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“Türkiye bu
davanın takipçisi”
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın lideri, Dostluk Eşitlik Barış Pastisi’nin
kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet 24. ölüm yıl dönümünde anıldı.

DEB Partisi ve Dr. Sadık
Ahmet’in ailesi tarafından
düzenlenen anma etkinliklerine
bu yıl anavatan Türkiye’den üst
düzey temsilciler katıldı. Dr.
Sadık Ahmet için
gerçekleştirilen anma
etkinliklerinde Türkiye
Cumhuriyeti devletini, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
temsil etti. Gümülcine’deki
anma törenine TBMM Başkanı ve
Tekirdağ Milletvekili Mustafa
Şentop’un yanı sıra İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener,
Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici, Cumhuriyet
Halk Partisi Grup Başkanvekili
ve İstanbul Milletvekili Engin
Altay, milletvekilleri, belediye
başkanları ve çok sayıda davetli
katıldı.
»8, 9, 13

İstanköy’de
vakıf
arazisinin
satılmasına
tepki

“15 Temmuz” B. Trakya’da anıldı
TÜRKİYE’de 15 Temmuz
2016 tarihindeki FETÖ darbe
girişiminin üçüncü yıl
dönümünde Batı Trakya’da
da anma etkinlikleri
gerçekleştirildi. “15 Temmuz
Milli Birlik ve Demokrasi
Günü” nedeniyle ilk etkinlik
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
yapıldı.
GTGB, İTB, Gümülcine
Müftülüğü ve İskeçe
Müftülüğü 15 Temmuz
Pazartesi günü şehitler için
anma etkinlikleri düzenledi.
»10, 11

İSTANKÖY Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Kadri Memiş, “Vakfa
ait malların ne olursa olsun
satılmasını istemiyoruz. Vakıf
kendi kararlarını alamıyor.
Yönetiliyor. Yunan devletinin
kurallarına göre
oynuyorlar. İstanköy
Müslümanları olarak bu
olanlara karşıyız.” dedi. »4

dünya

bilim

Avrupa kendi içinde
Telefon şarj
büyük bir göç akını
olmuyorsa önce
12’de
7’de bunları deneyin
yaşıyor

ekonomi

spor

Kooperatif Başkanı
Esat tazminat
14’te
talep etti

Dr. Sadık Ahmet
Turnuvası şampiyonu
15’te
Bulatköy

Miçotakis’den,
Erdoğan’a
“cesur adımlar”
çağrısı
Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Cesur
adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım
için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a çağrıda
bulunuyorum.” dedi.

»5

Hükümetler
değişiyor,
Kalancis göreve
devam ediyor
2011 yılında Eğitim Bakanlığı Din
İşleri Genel Sekreterliği görevine
getirilen Yorgos Kalancis, yeni
dönemde de görevine devam ediyor.

»3

Stilyanis’te
“nüfus
dengesi”
endişesi
Rodop YDP Milletvekili Evripidis
Stilyanidis, Batı Trakya’daki nüfus
dengesini temel sorun olarak görüyor.

»6
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Azınlık
milletvekilleri
yemin etti
7 Temmuz Pazar günü yapılan erken
genel seçimlerden sonra belirlenen yeni
parlamentoda milletvekilleri yemin etti.
Meclisteki yemin töreni 17 Temmuz
Çarşamba günü yapıldı. Meclisteki 300
milletvekilinden bir kısmı dini yemin
ederken, büyük çoğunluğu SİRİZA
milletvekillerinden oluşan vekiller ise
seküler yemin etmeyi tercih etti.
Üç azınlık milletvekili, İskeçe SİRİZA
milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe
KİNAL Milletvekili Burhan Baran ve
Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet
Kur’an-ı Kerim’e yemin etti.

Hükümet güven oyu aldı
Erken genel seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen
Yeni Demokrasi Partisi (YDP) hükümeti Mecliste güven
oyu aldı.

Yeni meclis
başkanı seçildi

HÜKÜMET programına ilişkin
yaklaşık üç gün süren meclis genel
kurulu tamamlandı. Süreç
sonundaki oylamada tamamı
YDP’nin milletvekilleri olan 158
“evet” oyu ile hükümet programı
onaylandı.
Mecliste 300 milletvekilinden
142’si ise “hayır” oyu kullandı.
Ekonomiye ağırlık verilen
hükümet programında, güvenlik,
savunma, göç ve dış politika
konuları da önemli yer tuttu.
Meclis kürsüsünden
milletvekillerine hitap eden
Başbakan Kiriakos Miçotakis icraat
sözü vererek, “Halk bize güvendi.
Sorumluluğumuz ağır. Yunan
halkını iyileştirmeye çalışmadığım
bir gün bile olmayacak.” dedi.

VERGİLERDE İNDİRİM
Miçotakis’in programında
yatırımları kolaylaştırmak
amacıyla özellikle vergi yükünün
hafifletilmesi yer alıyor. Gelecek
hafta emlak vergisinin
düşürülmesini öngören yasa
tasarısının meclise getirileceği
açıklanırken, işletme vergisi ve
katma değer vergisinin de

düşürülmesi planlanıyor.
Öte yandan, vergi borcu
bulunan vatandaşların
ödemelerini 120 aya kadar
yayabilecekleri bir düzenlemenin
de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Özelleştirme programına hız
verilmesi ise ekonomi programının
bir diğer önemli ayağını
oluşturuyor. Hükümetin Kamu
Enerji Kurumu (DEH), Uluslararası
Atina Havalimanı ve Yunan
Petrolleri (ELPE) özelleştirmelerine
öncelik verileceği belirtiliyor.
Miçotakis, bu yıl ve gelecek yıl
için bütçe planlamalarında
değişiklik öngörmezken, ülkenin
kreditörlerinin koyduğu yüzde
3,5’lik faiz dışı fazla hedefini
düşürmek için müzakerelerde
bulunmayı planlıyor.
Eski Başbakan ve SİRİZA lideri
Aleksis Çipras ise hükümetin
ekonomik hedefleri
gerçekleştirmek için 1,8 milyar
euro değerinde kaynağa ihtiyacı
olduğunu ve bütçede bunun yer
almadığını iddia etti.

KUZEY MAKEDONYA VE KIBRIS
Hükümetin dış politika

programında ise Kuzey Makedonya
ile yapılan isim anlaşması ve Kıbrıs
sorununa öncelik verildi.
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
seçim öncesi partisinin “Anlaşma
iptal edilecek” şeklindeki sert
tavrından farklı olarak,
anlaşmanın olumsuz etkilerinin
önüne geçilmesi için çaba
harcayacaklarını söyledi.
Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin
ise müzakere masasına
dönülmesinin en yararlı adım
olacağını belirterek bunun
gerçekleşmesi için Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini
durdurması gerektiğini ileri sürdü.

ERKEN genel seçim sonrası yeni Meclis Başkanı,
iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin adayı Kostas
Tasulas oldu.
7 Temmuz’da düzenlenen erken genel seçim sonrası
oluşan parlamentoda yeni meclis başkanlığına
iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) üyesi Kostas Tasulas
seçildi.
Tek aday Tasoulas, 300 sandalyeli mecliste 283 oy
alarak geniş destekle 1974’te askeri cuntanın
yıkılmasından bu yana 13’üncü Meclis Başkanı oldu.
Partisi ND’nin yanı sıra ana muhalefet SİRİZA,
Değişim Hareketi (KİNAL), Yunan Çözümü ve MERA 25
partilerinin desteğini de alan Tasulas, en yüksek oy
sayısıyla seçilen başkan unvanını elde etti.

SİGARA YASAĞINI UYGULAMASI BEKLENİYOR
Avukat olan 60 yaşındaki Tasulas, 2000’den bu yana
Yanya ilinden milletvekili olarak seçiliyor. Tasulas, daha
önce Kültür Bakanı görevinde de bulunmuştu.
Seçimin ardından yaptığı konuşmada aktif ve adil
yönetim sözü veren Tasulas’ın, parlamento binasında
uygulanmayan sigara yasağını uygulamaya koyması
bekleniyor.

SATILIK DAİRE
Gümülcine şehir merkezinde Maronias 22 adresinde,
üçüncü katta, iyi durumdaki daire sahibinden satılıktır.
2 oda, salon, mutfak ve banyon – tuvalet.
Fiyat: 45.000 euro
Bilgi için Bay Andreas tel: 6973627083
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Hükümetler
değişiyor,
Kalancis göreve
devam ediyor...

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

24 Temmuz…

D

ESKİ başbakan Yorgo Papandreu
hükümeti tarafından 2011 yılında Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliği
görevine getirilen Yorgos Kalancis, yeni
dönemde de görevine devam ediyor.
7 Temmuz Pazar günü yapılan erken genel
seçimler sonucunda göreve gelen Yeni
Demokrasi Partisi (YDP) hükümeti ve
Başbakan Kiriakos Miçotakis yeni dönemde
de Yorgos Kalancis’in görevine devam
etmesine karar verdi.
2011 yılından bu yana Papandreu,
Papadimos, Pikramenos, Samaras ve Çipras
başbakanlığındaki hükümetlerin tamamında
görevde kalan Kalancis, yeni Başbakan
Kiriakos Miçotakis’in emri ile bu dönemde de
Eğitim Bakanlığı’nda Genel Sekreterlik olarak
devam edecek.
Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri
Yorgos Kalancis görev süresi boyunca, Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din ve
eğitim hakları konularında attığı adımlarla bir
çok kez azınlığın tepkisine yol açmıştı.

Hafız Kadir Murat’ı kaybettik

RODOP ilinde uzun yıllar
imam – hatiplik ve öğretmenlik
yapan, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği eski başkanı
Kadir Murat (Hafız Kadir)
hayatını kaybetti.
Gümülcine’nin Eşekçili
köyünden olan Kadir Murat 83
yaşındaydı.
Hafız Kadir Murat, Eşekçili
köyünde yaklaşık 50 yıl
boyunca imam – hatiplik yaptı.
Gümülcine’nin Yaka köyleri
olarak bilinen Çepelli ve Eşekçili
köylerinde 15 yıl öğretmenlik
görevinde bulunan Kadir Murat,
Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği kurucu

başkanlığı görevini yürüttü.
Kadir Murat bir süredir
Almanya’da oğlunun yanında
yaşıyordu. Son dönemde bazı
sağlık sorunları olan Kadir
Murat, 21 Temmuz Pazar gecesi
Almanya’da vefat etti.
83 yaşında hayata veda eden
Kadir Murat’ın cenazesi
Almanya’dan Gümülcine’ye
getirildi ve 24 Temmuz
Çarşamba günü Eşekçili
köyünde toprağa verildi.
Hatırlanacağı üzere Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
geçtiğimiz aylarda
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gerçekleştirdiği Almanya
ziyareti sırasında Hafız
Kadir Murat’ı da ikamet
ettiği evinde ziyaret etmiş
ve kendisiyle görüşmüştü.

ün (24 Temmuz) oldukça
hüzünlü geçti.

Batı Trakya Türk Azınlığı
mücadelesine gönülden inanmış ve
bu yolda ön saflarda yer almış
değerli büyüğümüz Hafız Kadir’i
köyü Eşekçili’de son yolculuğuna
uğurladık.
Hafız Kadir Murat, “Hafız
abimiz”, gazetemizin
müdavimlerindendi. Gümülcine’ye
her geldiğinde mutlaka büromuza
uğrar, azınlık meseleleri hakkında
etraflıca konuşur, sohbet ederdik
kendisiyle.
Mekanı cennet olsun…
Bir diğer üzücü haber de
İstanbul’dan geldi. Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Teşkilat Başkanı ve Batı Trakya
Eğitim, Araştırma ve Cami Yaptırma
Vakfı (BATCEV) Başkanı Musa
Yurt’un oğlu Melih Yurt’un ölüm
haberiyle sarsıldık. Efendi, saygılı
bir gençti Melih. Ailesine sabır
dilemekten başka bir şey gelmiyor
elden.
Onun da mekanı cennet olsun…
24 Temmuz, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın lideri merhum Dr. Sadık
Ahmet’in ölüm yıl dönümüydü
ayrıca. Batı Trakya Türklerinin ilk
siyasi partisini kuran, onun başına
geçen Dr. Sadık Ahmet kabri
başında yapılan törenle anıldı. Bu
yılki törene, Türkiye’den katılım
geniş çaplıydı. Bu da azınlığa ciddi
bir moral kaynağı oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
başta olmak üzere, törende
Türkiye’den siyasi partiler üst
düzeyde temsil edildi. İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener,
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, CHP Grup Başkan
Vekili Engin Altay…
Deyim yerindeyse, Ankara dün
Gümülcine’deydi.
Yapılan konuşmalarda altı çizilen
ve verilen mesaj, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarına Ankara’nın
bakış açısının ve yaklaşımının
partiler üstü olduğuydu.
Malum, Batı Trakya Türkleri

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.
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Yunanistan’da uluslararası bir
antlaşma sonucunda bırakıldılar.
Bu antlaşmanın taraflarından biri
olan Türkiye’nin temsilcileri de
törende yaptıkları konuşmalarda
bu sorumluluğun bilincinde
olduklarının altını çizdiler.
1923 yılında uluslararası bir
anlaşmayla koruma altına alınan
azınlığın hak ve hukukunun ihlal
ediliyor olmasının yanlışlığına
dikkat çekildi yapılan
konuşmalarda. Konuşmacılar, Batı
Trakya Türklerinin sorunlarının
takipçisi olduklarına, azınlığın her
zaman yanında olacaklarına vurgu
yaptılar.
Merhum Dr. Sadık Ahmet’in
ölüm yıl dönümü olan 24 Temmuz,
Lozan Barış Antlaşması’nın
imzalandığı tarih aynı zamanda.
Kaderin cilvesi işte…
Lozan Barış Antlaşması’nın
imzalanmasının üzerinden 96 yıl
geçti. Ama ne yazık ki hala Lozan’ın
azınlıklara tanıdığı hakların
ihlalinden bahsediyor ve bu
hakların verilmesi için mücadeleye
devam ediyoruz.
Bu tabii ki çok üzücü bir durum.
Eğitim, din alanında Lozan Barış
Antlaşması’nın azınlıklara tanıdığı
özerklikler, ne yazık ki uygulamaya
yansımıyor. Lozan’ın tanıdığı
ayrıcalıklardan azınlık insanı
yararlanamıyor. 21. yüzyılda,
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede toplu
olarak kimliğini ifade etmek,
dernek kurmak mümkün değil.
En üzücü olanı da sorunların
düzelmek yerine daha da
derinleşiyor olması. Çözümü değil,
çözümsüzlüğü besleyen kararlar,
yasal düzenlemelerle karşı
karşıyayız.
Tüm bu olumsuzlukların içindeki
tek ışık ne biliyor musunuz?
Dr. Sadık Ahmet başta olmak
üzere büyüklerimizin yıllar önce
başlattığı mücadele ruhunun hala
devam ediyor olması. Azınlığın,
haklarının iadesi için verdiği
çabadan vazgeçmemesi…
Ne demişler… Can çıkmadan
ümit kesilmez…
Mücadeleye devam!

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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İstanköy Adası’nda vakıf
arazisinin satılmasına tepki
İstanköy’deki Müslüman Türk azınlığına ait
İstanköy İslam Vakfı’nın arazilerinin birer
birer satılması tepkilere yol açıyor.

ABTTF: “Satış
iptal edilmelidir”
İSTANKÖY Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
Kadri Memiş, “Vakfa ait malların
ne olursa olsun satılmasını
istemiyoruz. Vakıf kendi
kararlarını alamıyor. Yönetiliyor.
Yunan devletinin kurallarına göre
oynuyorlar. İstanköy
Müslümanları olarak bu olanlara
karşıyız.” dedi.
Son olarak İstanköy İslam
Vakfı’na ait İstanköy (Kos)
Adası’ndaki 34 dönümlük arazi
Kos Vakıf Malları İdaresi onayıyla
181 bin euro karşılığında bir turizm
şirketine satıldı. Ocak ayında
alınan kararın ardından satışı
geçen ay resmi olarak tamamlanan
arazi satışı için bölgedeki beş
caminin restorasyon masraflarının
karşılanması gerekçe gösterildi.
İstanköy ve Rodos’taki azınlık
dernekleri, “tayin edilmiş vakıf
yönetimi tarafından usulsüz bir
şekilde” gerçekleştirilen
satışlardan rahatsız olduklarını
ifade ediyor.
İstanköy Müslümanları Eğitim
ve Kültür Derneği Başkanı Memiş,

arazilerin satışı için bölgedeki
camilerin restorasyon
masraflarının bahane edildiğini
belirterek, “Türkiye’den veya
Müslüman devletlerden para
toplanabilir. Bu şekilde tadilatlar
gerçekleşebilir. Veya Yunan devleti
buna bütçe ayırsın. En doğru yol
bu. Biz arazilerin hiçbiri satılamaz
diyoruz ve mücadelemizi
sürdüreceğiz.” diye konuştu.
Çoğu arazi olmak üzere vakfa ait
70’ten fazla mülkün devredildiğini
veya satıldığını dile getiren Memiş,
bu arazilerin çoğunun park,
otopark veya mezarlık amacıyla
belediyelere devredilerek vakfın
elinden alındığını söyledi.
DEPREMDE HASAR GÖREN
CAMİLER 2 YILDIR KAPALI
Öte yandan Memiş, biri Türk iki
kişinin hayatını kaybettiği
Temmuz 2017’deki depremde,
adada ibadete açık olan iki
caminin de gördükleri hasar
nedeniyle hala kapalı olduğunu
ifade etti.
Ada’nın merkezinde bulunan ve

depremde büyük hasar görerek
minaresi yıkılan Defterdar
Camii’nin yanı sıra Germe
Camii’nin de hasar aldığını anlatan
Memiş, camilerin aradan geçen iki
yıla rağmen henüz onarılmadığını
vurguladı.
Bu duruma tepki gösteren
Memiş, “İbadet edilen iki camimiz
vardı. Defterdar hala yıkık.
Germe’de ise çok az bir hasar var.
Projesinin hazırlandığını duyduk.
Bugün yarın derken ertelenip
duruyor. En kısa sürede açılmasını
bekliyoruz.” diye konuştu.
Azınlık dernekleri, söz konusu
mülklerin satışının vakıf malı
oldukları gerekçesiyle hukuki
olarak “usulsüz ve geçersiz”
olduğunu belirtirken, vakıf
yönetimlerinin denetim altında
tutulmaları amacıyla hükümet
tarafından atanmalarına tepki
gösteriyor. Dernekler, durumun
din ve ibadet özgürlüğünü
kısıtladığını da vurguluyor.
Rodos ve İstanköy’de yaklaşık 9
bin Türk yaşıyor.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
İstanköy’deki Türklere ait
vakıf arazisinin tayinli idare
heyeti tarafından satışının
iptal edilmesini istedi.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu,
“İstanköy’de yaşayan Türk
toplumunun kesinlikle karşı
çıkmasına rağmen Türk
Müslüman vakfına ait bir
arazinin tayinli vakıf idare
heyetince, hem de değerinin
çok altında bir fiyata satışının
yapılmasını kınıyor ve bu
satışın kabul edilemez
olduğunun belirtmek
istiyoruz. İstanköy
Müslümanları Eğitim ve
Kültür Derneği ile Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
de yakın geçmişte
yayımladıkları açıklamalarda
bu satışa karşı olduklarını,
hukuki olarak adalardaki
Müslüman Türk vakıf

mallarının satılmasının
mümkün olmadığını dile
getirmişlerdi. Batı Trakya ile
Rodos ve İstanköy adalarında
yaşayan Türk toplumu
kendisine ait vakıfların
yönetiminde söz hakkına
sahip değil ve vakıflar on
yıllardır Yunan hükümetinin
atadığı, Türk toplumunun
kabul etmediği idare
heyetlerince yönetiliyor.
Ülkemiz Yunanistan’ı Türk
toplumunun talebini dikkate
alarak hem Batı Trakya hem
de adalardaki vakıfların idare
heyetlerinin seçimle
belirlenmesine yönelik
gerekli adımları ivedilikle
atmaya ve dini
özgürlüğümüze saygı
göstermeye çağırırken Yunan
makamlarından
İstanköy’deki Müslüman Türk
vakfına ait arazinin satışının
derhal iptal edilmesini talep
ediyoruz.” açıklamasında
bulundu.

“Yunanistan’da Türk – Müslüman vakıf
malları haraç – mezat elden çıkarılıyor”
RODOS, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (ROİSDER),
İstanköy’deki vakıf arazisinin
satılmasına tepki gösterdi.
Dernek tarafından yapılan
açıklamada, “Yunanistan’da
Türk-Müslüman Vakıf Malları
haraç-mezat elden çıkarılıyor.
Son olarak, İstanköy (Kos)
Adası'ndaki 34 dönümlük arazi
İstanköy Vakıf Malları İdaresi
onayıyla 181 bin avro karşılığında
bir turizm şirketine satılmıştır.
2019 ocağında alınan satış kararı,
resmi olarak tamamlanmış
bulunuyor. Bu usulsüz satış ile
birlikte İstanköy Türk-Müslüman

Vakfına ait 70'ten fazla arazi
park, otopark ve mezarlık
amacıyla belediyelere
devredilmiş ve satılmış
bulunmaktadır. Rodos TürkMüslüman Vakıf Malları da aynı
şekilde elden çıkarılmaktadır.
Yunanistan, İstanköy ve
Rodos’daki Türk-Müslüman
vakıfları, ticari kuruluşlar gibi
vergiye tabidir. Buna karşılık
Ortodoks Hıristiyan Kilise
Kurumları ve Kilise her türlü
vergiden muaftır. Burada bir
eşitliğin olmadığı
gözlemlenmektedir. Bu haksız
uygulama, vakıf mallarının elden
çıkartılmasına bahane oluşturma

mekanizmasına dönüşmüştür.
Diğer yandan, Yunanistan’daki
Türk vakıflarının, uluslararası
ikili antlaşmalara uygun olarak
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu
bağlamda, Vakıf (Evkaf)
Nizamnamesi’ne göre ‘Vakıf
Malının alınamaz, satılamaz,
mülk edinilemez ve miras olarak
taksim edilemez’ olmasıdır.
Antlaşmaya göre, Vakıf
Nizamnamesi uyarınca şimdiye
değin gerçekleştirilen satış ve
bağış işlemlerinin tümü
geçersizdir.” ifadeleri yer aldı.
Vakıf mallarının korunmasının
İstanköy ve Rodos’taki Türklerin
din ve ibadet özgürlüğü ile ilintili

olduğu belirtilen açıklamada,
“Adalardaki din ve ibadet
özgürlüğünün cemaat
olarak
kullanılabilmesi
vakıf mallarının
korunmasıyla
elzemdir. Bu
nedenle Yunan
yönetimleri
tarafından
atanmakta olan
yönetim
kurullarının
sürdürdüğü tasfiye
işlemlerinin, aynı
zamanda din ve ibadet
özgürlüğünü kısıtlayan bir

niteliği olduğu açıktır.
Dernek olarak İstanköy
Türk – Müslüman
Vakıf
mallarının
satışını
şiddetle
kınıyor,
Yunanistan
Devleti’nden
Rodos ve
İstanköy
Türklerine
uygulanmakta
olan asimilasyon
politikalarına son
vermesini talep ediyoruz.”
denildi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Yeni dönemde “eski yöntem
ve söylem”e devam!

B

atı Trakya Türklerinin, vatandaşı
olduğu ülke Yunanistan için tehlike
olarak gösterilmesi bizlerin hiç de
yabancı olmadığı bir durumdur aslında. Klasik
bir “nefret söylemidir” de aynı zamanda. Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumu bugüne
kadar hiçbir zaman ülkesi Yunanistan
açısından “milli” bir tehlike arz etmemiştir.
Ülkenin güvenliği ve huzuruna kastedecek
hiçbir faaliyet içine girmemiştir. Kaldı ki Batı
Trakya’da yaşayan Türklerin yapısı ve
karakterinin buna uygun olmadığını kendine
“devlet” denilmesini isteyen her yapı
rahatlıkla anlar.
Hal böyle olmasına rağmen, Batı Trakya
Türklerini bir tehlike, tehdit ve korku nedeni
olarak gösteren ve böyle bir algıyı yaratmak
isteyen politikacılar var. Geçmişte olduğu gibi
ne yazık ki günümüzde de var. 2019 yılında
dahi, yaklaşık 40 yıldır Avrupa Birliği üyesi
olan Yunanistan’da, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın çözüm bekleyen bir çok
sorununun olduğunu görmek istemeyen, bu
sorunların üzerini örtmeyi kendine amaç

edinen çevrelerin, gerçeği çarpıtma
gayretlerini hayretle izliyoruz.
Malum 7 Temmuz’da bir seçim yaşadık.
Seçimler sonucunda dört buçuk yıllık SİRİZA
(4 yıla yakını aşırı sağ ANEL ile birlikte) iktidarı
gitti, Yeni Demokrasi Partisi iktidarı geldi. Her
hükümet değişikliğinde doğaldır ki tüm
toplum kesimleri gibi azınlık toplumu da bir
beklenti içine girer. Bugüne kadar yaşadığımız
tecrübeler ümitli olmayı zorlaştırsa da, Batı
Trakya Türklerinde de yeni döneme dair
beklentiler var.
Bu beklentilerin gerçeğe dönüşmesi ve
sorunlarımızın çözüm sürecine girmesi için
öncü olması gerekenler doğal olarak
bölgemizdeki azınlık ve çoğunluk
milletvekilleri olması gerekir. Bölgede
yaşayan insanların (Türklerin ve Yunanlıların)
oylarıyla seçilen vekiller öncelikli olarak
yaşadığımız yıllanmış problemlerin çözümünü
talep etmelidir. Bizi en iyi anlayacak, en iyi
tercümanlığımızı yapacak olan kişiler onlardır.
Ancak gel gör ki dört yıl önce yapılan
seçimlerde seçim sisteminin azizliğine

uğrayarak milletvekilliğini kaybeden, 7
Temmuz seçimlerinde yeniden seçilerek
milletvekili olan Gümülcineli Evripidis
Stilyanidis’in ilk açıklamaları, daha işin
başında ümitlerimizi tırpanladı. Daha önceki
YDP hükümetlerinde bakanlık görevlerinde de
bulunan ve partisi içinde önemli bir yeri olan
Stilyanidis seçildikten sonra ilk röportajını
Atina Haber Ajansı’na verdi. Stilyanidis
röportajda Batı Trakya’daki sorunların “milli
bir boyutu” olduğunu söylemiş. Ve bölgenin
en önemli sorunu olarak da Müslüman ve
Hıristiyan nüfusu arasındaki dengenin
bozulmasını göstermiş. Şahsen önceliği de bu
konuya vereceğini ifade etmiş. İki unsur
arasındaki nüfus dengesinin (yani bölgede
yaşayan Türklerle, Yunanlılar arasındaki nüfus
dengesinin) bozulmasının “komşuların
bölgeye karışmaları için iştahlarını
kabarttığını” iddia etmiş.
Türklerin en yoğun olarak yaşadığı Rodop
ilinden seçilen sayın Stilyanidis aslında
mealen “Türkler artıyor, Yunanlılar azalıyor.
Nüfus dengesi değişiyor. Bu ciddi bir
problemdir. Bu konuda mutlaka bir şeyler
yapmak gerekiyor” demek istemiş. Bölgedeki
sorunların “milli boyutu var” diyerek de
kendince “tehlikeye” dikkat çekmiş.
“Birşeyler yapmaz isek memleket elden
gidecek” demenin başka türlüsü.
Bunun aslında açıkça milli açıdan bir
“tehlike – tehdit” algısı yaratmaya dönük
gayret olduğunu söylemek gerekiyor. Sayın
Stilyanidis benzer beyanatları geçmişte de
yapmıştı. Anlaşılan yeni dönemde de yine
“eski” yöntemler ve söylemler geçerliliğini
koruyacak.
Batı Trakya’da ekonomik krizin olumsuz
etkilediği, işsizlikten, yoksulluktan
etkilenerek bölgeden göç eden kesimin
Müslüman Türkler olduğunu, bunun zaten
küçük olan bölgemizde açıkça görüldüğünü
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hatırlatmak isterim. Ancak durum sayın
Stilyanidis’in iddia ettiği gibi olsa bile, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın ülke için bir tehdit ve
tehlike olmadığını bilmesi gerekirdi. Azınlık
bugüne kadar “tehdit ve tehlike”
çığırtkanlarını haklı çıkartabilecek en ufak bir
eylem içinde olmamıştır. Hak arama
mücadelesini dahi en yumuşak yöntemlerle
sürdürmektedir. Her şey bir yana, yan yana
yaşadığın bir toplumu, yani azınlığı ülkenin
geneline “tehlike ve tehdit” olarak lanse
etmenin acaba farkında mıydı sayın
Stilyanidis? Bu iddiaların azınlık insanının
zihninde ve psikolojisinde nasıl bir etki
bıraktığı hiç düşünüldü mü?
Azınlığımızı ülke açısından hiç de hak
etmediği bir şekilde gösteren ve aynı
zamanda azınlık insanına haksızlık yapıldığını
düşündüğümüz bu ve bunun gibi “icraatlara”
azınlığın oylarıyla seçilen ve azınlığı mecliste
temsil eden milletvekillerimizin ve siyasilerin
gereken cevabı vermesi gerektiğini de
vurgulamak gerekir. Bir gerçeği daha ifade
etmek istiyorum. Son yıllarda azınlık
milletvekilleri söylem ve eylem bakımından
bölgedeki Hıristiyan Yunanlı seçmene
yakınlaşmaya çalışırken, çoğunluk
milletvekilleri ve özellikle bazıları aynı
hassasiyeti göstermiyor. Yani her açıdan
zorluklarla karşı karşıya olan azınlık insanıyla
empati kurmaya çalışmıyor.
Yeni dönemde eski yöntem ve söylemlerin
geçerli olmayacağına inanmak isteriz.
Yukarıda analiz etmeye çalıştığımız azınlığı
tehdit – tehlike odağı gibi gösteren iddia ve
tezlerin de “eski” dönemden bugüne kadar
gelen “kalıntılar” olduğuna inanmak istiyoruz.
Zira, bir dönemi daha eski söylem ve
yöntemlerle geçirme lüksü yok! Ne bu
bölgenin, ne de bölgedeki demokrasi ve insan
haklarının!..

Miçotakis’den, Erdoğan’a “cesur adımlar” çağrısı
BAŞBAKAN Kiriakos Miçotakis,
Türkiye ile ilişkilere yönelik, “Cesur
adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum.” dedi.
Hükümet programının görüşüldüğü
meclis genel kurulunda yaptığı
konuşmada, “Öfkeli bir retorikten uzak
durarak” uluslararası hukuk ve dostane iş
birliği yönünde ilerlemek istediklerini
belirten Miçotakis, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
seslenerek, “Cesur adımlar atacağımız
ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a
çağrıda bulunuyorum.” dedi.
Miçotakis, “Bu coğrafyada birlikte
yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve
silahlanma yarışı iki ülkeyi
de değerli
kaynaklarından mahrum
ediyor. Bunlar
ülkelerimizin yararına
kullanılabilir.”
ifadelerini kullandı.

Mati’deki yangın felaketinin
üzerinden 1 yıl geçti
GEÇEN yaz Atina’nın Mati
bölgesinde çıkan ve 102 kişinin hayatını
kaybetmesine sebep olan yangın
felaketinin üzerinden bir yıl geçti.
Yangının birinci yıl dönümü
sebebiyle ilk anma töreni 21 Temmuz
Pazar günü felaketin yaşandığı bölgede
düzenlendi. Anma törenine Vatandaşı
Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis,
Attiki Eyaleti’nin yeni seçilen başkanı
Yorgos Patulis ve bölge belediye
başkanlarının yanı sıra felakette
yakınlarını kaybedenler ile hayatını
kaybedenleri anmak isteyen çok sayıda
vatandaş katıldı.
Anma töreni sırasında konuşan
Bakan Hrisohoidis hükümet olarak
bundan sonra benzeri felaketlerin
yaşanmaması için her türlü çabayı
göstereceklerini belirterek, hayatını
kaybedenleri hüzünle andığını belirtti.
23 Temmuz Salı günü yapılan anma
törenine ise Başbakan Kiriakos
Miçotakis de katıldı. Törene başbakanın
yanı sıra hayatını kaybedenlerin
yakınları ve güvenlik güçlerinin
temsilcileri katıldı.
Bu arada Başbakan Miçotakis, 22
Temmuz Pazartesi günü bölgenin ve
yangından etkilenenlerin yaralarını
sarmaları için atılacak yeni adımları
açıkları. Söz konusu adımlara göre Özel

Yardım Hesabı’nda 1 yıl boyunca
bekleyen 31 milyon euroluk miktar
bölge ve yangınzedeler için
kullanılacak, geçen yıl çok miktarda
yanıcı maddenin biriktiği Neos Vuças
bölgesindeki arsa temizlenecek, yangın
sonucunda ağır şekilde yararlanan tüm
vatandaşlar her türlü ilaç ve tıbbi
hizmetten ücretsiz olarak
yararlanabilecek, Mati bölgesindeki
yangından etkilenenlerden 5 yıl
boyunca emlak vergisi (EMFİA)
alınmayacak, bölgenin yeniden
yapılanması ve zararların düzeltilmesi
için 20 milyon euro tahsis edilecek.
Hatırlanacağı üzere geçen yıl 23
Temmuz günü Atina’nın yaklaşık 20

kilometre kuzeydoğusundaki Penteli
bölgesinde ormanlık alanda çıkan
yangının şiddetli rüzgar nedeniyle sahil
kenarındaki Mati ve civarındaki
bölgelere sıçramasıyla ülkenin en
büyük yangın felaketlerinden biri
yaşanmıştı. Yangın sırasında 93 kişi
yanarak hayatını kaybederken, 9 kişi
ise yangından kurtulmak için girdikleri
denizde boğularak can vermişti.
Yangın felaketinin ardından
dönemin Kamu Düzeni ve Vatandaşı
Koruma Bakan Vekili Nikos Toskas
görevinden istifa etmişti.
Yangın sırasında yaşanan ihmallerle
ilgili olarak adli soruşturma halen
devam ediyor.
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Stilyanis’te “nüfus
dengesi” endişesi
Rodop YDP
Milletvekili
Evripidis
Stilyanidis,
Batı
Trakya’daki
nüfus dengesini
temel sorun
olarak görüyor.

RODOP ili Yeni Demokrasi
Partisi (YDP) Milletvekili
Evripidis Stilyanidis,
Trakya’daki en önemli sorunun
bölgenin demografik açıdan
zayıflaması ve Müslümanlarla,
Hristiyanlar arasındaki nüfus
dengesinin bozulması
olduğunu iddia etti.
Stilyanidis, özellikle Rodop ve
İskeçe illerindeki nüfus
dengesinin değişmesinin,
komşuların bölgeye meşru
olmayan müdahaleleri
konusunda iştahlarını
kabarttığını savundu.
Stilyanidis, söz konusu
durumun temel
nedenleri olarak;
ekonomik kriz
nedeniyle
dinamik nüfusun
göç etmesini, geri
kalmışlığı ve
işsizliği gösterdi.

“BÖLGEDEKİ
SORUNLARIN
MİLLİ BİR
BOYUTU VAR”
Atina – Makedon
Haber Ajansı’na
konuşan
Stilyanidis,
Trakya’daki
sorunların yoğun
bir şekilde “milli
bir boyuta” sahip
olduğunu
belirterek,
bölgenin güney
Avrupa’nın enerji
koridoru ve
Avrupa Birliği’nin
doğu sınırı olarak
Yunanistan
açısından
jeopolitik önemi

ANMA

AYDIN HAKKI’yı aramızdan
ayrılışının 2. yılında sevgi, özlem
ve rahmetle anıyoruz.
AİLESi

olduğunu dile getirdi.
Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin ekonomik
olarak ve öğrenci sayısı
açısından desteklenmesi
gerektiğini ifade eden
Stilyanidis, dört mevsim
turizminin, tarım sektörünün
de teşvik edilmesi gerektiğini
vurguladı. Patra kentine hukuk
fakültesi açılması kararını iptal
eden Miçotakis’e teşekkür eden
Stilyanidis, başbakanın siyasi
akıl ve milli çıkar
doğrultusunda hareket ettiğini
savundu.

“TÜRKİYE HAPSEDİLMİŞ
HİSSEDİYOR”
Doğu Akdeniz’deki olaylarla
ilgili soruyu da yanıtlayan
Stilyanidis, Türkiye’nin her
hareketinin Trakya’da şok
dalgası yarattığını ve benzer
durumların geçmişte
yaşandığını ifade etti. İki ülke
arasındaki güvensizlik
ortamının, bölgedeki nüfus
üzerinde olumsuz etki
yarattığını ve bölgeyi izole
ettiğini savunan YDP
milletvekili, Türkiye’nin
kendini coğrafyasına ve
uluslararası hukuka
hapsedilmiş olarak hissettiğini
iddia etti, bunun sonucunda
da saldırgan bir şekilde tepki
gösterdiğini ve tüm tarafları
müzakere masasına çekmeye
çalıştığını öne sürdü.
Stilyanidis, Avrupa Birliği’nin
daha aktif diplomatik, siyasi ve
ekonomik inisiyatifler alması
gerektiğini, aksi halde
uluslararası bir role sahip olma
durumundan vazgeçtiği
anlamına geleceğini sözlerine
ekledi.

Azınlık milletvekillerine
gölge kabinede görev
RODOP ili KİNAL – PASOK
milletvekili İlhan Ahmet,
partisindeki gölge kabinede
Dijital Politika Bakanlığı’ndan
sorumlu bölüm başkanı oldu.
İskeçe KİNAL Milletvekili
Burhan Baran’a da, sağlık
bakanlığından sorumlu başkan
yardımcılığı görevi verildi.
7 Temmuz seçimlerinde
Rodop milletvekili seçilen İlhan
Ahmet, meclis genel kurulunda
gerçekleşen 18. dönem
milletvekili yemin töreninin
ardından mazbatasını alarak
göreve başladı. İlhan Ahmet,
yemin töreninin ardından
KİNAL meclis grubu üyeleri
arasında yapılan görev
dağılımında, Diğital Politika,
Telekomünikasyon ve
Enformasyon Bakanlığı’ndan
Sorumlu Bölüm Başkanı olarak
atandı.

DR. BURHAN BARAN
SAĞLIKTAN SORUMLU
Öte yandan, İskeçe KİNAL
Milletvekili Burhan Baran,
partisinin gölge kabinesinde
sağlık bakanlığından sorumlu
başkan yardımcısı oldu.
7 Temmuz seçimlerinde

İskeçe milletvekili seçilen Dr.
Burhan Baran, meclis genel
kurulunda gerçekleşen 18.
dönem milletvekili yemin
töreninin ardından mazbatasını
alarak göreve başladı. Dr
Burhan Baran, yemin töreninin
ardından KİNAL meclis grubu
üyeleri arasında yapılan görev
dağılımında, Sağlık
Bakanlığı’ndan Sorumlu Bölüm
Başkan Yardımcısı olarak
atandı.
Milletvekili Baran
yayımladığı yazılı açıklamada,
yıllar sonra İskeçe ilinden iki
azınlık milletvekili seçme
başarısını gösteren seçmene de
teşekkür etti. Milletvekili Dr.
Burhan Baran, “Bana bu
mutluluğu ve ayrıcalığı yaşatan
tüm seçmenlerimize bir kez
daha teşekkür ediyorum. Yeni
dönemin azınlığımıza ve
ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.” ifadelerine yer
verdi.
Burhan Baran ayrıca, meclis
çalışmaları başlangıcında
kendisine tecrübeleri ile
yardımlarını esirgemeyen
Rodop KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet’e teşekkür etti.

Musa Yurt’un acılı günü
BATI Trakya
Türkleri Dayanışma
Derneği Teşkilat
Başkanı ve Batı
Trakya Eğitim,
Araştırma ve Cami
Yaptırma Vakfı
(BATCEV) Başkanı
Musa Yurt’un oğlu
Melih Yurt vefat etti.
Melih Yurt, 24
Temmuz Çarşamba
günü sabah
saatlerinde
İstanbul’daki evinde
hayatını kaybetti. 44
yaşında hayata veda
eden Melih Yurt, 25
Temmuz Perşembe
günü
Zeytinburnu’ndaki
Batı Trakya Camii’nde öğle namazını sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1975 yılında doğan ve turizm işiyle uğraşan Melih Yurt, bir kız ve bir erkek çocuk babasıydı.
GÜNDEM Gazetesi olarak merhuma rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.
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Mayıs 2019
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Telefon şarj olmuyorsa
önce bunları deneyin
Android'li telefonunuz şarj olmayı
kabul etmiyorsa, servise gitmeden
önce deneyebileceğiniz bu 5
ipucuna göz atın.
TELEFONUN şarj olurken
hangi süreçlerden geçtiğiyle
muhtemelen
ilgilenmiyorsunuz, kabloyu
taktıktan ve ses tonunu
duyduktan sonra cihazı kendi
haline bırakıyorsunuz. Ancak
bazen telefonlar, çeşitli
nedenlerle şarj olmayabiliyor.
Bu durumda hemen bir servis
merkezine koşmadan önce
yapabilecekleriniz var.
İşte şarj olmayan
telefonunuzda
deneyebileceğiniz birkaç şey.
1. Telefonu Baştan Başlatın
Sorunları çözmeye
başlamadan önce ilk adımınız,
yeniden başlatmak olmalı. Güç
düğmesini basılı tutun ve
yeniden başlat seçeneğini
kullanın. Şarj işlevi geri gelirse,
üçüncü parti uygulamaları
gözden geçirin ve
güvenmediğiniz uygulamaları
kaldırın.
2. Güvenli Modda Şarj
Etmeyi Deneyin
Güvenli mod, telefonunuzu

sadece orijinal yazılımıyla
çalışmaya kısıtlar. Üçüncü parti
uygulamalar, güvenli modda
çalışmayacağından, sorunun
kaynağının uygulamalar olup
olmadığını bu şekilde
anlayabilirsiniz.
Yeni Android'li cihazların
çoğunda güvenli moda geçmek
için güç düğmesini basılı tutun,
çıkan ekranda gücü kapat
düğmesini basılı tutun. Onay
verdikten sonra telefonunuz,
güvenli modda başlayacaktır.
Güvenli moddan çıkmak için
aynı yolu izleyin, ancak
yeniden başlat seçeneğini
kullanın.
3. Farklı Kablo / Priz /
Adaptör Deneyin
Şarj sorununun kaynağı,
telleri kopan bir kablo, bozulan
adaptör ve hatta elektriği
iletmeyen priz olabilir. Bu
nedenle farklı bir kablo,
adaptör ve güç kaynağından
şarj etmeyi deneyin. Kablonun
çalışıp çalışmadığını, telefonu
USB'den PC'nize bağlayarak
test edebilirsiniz.

Telefon PC'den şarj oluyorsa,
sorun elektrik prizinde veya şarj
adaptöründe demektir. Sorun
adaptörde ise, orijinal bir
adaptör almanızı veya güvenilir
bir üçüncü parti üreticiyi tercih
etmenizi öneriyoruz. Taklit
ürünler tehlikeli olabildiğinden
bunlardan uzak durun.
4. Yazılımsal Bir Sorun
Olmadığından Emin Olun

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) İspati,
İrsi 2) Damla, Hf, Ar 3)
Er, Incalız 4) Apak,
Amal 5) Ah, Mn, Sıla 6)
Lagar, Kaş 7) Akar, Nas,
Mı 8) Şekil, Caka 9) Al,
Fukara 10) Kefe, Arka
11) Kr, Nokta 12) Emare,
Kav 13) Hasar, Teori 14)
Maki, Reklam.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)İdea, Vaşak, Ohm 2)
Sarpa, Kelek, AA 3) Pm,
Ahlak, Fresk 4) Alık,
Arife, Mai 5) Tan, Mg,
Lu, Nar 6) Canan, Klor
7) Ham, Raca, Kete 8)
İflas, Sarat, Ek 9) Ilık,
Karakol 10) Saz, Lama,
Ara 11) İr, Şaşı, Takvim.

SOLDAN SAĞA
1)Katman bulut – (halk dili) Ağabey 2) Altın’ın simgesi – Somurtkan 3) Söz dinleme, boyun eğme –
İridyum’un simgesi – Radyum’un simgesi 4) Makam,
mevki – Uçabilen memeli hayvan 5) Klasik Türk müziğinde bir makam – Sakırga 6) Büyük erkek kardeş –
Karamsarlık 7) (halk dili) Yetişkin – Büyük atardamar
– Dokuzdan sonra gleen sayı 8) Bir tür labaratuvar
kabı – Kaburga 9) Belirti – Lityum’un simgesi –
Kırmızı renkli bir balık 10) Millet bahçesi – (halk dili)
Zincirden yular 11) Bir hükümdarın yönetimi altındaki
halk – Vilayet 12) Tantal’ın simgesi – Kuram, teori 13)
Üzme, sıkıntı verme – Yalın – Kırmızı 14) Yer altı
boşluklarının tavan ve yan duvarlarında bulunan
gevşemiş veya düşebilir kaya parçası – Bakır, çinko
ve kalay alaşımı, bronz.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Yıldırım – Takım, grup – Eşi olmayan, biricik 2) Ruh
hastalığı nöbeti – (halk dili) Anlaşmazlık 3) Eski
Türklerde vezir – Bir nota – Yabani hayvan yakalama
işi 4) Kalın, kaba baston – Bizmut’un simgesi –
(kimya) Parafin 5) (eski) Çinko – Çıplak – Devletin
yasama organları tarafından konulan ve uyulması
gereken kuralar bütünü 6) Tümör – Negatif elektrikle
yüklü iyon – Bir tür giysi 7) Başka, öteki, diğer – Katı
durumdan sıvıya geçme – Nam, şöhret 8) Bir feldspat
türü – Oymak 9) Arsenik’in simgesi – Kulağın duyduğu titreşim – Başlangıcı olmayan 10) (halk dili)
Bayır – (eski) Tanrı – Taraf, cihet 11) Organ – Elastiki
– İnme, nüzul.

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

1

Şarj simgesinin çıkmaması,
mobil işletim sistemlerinde
rastlanan bir durum. Ampere
uygulamasını yükleyerek
telefonun ne kadar şarj veya
deşarj olduğunu görebilirsiniz.
Sorun işletim sisteminin
simgeyi göstermemesi ise, bir
güncelleme gelmesini
bekleyebilir veya telefonu
sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

2

3

4

5

6

5. Şarj Portunu Temizleyin
Şarj bağlantısı, toza maruz
kaldığından ve sıkça takılıp
çıkarıldığından telefonun en
savunmasız noktalarından bir
tanesi. Şarj portuna yakından
bakın ve içerisinde kir veya
başka bir nesnenin olup
olmadığını kontrol edin. Burada
temizlik yaparken dikkatli
olmaya özen gösterin.

7

8

9
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Dr. Sadık Ahmet
24. ölüm
yıl dönümünde
anıldı
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
lideri, Dostluk Eşitlik Barış
Pastisi’nin kurucusu ve Rodop eski
bağımsız milletvekili merhum Dr.
Sadık Ahmet 24. ölüm yıl
dönümünde anıldı.
DEB Partisi ve Dr. Sadık
Ahmet’in ailesi tarafından
düzenlenen anma etkinliklerine
bu yıl anavatan Türkiye’den üst
düzey temsilciler katıldı. Dr.
Sadık Ahmet için gerçekleştirilen
anma etkinliklerinde Türkiye
Cumhuriyeti devletini, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
temsil etti. Özel uçakla
Ankara’dan Dedeağaç
havaalanına gelen Şentop ve
beraberindeki heyet burada
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin, Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve
Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet ile oğlu Levent Sadık
Ahmet tarafından karşılandı.

TÜRKİYE’DEN
GENİŞ ÇAPLI KATILIM
Gümülcine’deki anma törenine
TBMM Başkanı ve Tekirdağ
Milletvekili Mustafa Şentop’un
yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, Büyük Birlik
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Destici, Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Başkanvekili ve İstanbul
Milletvekili Engin Altay,
milletvekilleri, belediye
başkanları ve çok sayıda davetli
katıldı.

Anma törenine ayrıca Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, yeni seçilen Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, yeni seçilen
Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüyesin, azınlık
dernek başkanları, yerel
yöneticiler ve çok sayıda azınlık
temsilcisi ve soydaşlar katıldı.
Sadık Ahmet için düzenlenen
anma töreni sala ve Kur’an-ı
Kerim okunmasıyla başladı.
Duayı ise Edirne Müftüsü
Emrullah Üzüm yaptı.
Sunuculuğunu DEB Partisi
Gençlik Kolu Başkanı Burak
Adil’in yaptığı anma töreninde ilk
olarak DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu söz aldı.

ÇİĞDEM ASAFOĞLU
Anma törenine katılanları
selamlayarak konuşmasına
başlayan Çiğdem Asafoğlu
şunları belirtti: “Rahmetli
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i bir
kez daha rahmet, minnet ve
şükranla anıyorum. Dr. Sadık
Ahmet’in kutsal mirası olan DEB
Partisi Genel Başkanı olmaktan

büyük bir onur ve gurur
duyduğumu belirtmek istiyorum.
Onun yolunda taviz vermeden
ilerleyeceğimi ve bu davadan asla
vazgeçmeyeceğimi bir kez daha
üstüne basarak vurgulamak
istiyorum. Bizler Batı Trakya
Türkleri olarak bu topraklarda
rahat nefes alabiliyorsak Dr.
Sadık Ahmet’e çok şey borçluyuz.
Onun ve sizlerin huzurunda
emanetinin emin ellerde
olduğunu söylemek isterim.
Liderimiz Dr. Sadık Ahmet
bundan tam 24 yıl önce şaibeli bir
trafik kazasında hayatını
kaybetti. Canını teslim ettiği aracı
partimizin genel merkezinden
birileri gelip çaldı. DEB Partisi
olarak bizler o aracı geri istiyoruz.
O aracın üzerinde bizim
liderimizin kanı bulunmakta.
Dolayısıyla hem bizim, hem ailesi
hem de tüm Batı Trakya Türkleri
için anlamı ve değeri çok büyük.
Aracı ortadan kaldırarak, çalarak
hiç bir şeyi unutturamazsınız.
İnsanların kimliği, acısı, manevi
hisleri asla çalınamaz. Sorunlar
bir şeylerin üstü örtülerek değil
aksine demokratik bir şekilde
istişare ederek çözülür.
Konuşmama Dr. Sadık Ahmet’in
herkesin beyinlerine kazınan
cümleleri ile son vermek
istiyorum. Eğer Türk olmak bir
suçsa burada tekrar ediyorum
ben bir Türküm ve öyle

kalacağım.”

FUNDA SADIK AHMET
Sadık Ahmet ailesi adına söz alan
Funda Sadık Ahmet Alp, “Ben 12
yaşındayken kaybettim babamı.
Aynı araç içinde hepimiz vardık.
O gün bu gündür burada her 24
Temmuz’da ona şiirlerimle kısaca
sesleniyorum.” dedi ve babası
adına yazdığı bir şiiri okudu.

ENGİN ALTAY
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay da yaptığı konuşmada, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın hakları
için mücadele eden merhum Dr.
Sadık Ahmet’i rahmetle ve
minnetle andıklarını söyledi.
Altay, “Dr. Sadık Ahmet dostluk,
eşitlik ve barış arıyordu. Çok şey
istemedi. Batı Trakya Türkleri
İstanbul’daki Rum Ortodokslarla
Lozan’a göre ve Türkiye Yunanistan arasında yapılan ikili
mutabakatlar çerçevesinde birdir
ve eşittir. Yani bizler sadece ve
sadece mütekabiliyet istiyoruz.
İstanbul’da biz patrik
atamıyorsak, burada da müftü
atanmasını istemiyoruz.
İstanbul’daki Ortodokslara biz
nasıl rahat bir şekilde Rum ve
Ortodoks diyorsak, Batı
Trakya’daki Müslümanlara da
Yunan hükümetinin ve Yunan
kardeşlerimizin Türk ve
Müslüman denmesinden
korkmamasını ve çekinmemesini,
doğal olarak mütekabiliyetin bir
karşılığı olarak bekliyoruz. Dr.
Sadık Ahmet Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın
sorunlarının dünya kamuoyuna
duyurulmasında önemli bir rol
oynadı. Bugün gelinen noktada
hala Türk ve Müslümanlık
konusunda sizler sıkıntı
yaşıyorsanız biz anavatan
siyasetçileri olarak bu konuda
kendimizde bir parça kusur
aramak durumundayız ve bir öz
eleştiri yapmak zorundayız diye
düşünüyorum. Buradan dost,
kardeş ve komşu olarak yaşamak
istediğim Yunanistan hükümet
temsilcilerine de bu vesileyle
seslenmek isterim. Batı Trakya
Türkleri Yunanistan için bir
tehdit değildir. Nitekim bizler

İstanbul’daki Rum ve
Ortodoksların varlığını
Türkiye’nin bir güzelliği olarak
görüyoruz ve aynı anlayışı
Yunanistan hükümetinden de
şüphesiz olarak istiyoruz. İnsan
hakları konusunda Yunanistan’ın
yeni hükümetinden Batı Trakya
Türkleri ile ilgili olumlu ve yeni
adımlar atılacağına dair
umudumuzu da korumak
istiyoruz.” diye konuştu.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın vakıf malları
konusunda yaşadığı sorunlara da
değinen Engin Altay, “Türkiye
Cumhuriyeti hükümetinin
İstanbul’daki Rum Ortodoks
Azınlığı’nın vakıf malları ile ilgili
attığı olumlu adımlar ortadadır.
Bunun aynı şekilde Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın vakıf
malları için yapılması da
temennimizdir.” dedi.

MUSTAFA DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Başkanı Mustafa Destici de
konuşmasında, kendisini Batı
Trakya’ya ilk olarak eski BBP
Partisi başkanı rahmetli Muhsin
Yazıcıoğlu’nun getirdiğini ve o
günden itibaren her fırsatta
bölgeye gelmeye çalıştığını dile
getirdi. Destici, “Dr. Sadık
Ahmet’in kurduğu Dostluk Eşitlik
Barış Partisi büyük zorluklarla
bugün de mücadelesini
sürdürüyor.
Bu topraklarda verdikleri zorlu
mücadele için desteği sonuna
kadar hak ettiklerini
düşünüyorum ve desteksiz
bırakılmamaları gerektiğini
söylemek istiyorum. Buradaki
insanlarımız gerçekten yiğit
insanlar, kahraman insanlar.
Burada mücadele etmek
gerçekten çok zor. Burada şunu
da belirtmek isterim ki Balkanlar,
Kosova, Makedonya, Bosna,
Kırım, Türkmeneli kısacası Türk
ve Müslümanların yaşadığı her
yere devletimiz güçlü bir şekilde
elini uzatıyor. Bu gayretini
sonuna kadar gösteriyor. Bundan
büyük memnuniyet duyuyoruz,
ama daha fazlasının yapılmasının
gerekli olduğu konusunda da
hepimiz hemfikiriz.” ifadelerini
kullandı.
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müftülerin burada yaşayan Türk
azınlığın seçimiyle belirlenmesine dair
hükümler ihlal ediliyor. Ayrıca son

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu konuşmasında, Dr. Sadık
Ahmet’in büyük bir mücadele meşalesi
yaktığını vurguladı.
Karamollaoğlu şunları dile getirdi:
“Kendisi hayatını bu yola vakfetti ve
inanıyoruz ki gerek kurduğu partinin şu
anki yöneticileri, gerekse ailesi ve onu
sevenler bu meşaleyi taşımakta kararlılar.
Biz Türkiye’deki siyasilerin birliktelik
içinde bu mücadeleye daha fazla destek
vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.
Diğer yandan Yunan hükümetine de
Türkiye’deki azınlıklara verilen hakların
aynen buradaki Türk ve Müslüman
kardeşlerimize tanınmasının aslında
uluslararası kurallara göre bir vecibe
olduğuna inanıyorum ve bunu burada
vurgulamayı bir vazife olarak görüyorum.”

MERAL AKŞENER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
kendisinin mübadil bir ailenin çocuğu
olduğunu, ailesi Drama yerine İskeçe veya
Gümülcine’de yaşıyor olsaydı kendisinin
de bir Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
mensubu olacağını söyledi. Akşener,
Türkiye’nin tüm siyasi partilerinin Batı
Trakya’da olduğunu hatırlatarak şunları
ifade etti: “Türkiye Cumhuriyeti Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na
mecburdur, borçludur. Yıllar önce buraya
geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti’nin
yöneticileri olarak ben dahil herkes adına
sizden özür dilemiştim, bugün de özür
diliyorum. Bizler size karşı görevimizi
yerine getiremedik. Yıllar evvel bu mezarın
başında konuşulan herşey bugün yine
aynen konuşuluyor. Dünyanın hiç bir
yerindeki Türkler çatısı altında yaşadıkları
ülkelerin kanunlarına, bütünlüğüne
hainlik etmemişlerdir, itiraz etmemişler,
bölücülük yapmamışlardır. Batı Trakya
Türk ve Müslüman Azınlığı umarım sizlere
ilettiğim özrü kabul edersiniz, umarım
hakkınızı bize helal edersiniz. Sadık Ahmet
ne için şehit oldu? Haklarımız için,
Türklüğümüz için, dinimiz için, Türk
kelimesinin yasaklanmasının önüne
geçmek için. Tekrar ediyorum umarım
özrümüzü kabul edersiniz.”

MUSTAFA ŞENTOP
Türkiye Cumhuriyeti devleti adına
törene katılan TBMM Başkanı Mustafa
Şentop törende yaptığı konuşmada, Dr.
Sadık Ahmet’in cesaret ve kararlılıkla
yaşamı boyunca verdiği mücadelenin
örnek teşkil ettiğini belirterek, “Sadık
Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının
birlik ve beraberliğinin simgesi haline
gelmiştir. Bugün burada bir kahramanın

kabri başında bulunuyoruz.” dedi.
“Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın
selam ve sevgilerini getirdim.” diyen
Şentop, Türkiye’nin, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının her zaman
yanında olduğunu ve olmaya devam
edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, 2017 yılında Batı Trakya’yı
ziyaret etmesinin Türkiye’nin Batı
Trakya Türk azınlığı ile olan
dayanışmasının en açık göstergesi
olduğunu anlatan Şentop, “Bilmenizi
isterim ki gönlümüz, kalbimiz her zaman
sizinledir. Soydaşlarımızın haklarını
korumak, Türkiye’nin dış politika
önceliğidir. Sayın Cumhurbaşkanımız
desteğimizi her vesileyle en güçlü
şekilde ifade etmektedir. Onun ifade
ettiği gibi aramızdaki bu muhabbeti ne
zaman etkileyebilir, ne de mesafeler.”
diye konuştu.
Şentop, Türkiye’nin Batı Trakya’daki
Türk azınlığın hak ve hukukunun
korunması ve durumunun iyileştirilmesi
hususlarını uluslararası platformlarda
gündeme taşımaya ve takip etmeye
çalıştığını vurgulayarak, azınlık
toplumunun da kendi meselelerini gerek
siyasi düzlemde, gerekse uluslararası
platformlarda gündeme getirmesi
gerektiğini kaydetti.
Bu kapsamda azınlık mensubu Türk
milletvekilleriyle yakın iş birliğinin
önemine işaret eden Şentop,
“Haklarınızı meşruiyet çerçevesinde
aramaya devam ediniz. Uluslararası
toplumdan beklentilerinizi TBMM
Başkanlığı olarak uluslararası
parlamenter platformlarda da gündeme

getirdik ve getirmeye devam edeceğiz.
Bu bakımdan soydaş milletvekilleriyle
yakın temasta olmayı arzu ediyoruz ve
buna dair çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop sözlerine şöyle
devam etti: “Türk azınlığın haklarını
belirleyen 100 yıl önce yapılmış
anlaşmalar var. Dini liderlerin
belirlenmesine yönelik 1913 anlaşması
var. Bu anlaşmada Müslümanların kendi
liderlerini seçimle belirleyeceğine dair
hükümler var. Ayrıca altında Türkiye ve
Yunanistan’ın imzası bulunan Lozan
Antlaşması’yla her iki ülkedeki
azınlıkların hakları taahhüt altına
alınmış. Aradan yüz yıl geçmiş, dünyada
çok değişiklikler olmuş, özellikle insan
hakları, eğitim hakları alanında, dini
hürriyetlerle ilgili olarak çok büyük
gelişmeler olmuş. Beklenirdi ki bu
zaman zarfında asgari şartları
belirlenmiş olan Lozan Antlaşması’ndaki
haklardan çok daha fazlası bugünkü
şartlara uygun olarak burada yaşayan
soydaşlarımıza, Türk azınlığa
tanınmalıydı. Ancak görüyoruz ki 100 yıl
önceki anlaşmalarda belirlenen hakların
uygulanmasında, verilmesinde bile
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bugün, burada
yaşayan Müslüman Türk
kardeşlerimizin, başta aidiyetlerini ifade
etmeleriyle ilgili sıkıntılar var. Sivil
toplum kuruluşlarında Türk deyiminin
kullanılmasını yasaklayan idari kararlar
var. Bunlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi bağlamında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin Yunanistan
devletinin hak ihlalinde bulunduğuna
ilişkin kararları var. Dini liderlerin,

zamanda yapılan düzenlemeler
müftülüklerin hakları ve yetkileri
bakımından içleri boşaltılmaya
çalışıldığına dair gelişmeler var. Azınlığın
Lozan Antlaşması’yla teminat altına alınan
haklarının uygulanmasında sıkıntılar var.
Anlaşmalara ve İnsan Haklarına riayet
edilmediğini, kendi dini kültürlerini
gelecek kuşaklara aktarma bakımından
engeller çıkarıldığını, yeni okullar
açılmasına müsaade edilmediğini,
ihtiyaçların karşılanmasına müsaade
edilmediğini ayrıca görüyoruz. Burada
yaşayan Müslümanların vakıf mallarıyla
ilgili de büyük sorunlar var. Kendi
vatandaşlarının haklarını gözetmeyen,
onların uluslararası anlaşmalarla
uluslararası hukuk tarafından teminat
altına alınan haklarını gözetmeyen
devletler dünyada saygın devletler
arasında yer alamaz. Türkiye Cumhuriyeti
büyük bir devlettir. Türkiye bu konuda
diplomasideki önceliklerinin ilk sırasında
yer alan Batı Trakya’daki Türk azınlığın
haklarını, hukukunu, uluslararası
sözleşmelerden ve ikili anlaşmalardan
kaynaklanan haklarını koruma ve bunların
uygulanmasının takibi bakımından
kararlılıkla buradaki soydaşlarımızın
yanında olacaktır. Bu vesileyle Doktor
Sadık Ahmet’e ve onunla birlikte azınlığın
haklı davasına çeşitli zorluklara göğüs
gererek, omuz veren ailesi başta olmak
üzere azınlığın değerli fertlerine
şükranlarımızı sunuyoruz.”

DEB PARTİSİ GENEL
MERKEZİNDEKİ PROGRAM
Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki
törenden sonra DEB Partisi Genel
Merkezi’ndeki programa geçildi. Burada
Türkiye’den gelen yetkililere ve törene
katılan soydaşlara DEB Partisi ve Sadık
Ahmet ailesi tarafından akşam yemeği
verildi. Parti genel merkezindeki programa
2 binin üzerinde kişi katıldı.
Amerika Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Başkanı Necati Aga,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, DEB Partisi’nin üye olduğu
Avrupa Hür İttifakı (EFA) Başkan
Yardımcısı Martha Bainka ve son olarak da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop birer
selamlama konuşması yaptı.
Şentop konuşmasında Türkiye’nin her
zaman Batı Trakya Türklerinin yanında
olacağını vurguladı.
Akşam yemeğine katılan soydaşlarla
sohbet etme fırsatı da bulan Şentop,
Türkiye’den gelen heyetlere gösterdikleri
misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.
Türkiye’den gelen konuklar daha sonra
Gümülcine’den ayrıldı.
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“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi
Günü” için Başkonsoloslukta tören
TÜRKİYE’de 15 Temmuz 2016
tarihindeki FETÖ darbe girişiminin
üçüncü yıl dönümünde Batı Trakya’da
da anma etkinlikleri gerçekleştirildi. “15
Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi
Günü” nedeniyle ilk etkinlik 15 Temmuz
Pazartesi günü Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda yapıldı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirilen törende; başta Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu ve eşi olmak üzere,
konsolos ve muavin konsoloslar ile
başkonsolosluk personeli hazır
bulundu. Törene, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, Doğu Makedonya –
Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Tarkan Multaza, DMT eyalet meclis
üyesi Ahmet İbram, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, yeni
seçilen Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüseyin, yeni seçilen
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, Rodop İli Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet,
milletvekili adayı Özgür Fehat, yerel
yöneticiler ve çok sayıda soydaş katıldı.
Başkonsolosluk bahçesinde
düzenlenen tören, 15 Temmuz darbe
girişimi sırasında şehit düşenler anısına
bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
DANIŞMA KURULU BAŞKANI
İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Bugün 15 Temmuz
şehitler ve gazilerin olduğu bu elim
olayın üçüncü yıl dönümünü idrak
etmiş oluyoruz. Bugün 251 şehidi
rahmetle anıyoruz, gazilere de selamet,
sağlık ve hoşluk diliyoruz. 15 Temmuz’u
bir üst aklın planladığı ortadadır. Fakat
Çanakkale ruhuyla Türk milleti,
Çanakkale geçilmez misali bu olaya
karşı durdu. Bütün dünyaya bu ülkenin
bölünemeyeceğini anlattılar. Bizler de
Batı Trakya Türkleri olarak bu elim
olaya ‘Hayır’ dedik.”
Türkiye’deki darbe girişimi sırasında
Yunanistan’a kaçan darbecilerin,
Türkiye’ye iadesi yönünde Danışma
Kurulu üyeleri olarak tavır
sergilediklerini anlatan Müftü Şerif, bu
darbe girişimi sırasında Batı Trakya’dan
da Mustafa Cambaz’ın şehit olduğunu
hatırlattı.
BAŞKONSOLOS
MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu da tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında
şunları kaydetti: “Bugün burada 15
Temmuz demokrasi ve milli birlik günü
vesilesiyle aziz şehitlerimizi anmak
üzere toplanmış bulunuyoruz.
Tarihimizde belki de benzeri
yaşanmamış düzeyde vahşete tanık
olduğumuz bu kanlı kalkışma

girişiminin acı hatırası hala belleklerde
tazeliğini korumaktadır. FETÖ
tarafından planlanan bu terör
saldırısında 251 vatandaşımız şehit
olmuş 2000’den fazla vatandaşımız da
yaralanmıştır. Meclisimiz,
Cumhurbaşkanlığı külliyemiz ve çeşitli
kurumlarımız bombalanmıştır. Sivil
halkın üzerine tanklar yürümüş,
uçaklardan bombalar yağdırılmış ve
helikopterlerden ateş açılmıştır. Buna
karşılık cesur halkımız yeni bir destan
yazmış, hiçbir koşul ve tehdit karşısında
bağımsızlığından taviz vermesinin
imkansız olduğunu tüm dünyaya
göstermiştir. Türk halkının genci ve
yaşlısı ile her kesimden insanıyla tek
vücut olduğu gün siz değerli
soydaşlarımızın desteğini de yakından
hissettik. Bu vesileyle darbe girişimine
büyük bir cesaretle karşı koyarken şehit
düşen Mustafa Cambaz’ın aziz hatırası
önünde saygıyla eğiliyorum. Merhum
Mustafa Cambaz Batı Trakyalı
soydaşlarımızın, sivil halkı doğrudan
hedef alan bu hain saldırıya karşı Türk
halkıyla gösterdikleri dayanışmanın
adeta bir sembolü olmuştur.”
“DEVLETİMİZİN
ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ FETÖ İLE
MÜCADELE OLMUŞTUR”
Başkonsolos Ömeroğlu konuşmasına
şöyle devam etti: “Geçtiğimiz üç yıl
içerisinde devletimizin temel
önceliklerinden biri yurt içinde ve yurt
dışında FETÖ ile mücadele olmuştur.
Öncelikle 15 Temmuz sorumlularının
hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde
adalet önünde hesap vermeleri
sağlanmıştır. FETÖ’nün devlet
kurumları içerisinde örgütsel
yapılanması deşifre edilmiş, mensupları
hakkında idari ve adli süreçler
başlatılmış ve örgütün paralel devlet
yapılanması çökertilmiştir. FETÖ’nün
kendini lanse etmeye çalıştığı şekilde
eğitim ve hayır işleriyle uğraşan
toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi
ve ekonomik emelleri bulunan uluslar
arası platformda yavaş da olsa
anlaşılmaya başlanmıştır. Gelinen
noktada çeşitli ülkeler ve uluslar arası
örgütler FETÖ’yü terör örgütü ilan
etmişlerdir. Üçüncü ülkelerde FETÖ’ye
karşı oluşan farkındalık söz konusu
ülkeler tarafından bu unsurların
faaliyetlerin yakından izlenmesi ve
soruşturulması sonucunu da
doğurmuştur. Bu çerçevede
Yunanistan’a kaçan ve Yunan adli
makamlarınca tahliye edilen sekiz
darbeci hainin iadeleri ve ülkemizde
yargılanmaları hususundaki
kararlılığımız da devam etmektedir.
Doğal olarak komşumuz Yunanistan’ın
her türlü terör hareketine karşı
ülkemizde dayanışma içinde olmasını
beklemekteyiz. Bu bağlamda
diplomatik girişimlerimizi kararlı bir
şekilde devam ettiriyoruz. Devletimizin
kutsal değerlerini ve halkımızın
demokratik bağımsızlığını korumak için
vücutlarını tank ve silahlara korkusuzca
siper eden kahraman şehitlerimizi bir
kez daha rahmetle anıyor, aziz
hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve
gazilerimize sonsuz minnet
duygularımızı ifade ediyoruz.”
Tören 15 Temmuz şehitleri anısına
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete’nin yaptığı dua ile sona erdi.

Azınlık kurumlarından
anma etkinlikleri

“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi
Günü” nedeniyle Batı Trakya’daki azınlık
kurumları anma etkinlikleri düzenledi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk
Birliği, Gümülcine Müftülüğü ve İskeçe
Müftülüğü 15 Temmuz Pazartesi günü anma
törenleri gerçekleştirdi.
15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe
girişiminin üçüncü yıl dönümünde,
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde 15
Temmuz’da yaşananları konu alan fotoğraf
sergisi ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.
Etkinliğe; Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Konsolos
Neslihan Altay, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Yassıköy’ün yeni
seçilen Belediye Başkanı Önder Mümin,
milletvekili adayı Özgür Ferhat, DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, BAKEŞ
Başkanı Ahmet Hacıosman’ın yanı sıra
soydaşlar katıldı.

Etkinlik şehitler anısına bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı.
GTGB Başkanı Necat Ahmet yaptığı
konuşmada, “Dış mihraklar ile ortak hareket
eden bu şer odağı, bugünü büyük bir zafer
olarak addetmek için hazırlanmış, planlar
kurmuş sadece vaktin gelmesini
beklemekteydi. Üzerlerinde ay yıldızlı
üniformaları ile ay yıldızlı bayrağın
gölgesinde yaşayan masumlara cehennemi
yaşatmak için yemin etmiş bedbahtların
kaderleri, kutlu ve yüce Türk milletinin
titremesi ile hezimete dönüştü.” ifadelerini
kullanan Ahmet, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Evet, o gece yürek dayanmayan
çok kare vardı. Kendi milletine ateş açan
satılmışlar, gazi meclisi bombalayan hainler,
askeri üsleri, televizyon ve radyo vericilerini,
köprüleri, polis teşkilatı binalarını imha etme
gayesinde olan kendini bilmezler, milletin
Osmanlı tokadı ile yüzleşmiş oldu.”
ifadelerine yer verdi.
Etkinliğe katılanlar sinevizyon gösterisini
izledi ve fotoğraf sergisini gezdi.

26
2019
12 Temmuz
Nisan 2019
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Büyükelçi Özügergin:
“Yunanistan’a kaçan
sekiz darbecinin
takipçisi olacağız”

ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ ÇİN MEVLİT
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeciler
tarafından şehit edilen Yeni Şafak gazetesi foto
muhabiri Mustafa Cambaz, kendi köyü olan
Gümülcine’nin Menetlet köyünde anıldı.
Cambaz’ın ailesi, Gümülcine seçilmiş
müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin
doğduğu yer olan Gümülcine’ye bağlı Menetler
köyünde mevlit okuttu.
Mevlide Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu
İbrahim Sakli, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi
(DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman ve
azınlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok
sayıda soydaş katıldı.
BTTADK Başkanı ve Gümülcine Müftüsü Şerif,
mevlidin ardından yaptığı konuşmada, Mustafa
Cambaz’ın İstanbul’da FETÖ’nün darbe girişimine
karşı mücadele ederken vurularak şehit olduğunu
belirterek, “Batı Trakya Türkleri’ne Mustafa bir
gurur bıraktı. Aynen Çanakkale’de hayatını
kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras
gibi.” dedi.
İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu
ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz,
Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev
yapıyordu.
Selçuklu ve Osmanlı
mimarisi üzerine fotoğraf
belgeleme çalışmaları
yapan Cambaz’ın,
“Türkiye Ulu Camileri”
adlı bir de kitabı
bulunuyor.
İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ’NDE
ANMA PROGRAMI
“15 Temmuz Milli Birlik
ve Demokrasi Günü”
nedeniyle İskeçe Türk
Birliği’nde (İTB) de bir
etkinlik gerçekleştirildi.
İskeçe Türk
Birliği’nde

gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu derneğin
Asbaşkanı İsmet Tüccar yaparken, açılış
konuşmasını İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu gerçekleştirdi.
Ahmetoğlu, Türk milletinin 15 Temmuz’da her
türlü görüş ayrılığını bir tarafa bırakarak, FETÖ
darbe girişimi karşısında birlik halinde devletine ve
demokrasiye sahip çıktığını ve milli iradeyi
sahiplendiğini belirtti. İTB Başkanı, Türk halkının
destansı bir direnişle tüm dünyaya örnek olduğunu
vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.
İTB’deki etkinlikte Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, yeni seçilmiş Mustafçova Belediye
Başkanı Rıdvan Delihüseyin, İskeçe milletvekilleri
Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu birer konuşma yaptı. Darbe
teşebbüsünü kınayan konuşmacılar, Türk
milletinin direnişinin her türlü takdirin üzerinde
olduğunu ifade ederek, şehitlere rahmet dilediler.
Yapılan konuşmalardan sonra 15 Temmuz 2016
tarihindeki darbe teşebbüsü sırasında yaşanan
olayların ele alındığı sinevizyon gösterimi izlendi.
İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN MEVLİT
“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü”
vesilesiyle İskeçe Müftülüğü tarafından şehitler için
mevlit okundu. Mevlit, 15 Temmuz Pazartesi günü
İskeçe Aşağımahalle Çınar Camii’nde kılınan
akşam namazından sonra okundu. İskeçe
Müftülüğü’ne bağlı ilahi grubu ile din
görevlilerinin sunduğu programda mevlit ve
ilahiler okunurken, duayı İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete yaptı.
Mevlit ve duanın sonra ermesiyle bir
konuşma yapan Müftü Ahmet Mete, 15
Temmuz şehitleri için müftülük olarak
gerçekleştirdikleri anma programına katılan
herkese teşekkür etti. Müftü Mete, gerek
darbe teşebbüsü sırasında, gerek daha
önceki dönemlerde ve gerekse Yunanistan
için canlarını feda eden şehitlere rahmet
diledi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da 15 Temmuz nedeniyle Batı
Trakya’daki azınlık kurumlarının anma
etkinlikleri düzenlemelerini önemli ve
anlamlı bulduklarını ifade ederek, tüm
soydaşlara teşekkür etti ve şehitleri
bir kez daha rahmet ve
saygıyla andı.

“15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü” dolayısıyla
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliğinde anma etkinliği
düzenlendi.
Şehitler için saygı duruşu ve
15 Temmuz gecesi yaşananların
derlendiği sinevizyon
gösteriminin ardından konuşma
yapan Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
mensuplarının, milletin
istiklaline ve
istikbaline
kastettiği o gece
yaşanan elim
hadiseleri ve
emsali
görülmemiş
hainlikleri asla
unutmak mümkün
değildir.”
ifadelerini
kullandı.
Özügergin,
darbe girişiminin
ertesi günü kamu
kurumlarının
faaliyetlerine
devam ettiğine ve
ekonomik
faaliyetlerin
sürdüğüne dikkati
çekerek, bu
durumu “devletin
ve milletin
öngörülemeyecek
şoklar karşısındaki
dayanıklılığı ve
mukavemetinin en
açık göstergesi”
olarak niteledi.
Ana omurgasını
kaybeden
FETÖ’nün yurt dışı
yapılanmalarıyla ayakta
kalmaya çalıştığına ve Türkiye
dışındaki bu yapılarla
mücadelenin önemine işaret
eden Özügergin şöyle devam
etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin
Atina Büyükelçiliği olarak bu
çerçevede bize özel bir vazife
düşüyor ki bu da darbe
girişiminin ertesi sabahı

helikopterle Dedeağaç’a kaçan 8
darbeci asker ile bilahare yine
bu ülkeye kaçan 2 eski SAT
komandosunun da ülkemize
iadesine dönük gayretlerimiz
sürmektedir. Darbe girişiminden
bu yana aradan geçen üç yılda 8
firari asker ülkemize iade
edilmedikleri gibi bunlara iltica
verilmesi yönünde Yunan
yargısının aldığı karar kesinlikle
kabul edilebilir değildir. Yunan
yargısı bu kararlarıyla
suçluların yargı
önüne çıkmasına
engel olmuş,
hukuk devletinin
gereği olan
suçun cezasız
bırakılmaması
ilkesini
sakatlamıştır.”
Yunanistan’ın
da darbelere
maruz kalmış bir
ülke olduğunu
anımsatan
Özügergin, “Bu
konuda daha
somut iş birliği
beklentimizi yeni
kurulan hükümet
nezdinde de
ısrarla takip
etmeyi
sürdüreceğiz.”
şeklinde
konuştu.
Öte yandan
Özügergin,
Yunanistan’ın
adaletten kaçan
FETÖ mensupları
için transit ülke
olmaktan çok
kalıcı olarak barınabilecekleri
“güvenli bir liman” haline
dönüştüğünü vurgulayarak,
“Örgütün sözde sivil toplum
kuruluşları ve sözde basın
kuruluşları aracılığıyla Yunan
kamuoyunu etkilemek üzere
mağduriyet unsurlarının yoğun
olarak kullanıldığı bir
propaganda yürüttüğünü de
görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin
Atina
Büyükelçisi
Burak
Özügergin,
“Darbe
girişiminden
bu yana aradan
geçen üç yılda
8 firari asker
ülkemize iade
edilmedikleri
gibi bunlara
iltica verilmesi
yönünde Yunan
yargısının
aldığı karar
kesinlikle
kabul edilebilir
değildir.” dedi.
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Τα ανοιχτά μέτωπα στα
μειονοτικά ζητήματα
Έγιναν εκλογές, άλλαξε η κυβέρνηση, ο
ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στην Ν.Δ., όμως στον
τομέα των μειονοτικών δικαιωμάτων στην
Θράκη τα πράγματα παραμένουν στην
καλύτερη εκδοχή τους στάσιμα και οι
λύσεις που επινοήθηκαν μέχρι τώρα,
μάλλον ως «μη λύσεις» μπορούν να
εκληφθούν. Υπάρχει ασφαλώς μια
περίοδο αναμονής ή όπως λέγεται αλλιώς,
«περίοδος χάριτος», προκειμένου να
αρχίσει η νέα κυβέρνηση να ξεδιπλώνει
τις πρωτοβουλίες της στα διάφορα
μέτωπα, μεταξύ αυτών και στα
μειονοτικά ζητήματα της Θράκης.
Θα ξεκινήσω την παράθεση των
στοιχείων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
από ένα κορυφαίο κατά την άποψή μου
θεσμικό ζήτημα, όπως είναι η απαξίωση
της συζήτησης με τους εκπροσώπους της
Μειονότητας πριν ληφθούν οι όποιες
αποφάσεις. Οι ταγοί της ελληνικής
πολιτείας είναι εντελώς ασύμβατο με την
έννοια της δημοκρατικής λειτουργίας να
επιχειρούν κάθε φορά να επιλύσουν
μειονοτικά προβλήματα πίσω από
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με
τους εκπροσώπους της Μειονότητας
αποκλεισμένους από τις συζητήσεις. Ούτε
βέβαια «μουσουλμανικά συμβούλια» με
κρατικούς υπαλλήλους που θα
επικυρώνουν ειλημμένες αποφάσεις
μπορούν να είναι η λύση.
Σε ό,τι αφορά τους συλλόγους της
Μειονότητας την λειτουργία των οποίων
θα αποκαθιστούσε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, εισπράξαμε μια νομοθετική
πρωτοβουλία που με τον τρόπο που

τελικά ψηφίστηκε έδωσε την δυνατότητα
στην δικαιοσύνη να απορρίψει και πάλι
τις προσφυγές που έγιναν. Πανηγυρισμοί
για την δήθεν συμμόρφωση με τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αλλά στην ουσία
στασιμότητα στα τετελεσμένα που
προέκυψαν από την δεκαετία του 80.
Τα Προεδρικά Διατάγματα που
εκδόθηκαν για τις Μουφτείες στη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
πιστοποιούν την κρατικοποίηση του
θεσμού με πρόσχημα τον θεσμικό
εκσυγχρονισμό τους. Για άλλη μια φορά,
η κρατική διοίκηση μπαίνει στον
πειρασμό να παρέμβει πατερναλιστικά
στον τρόπο λειτουργίας του θεσμικού
πλαισίου μιας άλλης θρησκείας, όπως
ποτέ ίσως δεν θα τολμούσε να πράξει με
την κρατούσα κατά το Σύνταγμα
θρησκεία.
Θα ήταν εξαιρετικά τολμηρό μετά από
αυτά να εικάσουμε την τροποποίηση του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
ανάδειξης των μουφτήδων στην Θράκη
με έναν τρόπο δημοκρατικό και διαφανή,
που θα προσιδιάζει στα πάγια αιτήματα
της Μειονότητας εδώ και δεκαετίες.
Υπάρχει, άλλωστε, η πρόσφατη εμπειρία
με τον χειρισμό της απομάκρυνσης των
διορισμένων μουφτήδων με θεσμικούς
ακροβατισμούς που κατέληξαν μετά από
προσφυγές που ασκήθηκαν, στο ΣτΕ.
Για τους πανηγυρισμούς της
προηγούμενης κυβέρνησης που
συνόδευσαν την απόφαση για την ψήφιση
της συντρέχουσας αρμοδιότητας στην
λειτουργία του ιεροδικείου, θα αρκεστώ
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να αναφέρω τις ανακρίβειες με τις
οποίες διαποτίστηκε η εκτός Θράκης
ελληνική κοινή γνώμη, ότι επρόκειτο για
έναν θρησκευτικό μεσαίωνα και άλλα
συναφή, που απλώς κατόρθωσαν να
υποβιβάσουν την Μειονότητα ως μία
κοινωνικά καθυστερημένη ομάδα του
πληθυσμού που εμμένει στην διατήρηση
αναχρονιστικών θεσμών και
παραδόσεων.
Είναι κορυφαίο ζήτημα ότι το
νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει πλέον,
χρήζει διασαφηνίσεων σε βασικά
θέματα της ισλαμικής παράδοσης, ενώ
ακόμη και ο Άρειος Πάγος διατύπωσε
την λανθασμένη γνώμη ότι «ουδείς
μουσουλμάνος σύμφωνα με την Σαρία
δεν μπορεί να συντάξει διαθήκη». Αυτό
είναι πέρα για πέρα λάθος καθώς όλοι
ξέρουμε ότι στο Ισλάμ μπορεί να
συνταχθεί διαθήκη με περιορισμούς μεν
στο 1/3, αλλά όχι ότι δεν έχει δικαίωμα
να συντάξει κάποιος καμία διαθήκη.
Για την εκπαίδευση τι να
πρωτοθαυμάσει κανείς στον μαγικό
κόσμο των αποφάσεων που ελήφθησαν
τα προηγούμενα χρόνια.
Μήπως την συνέχιση της διαχείρισης
των εκπαιδευτικών θεμάτων της
Μειονότητας χωρίς καν προσχηματικό
διάλογο με τις σχολικές εφορίες και
τους εκπροσώπους τους;
Τα αλλεπάλληλα λουκέτα σε
μειονοτικά σχολεία ακόμα κι όταν ο
αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν
σε αυτά δεν δικαιολογούσε ανάλογες
πρωτοβουλίες;
Τα μεγάλα ελλείμματα επιμόρφωσης
των μειονοτικών δασκάλων στην
τουρκική γλώσσα παρά τις επίμονες
εκκλήσεις τους;
Την ουσιαστική εξαφάνιση της
νομοθετικής πρόνοιας του 2007 για την
κατ’ επιλογήν εισαγωγή της τουρκικής
γλώσσας στα δημόσια γυμνάσια και
λύκεια;
Τις άθλιες, πολλές φορές, συνθήκες
μέσα στις οποίες διεξάγονται τα
μαθήματα σε πεπαλαιωμένα κτίρια που
στεγάζουν μειονοτικά σχολεία;
Τα μνημειώδη πιλοτικά
προγράμματα των δίγλωσσων κατ’
επίφαση νηπιαγωγείων με τους

τουρκόγλωσσους μεταφραστές εντός
των αιθουσών, που δουλεύουν ως
εκπαιδευτικοί με μπλοκάκι σε δημόσια
σχολεία;
Για τα Βακούφια δεν υπήρξαν
νομοθετικές πρωτοβουλίες από την
απελθούσα κυβέρνηση, ίσως γιατί δεν
πρόλαβε αν και το σκεφτόταν.
Παραμένει, συνεπώς, ανενεργός ο
νόμος που ψηφίστηκε το 2008, χωρίς
κανένα διάλογο με τους εκπροσώπους
της Μειονότητας για τα ζητήματα πάνω
στα οποία είχαν διατυπωθεί από τότε
συγκεκριμένες ενστάσεις.
Θα περιοριστώ μόνο να αναφέρω ότι
με το νόμο 3554/2007 η ελληνική
κυβέρνηση προχώρησε στην μερική
διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών της
Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής, τα οποία την ημέρα
ψήφισης του νόμου ανερχόταν στο
ποσό των 4.879.139,58 ευρώ. Παρόλα
αυτά, για το συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής δεν εφαρμόστηκε το γράμμα
του νόμου 3554/2007, αφού δεν
διαγράφηκαν στο σύνολό τους οι
πρωτογενείς οφειλές, οι τόκοι, οι
προσαυξήσεις καθώς και τα πρόστιμα,
όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 7
του συγκεκριμένου νόμου. Ως
αποτέλεσμα όλων αυτών των
γεγονότων είναι να εμφανίζεται σήμερα
εκ νέου η Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας
Κομοτηνής μεγαλοοφειλέτης του
ελληνικού δημοσίου με ένα χρέος που
την 1η Μαρτίου του 2019 ανερχόταν
στο ιλιγγιώδες ποσό των 3.486.576,84
ευρώ. Πρόκειται για μια απαράδεκτη
κατάσταση που επικρατεί και
υπονομεύει τόσο το θεσμικό καθεστώς
των βακουφίων, αφού δεν υπάρχουν
ελεύθερα εκλεγμένες διοικήσεις από το
1967(!), όσο και την περιουσιακή τους
υπόσταση.
Όλα τα παραπάνω τα κληρονομεί η
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το τι θα
πράξει, θα το δούμε σύντομα. Αν δούμε
κάτι διαφορετικό βεβαίως από όσα
έπραξαν οι προηγούμενοι…

Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor
Avrupa sadece
dışarıdan değil,
kendi içinde de
yoğun bir iç göç
akını yaşıyor.
Güney
Avrupa’dan
yüzbinlerce
insan Batı
Avrupa’ya
göçüyor, köyler
boşalıyor.
Doktor,
hastabakıcı
eksikliğinden
hastaneler
kapanıyor.

AVRUPA ülkelerinde büyük
bir iç göç akını yaşanıyor.
Yüzbinlerce insan Romanya,
Bulgaristan, Hırvatistan gibi
Güney Avrupa ülkelerinden Batı
Avrupa’ya göçüyor. Şirketler
göç veren Güney Avrupa
ülkelerinde eleman açığı
yüzünden yatırım yapmaya
cesaret edemiyor.

Göç eden nüfusun büyük
çoğunluğu genç ve eğitimli.
Doktorlar, hemşire ve
hastabakıcılar daha iyi bir maaş
karşılığı geleceğini Batı Avrupa
ülkelerinde arıyor.
Hastanelerde bazı bölümler
doktor ve hemşire açığı
yüzünden kapanıyor.
Göç sonucu köyler boşalıyor.

Hırvatistan’da Slavonski Brod
yakınlarında Rusevo köyünde
nüfus yarı yarıya düştü.

Macaristan’da 2000-2017 yılları
arasında göç edenlerin sayısı
200 bin.

2 MİLYON ROMANYALI, 700
BİN BULGAR GÖÇTÜ

EN ÇOK ALMANYA’YA
YARADI

Bükreş hükümetinin verilerine
göre 2 milyon Romanyalı,
çoğunluğu İtalya ve İspanya
olmak üzere Batı Avrupa
ülkelerine göçtü.
700 bin Bulgar Bulgaristan’ı
terkederek, Batı Avrupa
ülkelerine yerleşti.
2013-2016 yılları arasında
Hırvatistan 230 bin göç verdi.
Hırvatistan’da yılda halkın
yüzde 2’si göçüyor.
İç savaşta çok büyük göç
veren Sırbistan’dan savaştan
sonra 2000 yılından beri göç
edenlerin sayısı 654 bin.
Yunanistan kriz nedeniyle çoğu
genç 400 bin göç verdi.
Ekonomisi ve refah düzeyi
diğer Güney Avrupa ülkelerine
kıyasla daha iyi olan

Nürnberg’teki İşpazarı ve
Meslek Araştırma Enstitüsü
(İAB), Güney Avrupa’dan göçün
en çok Almanya’ya yaradığı
görüşünde. Göç edenlerin
büyük çoğunluğu genç ve
eğitimli. İnşaat, hastabakıcı ve
gastronomide çalışanların
büyük çoğunluğu Güney
Avrupa ülkelerinden. Onlar
olmasa, bu sektörlerde çok
büyük eleman sıkıntısı yaşanır.
Almanya’nın nüfus açığını
Güney Avrupa ülkelerinden
kapatması, bu ülkelerde
Almanya’ya karşı tepkileri
artırıyor. Güney Avrupa ülkeleri
AB’nin “Adil olmayan göç”
sorununu masaya yatırması ve
çözüm yolları aramasını istiyor.
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Türkiye’den gelen siyasilerin
ziyaret ve temasları
Dr. Sadık Ahmet’in ölüm yıl dönümü
nedeniyle düzenlenen anma törenlerine
katılan Türkiyeli yetkililer Batı Trakya’da
bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki
heyet 24 Temmuz Çarşamba günü
Ankara’dan özel uçakla Dedeağaç’a geldi.
Kara yoluyla İskeçe’ye gelen Şentop ve
beraberindekiler, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’yi ziyaret etti. Şentop, Müftü Ahmet
Mete, İskeçeli din görevlileri ve yeni
seçilen Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüyesin tarafından karşılandı.
Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet
öğle yemeğinin ardından İskeçe
sokaklarında tur attı ve soydaşlarla sohbet
etti.
TBMM Başkanı Şentop Gümülcine’de,
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’i makamında ziyaret etti. Şentop ve
beraberindeki heyet daha sonra Dr. Sadık
Ahmet için düzenlenen törene katılmak
üzere Gümülcine Kahveci Mezarlığı’na
geçti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve
beraberindeki heyete, Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin ile
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
eşlik etti.

İYİ PARTİ HEYETİ
Türkiye’deki İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener de, Dr. Sadık Ahmet için
düzenlenen anma etkinliklerine katılmak
üzere kalabalık bir heyetle Gümülcine’yi
ziyaret etti. İYİ Parti milletvekilleri ve parti
yöneticileriyle 24 Temmuz Çarşamba
sabahı Gümülcine’ye gelen Akşener, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’i ziyaret ederek görüştü. Akşener,
vefat eden Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği kurucu başkanı Kadir
Murat’ın ailesine taziye ziyaretinde de
bulundu.
Akşener ve beraberindeki heyet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
soydaşlarla ve azınlık sivil toplum
kuruluşları yöneticileriyle bir araya geldi.
Akşener GTGB’de yaptığı konuşmada, Batı
Trakya’ya devlet gözüyle bakmanın
önemine değinerek, azınlık insanını
dinlemek ve sorunlarını yerinde
görebilmek amacıyla Batı Trakya’da
olduklarını söyledi.

CHP HEYETİ
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de, CHP
Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Engin Altay başkanlığında Gümülcine’de
bazı temaslarda bulundular. Engin Altay
ve beraberindekiler ilk olarak Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i ziyaret
ettiler. Müftü Şerif’ten azınlığın durumu
hakkında bilgi alan CHP heyeti, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni de
ziyaret etti.
CHP heyetine ziyaretleri sırasında
İstanbul Barosu’ndan aslen Batı Trakyalı
olan avukat Selahattin Meriç de eşlik etti.

“Batı Trakya Türkleri ve Sadık Ahmet
Günü” için kanun teklifi sunuldu
24 Temmuz tarihinin “Batı Trakya
Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet’i Anma Günü”
olarak anılması önerildi.
Dr. Sadık Ahmet için düzenlenecek
anma etkinlikleri öncesinde Türkiye’deki
İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili
Orhan Çakırlar, Dr. Sadık Ahmet’in aziz
hatırasının anılması ve gelecek nesillere
aktarılması adına 24 Temmuz tarihinin
“Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet’i
Anma Günü” olarak anılması ve
hatırlanmasını öngören kanun teklifinde
bulundu.Çakırlar’ın TBMM Başkanlığı’na
sunduğu kanun teklifinin genel gerekçesi
şöyle
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Yunanistan’daki Batı Trakya Türklerinin
toprakları kamulaştırılarak sürgün için
zemin hazırlanmıştır. 50 bine yakın Batı
Trakyalı ve On İki Adalı Türk, Yunanistan
vatandaşlığından çıkarılmış, Lozan
Antlaşması’nda yer almasına rağmen Türk
azınlığın eğitim kurumu açma ve kendi dini
liderini seçme hakkı ellerinden alınmıştır.

Avrupa ülkesi olan Yunanistan’a bu
konuda hiçbir ülke tepki göstermemiştir.
Ancak Dr. Sadık Ahmet, bu zulmün
karşısında durmuş ve Batı Trakya
Türklerinin sorunlarını kendi hayat
amaçları arasına koymuştur. 1978 yılında
Orta Yunanistan’da mecburi hekimlik
görevini tamamladıktan sonra Batı
Trakya’ya dönen Dr. Sadık Ahmet, dünya
kamuoyuna Batı Trakya Türklerinin
sorunlarını anlatmak için 1985 yılında Batı
Trakya çapında bir imza kampanyası
başlatıp Batı Trakya Türklerinin sembol
ismi haline gelmiştir. Tüm engellemelere
rağmen Yaklaşık 15.000 imza topladığı
sırada 8 Ağustos 1986 tarihinde
tutuklanmıştır.
25 Eylül 1987 tarihinde bu sefer Selanik’e
giderek orada Demokrasi ve İnsan Hakları
konusunda düzenlenen bir toplantıda
bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları
Komiserliği üyelerine Batı Trakya
Türklerinin sorunlarını ileten broşürler ve
bildiriler dağıtmıştır. Bunun sonucunda ise

30 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.
26 Ocak 1990 tarihinde Batı Trakya
Türklerine “Türk” diye hitap ettiği için
hapis cezasına çarptırılan Dr. Sadık Ahmet,
Türk milletinin kalbinde önemli bir yer
edinmiş ve ecdat yadigârı olan Balkan
Türklüğünün en önemli savunucusu
olmuştur.Tıpkı 1990 yılındaki duruşma
çıkışında kendisini bekleyen binlerce Batı
Trakya Türküne haklı davasında yanında
oldukları için söylediği söz gibi: “Ben bir
Türk olduğum için hapse götürülüyorum.
Eğer Türk olmak bir suç ise burada tekrar
ediyorum. Ben bir Türk’üm ve öyle
kalacağım. Bu çağrımla Batı Trakya
azınlığına sesleniyorum ve Türk olduklarını
unutmamalarını söylüyorum.”
Bu nedenle Dr. Sadık Ahmet’in aziz
hatırasının anılması ve gelecek nesillere
aktarılması adına hazırlanmış olan bu
kanun teklifi, 24 Temmuz tarihinin ‘Batı
Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet’i Anma
Günü’ olarak anılması ve hatırlanmasını
öngörmektedir.”
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Emine Tabak
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Kadınlardan Lüleburgaz ve
Kırklareli’ne kültür gezisi

Çocuk eğitiminde disiplinin
ölçüsü ne olmalıdır?

Ç

ocuk, doğduğu andan
itibaren öğrenmeye
başlar. Bu süreçte de
sık sık hatalar yapabilir.
Ailenin görevi, çocuğun
hatalarını sabırla, düzeltmeye
çalışmaktır. Bizler de
çocukluğumuzda birçok
hatalar yapmış ve anne
babalarımız tarafından
cezalandırılmışızdır. Onların
verdiği cezalar bizleri üzmüş,
iyi davranışları ise mutlu
etmiştir.
Çocuklarımıza katı kurallar
koyduğumuzda, onların benlik
gelişimine engel olabiliriz. Zira
aşırı disiplin, çocukta kaygı,
gerginlik ve huzursuzluğa yol
açabilir. Çocuk kendini yetersiz
hissetmeye başlar.
Yeteneklerini geliştiremez.
Korkak ve çekingen davranışlar
göstererek, içine kapanabilir.
Topluluklarda konuşmaya,
fikrini söylemeye çekinir.
Sınıfta, dersini çok iyi bildiği
halde, parmak kaldırma
cesareti yoktur. Çünkü
özgüven duygusu
gelişmemiştir. Kendisine
uygulanan baskılar sonucu
çekingen ve başarısız olabilir.
Çocuğun hatalı
davranışlarını elbette
görmezden gelemeyiz! Zira
görmezden gelirsek bu hatalar
çocukta yerleşebilir. Ancak
doğru olan bu hataları ona
uygun bir şekilde,
korkutmadan, onu ezmeden
anlatabilmektir. Şiddet
kullanarak, aşağılayarak,
suçlayarak yaklaşmak son
derece yanlış davranışlardır.
Uygun bir dille yanlışlarını
anlatıp, doğruyu bulmasına
yardımcı olmaya çalışmalıyız.
Bunu da sabır ve
soğukkanlılıkla yapabilmek
son derece önemlidir. Ayrıca
çocuğu sürekli takip ederek
davranışlarını kontrol etmek
de yanlıştır. Bu tür yaklaşımlar
çocukta gerginlik ve
huzursuzluk yaratır.
Aşırı hoşgörü de doğru
değildir. Aşırı hoşgörü çocuğun
neyin doğru neyin yanlış
olduğunu anlamasını engeller.
Aşırı hoşgörüyle çocuğa
yaklaşan ailelerin çocukları da
fazlasıyla özgür ve sorumsuz
olurlar. Aşırı özgürlük, çocukta
yanlış davranışlara sebep
olabilir. Çocuğun

davranışlarına arkadaşları dahi
tahammül edemez. Dolayısıyla
da istenmeyen, “şımarık”
etiketi almış bir çocuk haline
gelebilir. Bunun sonucunda da
çocukta ruhsal sorunlar ortaya
çıkmaya başlayabilir. Çocuk
saldırganlaşır, arkadaşlarıyla
kavga etmeye başlar. Anne
babaya sert tepkiler gösterir.
Tatminsizlik yaşar. Elde
ettiklerinden daha fazlasını
ister. Mutsuz olur. Yanılış
arkadaşlıklar kurarak kötü
alışkanlıklar edinebilir.
Anne babanın disiplin
konusunda aynı fikirde ve
davranışlarda olabilmesi son
derece önemlidir. Ona farklı
disiplin kuralları
uyguladıklarında, çocuk da
nasıl davranması gerektiğine
karar vermez. Kendisinden ne
istendiğini, nasıl davranması
gerektiğini anlayamadığı için,
ruhsal birtakım dengesizlikler
gösterebilir. Uygun ve ortak
disiplin çocuğun davranış
şekillerini belirlediği için, anne
babanın çocuğa ortak alınmış
kararlarla yaklaşımı son derece
önemlidir. Ebeveynlerden
birinin çocuğa herhangi bir
konuda onay vermesi,
diğerinin se bunu
onaylamaması durumunda
çocukta da gerginlik
başgösterecektir. Dolayısıyla
da çocuğun eğitiminde ortak
kararlar alınması, ona
yanlışlarını ya da doğrularını
sohbet ortamında
anlatabilmek iyi sonuçlar
verecektir.
Çocuğumuza, kendisini bir
yetişkin gibi gördüğümüzü
hissettirebilmek onun bize
güven duymasını ve sırlarını
paylaşmasını sağlayacaktır.
Doğru disiplin verebilmesi için,
empati kurarak onun yaptığı
hataların nedenini anlamaya
çalışarak kendisine
yaklaşabilmeliyiz. Çocuğa
bağırmadan, onu
aşağılamadan kendisine
yaklaşabilirsek, o da bize
güven duyarak, problemleri
olduğunda açılabilecektir.
Uygulanabilecek yanlış bir
disiplin şekli, çocuğumuzun
bizden uzaklaşmasına neden
olabilir.
Çocuklarınızı empati ile
dinleyebileceğiniz bir hafta
geçirmenizi dilerim.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Kadınlar Kolu, İskeçe Türk Birliği (İTB)
Kadınlar Kolu ile Dinkler Hanımeli Derneği, 13
Temmuz Cumartesi günü Lüleburgaz ve
Kırklareli’ne kültür gezisi düzenledi.
Geziye BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı Sevkan
Tahsinoğlu ve üyeleri, Dinkler Hanımeli Derneği
Başkanı Aylin Ahmetoğlu ve üyeleri, İTB Kadınlar
Kolu Başkanı Sevcan Hacı Ali ve üyeleri ile çok
sayıda kadın katıldı.
Lüleburgaz’da emekli müzik öğretmeni Şükran
Akdeniz tarafından karşılanan heyet, daha sonra
Lüleburgaz Ertuğrul köyüne geçti. Burada

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ve
Cumhuriyet Kadınlar Korosu tarafından karşılanan
Batı Trakyalı kadınlar, kendileri için hazırlanan
köy kahvaltısından sonra dere boyuna geçtiler.
Ayrıca Kaynarca kasabası, 250 yıllık tarihi taş
değirmen, Kaynarca Şelalesi, Kaynarca Mağarası
ve tarihi Beşçeşmeler ziyaret edildi.
Batı Trakyalı kadınlar daha sonra Kırklareli’ne
geçti. Kırklareli’nde Atatürk’ün Selanik’teki evinin
birebir aynısı olarak inşa edilen ve düzenlenen
Atatürk Evi Müzesi ve Özel İdare Müzesi ziyaret
edildi. Kırklareli’nden ayrılan grup Edirne
üzerinden Yunanistan’a döndü.

Kooperatif başkanı
Esat acilen inceleme ve
tazminat talep etti

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, 10 Temmuz Çarşamba günü
yaşanan doğal afet nedeniyle meydana gelen
zararlar için tazminat talebinde bulundu.
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Tarım Bakanı Makis Voridis, Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA) Başkanı Thanasis
Kurebes ve ELGA Dedeağaç Şubesi’ne gönderdiği
mektupla Yassıköy, Maronya – Şapçı ve
Gümülcine belediyelerine bağlı bölgelerdeki tütün

üretiminde zarar meydana geldiğini bildirdi.
Zararların yer yer yüzde 100 olduğunu
vurgulayan Esat, ELGA yetkililerinin acilen
incelemelerde bulunmalarını istedi. Gönderilen
mektupta 2018 yılında olduğu gibi zarar tespit
çalışmalarının üç ay sonra yapılmasını
istemediklerini ve gerekli incelemenin bir an önce
yerine getirilmesi istedi. Hüseyin Esat, yapılacak
incelemelerden sonra tütün üreticilerine
tazminatların en kısa sürede verilmesini talep etti.
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La Liga'dan 1 milyar euroluk
transfer rekoru!
İSPANYA 1. Futbol Ligi (La
Liga) kulüpleri transfere
toplamda tarihte ilk defa 1
milyar eurodan fazla para
harcayarak bir rekora imza attı.
La Liga için rekor olan bu
rakamda İspanya'nın önde
gelen kulüpleri Real Madrid,
Atletico Madrid ve Barcelona,
transfer pazarında yaklaşık
yüzde 70'lik bir paya sahip
olarak öne çıktı.
Her üç kulüp de 2018 yazında
transfere harcadıkları paranın
bu yıl üzerine çıktı.
Kadrosunu Eden Hazard,
Eder Militao, Ferland Mendy,
Luka Jovic ve Rodrygo Goes ile
güçlendiren Real Madrid
toplamda 303 milyon euro ile
transfere en fazla para harcayan
kulüp oldu.
Katalan kulübü Barcelona ise
Antoine Griezmann, Frenkie de
Jong, Norberto Murara,
Emerson de Souza ve Ludovit
Reis transferleri için toplamda
236 milyon 250 bin euro ödedi.
Kadrosunda geçen sezona
göre çok ciddi değişiklikler

Ankaragücü,
Kitsiou'yu renklerine
bağladı

yapan Atletico Madrid de
Benfica'dan aldığı Joao Felix
için 126 milyon euro vererek,
şimdiye kadar La Liga'daki en
pahalı transferi gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, transfere
toplamda 206 milyon 500 bin
euro harcayarak, Felipe
Monteiro, Marcos Llorente,

Renan Lodi ve Ivan Saponjic'i
de kadrosuna kattı. Atletico
Madrid ayrıca Antoine
Griezmann, Lucas Hernandez,
Rodri Hernandez, Gelson
Martins, Luciano Vietto,
Bernard Mensah'ı satarak
kasasına 313 milyon 600 bin
euro para koydu.

Diğer yandan Avrupa
futbolunda bu sezon şimdiye
kadar gerçekleştirilen en pahalı
10 transferin 6'sı La Liga'da
oldu. Joao Felix (126 milyon
euro), Antoine Griezmann (120
milyon euro) ve Eden Hazard
(100 milyon euro) ilk 3'te yer
aldı.

Dr. Sadık Ahmet
Futbol Turnuvası'nda
şampiyon Bulatköy

2019 Afrika Uluslar
Kupası şampiyonu
Cezayir oldu
MISIR'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın
finalinde Senegal ile Cezayir Kahire Stadı'nda karşı
karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak Afrika
şampiyonu oldu.
Cezayir'in golü maçın 2. dakikasında Baghdad
Bounedjah'tan geldi. Bounedjah sağ ayağı ile topu ağlara
gönderdi. Maçın 59. dakikasında Senegal'in sağ kanattan
geliştirdiği bir atakta penaltı itirazları sebebiyle maçın
hakemi VAR'a gitti. Hakem pozisyonu izledikten sonra
Cezayirli oyuncu Guedioura'nın ceza sahası içinde elle
oynamadığına hükmetti. Senegalli oyuncuların penaltı
itirazları sonuçsuz kaldı.
Cezayir birinci turdaki grup maçlarında Senegal'i 1-0
yenerek finale kadar namağlup geldi.
Cezayir daha önce iki kez finale çıktığı Afrika Kupası'nı
1990 yılında kendi evinde oynadığı maçta Nijerya'yı
yenerek ilk kez kazanmıştı. Senegal ise 2002 yılında bu
kupada ilk final heyecanını yaşamıştı.

MKE Ankaragücü, Yunan sağ
bek Stelios Kitsiou'yu
renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada,
Kitsiou'nun transferi
konusunda Yunanistan Süper
Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı
ve 25 yaşındaki oyuncunun 3
yıllık sözleşme imzaladığı
belirtildi.
Profesyonel kariyerine,
altyapısından yetiştiği
PAOK'ta başlayan Kitsiou,
MKE Ankaragücü öncesi
Belçika'nın Sint-Truidense
takımında oynadı.
Yunanistan Milli Takımı
formasını 2 kez giyen Kitsiou,
transferine ilişkin "Muhteşem
taraftarımızın desteğiyle
Ankaragücü’nde önemli
başarılara ulaşmak
istiyorum." ifadesini kullandı.

Messi'ye 1 maç men
ve para cezası
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu (GAT)
tarafından düzenlenen 11. Dr.
Sadık Ahmet Futbol Turnuvası 23
Temmuz akşamı Rodop ilinin
Çepelli köyünde oynanan final
maçıyla sona erdi. Final maçında
Çepelli takımını 4-1’lik skorla
yenen Bulatköy takımı turnuvanın
şampiyonu oldu.
Final maçına; Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet, DEB
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Batı Trakya Azınlığı

Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, işadamı Levent Sadık
Ahmet, Yassıköy Belediyesi’nin
yeni seçilen Belediye Başkanı
Önder Mümin'nin yanı sıra civar
köylerden çok sayıda soydaş
katıldı.
Final maçı öncesinde Dr. Sadık
Ahmet için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Maç
sonunda futbolculara madalyaları
ve birincilik kupası protokol
tarafından takdim edildi.

MESSİ’ye verilen ceza belli
oldu. Brezilya'nın ev
sahipliğinde düzenlenen Copa
America 2019'u üçüncü
olarak bitiren Arjantin'de, Şili
karşısında gördüğü kırmızı
kartla oyun dışı kalan Lionel
Messi'nin alacağı ceza belli
oldu. NTV Spor'da yer alan
habere göre; Güney Amerika
Futbol Konfederasyonu
(CONMEBOL), Copa America
üçüncülük maçında kırmızı
kart gören ve karşılaşma
sonrasında ödül törenine
katılmayan Lionel Messi'ye 1
maç ve 1.500 dolar para
cezası verildiğini duyurdu.
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Büyükelçi Özügergin: “Kıbrıs’ta
AB kendini diskalifiye etti”
ülke değiliz. Yüzyıllardır bölgemizde
olup biten konusunda söz sahibi
olmuşuz. Bile bile Rumların kopardığı
yaygaradan etkilenip böyle bir pozisyon
almaları AB’nin içinde bulunduğu
stratejik görme bozukluğuna işaret
ediyor.” değerlendirmesini yaptı.
Özügergin, Kıbrıslı Türklerin hakları
söz konusu olduğunda herhangi bir
baskının Türkiye’yi yolundan
alıkoyamayacağına işaret ederek, “Bunu
biliyor olmaları lazım. Bu yol, Kıbrıs
sorununun çözümüne katkıda
bulunmak isteyenlerin yolu değil.” dedi.

“HER YENİ HÜKÜMET,
YENİ BİR FIRSATTIR”
Yunanistan’da erken seçimlerin
ardından kurulan yeni hükümetin ikili
ilişkilere etkisini de değerlendiren
Özügergin şunları kaydetti: “Her yeni
hükümet yeni bir fırsattır. Dolayısıyla
hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de
Sayın

“

“(Yunanistan ile
ilişkiler) Birtakım
siyasi ve hukuki
sorunların
çözümünü beklersek
daha da vakit
kaybederiz. Ekonomik
ilişkilerin
geliştirilmemesi için
hiçbir sebep
yok. Biz işimize
bakalım”

“

TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin, Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı Avrupa
Birliği (AB) tarafından alınan kararlara
ilişkin, “AB, bu kararla Kıbrıs
sorununun çözümünde olumlu rol
oynama şansını yitirerek bir anlamda
kendini diskalifiye etti.” dedi.
Büyükelçi Özügergin, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki
enerji gerilimi ve Yunanistan ile ikili
ilişkileri değerlendirdi.
Özügergin, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs’ta bir çözüm
olmadan AB’ye alınmasının hata
olduğunun kapalı kapılar ardında
kendileri (AB) tarafından da kabul
edildiğini belirterek, AB’nin bir
mahkeme olmadığını, uluslararası
hukuku ilgilendiren deniz alanlarının
sınırlandırılması gibi bir konuda da
yetkisinin bulunmadığını söyledi.
AB’nin aldığı son kararların doğru bir
adım olmadığını dile getiren Özügergin,
“Kalkıp da ‘O bizim üyemiz. Sen
değilsin. Biz üyemizin arkasındayız’
demek hukuki bir pozisyon değil, siyasi
bir tutumdur. AB ya uluslararası
hukuku seçecek ya da üyelik,
ahbaplık, ünsiyet hukukunun
arkasına gizlenecek.” diye
konuştu.
Özügergin, bu kararla AB’nin,
Türk kamuoyu nezdinde
inandırıcılığını daha da zora
soktuğunu vurgulayarak, “AB,
Kıbrıs sorununun çözümünde
olumlu rol oynama şansını
yitirerek bir anlamda kendini
diskalifiye etti. Bu şekilde hareket
ettikten sonra ben Kıbrıs sorunu
bağlamında nasıl AB’nin tarafsızlığına
güvenebilirim ki?” ifadelerini kullandı.
Söz konusu kararların, Türkiye’nin
kararlılığını etkilemeyeceğinin altını
çizen Özügergin, “Türkiye’ye bu şekilde
yaklaşılmaz. Türkiye’ye
parmak sallanmaz.
Biz yeni ortaya
çıkmış
bir

Bakanımızın karşıtlarını ilk tebrik eden
olmaları, en azından bizdeki niyeti, yeni
bir sayfa açıp, ilişkilerimizi iyi komşuluk
üzerinden ve uluslararası hukuk
temelinde yürütme yönündeki irademizi
gösteriyor.”
Özügergin, Türk-Yunan ilişkilerinde
siyasi ve hukuki bazı “yapısal” sorunlar
olduğunu belirterek, “Bu sorunların ikili
ilişkilerimizin ilerletilmesine engel
olmadığını düşünüyoruz. Aksine, ikili
ilişkileri diyalog ve karşılıklı anlayış
temelinde geliştirmenin sorunları ele
almayı kolaylaştıracağını
düşünüyoruz. Sorunlarımızı da iyi
niyetle, uluslararası hukuk
temelinde, iyi komşuluk
çerçevesinde çözebileceğimizi
düşünüyoruz.” diye konuştu.

“YDİK’i GERÇEKLEŞTİRMEK
İSTİYORUZ”
Yunanistan’ın ekonomik krizin bir
aşamasını geride bıraktığına işaret
eden Özügergin, “Karşısında iş
birliğine hazır, konum itibarıyla iş
birliği yapabileceği devasa ve
dinamik bir ekonomi var. Biz hazırız.
Yunanistan hazır mı? Bunu
ilerleyen dönemde
göreceğiz.”
ifadelerini
kullandı.
Özügergin,
Yunanistan
ve Türkiye
arasında
Yüksek
Düzeyli
İşbirliği

Konseyi’nin (YDİK) 2016’dan bu yana
tekrar yapılamadığını anımsatarak şöyle
devam etti: “Biz birçok alanda iş birliği
yaparsak, kemikleşmiş sorunlarımızı ele
almak daha kolay olur. Ege, Doğu
Akdeniz’de çözüm bekleyen meseleler
var ancak bunları ikili ilişkilerin
güzergahına koyarsanız takılıp
kalırsınız. Mesela biz YDİK’i
gerçekleştirmek istiyoruz. Birtakım
siyasi ve hukuki sorunların çözümünü
beklersek daha da vakit kaybederiz.
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmemesi için
hiçbir sebep yok. Biz işimize bakalım.”
İki ülke arasında Ege Denizi’nde
güven artırıcı önlemlerin tarihçesinin
1980’li yıllara kadar uzandığını belirten
Özügergin, “Biz güven artırıcı
önlemlerin ele alınması, mümkün
olanların uygulanması konusunda
samimiyiz. Sürecin Yunanistan’da
hükümetin değişmesinden olumsuz
etkilenmemesini temenni ederiz.” diye
konuştu.

“HENÜZ OLUMLU BİR İŞARET YOK”
Özügergin, Mustafa Akıncı’nın, Ada’nın
hidrokarbon kaynaklarının yönetimi için
Rum tarafına ilettiği teklife ilişkin de
“Yapılan önerinin peşinen reddi yerine,
herkese bu teklifi bir daha dikkatlice
düşünmelerini telkin ederiz. Üçüncü
tarafların iş birliği modellerini içeren bu
teklife Rumların tepkisini çekmemek
üzere yine kapalı kapılar ardında
gösterdiği ilgi de Cumhurbaşkanı
Akıncı’nın hamlesinin yerinde ve
zamanlıca olduğunu ortaya koymuştur.”
dedi.
Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin
yeni müzakere ihtimalini de
değerlendiren Özügergin, Birleşmiş
Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane
Holl Lute’un çalışmalarını
sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bir senedir
iki taraf arasında müzakere masasına
oturulması için yeter şart ya da ortak
vizyon var mı sorusunu yanıtlamaya
çalışıyor. Şu ana kadar olumlu bir işaret
gelmedi. Rum tarafının ne istediği tam
olarak sabitlenene kadar tekrar masaya
oturup da 50 sene daha kaybetmek
doğru olmayacaktır. Hele ki bu
bekleyişte dezavantajlı konumda olan
Kıbrıs Türkleriyse. Biz hiçbir çözüm
modelini dışlamıyoruz, hiçbir çözüm
modelinde de ısrar etmiyoruz.”
ifadelerini kullandı.

