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Göçmen ve mülteci sorunuyla ilgili tartışmalar Yunanistan’da her geçen
gün artarken, bazı çevreler konuyu Batı Trakya Türk Azınlığı’yla
bağdaştırıyor ve azınlığı ilgilendiren konularla, mülteci problemi
arasında benzerlik kuruyor.
GÜNDEM Gazetesi,
artan göçmen ve mülteci
karşıtlığı ile göçmen
sorununun Batı Trakya
Türk Azınlığı’yla
bağdaştırılmasını, geçen
dönem İnsan Hakları
Genel Sekreterliği
görevinde bulunan eski
milletvekili Maria
Yannakaki, Helsinki
İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Temsilcisi Panayotis
Dimitras ve Yunanistan
İnsan Hakları Birliği
yönetim kurulu üyesi
avukat Halil Mustafa ile
konuştu.
»8, 9

“Yunanistan’ın
Türklere
yaptığı
mezalimi
unutmadık”

Şaşırtan belge için “özür”
İSKEÇE iline bağlı Topiros Belediyesi, bölgedeki Türk
azınlık okullarına tamir işlerinde yardımcı olabilmek için,
mülkiyeti Türk azınlığın vakıflarına ait azınlık okullarının
belediyeye devredilmesini istedi. Belediye Başkan
Yardımcısı Smaragda Vahareli imzasıyla azınlık okullarına
gönderilen yazı büyük şaşkınlık yarattı.
GÜNDEM’in web sitesinde yer alan haberin ardından
ortaya çıkan tepkilerden sonra Topiros Belediyesi’nden
yapılan yazılı açıklamada, olayın yanlış anlaşıldığı belirtildi
ve “Yanlışlıkla farklı bir görüş oluştuysa özür dileriz”
denildi. Açıklamada; azınlık okullarındaki eğitimcilerin
“FİLODİMOS” programı aracılığıyla onarım talepleri üzerine
yazılı bir cevap verildiği ve belediyenin “FİLODİMOS”
programı çerçevesinde azınlık okullarında çalışma
yapabilmesi için tapu senetlerine sahip olması gerektiğinin
bildirildiği ifade edildi. » 3

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı
Pavlopulos’un 1915 olaylarıyla
ilgili açıklamasına, “Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
bağımsızlık sürecinde ve
sonrasında, Yunanistan’ın
sistematik bir şekilde
bölgedeki Türk ve
Müslümanları imha etmesi
çok iyi bilinen bir gerçektir.”
yanıtı geldi. »5

dünya

4’te

bilim
Dünya Savaşı’nın
üstünden
bir asır geçti

7’de

ekonomi
Acer’dan
herkese uygun
bir Swift

12’de

Çin ve Yunanistan
arasında
16 anlaşma

spor

15’te

Yıldızlar
hayal kırıklığı
yarattı

Kaymakçı
müftülerle
görüştü
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ile Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu ikametgahında
görüştü.

»9

“Azınlığımızı
düşman gibi
gösterenler,
bu ülkeye
zarar veriyor”
İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı
Şaban Bandak, azınlığı siyasi
çekişmelere alet eden ve tehlike
olarak gösterenlerin yanlış yolu
seçtiğini söyledi.

»11

Kocaçay için
imzalar tamam
Rodop ilindeki Kocaçay (Lissos)
köprüsünün yapımı için, Doğu
Makedonya - Trakya eyaleti ile
yüklenici firma Akmon Energiaki ATE
arasında sözleşme imzaladı.
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Süleymanpaşa Belediyesi’nden İTB’ye ziyaret
TEKİRDAĞ Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
başkanlığında 60 kişilik bir
heyet İskeçe Türk Birliği’ni (İTB)
ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye
meclis üyeleri, yerel yöneticiler,
bazı siyasi partilerin ilçe başkan
ve yöneticileriyle, basın
mensuplarından oluşan 60
kişilik heyet, 10 Kasım Pazar
günü Selanik’te Atatürk Evi’nde
gerçekleştirilen
anma töreni
dönüşü İskeçe
Türk Birliği’ni
(İTB) ziyaret etti.
Tekirdağlı
konuklar, İTB
Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve
diğer yöneticiler
tarafından
karşılandı.
Tekirdağlı
misafirleri Batı
Trakya Türk
Azınlığı’nın
tarihi sivil
toplum kuruluşu
olan İTB’de
ağırlamaktan
büyük mutluluk
duyduklarını
belirten Ozan Ahmetoğlu,
“Tekirdağlı dostlarımızın ve
belediye başkanı sayın Yüksel’in
bölgemize gösterdiği yakın ilgi
ve duyarlılığa teşekkür
ediyoruz.” dedi. İTB’nin tarihi,
faaliyetleri ve bugüne kadar
geçirdiği süreçleri anlatan
Ahmetoğlu, “Batı Trakya
Türkleri’nin ilk sivil toplum
kuruluşu olan ve 92 yılını geride
bırakan derneğimiz,
toplumumuza kültür alanında
hizmet etmeye devam ediyor. Bir
yandan faaliyetlerine devam
ederken, insanlarımızın ve
gençlerimizin sosyalleşmesine,
kültür zenginliğinin
korunmasına ve gelecek
nesillere aktarılmasına katkı
sağlarken, diğer yandan da 36
yıldır bir hukuk mücadelesini
sürdürüyoruz. Siyasi
gerekçelerle alınan kararlarla
ortaya çıkan haksızlıkla
mücadelemiz sürüyor ve
mutlaka bir gün bu haksızlık

ortadan kalkacaktır. Buna
sarsılmaz bir inancımız var.”
ifadelerini kullandı.
Bu arada, İskeçe’deki Kuzey
Yunanistan İşadamları Derneği
Başkanı Fatih Türkmen de
dernek hakkında kısa bilgi verdi
ve Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel’e kahve fincanı hediye
etti.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
de yaptığı
konuşmada
kendilerine
gösterilen
misafirperverliğe
teşekkür etti.
Selanik’teki
törene katıldıktan
sonra İskeçe’yi
ziyaret etmekten
mutluluk
duyduklarını dile
getiren Yüksel,
İTB’nin
faaliyetlerini ve
mücadelesini
takdirle
karşıladıklarını
söyledi.
Süleymanpaşa
Belediyesi olarak,
Yunanistan ile her
zaman iyi ilişkiler içinde olmak
istediklerini belirten Cüneyt
Yüksel, “Bugün Tekirdağ’dan
belediye meclisimizden meclis
üyeleri, farklı siyasi partilerden
ilçe başkanları, yöneticileri ve
tabii ki gazeteci arkadaşlarımızla
birlikte Yunanistan’dayız. İki
ülke olarak geleceğe ümitle
bakmak zorundayız. Her alanda
işbirliği içinde olmak
halklarımıza katkı sağlayacaktır.
Bizler bundan sonra bu bölgeye
daha yakın olacağız. Unutmayın
ki sizlerin de Tekirdağ’da bir
eviniz var. Kapımız herkese açık.
İlgi ve alakanıza teşekkür
ediyor, çalışmalarınızda
başarılar diliyorum.” diye
konuştu.
Yapılan konuşmalardan
sonra karşılıklı hediye sunumu
gerçekleştirildi. İTB biçki - dikiş nakış ve el sanatları kurslarının
çalışmalarının yer aldığı küçük
bir sergi de konukların
beğenisine sunuldu.

Tekirdağ
Süleymanpaşa
Belediye
Başkanı
Cüneyt Yüksel
başkanlığında
60 kişilik
bir heyet
İskeçe Türk
Birliği’ni
ziyaret etti.

Milletvekili İlhan Ahmet’ten
Yassıköy Belediyesi’ne ziyaret

KİNAL Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, 8 Kasım
Cuma günü Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin’i
ziyaret etti.
Belediye binasında Önder Mümin ile bir süre görüşen ve
Yassıköy Belediyesi’nin projelerine ilişkin bilgi alan İlhan
Ahmet, ziyaret ile ilgili olarak sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugün Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin’i belediye konağında
ziyaret etim. Belediyenin muhtelif konuları hakkında
verimli bir görüşme yaptık. Kendisine Azınlık milletvekili
olarak bölgemizi, soydaşlarımızı doğrudan ilgilendiren her
konuda olduğu gibi yerel yönetimlerle ilgili konularda da
Azınlık belediyelerimize, başkanlarına ve meclis üyelerine
yardımcı olmaya ve iyi niyet çerçevesinde karşılıklık
esasına göre bölgede yaşayan soydaşlarımızın tümünün
yararına işbirliği yapmaya her zaman hazır olduğumu
tekrar beyan etme fırsatı buldum.”
Önder Mümin ise, KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet’e
ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Hedefimizden
sapmadan, katılımcı, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı
ile halkımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Bu görevi
verimli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bize verilen
güven ve desteği boşa çıkarmayacağız.” diye konuştu.
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HAFTANIN YORU-

Hülya EM‹N

Eski köye yeni adet!

hulya_emin@hotmail.com
İSKEÇE iline bağlı Topiros
Belediyesi, bölgedeki Türk
azınlık okullarına tamir
işlerinde yardımcı olabilmek
için, mülkiyeti Türk azınlığın
vakıflarına ait azınlık
okullarının belediyeye
devredilmesini istedi. Belediye
Başkan Yardımcısı Smaragda
Vahareli imzasıyla azınlık
okullarına gönderilen yazı
büyük şaşkınlık yarattı.
Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Vahareli tarafından
İskeçe’nin ova bölgesinde
faaliyet gösteren 10 azınlık
ilkokuluna gönderilen yazıda,
dile getirilen talepler üzerine
belediyenin azınlık okullarında
tamir işleri yapabilmesi için söz
konusu azınlık okullarının
belediyeye devredilmesi
gerektiğini belirtti. Çok sayıda
eğitimcinin, okulların onarım
işleriyle ilgili belediyeden
talepte bulunduğunu kaydeden
Vahareli, belediyenin sadece
belediyeye ait bina ve arazilere
müdahale edebildiğini belirtti.
Topiros Belediyesi tarafından
bölgedeki azınlık okullarına
gönderilen yazıda, belediyenin
azınlık okullarında çalışma
yapabilmesi amacıyla, azınlık
okullarının mülkiyetinin
köylerdeki vakıflardan alınıp,
belediyeye devredilmesi istendi.
Aksi takdirde okullardaki her
türlü tamir işiyle ilgili olarak
okulun sahibi olan vakıf
yöneticilerine başvurulması

@HulyaEmin1

Avrupa’nın yeni utanç duvarları

A

gerektiği bildirildi.
Belediye başkan
yardımcısının imzasıyla azınlık
okullarına gönderilen yazıda,
okul encümen heyetlerinin,
köylerdeki vakıf yönetimleriyle
konuyu görüştükten sonra okul
mülkiyetinin belediyeye
devredilme kararının iki gün

içinde bildirilmesi talep edildi.
İskeçe’nin Topiros belediyesinde
yaşanan bu olay, Batı Trakya Türk
Azınlığı arasında, özellikle de
eğitim camiasında büyük şaşkınlık
ve tepki yarattı. Söz konusu yazı,
“Birileri azınlık okullarının
mülkiyetini değiştirmek mi istiyor?”
sorusunu akıllara getirdi.

GÜNDEM’in haberinden
sonra Topiros Belediyesi’nden
açıklama geldi
TOPİROS Belediyesi,
Belediye Başkan Yardımcısı
Smaragda Vahareli imzasıyla
azınlık okullarına gönderilen ve
tamir işlerinde yardımcı
olabilmek için bölgedeki azınlık
ilkokullarının mülkiyetinin
belediyeye devredilmesini
isteyen yazı nedeniyle bir
açıklama yayımladı.
GÜNDEM’de yer alan haberin
ardından ortaya çıkan
tepkilerden sonra yapılan
açıklamada, olayın yanlış
anlaşıldığı belirtildi ve
“Yanlışlıkla farklı bir görüş
oluştuysa özür dileriz” denildi.
14 Kasım Perşembe günü
Topiros Belediyesi basın bürosu
tarafından yayımlanan
açıklamada; azınlık
okullarındaki eğitimcilerin
“FİLODİMOS” programı

aracılığıyla onarım talepleri
üzerine yazılı bir cevap verildiği
ve belediyenin “FİLODİMOS”
programı çerçevesinde azınlık
okullarında çalışma
yapabilmesi için tapu
senetlerine sahip olması
gerektiğinin bildirildiği ifade
edildi.
Topiros Belediyesi’nin
açıklamasında, “Yanlışlıkla
farklı bir görüş oluştuysa özür
dileriz. Belediyemizdeki azınlık
okullarının ve tüm okulların
yanındaydık, yanındayız ve
yanında olmaya devam
edeceğiz. Bunu da görevde
olduğumuz süre içinde
okulların tüm faaliyetlerini
maddi ve manevi olarak
destekleyerek ispat ettik.
Azınlık okullarını kendi
imkanlarımızla desteklemeye

devam edeceğiz, çünkü sizin
çocuklarınız aynı zamanda bizim
de çocuklarımızdır.” ifadelerine
yer verildi.
Bu arada, 12 Kasım 2019 tarihli
ve Belediye Başkan Yardımcısı
Smaragda Vahareli imzasıyla
azınlık okullarına gönderilen
yazıda “FİLODİMOS”
programından bahsedilmemişti.

Avrupa, geçtiğimiz
günlerde bir devrin
sonunu simgeleyen
Berlin Duvarı’nın yıkılışının
30’uncu yıl dönümünü kutladı.
İkinci Dünya Savaşı sona
erdiğinde, Sovyet Rusya ile
ABD arasındaki bloklaşmayı,
dönemin İngiltere Başbakanı
Churchill “Demir Perde”
tabiriyle tanımlamıştı.
Churchill’in Demir Perdesi
1961’de Berlin’de inşa edilen
duvarla gerçeğe dönüştü. Bu
sadece Almanya’yı, Avrupa’yı
değil, dünyayı ikiye bölen bir
duvardı.
Ancak 9 Kasım 1989’da
binlerce kişi önce Berlin
Duvarı’nı aştı, ardından onu
yerle bir etti.
Evet, “Utanç Duvarı”
sonunda yıkılarak, insanlık
tarihinin kara lekelerinden biri
ortadan kalktı. Duvarın yıkımı
özgürlük, dayanışma ve
işbirliğinin de simgesi haline
geldi.
Berlin Duvarı’nın ortadan
kalkmasıyla yeni bir Avrupa,
yeni bir dünya ortaya çıktı.
Ancak Avrupa, görünen o ki
geçmişte yapılan hatalardan
ders çıkartamamış. Kendisini
ayıran, bölen duvarları 30 yıl
önce kaldırmayı başaran
Avrupa, kaderin cilvesi mi
desek, şimdi yeni duvarların
oluşumunda baş aktör olarak
rol alıyor.
Bu kez Avrupa, savaş ve
zulümden kaçan mültecileri
engellemek için yeni duvarlar
örüyor.
Hollanda merkezli
Transatlantik Enstitüsü adlı
düşünce kuruluşunan yaptığı
bir araştırma, AB ülkelerinde
bulunan tel örgü ve duvarların
bin kilometreye yaklaştığını
ortaya koyuyor. AB’de,
mültecileri engellemek için
Berlin Duvarı’nın 6 katı
uzunluğunda duvar örüldü.
Aynı kuruluşun bir başka
araştırma sonucuna göre ise,
duvar ve tel örgü örmenin ilgili
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şirketlere sağladığı kar payı 1
milyar euroyu buluyor.
Ne kadar ürkütücü bir
durum değil mi?
Gerçek şu ki, 2015 yılından
itibaren alevlenen mülteci
krizi, Avrupa Birliği’nde duvar
uygulamalarını yaygınlaştırdı.
Sığınmacı karşıtı tutumuyla
ön plana çıkan Macaristan, bu
konuda ilk harekete geçen
ülkelerden biri oldu. Ve tabii ki
arkası geldi…
Bu çılgınlığın sonucu, farklı
Avrupa ülkelerinde 20’ye
yakın tel örgü ve duvarın
ortaya çıkması oldu.
Ülkemiz Yunanistan,
2012’de Türkiye sınırına
yüksek dikenli teller çekti…
Hemen şöyle bir etrafımıza
bakalım; Bulgaristan 2103’te
30 kilometre ördüğü dikenli tel
duvarını, 2016’da 146
kilometreye çıkardı… Kuzey
Makedonya 2015’te
Yunanistan sınırına tel örgü
çekti…
Ne yaman bir çelişki değil
mi? Mal ve kişilerin serbest
dolaşımını benimseyen, insan
hakları savunuculuğu rolünü
üstlenen Avrupa, yeni
duvarlar, yeni sınırlarla
savunduğu değerlerin tersi
hareket ediyor.
Berlin Duvarı’nın yıkılış yıl
dönümlerini coşkuyla kutlayan
Avrupa, diğer taraftan
mültecilere karşı yeni Berlin
Duvarları inşa ediyor.
Bu ise ister istemez kıtada
özgürlük yerine kısıtlamaların,
bölünmüşlüğün galip geldiğini
ortaya koyuyor.
Neticede, tekerrür eden
tarihe aldırmadan yeni utanç
duvarları oluşturuluyor. Belki
bir gün gelecek, bu duvarlar
da yıkılacak. Bu duvarların
yıkılışı da coşkuyla
gerçekleşecek, yıl dönümleri
kutlanacak.
Ama keşke sonradan
duyulan pişmanlıklar fayda
etse…
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Dünya Savaşı’nın üstünden
bir asır geçti...
Birinci Dünya Savaşı 11 Kasım 1918’de sona erse de
milyonlarca sivil ve askeri kaybın yanı sıra birçok
devletin yok olması, yeni devletlerin kurulması ve
tartışmalı bölge statüleriyle hafızalarda yerini koruyor.
TARİHE ilk küresel savaş
olarak geçen Birinci Dünya
Savaşı’nın, milyonlarca sivil ve
askerin ölümü, birçok devletin
yok olması ve birçoğunun
kurulması, bugüne miras kalan
tartışmalı bölge statüleri ve ülke
sınırlarıyla 101 yıl sonra da
etkileri sürüyor.
“Tarihin ilk küresel savaşı”
olarak kayıtlara geçen ve 1914’te
başlayan Birinci Dünya Savaşı,
1918’de imzalanan ateşkes
anlaşmasıyla son buldu.
Tarihe, “Ateşkes Günü”
olarak geçen 11 Kasım 1918’de
sona erse de savaşın sebep
olduğu sivil ve askeri kayıplar
ile savaş sonucu dünyadaki
siyasi değişimler, geçen bir
yüzyıla rağmen halen
uluslararası gündemi meşgul
ediyor.

AVRUPA MERKEZLİ
Bosnalı Sırp milliyetçisi Gavrilo
Princip’in, 28 Haziran 1914’te
Saraybosna’yı ziyareti sırasında
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu Veliahdı Franz
Ferdinand ve eşi Sophie’yi
öldürmesi Birinci Dünya
Savaşı’nın fitilini ateşledi.
Savaş, Fransa, İngiltere ve
Rusya’nın merkezde olduğu
İtilaf Devletleri ile Alman
İmparatorluğu, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ve
Osmanlı Devleti’nin

oluşturduğu İttifak Devletleri’ni
karşı karşıya getirdi.
Yaklaşık 40 ülke ve
kolonilerinin katıldığı Avrupa
merkezli savaşı İtilaf Devletleri
kazanırken, savaşta yaklaşık 17
milyon kişi hayatını kaybetti, 21
milyon kişi de yaralandı.

ASKERİ ZAYİAT
Dört yıl süren savaşta,
ölümlerin çoğunluğunu savaş
ortamının yol açtığı çeşitli
hastalıklar, salgın ve kıtlık
oluşturdu. Bunların yanı sıra
ortaya çıkan İspanyol gribi
sebepli salgın, milyonlarca
kişinin hayatını kaybetmesine
neden oldu.
Savaştan erken ayrılan
Rusya, 1 milyon 800 binle en
çok askeri kayıp veren ülke
oldu.
Rusya’dan sonra Almanya 1
milyon 700 bin askerini, Fransa
da 1 milyon 350 bin askerini
savaşta yitirdi. AvusturyaMacaristan İmparatorluğu 1
milyon 200 bin ve Osmanlı
Devleti ortalama 500 bin
askerini kaybetti.

POLİTİK İHTİLAFLAR
Savaş sonrası Orta Doğu ve
Arap Yarımadası’nda Osmanlı
egemenliği, yerini İngiliz ve
Fransız eğilimli manda
yönetimlerine bıraktı. Bölgede
Irak, Suriye, Ürdün, Suudi

Arabistan gibi devletler
kuruldu.
Galip cephe, Haziran 1919’da
Almanya, Eylül 1919’da
Avusturya, Kasım 1919’da
Bulgaristan, Haziran 1920’de
Macaristan ve Ağustos 1920’de
Osmanlı Devleti ile anlaşmalar
imzaladı.
Savaşın akabinde,
İngilizlerin işgal ettiği Osmanlı
toprakları Musul ile Kerkük,
Macaristan ile Romanya
arasındaki 448 kilometrelik
sınır hattı mevcut dünya
haritasındaki politik ihtilaflı
alanlar arasında yer alıyor.
Afrika’da bağımsızlıklarını
ilan eden koloniler başta olmak
üzere Avrupa ve Orta Doğu
coğrafyasında, savaşın
üzerinden geçen bir yüzyıla
rağmen halen
sonuçlandırılmayan sınır
sorunları bugüne miras kaldı.

YENİ DEVLETLER DOĞDU
Bir asır önceki siyasi
anlaşmazlıklarından
kaynaklanan sınır ihtilafları,
günümüzde de ülkeler arasında
tartışma konusu olmayı
sürdürüyor.
Ülke sınırları çizilirken
süregelen etnik çatışmalar ve
sınır anlaşmazlıkları, savaş
sonrası anlaşmalara da yansıdı
ve yeni devletlerin doğmasına
sebep oldu.

Çekoslovakya, Avusturya,
Polonya, Litvanya, Estonya,
Ukrayna, Yugoslavya,
Macaristan yeni dünya
haritasında yerini aldı. Savaşın

ardından Osmanlı Devleti de
dağılırken, Kurtuluş Savaşı’nın
sonunda Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu.

Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nden
Gümülcine Belediye
Başkanı’na ziyaret
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat ve
yönetim kurulu üyeleri, 11 Kasım Pazartesi günü Gümülcine
Belediye Başkanı Yannis Garanis’i ziyaret ederek görevinde
başarılar dilediler.
Belediye Başkanı Garanis ile bir süre görüşen kooperatif
yönetimi, Gümülcine belediyesi sınırları içinde bulunan Kalfa,
Tuzçuköy ve Yabacıklı köylerine yaptıkları sulama sistemlerinin
bir an önce su şebekesine bağlanıp hayata geçirilmesini
istediler. Hüseyin Esat, Avrupa Birliği yeni ortak tarım
politikasından tütüne kilo başına prim verilmesi taleplerine
belediye başkanının desteğini beklediklerini dile getirdi.
Gümülcine Belediye Başkanı Garanis de tütün üreticilerinin
sorunlarını dinleyerek, gerek sulama konusunda, gerekse yeni
ortak tarım politikasında tütüne kilo başına prim verilmesi için
gereken desteği vereceğini söyledi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Değişen bir şey var mı?

D

eğişen bir şey var mı? Buna bir
cevap olabilmesi için son
haftalarda Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın
gündeminden birkaç başlığı paylaşmak
istiyorum.
700’ün üzerinde öğrencinin eğitim
gördüğü İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin bina sorununda üç bakanlık
topu birbirine atarak azınlığı
“oyalamaya” devam etti. Mevcut şartlar
altında bina sorununun gerek prefabrik
sınıflar, gerekse yeni bina yöntemiyle
çözüme kavuşturulup, vardiyalı eğitimin
sonlandırılması için umut ışığı oldukça
uzak görünüyor!
Batı Trakya Türklerinin, devletin
vurdumduymazlığı karşısında, kendi
oylarıyla seçtiği ve kabul ederek
benimsediği “seçilmiş müftüler”
aleyhine son dönemde artan yargı
baskısı konusu yükselişte. Gerek
Gümülcine, gerekse İskeçe müftüsünün

devam eden üç’er davası var. Tabii ki
önümüzdeki dönemde bu davalar
artmazsa. Davaların, Yunanistan’ın
2000’li yılların başında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde mahkum olduğu
“müftülük makamını gasp”
suçlamalarıyla açılmış olduğunun da
altını çizmek gerekir.
Irkçı Altın Şafak Partisi’nin mecliste
temsil edildiği dönemlerde görmeye
alışık olduğumuz Batı Trakya Türk
Toplumu’yla alakalı soru önergeleri,
yeniden hortladı. Azınlık kurumlarıyla
veya temsilcileriyle ve bunun yanısıra
anavatan Türkiye ile ilgili soru önergeleri
yavaş yavaş yine gazete sayfalarında
yerini almaya başladı. Bu tür sorulardan,
soru önergelerinden, raporlardan çok
ciddi bir şey çıkmamakla birlikte, ülke
kamuoyunda “azınlık karşıtı” algı
yaratmada en önemli araçlardan biri
olduğunu unutmamak lazım.
Yunanistan’daki göçmen ve mülteci
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sorunuyla ilgili olarak ırkçılık söylemini
müthiş bir biçimde tırmandıran
gelişmeler, olaylar, atraksiyonlar var.
“Göçmenleri bölgemize istemiyoruz”
reaksiyonlarıyla başlayan bu süreçte
tırmanış sürüyor. Irkçılık sınırlarını
zorlayan eylemler, protestolar her geçen
gün biraz daha yayılıyor. Hatta bazı
çevreler tehlike çığırtkanlığı yaparken,
“İkinci Rodop ili olacağız” demekten
kendini alamıyor. Bu ülkenin
vatandaşları olan Türk azınlığı,
savaşlardan, kargaşalardan kaçan
göçmen ve mültecilerle eşdeğer sayıyor.
Tüm bunlar yaşanırken, İskeçe’den
insanı hayrete düşüren bir haber aldık.
İskeçe’nin Topiros Belediyesi, ova
bölgesindeki azınlık ilkokullarına yazı
göndererek, “okulların mülkiyetini
belediyeye devredin” talebinde
bulundu. Sebebi nedir? diye soracak
olanları fazla merakta bırakmayalım.
Topiros Belediyesi’nden belediye
başkan yardımcısı imzasıyla gönderilen
yazıda, “azınlık okullarında onarım gibi
işleri yapabilmemiz için okulların
mülkiyetini belediyeye devredin”
deniyor. Okul encümenlerine bunu
yapmaları için de iki gün müddet
tanınıyor. Ne yazık ki tam anlamıyla
“skandal” niteliğinde bir yazı ve talep.
Neyse ki yanlıştan oldukça hızlı
dönüldü. Bu yanlıştan dönülmesinde
GÜNDEM gazetesi olarak bizlerin de
payının olmasından ötürü haklı olarak
sevinebiliriz diye düşünüyorum. Zira,

gazetemizin sözkonusu haberi
yayınlamasından kısa bir süre sonra
belediyeden “olay yanlış anlaşıldı”
mahiyetinde bir açıklama geldi. Neyse ki
yanlıştan ve skandal niteliğinde bir
olaydan çabuk dönüldü. Kötü niyeti ve
çoğu kez haklı çıktığımız “bu işin
arkasında bir bit yeniği” şüphesini bir
kenara bırakacak olursak en iyimser
ihtimalle belediye başkan yardımcısının
“acemiliği” veya “bilgisizliği”
sözkonusu. Ancak azınlık eğitimi ve
azınlık okuluyla ilgili “tezgahları”
yaşayan bir azınlık olarak da aklımızdaki
“acaba?” sorusunu da diri tutuyoruz, bu
da böyle biline…
Yunanistan’da varlığını ve yaşamını
sürdüren Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
kronik bazı sorunları var. Kronik
sorunların yanısıra, yıllanmış, eskimiş,
Türklere karşı yapılan ayrımcı ve baskıcı
politikalardan kaynaklanan mevcut
durumumuzun da sebep olduğu ve
günlük yaşantımıza yansıyan başka
sorunları da var. Ki, bu sorunların bir
çoğu azınlık toplumunun sosyo
ekonomik durumunu olumsuz etkiliyor.
Tüm bu kronik ve güncel sorunlarının
çözüme kavuşabileceğini her yeni
hükümetle birlikte yeniliyor, tazeliyor
Batı Trakya Türkü. Ancak bu
beklentisinin her defasında boşa çıkıyor
olmasını görmekten de bıktı ve usandı
artık!
İnsaf yahu, insaf!...

“Yunanistan’ın Türklere yaptığı
mezalimi unutmadık”

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un 1915
olaylarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruya yazılı
yanıt verdi.
Yunanistan’ın Türkiye’ye hasım çevrelerin yanında
yer almaya ve bu çevrelerin Türkiye aleyhindeki görüş
ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini belirten
Aksoy şu değerlendirmede bulundu:
“Biz de Yunanistan’ın tarihte Türklere ve diğer
Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir
zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu’ndan
bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan’ın
sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları
imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir.”
Yunanistan’ın “bugün de ülkesindeki Türk azınlığa
yönelik insanlık dışı uygulamalarını, müftülerine
Cuma namazı kıldıkları gerekçesiyle hapis cezası

verecek kadar ileri götürebildiğine” dikkati çeken
Aksoy şunları kaydetti:
“Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik
yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye,
bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz
aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan’a
hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar
hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi
komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış,
istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu
düşüncesiyle Yunanistan’ı bundan böyle daha
sorumlu davranmaya davet ediyoruz.
Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye’nin
tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı
döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı
açıklamada net olarak ortaya konulmuştur. Başka bir
izahata gerek görülmemektedir.”

“Tarihin çarpıtılması
modern bir devlete
yakışmıyor”
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’nın açıklamasna yanıt verdi. Yapılan yazılı
açıklamada, “Türkiye’nin tarihi çarpıtmaktaki ısrarı
modern bir devlete yakışmıyor” ifadeleri dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:
“Türkiye’nin tarihi çarpıtmaktaki ısrarı modern bir
devlete yakışmıyor. Onu, tarihsel sorumlulukları
üzerine, özellikle de Yunan azınlığa yönelik
davranışlarıyla ilgili düşünmeye davet ediyoruz.
Yunanistan örneğini takip etsin ve nihayetinde
bölgemizdeki iyi ve kalıcı komşuluk ilişkilerini ve tabii
ki de Avrupa perspektifini kurmaya çalışsın.”
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Salmonella tehditleri

K

anatlı Salmonellozisi,
Salmonella cinsindeki
etkenlerden ileri gelen
kanatlıların büyük bir
çoğunluğunda önemli hastalık
tablolarına neden olan bir
enfeksiyondur. Ayrıca
kanatlı Salmonella türlerinin
bazılarının insanda da enfeksiyon yapması nedeniyle
Salmonellozis, kanatlılardan
bulaşabilen önemli zoonoz
enfeksiyon olarak
değerlendirilmektedir.
Tüm dünya ülkelerinde genel
olarak sinsi bir şekilde yayılıp
ortaya çıkması ve hastalık
görülmesi problemlere, çok
yönlü ciddi ekonomik kayıplara
(sürülerde ölüm, verim kaybı,
yoğun antibiyotik kullanımı,
damızlıklardan vertikal bulaşma
nedeni ile sağlıksız ticari sürüler,
gıda zehirleri ) sebep olmaktadır.
Bu nedenle uzun yıllardan beri
tavuk ve hindi kümeslerinde
dünya çapında pullorum
hastalığı ve tavuk tifosu ile ilgili
kontrol çalışmaları
yapılmaktadır. Bu hastalıklarda
en basit uygulamalar, damızlık
kümeslerin Salmonella
gallinarum ve Salmonella
pullorum’dan arınmış olarak
yetiştirilmesi ve bu sürülerden
elde edilen civcivlerin indirekt ve
direkt olarak bu organizmalarla
temasının önlenmesi esasına
dayanmaktadır.
Salmonellalar düz
çomakcıklar şeklinde yaklaşık
olarak 0.7-1.5x2.0-5.0 nm
boyutlarında, iki türü hariç
(Salmonella gallinarum,
Salmonella pullorum ) peritrik
flagellaları (kamçı) aracılığı ile
hareketli, sporsuz, kapsülsüz,
Gram negatif bakterilerdir.
Salmonellalarda Dirençlilik
Salmonella’lar ısıya dayanıklı
değillerdir, 55 oC’de 20 dk da
tahrip olurlar. Ancak düşük ısıya
oldukça dirençlidirler.
Özellikle soğukta saklanan
yiyeceklerde uzun süre canlı
kalmaları nedeniyle
Salmonella’lardan ileri gelen
zehirlenmelerde bu dirençlilik
unutulmamalıdır.
Antiseptiklere ve
antibiyotiklere oldukça
duyarlıdırlar. Güneşte ve gölgede
birkaç gün, oda sıcaklığında 228
gün, yumurta kabuğunda 23
gün, gaitada 1 ay, durgun suda 5
ay, altlıklarda 2-9 ay,
kümeslerde 5-6 ay canlı
kalabilmektedirler
Salmonellalar oda
sıcaklığında depolanan süt

tozlarında 12 ay, süt ve bitter
çikolatalarda ise 18 ay sonra bile
izole edilebilmektedir.
S. typhimurium ve S.
enteritidis’in 23oC de 7 yıl
süreyle depolanan
dondurmalardan izole edildiği
bildirilmektedir.
S.gallinarum fenol(1:1000),
biklorür de merkür (1:20 000),
Potasyum permanganant (1:100)
ve formolde (1:50) 3 dk içinde
inaktive olur.
Son 15 yıldır artmakta olan
Salmonellozis, uluslararası halk
sağlığı ve ekonomileri tehdit
eden önemli bir enfeksiyon
olmuştur.
İnsan ve hayvanlar
Salmonella’nın en önemli iki
kaynağını oluştururlar.
Salmonella bakterileri homoterm
(insan ve memeli canlılar) grubu
canlıların intestinal florasında
normal bir flora üyesi olarak
bulunmazlar.
Fakat kuşlar, kaplumbağa ve
reptillerin (sürüngenler)
genellikle normal florasında
bulunurlar.
Epidemiyolojik analizler
enfeksiyonun ana kaynağının
kontamine olmuş (hastalık
bulaşmış) tavuk eti, yumurta ve
yumurta ürünleri olduğunu
göstermekteyse de
primer(öncelikli) kaynak hasta
insan ve omurgalı hayvanların
bağırsaklarıdır. Dışkı ile dışarı
atılan Salmonella’lar uzun süre
canlılıklarını korumaktadırlar.
Bu Salmonella kaynaklarına
ait dışkı veya lağım suları yoluyla
çevresel kirlenme ve bu yolla su
ve gıda kaynaklarının
kontaminasyonu söz konusu
olduğu gibi, hayvansal gıdaların
enfekte olmuş hayvanlardan
doğrudan kontaminasyonu
(bulaşması) da söz konusudur.
Diğer taraftan gıda üretiminin
her aşamasında önemli bir yeri
olan insan, Salmonella
bulaşmasında önemli bir faktör
olarak yer almaktadır
Çiftlik hayvanlarında
enfeksiyon, yedikleri kontamine
yemlerden, meralardan, su
kaynaklarından
kaynaklanabileceği gibi çiftlikte
taşıma sırasında veya hayvan
pazarlarında, mezbahalarda
hayvandan hayvana veya
insandan hayvana temas yoluyla
da gerçekleşebilmektedir.
Bu tür salmonella
tehditlerinden korunmada hijyen
kuralları büyük önem
arzetmektedir.

RODOP ilindeki Kocaçay (Lissos) köprüsünün
yapımı için, Doğu Makedonya - Trakya eyaleti ile
yüklenici firma Akmon Energiaki ATE arasında
sözleşme imzaladı. Köprü, Büyük Sirkeli ve
Kozlukebir köylerini birbirine bağlayan Menetler
çayı olarak da bilinen Kocaçay (Lissos) nehri
üzerine inşa edilecek.
Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram
konuyla ilgili olarak, “Rodop ili sınırları içinde
yer alan Büyük Sirkeli ve Kozlukebir köylerini
birbirine bağlayan Kocaçaya (Lissos) köprü
yapımı için Doğu Makedonya Trakya Eyalet
(DMT) Başkanı Hristos Metios, yüklenici firma
olan Akmon Energiaki ATE Şirketi ile sözleşme
imzaladı.” açıklamasını yaptı.
Bölge halkı için büyük önem arzeden köprü
için düzenlenen imza töreninde, firma

yetkililerinin yanı sıra, DMT Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram, eyalet meclis üyesi
Tarkan Multaza ve Rodop İlinden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis hazır
bulundu.
Proje, 153 metrelik bir köprü ve mevcut yolu
yeni düzenlemeye uyarlamak için iki tane
kavşak yapımı içeriyor. Proje köprü ve
kavşakların yanı sıra gerekli olan köprü ve
yolların ışıklandırma ve işaretleme çalışmalarını
da içeriyor. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 2,5
milyon euro.
Özellikle kış aylarında yağan yağmurla
birlikte çayda artan su seviyesi, araçların
geçişine izin vermiyor. Bölge sakinleri köylerine
ulaşabilmek için katettikleri mesafeyi iki – üç
katına çıkartmak zorunda kalıyor.

Velopulos’tan Drama
Metropoliti hakkında soru

YUNAN Çözümü (Elliniki
Lisi) Partisi Başkanı ve Larisa
milletvekili Kiriakos
Velopulos, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu
tarafından düzenlenen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna katılan Drama
Metropoliti Pavlos hakkında
Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias’a soru sordu.
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen resepsiyona
Yunanlı davetlilerin de
katıldığını ve bunlardan
birinin Drama Metropoliti
Pavlos olduğunu söyleyen
Velopulos, metropolitin
Türkiye’nin düzenlediği bir
resepsiyona niye katıldığını
anlayamadıklarını vurguladı.
Meclise sunduğu soruda
Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal

ettiğini, orada bulunan
kiliseleri otele, depoya ve
ahırlara dönüştürdüğünü iddia
eden Velopulos, bir Türk
yetkilinin geçtiğimiz günlerde
“Batı Trakya’nın gerçek sahibi
biziz” açıklamasında
bulunduğunu söyledi ve
Dışişleri Bakanı Dendias’a
bakanlığın bu konular
hakkındaki görüşünün ne
olduğunu sordu.

GÜNbilim-teknik
DEM haber
GÜNDEM

Mayıs 2019
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7

Acer’dan herkese uygun bir Swift
GELİN bu hafta hep berarber
Acer’ın yeni Swift dizüstü
ilgisayar ailesini inceliyelim.
Dizüstü bilgisayar satın
alırken farklı ihtiyaçlar ışığında
bir seçim yapacağınız muhakkak,
ancak hepsi arasında ultra
taşınabilirlik, kaliteli malzeme,
uzun pil ömrü ve iyi performans
gibi noktalar ortak parantezinizi
oluşturuyorsa,
Acer’ın Swift ailesinden 14 inç
ekranlı bir model size göre
olabilir.
Acer’ın AMD Ryzen
işlemcilerle donattığı 1,5 kg’lık
fiyat performans ürünü Swift
3 modelleri, orta segmentin
başarılı üyesi olarak yıldızını
parlatan 970 gr ağırlığıyla Swift
5 ve 1 cm’den ince ve 890 gr
ağırlığındaki ultra mobil
Premium modeli Swift 7, yakın
zamanda satışa çıktı ve her biri
detaylarında etkileyici özellikler
bulunduruyor. Sözü daha fazla
uzatmadan Acer’ın bu 3 yeni
Swift’ine şimdi daha yakından
bakalım.
Swift 3: İddialı Giriş Seviyesi
Acer Swift 3 ailesi; ultra ince
tasarımı ve performansı ile dikkat
çeken, farklı renk seçeneklerine
ilave olarak şık alüminyum
gövdesiyle de hem sağlam hem
de güzel görünen modellere ev
sahipliği yapıyor. Aile içinde
farklı konfigürasyon seçenekleri
mevcut. 14 inç ekran boyutuna
sahip modellerin ortak özelliği ise
güçlü donanımları, uzun pil
ömrü sağlamaları ve AMD
Ryzen işlemcilere ev sahipliği
yapmaları.
14 inç boyutunda Full HD IPS
ekranlı AMD Ryzen işlemcili Acer

Swift 3’ler, 3 farklı kongirasyona
sahip. Her biri 1.5 kg ağırlığında
olan bu modellerden SF31441 ve SF314-41G, AMD Ryzen 3 ve
Ryzen 5 işlemcisinden güç
sağlarken, metalik gri ve mavi
renk seçenekleriyle
bulunabiliyor. 8 GB’a kadar RAM
ve 256 GB’a kadar SSD de
bulunduran laptop’lar dahili ve
harici ekran kartı seçeneklerini
de kullanıcılara sunuyor.
Swift 3 modelleri, dar çerçeveli
tasarımı ve 1920x1080 piksel
çözünürlüğünde Full HD IPS
ekranlarıyla görüntüleri canlı
sergilerken, Acer Color
Intelligence
teknolojisiyle
ise ekran rengini
ve parlaklığını optimize
edebiliyor. Tüm bunlara ilave
olarak pil ömrüyle de iddialı
duran Swift 3, 12 saate varan pil
ömrü sağlayabiliyor.
Acer'ın kısa bir süre önce
satışa sunduğu Swift 3
modellerini 3.199 TL'den
başlayan fiyatlarla piyasada
bulabilirsiniz.
Swift 5: Orta Segmentin
Başarılı Üyesi
Ultra ince ve hafif dizüstü
bilgisayar kategorisi için iddialı
bir model olan Acer Swift 5 de
ince ve hafif kategoride yer
almasının yanında güçlü
özelliklere de ev sahipliği
yapıyor. Magnezyum alaşımlı
kasası içinde, Intel'in 8'inci nesil
işlemcisi ailesinden Core i58265U CPU'dan güç sağlayan
Swift 5, böylece güçlü bir
ultrabook arayanlara hitap
ediyor. 8 GB DDR4 RAM ve 256
GB SSD depolama alanıyla da

yine kategorisine uygun
davranıyor.
14 inç boyutunda ve
Full HD
çözünürlüğünde IPS
ekranıyla güzel canlı
görüntüler üreten
Swift 5, Windows 10
işletim sistemi
yüklü olarak
geliyor. Bu sayede
pek çok FreeDos
ile gelen
laptop'lara
kıyasla,

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

üyesi.
CES 2019
İnovasyon Ödülü sahibi
olan Swift 7, 14 inç boyutunda
ekranı ve ultra ince çerçevesi ile
mobil kategorinin en iddialı
modeli oluyor.
Yalnızca 890 gram ağırlığında
olan Swift 7, 9,95 mm'lik
kalınlığa sahip. Ekranın 4
kenarında yalnızca 2.57 mm
inceliğinde çerçeve
kullanılmasıyla ekran – gövde
oranıyla da yenilikçi davranan
model, tasarımında ise diğer
Swift modelleri gibi magnezyum
alaşıma yer veriyor. Magnezyum
lityum ve magnezyum
alüminyum alaşımından üretilen
Swift 7, mikro – ark oksidasyonlu
kaplamalı seramik benzeri
görünümüyle de etkileyici
duruyor.
IPS teknolojisine sahip 14 inç
ekran paneliyle Full HD

kullanıcıları
ekstradan Windows
lisansı satın almak zorunda
bırakmamasıyla sevindirici bir
model oluyor.
970 gram ağırlığında olan
Swift 5, böylece mobil ortamlarda
rahatlıkla yanınızda
taşıyabileceğiniz bir laptop. 9
saate kadar pil ömrü sağlaması
da, özellikle hareket halinde
laptop ihtiyacı olanlar için
birebir.
Mobil platformda güçlü bir
dizüstü bilgisayar arayanlara,
Acer Swift 5'in 6799 TL fiyatla
bulunabildiği bilgisini de
verelim.
Swift 7: Premium Tasarımlı
Ultra Mobil
Acer'ın 1 cm'den daha ince, 1
kilogramdan daha hafif modeli
olan Swift 7 de, şirketin Swift
ailesinin dikkat çekici bir başka

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

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Doğal – Kısa hatırlatma yazısı – Bayrak 2) Baştan
çıkarma, doğru yoldan saptırma – (halk dili) Ucu sivri bir
çeşit takoz – Berilyum’un simgesi 3) Sıvı – Arka, geri –
Tekerlekli ayakkabı 4) Gece bekçisi – Elçilik uzmanı 5)
Çizgi – Baskül – Kumaşta kıvrım 6) Havacı ve pilotlar için
yayınlanan bülten – Para saklanan çelik dolap 7)
Durgun, dingin – Bağırsakları tutan karın iç zarı 8) Üzme,
sıkıntı verme – Tırnak cilası – Tanrı tanımaz kimse –
Oyunda kağıt atma sırası 9) Edebi eserde işlenen
düşünce – Yabani hayvan yakalam işi – (felsefe)
Uyulması gerekn kural, düzgü 10) Başpapaz – Su sığırı
11) (felsefe) Fikir – Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan
parlak deri – Baştaki kıllar.
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çözünürlüğünde görüntü
üreten Swift 7, sRGB renk
gamutunun yüzde
100'ünü, NTSC renk
gamının da yüzde 72'sini
kapsayan canlı renkler
üretebiliyor. Laptop'ın
ekranı ayrıca 300 nit
parlaklık değerine ve
Corning Gorilla Glass 6 ekran
korumasına sahip. Tüm
bunların yanında ekranın
dokunmatik olması da mobil
kullanımlar için ek avantaj
sağlıyor.
8'inci nesil Intel Core i58200Y işlemciden güç alan Swift
7, 256 GB SSD ve 8 GB RAM ile
güçlü donanım bileşenlerine
sahip. 12 saatlik pil ömrü
sağlaması akşama kadar rahat
kullanma olanağı tanırken, Swift
7'de bahsedilmesi gereken başka
Premium özellikler daha yer
alıyor.
Swift 7'de 40 Gbps'e kadar
yüksek bant genişliği, güç
aktarımı ve ekran bağlantısı
sağlayan Thunderbolt 3 desteği
yer alıyor. Ayrıca 2 adet USB
Type-C portu ve USB 3.1 Gen 2
girişi ile geniş bağlantı
seçeneğinin sunulduğu laptop'ta,
DisplayPort 1.2 de unutulmamış.
Kablosuz bağlantıları arasında
ise 2x2 MU-MIMO teknolojisine
sahip 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth
5 desteği bulunan Swift 7, öte
yandan trendin aranan özelliği
parmak izi sensörüne de ev
sahipliği yapıyor. Laptop'ın
parmak izi sensörü görevi gören
güç düğmesine dokunarak
Windows Hello ile bilgisayarınıza
güvenli şekilde giriş
yapabiliyorsunuz.
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Irkçılık söylemi endişe yaratıyor!

MARİA YANNAKAKİ

PANAYOTİS DİMİTRAS

GÖÇMEN ve mülteci sorunuyla ilgili
tartışmalar Yunanistan’da her geçen gün
artarken, bazı çevreler konuyu Batı
Trakya Türk Azınlığı’yla bağdaştırıyor ve
azınlığı ilgilendiren konularla, mülteci
problemi arasında benzerlik kuruyor.
Göçmen ve mültecileri Yunanistan’da
istemeyen çevrelerin protesto eylemleri
ırkçılık boyutuna ulaşabiliyor.
Adalardaki yoğunluk nedeniyle ana
karaya taşınan göçmenler,
yerleştirilecekleri bölgelerde
yaşayanların tepkisiyle karşılaşıyor.
Selanik’te bir göçmen merkezi önünde
düzenlenen domuz eti ve alkollü
protestonun ardından, Dedeağaç’ta da
İslam karşıtı ve düzensiz göçmenlere
karşı bir eylem hazırlanıyor.
Hatırlanacağı üzere Meclis İkinci
Başkan Yardımcısı ve Yeni Demokrasi
Lesvos milletvekili Haralambos
Athanasiu da geçtiğimiz günlerde,
“Böyle devam ederse Lesvos yeni Rodop
ili olacak” açıklamasında bulunmuştu.
GÜNDEM Gazetesi, artan göçmen ve
mülteci karşıtlığı ile göçmen sorununun
Batı Trakya Türk Azınlığı’yla
bağdaştırılmasını, geçen dönem İnsan
Hakları Genel Sekreterliği görevinde
bulunan eski milletvekili Maria
Yannakaki, Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras ve Yunanistan İnsan
Hakları Birliği yönetim kurulu üyesi
avukat Halil Mustafa ile konuştu.

MARİA YANNAKAKİ

HALİL MUSTAFA

Göçmen ve mülteci
sorunuyla ilgili
tartışmalar
Yunanistan’da her
geçen gün artarken,
bazı çevreler konuyu
Batı Trakya Türk
Azınlığı’yla
bağdaştırıyor ve
azınlığı ilgilendiren
konularla, mülteci
problemi arasında
benzerlik kuruyor.

SİRİZA hükümeti döneminde Adalet
Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Genel
Sekreteri olarak görev yapan DİMAR
Partisi eski milletvekili Maria Yannakaki,
ülkede son dönemde artan göçmen –
mülteci sorunuyla ilgili tartışmaları ve
bu sorunun azınlıkla bağdaştırılmasını
GÜNDEM’e değerlendirdi.
Mülteci ve göçmen sorununu protesto
amacıyla yapılan ırkçılık içeren eylem ve
hareketlerin kabul edilemez olduğunu
belirten Yannakaki, bu sorunun
medyatik atraksiyonlarla değil, stratejik
bir planlamayla çözüme
kavuşturulabileceğini ve sorunun tüm
Avrupa’yı ilgilendirdiğini vurguladı.

“SAYIN ATHANASİU’NUN
AÇIKLAMALARI SON
DERECE ÜZÜCÜ”
GÜNDEM’in, “Geçtiğimiz günlerde
Meclis Başkan Yardımcısı Haralambos
Athanasiu, Lesvos adasının yeni bir
Rodop ili olabileceğini iddia etti.
Göçmen dalgalarının artmasıyla,
adadaki nüfus yapısının değişebileceğini
öne sürerek, bu durumu Trakya’daki
azınlıkla karşılaştırdı. Siz bu tür
açıklamaların ülkenin gerçeğini
yansıttığına inanıyor musunuz? Sizce
gerçekten nüfus yapısının değişmesi gibi
bir durum söz konusu mu? Bu iddia
ortaya atılırken, Yunanistan’da yaşayan
ve uluslararası alanda tanınan bir
azınlık ile göçmenler karşılaştırılarak
yapıldığını hatırlatmak gerekir.”
sorusunu yanıtlayan Maria Yannakaki,
meclis başkan yardımcısı Athanasiu’nun
açıklamalarının son derece üzücü
olduğunu söyledi.
Yannakaki, “Sayın Athanasiu’nun
açıklamaları son derece üzücü. Özellikle
de bu açıklamalar şu anki meclis başkan
yardımcısından ve eski adalet
bakanından geliyorsa. Nasıl olur da
göçmen ve mülteci dalgalarını
Trakya’daki Müslüman
hemşehrilerimizle karşılaştırırız?

“HÜKÜMET YANLIŞLARIN
BEDELİNİ ÖDÜYOR”
Bugünkü hükümetin göçmen ve mülteci
sorunu karşısında yetersiz olduğunu ve
yanlışlar yaptığını dile getiren
Yannakaki, “Hükümet yaptığı
yanlışların bedelini ödüyor” dedi.
Yannakaki sözlerine şöyle devam etti:
“Herşeyden önce bugün hükümetin
çelişkili açıklamaları ile karşı karşıyayız.
Seçimlerden önce başka şeyler
söylüyorlardı, bugün ise başka şeyler
görüyoruz. Bu durum İçişleri Bakanı
sayın Hrisohoidis’in görevi
devralmasıyla ve Lesvos adasına yaptığı
ziyaretle başladı. İnanıyorum ki; bugün
hükümet yaptığı yanlışların ve ana
muhalefetteyken yaptığı açıklamaların
bedelini ödüyor. Ana muhalefetteyken
göçmen ve mülteci sorununu nasıl ki
sorumsuzca ele aldıysa, iktidar olarak da
aynı sorumsuzluğu sergiliyor. Tabii ki
Göç Politikası Bakanlığı gibi bir

bakanlığı ortadan kaldırmak ve tüm bu
konuları Vatandaşı Koruma Bakanlığı’na
bağlamak gibi bir yanlışın de bedelini
ödüyor.”

“AVRUPA’DA YÜKSELEN
İSLAMOFOBİ’DEN ENDİŞELİYİM”
GÜNDEM’in, “Avrupa’da ve
Yunanistan’da yükselen ve büyüyen
İslamofobi sizi endişelendiriyor mu?”
sorusunu yanıtlayan eski İnsan Hakları
Genel Sekreteri ve eski milletvekili Maria
Yannakaki şunları kaydetti: “Tabii ki
endişelendiriyor. Sizlere birkaç gün önce
Paris’te yapılan ‘İslamofobiye Hayır’
konulu büyük yürüyüşü hatırlatmak
isterim. İslamofobi, ırkçılığın bir türüdür
ve kınanması gerekir. Tüm
Müslümanların cihatçı olduğunu
düşünmek, ortalama tüm Yunanlıların
Altın Şafakçı olduğunu varsaymak
gibidir. Ve üzülerek bir gözlemde daha
bulunmam gerek. Altın Şafak Partisi
meclise girmemiş olabilir, ancak Altın
Şafak’ın açıklama ve retoriğini bugün
dahi parlamento içinde görebiliyoruz.”

“ALTIN ŞAFAK MECLİSTE YOK
ANCAK ONUN RETORİĞİ
HALA MECLİSTE”
“Yani siyasi sistemimizin içinde bugün
hala gizli Altın Şafak olduğunu mu
söylüyorsunuz?” sorusuna
Yannakaki’nin yanıtı, “Aynen. Bu
nedenle her siyasi güçün tarihin hangi
tarafında durmak istediğini seçmesi
kaçınılmaz zorunluluk. Çünkü Avrupa
yanlısıyız demek basit bir açıklama
değil. Çünkü Avrupa aydınlanmayı da
doğurdu, ama soykırımı da doğurdu.
Herkes tarihin hangi tarafında
duracağına karar vermeli.” oldu.

“HÜKÜMETİN GÖREVİ
HALKI KIŞKIRTMAK DEĞİL,
BİLGİLENDİRMEKTİR”
Ülkeye yönelik göçmen ve mülteci akını
karşısında politik güçlerin ve özellikle de
hükümetin sorumluluğunun büyük
olduğuna işaret eden Yannakaki,
“Halkın bu konuyla ilgili olarak
manipülasyona değil, bilgilendirmeye
ihtiyacı var. Yunanistan, coğrafi konumu
gereğince, olanaklarının çok üzerinde
bir yükü kaldırmaya çalışıyor.
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Bu nedenle hükümet demagoji
yaparak halkı göçmenlere karşı
kışkırtacağına, Avrupa’dan bu ağır
yükün eşit bir şekilde paylaşılması için
talepte bulunması gerekir.” ifadelerini
kullandı.
Yannakaki sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir önceki hükümetin görevi devraldığı
2015 yılında, İkinci Dünya savaşı
sonrasında en büyük ekonomik kriz
şartlarında, insan haklarına saygı
çerçevesinde göçmen sorunuyla başa
çıkabildi. Bu ülkeden yaklaşık 2 milyon
mülteci geçti ve bu insanlara
verilebilecek en iyi hizmet sunuldu. Eğer
bazıları insan haklarına saygıyı ve
ihtiyacı olanlara kucak açmayı ‘saflık’
olarak adlandırıyorsa, bu ‘saflar’
hükümetinde yer aldığım için büyük
gurur duyuyorum.”

PANAYOTİS DİMİTRAS
Uluslararası Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras, son dönemde artan
göçmen karşıtı eylemlerin altyapısının
ırkçılık anlayışına dayandığını söyledi.
Yıllarca insan hakları alanında
uluslararası faaliyet gösteren ve aynı
zamanda Yunanistan Hümanist Birliği
Sözcülüğü görevini sürdüren Dimitras,
göçmen karşıtı olayların başlama
noktasının Vrasna bölgesindeki
vatandaşların ortaya koyduğu tepkiler
karşısında kararlılık gösterilmemesi
olduğunu belirtti. Dimitras, bu olaydan
sonra göçmen karşıtı tepki ve olayların
arttığına dikkat çekti.
Dimitras, “Şimdi herkes aynı beklenti
içinde. Herkes aynı ümidi besliyor.
Bunun altyapısında ise ırkçı saldırıların
cezasız kalması yatmaktadır. Aynı
zamanda hakim olan ve ‘hastalıklı’
olarak nitelendirilebilecek ‘temiz ulus’
anlayışına dayanan ırkçılıktır.” dedi.
Göçmen ve mülteci sorununun bazı
çevreler tarafından Batı Trakya Türk
Azınlığı’yla bağdaştırılmasının “ırkçılık”
olduğunu vurgulayan Dimitras, “Bu
anlayış yanlıştır ve ‘farklı’ olanı problem
olarak kabul etmektedir.” ifadelerini
kullandı.

“BENZERLİK KURMAK
IRKÇILIK İÇERMEKTEDİR”
Eski yargıç ve halihazırda meclis ikinci
başkan yardımcısı olan Lesvos
milletvekili Haralambos Athanasiu’nun,
“Yakında Lesvos ikinci Rodop ili olacak”
açıklamasının ırkçılık içerdiğini anlatan
Dimitras şunları kaydetti: “Bu paralelliği
kurmak, yani Türk azınlığı, mültecilerle
bir tutmak yanlıştır. Batı Trakya’daki
azınlık ile mülteciler arasında paralellik
kuran kişi eski bir yargıç olmasaydı
‘aptalca’ nitelendirilebilirdi. Fakat bu
benzerliği kurmak ırkçılık içermektedir.
Çünkü yerli Türk azınlık, yakında ülkeye
gelen mültecilerle bir tutulmaktadır veya
genel anlamda ‘farklı’ olanları problem
ya da ‘günah keçisi’ olarak görmektedir.”

HALİL MUSTAFA
Yunanistan İnsan Hakları Birliği yönetim
kurulu üyesi olan Gümülcineli avukat
Halil Mustafa, GÜNDEM’e yaptığı
değerlendirmede, son dönemde göçmen
sorunuyla ilgili ırkçılık içeren
hareketlerde yükseliş olduğunu belirtti
ve bir göç politikasının eksikliğine dikkat
çekti.
Halil Mustafa şöyle konuştu: “Ne yazık
ki son dönemde ülkeye gelen
mültecilerin ana karaya taşınması

GÜNDEM haber
nedeniyle yabancı düşmanlığı ve ırkçılık
içeren olay ve eylemlerde ani bir yükseliş
gözlemleniyor. İşin olumlu yanı,
Diavata’da gerçekleştirilen ırkçı eyleme
katılımda da görüldüğü gibi buna benzer
olaylar şimdilik küçük gruplar tarafından
yapılıyor. Ancak bu tür olayların son
dönemde arttığına ve yaygınlaştığına
dikkat çekmek gerekir.”
Yunanistan İnsan Hakları Birliği adına
GÜNDEM’e konuşan Halil Mustafa şöyle
devam etti: “Yabancı düşmanlığı ve
ırkçılık içeren eylemlerin artması, önemli
ölçüde tutarlı bir göç politikasının
eksikliği ve adalardaki göçmen
merkezlerinde toplanan yüksek sayıda
göçmen ve mültecinin çok uzun süre
buralarda tutulmasına bağlı.
Unutulmamalıdır ki bu göçmen ve
mülteciler, konuk edildikleri merkezlerde
son derece kötü şartlarda yaşamak
zorunda kalıyorlar. Bu durum da onların
Yunan toplumuna sağlıklı bir şekilde
entegre olmalarını engelliyor. Yabancı
düşmanlığı ve ırkçılık içeren hareket ve
eylemlerin artmaması için devlet
yetkilileri ile yerel yöneticilerin topluma
vereceği mesajlar çok önemlidir. Bu
yetkililerin, negatif stereotipler üreten,
ırkçı reaksiyonları normalleştiren, her
türlü yabancı düşmanlığı içeren retoriğin
uzağında durması gerekir.”
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Türkiye Dışişleri
Bakan Yardımcısı
müftülerle görüştü

“SORUN AVRUPA
ÜLKELERİNDE GÜNDEMDE
OLMAYA DEVAM EDECEK”
Mülteci sorununun sadece
Yunanistan’da değil, diğer Avrupa
ülkelerinde de gündemde olmaya devam
edeceğini ifade eden Halil Mustafa, “Ne
yazık ki bu sorunun nihai çözümünü
sağlayacak sihirli değnek yok. Bu sorun
sürekli değişen parametrelere ve şartlara
uyum sağlanmasını gerektiren bir
durum. Bu insanların topluma uyumlu
bir entegrasyonu, devletin Yunan
toplumuna gerçeği söylemesiyle
gerçekleşebilir. Devletin, ırkçı
hareketlerin iyi yönetilen bir ülkede
kabul edilmeyeceği mesajını vermesi
gerekir.” diye konuştu.

“SAYIN ATHANASİU’NUN
MANTIĞINA GÖRE TRAKYA’DAKİ
AZINLIK TEHLİKELİ VE
PROBLEMLİ BİR DURUM”
GÜNDEM’in göçmen ve mülteci
sorununun Batı Trakya Türkleri’yle
bağdaştırılmasına ilişkin sorusunu
yanıtlayan Halil Mustafa, Lesvos
milletvekili ve meclis başkan yardımcısı
Haralambos Athanasiu’nun
açıklamalarına da değindi. Halil Mustafa,
“Ne yazık ki sayın Athanasiu’nun söz
konusu röportajda söylediği tek olumsuz
şey bu değildi. Aslında söylemekten
kaçınması gereken herşeyi söyledi.
Azınlık örneği, zaten ‘problemli’ olan
Müslümanlarla ve mültecilerle ilgili
görüşleri, bazı politikacıların bu
konudaki görüşlerinin dışa vurumu
gibiydi. Bu kişiler aynı zamanda
geçmişte ülkenin yönetiminde önemli
roller üstlenmiş kişiler. Ümit ediyoruz ki;
sayın Athanasiu’nun açıklamaları, yerli
nüfus ve ülkenin asli unsuru olan
Trakya’daki Müslümanların statüsü
hakkında bilgisizliğinin sonucudur. Tabii
bu bilgi, toplumun uyumu için ayrıştırıcı,
hakaretamiz ve tehlikeli söylemi yanında
önemsiz kalıyor. Sayın Athanasiu’nun
mantığına göre; Trakya’daki azınlık
ülkenin olağan bir parçası değil,
‘problemli’, ‘tehlikeli’ ve her ne pahasına
olursa olsun uzak durulması gereken bir
durum.” diye konuştu.

TÜRKİYE Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete ile görüştü. Görüşme, 13 Kasım
Çarşamba günü Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu ikametgahında
gerçekleşti.
Görüşmeyle ilgili olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nun sosyal
medya hesabından yapılan açıklamada,
“4. Selanik Zirvesi’ne katılmak üzere

Yunanistan’ı ziyaret etmekte olan
Bakan Yardımcımız ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk
Kaymakcı, Gümülcine Müftüsü Sayın
İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Sayın
Ahmet Mete ile ikametgahımızda
biraraya gelmiştir. Gümülcine ve İskeçe
Müftüleri Sayın Büyükelçi’yi
soydaşlarımızı ilgilendiren konularda
bilgilendirmişlerdir.” ifadelerine yer
verildi.

Çocuklarımız söyleyecek

İskeçe Türk Birliği (İTB) müzik kursu öğrencilerinin katılımıyla 16 Kasım Cumartesi günü bir etkinlik
düzenliyor.
Etkinik İskeçe Türk Birliği lokalinde gerçekleştirilecek.
İskeçe Türk Birliği’nin (İTB), İskeçe merkez, Koyunköy ve Gökçeler köylerindeki müzik kursuna devam
eden öğrenciler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de bir konser düzenliyor.
Müzik öğretmeni Süleyman Kara yönetimindeki konserde solo ve koro halinde eserler seslendirilicek.
“Çocuklarımız Söylüyor” müzik etkinliğinde ayrıca müzik öğretmeni Merve Kara piyano eşliğinde canlı
performans sunacak.
İTB müzik kursu öğrencilerinin vereceğe konsere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.
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“Yap ortaya
karışık bir soru;
azınlık konularından
olsun!”
Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) Partisi milletvekili
Maria Athanasiu, meclise sunduğu soruyla Batı
Trakya Türk Azınlığı’nı doğrudan veya dolaylı olarak
ilgilendiren konuları gündeme getirmiş. Bu
konularla ilgili beş bakanlığa yönelik meclise soru
sunmuş ve cevap bekliyor.
Bir önceki dönemde, Batı Trakya Türkleri’yle ilgisi
olan konuları ırkçı Altın Şafak Partisi meclise
getiriyor, sunduğu sorularla da azınlık kurumlarının,
temsilcilerinin faaliyet ve çalışmalarını adeta
suçlayıcı ve hedef gösterici bir çerçeveye
sokuyorlardı.
Bu dönem malumunuz Altın Şafak Partisi
parlamentoda yok. Bugüne kadar olan bitene
bakacak olursak, Altın Şafak’ın misyonunu
Velopulos başkanlığındaki Yunan Çözümü (Elliniki
Lisi) üstlenmiş gibi görünüyor.
Bu çerçevede olsa gerek, adı geçen partinin Atina
milletvekili Maria Athanasiu, şöyle “azınlık
konularından hazırlanmış ortaya karışık bir soru
önergesi” hazırlamış ve beş bakanın yanıtlaması için
meclise sunmuş.
Önce İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin “yetkisi
olmadığı halde” İmathia ilinin Aleksandria ilçesine
din görevlisi görevlendirmesini sormuş.
Önümüzdeki aylarda Müftü Ahmet Mete aleyhine bir
“makam gaspı” davası daha gelirse şaşmayalım.

15
Kasım
2019
2018 2018
Ekim
19Aralık
14
19 Ekim

Habipoğlu: “Dışlayıcı
siyaset son bulmalıdır”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, “Asırlardır
Yunanistan’da yaşayan ve
toplumun bir parçası olan Batı
Trakya Türk toplumunu hedef
gösteren dışlayıcı popülist
siyasetin ve hamasi açıklamaların
artık son bulmasını istiyoruz.”
açıklamasında bulundu.
ABTTF’nin, Lesvos milletvekili
Haralambos Athanasiu’nun
“Lesvos adası ikinci Rodop ili
olacak” ifadeleriyle ilgili olarak
yaptığı yazılı açıklamada,
“Sığınmacı sorunu
Yunanistan’da gündemi meşgul
etmeye devam ederken Yunan
siyasetçiler de yaptıkları
açıklamalarla her fırsatta Batı
Trakya Türk toplumunu hedef
göstermeye devam ediyor. Yeni
Demokrasi Partisi Midilli
Milletvekili Haralambos
Athanasiu, adadaki göçmen ve
sığınmacı sayısının artışı ile ilgili
yaptığı açıklamada, böyle giderse
Midilli adasının kısa zamanda ikinci Rodop ili olacağını,
15-20 yıl içinde ada nüfusunun üçte birinin
Müslümanlardan ifade etti.” ifadeleri yer aldı.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
“ABTTF olarak Yunan meclisinin
halihazırdaki ikinci başkan
yardımcısı olan, geçmişte Adalet ve
İnsan Hakları Bakanı olarak görev
yapmış Milletvekili Haralambos
Athanasiu’nun açıklamasını
şiddetle kınıyoruz. Athanasiu,
göçmen ve mülteci sorununu kendi
siyasi çıkarlarına alet ederek bu
konu üzerinden Yunan vatandaşı
olan Batı Trakya Türk toplumunu
Yunanistan için bir ‘tehdit’ ve
‘tehlike’ unsuru olarak gösteriyor.
Ancak şunu unutmuş olacak ki
bizler asırlardır bu topraklarda
yaşıyor ve toplumun bir parçasıyız.
2. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın
İtalya tarafından işgaline karşı
‘Hayır’ diyerek binlerce şehit verdik.
Bugün de ülkemiz Yunanistan’ı
kalkındırmak için canla başla
çalışıyoruz. Ülkemiz Yunanistan’ın
yaşadığı sorunlar hepimizin
sorunları ve bunlara ancak birlikte
el ele vererek çözüm bulabiliriz.
Dolayısıyla Batı Trakya Türk
toplumunu hedef gösteren dışlayıcı popülist siyasetin ve
hamasi açıklamaların artık son bulmasını istiyoruz.”
dedi.

Düzensiz göçmenlere
“domuz etli” protesto

Devamında milletvekili Athanasiu, soru yönelttiği
bakanlardan Türkiye’nin Batı Trakya’daki çalışmaları
hakkında bilgi istemiş. Ve hiç de şaşırmadığımız bir
konuya değinmiş; T.C. Ziraat Bankası’nın
faaliyetlerine… Bölgede faaliyet gösteren T.C. Ziraat
Bankası aracılığıyla Türkiye’nin Batı Trakya’da
alternatif bir ekonomik sistem kurduğu tezini ortaya
atmış!
Ardından alternatif okullar kurulması
faaliyetlerinin devam ettiğini ve şimdi de ülkenin
farklı bölgelerine imamlar tayin edilerek alternatif
bir dini sistem kurulmaya çalışıldığını öne sürmüş!
Ve bu sistemin, ülkedeki Müslümanların yararından
çok komşu ülke Türkiye’nin çıkarlarına hizmet
ettiğini öne sürmüş!
Milletvekili Maria Athanasiu son olarak da
geçtiğimiz günlerde Kozlukebir’de düzenlenen
AGROFEST “Tarım – Hayvancılık Festivali”ne
değinmiş. Bu etkinlik kapsamında Türkiye’den gelen
özel bir ekibin Kozlukebir belediyesi binasında
elektronik cihazlarla arama yaptığını dile getirmiş.
Ve “Elliniki Lisi”nin vekili bu konular hakkında
bakanlardan cevap beklediğini belirtmiş.
Athanasiu’nun sorularını yönelttiği bakanlar da
şunlar: Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İçişleri
Bakanı Panayotis Theodorikakos, Eğitim ve Din İşleri
Bakanı Niki Kerameos, Vatandaşı Koruma Bakanı
Mihalis Hrisohoidis ve Milli Savunma Bakanı Nikos
Panayotopulos.
Athanasiu’nun azınlık konularından “ortaya
karışık soru”suna bakanlardan gelecek yanıtları
gerçekten merak ediyoruz!

KENDİLERİNİ “Birleşik
Makedonlar” olarak adlandıran bir
grup, Selanik’teki Diavata göçmen
kampı yakınlarında “yasa dışı göçe
karşı bol domuz eti ve alkol”
sloganıyla bir araya geldi.
Kampa iki kilometre mesafede
yanlarında getirdikleri domuz eti ve
şarapları tüketen grubun dağıttığı
bildiride, “Ülkemizin
İslamlaşmasına izin vermeyeceğiz.
Bizim kültürümüz farklı.” ifadeleri
yer aldı.

“Yasa dışı göçe karşı bol domuz
eti ve alkol” sloganıyla toplanan ve
Yunan bayrakları taşıyan grubun
gösterisi yaklaşık iki saat sürdü.

IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ
DE DÜZENLENDİ
Öte yandan kamp yakınlarında
başka bir noktada da ırkçılık karşıtı
gösteri yapıldı. Polis, iki grup
arasında gerginlik yaşanmaması
için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık bir hafta önce sosyal

medya üzerinden örgütlenen
grubun, ülkedeki göçmenlere karşı
domuz etli ve alkollü protesto
gösterisi düzenleyeceğini
açıklaması, parlamentoda SİRİZA
Milletvekili Hristos Giannulis’in sert
tepkisine neden olmuştu.
Giannulis, parlamentoda Ceza
Kanunu’ndaki değişikliklerin
konuşulduğu sırada söz alarak
gösteriyi “sadistçe hareket ve
vahşilik” şeklinde nitelendirmişti.

GÜNDEM haber
haber

15
12 Kasım
Nisan 2019
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Bandak: “Azınlığımızı
düşman gibi
gösterenler,
bu ülkeye büyük
zarar veriyor”
İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bandak,
azınlığı siyasi çekişmelere alet eden ve tehlike
olarak gösterenlerin yanlış yolu seçtiğini söyledi.
İSKEÇE belediye meclisinde,
Belediye Başkanı Manolis
Çepelis’in Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
İskeçe şubesinin açılışına
katılması nedeniyle
eleştirenlere tepki gösteren
Şaban Bandak, “Azınlık bu
ülkeye ne zarar verdi? Azınlık
bu ülkeye ne kötülük yaptı?
Artık yeter! Belediye başkanı bir
etkinliğe katılarak cinayet mi
işledi?” ifadelerini kullandı.
Azınlığı kullanarak Belediye
Başkanı Manolis Çepelis’e
saldıranları eleştiren Bandak,
azınlığın bölgeye ve ülkeye
hiçbir zaman bir kötülük
yapmadığını hatırlattı.
Yaşanan olayla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan İskeçe
Belediye Başkan Yardımcısı
Şaban Bandak şunları ifade etti:
“Herkesin bildiği gibi belediye
başkanı, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin
etkinliğine katıldığı
için çok büyük
bir saldırı
altında kaldı.
Herşeyden önce
söylemek
isterim ki; bu
saldırılar son
derece yanlış
ve maksatlıdır.
Sayın Çepelis
her belediye
başkanının
yapması
gerektiğini yaptı ve
bir derneğin
etkinliğine katıldı.
Bu konu
geçtiğimiz
günlerde
belediye
meclisi

toplantısında gündeme geldi.
Toplantıda yapılan eleştiri ve
saldırılar üzerine ben de tepki
gösterdim. ‘Bu azınlık ne zaman
Batı Trakya’nın Yunanistan’a
ait olduğunu reddetti’ diye
sordum. ‘Biz ülkeye ne zaman
bir zarar verdik? diye sordum.
Yapılan saldırı ve ithamlar
gerçekten mantık dışı. Akıl ve
mantıkla açıklanacak bir tarafı
olmayan şeyler bunlar.”

“SALDIRILARIN
AZINLIĞIMIZI HEDEF
HALİNE GETİRMESİ
ÇOK ÜZÜCÜ”
Belediye Başkan Yardımcısı
Bandak şöyle devam etti:
“Belediye başkanı ve
yöneticileri bir şehirde tüm
kesimlerin ve tüm vatandaşların
yanında olmalıdır. Eğer bir
toplum kesimi ihmal edilmişse
o zaman o toplum kesimine
daha çok ilgi
göstermek
gerekir.
Sayın
belediye
başkanı
da bunu

yapmaya
çalıştı.

Şahsına
yapılan
saldırılar
ve tepkiler
iyi niyetten
uzak ve
maksatlı
şeylerdi. Fakat
en üzücü nokta
bu eleştiri ve
saldırıların

azınlığımızı da hedef haline
getirmesiydi. Azınlık
toplumunun hak etmediği
şeyleri duyduk. Azınlığı tehlike
ve tehdit olarak göstermeye
çalışanlar ne yapmaya
çalışıyor? Ben bunu merak
ediyorum. Böyle gerginlikler
yaratmak kimin işine geliyor?
Siyasi olarak rakibinizi
eleştireceksiniz diye bütün bir
toplumu kötülemek ve çamur
atmak hakkını size kim veriyor?
Azınlığımızı bu ülkenin
düşmanı gibi gösterenler asıl bu
ülkeye düşmanlık yapanlardır.
Azınlığımızı düşman gibi,
tehlike gibi gösterenler bu
ülkeye, yani ülkemize
düşmanlık yapıyor ve büyük
zarar veriyor. Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın
alnı temizdir.”

“BU KESİMLER AZINLIĞI
İZOLE EDİLMİŞ HALDE
Mİ İSTİYORLAR?”
Yapılan belediye meclis
toplantısında yöneltilen
tepkilere dayanamayarak
patladığını ve karşı çıktığını
hatırlatan Şaban Bandak,
“Yapılan toplantıda gerginlik
artınca bir noktada
dayanamadım ve patladım.
Tepki gösterdim. ‘Azınlık bu
ülkeye ne zaman bir zarar verdi’
diye sordum. ‘Artık yeter’ diye
tepki gösterdim. Ben
azınlığımıza yapılan bu
ithamları ve suçlamaları
anlayamıyorum. Merak
ediyorum; azınlık insanını
köşesinde duran, izole edilen
bir topluluk olarak mı
istiyorlar? Tekrar söylemek
isterim ki; siyasi anlamda
gerginlik yaratan, azınlığımıza
saldıran, onu tehdit ve tehlike
unsuru olarak gösterenler
yanlış yapıyorlar. Biz tehlike
değiliz, biz bu bölgenin
zenginliğiyiz. Bunu
isteyen anlar, istemeyen
anlamaz.” diye
konuştu.

Dedeağaç’ta
“İslamlaşma ve
Göçmenlere Karşı”
yürüyüş hazırlığı
DEDEAĞAÇ’’ta İslam karşıtı
ve düzensiz göçmenlere karşı
yürüyüş yapılacak.
24 Kasım Pazar günü
yapılması planlanan yürüyüş
sabah saat 11:00’da Dedeağaç
belediye binası önünden
başlayacak.
Protesto yürüyüşü, sosyal
medya
platformu
Facebook’ta
oluşturulan bir
etkinlik
sayfasından
duyuruldu.
Facebook
üzerinden
yapılan çağrıda
şu ifadelere yer
veriliyor:
“Ülkemizdeki
dramatik
olayları yıllardır
çaresiz bir
şekilde
izliyoruz.
Satılmış
kanallar ve
politikacılar
dedelerimizin
savaşarak
hayatlarını
verdiklerini
kabul etmemiz
için bizleri boşu
boşuna ikna
etmeye
çalışıyor. Bizler
ülkemizin özgür
olmasını istiyoruz.
Çocuklarımızın yine parklarda
oynamalarını ve sistemin bize
dayattığı korku olmadan
vatanımızda dolaşmak
istiyoruz. Gelecek nesillerimiz
için bunu birlikte yapabiliriz.
Hain siyasilerin kirli

oyunlarına duyarsız
kalmayalım. Tarih hesabını
soracaktır. Herkes belediye
binasının önüne.”

ADALARDAKİ GÖÇMENLER
ANA KARAYA TAŞINMAYA
DEVAM EDİYOR
Adalardaki göçmenler ana
karaya taşınmaya
devam ediyor
Yunanistan’da,
yeni göçmen
kanunu
kapsamında,
adalardaki
göçmenlerin ana
karaya taşınması
sürüyor.
Aşırı
yoğunluğun
yaşandığı Midilli
Adası’ndan 367
düzensiz göçmen,
12 Kasım Salı
sabahı
‘’Diagoras’’ yolcu
gemisiyle Pire
Limanı’na
getirildi.
Çoğunluğu
Afganlardan
oluşan düzensiz
göçmenler,
limanda bekleyen
otobüslere
bindirilerek
çeşitli kamplara
taşınıyor.
Son dört ayda
ülkeye gelen düzensiz göçmen
sayısının 40 binin üzerinde
olduğu kaydedilirken,
göçmenlerin götürüldükleri
bazı bölgelerin sakinleri
tarafından düzenlenen
göçmen karşıtı gösterilerin
artması dikkati çekiyor.

24 Kasım
Pazar günü
yapılması
planlanan
yürüyüş sabah
saat 11:00’da
Dedeağaç
belediye binası
önünden
başlayacak.
Protesto
yürüyüşü,
sosyal medya
platformu
Facebook’ta
oluşturulan bir
etkinlik
sayfasından
duyuruldu.
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Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση στα
ελληνικά hotspot

Η

διαχείριση του
μεταναστευτικού σε Ελλάδα
και Ιταλία δεν πέτυχε πλήρως
τους στόχους της, σύμφωνα με νέα
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου, μέσω της οποίας οι ελεγκτές
της ΕΕ απευθύνουν έκκληση για
«εντατικοποίηση» της δράσης της ΕΕ
ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις.
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, «τα
προγράμματα μετεγκατάστασης έκτακτης
ανάγκης δεν πέτυχαν τις τιμές- στόχο που
είχαν τεθεί, ενώ ο κύριος στόχος τους, η
ελάττωση της πίεσης που ασκείται στην
Ελλάδα και την Ιταλία, επιτεύχθηκε μόνο
μερικώς».
Επιπλέον, «παρά την αύξηση των
ικανοτήτων διεκπεραίωσης αιτήσεων
ασύλου στις δύο χώρες, οι διαδικασίες
παραμένουν εξαιρετικά χρονοβόρες και
εξακολουθούν να εμφανίζουν σημεία
συμφόρησης, ενώ τα ποσοστά επιστροφής
παράτυπων μεταναστών παραμένουν
χαμηλά και η διαδικασία της επιστροφής
προβληματική σε ολόκληρη την ΕΕ».
«Παρότι ανταποκρινόταν στις
ανάγκες, η διαχείριση της μετανάστευσης
από πλευράς της ΕΕ στην Ελλάδα και την
Ιταλία δεν έχει αποδώσει το μέγιστο των

δυνατοτήτων της» δήλωσε ο Λέο
Μπρινκάτ, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος
για την έκθεση. «Είναι καιρός να
εντατικοποιηθεί η δράση ώστε να
αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις μεταξύ
στόχων και αποτελεσμάτων», τόνισε.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει
ότι έναντι 160.000 μεταναστών που ήταν
η αρχική τιμή-στόχος, οι χώρες της ΕΕ
δεσμεύθηκαν νομικά να
μετεγκαταστήσουν 98.256. Εντούτοις,
τελικώς μετεγκαταστάθηκαν μόλις 34.705
(21.999 από την Ελλάδα και 12.706 από
την Ιταλία). Κατά την εκτίμηση των
ελεγκτών, οι χαμηλές επιδόσεις των
προγραμμάτων μετεγκατάστασης
οφείλονται κυρίως στο πολύ μικρό
ποσοστό των δυνάμει επιλέξιμων για
μετεγκατάσταση μεταναστών, καθώς οι
αρχές αμφότερων των χωρών αρχικώς
αδυνατούσαν να εντοπίσουν το σύνολο
των δυνητικών υποψήφιων και να τους
προσανατολίσουν επιτυχώς προς την
κατεύθυνση της αίτησης
μετεγκατάστασης. Από τη στιγμή που οι
μετανάστες εντάσσονταν σε πρόγραμμα
μετεγκατάστασης, οι προσπάθειες
τελεσφορούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό.
Παρ’ όλα αυτά, οι ελεγκτές εντόπισαν
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σειρά επιχειρησιακών αδυναμιών στη
διαδικασία μετεγκατάστασης.
Επιπλέον, για το ΕΕΣ, οι διαδικασίες
καταγραφής και λήψης των δακτυλικών
αποτυπωμάτων των μεταναστών
βελτιώθηκαν σημαντικά, ωστόσο η
κατάσταση στα ελληνικά hotspots
παραμένει «ιδιαίτερα κρίσιμη», ιδίως
όσον αφορά τη δυναμικότητά τους και
την κατάσταση των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Οι επιχειρήσεις της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
συνέχισαν, όπως σημειώνεται στην
έκθεση, «να μαστίζονται από την
έλλειψη εθνικών εμπειρογνωμόνων, ενώ
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex) είχε διαθέσει περισσότερο
προσωπικό από το αναγκαίο στα
ιταλικά hotspots, τα οποία διαπιστώθηκε
ότι ήταν άδεια ή σχεδόν άδεια».
Όσον αφορά την Ελλάδα, ειδικότερα,
η έκθεση αναφέρει ότι «η αυξημένη
ικανότητα διεκπεραίωσης αιτήσεων
ασύλου εξακολουθούσε να μην επαρκεί
για την εκκαθάριση του αυξανόμενου
όγκου των εκκρεμών υποθέσεων». Η
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 είχε
«σημαντικό αντίκτυπο στις αφίξεις».
Εντούτοις, υπογραμμίζεται, «ο
ακρογωνιαίος λίθος της, η ταχεία
διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου
στα σύνορα δεν διεξάγεται με την
απαιτούμενη ταχύτητα».
Όπως εξηγείται, το 2018 χρειάζονταν
κατά μέσο όρο 215 ημέρες από την
υποβολή της αίτησης έως την έκδοση
της πρωτοβάθμιας απόφασης. Οι
καθυστερήσεις αυτές οφείλονταν
κυρίως σε προβλήματα όπως η έλλειψη
ιατρών για τη διενέργεια των
αξιολογήσεων ευαλωτότητας στα
ελληνικά νησιά. Όσον αφορά την
ταχύρρυθμη και την τακτική
διαδικασία, η κατάσταση ήταν ακόμη
πιο προβληματική, καθώς οι

ημερομηνίες των συνεντεύξεων
ορίζονται σε τέτοιο βάθος χρόνου που
φθάνουν το 2021 και το 2023
αντίστοιχα. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός
απορριπτικών πρωτοβάθμιων
αποφάσεων μετακινείται στο στάδιο
των προσφυγών, όπου εκκρεμεί ήδη
μεγάλος όγκος υποθέσεων.
Τέλος, σύμφωνα με το ΕΕΣ σε
αμφότερες τις χώρες, αλλά και
συνολικά στην ΕΕ, ο αριθμός των
μεταναστών που πράγματι
επιστρέφονται είναι σημαντικά
μικρότερος από τον αριθμό των
αποφάσεων επιστροφής που
εκδίδονται. Η απόκλιση αυτή οφείλεται
κυρίως «στη μεγάλη διάρκεια των
διαδικασιών ασύλου, στην απουσία
ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης της επιστροφής, στην
απουσία αμοιβαίας αναγνώρισης και
την έλλειψη συστηματικής καταγραφής
των αποφάσεων επιστροφής, στην
ανεπαρκή χωρητικότητα των κέντρων
κράτησης, την προβληματική
συνεργασία με τις χώρες καταγωγής
των μεταναστών ή στο γεγονός ότι οι
μετανάστες απλώς διαφεύγουν μόλις
εκδοθεί η οικεία απόφαση επιστροφής».
Οι ελεγκτές διατύπωσαν σειρά
συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τους δύο οργανισμούς, οι
οποίες αποσκοπούν στην αξιοποίηση
των αντληθέντων διδαγμάτων ως βάση
για την ανάπτυξη τυχόν μελλοντικών
μηχανισμών εθελοντικής
μετεγκατάστασης, στην ενίσχυση της
διαχείρισης της στήριξης έκτακτης
ανάγκης, των συστημάτων ασύλου και
των διαδικασιών επιστροφής και στην
ενίσχυση της υποστήριξης των
διαδικασιών ασύλου από την EASO και
στην προσαρμογή της στήριξης της
διαδικασίας επιστροφής και της
τοποθέτησης εμπειρογνωμόνων από τον
Frontex στις εκάστοτε συνθήκες.

Çin ve Yunanistan arasında 16 anlaşmaya imza atıldı
ÇİN Devlet Başkanı Şi
Cinping’in Atina ziyaretinde,
Çin’in Yunanistan’a
yatırımlarının
kolaylaştırılmasını da içeren
anlaşmalar imzalandı.
Cinping, resmi ziyarette
bulunmak için geldiği başkent
Atina’da Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos ve
Başbakan Kiriakos Miçotakis ile
bir araya geldi.
Çin devlet başkanının
temasları kapsamında çeşitli
alanlarda 16 anlaşma
imzalandı. Çin’in Cosco Group
Limited Şirketinin Pire
Limanı’ndaki yatırım planının
uygulanmasında karşılaşılan
engellerin kaldırılmasına
yönelik anlaşmanın yanı sıra iki
ülke arasında suçluların iadesi,
radyo televizyon programları ve
bazı yüksek eğitim kurumları
arasında iş birliğinin
artırılması, iki ülke arasındaki
charter seferlerinin
programlanması ve Bank of
China’nın Atina’da şube
açmasına yönelik anlaşmalara
imza atıldı.
Şi Cinping ziyaretiyle ilgili
yaptığı açıklamada, Çin’in İpek
Yolu olarak nitelendirilen

“Kuşak ve Yol” inisiyatifinin
hayata geçirilmesinde Çin ve
Yunanistan’ın doğal ortak
olduğunu söyledi.
Ülkesi ve Yunanistan’ın
önemli kalkınma ve reform
hamleleri gerçekleştirdiğini
ifade eden Şi, “Bu girişim
ülkenizin daha fazla
gelişmesiyle güçlenmeli. İş
birliğimizin tüm alanlarda
gerçekleşmesini umut ediyoruz.
Pire’nin transit aktarma rolünü
güçlendirmeliyiz ve Çin ile
Avrupa arasındaki hızlı irtibat
kanalının taşımacılık
kapasitesini artırmalıyız.” dedi.
Başbakan Miçotakis de Şi’nin
kendisinin kısa bir süre önce
gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin
hemen ardından Yunanistan’ı
ziyaret etmesinin iki ülke
arasındaki iyi ilişkilerin
göstergesi olduğunu
vurgulayarak, imzalanan
anlaşmalarla Pire Limanı’nın
uluslararası taşımacılıkta
önemli bir aktarma noktası
haline geleceğini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi,
Atina’daki temaslarının
ardından Başbakan Miçotakis
ile Pire Limanı’ndaki Cosco
şirketi tesislerini ziyaret etti.

Burada Çin ve Yunan
bayraklarıyla karşılanan Şi,
tesis çalışanlarıyla konuşarak
incelemelerde bulundu.
Çin nakliye devi Cosco Group
şirketi, Yunanistan’da

özelleştirme sonucu, ülkenin en
büyük ticari limanı olan Atina
yakınlarındaki Pire’nin
çoğunluk hisselerini satın
almıştı.
Cosco’nun, yüzde 66’lık

hissesini elinde bulundurduğu
Pire Limanı’nda yapmayı
planladığı bazı değişiklerin
bürokrasi engeline takıldığı
belirtilmişti.
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KDTP’nin yeni başkanı
Fikrim Damka oldu
KOSOVA’nın Türk kökenli milletvekili Fikrim
Damka, Kosova Demokratik Türk Partisi’nin
(KDTP) 8. Olağan Genel Kurulu’nda partinin yeni
genel başkanı seçildi.
Kosova’nın Prizren kentinde düzenlenen genel
kurula, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın,
Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP)
Genel Başkanı Beycan İlyas, TDP Milletvekili Yusuf
Hasani, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri,
delegeler, ülke ve yurt dışından parti
temsilcileriyle STK temsilcileri katıldı.
Genel kurulda, kayıtlı 72 delegeden 66’sı oy
kullandı. Seçimlere, tek aday olarak katılan
Damka, oy çokluğuyla KDTP’nin yeni genel
başkanı oldu. Delegelerin 49’u “evet”, 10’u
“hayır”, 7’si ise “çekimser” oy kullandı.
Damka yaptığı konuşmada, hedeflerinin
Kosova Türkleri’nin tek siyasi çatısı olan
Kosova Demokratik Türk Partisi’ni eskiden
olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine
getirmek olduğunu belirterek, parti
üyelerinin desteğiyle başarıya
ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Parti bünyesinde oluşturulacak alt
teşkilatlarla her vatandaşa ve haneye
kolay ulaşmayı hedeflediklerini
vurgulayan Damka, “Türkiye
Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi
güçlendirmek amacıyla
başta Ankara ve İstanbul
olmak üzere,
vatandaşlarımızın
yaşadığı
şehirlerde parti

temsilciliklerinin oluşturulması da yine yeni
dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız
çalışmalar arasında yer alıyor.” ifadelerini
kullandı.
KDTP eski Genel Başkanı Mahir Yağcılar da,
yaklaşık 20 yıldır yürüttüğü görevini devrederken
yaptığı veda konuşmasında, başkanlık döneminde
kaydedilen başarılar ve gözlenen eksikliklerle ilgili
bilgi verdi.
Son dönemde yaşanan parti içi çekişmelere
işaret eden Yağcılar, toplumsal çalışmalar yerine
daha çok bireysel çalışmaların ağır bastığını ve
bunun üstesinden gelinmesi gereğini dile getirdi.
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da,
Kosova Türkleri’nin, Türkiye ile Kosova arasındaki
köprü olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
“Soydaşlarımızın her alanda aktif ve en önde
olması bizim öncelikli temennimizdir. Böylece hem
kendi toplumunuza hem de Kosova’nın
çok kültürlü ve etnikli yapısına
sağlayacağınız katkılar daha da
artacaktır. Türkiye ile Kosova
arasındaki kardeşlik ilişkilerimizi
arzu ettiğimiz yüksek seviyelere
çıkarmamız daha da
kolaylaşacaktır.”Kuzey
Makedonya’daki Türk Demokratik
Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan
İlyas da Balkanlar’daki Türk
siyasi partilerinde başlayan
değişim sürecinin,
Kosova’da da
demokratik
şekilde
gerçekleştirdiğini
görmekten
duyduğu
memnuniyeti dile
getirdi.

Türk kökenli siyasetçi Almanya’da
bir ilki gerçekleştirdi
ALMANYA’da Türk kökenli siyasetçi Belit
Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı
seçildi.
Almanya’da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi
büyükşehir belediye başkanlığını kazandı ve
böylelikle tarihe geçti.
Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi’nin
adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik
Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday
Eckhard Scholz’u geride bırakarak başkanlık
koltuğuna oturmaya hak kazandı.
Hannover Belediyesi’nin internet sayfasında
yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay

geçerli oyların yüzde 52,9’unu alarak başkan
seçildi. 38 yaşındaki Onay, iki hafta önce yapılan
ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.
Böylelikle Onay, Almanya tarihinde
Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk
kökenli siyasetçi oldu.
Hannover belediye binasında açıklamada
bulunan Onay, kendisini destekleyenlere
teşekkür etti.
73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD)
başkanlar tarafından yönetilen Hannover
Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir
belediye başkanı tarafından idare edilecek.

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Dosdoğru olmak

D

in imiz İslam, biz
Müslümanlara ifrat ve
tefritten uzak bir
düşünce sistemini ve hayat
tarzını emreder. Yani Allah,
dininin gönderildiği gibi
yaşanmasını ister. Uçlara
kaymak, bu dini ana
mihrakından çıkarır. Tabiatını
değiştirir. Bundan dolayı
istikamet/dosdoğru olmak,
gerek ihmalkârlığa gerekse
aşırılığa sürüklenmemek için
çok önemlidir.
Yüce Rabbimiz bu konuda
şöyle buyuruyor: “Sen
emrolunduğun gibi dosdoğru ol!
Beraberinde tevbe edenler de
dosdoğru olsun. Aşırı gitmeyin
çünkü O, yaptıklarınızı görür”
(Hûd:112) Yüce Allah bu âyette,
âdetâ ana hatlarıyla şunların
altını çiziyor: “Sen her hususta
doğruluk ile emrolunmuş
bulunuyorsun. Senin her işte
Kur’an’da emrolunduğun gibi,
sırâtı müstakîm üzere tam bir
doğrulukla hareket etmen ve
her hususta, aldığın vahye
uyman, Kur’an ahlakı ve ahkâmı
uyarınca hareket edip bilfiil
canlı bir doğruluk örneği olman
gerekmektedir. Doğruluğun ve
dürüstlüğün senin
peygamberliğine ve başarılı
olmana en büyük delil ve belge
olacaktır. Bundan dolayı sen,
sana karşı çıkanların laflarına
bakma, onları Allah’a havale et
de gerek mü’minlerle müşterek
olan inanç ve amele ilişkin
genel görevlerinde, gerek
özellikle peygamberlik
görevleriyle ilgili olarak yalnızca
sana ait olan özel görevlerinde
tam emrolunduğun gibi,
hakkıyla doğru ol ve
doğruluktan ayrılma.”
Bu ifadelerden de anlıyoruz
ki, dosdoğru olmak, istikamet
üzere bulunmak, Kur’an’ın
ortaya koyduğu doğruları
hayata geçirmekle mümkündür.
Abdullah b. Abbas demiştir
ki: “Kur’an’ın içinde Rasülullah
(s.a.v.)’e bu ayetten (Hûd, 112)
daha ağır ve daha çetin bir ayet
nazil olmamıştır. Bunun içindir
ki, Efendimiz “Hûd suresi beni
ihtiyarlattı” buyurmuştur.
Demek ki, Hakk’a ulaşabilmek
için istikametten/dosdoğru
olmaktan başka yol olmadığı
gibi, her hususta istikamet
kadar yüksek bir makam ve
onun kadar zor bir emir yoktur.
Bununla beraber şu kadarını
hatırlatmalıyız ki, bu ayette
Rasülullah (s.a.v.)’e "Beni
ihtiyarlattı" dedirtecek kadar
zor gelen nokta, istikamet
emrinin asıl kendisiyle ilgili
kısmından ziyade, ümmetiyle
ilgili kısmıdır. Çünkü ayetin
devamında buyuruluyor ki:

“Seninle beraber tövbe edenler
de.” Yani şirkten tövbe edip de
imanda seninle beraber
bulunan, Müslüman olan herkes
de tıpkı senin gibi dosdoğru
olsun. “Ve azmayın” yani
Allah’ın tayin ettiği sınırı aşıp da
onun dışına çıkmayın,
doğruluktan ayrılıp da ifrat veya
tefrite sapmayın, aşırı gitmeyin
ey Müslümanlar, şeklinde Yüce
Allah uyarıda bulunmaktadır.
İşte Rasülullah (s.a.v.)’in
endişesi, ümmetinin Kur’an’ı bir
tarafa bırakarak, heva ve
heveslerine uyup batıl yollara
sapmaları, doğruları Vahyin
dışında aramaları, ya da uçlara
kaymalarıdır. Nitekim böyle
yapanları kıyamet gününde
Allah’a şöyle şikâyet edecektir:
“Peygamber dedi ki; Ey Rabbim!
Doğrusu kavmim bu Kur’an’ı
terk ettiler.” (Furkan: 30)
Demek ki, istikamet, normal
ve yerli yerince hareket edip hiç
sağa sola sapmamaktır. Şu
halde dosdoğru olabilmek için
sürekli uyanıklığa ve ebedî
âlemi düşünmeye ihtiyaç vardır.
Yolun hudutlarını Kitap’tan ve
Sünnet’ten iyice araştırıp yön
tayin ettikten sonra, dosdoğru
yoldan yürümeye, eğilmeyen
beşerî zaaflarımızı da kontrol
altına almamız gerekir.
Enes b. Malik’in (r.a)
naklettiği bir hadiste Rasülullah
(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Kişinin imanı dosdoğru olmaz
kalbi dosdoğru olmadıkça, kalbi
dosdoğru olmaz dili dosdoğru
olmadıkça.”
Bu hadis, istikametin; içiyle
dışıyla, özüyle sözüyle doğru
olmak demek olduğunu açık bir
şekilde dile getirmektedir. Hz.
Peygamber (s.a.v), ashabına bir
gün şöyle seslendi: “Size büyük
günahların en büyüğünü haber
vereyim mi? Allah’a şirk
koşmak, anaya babaya
itaatsizlik etmek ve yalan
söylemektir.”
Bütün bunlardan
anlaşılmaktadır ki, istikamet;
doğruluk, sözde, düşüncede ve
davranışta gerçekleşir. Allah’tan
gerçek manada korkmak, iyiliğe
yönelmek, rahatlık ve gönül
huzuru duymak, ancak
istikametle mümkündür. Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey
iman edenler! Allah’tan korkun
ve doğru söz söyleyin.”
(Ahzab:70)
Kısaca, istikamet üzere
olmak, Ali İmran suresinin 103.
ayeti gereği “Allah’ın ipine
topluca sımsıkı sarılmak”la
mümkündür. Ne mutlu “İşte
benim doğru yolum bu, ona
uyun! Başka yollara uymayın”
(En’am:153) İlâhî emrine kulak
verip istikamet üzere olanlara.
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BTAYTD ve Hanımeli
Derneği’nden ortak etkinlik

Çocuk eğitiminde cezanın yeri

A

nne baba olarak
hepimizin hedefi,
çocuklarımıza iyi
terbiye verebilmek, onların
toplum içerisinde örnek
insanlar olarak yetişmesini
sağlayabilmektir.
Çocuklarımızın iyi davranışlar
kazanabilmesi için de onları
doğru yönlendirebilmek
büyük önem taşır. Dolayısıyla
da aileye önemli görevler
düşmektedir.
Aile içi ilişkiler çocuğun
yaşamını yönlendirir. Altı
aylık bir bebek bile, doğru bir
harekette bulunduğunda
anne babasından
gülümsemelerini bekler. Ya
da annesinin kaşları
çatıldığında, kendisinin yanlış
bir şey yaptığının farkına
varabilir.
Bazı durumlarda, çocuklar
hata yaptıklarında anne
babanın tepkisiz kalması,
çocuğun o yanlışı devam
ettirmesine neden
olmaktadır. Zira onun
hatasına zamanında
müdahale edilmemesi, bu
hatanın devam etmesine
neden olur. Bazen de anne
babanın yersiz veya aşırı
tepki göstermesi, ya da
çocuğu boş yere azarlaması
veya cezalandırması, çocukta
yeni yanlışların oluşmasına
neden olabilir. Ayrıca,
devamlı kontrol altında
tutulan ve bunu hisseden
çocuklarda da bir takım
psikolojik sorunlar ortaya
çıkabilir. Bu yüzden de
cezalandırma şekli çok
önemlidir. Çocuğun yaptığı ilk
hata eğer kötü sonuç
vermeyecekse, onu uyarmak
yeterlidir. Eğer hata sık sık
tekrarlanıyorsa ve kötü
sonuçlar getirebilecekse,
onunla yaşına uygun bir
şekilde konuşulmalıdır.
Yaptığı şeyin yanlış olduğu,
doğrusunu anlatarak çocuğa
öğretilmelidir. Yapılan
hatanın devam etmesi
durumunda, hatanın
büyüklüğü ne olursa olsun,
anne baba tekrar tekrar
çocukla ılımlı bir şekilde
konuşarak, bu davranış
tekrarlandığında, ne gibi
cezalar alabileceği kendisine
anlatılmalıdır. Çocukla
konuşup ceza alabileceği
söylendiği halde, bu yanlış
davranış tekrarlanıyorsa artık

ona yaşına uygun ceza
vermek gerekecektir. Bazı
durumlarda çocuğa ceza
verildiği halde, bazı hafifletici
sebeplerle kendisini
affedebiliriz. Örneğin: parka
gitmeme cezası almışsa,
kendisine odasını
topladığında
affedebileceğimizi ve parka
gidebileceğini söyleyebiliriz.
Burada amaç çocuğu fazla
üzmeden hatasını anlamasını
sağlayabilmektir.
Biz eğitimciler, hiç bir
zaman katı cezalar uygulama
taraftarı olmamalıyız.
Önerilebilecek cezalar,
genellikle çocuğun
hoşlandığı zevk aldığı bazı
şeylerden mahrum edilmesi
şeklinde olmalıdır. Örenğin:
televizyon izleme, bilgisayar,
sokakta oyunoynama, parka
gitme v.s. gibi aktivitelere izin
vermeyerek cezalar
uygulanabilir. Ya da kısa süre
odasından çıkmama veya
gece erken yatma gibi cezalar
önerilebilir. Çocuğa kesinlikle
şiddet uygulanmamalıdır.
Şiddet çocuğa yapılabilcek en
büyük kötülüktür. Anne
babasından bir tokat bile
yiyen çocuğun onlara olan
güveni sarsılır. Dolayısıyla bu
çocukta ruhsal sıkıntılara ve
davranış bozukluklarına
neden olabilir. Çocuk
özgüven sorunu yaşar ve
gururu zedelenir.
Son olarak, çocuğa
uygulanacak ceza
durumlarında, anne baba
arasında tutarlılık olmalı, ikisi
anlaşarak, çocuğa hangi
cezanın verilmesinin uygun
olduğuna karar vermelidirler.
Babanın verdiği cezayı,
annenin bozması, ya da
bunun tersinin olduğu
durumlarda, verilen cezanın
hiç bir anlamı kalmaz.
Anne babaya düşen görev,
her zaman çocuğa iyi örnek
oluşturabilecek davranışlarda
bulunmak onun yapmasını
istemedikleri hataları
kendilerinin de yapmamaya
özen göstermeye çalışmaktır.
Unutulmamalıdır ki, çocuk
her zaman anne baba ve
diğer aile bireylerini örnek
alarak sosyal yaşamında
davranışlarını bu doğrultuda
sergilemektedir.
Çocuklarınızla sevgi dolu
bir hafta geçirmenizi dilerim…

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Kadınlar Kolu ile Dinkler Hanımeli Derneği,
12 Kasım Salı akşamı ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.
Dinkler Hanımeli Derneği’nin lokalinde gerçekleşen
etkinlikte, logoterapist Esma Mustafa ve Merve İsmail
“Logoterapi nedir? Hangi durumlarda logoterapiye
ihtiyaç duyulur?” başlığı altında bir sunum
gerçekleştirdiler ve konuyla ilgili soruları yanıtladılar.
Etkinlik, Dinkler Hanımeli Derneği Başkanı Aylin
Ahmetoğlu ile BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı Sevkan
Tahsinoğlu’nun yaptıkları açılış konuşmalarıyla
başladı. Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu da yaptığı selamlama
konuşmasında, bu tür etkinliklerin toplum için ne
kadar önemli olduğuna değindi.

Pınar Feritoğlu’ndan
diyet ve beslenme merkezi
İSKEÇELİ diyetisyen ve
beslenme uzmanı Pınar
Feritoğlu, “Diyet ve Beslenme
Danışmanlığı Merkezi”ni açarak
hizmete başladı.
İskeçe’de dünyaya gelen
Pınar Feritoğlu, ilköğrenimini
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda tamamladıktan
sonra, İskeçe 6. Ortaokulu ve
İskeçe 3. Genel Lisesi’ni bitirdi.
Lisede eğitim gördüğü yıllarda
okulun ilk yardım ekibinde yer
aldı.
Feritoğlu liseden sonra
Atina’da Harakopion
Üniversitesi Sağlık ve Eğitim
Bilimleri Fakültesi’nde Diyetetik
ve Beslenme Bilimleri
Bölümü’nü kazandı. Üniversite
yıllarında gönüllü olarak
“Ergenlikte Beslenme ve
Kalıtım” konulu araştırmaya
katıldı. Harokopion
Üniversitesi’nin Şahin köyü ve
çevresinde gerçekleştirdiği
“İzole edilmiş popülasyonlarda
moleküler kalp metabolik
belirteçlerin incelenmesi”
konulu araştırmada “harici
asistan” olarak görev aldı. 2016
yılında İskeçe Devlet
Hastanesi’nde dört ay staj yapan
Feritoğlu, aynı yıl İskeçe 5.

Anaokulu’nda çocuk gelişimi ve
beslenmesi üzerine staj yaptı.
2018 yılında mezun olan
Feritoğlu, üniversitedeki
mezuniyet tezini “Gıda
Takviyeleri ve Super Foods”
üzerine yaptı.
Beslenme uzmanı Pınar
Feritoğlu kendi merkezinde;
vücut analizi (kilo, boy, yağ ve
kas analizi), sağlıklı beslenme
danışmanlığı, kilo kontrolü,
patolojik durumlarda beslenme
planlaması, besin alerjileri ve
gıda intoleransı, hamilelikte ve

emzirme döneminde beslenme,
çocuk beslenmesi, sporcu
beslenmesi ve diğer beslenme
konularında hizmet veriyor.
Feritoğlu ayrıca şehir dışı veya
başka ülkelerden danışmanlık
almak isteyenler için sosyal
ağlar üzerinden uzaktan
beslenme danışmanlığı da
veriyor.
Feritoğlu’nun “Diyet ve
Danışmanlık Merkezi”, İskeçe’de
12 Apostolon sokağı 7A
adresinde ikinci katta
bulunuyor.

GÜNDEM spor

15 Kasım 2019

15

Yıldızlar hayal kırıklığı yarattı
AVRUPA’DA sezon öncesi
yüksek rakamlara transfer
edilen futbolcuların bazıları,
sergiledikleri performansla
hayal kırıklığına neden oldu.
Transferleriyle Avrupa’da en
çok konuşulan futbolcular
listesinde yer alan ancak yeşil
sahalarda adından söz
ettiremeyen isimler arasında,
Eden Hazard, Eder Militao,
Ferland Mendy, Nicolas Pepe,
Hirving Lozano gibi oyuncular
bulunuyor.
Geçen sezonu kupasız
kapatarak taraftarlarına hayal
kırıklığı yaşatan La Liga ekibi
Real Madrid, transfer
döneminde 307.5 milyon euro
bonservis bedeli ödeyerek en
fazla harcama yapan kulüp
olurken, bu rakamdan aslan
payını alan Eden Hazard henüz
beklentilerin çok uzağında.
Büyük umutlarla 100 milyon
euro verilerek transfer edilen
Belçikalı oyuncu Eden Hazard,
bu sezon çıktığı 11 maçta sadece
1 gol atabildi. 28 yaşındaki
yıldız oyuncu, geçen sezon

Ibrahimovic kendine
has şekilde veda etti

Chelsea forması ile çıktığı ilk 11
maçta 8 gol atma başarısı
göstermişti.
Transferin en hızlı takımı
Real Madrid, defans oyuncuları
Eder Militao için 50 ve Ferland
Mendy için de 48 milyon euro
bonservis öderken, bu isimler
sezonun ilk 12 haftalık
bölümünde forma şansı

bulmakta zorlandı.
Arsenal’in kulüp rekoru
kırarak 80 milyon euroya
renklerine bağladığı Nicolas
Pepe, henüz istenilen çıkışı
yakalayabilmiş değil. Fildişi
Sahilli oyuncu, Arsenal
formasıyla 11 Premier Lig
maçında sadece 1 gol atarken, 4
UEFA Avrupa Ligi maçında da 2

kez ağları sarstı.
İtalya Ligi takımlarından
Napoli, Hirving Lozano’yu 38
milyon euroya renklerine
bağlamasına karşın, istediği
verimi elde edemedi. PSV ile
geçen sezon çıktığı ilk 12 maçta
9 gol atan Meksikalı oyuncu,
Napoli forması ile 12 maçta
sadece 2 gol üretebildi.

Silva’nın İngiltere’deki
futbol hayatı bitebilir!

DÜNYACA ünlü forvet
oyuncusu Zlatan Ibrahimovic,
Los Angeles Galaxy'ye veda
etti. Sosyal medya
hesabından açıklama yapan
38 yaşındaki oyuncu,
"Geldim, gördüm, fethettim.
Yeniden yaşadığımı
hissettirdiği için LA Galaxy'ye
teşekkür ederim." ifadelerini
kullandı. Taraftarlara da
seslenen Ibrahimovic, "Galaxy
taraftarları, siz Zlatan'ı
istediniz, ben size Zlatan'ı
verdim. Bir şey değil. Hikaye
devam ediyor. Şimdi beyzbol
izlemeye geri dönebilirsiniz."
paylaşımında bulundu. İsveçli
oyuncu, 2018'de transfer
olduğu Los Angeles Galaxy'de
son sezonunda çıktığı 31
maçta ağları 31 kez sarstı.

Galatasaray'ın
mahkemesi ertelendi
GALATASARAY Spor Kulübü'nün mali genel
kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra
edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı
mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla
ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması
üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar
verdi.
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla
ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00'a
ertelendi.
Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa
Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

"PUSU KURMAYIZ"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında
daha önce yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak
baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan
(Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7
yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın
hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden,
sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup,
diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı
arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda
düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan
seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma
laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben
mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak

Guardiola B. Münih'e
dönecek iddiası
MANCHESTER City forması
giyen Bernardo Silva, takım
arkadaşı Benjamin Mendy ile
alakalı yaptığı bir paylaşımın
İngiltere Futbol Federasyonu
tarafından "Irkçılık" olarak
nitelendirilmesi nedeniyle bir
resmi maçtan men edildi. Öte
yandan Silva, Federasyon
tarafından eğitime alınacak. Yıldız
oyuncu eğitimi geçemezse,
ülkedeki futbol hayatı bitebilir.
Manchester City Kulübü'nden
yapılan açıklamada, İngiltere
Futbol Federasyonu'nun kulübe
yaptığı bilgilendirmede,
oyuncunun "Irkçılık" yaptığına
işaret edildiği ve oyuncunun
yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış
ihlal" statüsünde değerlendirildiği
ifade edildi.
Bernardo Silva, 22 Eylül'de

Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
takım arkadaşı Benjamin
Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve
bir çikolata markasının
maskotunu paylaşmış, bu
paylaşıma "Tahmin edin kim"
notunu düşmüştü. kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL
HAYATI BİTEBİLİR
Öte yandan oyuncuya,
detayları ileriki dönemde İngiltere
Futbol Federasyonu tarafından
açıklanacak olan yüz yüze
yapılacak bir eğitim programına
katılmak zorunda olduğu
bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay
sürecek bu programı tatmin edici
bir şekilde tamamlayamazsa,
oyuncunun tüm yerel kulüp
etkinliklerinin askıya alınacağı
kaydedildi.

GUARDIOLA’NIN Münih'e geri
döneceği iddia edildi.
Bild Gazetesi'nin haberine
göre Bavyera ekibi rotasını
eski teknik direktörü Pep
Guardiola'ya çevirdi.
İddiaları bir adım daha öteye
götüren Bild, ailenin Münih'te
bulunan evlerinde yaşamak
istedikleri belirtti. Bild'in bir
diğer çarpıcı iddiası ise
Guardiola'nın birkaç ay önce
Bayern Münih yönetimini
ziyaret ettiği ve antrenman
sahalarını yakından incelediği
yönünde. Guardiola'nın
City'de mutsuz olduğunu
düşünen Bayernli yöneticiler,
gelecek yaz için sözleşme
imzalamaya kesin gözüyle
bakıyor. Bayern'deki önceki 3
yıllık döneminde Guardiola
tam 7 kupa kazanmıştı.
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Atatürk Batı Trakya’da da anıldı
TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıl
dönümünde Batı Trakya’da da anıldı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen
anma törenine; Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, eşi Aslı
Ömeroğlu ve başkonsolosluk
çalışanlarının yanı sıra, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe milletvekilleri
Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin, BAKEŞ
Başkanı Hüseyin Bostancı, BTAYTD
Başkanı Hüseyin Baltacı, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Sedat Hasan, Rodop-Evros
İlleri Selanik Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet, Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık, yerel
yöneticiler, kurum ve kuruluş temsilcileri
ile çok sayıda soydaş katıldı.
Tören, Atatürk’ün vefat ettiği saat
09:05’te bir dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra ise günün anlam ve önemine
ilişkin konuşmalara geçildi.

BAKEŞ BAŞKANI
HÜSEYİN BOSTANCI
İlk sözü alan BAKEŞ Başkanı Hüseyin
Bostancı, Batı Trakya Türk Azınlığı
mensuplarının Atatürk’ün hemşehrisi
olmaktan daima gurur duyduklarını
belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti,
anavatanımız, O’nun Türk milletine ve
bizlere en büyük armağanıdır. Bu nedenle
daima kalbimizde ve beynimizde
yaşamaya devam edecektir.” dedi.
Bostancı konuşmasına şu şekilde
devam etti: “O’nun cephelerdeki, fikir,
sanat ve diplomasi alanlarındaki
başarıları, geleceğe ışık tutan görüşleri,
tüm dünyaya örnek ve umut olmuştur.
Gençliğe O’nun kadar değer veren bir
başka dünya lideri yoktur; çocuklarına,
gençlerine bayram armağan eden bir lider.
Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her
dönemde genç nesillere önem vermiştir.
Hedefleri olan ve bu hedeflere emin
adımlarla yürüyen genç nesiller inşa
etmeyi arzulamıştır. Bu noktada bizlere,
hepimize düşen görev; O’nun ilke ve
değerlerine sahip çıkarak, çalışkan,
dürüst, ahlaklı birer birey olmak ve böyle
yeni nesiller yetiştirmektir.
Atatürk fikirleri ve yaptıkları ile her
zaman örnek olmuştur. O, zafere olan
inancını milletine aşılamıştır. İnsanları,
hepimizi dimdik ayakta tutan
inançlarımızdır. İnandığımız doğrultuda
varlığımızı sürdürürüz ve biz oluruz.
Dolayısıyla, Batı Trakya Müslüman Türk
halkı olarak bu topraklarda varlığımızın
devamı, inandığı yolda emin adımlarla
yürüyen evlatlar yetiştirmekle olacaktır.
Bizler, geleceğimize sahip çıkarak,
çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlara

dini ve milli değerlerimizi aşılayarak güçlü
bir azınlık toplumu yaratabiliriz.”

KONSOLOS NESLİHAN ALTAY
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Neslihan Altay, bu
yüce hatıranın mirasçıları olmaktan büyük
onur duyduklarını belirterek konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün 81 yıl önce ebediyete
intikal ettiği elim 10 Kasım gününün yıl
dönümünde, yüksek şahsiyetini ve çok
yönlü dehasıyla özümsediği medeni ve
insani hasletlerini anmak için bugün bir kez
daha biraraya toplanmış bulunuyoruz. Ulu
Önder tüm yaşamı boyunca tutkuyla
inandığı hürriyet ve vatan ilkesinin
peşinden gitmiştir. Ancak onun
vatanseverliği saldırgan, istilacı, yakıp
yıkıcı bir mahiyette değildi. İçine doğduğu
tarihsel karmaşanın olumsuz tezahürlerine
ve kendi şahsiyetinde birleştirdiği siyasi ve
askeri dehasına rağmen ‘Savaş zaruri ve
hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye
maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Biz
kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın
düşmanı olanların düşmanıyız’, diyecek
kadar hümanist ve hoşgörülü bir devlet
adamıydı.
Bütün dünyanın hayranlığını seçkin bir
saygınlıkla üzerine çeken Atatürk’ün çok
önemli bir hasreti vardı. Zorluklarla dolu
mütevazi ve kısa yaşamında milli ve batılı
fikir üstadlarınca ilkesel çerçevede kaleme
alınmış olan, dilden uygarlığa, sosyolojiden
psikolojiye, felsefeden ekonomiye kadar
geniş bir sahada dört bini aşkın eserini
içselleştirerek okumuş ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerini
bu birikimin sentezi üzerine gerçekçi bir
perspektifle inşa etmiştir.
Ayrıca dış politikaya ilişkin görüşlerini
ifade ederken, dile getirdiği ‘Türkiye’nin
güvenliğini gaye tutan hiçbir milletin

aleyhinde olmayan bir barış istikameti
bizim daima prensibimiz olacaktır. Dünya
milletleri arasında huzur, anlaşma ve iyi
geçinme olmazsa bir millet kendi kendisi
için ne yaparsa yapsın huzurdan
yoksundur’ sözleri ile ortaya koyduğu
makul istikrarlı ve barışçı doktrin tüm
dünya uluslarının hafızasında, onyılları
aşan süredir derin iz bırakan sarsılmaz
saygınlığının en önemli sebebidir.
Atatürk’ün, barışçı yönünü Alman
Tarihçi Profesör Mersic; ‘Izdırap çeken
dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak
ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi
gelişmesini sağlamak isteyenler, Atatürk’ün
iman verici ve yön gösterici derslerinden
örnek ve güç alsınlar’ sözleri ile
vurgulamıştır.
Gazi Mustafa Kemal, istisnai yaşamında
kaderin şahsına biçtiği yüce vazife
doğrultusunda, nihayetinde uğruna
varlığını seve seve armağan edecek
yurttaşlardan müteşekkil bir ulusu
şahlandırmış ve yıkıcı 1. Dünya Savaşı’nın
ardında bıraktığı yeni dünya düzeninde
saygı ve nüfuzlu bir yer edinmesinin yolunu
açmıştır.
Vefatından sonraki günlerde de Amerika
Birleşik Devletleri’nden Çin’e kadar dünya
gündemi, Ulu Önder’in kaybına ilişkin
birçok çarpıcı ve tarihi değerlendirme ile
sarsılmıştır. Macar basını, ‘dünya bu harp
ve barış kahramanı büyük adamın ölümü
ile fakir düşmüştür’ diye yazmış, İran
basınında ise, ‘Atatürk yalnız kahraman
milletinin şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı
zamanda insanlığın da en büyük evladı
olmuştur’ ifadelerine yer verilmiş, dönemin
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Roosevelt ise, ‘Benim üzüntüm bu adamla
tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
gerçekleşmesine artık imkan kalmamış
olmasıdır. Sovyet Rusya hariciye ve
nazırıyla görüşürken kendisine onun

fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en
ziyade dikkate değer devlet adamının kim
olduğunu sordum. Bana, Avrupa’nın en
kıymetli devlet adamının Türkiye
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu
söyledi’ şeklindeki beyanı tarihe not
düşülmüştür.
Bizler de burada açı kaybının seneyi
devriyesinde atamızın şahsında hayat
bulan istisnai meziyetlerinin milli ve
milletlerarası birliğimize feyz veren yüce
hatırası önünde bir kez daha derin hasret ve
teessürle eğiliyor ve bu yüce hatıranın
mirasçıları olmaktan büyük onur
duyuyoruz.
Sözlerimi bitirirken, geçmişten
günümüze dek ülkemiz ve dünya barışı için
vermekte olduğumuz haklı milli birlik ve
bütünlük mücadelemizde başta
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere, tüm aziz
şehitlerimize Allah’tan bir kere daha sonsuz
rahmet diliyor, kalpten minnetlerimi
sunuyorum.”

BAŞKONSOLOS
MURAT ÖMEROĞLU
Anma töreninde son olarak sözü alan
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu tüm katılımcılara
teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
“Bugün bu anlamlı günde aramızda sayın
müftülerimiz, milletvekillerimiz,
İskeçe’den ve Rodop’tan hem mevcut
dönemde hem daha önceki dönemde görev
yapmış olan milletvekillerimiz ve belediye
başkanlarımız var. Derneklerimizin, kurum
ve kuruluşlarımızın başkanları ve
temsilcileri var. Siz değerli soydaşlarımız
burada bizimlesiniz. Bizleri yalnız
bırakmadığınız için hepinize teşekkür
ediyorum.”

