bu konularda tüketicileri dikkatli olmaları ve iyi araştırma yaptıktan
sonra alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Yetkililer, satın alınacak ürünün bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı etikete dikkat
edilmesini istedi. Vatandaşları aldatan veya eksik bilgi veren
işletmeler hakkında ise cezai işlem yapılacağı ifade edildi.
Bu arada, ülke genelinde mağazalar isteğe bağlı olarak 15
Temmuz Pazar günü de açık olacak.

“İndirimler ekonomik
durgunluğun önüne geçemez”
RODOP ili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkan Yardımcısı Mesut Hasan, indirim
sezonunu ve piyasadaki beklentileri
GÜNDEM’e değerlendirdi.
İndirimlerin bölgede yaşanan
ekonomik durgunluğun önüne
geçemediğini anlatan Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı
Mesut Hasan, “Henüz başlardayız,
ancak indirim sezonu yaşadığımız
ekonomik kriz ve ekonomik durgunluğa
çare olamaz. İmkansız değil ama çok
zor. Çünkü çok ciddi ve çok derin bir
ekonomik kriz yaşıyoruz. İndirim sezonu
başlayalı henüz birkaç gün oldu.
Mağazalar yeni yeni indirimlere başladı.
Ucuzluk dönemi uzun sürecek. Ağustos
ayının sonuna kadar devam edecek.
Tabii artık öyle bir düzenleme var ki
isteyen şirket veya dükkan yıl boyunca
da indirim yapabilecek. Veya kampanya
yapabilecek. Bu dönem esnafımız için ve
tabii ki müşteriler için yani tüketici, halk
için hayırlı olsun. Ancak rahatlıkla
söyleyebilirim ki indirimler ekonomik
krize ve durgunluğa çare olamıyor.”
dedi.

BİR BUÇUK YIL İÇİNDE AÇILAN VE
KAPANAN İŞLETME SAYISI
Son bir buçuk yıl içinde kapatılan ve
açılan işyerleri hakkında da gazetemize
bilgi veren Mesut Hasan sözlerine şöyle
devam etti: “1 Ocak 2017 tarihinden 30
Haziran 2018 tarihine kadar olan veriler
elimizde var. Yani son bir buçuk yıl
içinde yaşanan işyeri açma ve kapatma
rakamları. Son 18 aylık süre
değerlendirildiğinde 296 işyeri ve
şirketin kapandığını görüyoruz. Buna
karşın 292 yeni işyeri açılmış. Ancak
açılan işyerlerinin çok büyük çoğunluğu
küçük işletmeler. Küçük sermaye ile
kurulan işyerleri. Bunun aksine
kapatılan işyerleri ise istihdam sağlayan
veya belli bir geçmişi olan işletmeler.

Yani henüz açılan işyerleri çoğalmadı.
Beklenen ve özlenen manzara bu değil.”

“İNSANLAR
MASRAFTAN KAÇINIYOR”
Başlayan indirim sezonunun piyasaya
yeterince hareket getireceğine
inanmadığını vurgulayan Rodop ili
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan
Yardımcısı Mesut Hasan, “Bunun en
önemli nedeni; insanlarda para
olmaması. Herkes kıt kanaat geçiniyor.
Olabildiğince masraftan kaçınıyor. Ben
uzun yıllardır piyasanın içindeyim. Şu
anda da esnaf ve sanatkarlar odasında
başkan yardımcısıyım. Şu anda
hareketli olan bir sektör yok. Çalışan ve
hareketli olan sadece kahve sektörü ile
gıda sektörü. Börek, çörek satan fırın ve
pastaneler ile kahveciler çalışıyor. Yani
vatandaş 5 euroya kadar olan
harcamadan kaçınmıyor. 5 euro ve üzeri
sözkonusu olduğu zaman herkes
düşünüyor.” ifadelerine yer verdi.

“TARIM BÖLGESİ OLDUĞUMUZ
İÇİN, EKONOMİK CANLILIK
ÇİFTÇİNİN DURUMUNA BAĞLI”
Rodop ilinde ekonomiyi tarıma dayalı
kesimin belirlediğini anlatan Mesut
Hasan, “Bakın bir şey söyleyeyim. Bizim
bölgemiz, yani Rodop ili tarıma dayalı
bir bölge. Özellikle de azınlık insanı.
Tarıma ve çiftçiye dayanan bir
ekonomimiz var. Çiftçinin işi iyi giderse
esnafın da işi nispeten iyi gidiyor. Fakat
tarım sektörü sorun yaşıyorsa o zaman
bütün bölgenin ekonomisi problem
yaşıyor. Bu yıl bölgemizdeki tarım
ürünlerinde bazı sorunlar yaşandı. En
başta tütün üretiminde ciddi sıkıntı
oldu. Birçok bölgede çok yaygın bir tepe
hastalığı çıktı. Bu durum bu yılki üretimi
etkileyecek. Sonra kirazda da istenilen
verim alınamadı. Böyle olunca halkımız
kendini çekiyor. Harcamalardan

kaçınıyor. Şu anda bölgemizin ikinci en
önemli ürünü olan pamuk var. İnşallah
onda da bir sorun yaşanmaz. Dediğim
gibi bölgemiz ağırlıklı olarak tarım
bölgesi olduğu için, piyasanın
hareketlenmesi için, ekonomik olarak
canlılık olması için tarım sektöründen
gelen haberlerin iyi olması gerekiyor.
Çiftçi rahat olacak ki, ekonomik
hareketlilik olsun. Şu anda böyle bir şey
yok ne yazık ki.” diye konuştu.

“BÖLGE ADETA BOŞALIYOR”
Bölgemizde son dönemde yaşanan
ekonomik nedenli göçe de değinen
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan
Yardımcısı Mesut Hasan, “Bölgemizden
çok ciddi bir göç yaşanıyor. Gençlerimiz
kaçıyor. Her gün birileri yurt dışına

çıkıyor. Bunun en önemli nedeni
işsizlik. Almanya, Hollanda, Finlandiya,
Norveç ve daha birçok ülkeye giden
yüzlerce, binlerce insanımız var.
Özellikle de 20 – 40 yaş arası
insanlarımız. Eskiden bu olay sadece
İskeçe’nin Balkan kolunda yaşanıyordu.
Şimdi bütün Batı Trakya’ya yayıldı.
Bölgemiz adeta boşalıyor. Biz aynı
zamanda işyerimizde pasaport işi de
yaptığımız için yakından biliyoruz. Her
gün birileri gelip yurt dışına gitmek
üzere pasaport çıkartıyor. Bunlar turizm
için gitmiyor, tatile gitmiyor. Ekmek
parası kazanmak için gurbete gidiyor.
Piyasanın tek umudu Almancılar oldu.
Tüm çarşı Almancılar gelsin de biraz
alışveriş yapsın diye bir beklenti içinde.
O da olur mu, bilmem.” dedi.
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Kurcalı karpuzları
Avrupa pazarında
İsim anlaşması
ikinci kez onaylandı

RODOP iline bağlı Kurcalı
köyünde yetişen karpuzlar,
Finlandiya, Almanya ve
Hollanda’ya ihraç ediliyor.
Tütüne alternatif ürün olarak
üretilmeye başlanan karpuzlar
bölgenin umudu oldu.
Kurcalı’da üretilen karpuzun
dış ülkelere ihraç edilmesine
öncülük eden Adnan Abdullah,
Kurcalı’da üretilen karpuzun
şimdiye kadar üç ayrı ülkeye

ihraç edildiğini, Finlandiya,
Almanya ve Hollanda’nın
ardından yakın zamanda
İngiltere pazarında da yerini
alacağını dile getirdi.
Adnan Abdullah, Kurcalılı
üreticilerin bu yıl yetiştirdikleri
karpuzun yaklaşık 15 tır
civarında olacağını, ancak AB
ülkerinin pazarları için bunun
çok az olduğunu dolayısıyla
gelecek yıllarda çok daha fazla

üretilmesi gerektiğini belirtti.
Yapılacak üretimin bilinçli ve
kesinlikle Avrupa
standartlarına uygun biçimde
olması gerektiğini vurgulayan
Abdullah, eğer üreticiler
standartlara uyarak üretim
yaparsa, karpuzun Kurcalı ve
bölge için çok iyi bir alternatif
ürün ve ek gelir olabileceğini
belirtti.

İskeçeli Ahmet Hasanoğlu
son yolculuğuna uğurlandı

İSKEÇELİ Ahmet Hasanoğlu 64 yaşında vefat
etti. İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul
Lisesi sabihi Saime Kırlıdökme’nin kardeşi Ahmet
Hasanoğlu, 10 Temmuz Salı günü sabah
saatlerinde tedavi gördüğü İskeçe Devlet
Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Çevresinde sevilen bir kişiliğe sahip olan
Hasanoğlu, 11 Temmuz Çarşamba günü İskeçe
Aşağımahalle Çınar Camii’nde kılınan ikindi
namazından sonra yapılan cenaze töreniyle son
yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hasanoğlu’nun
naaşı İskeçe Aşağımahalle’de bulunan evi
önündeki duadan sonra mezarlığa götürülerek

cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi.
Ahmet Hasanoğlu’nun İskeçe’deki cenaze
törenine Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, DEB Partisi Başkanvekili Ahmet Kara,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu
çalışanlarından Ramadan Duban, İskeçe eski
milletvekili Çatin Mandacı ve çok sayıda soydaş
katıldı.
Şapçılı Nevriye Deli Hüseyin ile evli olan
Ahmet Hasanoğlu, uzun bir süredir sağlık
sorunları yaşıyordu.

MAKEDONYA’nın (FYROM)
adının “Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören
anlaşma, muhalefetin
katılmadığı meclis
oturumunda yapılan oylamada
ikinci kez kabul edildi.
Makedonya meclisinde, iki
komşu ülke arasındaki isim
sorunun çözümü ve stratejik
ortaklık anlaşmasının
oylandığı oturuma, toplam 120
milletvekilinden 70’i katıldı.
Oturuma katılan
milletvekillerinin 69’u “evet”
oyu kullanırken, biri çekimser
kaldı.
İç Makedon Devrimci
Örgütü - Makedonya Ulusal
Demokratik Birliği (VMRODPMNE) öncülüğündeki
muhalefet milletvekilleri ise

oturumda yer almadı.
Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov, mecliste
yaptığı konuşmada, söz
konusu anlaşmanın Makedon
kimliği ve diline zarar
vermediğini, aksine hiç
olmadığı kadar güçlendirdiğini
söyledi.
Yasalara göre, bu
oylamadan sonra
Cumhurbaşkanı Gyorge
İvanov’un anlaşmayı
imzalamakla yükümlü
olduğunu dile getiren
Dimitrov, İvanov’un
“anlaşmanın korku yaydığı ve
Makedonya’yı Yunanistan’a
karşı boyun eğen konumuna
soktuğu” yönündeki
ifadelerinin doğru olmadığını
söyledi.

Diş hekimi Derya
Murat Osman
muayenehanesini açtı

DİŞ hekimi Derya Murat
Osman, Gümülcine’de
muayenehanesini açtı.
Gümülcine’nin Uysallı
köyünde dünyaya gelen Derya
Murat Osman, ilkokulu kendi
köyünde tamamladıktan sonra
ortaokul ve lise eğitimini
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Lisesi’nde devam etti.
Daha sonra İzmir’de Ege
Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ni kazandı ve bu
fakülteden mezun oldu.
Eğitimi esnasında gönüllü
olarak zihinsel engellilere ve
Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumlarındaki
çocuklara yönelik çalışmalar
yapan diş hekimi Derya M.
Osman; bir çok seminer,
kongre ve eğitim programlarına
katılarak kendini geliştirdi.
Üniversiteden başarıyla
mezun olduktan sonra
memleketine dönen Derya M.
Osman, DOATAP sınavlarını
vererek denklik belgesini aldı.
Diş Hekimi Derya Murat
Osman, Vasileos Pavlu 23
adresinde bulunan Kamelya
binasının 3. katındaki
muayenehanesinde hastalarını
kabul ediyor.
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Srebrenitsa
soykırımının
23. yıl
dönümü
İKİNCİ Dünya
Savaşı’nın
ardından
Avrupa’da
yaşanan en
büyük insanlık
trajedisi
olarak
nitelendirilen,
en az 8 bin 372
Boşnak sivilin

katledildiği Srebrenitsa soykırımının
23. yıl dönümü sebebiyle anma
töreni düzenlendi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic,
Potoçari’deki eski akü fabrikasında
düzenlenen anma töreninde yaptığı
konuşmada, Srebrenitsa
soykırımının her geçen gün daha
fazla inkar edilmesine artık tepki
gösterilmesi için uluslararası
topluma çağrıda bulundu.
Temmuz 1995’te sadece birkaç
gün içerisinde 8 binden fazla
çocuğun, yaşlının ve kadının
katledilip toplu mezarlara
gömüldüğünü anımsatan Boşnak
lider, “normal bir insanın 20.
yüzyılda Avrupa’nın orta
yerinde böylesine korkunç bir
suç işlenmesini zor
anlayabileceğini” söyledi.
İzetbegovic,
Srebrenitsa’yı güvenli
bölge ilan eden
Birleşmiş Milletler’in
(BM) de toplu
katliamları
engelleyemediğini
vurgulayarak,
“Srebrenitsa,
engellemeye gücü olan ancak bunu
yapmayan herkesin yüzünde kara

bir leke olarak ebediyen kalacaktır.”
dedi.
Uluslararası Savaş Suçları
Mekanizması Genel Sekreteri
Olufemi Elias da kurum olarak
1995’teki korkunç olayların
unutulmaması ve inkar edilmemesi
için çalışmaya devam edeceklerini
belirtti.
Adaletin sınırlı olduğunu,
kaybedilenlerin geri gelemeyeceğini
ve yaşananların silinemeyeceğini
kaydeden Elias, “Ancak adalet
geleceğe bakabilmek adına
önemlidir.” diye ekledi.
Türkiye’den törene katılan Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül,
“Srebrenitsa insanlık vicdanına
sürülmüş kara bir lekedir. 20.
yüzyılın son çeyreğinde, bu büyük
trajediye göz yuman, hareketsiz
kalan ve bu insanlık suçunu
kolaylaştıran herkes tarih önünde
en az asli failler kadar sorumludur.”
dedi.

SREBRENİTSA’DA
NE OLDU?
Srebrenitsa’nın, 11 Temmuz 1995’te
Ratko Mladic komutasındaki Sırp
birlikler tarafından işgal edilmesinin
ardından BM bünyesindeki
Hollandalı askerlere sığınan sivil

NSU davasında baş sanık
Zschaepe’ye ömür boyu hapis
ALMANYA’da 8’i Türk 10
kişiyi öldürmek, bombalı
saldırılar düzenlemek ve banka
soygunları gerçekleştirmekten
yargılan Nasyonal Sosyalist
Yeraltı (NSU) terör
örgütü üyesi Beate
Zschaepe, ömür boyu
hapse mahkum edildi.
Münih Yüksek Eyalet
Mahkemesi’nde 5 yılı
aşkın süredir devam
eden davaya bakan
heyetin başkanı
Manfred Götzl, 438.
duruşmada kararı
açıkladı.
NSU terör örgütüne
yardım ve yataklıktan
suçlu bulunan Ralf Wohlleben’e
10, Andre Emminger’e 2,5 ve
Holger G.’ye 3 yıl hapis cezası
verildi.
Dava sürecinde suçunu itiraf
eden Carsten S. gençlik
yasalarına uyarınca 3 yıl hapisle

cezalandırıldı.
Salonda izleyici olarak
bulunan neonazilerin,
savcılığın 12 yıl hapis cezası
talep ettiği Andrea Emminger’in

2,5 yıla mahkum edilmesini
alkışlaması, mahkeme
heyetinin tepkisini çekti.
6 Mayıs 2013’te başlayan ve
Almanya’da İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonraki en uzun
mahkeme süreçlerinden biri

olan NSU davasının sonucunu
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
tatmin edici bulmadı. Bakanlığı
yazılı açıklamasında, “Söz
konusu dava sonucunda baş
sanığın müebbet
hapis cezasına ve
diğer 4 sanığın ise
değişen süreli hapis
cezalarına
çarptırılmalarını not
ettik. Bununla
birlikte, maalesef
bugün verilen karar
NSU cinayetlerinin
arka planını ve derin
devlet ile istihbarat
içindeki bağlantılarını
tüm boyutlarıyla
açıklığa kavuşturmamış, gerçek
suçlular ortaya çıkarılmamıştır.
Bu bakımdan kararı, adaletin
tecellisi ve kamu vicdanının
rahatlatılması bakımından
tatmin edici bulmuyoruz.”
denildi.

Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak
askerlerin kontrolündeki bölgeye
ulaşmasına izin veren Sırplar, 8
binden fazla Boşnak erkeği ormanlık
alanlarda, fabrikalarda ve depolarda
katletti. Katledilen Boşnaklar toplu
mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları
bulmak için başlatılan çalışmalarda,
toplu mezarlarda cesetlerine
ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin
ardından her yıl 11 Temmuz’da
Potoçari Anıt Mezarlığı’nda
düzenlenen törenle toprağa
veriliyor. 35 soykırım kurbanı 11
Temmuz Çarşamba günü toprağa
verildi.
Bu arada, Bosna Hersek’in
doğusundaki Srebrenitsa’da 11
Temmuz 1995’te başlayan
soykırımda hayatta kalmak isteyen
Boşnak sivillerin Tuzla şehrine
ulaşmak için kullandığı orman
yolunda düzenlenen “Barış
Yürüyüşü”, katılımcıların Potoçari
Anıt Mezarlığı’na ulaşmasıyla sona
erdi. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen
Barış Yürüyüşü’ne katılan binlerce
insan, 8-10 Temmuz’da düzenlenen
yürüyüşün ardından geldikleri
Potoçari Anıt Mezarlığı’nda soykırım
kurbanları için dua etti.

Dünya
Arakanlıları
yüzüstü
bıraktı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Antonio
Guterres, Bangladeş'in Cox's
Bazar kentinde Arakanlı
mültecileri ziyaretinin
ardından Washington Post
gazetesinde kaleme aldığı
yazıda, ebeveynlerinin önünde
katledilen küçük çocuklar,
toplu tecavüze uğrayan kız
çocukları ve kadınlar ile
köyleri yerle bir edilen
Rohingya halkının ''tüyler
ürperten'' hikayelerini
dinlediğini aktardı.
Myanmar ordusunun
şiddetinden kaçarak

Bangladeş'e sığınmak zorunda
kalan Arakanlı mültecilerin
etnik temizlik kurbanı
olduğunu ifade eden Guterres,
kendi ülkeleri Myanmar'da en
temel haklarından biri olan
vatandaşlıktan bile mahrum
bırakıldıklarını belirtti.
"Dünya Arakanlıları
yüzüstü bıraktı"
değerlendirmesini yapan
Guterres, ''Dayanışma
açıklamaları yeterli değil,
Arakan halkının gerçek
yardıma ihtiyacı var.'' ifadesini
kullandı.
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Şahin Kermesi’ne yoğun ilgi

Okuma alışkanlığının
kazandırılmasında ailenin rolü

K

itap, çocuğun zihinsel,
duygusal ve sosyal
gelişiminde önemli bir
uyarıcıdır. Bunun için de
ebeveynler, çocuğa
bebekliğinden başlayarak,
düzenli olarak kitap okumayı
bir görev bellemelidirler.
Çocuğun duygusal
gelişiminde sevgi şefkat ve
güven sözcükleri büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla da
çocuklar, kendilerine sevgi ve
güven ileten kitaplara daha
fazla ilgi duyarlar. Anne ve
babanın, bunu temel alarak,
çocuklarına kitap seçmeleri
gerekir.
1 yaşından itibaren çocuklara
resimli kitaplar alarak, buradaki
hayvanları, nesneleri anlatarak
çocuğun kitapla tanışmasını
sağlayabiliriz. Bu kitapçıklar,
onun kelime haznesinin
gelişmesinde çok faydalı
olacaktır. Çocuğumuza ne
kadar çok şey anlatır ve
okursak, o da o kadar erken ve
düzgün konuşabilecektir.
3-4 yaşlarındaki çocuklar,
kendilerine resimli öykü
kitaplarının okunmasını
isterler. Bu kitaplardaki hayali
kahramanlarla kendilerini
özdeşleştirirler. Bunun için de
dikkat edilmesi gereken, bu
öykü kahramanlarının çocuğa
iyi örnek olabilecek
kahramanlar olmasıdır. Kitap
seçerken, şiddet ve korku
içeren kitaplar yerıne, sevgi ve
güven duygularını geliştiren
kitaplar seçilmelidir.
Her gün, belirli saatlerde
çocuğa bu tür kitaplardan
okuyarak, onun kitapla
tanışmasını sağlayabiliriz.
Kendimiz okuduktan sonra da,

ondan bize anladıklarını
anlatmasını isteyebiliriz. Çocuk,
okuduklarımız dışında da bir
şeyler katacaktır. Bu da onun
gelişiminin bir parçasıdır.
Çünkü çocuğun da kendi hayal
dünyası vardır. Burada önemli
olan, onun olayları anlatırken
kullandığı kelime sayısı ve
konuşmasındaki akıcılıktır.
6-7 yaşlarında çocuğumuz
daha çok, doğa, hayvan ve
çocukların konu edildiği
öyküleri tercih eder. 6
yaşındaki çocuk, yatağa
yattıktan sonra, yarım saat
kendisine kitap okunmasını ya
da kitaplara bakmayı ister. Bu
dönem, çocuğun okumaya karşı
ilgisinin pekiştirilmesi
açısından en uygun dönemdir.
10-12 yaşlarından sonra
çocuklar, kitap konusunda
kendi tercihlerini yapmaya
başlarlar. Erkek çocuklar,
genellikle spor, bilim, macera
kitaplarını seçerken, kızlar
romantik, duygusal öykü ve şiir
kitaplarını tercih ederler.
Anne babalar kendileri de
kitap okuyarak çocuklara örnek
olmalıdırlar. Çocuklarla birlikte
kitap alışverişi yapmak,
çocuklara da zevk verecektir.
Türkçe kitapların yanısıra,
yunanca kitaplar da alarak,
onları okumasını sağlamalıyız.
Ayrıca çocuklarımızı,
derneklerimizde bulunan
kütüphanelere de
yönlendirerek oralardan
faydalanmak için teşvik
etmeliyiz.
Bol okumalı bir yaz tatili
geçirmeniz dilekleriyle, esen
kalın!

İSKEÇE’nin Şahin köyünde yapılan “Hayır
Kermesi” başarıyla gerçekleştirildi. Şahin köyü
vakıf heyeti ile köy gençlerinin düzenlediği
kermes, 6 Temmuz Cuma günü başladı ve üç gün
sürdü. Yeni kurulan Şahin Eğitim ve Kültür
Derneği ve Şahinli kadınlar kermese büyük katkı
sağladı.
Kermesin açılışı 7 Temmuz Cumartesi günü
yapıldı. Kermes açılışında yoğun yağmur etkili
olurken, hava muhalefeti protokolün açılışta
yerini almasına mani olmadı. Kermes açılışına
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine

Konsolosu Neslihan Altay, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, eski belediye başkanı
Mustafa Cukal, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ile diğer davetliler ve çok sayıda
soydaş katıldı.
Şahin Vakıf Heyeti Başkanı İdris Meço yaptığı
açılış konuşmasında, etkinliğe katılan ve katkı
sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti. Protokol
üyeleri de yaptıkları selamlama konuşmalarında
kermesin başarılı geçmesi dileğinde bulundular.
Bu arada, tüm konuşmacılara fidan hediye
edildi.

Önder Mümin’den intiharlarla ilgili açıklama
EYALET meclis üyesi Önder Mümin, son
dönemde artan intihar vakalarıyla ilgili olarak
kurum ve kuruluşları göreve davet etti.
Önder Mümin yaptığı yazılı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Son dönemde özellikle
azınlık toplumunda artan intihar vakaları ile ilgili
acilen önlem alınmalıdır. Eyalet Başkan
Yardımcısı olarak görevden alınmadan önce,
uzmanların katılımı ile ‘Yaşama Evet’ kampanyası
başlatmıştık. Maalesef akabinde bu kampanya
askıya alındı. Modavari bir yaklaşım takınıldığını
göz önünde bulundurarak tüm basın mensubu
arkadaşları da yapılan haberlerde daha duyarlı,

tutarlı olmaya davet ediyorum. Sanki göregör
artan intihar vakaları ile karşı karşıyayız diye
düşünüyorum.”
İntihar vakalarıyla ilgili olarak yapılacak her
türlü çalışmada görev almaya hazır olduğunu
belirten Mümin, “Birlik ve beraberlik içerisinde,
yaşamanın ne kadar değerli olduğunu, hayatın
pozitif yönlerini topluma aktarmanın biz siyasiler
adına tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor,
bu doğrultuda üstüme düşen her görevi yapmaya
hazır olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyor,
yetkili merci,kurum ve kuruluşları göreve davet
ediyorum.” diye konuştu.
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Yılın transferi gerçekleşti
İSPANYA Birinci Futbol Ligi (La Liga)
takımlarından Real Madrid, İtalya
ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız
Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda
anlaştı.
Real Madrid Kulübünden yapılan
açıklamada, takıma 2009'da katılan 33
yaşındaki Ronaldo'nun kendi talebi
çerçevesinde Juventus'a transferinin kabul
edildiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında, Ronaldo'ya
teşekkür edilerek 9 yıl boyunca elde edilen
zaferlerin ötesinde Ronaldo'nun
adanmışlık, çalışkanlık, sorumluluk,
yetenek ve gelişim açısından bir örnek
oluşturduğu vurgulandı.
Cristiano Ronaldo da İspanyol kulübün
internet sitesindeki açıklamasında,
"Sanırım hayatımda yeni bir dönem
açmamın zaman geldi ve bu yüzden
kulübün transferimi kabul etmesini istedim.
Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni
anlamalarını rica ediyorum." ifadelerini
kullandı.
İspanya basınında Marca gazetesindeki
haberde, Ronaldo'nun 105 milyon euro
bonservis bedeliyle transfer olduğu yazıldı.
Maliyeti belli oldu
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A)
ekiplerinden Juventus, Portekizli yıldız
Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için

Süper Lig 2018 - 2019
fikstürü çekildi

İspanya temsilcisi Real Madrid'e 100 milyon
euro ödeyecek.
Juventus'un internet sitesinden yapılan
açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano
Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e
iki sezon içinde 100 milyon euro bonservis
bedeli ödeneceği ve FIFA kuralları
çerçevesinde 12 milyon euroluk ek ödeme
yapılacağı belirtildi.
FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan

33 yaşındaki Ronaldo ise Juventus ile 4
yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre
yeni sözleşmesiyle Portekizli yıldız, her
sezon için 30 milyon euro net gelir elde
edecek.
Real Madrid'de 2009 yılından bu yana
forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya
temsilcisinde 438 karşılaşmada 450 gol ve
131 asistlik performans sergilemişti.

Kırkpınar için "Guinness" başvurusu

EDİRNE Belediye Başkanı Recep
Gürkan, 657 yıldır kesintisiz devam
eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri için
"Dünyanın en eski güreş
organizasyonu" olarak Guinness
Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını
belirtti.
Gürkan, yaptığı yazılı
açıklamada, dünyanın en eski spor
organizasyonlarından olan
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin
Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer
alması için uzun süredir çalışma
içinde olduklarını ifade etti.
Pehlivan sayısıyla Guinness'e
girmenin teknik olarak mümkün
olmadığı için organizasyondaki
kesintisiz geçmişini öne
çıkardıklarını belirten Gürkan,
şunları kaydetti:
"Guinness’in bir takım kuralları
var. Guinness’in kuralları ile
buradaki Kırkpınar Yağlı
Güreşleri’nin formatı birbirine
uymadı. Geçen yıl biz güreşen
pehlivan sayısında kendi
rekorumuzu egale etmiştik, Er

Meydanı’nda 2 bin 197 pehlivan
güreşmişti. Bu sayının bu yıl daha
da artmasını bekliyoruz. Guinness;
Kırkpınar’da güreşen pehlivanları
aynı anda Er Meydanı’nda görmek
istiyor. Bu teknik olarak mümkün
değil. Çünkü tüm pehlivanlar ilk
olarak boy ayrımına tabi tutuluyor.
Cuma günü küçük boylarda
güreşler gerçekleştiriliyor.
Başpehlivanlık güreşleri cumartesi
ve pazar günleri yapılıyor. Bu
nedenle tüm pehlivanları aynı anda
sahada güreştirmek mümkün değil.
Ata sporumuz; yağlı güreşlerin
nirvanası Kırkpınar Yağlı
Güreşleri’nin 'Oldest Competetion,
Wrestling' başlığıyla Edirne
Belediyesi adına tescil ettirmek
amacıyla Guinness World
Records'a başvurumuz yapıldı.
Gerekli dokümanlar da
başvurumuzla beraber kendilerine
sunuldu. Şu anda cevap bekliyoruz.
Edirnemize, yağlı güreşlere
şimdiden hayırlı olsun."

TFF Süper Kupa'da
"VAR" uygulanacak
TFF, Galatasaray ile
Akhisarspor arasında 5
Ağustos'ta oynanacak
maçta Video Yardımcı
Hakem sisteminin
uygulanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF), geçen
sezonun lig şampiyonu
Galatasaray ile Ziraat
Türkiye Kupası'nı
kazanan Akhisarspor
arasında 5 Ağustos Pazar
günü oynanacak TFF
Süper Kupa maçında
Video Yardımcı Hakem
(VAR) sisteminin
uygulanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan

açıklamada, TFF Süper
Kupa Müsabaka
Statüsü'ne yeni bir madde
eklendiği belirtildi.
Yeni eklenen maddede
VAR sisteminin artık
Süper Kupa maçlarında
uygulanacağı ifade edildi.
Bu kararla yeni
sezonun ilk resmi
maçında VAR sistemi
uygulanmış olacak.
Galatasaray ile
Akhisarspor arasındaki
karşılaşma Konya
Büyükşehir Belediyesi
Stadı'nda saat 20.45'te
oynanacak.

Türk futbolunun ve
Fenerbahçe'nin efsane ismi
Lefter Küçükandonyadis'in
adını taşıyacak 2018-2019
Spor Toto Süper Lig'de yeni
sezon fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol
Federasyonu'nun Riva'daki
Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim tesislerinde
gerçekleştirilen kura çekimi
sonucunda son şampiyon
Galatasaray, ilk hafta
maçında Süper Lig'e dönen
Ankaragücü'ne misafir
olacak. Fenerbahçe, ilk hafta
evinde Bursaspor ile
karşılaşacak. Başakşehir ile
Trabzonspor, yine ilk hafta
İstanbul'da karşı karşıya
gelecek.
İLK HAFTA MAÇLARI:
- Beşiktaş Akhisar
Belediyespor
- Sivasspor Aytemiz
Alanyaspor
- Ankaragücü Galatasaray
- Fenerbahçe Bursaspor
- Medipol Başakşehir
Trabzonspor
- Konyaspor Erzurumspor
- Kayserispor Antalyaspor
- Çaykur Rize Kasımpaşa
- Göztepe Yeni Malatyaspor
DERBİLER BELLİ OLDU:
Trabzonspor-Galatasaray
(4.hafta)
Fenerbahçe-Beşiktaş
(6.hafta)
Fenerbahçe- Medipol
Başakşehir (8.hafta)
Galatasaray-Fenerbahçe
(11.hafta)
Medipol Başakşehir-Beşiktaş
(11.hafta)
Trabzonspor-Fenerbahçe
(13.hafta)
Beşiktaş-Galatasaray
(14.hafta)
Beşiktaş-Trabzonspor
(16.hafta)
Medipol BaşakşehirGalatasaray (16.hafta)
Spor Toto Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis Sezonu 10,
11, 12 ve 13 Ağustos 2018
tarihlerinde oynanacak
maçlarla başlayacak. İlk yarı
karşılaşmaları 23 Aralık
2018’de sona ererken, ikinci
yarı müsabakaları 25, 26, 27
ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde
oynanacak.
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Nilüfer Erdem’den yeni kitap
İSTANBUL Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Nilüfer Erdem’in
“Mizah Penceresinden
Yunanistan’da Halk, Savaş ve
Siyaset (1919-1923)” isimli kitabı
Ötüken Neşriyat’tan çıktı.
Aslen Gümülcineli olan
Nilüfer Erdem, GÜNDEM
gazetesinin yeni kitabıyla ilgili
sorularına yanıt verdi.
GÜNDEM: “Mizah
Penceresinden Yunanistan’da
Halk, Savaş ve Siyaset (19191923)” kitabının konusu
nedir?
Nilüfer Erdem: “Mizah
Penceresinden Yunanistan’da
Halk, Savaş ve Siyaset (19191923)” adlı kitapta, 1919-1923
yılları arasında Venizelist
çizgide yayın yapan Embros,
Antivenizelist Skrip ve sol yayın
organı olan Rizospastis
gazetelerinde yer alan
karikatürlerle perdeleri biraz
olsun aralayarak, Anadolu
Harekatı döneminde
Yunanistan ve Yunan toplumu
görülmeye çalışılmıştır. Bize
göre karikatürler önemli tarihi
belgelerdir. Çoğu kez muhalif
bir çizgide oldukları için de
resmi kaynakların söylemediği
ya da kitapların yer vermediği
bir takım olaylara, kişilere ve
toplumun yaşadıklarına
ışık tutabilirler. Basının,
kamuoyu oluşturmada
önemli bir araç
olduğunun da
unutulmaması
gerekmektedir.
Kamuoyunun
konulara bakışının
irdelenmesinde ise
mizahın önemli bir yeri
vardır.
GÜNDEM: Kitabın
hazırlıkları nasıl başladı?
Nilüfer Erdem: Benim
“Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle
Anadolu Harekatı (1919-1923)”
isimli,

kitaplaştırılan bir doktora tezim
var. Dönemle ilgili makale ve
bildirilerim de bulunuyor.
Doktora tezimi yaptığım esnada
Yunan basın organlarına göz
attığımda, özellikle Rizospastis
gazetesinin karikatürleri ilgimi
çekmişti. Çünkü Rizospastis,
Antiemperyalist ve savaş karşıtı
söylemini kitlelere, okuma
yazma bilmeyenlere de
ulaştırabilmek için karikatürleri
birer araç olarak kullanıyordu.
Ben de üç farklı çizgide yayın
yapan gazetedeki karikatürler
üzerinden Yunanistan ve Yunan
toplumunu anlamaya çalıştım.
Kaldı ki bu dönemde Yunan
toplumu da Venizelist,
Antivenizelist ve sol olarak üçe
bölünmüş bir durumdaydı.
Karikatürler üzerinden
toplumdaki grupların dönemin
gelişmelerini nasıl algıladıkları
ve değerlendirdikleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunmak
olasıdır.
Oldukça keyif alarak
hazırladığım bir çalışma
olduğunu söyleyebilirim.
Kitabın içinde yer alan
bölümler, karikatürler
derlendikten sonra ortaya çıktı.
Okurlarında kitaptan aynı
şekilde keyif almalarını umut
ediyorum.

NİLÜFER ERDEM KİMDİR?
Nilüfer Erdem, 1966 yılında
Yunanistan’ın Gümülcine
şehrinde doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Gümülcine’de, Batı
Trakya Türk Azınlığı’na ait
okullarda tamamladığından
Yunanca ve bunun yanında
İngilizce bilmektedir. 1984
yılında girdiği İstanbul Teknik
Üniversitesi, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
Bölümü’nden 1988 yılında
mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü’nde, Lozan
Antlaşması’ndan Günümüze
Batı Trakya Türklerinin Eğitim
ve Öğretim Birliği Sorunu adlı
teziyle 2003 yılında yüksek
lisansını tamamladı. Aynı
enstitüde 2009 yılında
tamamladığı doktora tezinin
konusu ise Yunan Tarihçiliğinin
Gözüyle Anadolu Harekatı
(1919-1923)’tür. Doktora tezi
2010 yılında, aynı isimle kitap
olarak da yayınlanmıştır. 20022003 öğretim yılında Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi
okutmanı olarak göreve
başladığı İstanbul
Üniversitesi’nde , 2015 yılında
Yardımcı Doçent unvanını aldı.
“Lozan Görüşmeleri Sırasında
Patirkahane Meselesi
Karşısında Patrik Meletios’un
Yunan Kaynaklarına Yansıyan
Yaklaşımı”, “Yunan
Kaynaklarına Göre 1922 Yılında
Batı Anadolu’da Otonom Devlet
Kurmaya Yönelik Faaliyetler”,
“1913 Yılının Temmuz – Ekim
Ayları Arasında Batı Trakya
Türkleri İle İlgili Gelişmelerin
Yunan Basınındaki
Yansımaları”, “Harisiyos
Vamvakas’ın Osmanlı
Milletvekili Olarak Etkinliği” ve
“Kurmay Subay Metaksas’ın
Çanakkale Harekatı ve Olası
Türk – Yunan Savaşı İle İlgili
İncelemeleri” gibi çalışmalara
da sahip olan Nilüfer Erdem,
halen İstanbul Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü’nde öğretim
üyeliğini
sürdürmektedir.

GTGB’de Anadolu ve Rumeli rüzgarı esti

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), Anadolu ve
Rumeli türküleri gecesi
düzenledi. Etkinlik, GTGB
lokalinde, 7 Temmuz Cumartesi
akşamı gerçekleşti.
Alperen H. İbrahim ve
Türkiye'den Emre Çam'ın
sanatçı olarak katıldığı gecede
Anadolu ve Rumeli türkülerinin
yanı sıra Atatürk'ün sevdiği
eserler seslendirildi.
Etkinliğe; ev sahibi GTGB
Başkanı Necat Ahmet başta

olmak üzere, Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
BAKEŞ Başkanı ve eski
milletvekili Ahmet Hacıosman,
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Denetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Ahmet ve çok sayıda
dinleyici katıldı.
Etkinliğin sonunda GTGB
Başkanı Necat Ahmet, sanatçı
Emre Çam'a gecenin anısına bir
ebru tablosu hediye etti.

