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15 Temmuz Destanı
Batı Trakya’da anıldı
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, ikinci yıl dönümünde
Batı Trakya’da yapılan etkinliklerle bir kez daha lanetlendi. »10, 11

Hakan
Çavuşoğlu’nun
yeni görevi
belli oldu
BATI Trakyalı eski Türkiye Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı
oldu. »3

Tütün raporu
bakanlığa
iletildi

Kurban
kesimleri
için toplantı

Atina reddediyor, ama...
TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki
NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı
açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras ile Batı Trakya’da
müftü seçimi sorununu da görüştüklerini belirtti.
Erdoğan, “Batı Trakya konusunu ciddi manada ele
aldık. Batı Trakya’da atamayla değil, seçimle
müftü gelmesi konusunu hatırlattık. İnşallah
seçimle müftü olacak. ‘Hayır’ demiyor, ‘Yeni
sisteme geçeceğiz, atama olayını kaldıracağız’
diyor. Yani bu konuda yeşil ışık yaktı diyelim.”
ifadelerini kullandı. Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos ise, “Trakya’daki azınlığın dini ve
sosyal hayatının nasıl düzenleneceği müzakere
konusu değildir; çünkü bunlar sadece Yunan
devletini ilgilendiren konulardır.”
açıklamasında bulundu. » 15

BATI Trakya’da kurban
kesimleri, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’nde yapılan
toplantıda ele alındı.
Kurbanlıkların nasıl
kesileceği konusunda bir
öneri hazırlandığını söyleyen
Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram, “Herkes kendi
evinde kendi kurbanını
kesebilir. Asıl sorun toplu
kesimlerde.” dedi.
»6

sağlık

12’de

bilim
Düzenli
kontrol ile
korunun

9’da

ekonomi
Huawei
Y7 2018’i
inceleyelim

16’da

AB ve Japonya
arasındaki ticari
sınırlar kalktı

spor

19’da

Kırkpınar’da
şampiyon
belli oldu

Rodop ili Tarım Ekonomisi ve
Veterinerlik Müdürlüğü, bölgedeki
tütün üreticilerinin zararının
nedenleri ve kapsamıyla ilgili
hazırladığı raporu Tarım Bakanlığı’na
gönderdi. » 7

Dr. Sadık
Ahmet ölüm
yıldönümünde
anılıyor
Batı Trakya Türkleri’nin lideri ve
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ilk
Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'i
anma programı belli oldu.

»4
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ABTTF ve
BTAYTD
İtalya’da AGİT
toplantısına
katıldı
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) 15-16 Temmuz tarihlerinde
İtalya’nın Udine şehrinde Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek
Komiseri Ofisi tarafından düzenlenen “Devletler
Arası İlişkilerde Ulusal Azınlıklara Dair Bolzano /
Bozen Tavsiyelerinin 10. Yıldönümü” başlıklı
toplantıya katıldılar.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nı Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyesi Sinan
Kavaz ile ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık ve Uluslararası İlişkiler ve
Lobi Grubu üyesi Fatma Ahmetcik’in temsil
ettiği toplantıda, Batı Trakya Türk toplumunun
ülkesi Yunanistan ve anavatanı Türkiye
arasındaki ilişkiler bağlamında üstlendiği rol ve
güncel sorunlar aktarıldı.
Toplantıda ABTTF ve BTAYTD temsilcileri söz
alarak, ikili ilişkiler çerçevesinde ulusal
azınlıkların sorunlarının ele alınması ve bu
çerçevede çok taraflı mekanizmaların önemine
ilişkin sorular yönelttiler.
Bolzano / Bozen Tavsiyeleri’nin 10. yılı
dolayısıyla düzenlenen konferans kapsamında
15 Temmuz Pazar günü AGİT Ulusal Azınlıklar
Yüksek Komiseri Lamberto Zannier resepsiyon
verdi. 16 Temmuz’da Yüksek Komiser Lamberto
Zannier, AGİT İtalya Dönem Başkanlığı
Koordinatörü Vinicio Mati, İtalya Friuli Venezia
Giulia Bölgesi Başkanı Massimiliano Fedriga,
Udine Belediye Başkanı Pietro Fontanini’nin
açılış konuşmaları yaptığı toplantıda Slovenya
eski Cumhurbaşkanı Danilo Türk bir sunum
gerçekleştirdi.
AGİT katılımcı devletler, uluslararası
kuruluşlar ve uzmanları biraraya getiren
toplantıda devletlerin diğer ülkelerde yaşayan
akraba azınlıkları ile olan ilişkilerindeki
gelişmeler değerlendirildi, yeni zorluklar ele
alındı. Bu çerçevede ulusal azınlıklara ilişkin
tartışmaların çözüme kavuşturulmasında ikili ve
çok taraflı mekanizmaların etkisi ve önemi
tartışıldı.

Akraba topluluklara verilen devlet faydaları
kapsamında söz alan ABTTF Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık,
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk
toplumunun Türkiye ve Yunanistan arasında
imzalanan Lozan Antlaşması ile statüsü ve
haklarının tanımlandığını belirterek, iki ülke
ilişkilerinin seyrine bağlı olarak Batı Trakya Türk
toplumunun durumunun da değişiklik
gösterdiğini kaydetti. 1990’larda bireysel hak ve
özgürlüklerdeki ilerlemeye karşın kolekftik olarak
Yunanistan’da Türk azınlık tanımının
tanınmadığını ve buna bağlı olarak isminde
“Türk” kelimesi geçen derneklerin kapatıldığını
ya da kayıt edilmediğini belirten ABTTF, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ve bu
kararların uygulanması amacıyla kabul edilen
yeni yasaya karşın AİHM kararlarının yerine
getirilmediğini söyledi.
Türkiye ve Yunanistan arasında ikili düzeyde
işbirliği mekanizmaları bulunmasına karşın Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarının
çözülmediğini belirten ABTTF, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık 2017’de
bölgeyi ziyareti sırasında sokaklara atılan
afişlerin tehdit içerdiğini ve Türklere ait evlere haç
çizildiğini belirtti. Yunan makamlarının bölgede
Türk azınlık olmadığı gerekçesi ile toplum
temsilcileri ile diyalog kurmadığını söyleyen
ABTTF, ikili ilişkiler çerçevesinde Batı Trakya
Türk toplumunun sorunları konusunda da
ilerleme sağlanmadığını ve uluslararası düzeyde
de ulusal azınlıkların korunması için genel bir
koruma mekanizması olmadığını belirtti.
Toplantıya katılan Yunanistan söz alarak, Batı
Trakya’da Türk azınlığın varlığını bir kez daha
reddederek bölgede Türk, Pomak ve Roman
unsurlarından oluşan Müslüman azınlık
olduğunu söyledi. Yunanistan’ın Lozan’a sadık
olduğunu belirten temsilci, AİHM kararlarının
uygulanması konusuna değinmeyip Batı
Trakya’da canlı bir sivil toplum olduğunu
söylemekten öte bir yanıt veremedi.

ANMA
Merhum Aydın Hakkı’yı
aramızdan ayrılışının
birinci yılında sevgi, özlem
ve rahmetle anıyoruz.
AİLESİ

Euro Bölgesi'nde
enflasyon yükseldi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon,
bu yılın haziran ayında yüzde 2'ye
yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin
(Eurostat) yayımladığı verilere
göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde
mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık
enflasyon, haziranda yüzde 2'ye
çıktı.
28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise
mayısta yüzde 2 olan yıllık
enflasyon, haziranda da yüzde 2
seviyesini korudu.
AB'de haziranda en düşük yıllık
enflasyon yüzde 0,7 ile İrlanda,
yüzde 1 ile Yunanistan ve yüzde 11
ile Danimarka'da kaydedildi.
En yüksek yıllık enflasyona sahip
ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya
ve yüzde 3,9 ile Estonya oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB),
bölgede fiyat istikrarını sağlamak
için orta vadede yüzde 2'nin
hemen altında ancak yüzde 2'ye
yakın seviyede enflasyon
hedefliyor.
Banka, bu doğrultuda varlık alım
programı ve düşük faiz politikasını
da kapsayan bazı tedbirler
uyguluyor.
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Hakan Çavuşoğlu
Hülya EM‹N
TBMM İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu Olacak, olmayacak...
Başkanı oldu
G
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

BATI Trakyalı eski Türkiye Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı oldu.
24 Haziran’da yapılan seçimlerden sonra
Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi belli
oldu. Buna göre TBMM İnsan Hakları

İnceleme Komisyonu başkanlığı’na AK Parti
Bursa Milletvekili ve eski Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu getirildi.
Hakan Çavuşoğlu’nun TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu başkanlığı
görev süresinin iki yıl olacağı belirtildi.

DEB Partisi’nden İTB açıklaması
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Trakya İstinaf
Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği (İTB) ile ilgili verdiği
karar konusunda, “AİHM
kararlarının uygulanmaması
bölgemizde demokrasi sorunu
yaşandığını göstermektedir”
değerlendirmesinde bulundu.
DEB Partisi’nden yapılan
yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verildi:
“Ülkemiz Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın temel
hak ve hürriyetlerine gereken
saygıyı göstermemeye devam
ettiğini büyük bir üzüntü ve
hayal kırıklığıyla karşıladığımızı
vurgulamak isteriz.
Batı Trakya Türkleri’nin en
eski sivil toplum kuruluşu
İskeçe Türk Birliği’nin
ismindeki ‘Türk’ kelimesi
nedeniyle Yunanistan
mahkemeleri tarafından yasaklı
hale getirilmesi ve resmiyetinin
elinden alınması hakkında
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) kararı
olsa da sözkonusu kararın bir
türlü uygulanmaması yeni soru
işaretleri doğurmuştur.”
İTB davasının uluslararası
hukuk kurallarıyla değil, siyasi

kaygılarla ele alındığını
savunan DEB Partisi,
Batı Trakya
Türkleri’nin
örgütlenmesiyle
ilgili engellerin
kaldırılmasını istedi.
Açıklama şöyle
devam etti: “AİHM
kararının
uygulanması ve İskeçe
Türk Birliği’nin resmi
statüsünün iade edilmesi
talebiyle açılan davaya Trakya
İstinaf Mahkemesi tarafından
yine olumsuz yanıt verilmesi, bu
davanın uluslararası hukuk
kurallarıyla değil, siyasi
kaygılarla ele alındığını
göstermektedir.
İskeçe Türk Birliği’ni haklı
bulan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarının
uygulanmaması bölgemizde
azınlık toplumuna karşı bir
demokrasi sorununun
olduğunu açıkça
göstermektedir. DEB Partisi
olarak; İskeçe Türk Birliği’nin
AİHM’de on yıl önce kazandığı
davanın uygulanmasının
önündeki engellerin
kaldırılmasını, aynı zamanda
Batı Trakya Müslüman Türk

Azınlığı’nın
örgütlenme
özgürlüğüne kasteden
politikalardan
vazgeçilmesini
beklediğimizi ifade
etmek isteriz.”

eçen hafta gözler Belçika’nın
başkenti Brüksel’de
gerçekleşen NATO zirvesi
çerçevesinde bir araya gelen Çipras
– Erdoğan görüşmesine çevrildi.
Türkiye’de 24 Haziran
seçimlerinin ve yeni hükümet
sistemine geçişin ardından iki lider
ilk kez bir araya geldi. Başbakan
Çipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı
ikili görüşme, doğal olarak biz Batı
Trakya Türkleri’nin de ilgi odağı
oluverdi.
Görüşmeden ikili ilişkileri
etkileyecek ne gibi sonuçlar
çıkacağının yanı sıra, azınlığı
ilgilendiren konuların bu görüşmede
ele alınıp alınmadığı merak konusu
oldu.
Görüşme planlandığı saatten geç
başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.
Durum böyle olunca ister istemez
dikkatler de görüşmeye ve
görüşmeden çıkacak sonuca
çevrildi.
Başbakan Çipras, görüşme
sonrası gazetecilerin karşısına
geçerek bir basın toplantısı
düzenledi. Görüşme, Çipras’ın
ifadesine göre, iki lider arasındaki
“en kolay görüşmelerden biri
değildi.”
Türkiye’nin en hassas olduğu
konulardan biri olan Atina’daki sekiz
darbeci askerin kademeli olarak
serbest bırakılması, sınır geçen
Yunan askerlerinin Edirne’de
tutukluluk halinin devam etmesi son
dönemde ikili ilişkilerde ipleri geren
en önemli iki nokta.
Çipras, “Uzun zamandan beri,
bana göre iki ülke gündeminde öne
çıkmaması gereken bir meseleye
takılmış durumdayız. 8 askerin
hukuki süreci ve özellikle de 2
Yunan askerin kabul edilemez
şekilde hapiste tutulmalarından
sonra bir kenara bırakılan ticaret,
turizm, deniz taşımacılığı gibi bir dizi
kritik konularla ilgili yeniden
hükümetler arası görüşmeler için
ipin ucunu yakalayabiliriz. İstikşafi
görüşmelerin yeniden
başlayabileceğine inanıyorum.”
sözleriyle, ikili ilişkileri daha
derinden etkileyecek konularda
ilerleme yolunda iyi niyetli olduğunu

SahİBİ: hülYa EMİn

Genel Müdür ve Yay›n Yönetmeni: hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan ahmetoğlu
adres: P. Mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.

Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

gösterdi.
Ancak Çipras’ın ağızından azınlığı
direkt olarak ilgilendiren bir
açıklama çıkmadı. Ama “zorlu”
geçen bir görüşmede, azınlık
konusunun yer almaması bana göre
mümkün değildi.
Nitekim, Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Brüksel’den dönerken
kendisine eşlik eden gazetecilerle
sohbetinde Batı Trakya Türk azınlığı
konusu da gündeme geldi.
Gazetecilerin, “Yunanistan
Başbakanı Çipras’la yaptığınız ikili
görüşmede atmosfer nasıldı?”
sorusuna Erdoğan’ın verdiği yanıtta,
azınlığı yakından ilgilendiren
oldukça önemli bir açıklama vardı.
“Batı Trakya konusunu ciddi
manada ele aldık. Batı Trakya’da
atamayla değil, seçimle müftü
gelmesi konusunu hatırlattık.
İnşallah seçimle müftü olacak.
‘Hayır’ demiyor, ‘Yeni sisteme
geçeceğiz, atama olayını
kaldıracağız’ diyor. Yani bu konuda
yeşil ışık yaktı diyelim.”
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu
açıklaması doğal olarak Yunan
basınında geniş yankı buldu. Ve
Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos’tan tahmin edilen
açıklama da gecikmedi.
“Trakya’daki azınlığın dini ve
sosyal hayatının nasıl düzenleneceği
müzakere konusu değildir; çünkü
bunlar sadece Yunan devletini
ilgilendiren konulardır.”
Canakopulos’un söyledikleri bir
tarafa, siyasi kulislerde hükümetin
müftülükler konusunda yeni bir
düzenleme hazırlığı içinde olduğu
konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde,
Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’nun
devlet tarafından İskeçe
Müftülüğü’ne atanan Şinikoğlu ile
görüşerek istifa etmesini istediği,
aynı teklifi diğer tayinlilere de
yapacağı yönünde Yunan basınında
çıkan haberleri hatırlayacaksınız.
Türkiye’den müftülük konusunda
“yeşil ışık” haberi geliyor. Atina, “iç
meselemiz” diyerek haberleri
yalanlıyor.
Bize de azınlık olarak müftülük
seçimi “olacak, olmayacak” diyerek
papatya falı bakmak kalıyor…

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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Dr. Sadık Ahmet anılıyor
BATI Trakya Türkleri’nin lideri ve Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi ilk Genel Başkanı Dr. Sadık
Ahmet'i anma programı belli oldu.
DEB Partisi tarafından yapılan açıklamada,
merhum lider Dr. Sadık Ahmet'in 23. ölüm yıl
dönümü için anma etkinlikleri 24 Temmuz Salı günü
merhumun Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki
kabri başında saat 19:00'da başlayacak.
Yapılan açıklamaya gore, Dr. Sadık Ahmet'in
kabri başında Kur'ân-ı Kerim okunacak ve dua
edilecek. Ayrıca ailesi adına selamlama konuşması
yapılacak.
Dr. Sadık Ahmet'in kabri başındaki törenin
ardından DEB Partisi genel merkezinde akşam
yemeği verilecek ve protokol konuşmaları
gerçekleştirilecek.

Dünyadan gençler
Türkçe Yaz Okulu’nda buluşuyor

TÜRKİYE'de Yunus Emre Enstitüsü’nün
2018 yılı Türkçe Yaz Okulu programı 16
Temmuz'da başladı. Enstitü, dünyanın pek
çok ülkesinden Türkiye'ye gelen gençlere,
Türkçe Yaz Okulu'nda Türk kültürünü
yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme
fırsatı sunuyor.
Endonezya'dan Cezayir'e, Karayiplerden
El Salvador'a Almanya'dan Yunanistan'a
dünyanın birçok ülkesinden gençler
Türkiye'de buluştu. Farklı kültür, din, dil ve
ırktan gençler 12 Ağustos'a kadar Türkiye'yi
gezerek Türkçe öğrenecek, Türk kültürünü,
tarihini daha yakından tanıyacaklar.

PROF. DR. ŞEREF ATEŞ: “TÜRKİYE'Yİ,
KÜLTÜRÜMÜZÜ MERAK EDEN
BİNLERCE GENÇ VAR”
Türkçe Yaz Okulu ile farklı kültürlerin
birbirlerine karşı ön yargısız
yaklaşabildiğini, ülkelerin bile yıkamadığı
engellerin bu sayede yıkıldığını belirten
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref
Ateş "Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi
merak eden, kültürümüze ilgi duyan gençler
var. Bu merakı kendimizi anlatmak ve
kültürel bağlar kurmak için iyi bir fırsat
olarak görüyoruz. Kültürel diplomasi de bu

demek değil mi? Diplomasi ile aşılamayan,
yıkılamayan engelleri gençler kültür ile
ortadan kaldırabilecek güçteler. Gelecek de
dünya gençlerinin elinde. Gönül ister ki
binlercesini Türkiye'de ağırlayalım, bu
kültür alışverişine vesile olalım" dedi.

ORTAK TUTKULARI TÜRKÇE
Türkçe Yaz Okulu programı, Türkiye'yi ve
Türkçeyi yakından tanımak isteyen farklı
coğrafyalardan gençleri Türkiye'de
buluşturarak dünya toplumlarının
birbirlerini tanımalarına olanak sağlıyor.
Program boyunca iletişim dili olarak Türkçe
kullanılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde
misafir edilecek öğrenciler, gittikleri illerin
gözde üniversitelerinde uzman öğretim
görevlileri tarafından verilen ders ve
seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme
ve pratik yapma imkanı buluyor. Öğrenciler
ayrıca farklı yörelere ait doğal güzellikleri de
yakından tanıma şansına sahip oluyorlar.
Misafir öğrencilerin gidiş dönüş uçak
biletleri de dahil olmak üzere yaz okulu
boyunca, rehberleri ve öğretmenleri
eşliğinde, tüm ihtiyaçları Yunus Emre
Enstitüsü tarafından karşılanıyor.

Babasını eleştireni
hastanelik etti
İSKEÇE Belediyesi ana muhalefet listesi Başkanı Manolis Fanurakis,
İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı Thomas İliadis’in oğlu Leonidas İliadis
tarafından saldırıya uğradı.
Olayın, 17 Temmuz Salı günü 10 sularında meydana geldiği ifade edildi.
İliadis’in, Miauli caddesindeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle babası
Thomas İliadis’i eleştirdiği için muhalefet lideri ve İskeçe belediye meclis
üyesi Manolis Fanurakis’e saldırdığı ve darp ettiği bildirildi.
Olayın Fanurakis’in şehir meydanındaki işyeri önünde yaşandığı
kaydedildi. Görgü tanıklarına göre, Leonidas İliadis’in işyerine gelerek,
“Seni babamla uğraşmaman için uyarmıştım” diye bağırarak Fanurakis’e
saldırdığı ve yumruk attığı belirtildi. Kavganın daha fazla büyümesi,
işyerindeki müşteriler ve çevrede bulunanların müdahalesi sayesinde
engellendi.
Bu arada, saldırıya uğrayan Fanurakis’in hastaneye kaldırıldığı,
saldırgan İliadis’in ise gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü ifade
edildi. Fanurakis’in yüzünde ve kulağında yaralar olduğu ve tedavi altına
alındığı belirtildi.
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“Kavi, değişmesi zor,
fikri sabit bir ‘derin’ devlet”

İ

ki hafta önce azınlık siyasileriyle
yaptığımız röportajda SİRİZA –
ANEL hükümetinin üçbuçuk yıllık
sürecini değerlendirmiştik.
Sorularımızdan biri de “Sizce azınlık üç
buçuk yıllık bu süreçte umduğunu
buldu mu?” şeklindeydi.
Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa ile Ayhan Karayusuf bu soruya
şu ortak yanıtı vermişlerdi: “Ne umduk,
ne bulduk? Güzel bir soru ve cevabı
kolay olmayan bir soru. Sol 1974’ten bu
yana değişik renkleri ve biçimleriyle
azınlık sorunlarının üzerine eğildi,
önerilerde bulundu, mücadelelerin
destekçisi oldu ve bazılarının da
öncülüğünü yaptı. İktidar olarak solun
icraatını, en başta belirttiğimiz
olağanüstülük koşulları içerisinde
değerlendirmek gerekiyor. Bir de bu 3,5
yıllık hükümet etme sürecinden

deneyimimiz şudur: Azınlık
konularında son derece kavi, değişmesi
zor, fikri sabit bir ‘derin’ devlet
sözkonusu. Ve bu derin devlet çok
küçük, ‘günahsız’ adımların atılmasını
dahi engellemeye çalışıyor.”
Rodop milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve özellikle de Mustafa
Mustafa çok uzun yıllardan bu yana
aynı partide siyaset yapan, SİRİZA’nın
yüzde 3’lük barajla mücadele ettiği,
hatta baraj altında kaldığı yıllarda aday
olan bir politikacılar. Parti olarak
iktidara gelmeyi çok uzun yıllar
beklediler. Üçbuçuk yıldır da
iktidardalar. Bütün azınlık gibi onların
da yıllanmış azınlık sorunlarına çözüm
getirileceğine dair inançlarının olduğu
kanaatindeyim. Ancak röportaj için
sorduğumuz bu soruya verdikleri yanıt
adeta bir itiraf niteliğinde. Aynı

5

zamanda içinde hayal kırıklığını da
taşıyan bir kanı, bir inanç, bir izlenim.
Ne diyor iki vekil? Şöyle diyor:
“Azınlık konularında son derece kavi,
değişmesi zor, fikri sabit bir ‘derin’
devlet sözkonusu. Ve bu derin devlet
çok küçük, ‘günahsız’ adımların
atılmasını dahi engellemeye çalışıyor.”
Azınlık konularında fikri sabit bir
“derin” devlet. Küçük ve “günahsız”
adımların atılmasına dahi izin
verilmiyor.
Evet, Batı Trakya’da durum gerçekten
de böyle. Alın size son günlerden iki
örnek. Birincisi geçen hafta da
yazdığımız konu olan İskeçe Türk
Birliği. 2008 yılında çıkan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının
uygulanmasını isterken mahkemeler
“bunu uygulayacak bir yasa yok” , “bu
karar içi hukuku bağlamaz” gibi şeyler
söylüyordu. Ve sonuç olarak AİHM
kararlarını uygulamıyordu. Ancak
Avrupa Konseyi’nden sürekli bir
biçimde uyarılar geliyordu. Bunlardan
kurtulmak isteyen devlet AİHM
kararlarının uygulanması için özel bir
yasa çıkardı. Buna dayanarak İskeçe
Türk Birliği’nin açtığı davaya bu kez de
“Biz bu taleple gelen bir davaya daha
önce bakmıştık, şimdi bakmıyoruz”
dendi.
Devlet (veya derin devlet) İskeçe Türk
Birliği konusunda AİHM kararını
uygulama iradesi ve cesaretine sahip
olmadığı için böyle bir “bahane” ortaya
attı. Bu “bahane” farklı da olabilirdi.
Anlaşılan bu “uygun” görülmüş.

İkinci örneğimiz yine son günlerden.
Müftülük konusu. Geçen hafta
Brüksel’de yapılan Erdoğan – Çipras
görüşmesinde Batı Trakya’daki
müftülük meselesinin de ele alındığını
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Türk gazetecilerle yaptığı görüşme
sırasında söylediklerinden ve bu
konuda Türk basınına yansıyan
haberlerden öğrendik. Türk
Cumhurbaşkanı müftülük sorununu ele
aldıklarını söylüyor ve Yunan
Başbakanın kendisine konuyla alakalı
yapılması planlanan değişikliği
anlattığını ifade ediyor. Bu gelişme de
“Müftülük seçimine yeşil ışık” şeklinde
yansıyor kamuoyuna. Yıllarca çözüme
kavuşmayan bir azınlık sorununda
“umut ışığı” yanacak darken, Yunan
hükümet sözcüsü çıkıp “Bu konu
Yunanistan’ın iç meselesidir” diye
açıklama yapıyor. Tabii burada dikkat
çeken bir nokta var. Hükümet Sözcüsü
Canakopulos “Bu konu konuşulmadı,
ele alınmadı” demiyor veya diyemiyor.
Ancak “Bu konu müzakere konusu
değil.” diyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının uygulanması için çıkartılan
özel yasayı bile ele alıp da uluslararası
mahkeme kararını uygulama
iradesinden yoksun, aynı zamanda
müftülük sorunuyla ilgili olarak azınlığı
ilgilendiren “bu meseleyi de ele aldık”
demekten çekinen bir yapı. Ne demişti
iki azınlık milletvekili? Şöyle demişti:
“Kavi, değişmesi zor, fikri sabit bir
‘derin’ devlet sözkonusu.”

TRT ekibi gözaltına alındı
TRT muhabiri Fatih Sabuncu,
TRT kameramanı Ufuk Karagül
ve ulaştırma görevlisi Metin
Talu’dan oluşan ekip, (Dedağaç)
Havalimanı yakınlarında 15
Temmuz yayınları için canlı
yayın testi yaptıktan sonra resmi
plakalı araçlarıyla kaldıkları
otele döndükleri sırada polis
tarafından
araçları
durdurularak
gözaltına alındı.
14 Temmuz
Cumartesi günü
yaşanan olayla
ilgili olarak
Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu
devreye girerek,
TRT ekibi
serbest bırakıldı.
TRT Genel
Müdürü İbrahim
Eren sosyal
medya
hesabından
yaptığı açıklama
ile olayı kınadı.
Eren
açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz Özel Yayını için
FETÖ’cü darbecilerin
helikopterle kaçtığı Dedeağaç’a
giden ve Yunan polisi tarafından
gözaltına alınan TRT Haber
ekibi, Dışişleri Bakanımız Sayın

Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın
ilgisi sonucu serbest bırakıldı.
Yunan makamlarının, ekibimize
yönelik keyfi uygulamalarını
şiddetle kınıyor, Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu ve Gümülcine
Başkonsolosluğumuza
ilgilerinden dolayı teşekkür
ediyorum.”

Yunanistan’da
bulunan TRT
ekibinin,
güvenlik
güçleri
tarafından
gözaltına
alınarak, 3,5
saat Dedeağaç
Emniyet
Müdürlüğü’nde
tutulduğu
belirtildi.

“SERT BİR
ŞEKİLDE
GÖZALTINA
ALINDIK”
AA’nın haberine
gore, TRT muhabiri
Sabuncu, olayla
ilgili yaptığı
açıklamada, Yunan
güvenlik güçleri
tarafından hiçbir
sebep gösterilmeden
sert bir şekilde
gözaltına
alındıklarını, 3,5
saat boyunca
herhangi bir
sorgulama
yapılmadan polis
merkezinde
tutulduklarını

söyledi.
Sabuncu, “Ben, birçok ülkede
görev yaptım, dünyanın en
berbat diyebileceğimiz yerinde
bile böyle bir muamele
görmedim, Bu gözaltına alış
şekli ve uygulanan şiddet çok

çirkin. Bundan dolayı çok
üzüldüm. Bir Avrupa ülkesine
böylesine vahşice
davranmalarını hiç
yakıştıramadım.” dedi.
Yunan polislere gazeteci
olduğunu söylemesine rağmen
sert bir şekilde araçtan dışarı
alınarak, üstünün arandığını
anlatan Sabuncu şunları
kaydetti:
“Herhangi bir soru sormadan
kapıları açtılar, ellerimizden
telefonları aldılar. Sert bir
şekilde ensemize basarak
araçlara dayadılar. Cebimizden
cüzdanlar, kağıtlar, notlar ne
varsa hepsini aldılar. Sonra
herbirimizi ayrı araçlara

bindirerek, Dedeağaç Polis
Merkezi’ne götürdüler. Bu
arada, bize herhangi bir sorgu
yapılmadı. 3 saat boyunca
telefonlarımızdaki bilgileri
kendileri kaydettiler. Banka
kartlarımızı da aldılar. Banka
hesaplarımıza kadar kontrol
ettiler.
Telefonlarımızda kayıtlı
şifrelerin hepsinin kopyalarını
aldılar. Her birimizi ayrı
odalarda tuttular. Telefonlarımız
olmadığı için kimseye haber
veremedik. 3,5 saat sonra da
bunun rutin bir kontrol
olduğunu ve amirlerimize bu
konuda hiçbir şey anlatmamıza
gerek olmadığını söyleyerek, bizi

serbest bıraktılar. Aracımızı
teslim ettiklerinde otomobilde
her şeyin alt üst olduğunu
gördük. Hiçbir şey aynı yerinde
değildi. Faturalarımız
kaybolmuştu.”
Türk televizyon ekibine
gözaltı olayının
öğrenilmesinden sonra,
aralarında Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Seçilmiş Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’in de
bulunduğu azınlık ileri gelenleri
TRT ekibini kaldıkları otelde
ziyaret ederek, geçmiş olsun
dileğinde bulundu.
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Kurban kesimleri için toplantı yapıldı
BATI Trakya’da kurban
kesimleri, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’nde yapılan
toplantıda ele alındı.
Eyalet Başkanı Hristos
Metios’un başkanlığında
gerçekleşen toplantıya Tarım
Bakanlığı Veterinerlik Genel
Müdürü Thomas
Aleksandropulos da katıldı.
Toplantıya ayrıca Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram ve bazı
eyalet meclis üyeleri,
milletvekilleri İlhan Ahmet ve
Mustafa Mustafa, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Şapçı –
Maronya Belediye Başkanı
Yannis Stavridis, Eyalet
Veterinerlik Müdürü Ahhileas
Sahpacidis ve diğer yetkililer
katıldı. Toplantı 16 Temmuz
Pazartesi günü Gümülcine’de
gerçekleşti.
Bölgemizde kurban
kesimlerinin ele alındığı
toplantıda, Tarım Bakanlığı ile
eyalet veterinerlik
müdürlüğünün hazırlayacağı
yasal düzenleme tasarısının
azınlık temsilcilerine
sunulacağı ve düzenlemenin
daha sonra kesinlik kazanacağı
ifade edildi.
Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram Gümülcine’de
yapılan toplantıyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. Gelecek
Kurban Bayramı için yeni bir
uygulamaya geçilmeyeceğine
dikkat çeken Ahmet İbram, yeni
düzenlemenin bir sonraki
kurban bayramından itibaren
geçerli olacağını söyledi.
Ahmet İbram şunları söyledi:
“Tarım Bakanlığı’ndan gelen
genel müdürle 16 Temmuz
Pazartesi günü Doğu
Makedonya Trakya

Eyaleti’nde
toplantı
yapıldı.
Milletvekilleri,
belediye başkanları,
hayvancılar derneği başkanları
ile birlikte ana konusu
kurbanlık meselesi olan bir
toplantı oldu. Bilindiği üzere
bütün Avrupa’da olduğu gibi
Yunanistan’da da kesimhane
dışında hayvan kesmek yasak.
Son yıllarda özellikle son 2-3
yılda hayvanların sistemden
silinmesi sorunu çok büyük
boyutlarda. Avrupa
Birliği’nden hayvan
dernekleri, kurbanlık
hayvanların kesiminin üsülsüz
yapıldığına dair bazı
şikayetlerde bulunmuşlar.
Burada da bu konuyla ilgili
olarak savcılığa başvuruda
bulunanlar olmuş. Bu konunun
akabinde biz bu sorunun
çözülmesi için bir buçuk yıldır
uğraşıyoruz. Bilindiği gibi daha

önce bu konunun çözümü için
bazı öneriler oldu. Sonuç olarak
şu anda Tarım Bakanlığı ile
Eyalet Veterinerlik Müdürlüğü
ortak bir çalışma yaptılar ve
bunu bakanlık kararı ile Avrupa
Birliği’ne sunacaklar.
Kurbanlıkların nasıl kesileceği
konusunda bir öneri
hazırladılar. Öneride kısaca şu
belirtiliyor. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Bölgesi’ne özel
olarak dini bayramlarda
kesilecek kurbanlar için sadece
o günlerde çalışacak küçük,
ekonomik yükü fazla olmayan

belediyelerin veya bu işin
ticaretini yapan hayvan
besicilerin yapabileceği küçük
kesimhaneler kurulmasıyla bu
sorunun önüne geçilmesi
öneriliyor. Yani bölgemizde
aşağı yukarı 10-15 tane
kesimhane yapılacak.”

“EVİNDE KURBANLIĞINI
KESEN VATANDAŞ İÇİN BİR
SORUN YOK”
Söz konusu kesimhanelerin
toplu kesimler için yapılacağını
anlatan İbram, kendi evinde
kurbanını kesen vatandaşlar
için herhangi
bir

değişiklik olmadığını söyledi.
Ahmet İbram, “Şunu da
belirtmek istiyorum. Kendi
evinde kurban kesen kişilerle
hiç kimsenin bir sorunu yok.
Herkes kendi evinde kendi
kurbanını kesebilir. Bunda bir
sorun kesinikle yok. Buradaki
asıl sorun toplu kesimlerde.
Örneğin 40-50 tane büyük baş
hayvan kesiminin yapıldığı
ortamların sağlıklı olmadığı
yönünde şikayetler var. Bu
öneri ile bu sorunun önüne
geçilmeye çalışılacak. Bir
kişinin bayramda evinde
kurban kesmesinde herhangi
bir sorun yok. İsteyen kendi
payına düşen kurbanını, ister
küçük baş ister büyük baş
olsun,

kendi
imkanlarıyla evinde
kesebilir. Burada
çözülmeye çalışılan konu
toplu kesimlerde yaşanan
hijyen sorunu. Günümüzde
zaten bu işin ticaretini yapan
kişilerin kendi kesimhane tarzı
yerleri var. Bu öneri ile bu
yerlerin şartlarının
iyileştirilmesi ve
standartlarının yükseltilmesi
amaçlanıyor. Örneğin
hayvanın kesildiği bölümün
ayrı, temizlendiği bölümün
ayrı, atıkların olacağı
bölümün ayrı olduğu
temizliğe önem verilen
kesimhaneler kurulması
amaçlanıyor.” dedi.

“HAZIRLANAN TASARI
ÖNCE AZINLIĞA
SUNULACAK”
“Bu kesimhaneleri yapmak
isteyen kişilere kredi gibi maddi
imkanlar sağlanacak mı?”
şeklindeki soruyu yanıtlayan

Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram şunları kaydetti:
“O konuda herhangi bir şey
konuşulmadı. Ona açıklık
getirebilecek durumda değilim.
Ama tabii devlet önümüzdeki
dönemde isterse bu konuda bir
adım atabilir.
Bizim, Tarım Bakanlığı’ndan
gelen Genel Sekreter ve Eyalet
Başkanı’ndan isteğimiz,
konuyla ilgili herhangi bir yasa
tasarısı hazırlanmadan ve
meclisten geçirilmeden önce ilk
olarak azınlık insanı ile
görüşülmesi. Çünkü bu dini bir
konu öncelikle bizimle
görüşülmesi gerekiyor. İlk
olarak azınlık kurum ve
kuruluşlarına sunulacak.
Azınlık kurumlarının onay
vermesi durumunda Avrupa
Birliği’ne iletilecek ve buradan
onay almak zorunluluğu var.
Tabii bu süreç bir kaç ayı
alabilir. Yani önümüzdeki
bayramı etkileyecek herhangi
bir olumsuz durum yok. Yani
önümüzdeki bayram yıllardır
nasıl oluyorsa yine aynı şekilde
olacak.”
Bayramlarda kesilen ve daha
sonra sistemden silinemeyen
hayvanlarla ilgili konunun da
ele alındığını ifade eden Ahmet
İbram, “Sistemden silinemeyen
hayvanlar konusu da toplantıda
ele alındı. Şu anda isteyenler
Veterinerlik Dairesi’ne giderek
bu hayvanları sildirebilir. Tabii
burada bir ceza söz konusu. Bu
cezanın miktarı şu anda 300
euro olarak belirlenmiş
durumda. Hayvan sayısından
bağımsız olarak 300 euro. Bu
cezayı ödeyen herkes
hayvanlarını sildirebilir. Hatta
bir kaç kişi bu yöntemi
uygulayarak hayvanlarını
sildirdi.” diye konuştu.

gundem_1023.qxp_Layout 1 23.07.2018 11:20 Page 7

20 Temmuz 2018

GÜNDEM haber

7

Tütün üretimindeki zararla ilgili
Tarım Bakanlığı’na rapor gönderildi
RODOP ili Tarım Ekonomisi ve
Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ),
bölgedeki tütün üreticilerinin
zararının nedenleri ve kapsamıyla
ilgili hazırladığı raporu Tarım
Bakanlığı’na gönderdi.
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı’ndan yapılan
açıklamada, tütün üretimindeki
sorunların ve zararın ayrıntılı bir
şekilde bakanlığa iletildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Bilindiği gibi bu yıl
tütünlerde var olan ve büyük ürün
kaybına neden olan hastalık
dolayısıyla iktidar milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf,
Hüseyin Zeybek ve Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi yönetimi
Atina’da Tarım Bakanlığı, ELGA ve
Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret
ederek, yaptıkları toplantıdan
sonra, tütün üreticilerinin
zararlarının tazmin edilebilmesi için
Rodop Tarım Ekonomisi ve
Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ )
tarafından yapılacak zarar tespit
çalışmalarının ve hazırlanacak
raporun şart olduğunu
belirtmişlerdir.
Bu nedenle 11 /7/2018 tarihinde
Tarım Ekonomisi ve Veterinerlik
Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ), Ziraat
mühendisleri Nikolaos Kolatsos ve
Sultana Batzaki ile birlikte Rodop
ilindeki tütün tarlalarındaki zararın
nedenlerini ve kapsamını
değerlendirmek amacıyla
incelemelerde bulunduk.
Yapılan incelemeler sonucunda
aşağıdaki rapor Tarım Bakanlığına,
ELGA’ya ve yetkili kurumlara
gönderilmiştir.”

ROROP İLİNDEKİ TÜTÜN
TARLALARINDAKİ ZARAR
DERECESİNİN BELİRLENMESİ
Rodop ili Tarım Ekonomisi ve
Veterinerlik Müdürlüğü tarafından
bakanlığa gönderilen rapor şöyle:
Bilindiği gibi Rodop ili için tütün
üretimi hayati önem taşımaktadır,
dağlık ve dezavantajlı bölgelerde
alternatif üretimin olmadığı kurak
tarlaların değerlendirimesini
sağlamaktadır. Bölgemizde ek
olarak, Doğu tipi tütünün
yetiştirilmesinde güçlü bir gelenek
ve önemli bir bilgi birikimi vardır ve
üretilen ürünün pazarlama derecesi
de çok gelişmiştir. 2017 yılında
55.000 dönüm ekilmiş ve üretilen
ürün miktarı 8,087 tona ulaşmıştır.
6.000'den fazla aile temel geliri
olan tütün üretimi ile geçimini
sağlamaktadır.
11 /7/2018 tarihinde Tarım
Ekonomisi ve Veterinerlik
Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ) Ziraat
mühendisleri Nikolaos Kolatsos ve
Sultana Batzaki tarafından Rodop
ilindeki tütün tarlalarındaki zararın
nedenlerini ve kapsamını
değerlendirmek amacıyla
incelemelerde bulundular.
Yapılan incelemeler sonucunda

aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı:
1. Esas olarak domates lekeli
solgunluk virüsü (TSWV) denen
virüslerin tütün fidanlarına
bulaşması nedeniyle Rodop ilinde
çok ciddi hasarlar kaydedilmiştir.
Tütünlere bulaşması vektör böcekler
vasıtası ile olmaktadır (Thrips
tabaci). Özellikle bu yıl CİDDİ
SALGIN belirtileri göstermektedir.
2. Tütün tarlalarının %100 virüs
tarafından etkilendiği tespit edilmiş
olup, incelemeler esnasında
hastalık olmayan tarlaya rastamak
mümkün değildi.
3. Her bir tütün tarlasında
enfekte bitkilerin sayısı,% 60-90
arasında değişimekte ve eşlik eden
fotoğraflarda, hastalığın neden
olduğu tütünün orantısız olarak
büyümesi belirgindir.
4. Üretim seviyesinde beklenen
hasarın çok yüksek olacağı tahmin
edilmektedir ve şartlara bağlı olarak
genel üretimde % 70-80 oranında
bir azalmaya yol açacağı ön
görülmektedir.
5. Ayrıca kalite düşüklüğü de
çok yüksek oranda olacaktır.
Özellikle, daha önce hasat edilmiş
olan tütün yapraklarının "gövdesi"
bulunmadığı ve çok kırılgan ve
bozulmuş olduğu görülmektedir.
(ilgili fotoğrafa bakınız).
6. Tütün üreticilerinin,virüs ile
mücadele etmek için gerekli tüm
önlemleri aldıkları gerçeğine
rağmen, hastalık tütün fidelerinde
daha baslamıstır. Hastalık ve
yayılması hala devam ediyor.
7. Ekonomik kayıp oranı,
bölgedeki tütün üreticilerine yönelik
ciddi bir yaşam sorunu
oluşturmaktadır.
Bu ciddi SALGIN HASTALIĞININ
nedenleri aşağıdaki faktörlere
bağlanabilir:
1. Hakim olan çok hafif kış
mevsimi, böcek taşıyıcısının büyük
bir popülasyonunun hayatta
kalmasına izin verdi.
2. Nisan ve Mayıs aylarında
bölgede hakim olan olağandışı kuru
iklim koşulları, böcek kuşaklarının
sayısını artırarak yüksek böcek
popülasyonlarının büyümesini daha
da kolaylaştırdı.
3. Taşıyıcı virüs olan (Thrips
tabaci) ile etkili bir şekilde
mücadele etmek için yeterli sayıda
onaylanmış bitki koruma ürününün
olmaması.
4. Özellikle, bu taşıyıcı virüsü
kontrol etmek için yaygın olarak
kullanılan onaylanmış böcek
öldürücüler, sadece piretroid
grubuna aittir. Bilindiği gibi, bu
grup böcek öldürücüler yararlı ve
zararlı böcekler üzerinde seçici bir
etkiye sahip değildir, hepsini yok
etmektedir. Bazı çiftçilerin
ifadelerine göre piretroid grubuna
ait ürünlerle ilaçlama yapıldıktan
sonra hastalığın arttığı
gözlemlenmiştir. Bu da daha fazla
araştırılması gereken bir olaydır.

Kozlukebir Belediyesi’nden
tepe hastalığı açıklaması

TÜTÜN üretiminin yoğun olarak yapıldığı
bölgelerin başında gelen Kozlukebir
Belediyesi, tepe hastalığının sebep olduğu
zararın karşılanması için belediye olarak
gerekli girişimleri yaptıklarını açıkladı.
Kozlukebir Belediyesi’nden
yapılan yazılı açıklamada
şu ifadeler yer aldı:
“Son günlerde tütün
üreticilerimizi derinden
yaralayan ve bölge çiftçimizi
zor durumda bırakan tepe
hastalığının zarar tespiti ve bu
zararların en kısa zamanda
tazmin edilmesi için
Kozlukebir Belediyesi
olarak gerekli mevkilere bu
problemi resmi olarak iletmiş
bulunmaktayız.
Bölgemizde 31.868 dönüm tütünün
ekildiği , 3.505.480 ton tütünün üretildiği
ve Rodop ilinin %54’lük tütün üretimine
sahip olan bir belediye olarak, 2 Temmuz
2018 tarihinde 4375 nolu protokol
numarasıyla , başta Tarım ve Kalkınma
Bakanlığı olmak üzere ELGA Müdürü ve
milletvekillerine de bölgemizde vuku bulan

%60’lara ve daha fazlasına ulaşmış olan
zararı, tarlalarımızdan çektiğimiz
fotoğraflarla birlikte bildirmiş
bulunmaktayız.
Kozlukebir Belediyesi olarak, çiftçimizin
ve üreticimizin her daim yanında
olduğumuzu ve bu sorunun çözüme
ulaşabilmesi yolunda
gerekli her türlü
çalışmayı aksatmadan
yapacağımızı
bölge
halkımıza
bildiririz.”
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Pire ve ısırıkları

P

ireler dış parazitlerdir
ve ergin pireler
konakçılarının derileri
üzerinde sürünürken
görülebilirler. Ergin pireler
ortalama 2,5 mm
uzunluğundadır. Vücutları
parlak ve kırmızımsı
kahverengi rengindedir ve
hayvanların kürklerinde rahat
hareket etmelerini sağlayacak
sıkıştırılmış mikroskobik
tüylerle kaplıdır. Pirelerin
kanatları olmasa da uzun
mesafeler üzerinden
sıçrayabilirler. Üç çift uzun
bacakları vardır.
Kurbanlarından kan emerek
hayatlarını devam ettirirler.
Pire larvaları ise, özellikle
sindirilmemiş kan içeren ergin
pirelerin dışkıları da dâhil
olmak üzere, organik
artıklardan beslenirler.
İnsana genellikle kedi ve
köpek gibi evcil hayvanlardan
geçen pire, insanları ısırması
sırasında ağzında bulunan
salgıyı insan vücuduna enjekte
eder. Sonra da sivri iğnesini
batırarak vücuttan kan emer.
Pire tarafından ısırılan insan
ısırılan bölgede aşırı bir kaşıntı
ve yanma hissi ile yoğun bir
huzursuzluk hisseder. Ayrıca
pire tarafından ısırılan bölgede
kızarıklar ve minik kabarcıklar
oluşur. Pire ısırığı gerekli
önlemler alındığı takdirde
ısırığın yoğunluğuna göre 4 ile
9 gün arasında iyileşir.
İnsanda pire ısırığı, gerekli
önlemler alınmazsa ciddi
hastalıklara sebep olabilir.
Özellikle bebekte pire ısırığı,
çok ciddi sağlık sorunlarına
yol açabilir. Bu hastalıkların
bazıları kuduz, tifüs, bazı
alerjik hastalıklar ile bir takım
cilt hastalıklarıdır. Pire
tarafından ısırılan insanların
öncelikle alması gereken
önlemler ise şunlardır: Isırılan
bölgenin temiz su ve sabunla
yıkanması, buz terapisi veya
amonyakla tedavi ve pamuk
desteği ile kaşıntı sonrası
acının azaltılması olarak
sayılabilir.
PİRE İSTİLASININ
BELİRTİLERİ
Pirelerin faal olduğuna dair
birçok belirti vardır. En belirgin
işaret ise evcil hayvanların
sürekli kendilerini kaşımaları

ve yalamalarıdır. Bu tür
davranışlar, ergin pirelerin
evcil hayvanın kanıyla
beslenmesi sonucu evcil
hayvanlara verdikleri
rahatsızlıktan kaynaklanır. Ev
sahibi ya da veterinerin, evcil
hayvanı ve de kürkünü dikkatli
bir şekilde incelemesi gerekir.
İnsanlar üzerinde de
kaşındırıcı ısırık izleri
görülebilir. Bu durumda ise bir
tıp doktoruna başvurulmalıdır
çünkü pireler dışında da cildi
tahriş eden başka hastalıklar
olabilir. Ayrıca pire pisliği ve
ergin pirelerin dışkıları,
pirelerin faal olduğunun bir
göstergesidir. Pire dışkısı, iri
öğütülmüş karabiber
tanelerine benzer ve konakçı
evcil hayvanın yaşadığı hayvan
yatakları, halılar, kilimler ve
diğer yerlerde görülür.
PİRELERDEN KURTULMA:
Pireyle Mücadele Pire istilası
çok yönlü bir mücadele planı
gerektirir. Sadece evcil
hayvanın üzerindeki pirelerle
mücadele ya da bireysel pire
ısırıklarıyla ilgilenmek evinizi
pirelerden kurtarmak için
yeterli olmayacaktır. Pireyle
mücadelenin etkin yolu hem
kimyasal hem de fiziksel
yöntemler içermeli ve sadece
evcil hayvanınız üzerinde değil
evin içinde ve dışında
uygulanmalıdır. Elbette,
yapmanız gereken ilk şey evcil
hayvanınızı her gün kontrol
etmek olacaktır. Pirelerin
erken tespit edilmesi, evinizin
ve evcil hayvanınızın daha az
zarar görmesini sağlayacaktır.
Evcil hayvanınızı rahatsız
edecek tek haşere pire
değildir. Veterinerinizle
görüşmeniz, evcil hayvanınızı
rahatsız eden haşerenin pire
olup olmadığını anlamanızı
sağlayacaktır. Bunun yanında
evinizi baştan aşağı
süpürmeniz, yerleri silip uygun
katılan pire ilacı ile
paspaslamanız, bütün yatak
örtülerini yıkamanız ve var
olan bütün çöplerden
kurtulmanız, eviniz için
alacağınız önlemler
arasındadır. Periyodik olarak
petlerinizde uygulanacak
antiparaziter bakımlar; sevimli
dostlarımızı olduğu kadar;
sizleri ve yaşadığınız ortamı
pirelerden uzak tutacaktır.

20 Temmuz 2018

Yerel seçimler ve
Avrupa Parlamentosu
seçimleri için tarih
belli oldu

Yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu
seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.
Seçimlerin iki turlu olacağı ve 19 Mayıs ile 26
Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Yerel yönetimlerle ilgili yeni kanun
“Klisthenis” geçtiğimiz günlerde meclisten geçti.
Kanun 150 lehte ve 123 aleyhte oyla kabul edildi.
Yeni kanun eyalet ve belediye seçimlerinde
nispi temsil sistemini de getirdi. Böylece gelecek
eyalet ve belediye seçimleri nispi sisteme göre
yapılacak. Yeni sistemin yerel yönetimde
koalisyon ve ittifak dönemini açacağı yorumları
yapılıyor. Yasanın nispi sistemle ilgili maddeleri
161 oyla kabul edildi.
Mecliste kabul edilen yeni düzenleme, Atina
İkinci Bölge ve Attiki Bölgesi seçim çevrelerinin

de bölünmesini öngörüyor.
Bu arada, Avrupa Parlamentosu seçimleri de
yerel seçimlerle aynı tarihte yapılacak. Buna göre
eyalet, belediye ve Avrupa Parlamentosu
seçimleri 2019 yılı Mayıs ayında
gerçekleştirilecek.
Yasanın kabul edilmesinden sonra basına
konuşan İçişleri Bakanı Panos Skurletis,
hükümetin yerel yönetimlere nispi seçim
sistemini getirerek büyük bir demokratik devrim
gerçekleştirdiğini belirtti ve hükümetin bununla
gurur duyduğunu söyledi. Skurletis, yurt
dışındaki Yunanistan vatandaşlarının da oy
kullanmalarına imkan tanıyacak yeni bir
düzenlemenin yıl içinde gündeme getirilmesinin
söz konusu olduğunu ifade etti.

İsmailmahalle’ye yıldırım düştü,
hayvanlar telef oldu

İSKEÇE’nin Mustafçova Belediyesi’ne bağlı İsmailmahalle köyünde 14 Temmuz Cumartesi günü
küçük baş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Sürüdeki 27 küçük baş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre; yağmur nedeni ile hayvanların birbirlerine yakın durması telef olan hayvan
sayısını arttırdı. Sürü sahibinin yıldırım düştüğü noktaya yakın olduğu ve şans eseri yıldırımdan
etkilenmediği ifade edildi.
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Huawei Y7 2018
HUAWEİ Y7 2018, kısa bir süre
önce ülkemizde satışa
sunulmuştu. Global çapta farklı
model ve isimlerle de
bulunabiliyor. Bunlar arasında
Huawei Y7 Prime ve Huawei Y7
Pro mevcutken, elimizdeki model
ise Huawei Y7 London olarak
isimleniyor. Telefonların arasında
birtakım farklıklar elbette var.
Bunlar arasında çift kamera,
depolama alanı ve RAM miktarı
gibi temel farklar bulunuyor.
Ancak işlemci bazında 3 model de
Snapdragon 430 kullanıyor.
Peki, Huawei Y7 2018 bizlere
neler sunuyor; artıları ve eksileri
neler? Hemen incelemeye
başlayalım.
Huawei’nin FullView olarak
isimlendirdiği geniş bir ekranın
sahibi olan Y7 2018, yalnızca ince
çerçeveli değil, ayrıca geniş bir
ekranın sahibi. Telefonun ekranı
5.99 inç büyüklüğünde. Ekranın
çözünürlüğü ise 720x1440 piksel
olarak karşımıza çıkıyor ve renk
üretimi iyi seviyede. Bu arada
ekranın üzerinde bir ekran
koruyucu bulunduğunu da
söyleyelim. Böylece telefonun
ekranı, düşme ve darbelere karşı
koruma kazanıyor.
Telefonun sağ kenarında klasik
olarak güç ve ses butonları
bulunuyor. Alt kısımda 3.5 mm
kulaklık girişi dikkat çekerken,
onun yanında ise microUSB 2.0
portu ile hoparlör mazgalı yer
alıyor. Telefonun sol kenarına
baktığımızda ise, buradaki
çekmecede SIM kart ve microSD
kart yuvalarının bulunduğunu
görüyoruz. Y7 2018’in diğer
modellerinde çift SIM kart desteği

bulunurken, elimizdeki modelde
tek SIM kart desteğinin yer
aldığını da belirtelim.
Huawei Y7 2018, 7.8 mm
kalınlığında bir telefon. Ağırlığı
ise 155 gram seviyesinde. Elimizde
siyah renkli kasasıyla bulunan
Huawei Y7 2018, mavi ve altın gibi
farklı renk seçeneklerine de sahip
olduğunu söyleyelim. Bu arada
telefonun çerçevesinin metalik,
arka yüzeyinin ise plastik kaplama
olduğunu da belirtelim.
Huawei Y7 2018, Android 8.0
işletim sistemini kullanıyor.
Elbette her Huawei akıllı
telefonunda gördüğümüz EMUI
arabirimi bu telefonda da
kullanımda. EMUI 8 sürümünü
kullanan Y7 2018, diğer Huawei
modellerinde de olduğu gibi
varsayılan olarak çekmecesiz bir
menü biçimini gözetiyor. Fakat
dilerseniz bunu değiştirebiliyor ve
çekmeceli kullanıma
geçebiliyorsunuz.
Yine arayüzden çok sayıda ayar
yapmak mümkün. Bunlar
arasında Huawei’nin amiral
seviyesindeki modellerinde
gördüğümüz Hareketle Kontrol,
Göz Konforu ve Temalar gibi
seçenekleriniz bulunuyor.
Huawei Y7 2018, güvenlik
noktasında da amiral
seviyesinden aşağı kalmayan bir
telefon oluyor. Artık parmak izi
sensörünü hemen her akıllı
telefonda görmeye başladık zaten;
Y7 2018’de ise buna ek olarak yüz
tanıma özelliği de bulunuyor. Bu
özelliğin yine oldukça kullanışlı
olduğunu belirtelim. Telefon
yüzünüzü kolaylıkla tanıyor ve
hızlıca kilidi açabiliyor.

Parmak izi sensörünü
kullanmak isterseniz ise,
parmağınızı telefonun
arkasındaki alana götürmeniz
gerek. Sensörün yeri doğru
konumlanmış ve çalışma hızı
ideal. İşaret parmağınızla
kolaylıkla telefonun kilidini
açabiliyorsunuz.
Huawei Y7 2018, teknik
kadrosuyla giriş seviyesi
modellerden biri oluyor. Teknik
kadrosunun ana bileşenini
Qualcomm Snapdragon 430
oluşturan Huawei Y7 2018’in 8
çekirdekli yapıda bu işlemcisi 1.4
GHz frekansında güç üretiyor.
Yonga setine bağlı olarak Adreni
505 grafik yongasını kullanan
telefonda RAM kapasitesi ise 2 GB.
Depolama alanı da yine 16 GB
olarak karşımıza çıkıyor.
Açıkçası RAM kapasitesi ve
varsayılan depolama alanını
düşük bulduğumuzu söylemek
lazım. Performans ve kullanım
anlamında daha fazla özgürlük
sunan modeller yer alıyor ve
fiyatlarıyla da Huawei Y7 2018’e
muadil ve hatta daha cazipler. Bu
anlamda özellikle 2 GB RAM
olmamış diyebiliriz.
Telefonun batarya kapasitesine
gelince, 3000 mAh. Bu batarya
size tam günü çıkartmanız için
yetiyor. Zira telefonun güç
gereksinimi de bileşenlerinden
dolayı düşük olduğundan batarya
kapasitesini ve pil yönetimini iyi
bulduk. Wi-Fi üzerinden bağlı
olduğumuz kullanım
senaryosunda 10 saat 37 dakikalık
bir aktif kullanım sunduğunu
söyleyelim. Bu kullanım şeklini
güne yaydığınızda ise geceyi

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tamah,
Seçki 2) Aya, Alaz, Ad
3) Bayat, Katre 4) İris,
Ni, Eda 5) İt, Ekonomi
6) Masat, Janr 7) Nar,
Name, Au 8) Tatma, Alg
9) Tb, Ta, Sav
10) Aparkat, Mn
11) Ataş, Arena
12) Tepsi, Ons 13) Ebe,
Lakerda 14) Menfi,
Almaç.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Tabii, Not, Alem
2) Ayartma, Bat, Be
3) Mayi, Art, Paten
4) Ases, Ataşe 5) Hat,
Kantar, Pli 6) Notam,
Kasa 7) Sakin,
Masarika 8) Eza, Oje,
Ate, El 9) Tema, Av,
Norm 10) Kardinal,
Manda 11) İdea, Rugan,

SOLDANSAĞA
1) Konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen –
Ucu demir çengelli çubuk 2) Tanrı tanımaz kimse –
Usanç anlatan sözcük – Beyaz 3) Platin’in simgesi –
İçinden merdivenli üç katlı ev 4) Azarlama – Baba, cet
5) Ayak sesi – Kopya 6) Boyun eğen – Güçlü korku,
dehşet fobi 7) Yapma, etme – Od – İntikam 8) (halk
dili) Anlaşmazlık – Amerika elmasından çıkan zamk 9)
Oyunda kağıt atma sırası – Bir ağacın dibinden süren
ince dal 10) Birinin buyruğu altında olan görevli –
Lorentiyum’un simgesi – Göçebelerin konak yeri 11)
(fizik) Seyelan – Orkestra şefi 12) (ticaret) Takas –
(kısaca) Avrupa Birliği 13) Gümüş balığına benzer bir
balık – Zeytinyağlı bir yemek 14) Yeryüzü parçası – Bir
göz bozukluğu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Zor kullanarak ele geçirme – Parça – Beyazca 2)
Baharat satan dükkan, aktar – (halk dili) Burun ucu –
Namus, haya 3) Bir nota – Kesin yargı – Malarya 4)
Tıkaç, tıpa – (tıp) Pamukçuk – Gün 5) Müslümanlıkta
zorunlu ibadet – Hayvansal ve bitkisel asalakların
bitkilerde oluşturduğu ur – Akdeniz bitki örtüsü 6)
Kullanma süresi – Alaylı halk şiiri 7) Kap, kacak – Aza –
Bir çeşit ince kumaş 8) Hoşgörülü – Duru, temiz 9)
Kürkten yapılmış uzun omuz atkısı – (fizik) Artı uç –
Dünyanın uydusu 10) (argo) Gösteriş – Yeryüzü üzerine
mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk – Aferin, yaşa 11)
Dingil – Deniz teknelerinde art taraf – Bir ağaç türü.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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buluyorsunuz.
Yine diğer pil testi
senaryolarında,
telefonu boşta bıraktığımızda 23
saati aştığını, Full HD bir videoyu
döndürmeye başladığımızda ise
aralıksız 11 saati gördüğünü
söyleyelim.
Telefonun genel kullanım ve
oyun performansına gelirsek, her
ikisinde de ılımlı bir kullanım
alacağınızı söyleyebiliriz. Ancak
bahsettiğimiz gibi Y7 2018 çabuk
bir telefon değil. Arayüzde ve
uygulamalarda genel hatlarıyla
sıkıntınız yok. Ancak çoklu
kullanımlarda ekran gecikmeleri
göze çarpıyor. Bunun oyunlara
yansıması da telefonun kategorisi
ölçüsünde kabul edilebilir
düzeyde. Asphalt Nitro ve benzeri
oyunları oynayabiliyorsunuz.
Huawei Y7 2018’in ısı problemi
ise yok diyebiliriz. Yük altında
marjinal durumlarda 37 dereceyi
bulabiliyor, fakat genel olarak 30
derecelerde seyrediyor; nispeten

2

3

4

5

6

serin kalıyor.
Huawei Y7 2018’in
kameralarına da değinelim.
Telefonun farklı
versiyonlarında çift arka
kamera yer alırken
elimizdeki modelde tek
ana kamera bulunuyor.
13 MP kamera, yanında
LED flaş bulunduruyor
ve çektiği fotoğraflarla
sınıfına uygun
davranıyor.
Telefonla çekilen
fotoğraflar, sosyal
medya
paylaşımları için
yeterli düzeyde.
Özellikle iyi ışık
koşullarında daha iyi kareler
yakalayabiliyorsunuz.
8 MP olarak sunulan ön
kamerada ise Selfie severlere bir
sürpriz var. Ön kamerada flaş
sunan Huawei Y7 2018, ışığın
parlaklığını ayarlamaya izin
veriyor. Böylece ışık koşullarına
uygun parlaklığı elde
edebiliyorsunuz. Ayrıca ön
kamerada bir güzellik modu
bulunduğunu da belirtelim.
Son olarak arka kamera ile
1080p, ön kamera ile 720p video
kaydı yapabildiğinizi de
söyleyelim ve sonuç bölümüne
geçelim.
Sonuç olarak Huawei Y7 2018,
modern tasarımı, cazip fiyatı ve
günlük kullanım için uygun
performansıyla akıllı telefonlar
arasındaki yerini alıyor. Çok para
harcamadan büyük ekranlı bir
akıllı telefon arayanlar için uygun
bir seçim olabilir.

7

8

9

10 11
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15 Temmuz Destanı Batı
TÜRKİYE’de 15 Temmuz
2016’da Fettullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) tarafından
gerçekleştirilen darbe girişimi
ikinci yıl dönümünde Batı
Trakya’da yapılan etkinliklerle
bir kez daha lanetlendi. 15
Temmuz Milli Birlik ve
Demokrasi Günü nedeniyle ilk
tören Türkiye’nin Gümülcine
Başkonslosluğu’nda
gerçekleşti.
15 Temmuz Destanı’nın yıl
dönümünde Gümülcine ve
İskeçe müftülüklerince
mevlitler okutuldu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde
sinevizyon gösterisi yapıldı,
İskeçe Türk Birliği’nde ise
şehitler için fotoğraf sergisi
açıldı.
İlk tören Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda yapıldı.
Çok sayıda soydaşın katıldığı
anma etkinliği şehitler için bir
dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile
başladı.

DANIŞMA KURULU BAŞKANI
İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim anma töreninde yaptığı
konuşmada şu ifadelere yer
verdi: “Bundan iki yıl önce
gerçekleşen hain darbe
girişiminde hayatını kaybeden
tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet, gazilerimize ve Türk
milletine geçmiş olsun diyorum
ve sabırlar diliyorum. İki yıl
önce hepimizin hafızalarında
taze olan, hep beraber
yaşadığımız hain darbe olayını
çeşitli şekillerde
yorumlayabiliriz. Hepimizin
duydukları ile, gördükleri ile ve
bildikleri ile yorumlaması farklı
şekillerde olabilir. Tabii ki
televizyonlarda, sosyal
medyada gördüğümüz bazı
yazıları okuduğumuz,
gördüğümüz zaman gözlerimiz
yaşarıyor, bazılarında gerçekten
üzülüyoruz. Benim görüşüme
göre Türkiye’de
gerçekleştirilmek istenen darbe
öncelikle bir üst aklın
düzenlediği bir oyundu.
Hepiniz bilirsiniz 1912 Balkan
Savaşı ile aslında bugünkü
Türkiye’nin sınırları çizilmiştir.
Balkan Savaşı’ndan iki yıl sonra
1. Dünya Savaşı başlamıştı. Bu
savaşın ardından bugünkü
Anadolu toprakları işgal
edilmiş, buralara işgalciler
yerleşmiş ve Türkiye
paramparça yapılmak
istenmiştir. Ancak Türk milleti
Çanakkale savaşında 250 bin
şehit vererek bu parçalama
çabasına izin vermemiştir. O
gün aslında Sevr Anlaşması da
paramparça edilmiştir. Lozan’a,
yani 1923 yılına gelindiğinde

galip bir devlet olarak Anadolu
insanı bir takım kazanımlar
elde etmiştir. İçimizde çeşit çeşit
düşünenler olabilir. Lozan zafer
mi, hezimet mi? Bu sorunun
cevabı baktığınız pencereye
göre değişir. Osmanlı’dan
bakacak olursak sadece
Anadolu’da kalmak, sadece o
topraklara sıkışmak bir hezimet
olarak görülebilir. Ama
Anadolu topraklarının bir
çoğunun işgal altında olması ve
bu işgalcilerin bu topraklardan
kovulması açısından bakacak
olursak Lozan Anlaşması bir
zaferdir. Bana göre 15
Temmuz’da Sevr’i yıkan
insanlardan bir intikam
alınmak istendi ve devamlı bu
konuda çalışıldı. Bir tesadüf
müdür bilmem ancak 1980
yılında bir PKK olayı ortaya çıktı
ve bugüne kadar binlerce insanı
zor kullanarak şehit etti. Öbür
taraftan yine 1980’li yıllarda
insanların vicdanlarına hitap
eden yumuşak “kadife” bir
FETÖ olayı ortaya çıktı. Bu
ikisinin de çıkış tarihleri aşağı
yukarı aynıdır. Bunların yanı
sıra biliyorsunuz bir kaç yıl
önce Tunus’tan başlamak üzere
bir ‘Arap Baharı’ olayı başladı.
Bu olaylar sonucunda Tunus,
Libya, Yemen, Mısır ve en son
da Suriye toprakları üzerinde
kavgalar başladı. Bir çok insan
bu olaylar sonucunda
öldürüldü. Tabii ki bu plandan
Türkiye’de rahatsız edilmeden
bırakılamazdı. İşte 15 Temmuz
olayı da bu diğer ülkelerde
başlayan savaşların ve
kargaşanın Türkiye’ye taşınarak
ülkenin işgal edilmesi olayıdır.
Ancak o gün Anadolu’nun yiğit
evlatları ‘Anadolu fethedilemez’
dediler ve Anadolu’yu işgalden
kurtardılar. Biz Batı Trakyalılar
olarak bu olayların
neresindeyiz? Değerli
kardeşlerim, bizler 15

Temmuz’un ertesi sabahı bir
çok kardeşimizle buradan
Dedeağaç’a inen helikopter ve
hain darbecilerin Türkiye’ye
iadesi için bir gösteri
düzenledik. Bizler azınlık olarak
bu olayı kabullenmedik. Bir
yandan buradaki olayları
yaşarken diğer yandan
Türkiye’den üzücü bir haber
aldık. 15 Temmuz olaylarında
bir Batı Trakyalı şehit olmuştu.
Evet Mustafa Cambaz bizim
kardeşimiz bizim toprağımızın
insanı şehit olmuştu. Geçen yıl
Türkiye’de bir yerden geçerken
15 Temmuz şehitlerinin yazılı
olduğu ve fotoğraflarının
bulunduğu bir lehvayı gördüm.
Durdum ve Mustafa Cambaz’ı
aramaya başladım. Evet
Mustafa Cambaz ismiyle ve
resmiyle orada yer alıyordu.
Ben bir Batı Trakyalı olarak
bununla gurur duydum. Her
zaman söylerim, ailesi büyük
bir acı duydu, ancak Batı
Trakya’ya büyük bir gurur
bıraktılar. Onunla övünüyoruz.
Bundan sonra yıllarca
unutulmayacak olan bu olayda
bizler de Batı Traklyalılar olarak
‘biz de orada vardık, biz de şehit
verdik’ diyebileceğiz. Bundan

dolayı ben şehitlere Allah’tan
bir kez daha rahmet dilerken,
Mustafa Cambaz’a bir kez daha
Allah’tan rahmet dilerken
gelecek nesillere Batı Trakya’yı
hatırlatacağı için Allah
kendisinden razı olsun
diyorum. Bugün buraya
geldiğiniz için hepinizin
ayağına sağlık diyorum,
hepinize teşekkür ediyorum.”

BAŞKONSOLOS
MURAT ÖMEROĞLU
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in ardından sözü
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
aldı. Başkonsolos Ömeroğlu
şunları kaydetti: “Değerli
katılımcılar, değerli
soydaşlarımız. FETÖ terör
örgütü tarafından
gerçekleştirilen menfur darbe
girişiminin ikinci yıl dönümü
vesilesiyle biraraya gelmiş
bulunuyoruz. Türkiye
Cumhuriyet’i tarihinin en kanlı
terör saldırısını atlatmamımız
üzerinden iki yıl geçti. FETÖ
terör örgütü üyeleri hain darbe
girişiminde anayasal

düzenimizi, tüm seçilmiş
makamlarımızı ve demokratik
kurumlarımızı hedef aldılar. O
gece ulusal meclisimizi
bombalayan, silahsız sivillerin
üzerine tanklarla giden, savaş
uçakları ve saldırı
helikopterlerinden masum
insanların üzerine ateş eden,
insanlıktan çıkmış canilerle
karşı karşıya olduğumuzu
gördük. Bunlar asker değildi.
Asker üniforması giymiş
hainlerdi. Bu menfur darbe
girişiminde 251 masum
vatandaşımız şehit oldu. İki
binden fazla vatandaşımız
yaralandı. Cesur halkımız bir
destan yazarak darbe girişimine
dur dedi. Toplumun ve siyasi
yelpazenin her kesiminden
vatandaşlarımız darbecilere
karşı koydular. Türk halkı tek
yürek olarak büyük bir cesaretle
darbecilerin karşısına çıktı.
Tankların önünde durdu. Devlet
kurumlarımızın ele
geçirilmesini engellemek için
vucüdunu siper etti. Türk halkı
demokrasi dışındaki
müdahalelere müsade
etmeyeceğini kararlılıkla ortaya
koydu.
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Trakya’da da anıldı
Türkiye’nin geleceğine millet
iradesinin şekil verceğini ispat
etti. Menfur darbe girişimi
sırasında siz değerli
soydaşlarımızın desteğini de
yakından hissettik. Bu vesiyle
darbecilerle mücadele ederken
şehit düşen Mustafa Cambaz’ın
hatırası önünde saygıyla
eğiliyorum. Mustafa Cambaz,
Batı Trakya Türkleri’nin darbe
girişimi karşısında gösterdiği
mücadelenin bir sembolü oldu.
Türkiye bu iki yıl içinde
siyasi istikrarının yanı sıra
ekonomik açıdan da
dayanıklılık ve gücünü
kanıtlamıştır. Son olarak
biliyorsunuz ülkemizde büyük
bir katılımla Cumhurbaşkanlığı
ve milletvekili seçimleri yapıldı.
Ayrıca ekonomimiz son derece
olumlu sinyaller veriyor. G20
ülkeleri içerisinde birinci, OECD
ülkeleri arasında ise ikinci en
hızlı büyüyen ekonomi
durumundayız. Büyüme
oranımız AB ülkelerinin
neredeyse üç katına yaklaşıyor.
Bununla birlikte FETÖ ile
mücadelemize kararlılıkla
devam ediyoruz. Sonuç olarak
15 Temmuz gecesi Türk
demokrasisine kast edilmiş,
ancak neticede milletimiz ve
demokrasimiz kazanmıştır. Bu
vesileyle şehitlerimizi bir kez
daha rahmetle anıyor,
gazilerimize minnet
duygularımızı ifade ediyoruz.
Ayrıca bu anlamlı günde buraya
gelerek bize destek olan sizlere
teşekkür ediyoruz.”
Türkiye Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun konuşmasının
ardından başta 15 Temmuz
şehitleri olmak üzere bugüne
kadar hayatını kaybetmiş tüm
şehitler için İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete tarafından dua
yapıldı.

GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER
BİRLİĞİ’NDE SİNEVİZYON
GÖSTERİSİ
Türkiye Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda yapılan
törenin ardından Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde de bir
anma etkinliği düzenlendi.
Saygı duruşuyla başlayan
etkinlikte açılış konuşmasını
GTGB Başkanı Necat Ahmet
yaptı. Ahmet, hain darbe
gecesinde yaşadıklarını
anlattığı konuşmasında, Türk
halkının o gece gösterdiği
kahramanlık ile bir kez daha
tarih yazdığını belirtti ve o gece
hayatını kaybeden tüm
şehitlere Allah’tan rahmet
diledi.
GTGB Başkanı Necat
Ahmet’in konuşmasının
ardından 15 Temmuz hain darbe
girişimini anlatan sinevizyon
gösterisine geçildi. Sinevizyon
gönderisi yaklaşık 45 dakika
sürdü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN
CAMİLERDE MEVLİD, İTB’DE
FOTOĞRAF SERGİSİ
15 Temmuz hain darbe girişimi
sırasında şehit olanlar için
başta Batı Trakyalı şehit
Mustafa Cambaz’ın köyü
Menetler olmak üzere Batı
Trakya’daki camilerde mevlitler
okutuldu. İskeçe Türk
Birliği’nde ise 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri için
fotoğraf sergisi açıldı.

MUSTAFA CAMBAZ VE 15
TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN
MENETLER’DE MEVLİT
Türkiye'de Fethullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) mensupları
tarafından yapılan darbe
girişimi gecesi yaşamını yitiren
Batı Trakyalı şehit gazeteci
Mustafa Cambaz ve diğer 251
şehit için Cambaz’ın doğup
büyüdüğü Menetler köyünde
mevlid-i şerif okutuldu.
15 Temmuz Pazar günü
akşam namazını müteakiben
Menetler Camii’nde okutulan
mevlide Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyaleti
Meclis üyeleri, yerel yöneticiler
ve çok sayıda soydaş katıldı.
Programda, Gümülcine
Müftülüğü’ne bağlı din
görevliler tarafından Kuran-ı
Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler
okundu.
Mustafa Cambaz ve diğer
şehitler için yapılan duanın
ardından Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif bir konuşma
yaparak, FETÖ mensubu
hainlere karşı Türk milletinin
imanıyla, cesaretiyle kazandığı
15 Temmuz Destanı ve şehit
Mustafa Cambaz hakkındaki
düşüncelerini soydaşlarla
paylaştı.

İSKEÇE GENELİNDEKİ
CAMİLERDE MEVLİD
OKUTULDU
15 Temmuz hain darbe
girişiminin ikinci yıl
dönümünde İskeçe Müftülüğü
tarafından İskeçe’deki tüm
camilerde şehitler için selalar
verildi ve mevlid okutuldu.
İskeçe Aşağımahalle Çınar
Camii'ndeki mevlide İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete katılarak
duayı yaptı. İskeçe’deki mevlide
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonslosluğu’nu temsilen
Muavin Konsolos İbrahim Saklı,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve çok
sayıda soydaş katıldı.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’NDE
FOTOĞRAF SERGİSİ
İTB lokalinde gerçekleşen sergi
açılışına Türkiye’nin Gümülcine
Başkonslosluğu’nu temsilen

Muavin Konsolos İbrahim Saklı,
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, BAKEŞ
Asbaşkanı Hüseyin Bandak,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi Yöneticisi Rıza
Kırlıdökme ve soydaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu yaptı. Ozan
Ahmetoğlu’nun ardından
sırasıyla BAKEŞ Asbaşkanı
Hüseyin Bandak, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet

Hraloğlu ve Muavin Konsolos
İbrahim Saklı birer selamlama
konuşması yaptılar.
Selamlama konuşmalarının
ardından katılımcılar hep
birlikte fotoğraf sergisini gezdi.
Sergi üç gün boyunca
ziyarete açık kaldı.
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Düzenli kontrol
ile korunun
KADINLARIN büyük çoğunluğu
jinekolojik muayenelerine sadece herhangi
bir rahatsızlıkla karşılaştıkları zaman
gidiyor.
Oysaki sık rastlanılan meme kanseri,
rahim ve rahim ağzı
kanseri gibi birçok
ciddi rahatsızlık
erken tanı ile tedavi
edilebiliyor.

“

Sık
rastlanılan
meme
kanseri, rahim ve
rahim ağzı kanseri
gibi birçok ciddi
rahatsızlık erken
tanı ile tedavi
edilebiliyor. Bu
nedenle düzenli
olarak
jinekolojik
muayene şart.

Kadın hastalıkları ve
doğum alanında 3
ayrı takip programı
yürütülmelidir.
Bunlar kadın sağlığı
taramaları, gebelik
takipleri ve menopoz
takibidir. Kadın
sağlığı taramaları
aslında ilk adet
döneminde başlayıp,
her yıl doktor
muayenesi ile sürdürülmelidir. Bu dönemde
hepatit B, rahim ağzı kanseri gibi cinsel
yolla bulaşan hastalıklarla ilgili aşılar
uygulanmalı, bu hastalıklardan ve
istenmeyen gebeliklerden korunma
yöntemleri konusunda kadınlar erken yaşta
bilinçlendirilmelidir.

Kendi kendine meme muayenesi
İlk cinsel ilişkiden yaklaşık 3 ay sonra ilk
smear testi alınmalı ve en fazla 2 yıl
aralıklarla tekrarlanmalıdır. Her yıl düzenli
olarak jinekolojik muayene yapılmalı, her
kadın meme kanserine karşı kendi kendine
muayene tekniğini öğrenmeli ve düzenli
kontrollerini yaptırmalıdır.

“

Erken yaştan
itibaren düzenli
muayene şart

jinekolojik kanserlerin erken teşhisine
yönelik araştırmalar ve menopoz öncesi
dönemin değerlendirilmesi yapılır. 40 yaş
civarında yapılacak kemik yoğunluğu
ölçümü menopoz belirtileri ortaya
çıktığında tekrarlanmalıdır.
Kemik erimesi saptanmaz ise
her 3 yılda bir, kemik erimesi
varsa her yıl kemik yoğunluğu
taraması yapılır.

Sigarayı bırakmadan
gebelik planlamayın

Gebelik planlayan bir çift
kullandıkları doğum kontrol
yöntemini bırakmadan 2 ay
önce mutlaka jinekoloğa
başvurmalı ve gereken
tetkikleri yapılmalıdır. Eksik
aşıları varsa tamamlanmalı,
smear testi mutlaka yapılmalı
ve folik asit kullanımı
başlanmalıdır. Ayrıca gebe
adayı yapması ve yapmaması
gerekenler konusunda
bilgilendirilmeli, diş hekimine
başvurarak varsa diş sorunlarını
çözümlemelidir. Gebelik oluşmadan önce
kilo fazlası ve sigara tiryakiliği sorunları
olan bayanlara konunun ciddiyeti
anlatılmalı ve bu sorunları ile başa
çıkmanın yolları gösterilmelidir. Sigara
bırakıldıktan 6 ay sonra gebelik için hazır
olunabilir. Sigara kadınlarda yumurtaları,
erkekler de ise sperm sayısını ve kalitesini
azaltmaktadır. Bu durum hamile kalmayı
zorlaştırabilir.

Gebelikte rutin
tetkikler önemli

40 yaş sonrasında düzenli meme
muayenelerinin önemi konusunda kadınlar
mutlaka uyarılmalı ve mamografi
konusunda bilinçlendirilmelidir. Yıllık
düzenli takiplerde yaşa bağlı olarak artan

KOÇ (21 Mart-20

YENGEÇ (22 Haziran-

bur lar...

Nisan) Son dönemde
yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket
etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve
ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan
şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21

DİYABET hastalarından, özellikle de yaşlı diyabetlilerde ayak bakımı çok
önemlidir. Uzmanlar, basit uygulamalarla ayağa ait komplikasyonların
önüne geçilebileceğine dikkat çekiyorlar.
Bakım ve izlem, diyet ve ilaç yoluyla normal kan şekeri düzeylerini
koruyarak sinir hasarını (diyabetik nöropati) önlemenin önemine dikkat
çeken uzmanlar günlük ayak bakımı için şu önerilerde bulundu.

Günlük Ayak Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Hamilelikle birlikte vakit kaybetmeden ilk
muayene yapılmalıdır. Gebeliğin ilk
aylarında yaklaşık 2 haftada bir, 12.
haftadan sonra ayda bir ve son ayda her
hafta rutin takipler yapılmalıdır. Gebelik
öncesi danışma muayenesi yapılmadı ise
rutin tetkikler ve smear testi ilk gebelik
muayenesinde yapılır. Oluşabilecek
sorunlara göre bu muayenelerin sıklığı
artırılır.

40 yaş sonrası düzenli kemik ölçümü
yapılmalı

Diyabette ayak bakımına dikkat!

Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız.

22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz
konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23

Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.
Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken
kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

-Bir diyabetik yaşlının ayakları, ülserler, kabarcıklar, lezyonlar, kesikler ve
şişlikler gibi belirtiler yönünden sürekli günlük olarak kontrol edilmelidir.
- Ilık su ve hafif bir sabun kullanarak, ayaklar günlük olarak yıkanmalıdır.
- Ayaklarda duyarsızlık var olduğu için, sıcağı hissetmeyebilirler,
haşlanma ve yanıklara karşı suyun sıcaklığına özellikle dikkat edin.
- Ayak parmakları arasında Fungal(mantar) enfeksiyonları gelişebilir.
Sabunlu suyla yıkandıktan sonra temiz bir havlu ile hafifçe kurulayın.
-Tırnakların düzenli olarak kesilmesi gerekir. Düz olarak kesilmesi
önemlidir, bu batık tırnak durumunuda önler.
- Tırnağı keserken,ayağın kesilmesini önlemek için ekstra dikkatli olun.
Yumuşak bir törpü kullanarak, yumuşak bir şekilde törpüleyin.

TERAZİ (23Eylül-

23Ekim)
Ekonomik davranmak,
çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22

Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin
ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız
bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.
Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri
başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat
çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20

Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata
bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.
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GÜNDEM haber

Batı Trakyalı
öğrenciler Edirne’de
misafir edilecek

13
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsan yetiştirmek...

TÜRKİYE Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
yürütülen “Milli ve Manevi Değerlerle Din
Eğitimi” projesi kapsamında Gümülcine ve
İskeçe’den 63 öğrenci, Edirne’de Kur-an’ı Kerim
ve dini bilgiler eğitimi alacak.
Eğitim kapsamında öğle saatlerine kadar
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak
öğrenciler, kalan zamanlarda Osmanlı Devleti’ne
92 yıl payitahtlık yapmış Edirne’nin tarihi
mekanlarını gezme fırsatı bulacak.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde
bulunan Selimiye Camisi ve kentteki Kur’an
kurslarında eğitim alacak soydaşlar, proje
kapsamında Osmanlı Devleti’ne asırlarca
payitahtlık yapan Bursa ve İstanbul’un yanı sıra,
diğer tarihi şehirleri gezecek.
Batı Trakya’dan gelen öğrenciler bir ay sürecek
programın ilk gününde Selimiye Camii’nde
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm’le tanıştı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Üzüm, yapılan
projenin soydaş gençlerin hayatının
şekillenmesine katkı sağladığını söyledi.

Eğitimler kapsamında öğrencilere hem dini
hem de Türk kültürüyle ilgili bilgiler verileceğini
belirten Edirne müftüsü Üzüm şöyle konuştu:
“Öğrencilerimiz hem kültür gezileri yapacaklar
hem de gezerken kültürel ve manevi değerlerimizi
tanıyacaklar. Aynı zamanda din eğitimi
ortamında dersler alacaklar. Bu dersler eğlenceli
bir şekilde oluyor. Edirne’ye bu eğitim seminerleri
vesilesiyle gelen öğrencilerimiz geçen yıl hiç
sıkılmadan burada zaman geçirdiler. Büyük bir
özlem duyarak ayrılmak istemediler. Gittikleri
okullarda ve yaşadıkları yerlerde Edirne’de
edindikleri hatıralarını anlattılar. Bu sene daha
çok talep oldu. İnşallah seneye daha çok öğrenci
ağırlarız. Güzel, faydalı ve iki ülke arasında Türk
soydaşlarımızın Türkiye’yi tanıyarak ülkelerine
dönmeleri, gelecekteki hayatlarına çok önemli
katkılar yapacak. Osmanlı eserleriyle dolu olan
Edirne’mizde birçok eserleri görüp tanıyorlar. Bu
durum kendi kültür dünyalarına büyük katkı
sağlıyor. Eğitici bir şekilde yapılan tatil en faydalı
tatildir.”

Kardiyolog Ahmet Memet
muayenehanesini açtı
KARDİYOLOJİ uzmanı Ahmet
Memet, Gümülcine’de
muayenehanesini açtı.
1980 yılında Gümülcine’de dünyaya
gelen Ahmet Memet, ilkokulu
Kırmahalle İlkokulu’nda
tamamladıktan sonra ortaokul ve lise
eğitimine İstanbul Üsküdar Cumhuriyet
Lisesi’nde devam etti.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi’ni kazanan Ahmet
Memet, 2005 yılında bu fakülteden
mezun oldu.
Ardından memleketine dönen Ahmet
Memet, DOATAP sınavlarına girerek
2006 yılında denklik belgesini aldı.
Kardiyoloji uzmanlığı eğitimine
Gümülcine Hastanesi’nde başlayan ve
Dedeağaç Hastanesi’nde tamamlayan
Dr. Ahmet Memet, E. Marinaki 1
adresindeki muayenehanesinde
hastalarını kabul ediyor.

“Bir yıl sonrasını düşünürsen
tohum ek, On yıl sonrasını
düşünürsen ağaç ek,
Yüzyıl ve daha sonrasını
düşünürsen insan yetiştir.”
“Bir kimseye bir balık
verirsen karnını bir defa
doyurur, ama balık tutmayı
öğretirsen karnını her zaman
doyurur.”
Zamanımızdan asırlarca önce
yaşamış bir Çin şairine atfedilen
bu sözler, eğitimin konusunu,
amacını, kendisinden ne
beklenmesi gerektiğini gerçek
manada ortaya koyuyor.
Eğitim, bir insan yetiştirme,
önü hayata en iyi şekilde
hazırlama, kişiyi, benliğinde
mevcut kusur ve kötülüklerden
arındırıp iyiliklerini, meziyet ve
kabiliyetlerini en üstün ölçülere
ulaştırma sanatıdır.
Eğitime bu çerçeveden
bakınca, İslam’da onun, neden
bu kadar önem taşıdığını,
Peygamberimiz (sallallahu
aleyhi vesellem)’e Allah (c.c)
tarafından verilen en önemli
görevin neden bu olduğunu
kavramak kolaylaşır.
İslam, hayatımızın her
yönünü ilgilendiren, her türlü
davranışımızı bir ölçü içine
sokan prensipler getirmiştir. Bu
prensipler arasında kaynaklarda
en yoğun ve ağırlıklı bir şekilde
yer alanlar, doğrudan veya
dolaylı olarak insanın eğitimini,
ilahî modele uygun bir şahsiyet
kazanmasını hedef alıcı
prensiplerdir. Kur’an’da “Ey
insanlar! Ey inananlar!” diye
başlayıp arkasından hangi
konuda nasıl davranılacağını
belirten ayetlerin tümü, sonuçta
birer eğitim ilkesidir.
İnsan, “ahsen-i takvîm” (en
güzel bir şekilde) üzere
yaratılmasının tabiî bir sonucu
olarak “eşref-i mahlükat”
(yaratılmışların en şereflisi)
olarak kabul edilmiş ve her türlü
üstün muameleye layık
görülmüştür. Kur’an’da bir çok
bitkinin insan için topraktan
çıkarıldığı, canlı cansız bir çok
nesnenin, maddenin, hayvanın
insan için yaratıldığı apaçık
belirtilir. Yine insanın kurtuluşu,
doğru yolu bulabilmesi ve
görebilmesi için ibret alınacak
kıssalar, olaylar, peygamber
mu’cizeleri gözler önüne serilir.
Bütün bunlar şüphesiz boşuna
değildir. Belirli bir amacı vardır.
O amaç insanı, “Sizin en
üstününüz, en ziyade takva
sahibi olanınızdır” sırrına

erdirmektir. Yani sorumluluk
bilincine eren insan, en üstün
kişiliğe sahip olmaktadır.
Bu sırra ermenin yolu yalnız
ibadet etmek değildir.
Müslüman şüphesiz ibadetini
yapmakla beraber, hayatın her
alanında, insanlığa hizmet
sunan her meslekte söz sahibi
olacaktır. Yaşadığı çağda gerekli
ve geçerli olan her türlü bilgiye,
ustalığa, dehaya sahip olmayı
Müslüman olmanın tabiî bir
sonucu sayacaktır. Fakat
Müslüman hangi üstünlüğe
sahip olursa olsun bu
kendisine, Allah’tan gelip yine
O’na döneceğini
unutturmayacaktır. Eldeki her
imkan bu merhalede bir vasıta
olarak kabul edilecektir.
Müslüman’ın Müslüman
olmayandan en önemli farkı
budur. Yani başkaları için gaye
olan şey, bilgi, maharet, servet,
zenginlik her neyse, Müslüman
için vasıta olacaktır.
İşte İslam’da eğitimin gayesi
kişiyi bu yönde olgunlaştırmak,
bin-bir hile ve düzenle insanı
bundan saptırmaya çalışan
nefse, hakimiyet sağlamaktır.
Hazret-i Ömer (radıyallahu
anh) halife iken, ileri gelen
kişilerin de bulunduğu bir
mecliste, şöyle bir soru ortaya
atar: “Eğer dileğiniz Allah
tarafından hemen kabul
ediliverecek olsa ne isterdiniz?”
Birisi, “Falan vadi dolusu
altınım olsun isterdim. Ta kî onu
harcayıp İslam’a hizmet
edeyim.” der.
Bir başkası, “Sürülerle
davarım olsun isterdim. Onları
yeri ve zamanı geldikçe Allah
yolunda tereddütsüz
sarfedebilmek için..” diye
karşılık verir.
Herkes bunlara benzer şeyler
söyler. Hazret-i Ömer ise bunları
pek beğenmez. Bunun üzerine
sorarlar:
“Peki ya Ömer sen ne
isterdin?” Hazret-i Ömer
(radıyallahu anh)’ın cevabı
insan yetiştirmenin önem ve
kıymetini bilmenin benzersiz bir
misalidir:
“Ben Salim gibi, Ebû Ubeyde
gibi, Muaz gibi alim insanlar
yetişsin isterdim, ki onlar
vasıtasıyla İslam’a hizmet
edeyim.”
Bir toplumun ilerlemesi ve
huzurlu olması, iyi yetişmiş;
Allah’ı bilen, sorumluluk sahibi
insalarla mümkündür.
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«Ανήκομεν τελικά οριστικά εις την Δύσιν»;

H

Ελλάδα υπήρξε πάντοτε «μήλον
της έριδος» μεταξύ ανατολήςδύσης στην διαμόρφωση των
σφαιρών επιρροής ήδη από τα πρώτα
χρόνια σύστασης του νεοελληνικού
κράτους, στις αρχές του 19ου αιώνα. Και
είναι γεγονός ότι η Ρωσία αποτέλεσε
στην μακραίωνη αυτή ιστορική διαδρομή
μία μόνιμη «λυτρωτική φαντασίωση» για
το ελληνικό έθνος αν και ήταν οι δυτικοί
σύμμαχοι συνήθως εκείνοι που έβγαζαν
τα κάστανα από την φωτιά για
λογαριασμό του νεότευκτου κράτους.
Οι Ρώσοι, όμως, ως ομόδοξος λαός με
τους Έλληνες, στο συλλογικό
υποσυνείδητο αποτελούσαν πάντοτε
έναν εν δυνάμει σύμμαχο και φίλο που
θα επενέβαινε την ύστατη στιγμή υπέρ
των ελληνικών συμφερόντων στην
γεωπολιτική σκακιέρα, ασχέτως αν
τελικώς αυτό συνέβη σε ελάχιστες
περιπτώσεις.
Η Ελλάδα άλλωστε υπήρξε
διαχρονικά ως προς την φυσιογνωμία
της, τη ταυτότητά της, την κουλτούρα
της αλλά και την θεσμική της λειτουργία,
ένα κράτος που κοίταζε με συμπάθεια
και νοσταλγία προς την ανατολή και
ταυτόχρονα επεδίωκε να σφυρηλατεί
τους δεσμούς της με την δύση,
αισθανόμενη ότι αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του σύγχρονου δυτικού
πολιτισμού.
Αυτός ο εσωτερικός και εσωστρεφής
διχασμός της χώρας και του λαού της
διαπέρασε όλα τα στάδια των
συγκρούσεων του πολυκύμαντου 20ου
αιώνα, από την εποχή που ο Ελευθέριος
Βενιζέλος επέλεγε να στείλει το 1918
εκστρατευτικό σώμα του ελληνικού
στρατού για να πολεμήσει στο πλευρό
των αντιπάλων των μπολσεβίκων,
προσμένοντας την στήριξη των μεγάλων
δυτικών δυνάμεων αμέσως μετά την λήξη
του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια
πράξη που η Σοβιετική Ρωσία δεν ξέχασε

στην συνέχεια. Αλλά και στον πόλεμο της
Μικράς Ασίας, το 1922, τι άλλο από την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
μεγάλων δυτικών δυνάμεων υπηρετούσε
η στρατηγική της ιμπεριαλιστικής
επέκτασης του ελληνικού
εκστρατευτικού σώματος στα βάθη της
τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τα
γνωστά αποτελέσματα;
Η κορυφαία σύγκρουση στην διηνεκή
αυτή μάχη για την διαμόρφωση των
σφαιρών επιρροής, δόθηκε την περίοδο
1946-49 στην διάρκεια του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου, τότε που το
αντάρτικο κίνημα που ανήκε ιδεολογικά
στο ΚΚΕ, στα βουνά της Πίνδου, στον
Γράμμο και το Βίτσι αλλά και σε όλη
σχεδόν την ελληνική επικράτεια, αμέσως
μετά την απελευθέρωση από τη τριπλή
κατοχή Γερμανών-Ιταλών και
Βουλγάρων, διεκδίκησε με τα όπλα την
κατάληψη της εξουσίας. Απώτερος
στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός
καθεστώτος συγγενικού με εκείνου της
Σοβιετικής Ένωσης και των κρατών που
πέρασαν μετά το 1944 στο ανατολικό
μπλοκ.
Υπήρξε και τότε μία τεράστια
διάψευση προσδοκιών καθώς η στάση
της Σοβιετικής Ένωσης, που γνώριζε
βεβαίως πολύ καλά ότι η συμφωνία της
Γιάλτας δεν περιελάμβανε την Ελλάδα
στα δικά της σχέδια, έμελε να οδηγήσει
σε μία τεράστια ήττα το αριστερό και
φιλοσοβιετικό ελληνικό κίνημα που το
πλήρωσε με μαζικές διώξεις, εκτοπίσεις
και απελάσεις για τα επόμενα 25 χρόνια.
Έκτοτε, η Ελλάδα πέρασε στον
ασφυκτικό εναγκαλισμό με την δύση και
τις ΗΠΑ ειδικότερα, διαμορφώνοντας
μία σχέση υποταγής και πολιτικής
υποτέλειας έναντι της μεγάλης δυτικής
υπερδύναμης μέχρι και τις αρχές της
δεκαετίας του 1980.
Από τα πρώτα χρόνια της
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μεταπολίτευσης, μετά το 1974, η πτώση
της επταετούς χούντας των
συνταγματαρχών που θεωρήθηκε από
τον ελληνικό λαό ως αμερικανικό
κατασκεύασμα, διαμόρφωσε ένα πλατύ
αντιαμερικανικό και αντι-Νατοϊκό
μέτωπο στην ελληνική κοινωνία. Αυτό
εκφράστηκε με πολυποίκιλα κοινωνικά
και πολιτικά κινήματα, αποκτώντας
περί τα τέλη της δεκαετίας του ΄70,
έντονα πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.
Στη νέα πολιτική πραγματικότητα
στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης
κυριαρχούσε η αίσθηση πώς για όλα τα
δεινά που επισωρεύτηκαν στον
ελληνικό λαό για 40 χρόνια ήταν
υπεύθυνοι οι δυτικοί και κυρίως οι
Αμερικανοί. Άλλωστε, μία έμμεση
παραδοχή αυτής της ευθύνης υπήρξε
και η απόφαση ενός κατεξοχήν
δυτικόφιλου πολιτικού ηγέτη, του
Κωνσταντίνου Καραμανλή, να
αποσύρει την Ελλάδα από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, αμέσως
μετά τα γεγονότα της Κύπρου, τον
Ιούλιο του 1974 για να την επαναφέρει
μέσα σε αυτό μετά την πάροδο πέντε
ετών, το 1979.
Ήταν η εποχή που ο ανερχόμενος
Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος
προβαλλόταν ως ο αδιαφιλονίκητος
επόμενος πρωθυπουργός της χώρας,
διακήρυττε το σύνθημα «η Ελλάδα
ανήκει στους Έλληνες», κόντρα στην
προσπάθεια που κατέβαλε ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής για να
καταστήσει την Ελλάδα πλήρες μέλος
της τότε ΕΟΚ, στο όνομα του δικού του
δόγματος ότι «ανήκομεν εις την δύσιν».
Και πράγματι, μπορεί η Ελλάδα να
έγινε πλήρες μέλος της ΕΟΚ από το
1981, όμως η οχταετία που ακολούθησε
με πρωθυπουργό τον Ανδρέα
Παπανδρέου μάς επιφύλαξε πολλά
επεισόδια ακόμα στο σήριαλ των
οξυμένων ελληνοαμερικανικών σχέσεων
και των συνεχών συγκρούσεων στους
κόλπους της ΕΟΚ. Συγκρούσεις
μεγάλες για την εξασφάλιση μια
προνομιακής θέσης για την φτωχή
Ελλάδα, που υπήρξε η πρώτη χώρα του
ευρωπαϊκού νότου πέραν της Ιταλίας,
που κατόρθωσε την εποχή εκείνη να
ενταχθεί στην Κοινότητα. Είναι
χαρακτηριστικό πώς χρειάστηκαν να
περάσουν 32 ολόκληρα χρόνια για να
επισκεφθεί την Ελλάδα αμερικανός
πρόεδρος το 1991, μετά την τελευταία
επίσκεψη του Αϊζενχάουερ το μακρινό
1959.

Και ενώ με το πέρασμα των χρόνων,
την αλλαγή των συσχετισμών σε
παγκόσμιο επίπεδο και την
σταθεροποίηση της Ελλάδας ως
σημαντικού εταίρου του δυτικού
κόσμου κατά την εικοσαετία 1990-2010,
δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα
διλλήματα περί ανατολής και δύσης
είχαν λυθεί οριστικά, ήρθε η μεγάλη
κρίση των μνημονίων και της
χρεοκοπίας για να ξεθάψει από το
χρονοντούλαπο της ιστορίας παλαιές
μνήμες για την ιστορική διαδρομή της
χώρας και θεωρίες συνομωσίας για του
υπεύθυνους της καταστροφής.
Και ήταν τότε που είδαμε
ανθρώπους με κατεξοχήν
φιλοαμερικανικό προσανατολισμό όλα
τα προηγούμενα χρόνια να κάνουν
στροφή σε φιλορωσικές θέσεις,
βάζοντας και πάλι στο κάδρο της
ελληνικής σωτηρίας το «ξανθό ομόδοξο
γένος». Άλλωστε, για όλους αυτούς ο
κίνδυνος της κομμουνιστικής Ρωσίας
είχε εκλείψει προ πολλού και στην θέση
της υπήρχε πλέον ένας στιβαρός
ορθόδοξος ηγέτης που θα έλυνε τον
γόρδιο δεσμό της αμερικανικής
επιρροής παγκοσμίως.
Αυτόν το ιδιότυπο «φιλορωσικό
δόγμα» υπηρέτησε στην πρώτη της
φάση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ένα
δόγμα που καλλιεργήθηκε μέσα από
αριστερές και δεξιές ψευδαισθήσεις της
πολιτικής συμμαχίας που κυβερνά από
τον Ιανουάριο του 2015.
Για να φθάσουμε μία μόλις
εβδομάδα πριν, στις απελάσεις Ρώσων
διπλωματών από την Ελλάδα, στις
καταγγελίες της κυβέρνησης για
εμπλοκή Ρώσων στην προσπάθεια
ακύρωσης της συμφωνίας με την
FYROM για την ονομασία της
γειτονικής χώρας και για προσπάθεια
ρωσικής οικονομικής και πολιτικής
διείσδυσης στην βόρεια Ελλάδα με
αιχμή την Αλεξανδρούπολη.
Είναι προφανές ότι η σημερινή
ελληνική κυβέρνηση μεταξύ των άλλων
μεγάλων ιδεολογικών και πολιτικών
υπερβάσεων που έκανε σε σχέση με την
ιδεολογική της προέλευση, έμελε να
είναι εκείνη η αριστερή κυβέρνηση που
θα έλυνε οριστικά έναν άλυτο γρίφο
που κρατούσε δέσμια την Ελλάδα για
200 χρόνια. Να απαντήσει στο ερώτημα
για το που ανήκουμε, γνέφοντας
καταφατικά ότι εντέλει «η Ελλάδα
οριστικά και αμετάκλητα ανήκει εις την
δύσιν»!

Yunanistan’dan Avrupa’ya “yabancı düşmanlığı” uyarısı
GÖÇ Politikaları Bakanı
Dimitris Vitsas, Avrupa’da
sadece aşırılıkçı hareketlerde
değil, merkeze yakın siyasi
partilerde de yabancı düşmanı
akımların güç kazandığı
uyarısında bulundu.
Vitsas, düzenlediği basın
toplantısında, ülkesinde ve
Avrupa’da sığınmacıların
durumuna ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Sığınmacı ve göçmen
konularının Avrupa gündemini
yeniden meşgul ettiğine dikkati
çeken Vitsas, “Ancak bu yeni
bir sığınmacı akınından
kaynaklanmıyor. Avrupa
genelinde göçmen akışı artışı
yok. Hatta bunun aksi geçerli.

2018 ile 2015 arasında yüzde
96 oranında bir azalma var.”
değerlendirmesinde
bulundu.
Vitsas, Avrupa’da
yabancı düşmanı
hareketlerin yükseldiğine
işaret ederek, bu
hareketlerin sığınmacı ve
göçmen karşıtı politikalara
yatırım yaparak seçimlerde güç
kazandığını söyledi.
Bu durumun merkez ya da
muhafazakar denilebilecek
siyasi partileri de etkilediğini
savunan Vitsas şöyle devam
etti:
“Merkez partiler seçim
sonuçlarına bakarak bu tür bir
politika (yabancı

düşmanlığı) uygularlarsa oy
oranlarını arttıracakları
sonucuna varıyor.
Demokrasiye, değerlere,
yaşam biçimlerine karşı bir
muhalefet varsa yapacağınız
en kötü şey karşınızdakinin
politikalarını uygulamaktır.
Bunun yerine kendi yolunuzda
ve politikalarınızda
ilerlemeli ve ortak
değerlerden,

demokrasiden, insan haklarına
saygıdan oluşan Avrupa
müktesebatında ısrarcı
olmalısızınız.”
Vitsas ayrıca, Türkiye-AB
göçmen mutabakatı
kapsamında Yunan adalarında
tutulan sığınmacılardan 6
binden fazlasının adalardaki
kamplarda kapasite sorunu
olması nedeniyle ana karaya
taşındığı bilgisini paylaşarak,
üç yeni sığınmacı kampı
açılacağını belirtti.
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Müftülük seçimine
yeşil ışık
Yunanlı askerlerin
tutukluluklarına
devam kararı

TÜRKİYE Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki
NATO zirvesi dönüşü uçakta
gazetecilere yaptığı açıklamada,
Başbakan Aleksis Çipras ile Batı
Trakya’da müftü seçimi
sorununu da görüştüklerini
belirtti.
Konuyla ilgili olarak
yayımlanan haberlerde,
Yunanistan’ın şimdiye kadar
Batı Trakya’da müftülerin
atama yoluyla işbaşına
getirilmesi tezinden
vazgeçebileceği belirtildi.
Türk basınında yer alan
haberlerde, “Yunanistan
Başbakanı Çipras’la yaptığı ikili
görüşmede atmosferin nasıl
olduğu” sorusuna Erdoğan,
“İyiydi. Çipras, iyi niyetli
hareket ediyor, ilişkilerimizi
geliştirme iradesi var. Mesafe
almak için daha çok çalışmamız
gerekiyor. Çipras’la askeri
meseleleri de konuştuk. Ayrıca

Türk yatırımcıların oradaki
yatırımlarına da değindik.
Yunanistan’a kaçmış olan
FETÖ’cü 8 askerin durumunu,
sınır ihlali yaptıkları için
Türkiye’de yargılanan iki Yunan
askerlerinin durumunu da
konuştuk. Ayrıca, Fethiye
Camii, Atina’daki cami
meselesi, bunların
restorasyonunu konuştuk. Batı
Trakya konusunu ciddi manada
ele aldık. Batı Trakya’da
atamayla değil, seçimle müftü
gelmesi konusunu hatırlattık.
İnşallah seçimle müftü olacak.
‘Hayır’ demiyor, ‘Yeni sisteme
geçeceğiz, atama olayını
kaldıracağız’ diyor. Yani bu
konuda yeşil ışık yaktı diyelim.”
yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın
açıklamaları, Yunan ulusal
basınında da “Müftü seçimine
yeşil ışık” yorumlarıyla yer
buldu.

CANAKOPULOS’TAN
AÇIKLAMA
Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, Brüksel’deki
NATO zirvesinde yapılan Çipras
– Erdoğan görüşmesinde Batı
Trakya’daki müftülük
konusunun ele alınmasıyla ilgili
haberler üzerine açıklama yaptı.
Sözcü Canakopulos bu
konuların müzakere konusu
olmadığını söyledi.
Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos Atina merkezli
Real FM radyosuna yaptığı
açıklamada, Brüksel’deki
görüşmede müftülük
konusunun ele alındığı
haberleriyle ilgili olarak,
“Trakya’daki azınlığın dini ve
sosyal hayatının nasıl
düzenleneceği müzakere
konusu değildir; çünkü bunlar
sadece Yunan devletini
ilgilendiren konulardır.” dedi.

EDİRNE'de, Yunanistan
sınırındaki Kastanies
Karakolu'ndan çıktıkları
devriye sırasında Türkiye'ye
geçtikleri için tutuklanan
teğmen Angelos Mitretodis (25)
ile astsubay çavuş Dimitris
Kuklazis'in (29) için Edirne
2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce
yapılan tutukluluk
değerlendirme duruşmasından
yine tahliye çıkmadı.
Edirne 2'nci Sulh Ceza
Mahkemesi, her 30 günde bir
olan tutukluluk değerlendirme
duruşmasını yaptı. Duruşmaya
geçen 1 Mart tarihinden bu
yana tutuklu olan Yunanlı
askerler teğmen Angelos
Mitretodis ve Dimitris
Kuklazis, avukatları Selin Özel
ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.
Avukat Yalçıntuğ,
müvekkillerinin haksız yere
tutuklandığını ileri sürerek,
serbest bırakılmasını istedi.
Mahkeme, sanıkların
tutukluluğuna devam kararı
verdi.

CANAKOPULOS: “TÜRKİYE
TUTUKLU SUBAYLARIN
YAŞAMIYLA OYNUYOR”
Bu arada Hükümet Sözcüsü
Dimitris Canakopulos,
Türkiye’nin tutuklu bulunan
iki Yunan subayının yaşamıyla
oynadığını öne sürdü. Antenna
televizyon kanalına konuşan

Canakopulos, Edirne’de
tutuklu bulunan iki Yunan
subayı konusuna da değindi.
Türkiye’nin bu konuda insan
hakları ihlali yaptığını
savunan Canakopulos, “Ümit
ediyorum ki Türkiye bu
konuda kısa zamanda tutum
değiştirir.” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın “iki
subay” konusunu büyük
olasılıkla farklı konularda
müzakelere kartı olarak
kullanmak istediğini kaydeden
Canakopulos, bunun kabul
edilemez olduğunu dile
getirdi. Canakopulos,
“Diplomatik çekişme
oyununda insanların
yaşamlarıyla oynayamayız.
Çünkü o zaman sınırlar içinde
değiliz demektir ve çok daha
düşmanca bir boyuta
geçiyoruz demektir. Biz, siyasi
baskı ve diplomatik kanalları
kullanacağız. Gerekli hukuki
girişimleri yapacağız. Fakat
herşey Türk savcılığına bağlı.
Ülkenin sistemi içinde de
savcılık Türk hükümetine
bağımlı.” Canakopulos son
olarak, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın seçimlerden sonra
güvende hissettiğini bu
durumun da gerginliği
azaltabileceğini ifade etti.

Yunanistan, adalardaki mülteci çocuklarına eğitim hakkı tanımıyor
İNSAN Hakları İzleme Komitesi, Avrupa
Birliği'nin desteklediği mültecileri Yunan
adalarında tutma şeklindeki göç politikası
sebebiyle, Yunanistan'ın binlerce mülteci çocuğun
eğitim hakkı olduğunu inkar ettiğini açıkladı.
İnsan Hakları İzleme Komitesi, "Eğitimsiz, Onlar
Geleceklerini Kaybediyor, Yunan Adalarında
Mülteci Çocuklarının Eğitim Hakkının İnkarı"
başlıklı 51 sayfalık bir rapor yayımlayarak,
Yunanistan hükümeti tarafından yönetilen mülteci
kamplarında, 2017- 2018 eğitim öğretim yılı içinde
okul çağındaki 3 bin çocuğun yalnızca yüzde
15'inin okula kaydolduğunu açıkladı. Okul öncesi
eğitim yaşında olanların ise yalnızca 100 tanesinin
eğitim aldığı kaydedildi.
İnsan Hakları İzleme Komitesine göre,
Yunanistan'da eğitim alan mülteci çocukların
aksine, Yunan adalarındaki mülteci çocuklarının
eğitim hakkı olduğu Yunan hükümeti tarafından

inkar ediliyor.
Okula gidebilenlerin çoğunun devletin yönettiği
kamplardan çıkarak mahalli yetkililer ve
gönüllüler tarafından işletilen evlerde kalanların
olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme
Komitesi'nde önde gelen çocuk hakları araştırıcısı
Bill Van Esveld, yıllarca adalardaki çocukların
eğitim haklarını karşılayamadığını ve
Yunanistan'ın mültecileri Yunan adalarında tutma
politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Van
Esveld, "Yunanistan, adalardaki mülteci çocuklara
okul imkanı sağlayamamakla hem çocuklara zarar
veriyor hem de kendi kanunlarını ihlal etmiş
oluyor" dedi.
Yunanistan hukukuna göre, mülteci çocukları
dahil 5 - 15 yaş arası çocukların eğitimi zorunlu ve
ücretsiz. Uluslararası hukuk bütün çocukların ilk
ve orta eğitimden yararlanmasını garanti altına
alıyor.
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AB ve Japonya arasındaki
ticari sınırlar kalktı

25313 51100

AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı.

HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
Gümülcine Hastanesi:
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100

Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199

Elektrik Kurumu (DE‹):
1050

OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479

Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935

Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYMPIC havayollar›:
25310 36900

AEGEAN havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222

Hemetli: 25310 30866

Mehrikos: 25310 30592

AVRUPA Birliği (AB) ve
Japonya, dünyanın en büyük
serbest ticaret anlaşmasını 17
Temmuz Salı günü imzaladı.
Japonya Başbakanı Şinzo
Abe, AB Konseyi Başkanı
Donald Tusk ve AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker
Tokyo’da gerçekleştirilen ABJaponya Zirvesi kapsamında
Ekonomik Ortaklık Anlaşması
ve Stratejik Ortaklık Anlaşması
imzaladı.
Programda konuşan AB
Konseyi Başkanı Tusk, AB ve
Japonya’nın coğrafi olarak uzak
olmasına rağmen ekonomik ve
siyasi ilişkilerin çok güçlü
olduğunu söyledi.
İmzalanan anlaşmalarla
ortaklığın yeni bir seviyeye
çıkarıldığını belirten Tusk, “Bu,
şimdiye kadar yapılan en büyük
ikili ticari anlaşma.” dedi.
Tusk, küresel ekonomik
sistemin sorgulandığı dönemde
böyle bir ticari anlaşma
yapılmasının korumacı
ekonomi politikaları karşıtı net
bir mesaj olduğunu vurguladı.
AB Komisyonu Başkanı
Juncker de Japonya ve AB’nin
küresel olayları benzer şekilde
gördüğüne dikkati çekerek,
ticaret anlaşmasının gümrük
vergilerinin büyük kısmını
ortadan kaldırarak karşılıklı
ticareti önemli ölçüde
artıracağını söyledi.
Anlaşmayla, adil ve serbest

ticarette örnek davranış
sergilediklerini anlatan Juncker,
“Ticaret, gümrük ve bariyerlerle
değil değer ve ilkelerle ilgilidir.”
ifadesini kullandı.
Juncker, AB ve Japonya
arasında verilerin serbest
akışının sağlanması konusunda
da anlaşma sağlandığını
sözlerine ekledi.
Anlaşmaların yürürlüğe
girmesi için Avrupa
Parlamentosu ve Japonya
yasama organının onayının
alınması gerekiyor. Onayların
ardından anlaşmanın 2019’da

başlaması bekleniyor.

TİCARET ANLAŞMASI
İmzalanan ticaret anlaşmasıyla,
karşılıklı olarak şirketlerinin
ödedikleri gümrük vergilerinin
büyük bölümü ortadan
kalkacak.
Taraflar, birbirlerinin
“coğrafi işaretine” sahip
ürünlerini koruma altına
alacak.
Tarım, finansal hizmetler,
elektronik ticaret, iletişim ve
ulaştırma alanlarındaki
şirketlerin karşılıklı olarak

pazarlara erişimi genişleyecek.
Şirketlerin karşılıklı olarak
kamu ihalelerine katılımı
sağlanacak.
Hassas olarak tabir edilen
otomotiv sektöründe piyasalar
kademeli bir süreç içerisinde
açılacak.
Geçen hafta Japonya’nın bazı
bölgelerini etkisi altına alan
şiddetli yağışların yol açtığı sel
ve toprak kaymalarında çok
sayıda kişinin hayatını
kaybetmesi üzerine Brüksel’de
düzenlenmesi planlanan ABJaponya Zirvesi ertelenmişti.

Euro Bölgesi'nin ihracatı azaldı,
ithalatı arttı
EURO Bölgesi'nde bu yılın mayıs ayında
geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8
azalırken, ithalat yüzde 0,7 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine
göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı
olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış
rakamlarla ihracat, mayıs ayında geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 azalarak 189,6
milyar euroya geriledi. İthalat ise yüzde 0,7’lik
artışla 173,1 milyar euro seviyesinde kaydedildi.
Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19,3 milyar
euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu
yılın aynı ayında 16,5 milyar euroluk dış ticaret
fazlası belirlendi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu

dönemde yüzde 0,5 artarak 162,3 milyar euro
oldu.

AB MAYISTA 0,2 MİLYAR EURO
DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ
Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa
Birliğinde (AB) bu yılın mayıs ayında 2017’nin
aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,7’lik
azalışla 160,9 milyar euroya, ithalatın da yüzde
1,4 azalarak 160,7 milyar euroya gerilediğini
ortaya koydu.
AB'de mayıs ayında 0,2 milyar euro dış ticaret
fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde
1,6’lık artışla 294,7 milyar euro seviyesinde
belirlendi.
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’NİN
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki gazeteleri
okuduğumuz ve Türk televizyonunda
duyduğumuz gibi göz bebeğimiz
‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’nin 35 yıllık
hukuk mücadelesi sona erecek darken
istinaf mahkemesi malesef öyle karar
vermedi.
Peşinen söyleyelim bütün
mahkemelerin kararlarına Batı Trakya
Müslüman Türkleri vatanımız
mahkemelerin verdiği kararlara yüzde
yüz saygılıdır ve kararların emrettiği
şekilde uyar ve uygular. Bunun en
bariz örneği ‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’
için verilmiş kararlardır.
‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ hukuk
mücadelesi 1983’de başladı ve bir çok
aşamalardan geçtikten sonra
‘AVRUPA İNSAN HAKLARI’
mahkemesine varıldı.
Bu yüksek mahkeme Yunan
mahkemelerinin verdiği ‘ALEYHTEKİ’
kararları yanlış buldu ve ‘İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ’ni haklı buldu.
Yunanistan’a da şimdiye kadar
‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ aleyhine
verdiği bütün kararlarını
uygulamaktan vaz geçmesini
hatırlattı.
‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’ buna
istinaden bu kararların kaldırılması
için ‘GÜMÜLCİNE İSTİNAF
MAHKEMESİNE’ müracat etti.
Geçen günler ‘BİRLİĞİN’
müracatını daha evvel konuşulduğu
için yeni bir oturuma gerek görmeden
ret etti.
Doğrusunu söyleyelim bu karara
hem İskeçe azınlık ailesi, hem de
bütün Batı Trakya Türkleri çok
üzüldü.
Tabi biz azınlıkız. Bu gibi şeylere
alışıkız. Ne yapalım diyoruz.
Mahkeme kararlarına saygılıyız,
uyacağız diyoruz.
Ancak, ‘AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİNİ’ önümüze katarak
tekrar edelim yasalara uygun bir
şekilde hakkımızı sonuna kadar
arayacağız ve savunacağız bunu
herkes böyle bilmelidir.
Bu cümleyi niye böyle yazıyoruz.
Sebebi şu:
Yanda gördüğünüz gibi 1938’de de
İskeçe savcılığı biricik kulübümüzün
kapanması için dava açıyor, ‘İSKEÇE
ÇOK HAKİMLİ MAHKEME’ her iki
tarafıda dinledikten sonra
okuduğunuz kararı veriyor.
Haa işte bugün biz böyle
hakimlerin vereceği kararı bekliyoruz.
Bizim şahsen ümidimiz odur ki çok
yakında böyle bir ‘ASİL’ karar çıkacak
ve biricik ‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’
kulübümüzün tabelasını asacağız.
Sabırlı olun efendim.

17
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak

Çocukta özgüven
nasıl geliştirilir

H

er ebeveynin arzusu
ve amacı, özgüveni
gelişmiş başarılı
çocuklar yetiştirebilmektir.
İnsanın yaşamı boyunca gerek
eğitim döneminde, gerek
sosyal ilişkilerinde, gerekse
çalışma hayatında başarılı
olabilmesi için, kendine güven
duyabilmesi son derece
önemlidir. Bunun
başarılabilmesi için de
çocuklukta atılan temellerin
sağlamlığı gereklidir. Öncelikle
çocuğumuza her zaman söz
hakkı vermekle işe
başlamalıyız. Bu ona ne kadar
çok değer verdiğimizi gösterir
ve böylece özgüvenin temeli
atılmış olur. Sık sık
çocuğumuza ne hissettiğini,
ne düşündüğünü sorarak,
duygularını bize açmasında
yardımcı olmalıyız. Çünkü
konuşarak, içini dökerek
rahatlayıp özgüveni de
gelişecektir.
Bir başka önemli nokta da
çocuğumuzla konuşurken ve
onu dinlerken yüzüne bakarak
bunu yapmaktır.
Çocuğumuzun gözlerinin içine
bakarak onu dinlemeliyiz.
Ayrıca onun fikirlerine önem
vermek de, özgüveninin
gelişmesi için son derece
önemlidir. Aile ile ilgili
konularda da bazı kararlar
alınırken, mesela tatile
gidileceği zaman, ya da eve bir
eşya alınması gerektiğinde,
onun da fikrinin sorulması,
çocukta kendisine önem
verildiği duygusunun
gelişmesine yardımcı
olacaktır. Fikirleri sorulmayan
çocuklar, kendilerine önem
verilmediği duygusuna
kapılırlar.
Çocuğun özgüveninin
gelişmesi için, olumlu
davranışlarını desteklediğimiz
sürece, o da davranışlarına
daha çok dikkat edecek ve
güzel şeyler yapmaya gayret
gösterecektir.
Çocuğa, yaşına uygun
görevler vererek, kendisinde
sorumluluk duygusunun
gelişmesine yardımcı
olmalıyız. Yaşına uygun
olarak, evde, bahçede bazı
işler yapması, alışverişe
gitmesi, anne babasına yardım
etmesi onu mutlu edecektir.

Yaptığı bu işler karşılığında da
onu överek takdir etmemiz
gerekir.
Çocuğumuzun özgüveninin
gelişebilmesi için, ona yeterli
zaman ayırıp, çeşitli konularda
onunla sohbet etmek çok
hoşuna gidecektir. Kendisinin
endişe ve korkularını
dinlemek, bunları aşabilmesi
için ona yardımcı olabilmek,
kendisine değer verildiğini
gösterir.
Çocukta özgüvenin yok
olmaması için, onu aşırı
eleştirmekten kaçınılmalıdır.
Aşırı eleştirici ailelerin
çocukları güven duygusunu
geliştiremezler. Kendilerini
sürekli baskı altında
hissederler. Dolayısıyla çocuk
hata yaptığında onunla
konuşarak, anlayışla bunu
düzeltmeye çalışmak gerekir.
Çocuğa bağırıp baskı
uygulamak, onun korkarak
içine kapanmasına neden olur.
Özellikle de başkalarının
yanında ona bağırıp
aşağılamak, yapılabilecek en
büyük hatalardan biridir.
Çünkü çocuk, küçük
düşürüldüğü hissine
kapılarak, toplum içine
girmekten korkup sıkıntı
yaşayabilir. Bu da ‘sosyal fobi’
dediğimiz toplumdan,
insanlardan korkma durumunu
oluşturabilir.
Bütün bunların yanısıra,
çocuğu başkalarıyla
kıyaslamamak, her fırsatta onu
ne kadar çok sevdiğimizi
söylemek, onu övmek,
başarılarını takdir etmek,
birlikte sosyal faaliyetlere
katılmak, kendisi için huzurlu
ve mutlu bir aile ortamı
sunabilmek, özgüvenin
gelişmesine destek olacaktır.
Aile içinde, sevilen, fikri
sorulan, fikrine ve
düşüncelerine önem verilen,
kendisine görevler verilen
çocuk, kendisini değerli
hisseder.
Bütün bunlar, özgüvenin
gelişimi için temel taşlarıdır.
Özgüveni gelişmiş bir çocuk
da, sorunlarını tek başına
çözebilen geleceğin başarılı bir
yetişkin adayıdır.
Güzel bir hafta olması
dilekleriyle.

20 Temmuz 2018

Batı Trakyalıları
panayır heyecanı sardı
BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği “19. Batı
Trakyalılar Panayırı ve 13. Uluslararası Balkan
Yağlı Güreş Şampiyonası” 22 Temmuz Pazar günü
Gündoğdu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.
Farklı ülkelerden ünlü pevlivanların er
meydanına çıkacağı organizasyonda, Batı
Trakya'daki Seçek ve Alantepe yağlı güreş
şampiyonalarının son başpehlivanı Niyazi İbiş de
ter dökecek.
Geçen yıl 10 bin civarında kişinin katıldığı
panayır saat 10.30'da başlayacak. Ağanın alana
girmesi ve halkı selamlamasının ardından,
mehter takımı, halk oyunları ekipleri sahne
alacak. Saat 13.00'teki protokol takdimi ve
konuşmaların ardından Kırkpınar Yağlı Güreş
Başcazgırı Pele Mehmet lakaplı Mehmet Tura
ünlü güreşçileri meydana davet edecek.

“BURSALILARI BEKLİYORUZ”
Katılımcılar, bir yandan pehlivanların kıyasıya
mücadelesini izlerken, diğer yandan kendilerine
ikram edilecek yöresel lezzetlerin tadına bakacak.
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ali
Eminlatif, Batı Trakyalılar Panayırı'nın derneğin
en önemli organizasyonlarından biri olduğunu
belirterek, “Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı
etkinlikte katılımcılar güzel bir hafta sonu
geçirebilirler. Yöresel lezzetlerden oluşan
ikramlarımız olacak, ayrıca halk oyunları ekipleri
ve mehter takımı sahne alacak. Bütün
hemşehrilerimizi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.
Panayır Ağası Ahmet Mehmet Yuvacı da,
Kırkpınar'ın ardından er meydanının Bursa'da
kurulacağına dikkat çekerek, “Güreşseverleri
pazar günü Gündoğdu Mesire Alını'na bekliyoruz.

Milli davamızın önemli bir ayağı olan
etkinliğimizde katılımcıları en iyi şekilde
ağırlamak için her türlü hazırlığı yaptık. Bütün
hemşehrimiz davetlidir.” diye konuştu.

Emine Tabak
annesini kaybetti

GÜNDEM gazetesinde aile – çocuk
konularında köşe yazıları yazan Emine Tabak’ın
annesi Hatice Tabak 79 yaşında vefat etti.
1939 yılında Gümülcine İdadiye mahallesinde
dünyaya gelen Hatice Tabak, Hüseyin Tabak’la
evli olup, Emine ve Ahmet adında iki çocuk
annesiydi. Yaklaşık iki yıldır sağlık sorunları
yaşayan ve tedavi gören Hatice Tabak, 18
Temmuz Çarşamba günü yaşama gözlerini
yumdu.

Gümülcineli doktor Necati Sütçüoğlu’nun
ablası olan Hatice Tabak, 19 Temmuz Perşembe
günü Kırmahalle Camii’nde kılınan ikindi
namazından sonra toprağa verildi. 79 yaşında
vefat eden Hatice Tabak, Gümülcine
Yenicemahalle Mezarlığı’na defnedildi.
GÜNDEM gazetesi olarak köşe yazarımız
Emine Tabak’a ve tüm aileye baş sağlığı ve
sabır, merhumeye Allah’tan rahmet dileriz.
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde
şampiyon belli oldu!
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin
başpehlivanlık finalinde, Serhat Balcı'yı
eleyen Orhan Okulu ile Ali Gürbüz'ü
deviren Şaban Yılmaz karşı karşıya geldi.
Rakibi Şaban Ylmaz'ı yenen Orhan Okulu
başpehlivan oldu.
Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen
organizasyonun başpehlivanlık final
mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne
oldu. Rakibini yenen Orhan Okulu, 3 yıl
aradan sonra tekrar altın kemeri beline
taktı.

Fenerbahçe
bombayı patlatıyor!

FİNALE NASIL YÜKSELDİLER?
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda
gerçekleştirilen organizasyonda, baş boyu
yarı final kura çekimi sonucunda Şaban
Yılmaz, Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu da
Serhat Balcı'yla eşleşti. Baş cazgırlar Şükrü
Kayabaş ve "Pele" lakaplı Mehmet Tura'nın
manileriyle coşturduğu tribünleri
peşrevleriyle selamlayan pehlivanlar,
ardından yarı finalde güreşe tutuştu.
Sert el enselere sahne olan Orhan OkuluSerhat Balcı müsabakasında iki pehlivan da
sık sık hakem tarafından uyarıldı. Sert
geçen mücadelede Serhat Balcı dudağından
yaralandı. Ara verilen karşılaşma, Serhat
Balcı'nın sağlık ekiplerince tedavisi sonrası
devam etti.
Pehlivanlar normal sürede birbirlerine

üstünlük sağlayamayınca, puanlama
bölümüne geçildi. Bu bölümde Serhat Balcı
pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar aldı.
Orhan Okulu, paçasını kaptığı rakibini
kuleye doğru sürükledi. Yere düşürdüğü
rakibinden puanı kapan Orhan Okulu,
finale yükseldi.
Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki
yarı final eşleşmesi de sert geçmişti.

Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan
iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti.
Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık
yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun
süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban
Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere
getirdi. Karara itiraz edilmesi sonrası kule
hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban
Yılmaz'ı galip ilan etti.

UEFA anlaşması nedeniyle
kiralama formülü üzerinde
duran Fenerbahçe, 3 milyon
Euro’luk teklifi ile Everton’ı
ikna etmeyi başardı.
Yöneticiler 4 milyon Euro
isteyen Bolasie’yle anlaşma
zemini arıyor.
Bir yandan ekonomik
sıkıntılar bir yandan da
UEFA anlaşması nedeniyle
transferde çok zorlanan
Fenerbahçe, Yannick Bolasie
için bastırıyor. SarıLacivertliler, Cocu'nun "Tam
bize göre" dediği Kongolu
kanat forvetle pazarlıklarını
yoğun şekilre sürdürüyor.

Fransa Dünya Şampiyonu oldu!
Rusya, Dünya
Kupası'ndan 13,7
milyar dolar kazandı

FRANSA Dünya Kupası final
maçında kaşılaştığı Hırvatistan'ı 4-2
mağlup ederek dünya şampiyonu
olmayı başardı.
Moskova'da bulunan Luhzniki
Stadı'nda oynanan maçta
Fransa'nın gollerini 18. dakikada
Mario Mandzukic(kendi kalesine),
38. dakikada Antoine
Griezmann(penaltı), 59. dakikada
Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian
Mbappe atarken Hırvatistan'ın
sayılarını 28. dakikada Ivan Perisic
ve 69. dakikada Mario Manzdukic
kaydetti.

1998'de evinde düzenlenen
Dünya Kupası'nı kazanan Fransa,
20 yıl sonra tarihinde ikinci kez
kupaya uzandı. Hırvatistan ise ilk
kez çıktığı finali kaybetti ve dünya
ikincisi oldu.
1966 yılında oynanan ve
İngiltere'nin Doğu Almanya'yı 4-2
yenerek kupaya uzandığı finalden
sonra ilk kez bir Dünya Kupası
finalinde 6 gol atıldı.
Fransa teknik direktörü Didier
Deschamps, Dünya Kupası'nı
oyuncu ve teknik direktör olarak
kazanan 3. isim oldu.

Rusya Tur Operatörleri
Birliği Başkanı Maya
Lomidze, 2018 FIFA Dünya
Kupası'nın Rus
ekonomisine katkısının
13,7 milyar dolar'ı
geçtiğini açıkladı.
Lomidze, başkent
Moskova’da gazetecilere
yaptığı açıklamada,
Rusya'nın ev sahipliğinde
düzenlenen 2018 FIFA
Dünya Kupası’nın tarihin
en yüksek maliyetli
şampiyona olduğunu
belirtti.
Dünya Kupası
kapsamında Rusya’da çok
sayıda altyapı yatırımının
yapıldığını anımsatan
Lomidze, “Şampiyonanın
Rusya gayri safi milli
hasılasına katkısı yüzde 1
yani 850 milyar rubleden
daha fazla oldu. Bu
rakam, şampiyona için

yapılan harcamaları
karşılıyor diyebiliriz.”
diye konuştu.
Rus Sberbank
tarafından yapılan
araştırmaya göre,
Rusya'yı ziyaret eden
yabancılar Dünya Kupası
boyunca ülkede yaklaşık
1,5 milyar dolar harcadı.
Kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s,
tarafından bir süre önce
yapılan açıklamada, Rus
ekonomisinin
büyüklüğüne işaret
edilerek, “Rus
ekonomisinin büyüklüğü
ve Dünya Kupası’nın
sınırlı süresi göz önünde
bulundurulduğunda,
turnuvanın ekonomik
açıdan etkisinin sınırlı
olacağı kanaatindeyiz.”
değerlendirmesi
yapılmıştı.

Tottenham,
Cengiz Ünder'i istiyor!
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Tottenham,
Roma forması giyen yıldız
futbolcu Cengiz Ünder'i
transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon başında
Manchester City'nin de
kadrosuna katmak istediği
Cengiz Ünder için Tottenham
yöneticileri, City'li
yetkililerden bilgi aldı. Bu
futbolcu için geçtiğimiz
sezon başında rapor çıkaran
Manchester City, Kuzey
Londra temsilcisine bu
transfer için yardımcı oluyor.
Cengiz Ünder'in bu sezon
Roma'da gösterdiği
performans sonrasında
Tottenham'ın radarına
girmesiyle birlikte, Ada ekibi
bu transferi bir an önce
bitirmek istiyor.
İngiltere'de 9 Ağustos'da
bitecek olan transfer dönemi
öncesinde Cengiz'e imza
attırmayı hedefleyen
Tottenham, önümüzdeki
günlerde Roma'nın kapısını
çalacak.
İtalyan ekibi, Cengiz Ünder
için 35 milyon Euro'nun
üzerinde bir bonservis bedeli
istiyor.
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Atina ile Moskova arasında
gerginlik devam ediyor
karışamaz ve bu hakka sahip
değildir.” uyarısında
bulunuldu.

RUSYA DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI: “BATI,
YUNANİSTAN’A BASKI
YAPIYOR”

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Atina
ve Moskova arasında devam
eden “diplomat krizine” ilişkin,
“Yunanistan’a karşı aralıksız
devam eden saygısızlık durmalı.
Kimse, Yunanistan’ın içişlerine
karışamaz ve bu hakka sahip
değildir.” açıklamasında
bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamada, Rusya
Dışişleri Sözcüsü Mariya
Zaharova’nın Yunanistan’ın 4
Rus diplomat hakkında sınır
dışı ve ülkeye girişi kararı
almasına yönelik eleştirilerine
karşılık verildi.
Rus sözcünün ifadelerinin
“üçüncü bir ülkeye saygısızlık
ve bugünün dünyasını anlama
eksikliğinin karakteristik bir
örneği” olarak nitelendiği
açıklamada, “Bugünün
dünyasında büyüklüklerine
bakılmaksızın ülkeler özgürdür
ve özgür, çok yönlü ve
demokratik bir dış politika
uygulayabilir.”
değerlendirmesinde
bulunuldu.
Açıklamada, Yunanistan’ın
Rus diplomatlara ilişkin
kanıtları zamanında Rusya’ya
ilettiği belirtilerek, “Zaten Rus
makamları, adamlarının ne
yaptıklarının gayet farkında.”
ifadeleri kullanıldı.
Rus dışişlerinin

açıklamalarının Rus
diplomatların faaliyetlerini
haklı çıkarmaya yönelik
olduğuna işaret edilen dışişleri

açıklamasında, “Yunanistan’a
karşı aralıksız devam eden
saygısızlık durmalı.
Kimse, Yunanistan’ın içişlerine

Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, “kirli
provokasyonlara
sürüklenen” Yunanistan’ın Rus
diplomatlara yönelik kararının
NATO ortaklarından gelen baskı
sonucu alındığını savunarak,
bunun karşılıksız
kalmayacağını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zakharova
önemli bir iddia ortaya atarak,
“Bazı batılı ülkeler, Rus
diplomatların sınır dışı edilmesi
için Yunanistan’a baskı
uyguluyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zakharova
yaptığı açıklamada, “Bazı batılı
ülkeler, Rus diplomatların

sınırdışı edilmesi için
Yunanistan’a baskı uyguluyor.
Yunanistan çok büyük bir
baskıya maruz kalıyor. Özellikle
İngiltere’nin bu kışkırtıcı
baskılarına karşı Yunanistan’ın
dayanabileceğini
düşünüyorum. Rusya’ya karşı
çok aşamalı uygulanan bir oyun
var. Bu olay Yunanistan’ın da
içine çekildiği bir oyundu”
ifadelerini kullandı.
Yunanistan geçen hafta,
“ülkenin milli güvenliğini
tehdit edici hareketlerde
bulunduğu” gerekçesiyle 4 Rus
diplomattan 2’si için sınır dışı,
2’si için de ülkeye giriş yasağı
kararı almıştı.
Yunan basınında çıkan
haberlerde, diplomatların,
Makedonya ile olan ‘isim
sorunu’ meselelerine ülkede
gösterileri ve tepkilerin
artmasını teşvik
ederek müdahale etmeye
çalışmakla suçlandığı ileri
sürülmüştü.

İsim anlaşmasına “Rus müdahalesi” iddiası
RUS asıllı Yunan iş adamı ve PAOK Başkanı İvan Savvidis’in,
“isim anlaşmasına” karşı gösterileri desteklemek için
Makedonya’da 300 bin euro dağıttığı ileri sürüldü
Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim anlaşmasını
engellemek amacıyla Rusya’ya yakın Yunan iş adamlarının,
Makedonya’daki gösterileri teşvik etmek üzere ülkede para
dağıttıkları iddia edildi.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP)
açıklamasında, Rus asıllı Yunan iş adamı ve
PAOK spor kulübü başkanı İvan Savvidis’in
aralarında Makedon taraftar gruplarının
da bulunduğu bazı oluşumlara en az
300 bin euro ödeme yaptığı belirtildi.
Açıklamada, bazı yollarla ülkeye
sokulan nakit paranın, farklı
partilerden politikacılara, radikal
milliyetçi örgütlere ve Vardar spor
kulübünün bir taraftar grubuna
dağıtıldığı öne sürüldü.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de
gazetecilere yaptığı açıklamada,
geçen ay Meclis önünde
Makedonya’nın isim
değişikliğine karşı
düzenlenen
protestolarda gözaltına
alınan “Komiti” adlı

Vardar spor kulübü taraftar grubu mensuplarının polise
verdikleri ifadelerde, “Rus iş adamlarının kendilerine (bu
olaylara karışmaları yönünde) para verdiğini, onların hiçbir şeye
karşı olmadıklarını söylediğini” kaydetti.

SAVVİDİS’TEN YALANLAMA
Savvidis tarafından yapılan açıklamada ise basında çıkan
iddialar “tamamen asılsız ve iftira” olarak nitelendirildi. Ayrıca,
haberi yayımlayan Buzzfeed adlı medya kuruluşuna dava
açılacağı duyuruldu.
Yunan vatandaşı olan Rus asıllı İvan Savvidis, PAOK
kulübünün başkanlığının yanı sıra Yunanistan’da bazı medya
kuruluşları ve şirketlerin sahibi konumunda bulunuyor.
Savvidis, takımı PAOK’un bu seneki şampiyonluk mücadelesinde
olaylı bir maç sırasında sahaya silahla girmesi sebebiyle büyük
tepki toplamıştı.
Yunanistan’da büyük tartışmalara yol açan anlaşmanın
ardından “Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici
hareketlerde bulunduğu” gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2’sine
sınır dışı, 2’sine ise ülkeye giriş yasağı kararı alınmıştı.
Rus diplomatların, Makedonya ile sağlanan
anlaşmayı bozmak amacıyla Yunan iş
adamları üzerinden aşırı sağ
gruplar, yerel yöneticiler ve bazı
din görevlilerine rüşvet
dağıtılmasını sağladığı iddia
ediliyor.

