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Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 937 Fiyatı: 0.80 Euro

“EVET” mi,
“HAYIR” mı?..

»12-13

Başbakan Aleksis Çipras, 26 Haziran Cuma akşamı geç saatlerde
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında, 5
Temmuz Pazar günü referanduma gidileceğini açıkladı.
Bakan Güllüce
BAŞBAKAN Çipras’ın,
Batı Trakya’ya
“6 aydır zor bir savaş
verdik. Sonuç olarak bu
geliyor
akşamki Bakanlar Kurulu
toplantısında oy birliğiyle
kreditörlerin önerilerine
‘evet’ veya ‘hayır’ demek
üzere referandum kararı
aldık.” sözleriyle
başlayan referandum
süreci nasıl
tamamlanacak merakla
bekleniyor. SİRİZA
azınlık milletvekillerinin
açıklaması, son genel
seçimlerde yer alan
milletvekili adaylarının
görüşleri, ekonomistlerin
yorumları ve ülkeyi
referanduma götüren son
ekonomik gelişmeler
GÜNDEM’de.
»3, 6, 7, 8, 9, 10

Azınlık iftar
yemeklerinde
buluşuyor

Kurada mutlu son...
GÜMÜLCİNE ve İskeçe’deki
azınlık ortaokullarına ön kayıt
yaptıran tüm öğrencilerin kayıtları
onaylandı. Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ile İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu birinci sınıfına kayıt
yaptıran 314 öğrencinin tümünün
kayıtları yapıldı.
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Müdürlüğü tarafından
yapılan yazılı açıklamada, 2015 –
2016 eğitim – öğretim yılı için
geçtiğimiz günlerde kayıt yaptıran
öğrencilerin Eylül ayında eğitime
başlayabileceği ifade edildi. »15

İSKEÇE Müftülüğü’nün iftar
yemeği, azınlığın değişik
kesimlerinden soydaşları
biraraya getirdi.
Genç Gönüllüler Derneği’nin,
Fıçıllı’da “Ihlamur
Grubu”nun, Gencerli’de
işadamı Cengiz
Resimoğlu’nun verdiği iftar
yemekleri de ilgi gördü.
Kurcalı Kadınlar Derneği de
toplu iftar yemeği düzenledi.
»4, 17, 18

dünya

19’da

ABD ve Küba
diplomatik ilişkileri
resmen başlıyor

bilim

11’de

ekonomi
Web tarayıcıları
sayfaları nasıl
gösteriyor?

spor

Referandum
Arda Turan
hakkında bilinmesi
Barcelona’ya
20’de
23’te
gerekenler
gidiyor

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce, hafta sonu Batı
Trakya’ya geliyor. 4-5 Temmuz
tarihlerinde Batı Trakya’da bulunacak
olan Türkiyeli Bakan, azınlık
temsilcileriyle görüşecek. »5

Mehmet Hilmi
mezarı başında
anıldı
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
kurucularından, gazeteci - öğretmen
Mehmet Hilmi, 25 Haziran Perşembe
günü ölümünün 84. yıldönümünde
düzenlenen törenle anıldı. »15

Gümülcine
Devlet
Hastanesi
mescide
kavuşuyor
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu’nun,
mescit talebine hastane yönetiminden
olumlu yanıt geldi. »5
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Aydın Ömeroğlu’ndan yeni kitap
AYDIN Ömeroğlu, “Halkçı
Karma Ekonomi” adlı 16. kitabını
yayınladı.
Kitapta modern toplumun
nasıl daha iyi bir ekonomik
sisteme sahip olmasını ele
aldığını belirten Ömeroğlu,
“İnsanoğlu var olduğu günden
itibaren yaşamak için üretmek
durumunda olmuş. Sanayi
devriminden sonraki ekonomik
sistemleri ele aldık.
Günümüzdeki kapitalist
ekonomi, özel girişimciliğe
dayanan bir ekonomi. Bu sistem
Batı Avrupa’da ve Amerika’da
gelişti. Bir süre sonra
emperyalizm dediğimiz diğer
ülkelerin sömürüsüne dayanan
bir sisteme dönüştü. Bu sistemin
sorunları devletin bu sisteme
müdahil olmasını gerekli hale
getirdi ve devletçi bir karma
ekonomik sistem ortaya çıktı.”
ifadelerine yer verdi.
Zamanla sosyalist blok ve
Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle
beraber bu ülkelerin ekonomik
sistemlerinin de çöktüğünü
hatırlatan Ömeroğlu, “Öte
yandan Çin özel girişimciliğe de
kapı araladı. İran ve diğer İslam
ülkelerinde uygulanan İslami bir
ekonomik sistem oluştu.
Özetlemek gerekirse; kapitalist
devletçi karma ekonomi,
sosyalist ekonomi ve İslami
ekonomi olarak üç ana sistem

görüyoruz. Ben bu sistemlerin
deneyimlerini değerlendirerek,
halkçı karma ekonomi dediğim
bir sistemi ele aldım. Halkçı
karma ekonomi dediğim sistem,
kapitalist devletçi karma
ekonominin karşıtıdır. Bu sistem
özel sektör ve kamu sektörüne
dayanıyor. Bu iki yapının
uyumlu bir şekilde çalışmasına
dayanıyor. Halkçı karma
ekonomide, üretim araçlarının
mülkiyetinde çalışanların da
hakkı olacak. Bu temel bir
özellik.” dedi.
Halkçı karma ekonomi
sisteminin Batı Trakya Türk
azınlığı için de avantajlı bir
sistem olduğuna inandığını
anlatan Ömeroğlu, “Üretim
sistemi, üreticilerin ve
çalışanların katkısına dayanıyor.
Çalışan işinde 8 saat çalışan ve
sonra evine giden bir şahıs
durumundan çıkıyor. Pasif
olmaktan çıkarılıp, aktif bir hale
getiriliyor. Burada söz sahibi
oluyor. Kooperatifler de bu
bağlamda düşünülebilir,
değerlendirilebilir.” diye
konuştu.
Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ekonomik ilişkilere
de değinen Aydın Ömeroğlu
sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ticari ilişkiler hiç bir
zaman sıfır noktasına inmedi.

Kimi zaman Türkiye daha fazla,
kimi zaman Yunanistan daha
fazla mal sattı. Ama her zaman
bir ticari ilişki ve alışveriş vardı.
Son yıllarda bu tabii ki arttı.
1930’larda Türkiye ile
Yunanistan arasında bazı
sorunlar da halledildikten sonra
oturma, ticaret ve denizcilik
anlaşması imzalandı. Atatürk ile
Venizelos döneminde yapılan bir
anlaşmaydı. Bu anlaşma
Avrupalılar’dan çok önce ortak
pazar kurulmasını öngörüyordu.
Bu anlaşma uyarınca 15 bin
civarında Yunan vatandaşı
Türkiye’ye yerleşip işyeri açtı,
ticaret yaptı, üretim yaptı. Buna
mükabil Türkiye’den
Yunanistan’a gelenlerin sayısı
sadece 6 kişi. Çünkü Türkiye o
tarihlerde ticari ve sanayi
burjuvazisine sahip değildi.
Türkiye bu alanda son yıllarda
fevkalade bir gelişme gösterdi.
Aslında Atatürk ile Venizelos’un
başlattığı anlaşmalar temelinde
bu işbirliği devam edebilirdi.”
Yunanistan’ın Avrupa Birliği
şartlarına uyum
sağlayamadığını ifade eden
Ömeroğlu, Yunan
hükümetlerinin Avrupa’dan
gelen paraları verimli bir şekilde
kullanamadıklarını söyledi.
Ömeroğlu, “Hem sürekli borç
alacaksın, borcu ödemek için
yine borca gireceksin ve sonra

da benim haysiyetim diyeceksin.
Bunu kimse dinlemez. Ne yazık
ki sorunların çözümü için
akıllıca bir politika hayata
geçirilemedi. Politikacıların

tutumları nedeniyle bir girdaba
girdik. Bu nedenle halkçı karma
ekonominin tüm bu sorunlar
için de çıkış yolu olabileceğini
düşünüyorum.” dedi.

Vizeye sistem
arızası engeli
Büyükelçi Lukakis: “Sorun çözüldü. Türk vatandaşlarını Yunanistan’a memnuniyetle bekliyoruz.”

SEFERLERİMİZLE HİZMETİNDEYİZ
SELANİK- İSKEÇE - GÜMÜLCİNE İSTANBULBURSA

SİSTEMDE oluşan bir arıza
nedeniyle Yunanistan’a gitmek
isteyen Türklere vize verilemediği
ifade edildi. Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis ise var
olan sorunun çözüldüğü
açıklamasında bulundu.
Vize alma sürecinin uzaması
halinde Yunanistan’a gidecek Türk
turist sayısının düşeceğini ifade eden
turizm sektörü temsilcileri, “Türk
turist ülkede kriz olmasına rağmen
vazgeçmiyordu. Kredi kartı
kullanması bile
sıkıntıdayken
nakit para ile
gitmeyi
tercih
ediyordu.
Eğer vize
problemi
devam
ederse
Yunanistan
birçok Türk

turisti kaybeder.” ifadelerini kullandı.

İskeçe’den
İstanbul’a hareket saatleri:
Her gece saat 00:30, her sabah
08:00 ve her gün öğlen
saat 12:45

Gümülcine’den
İstanbul’a hareket
saatleri: Her gece saat
01:00,her sabah saat
09:00 ve her gün öğlen
saat 13:30

BÜYÜKELÇİ: “SORUNU ÇÖZDÜK”
Bu arada, Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis,
"Teknik bir problem nedeniyle vize
verme işlemi durmuştu, ancak sorun
çözüldü. Türk vatandaşlarını
Yunanistan'a memnuniyetle
bekliyoruz." dedi.
Büyükelçi Lukakis haberler
üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
"İstanbul’daki Yunanistan
Başkonsolosluğu, teknik bir problem
nedeniyle geçen hafta 3 gün vize
veremedi. Bu problem çözüldü, ve şu
anda vizalar normalde olduğu gibi
veriliyor. Türk vatandaşları
Yunanistan’da memnuniyetle
karşılanacaktır ve halklarımız
arasındaki dostluğu yansıtan,
misafirperverlik ve iyi komşuluk
ilişkileri ruhu içinde Türk
vatandaşlarının ülkemize girmesi
için her türlü çabayı gösteriyoruz."

İskeçe’den
Bursa’ya hareket saati: Her
sabah saat 05:00

İRTİBAT İÇİN
İSKEÇE CRAZY HOLIDAYS –
Elena Oteli yanı – İskeçe
Tel: 25410 72740

Gümülcine’den
Bursa’ya hareket saati: Her
sabah saat 06:00

İRTİBAT İÇİN
GÜMÜLCİNE PLATON TOURS –
Varış sokağı (Venizelu) – Gümülcine
Tel: 25310 32077
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HAFTANIN YORUMU

Pazar günü
referandum!

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

“Evet” de, “Hayır” da karanlık…

E

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Bakanlar Kurulu toplantısı
sonrası Başbakanlık binası
önünde yaptığı açıklamada,
“Yaptığımız görüşmelerde,
kreditörlerin önerileri çok sert
ve kabul edilemezdi. Avrupa
hepimizin ortak evi. Yunanistan
Avrupa’nın ayrılmaz parçası
olmaya devam edecek.
Yunanistansız bir Avrupa ve
Avrupasız bir Yunanistan
olamaz. 6 aydır zor bir savaş
verdik. Sonuç olarak bu
akşamki Bakanlar Kurulu
toplantısında oy birliğiyle
kreditörlerin önerilerine ‘evet’
veya ‘hayır’ demek üzere
referandum kararı aldık.” dedi.
Hükümetin referandum
kararı 27 Haziran Cumartesi
gece yarısı, meclisteki yoğun
tartışmalardan sonra kabul
edildi. Referendum kararına,
SİRİZA’nın yanı sıra Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) ve Altın Şafak
partileri de destek verdi. Diğer
partiler ise ret oyu verdi.
Bu arada, bazı hukukçularla
ve siyasetçiler, 5 Temmuz
referandumunun anayasaya
aykırı olduğunu ileri sürerken,
hükümet bu eleştirileri reddetti.

TARTIŞMALAR
BAŞLADI
Kreditörler tarafından önerilen
programı referanduma götürme
kararından sonra ülkede ve
Avrupa’da sert tartışmalar
başladı. Avrupalı yetkililer ve
siyasiler sözkonusu
referandumun kreditörlerin
önerdiği paketi değil,
Yunansitan’ın euroda kalıp
kalmayacağını belirleyeceğini
ifade ederken, SİRİZA – ANEL
hükümeti, referandumun
önerilen programı kapsadığı ve
ülkenin euro para biriminde
olmaya devam edeceği
görüşünü savundu. Muhalefet
partileri de referanduma karşı
çıkarak, halkoylamasından
“hayır” çıkması durumunda

Başbakan
Aleksis Çipras,
26 Haziran
Cuma akşamı
geç saatlerde
Bakanlar Kurulu
toplantısı
sonrası ulusa
sesleniş
konuşmasında,
5 Temmuz
Pazar günü
referanduma
gidileceğini
açıkladı.
ülkenin eurodan çıkacağını
iddia ettiler.

REFERANDUMUN
AÇIKLANMASIYLA
PANİK BAŞLADI
Bu arada, referendum kararının
açıklanmasıyla vatandaşlarda
panik başladı. Çok sayıda
vatandaş bankamatiklere akın
ederek, para çekmeye başladı.
İlk günlerde benzin
istasyonlarında kuyruklar
oluştu, marketlerdeki raflar
boşaldı.
Referendum sürecinde en
büyük panik ise bankaların
kapanmasıyla yaşandı. 28
Haziran Pazar günü yapılan
açıklamada, bankaların 7
Temmuz Salı gününe kadar
kapalı olacağı duyuruldu.
Vatandaşların ise
bankamatiklerden günlük
olarak sadece 60 euro
alabilecekleri açıklandı.
Vatandaşlar bu kez de günlük
60 euro alabilmek için
bankamatikler önünde

kuyruklar oluşturdu.
Hükümet, banka kartı
olmayan emeklilere hizmet
vermek amacıyla ülke
genelinde yaklaşık bin
banka şubesinin açılmasını
kararlaştırdı. Emeklilere
haftalık olarak verilen
miktar 120 euro ile
sınırlandırıldı.

UZLAŞMAYA
VARILAMADI
Referendum kararından
sonra kreditörler yeni bir
paket önerdi. Sözkonusu
paket, Yunan hükümeti
tarafından kabul edilmedi.
30 Haziran gece yarısı sona
eren Yunanistan
programının uzatılması
veya yeni bir programın
kabul edilmesi için yapılan
görüşmeler sonuç vermedi.
Son olarak hükümet 30
Haziran Salı günü
programın bitmesine
saatler kala, Başbakan
Aleksis Çipras imzasıyla
kreditörlere 2 yıllık bir
program önerdi.
Hükümetin önerisiyle
yapılacak referendum 5
Temmuz Pazar günü
gerçekleştirilecek.
Referandumun yaklaşık
100 milyon euroya
malolacağı ifade edilirken
içişleri bakanı bu rakamın
çok daha az olduğunu
belirtti.

konomik kriz aşağı,
ekonomik kriz yukarı. Şu
gün önemli, şu tarih kritik
derken, ülkenin ciddi anlamda
tökezlediği döneme geldik.
Herkesin içinde bir endişe
vardı. Ama için için “anlaşma
sağlanacak” ümitleri ağır basıyor
ve AB’nin her zaman koruduğu
kolladığı çocuğunu yine çaresiz
bırakmayacağına inanılıyordu.
Kapanan dükkanlar,
dönmeyen piyasaya karşılık
kafelerde, tavernalarda devam
eden hayat, dolce vita’nın devam
ettiği inancını körüklüyordu.
Kreditörlerle Atina arasında
süren görüşmeler sonuçsuz kaldı
ve 30 Haziran tarihi itibarıyle,
Yunanistan hem IMF’ye borcunu
ödemeyen ülke konumuna
düştü, hem de Troyka ile
yürütülen anlaşma paketi
kapandı.
Son uyarılar, son çabalar
fayda etmedi. Hızla devam eden
görüşme trafiğinin sonucunda
Yunanistan görüşmelerden
çekildi ve referendum kararını
verdi. Kreditörler Yunanistan’ı,
Yunanistan da kreditörleri
suçladı.
Hangi tarafın doğruları
söylediği ya da gerçekleri
gizlediği, kim anlaşmaya
yanaşmaz bir tutum
içerisindeydi, bunlara cevap
bulmak şu aşamada hayli zor. Şu
anda yüz yüze olduğumuz tek
gerçek, tek elle tutulur gelişme 5
Temmuz Pazar günkü
referandum.
Ülkenin demokrasiye geçtiği
(metapolitefsi), yani 1974’ten
sonra halkın ilk kez referandum
için sandık başına gideceğini
hatırlatmakta fayda var. 8 Aralık
1974 tarihinde Başbakan
Konstandinos Karamanlis
döneminde monarşinin kaldırılıp
kaldırılmaması yönünde yapılan
referandumdan 41 yıl sonra, halk
bu kez de ülkesinin geleceğini
belirlemek için sandık başına
gidecek.
Ancak bu gelecek o kadar
karanlık ve belirsiz ki, “yukarı

SAHİBİ: HüLYA EmIN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

tükürsen bıyık, aşağı tükürsen
sakal.”
Kavramlarda, geleceğe yönelik
atılabilecek adımlarda, olası
gelişmelerde Atina ve Avrupa’nın
iddia ve tezleri, söylemleri
arasında sıkışan ve kafası
karışan seçmen Pazar günü nasıl
oy verecek doğrusu bilinmez.
Referandumda, Troyka’nın 25
Haziran’da Euro Grup
toplantısında sunduğu iki
kalemden oluşan anlaşma
teklifini kabul edip etmeyeceği
sorusu yöneltiliyor halka.
Sözkonusu metnin artık
yürürlükte olmaması ise kafaları
karıştırıyor. Hükümet,
referandumdan AB’ye çıkacak
HAYIR’ın elini güçlendireceğini
savunuyor. AB ise 30 Haziran
itibariyle önerilerin artık geçerli
olmadığını savunuyor ve
referandumun ülkenin euroda
kalıp kalmama yönünde kaderini
belirleyeceğini söylüyor.
Çipras’ın kreditörlerle 30
Haziran sonrası bir anlaşma
çabasına girdiği, ancak bunun
kabul görmediği konuşulurken,
kreditörler ise referandum öncesi
sessiz kalmayı tercih ediyor.
Bankalar ve borsa kapalı…
Bankadan 60 euronun üzerinde
para çekmek mümkün değil.
Ülkedeki ekonomik
istikrarsızlığın hangi boyutlara
ulaşacağı belirsiz. Hükümetin,
ülkenin, insanlarının ne kadar
direneceği, ne kadar
dayanabileceği, karşı tarafın
referendum sonrası nasıl bir
strateji izleyeceği bilinmez.
Bindik bir alamete, gidiyoruz
kıyamete…
Pazar günü evetçiler mi,
hayırcılar mı galip gelecek hep
birlikte göreceğiz. Ancak, ne
evetçilerin, ne de hayırcıların
ülkenin geleceğini belirleyecek
bilgiye sahip olduklarını
düşünüyorum. Bunca belirsizlik
ve bilgi kirliliği ortamında Pazar
günü mantık değil, duygu
referandumu olacak.
Hayırlısı…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

gundem_937 copy_Layout 1 03.07.2015 13:42 Page 4

4

GÜNDEMhaber

AYDIN DÜŞÜNCE

Aydın AHMET

3 Temmuz 2015

İskeçe Müftülüğü’nün
iftarına yoğun katılım

a.amet@hotmail.com

Mehmet Hilmi
efatının 84. yılında rahmetle,
hürmetle, minnetle andığımız
Mehmet Hilmi. 1902 yılında
Sofulu’nun Babalar köyünde doğmuş ve
ilk eğitimini Sofulu’da tamamlamıştır.
Balkan Savaşı nedeniyle Uzunköprü’ye
göç etmiş olan Mehmet Hilmi, eğitimine
Edirne Lisesi ve Öğretmen Okulu ile
devam etmiş, Dimetoka ve
Gümülcine’de öğretmenlik yapmıştır.
Ancak onu asıl ölümsüz kılan, Lozan
Antlaşması’ndan sonra Batı Trakya’da
yayınladığı “Yeni Ziya”, “Yeni Yol” ve
“Yeni Adım” gazeteleridir.
Öyle ki Yeni Ziya, Lozan
Antlaşması’ndan sonra bölgede
yayınlanan ilk Türkçe gazetedir.
Yenilikçi, mücadeleci gerçek bir aydın
olan Mehmet Hilmi halkı için çetin bir
mücadele vermiştir. 29 yıllık kısacık
ömre inanılmaz ülküler sığdırmıştır.
Tarifsiz bir azimle amaca ulaşmak için
adeta çırpınmıştır. Öğretmen okulunda
eğitim alan her öğretmen gibi çevresine
ışık saçmaya gayret göstermiştir.
Kelimenin tam anlamıyla idealist bir
insandır. Yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nde getirilen yeni inkılapları
yakından takip etmiş ve bu inkılapları
halkı ile buluşturmak için çırpınmıştır.
Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk’e
hürmetinin büyük olduğunu vurgulayan
Mehmet Hilmi’nin “Türk İnkılabı ve Garbi
Trakya Türkleri” başlıklı yazısı,
öğretmen Mehmet Hilmi’nin savunduğu
ilkeler ve düşünce yapısı hakkında
oldukça iyi bir fikir vermektedir:
“Değil yalnız Türkiye’de, dünyanın
her tarafında her Türk ferdi, milletinin
attığı adımlardan aynı derecede emin
olduğu gibi, onları kalbinin en ateşli bir
imanı ile, iradesinin bütün kuvvetiyle
benimsiyor, takip ediyor… Bugün Kazan
Türklerinden, Kafkas ellerindeki
millettaşlarımızdan, Türkistan içindeki
kardeşlerimizden başka bütün Acem ve
Afgan milletleri Türk’ü bir numune
olarak kabul ediyorlar… Bilhassa bu
cihet, Türk milletinin, Türk inkılâbının
diğer milletlere numune olması, her
milletin Türkün yürüdüğü yolu bir
zevkle, bir takdirle takip etmesi biz Garbi
Trakyalı Türklere kıymetli dersler
veriyor. Biz de Türk’üz. Bizim de aynı
hislerimiz, aynı emellerimiz, hayata karsı
aynı aşklarımız olduğu gibi, bizim de bu
yeniliklere, yürüyüşlere, bu inkılap
esaslarına ihtiyacımız vardır. Garbi
Trakyalı Türk de her taraftaki Türk gibi
bunlara bigâne kalmamıştır ve kalamaz.
İlk hareketlerin Asya ortalarına kadar
sızan cereyanları ve o kadar uzak
ufuklara kadar yayılan akisleri, Garbi
Trakya gibi yakın bir yere geçemez mi? O
kadar uzaklardan görülen hakikat
güneşi, bizim muhitimizden görülemiyor
mu? Biz de medeniyet ve hayat
ihtiyaçlarının verdiği tesirler altında
değil miyiz? İşte bütün bunlar Garbi
Trakyalı Türkü, Türkün ilminin ortaya
attığı yeni yollara âşık etti…”
Bir başka yazısında kendini, “Biz
yalnız Türk halkının refahına, saadetine,
terakki ve tekâmülüne çalışmayı emel
edindik” sözleriyle anlatmaya
çalışmıştır. Hakikaten bu çalışmaları
Yunan devletinin gözünden kaçmamıştır.
Batı Trakya Türklerini her açıdan
kalkındırmaya yönelik bu etkinlikleri
sebebiyle önce Limni’ye, ardından da

V

Kithira ve Larissa’ya sürgün edilmiştir.
Yaklaşık on yıl süren sürgün ve
mücadele neticesinde yorulan Mehmet
Hilmi yatağa düşünce “apandisit”
teşhisi konulmuş, ancak kuşkulu bir
şekilde 29 yaşında ameliyat masasında
hayata gözlerini yummuştur.
Çıkarttığı Yeni Adım Gazetesi Mehmet
Hilmi’ye göre, Batı Trakya Türkü’nün
dilidir. Zira kendisi Batı Trakya
Türklerinin “elemlerini terennüm
etmekten başka bir şey
yapmamaktadır”. Acı yazıyorsa,
elemlerde acı nağmeler bulmasındandır.
Tatlı yazıyorsa, Türklerin kalplerinde
sevinç rüzgârları estiği anlaşılmalıdır.
Yeni Adım nasıl söylüyorsa, Batı Trakya
Türkleri öyle istiyorlar; Batı Trakya
Türkleri nasıl istiyorsa, Yeni Adım öyle
söylüyor demektir.
Mücadelesini sadece çıkarttığı
gazetelerle vermemiştir. O gençlerin ve
toplumun aydınlanması için sosyal
toplum kuruluşlarının yararlı olacağını
görmüş ve bunların açılması için önemli
bir nefer olmuştur. Asla bir koltuk
sevdası olmayan gerçek bir dava adamı
olmuştur. Bir nam budalalığına
kapılmamıştır. Mehmet Hilmi’nin 19281930 döneminde dernekler konusunda
yürüttüğü mücadele, daha çok Türk
gençlik teşkilatlarının kurulmasıyla
ilgilidir.
Mehmet Hilmi’ye göre, çağdaş
toplum olma yolunda çıkacak engellerle
mücadelede Türk gençlerine büyük
görevler düşmektedir. Herkes onlarda
sağlam bir azim, zorluklar karşısında
yıkılmayan bir karakter, ülküsüne karşı
tükenmeyen bir aşk ve inanç görmelidir.
Mehmet Hilmi’ye göre millet aşkı esastır
ve aslında ilerleme ile gelişme onun
neticesidir. Avrupa’nın dişlilerinden
kurtulmak ve dünyada Türklerin de
hayat hakkına sahip olduklarını
kanıtlamak, Türkün yürüdüğü yollarda
çıkabilecek engelleri hissetmek için
sahip olunması gereken, “millet
aşkıdır”. Yeni neslin varlığını koruması,
şuurlu bir kitle teşkil etmesi ve yeni
fikirlerle tanışıp benimsemesi için
Mehmet Hilmi, onların her vakit ve her
yerde toplu bulunmalarını, oturdukları
kahvehaneyi dahi dersliğe
dönüştürmelerini gerekli görmektedir.
Yeni Adım’ın 9 Mart 1929 tarihli
nüshasında, Mehmet Hilmi’nin gençlere
seslendiği bir duyuru dikkat
çekmektedir. Yeni Adım’ın henüz eski
yazıyla çıktığı bir dönemde bu duyuru
yeni harflerle yayınlanmıştır:
“Gençler! Her saniye, insanları son
hızla medeniyet ufuklarına doğru atıyor.
Bu uzak, bu yabancı muhit içinde, bu her
taraftan gelen zorlukların dikenlerinden
kurtulmak ve didiklenmemek istersek
bir fikir, bir emel, bir duygu sahibi
olmaya mecburuz. Bir yolda, bir hedef
önünde, bir olmamız lazımdır. Milli yol,
milliyet sevdası artık kalbimizin kıblesi
olmalıdır. Hayatın bundan sonra bizim
için merhameti yoktur. Ondan merhamet
dilenmeyeceğiz. Onu idealimize,
irademize mahkûm edeceğiz…”.
Daha ne desin. Kalın sağlıcakla…

Not: Merhum Mehmet Hilmi’nin
gazetede çıkan sözleri, Nilüfer Erdem
hanımefendinin Mehmet Hilmi üzerine
yapmış olduğu çalışmadan alınmıştır.

İSKEÇE Müftülüğü, 1
Temmuz Çarşamba akşamı
iftar yemeği verdi. İskeçe
Müftülüğü’nün yoğun bir
katılımla gerçekleşen iftarına
İskeçe, Gümülcine ve
Türkiye’den davetliler katıldı.
İskeçe’deki Skoda Ksanthi
Futbol Takımı’nın sosyal
tesislerinde düzenlenen iftar
yemeğine, Gümülcine
Müftüsü İbhrahim Şerif,
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
İpsala Kaymakamı Eyüp
Özdemir, azınlık dernek
başkanları, yerel yöneticiler,
din adamları, öğretmenler,
farklı meslek gruplarından

soydaşlar ve diğer davetliler
katıldı.
İftar yemeğinde İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete
konuklarla yakından
ilgilenerek, iftar programına
katılan herkese teşekkür etti.
Müftü Mete yaptığı
konuşmada, müftülüğün
iftarında İskeçe’nin ve Batı
Trakya’nın farklı meslek

gruplarından ve her
bölgesinden insanları
birarada görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Mete, “Ramazan ayının
güzelliği budur işte. Hepimizi
bir sofra etrafında
buluşturuyor. Ramazan
ayınızı ve şimdiden yaklaşan
Kadir gecenizi ve bayramınızı
kutlarım.” dedi.

Kurcalı Kadılar Derneği’nden
iftar yemeği

KURCALI köyündeki toplu iftar geleneği bu
yıl da devam etti. Kurcalı Kadınlar Derneği 1
Temmuz Çarşamba akşamı iftar yemeği verdi.
Kurcalı köyü camii avlusunda düzenlenen
iftar yemeğine Rodop Milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ile Mustafa Mustafa, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Kozlukebir
Belediyesi meclis üyeleri İbrahim Şerif ve
Sadettin Şakir Hüseyin, DEB. Partisini
temsilen MYK üyesi Murat Yunus, Rodop İli
Azınlık Eğitimi Danışmanı Mehmet Derdiman,
Dede Mehmet Koç, BTAYTD Asbaşkanı Turgut
Hüseyin, Güney Meriç Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Aşağıköy Kültür ve Folklor
Derneği Başkanı Ferdi Boz Ali ve diğer
davetliler katıldı.
İftar sonrası Kurcalı Kadınlar Derneği

Başkanı Dilek Adalı Osman yaptığı
konuşmada katılımcılara teşekkür etti.
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, davet için
Kadınlar Derneği’ne teşekkür ederek, derneği
çalışmalarında destekleyeceklerini dile
getirdi.
Milletvekili Ayhan Karayusuf, ülkenin zor
bir dönemden geçtiğini belirterek, davet için
teşekkür etti.
Milletvekili Mustafa Mustafa ise ülkenin zor
bir dönemden geçtiğini, hükümet olarak sert
önlemlere boyun eğmeyeceklerini dile
getirerek, Pazar günü yapılacak referandumda
da “Hayır” oyu kullanılmasını istedi. Mustafa
konuşmasını, “Hayır’da hayır vardır” diyerek
tamamladı.
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Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete...

Y

unanistan kuruluşundan bu yana
her zaman Avrupa ve Batı’nın
desteğini somut olarak
hissetmiştir. Bu destek ülkenin Avrupa
Birliği döneminde kurumsal bir hal almış
ve Yunanistan adeta birkaç lig sıçrayarak,
birinci lige çıkmıştı. Yunanistan, eski
adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu
döneminde zenginler kulübünün adeta
“yoksul çocuğu” gibiydi. Avrupa’nın
yardımları sayesinde yaşam tarzı,
seviyesi ve kalitesi çok değişti. Tüm
komşularına oranla vatandaşlarının en
rahat yaşayan, refah düzeyi çok
yükseklerde bir ülke haline gelmişti.
Buna mukabil üreten ve gelişen bir
ekonomi olmaktan çıktı. Adeta “devlet
memurları ülkesi” haline geldi. Her anne
babanın hayali çocuğunu iyi bir kurumda
devlet memuru yapmaktı. Nasıl olsa
dolgun bir maaş ve ekstraları vardı.
İki büyük partiye dayanan siyasi
sistem 40 yıl, acısı sonradan çıkacak bu
düzeni “besledi”. Dönüşümlü olarak
ülkeyi yöneten iki parti, iktidarları
döneminde hep “kendi çocuklarını”
koruyup kolladı ve onları devlet
kurumlarına yığdı.
Bu “rüya” ne yazık ki son buldu.
Dünyadaki ekonomik kriz 2009 – 2010
yıllarında Yunanistan’ın kapısını çaldı.

Kriz ülkeye bir girdi, pir girdi! Çıkmak,
gitmek, bitmek bilmiyor! Biteceği de yok
gibi.
2010 yılında ekonomide teslim
bayrağını çeken Yunanistan’ın kaderi beş
yıldır Avrupa Birliği, Avrupa Merkez
Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na
(IMF) emanet. Yunan meclisinde
oylanarak kabul edilen iki memorandum
ve bu memorandumların gereği olan
kemer sıkma önlemleri halkın belini feci
şekilde büktü. Beşinci kattaki
balkonunda frapesini keyifle yudumlayan
Yunanistan, aniden aşağıya düştü.
Düşmek ne demek, “yere çakıldı”.
Yunanistan’ın üretmediği,
kazandığından çok daha fazlasını
tükettiği, çarpık bir ekonomik devlet
yapısının olduğu ve genel anlamda
ekonomisinin zaafiyetlerle dolu olduğu
tabii ki bir gerçek. Ancak Yunanistan’a
uygulanan memorandum reçetesinin de
“yaraya merhem olmaktan” çok “yaraya
tuz bastığını” ve daha da büyüttüğünü
söylemek gerekiyor. Ülke ekonomisi yedi
yıldan beri küçülüyor, işsizlik artıyor,
üretim daha da azalıyor.
Kemer sıkmaya hiç alışık olmayan,
refah ve rehaveti çok seven Yunan halkı
memorandumlardan kendini kurtarmak
için keskin söylemleriyle SİRİZA’yı sevdi

ve oyunu verdi. “Umut geliyor” sloganıyla
iktidara gelen SİRİZA yanına aşırı sağcı
ANEL’i de alarak hükümeti kurdu ve
kreditörlerle yani Troyka ile pazarlığı
birinci görevi olarak ilan etti.
müzakerelerle ilgili olarak ilk günlerdeki
iyimserlik gün geçtikçe sönmeye başladı.
Sadece SİRİZA değil, sıradan vatandaş da
anladı ki, bu iş kolay olmayacak. Bir
önceki destek programının dört ay
uzatılması kararlaştırıldı. Bu süre için
yapılan müzakerelerde somut bir ilerleme
olmadı. Taa ki son birkaç güne kadar! Ve
yoğun bir “Grexit” (Yunanistan’ın Euro
para biriminden çıkması) dedikodusu aldı
başını yürüdü.
Programın bittiği tarih olan 30
Haziran’a bir hafta kala Yunan hükümeti,
içinde kemer sıkma önlemlerinin olduğu
8 milyar euroluk bir program önerdi.
Kreditörler bu programı “müzakere
edilir” buldular ve kemer sıkma çıtasını
biraz daha yukarı çıkartarak yeni bir
programla geldiler masaya. Onların bu
önerisine “evet” demeyen Çipras, uçağa
atlayıp Atina’ya geldi. Bakanlar kurulunu
toplayıp önerilen önlem paketiyle ilglili
olarak geceyarısı referandum ilan etti. Bu
açıklama sadece Yunanistan’a değil, tüm
dünyaya bomba gibi düştü. Basın
referandumu duyurur duyurmaz,
vatandaşlar bankamatiklere akın etti. Ve
panik başladı.
Referandumun anayasaya aykırı
olduğu, ‘hayır’ seçeneğinin öne
yazılmasına falan değinmeyeceğim. Fakat
sadece bir hafta içinde yapılan bir
referandum olması hasebiyle bir dünya
rekoru olduğunu söylemek istiyorum.
Vatandaşın bir hafta içinde referandumu
anlaması, tartışması ve karar vermesi
imkansız gibi bir şey. Tabii bir de
referandumda sorulan sorunun geçerli
olup olmaması durumu var. Avrupalı
liderler ve ülkedeki muhalefet bunun
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euro’da kalma veya çıkma referandumu
olduğunu söylüyor. Keşke
halkoylamasından “evet” veya “hayır”
çıkması durumunda nelerin olacağını
tahmin etmeye çalışmasak veya altıncı
hissimize dayanarak anlamaya
çalışmasak da, bunu somut ve net olarak
bilebilseydik.
2 Temmuz Perşembe itibarıyla halkın
ikiye bölündüğünü söylemek mümkün.
Euro’dan çıkma korkusu “evet”
seçeneğini güçlendirmiş gibi görünse de,
yapılan ciddi anketler aradaki farkın
büyük olmadığını gösteriyor. Halkın
neredeyse tamamı kemer sıkma
önlemlerinden bezmiş durumda. Ancak
euro’dan çıkmayı da göze alanlar
neredeyse yok gibi.
Herkesin aklında sorular var; “Evet
çıkarsa önerilen programdan daha da sert
olanı gelir mi?” , “Madem evet dediniz
şimdi tüm şartları kabul edin bakalım”
denir mi? “Hayır çıkarsa kreditörlerle
müzakereler yeniden başlar mı, başlarsa
bize daha mı çok acırlar?” , “Hayır galip
gelirse ülke euro’dan çıkmak zorunda
kalır mı?” , “Ülke euro’dan çıkarsa
ayakları üzerinde durabilir mi, kaos olur
mu, bugünkü durumdan daha kötüye mi
gider, daha mı iyi olur?”
Soruları çoğaltmak mümkün. 5
Temmuz Pazar referandumu ilginç bir
dönüm noktası olabilir. Öyle veya böyle.
Ancak halkın özgür iradesiyle oy
kullanacağını söylemek çok zor.
Vatandaş, korku veya öfke duygularıyla
karar verip, pusulayı ona göre
işaretleyecek. Şurası bir gerçek ki; evet
de çıksa, hayır da çıksa ülkeyi zor günler
bekliyor. Yunanistan için zor bir seçim
olacak referandumun ülke ve insanları
için hayırlı olmasını diliyor, yazımı bir
Türk atasözüyle noktalamak istiyorum:
“Bindik bir alamete gidiyoruz
kıyamete...”

Gümülcine Hastanesi mescide kavuşuyor
Bakan İdris Güllüce
Batı Trakya’ya geliyor

GÜMÜLCİNE Belediye Başkan Yardımcısı
Sibel Mustafaoğlu’nun, mescit talebine
hastane yönetiminden olumlu yanıt geldi.
Yıllardan beri Gümülcine Devlet
Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve
refakatçıların dini ibadetlerini yerine
getirmeleri konusunda ciddi sıkıntılar
yaşadıklarını dile getiren Sibel Mustafaoğlu,
bundan böyle insanların ibadetlerini daha
rahat ve huzur içinde yerine
getirebileceklerini söyledi.

“DEDEAĞAÇ HASTANESİNİ ÖRNEK
GÖSTERDİM”
Konuyla ilgili zaman zaman bazı
gelişmelerin yaşandığını, ancak bugüne
kadar herhangi somut bir gelişmenin
olmadığını anımsatan Mustafaoğlu,
“Maalesef bugüne kadar atılmış olan
adımlara net sonuç alınamadı. 17 Mart 2015

tarihinde Gümülcine Sismanoglio Devlet
Hastanesi yönetimine ibadethane yapımıyla
ilgili yazılı bir dilekçe sundum. Bu
dilekçemde ayrıntısıyla bu eksikliği dile
getirdim ve Dedeağaç hastanesini örnek
gösterdim. Ekonomik kriz döneminde
Gümülcine Hastanesi’nin kısıtlı imkanlarının
bilincinde olduğumu ve ibadethaneyi kendi
imkanlarımla hazırlamayı arzu ettiğimi de
belirttim.” diye konuştu.
Söz konusu talebi hastane yönetimi 26
Haziran Cuma günü ele alarak oy birliğiyle
kabul etti.
Son olarak Gümülcine Sismanoglio Devlet
Hastanesi Müdürü Kostas Nalbantis’e ve tüm
yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden
Sibel Mustafaoğlu, ibadethanenin en kısa
zamanda kullanıma açılması için hastane
yönetimiyle birlikte gerekli işlemleri
başlattıklarını söyledi.

TÜRKİYE Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, hafta sonu Batı
Trakya’ya geliyor. 4-5 Temmuz tarihlerinde Batı Trakya’da bulunacak olan
Türkiyeli Bakan, azınlık temsilcileriyle görüşecek.
Güllüce, Batı Trakya’ya 4 Temmuz Cumartesi günü İpsala sınır
kapısından gelecek. Öğleden sonra gelmesi beklenen Güllüce, ilk olarak
İskeçe’ye gidecek ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yi ziyaret edecek.
Aynı gün Gümülcine’ye geçecek olan Bakan’ın burada ilk durağı T.C.
Gümülcine Başkonsolosluğu olacak.
Güllüce Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif’i ziyaretinin
ardından, Boğaziçi
Üniversiteliler Derneği’nin
(BURA) Eşekçili köyündeki
iftar yemeğine katılacak.
Güllüce, geceyi ise
Büyük Dervent köyünde
geçirecek.
Ziyaretinin ikinci günü
olan 5 Temmuz Pazar’ı
Meriç iline ayıran Türkiyeli
Bakan, Büyük Dervent
köyünden sonra Güvendik
köyünü ziyaret edecek.
İdris Güllüce, daha sonra kara
yoluyla Türkiye’ye dönecek.
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SİRİZA azınlık
milletvekillerinden
“HAYIR” açıklaması
İDRİS AHMET

İRFAN UZUN

Milletvekili
adaylarından
referandum yorumu
5 Temmuz Pazar günü yapılacak
referandum öncesi, SİRİZA azınlık
milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek, seçmenlere
“HAYIR” oyu kullanılması çağrısında
bulundu.
Azınlık milletvekillerinin ortak açıklaması
şöyle:
“Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk,
Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’a: The
game is over. (Oyun bitti)
Aleksis Tsipras: Ülkemde 1,5 milyon işsiz
var.
3 milyon yoksulluk sınırının altında
yaşayan insan var, binlerce geliri olmayan aile
ninelerinin, dedelerinin emekli maaşıyla
yaşıyor. Bu oyun değil, bir gerçeklik. Diz
çöktürmek istediğiniz bir halkın nelere
muktedir olduğunu bilmeniz gerek.
Donald Tusk: Take it or leave it. (Ya bunu al,
ya git)
25 Haziran’da 4 aydır ısrarla, onurlu bir
uzlaşma, uygulanabilir bir çözüm için
sürdürdüğümüz görüşmeler bu şekilde
sonuçlandı. Başbakanın eline yeni bir
memorandum tutuşturuldu. Bu
memorandumda eski memorandumların halk
düşmanı, emekçi düşmanı, toplumu boğan,
kalkınmayı öldüren tedbirleri hafifletilmek
yerine daha da ağırlaştırıyor, FPA (KDV)
aracılığıyla, çiftçiye %26 vergiyle, emekli
maaşlarında, ücretlerde yapılan kesintilerle,
çiftçiye yakıt KDV iadesinin iptaliyle, ısınma
desteğinin kesilmesiyle vs. toplum daha bir
çıkmaza itiliyor, yaşamda kalabilme
zorlaştırılıyor, kriz girdabı daha da
katmerleniyor.
Toplumsal kurtuluş hükümeti olarak
adlandırdığımız hükümetimizin bu
memorandumu, bu planı kabul etmesi
düşünülemezdi. Çünkü bu planla, krizi aşmak
mümkün değil, toplumsal mahvoluştan
çıkmak hayal oluyor.
Eline tutuşturulan kağıtla Atina’ya dönen
Başbakan Aleksis Tsipras Bakanlar Kurulu’nu
topladı, bu planı halk onayına sunmayı,
referanduma götürmeyi teklif etti. Bakanlar
Kurulu’nun oybirliğiyle onayladığı bu teklif
Cumartesi 27 Haziran günü Meclis tarafından
onaylandı ve 5 Temmuz Pazar günü sandık
başına gideceğiz.
Referandumda şu sorulara cevap vereceğiz:
25 Haziran’da Yunanistan hükümetine
sunulan memorandumu kabul etmeyenler

HAYIR - OXI oyu kullanacaklar, 25 Haziran’da
Yunanistan hükümetine sunulan
memorandumu kabul edenler EVET - NAI oyu
kullananacaklar.
Çarpıtmalara, kara propagandalara, Avrupa
ve yerli troykaların yalanlarına karşın şunu
açıklıkla belirtmek istiyoruz:
Referandumda Avrupa’dan çıkalım mı,
çıkmayalım mı, eurodan çıkalım mı,
çıkmayalım mı sorulmuyor.
25 Ocak seçimlerinde halk bize Avrupa
Birliği içinde, euro para birimi içinde onurlu
bir anlaşma, sürdürülebilir bir uzlaşma için oy
verdi. Bütün bu aylar içinde bunun için
uğraştık, ülke gerçekliğini dile getirdik, onurlu
bir uzlaşma, anlaşma önerdik. Ekonomik
sebeplerden dolayı değil, sırf politik
sepeplerden dolayı, kurumların (AB, IMF,
Avrupa Merkez Bankası) kulakları tıkalı,
yürekleri taş oldu.
Başka ülkelere de örnek olmasın diye,
uygulattıkları politikaların yanlışlığı ortaya
çıkmasın diye, toplumlar başkaldırmasın diye
hükümetimize, ülkemize, halkımıza diz
çoktürmek, özür diletmek istiyorlar.
Halktan başka bir desteği olmayan
hükümetimiz bu görüşme sürecinde elini
güçlendirmek, halkının arkasında destekçisı
olduğunu göstermek için bu referanduma
başvuruyor. Referandumdan istediğimiz bize
dayatılmak istenen plana, ekonomik pakete,
bizi daha yoksullaştıracak, çağdaş köle
konumuna düşürecek memoranduma karşı
güçlü bir OXI – HAYIR oyudur.
Kıt kanaat geçinen, sıkıntısını, acısını bal
eyleyip yaşamı sürdürmeye çalışan
insanlarımıza yakışan bu plana “OXI –
HAYIR” demektir.
Ancak bu şekilde hükümetimiz daha güçlü
bir konumdan, daha güçlü bir mevziden
onurlu, sürdürülebilir, gelişme ve kalkınmaya
açık bir anlaşma sağlayabilir. Karar, egemenlik
kayıtsız, şartsız halkımızındır. Toplumumuzun
aşını, işini, onurunu, geleceğini korumak söz
konusuysa gerisi teferruattır.
5 Temmuz Pazar günü sandıkları “OXI –
HAYIR” la dolduralım.
Sonsuz saygı ve sevgilerle”

SYRİZA Milletvekilleri
Mustafa MUSTAFA
Ayhan KARAYUSUF
Hüseyin ZEYBEK

25 Ocak genel seçimlerinde yer alan
azınlık milletvekili adayları, 5
Temmuz Pazar günü yapılacak
referandum konusunda ne diyor?
GÜNDEM, son seçimlerde
milletvekilliği yarışında yer alan
adaylara, referandum konusundaki
görüşlerini sordu.
İDRİS AHMET
Son seçimlerde Yeni Demokrasi
Partisi’nden milletvekili adayı olan
Ahmet İdris ülke yöneticilerinin
halka doğruları söylemediklerini
iddia etti.
Referandum kararının perde
arkasında başka oyunlar
oynandığını belirten İdris,
sorumsuzca alınan kararların
ülkeyi ortak para biriminin dışına
itebileciğini söyledi.

“EURODAN
ÇIKARSAK YANDIK”
Yunanistan’ın şu anda
gerçekleşmemiş bir anlaşmaya
karşı olduğunu dile getiren İdris,
“Beş aydan bu yana ortada
imzalanmış olan bir anlaşma yok.
Dolayısıyla biz vatandaşlar hangi
anlaşmaya ‘hayır’ veya ‘evet’
diyeceğiz. Bu konuda çok dikkatli
olmalıyız. Bu işlerin arkasında
büyük bir oyunun olduğunu
düşünüyorum. Allah korusun, eğer
eurodan çıkarsak yandık.” diye
konuştu.
Referanduma gidilmemesi
gerektiğini söyleyen Ahmet İdris,
“Referandumda son kararı halk
verecek. Referandum sonucunda
‘evet’ oyu çıkması gerekir diye
düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

“SİRİZA 5 AYDA BU
İŞİ BECERDİ VE SEMERİ
GÜNEŞE DAYADI”
Ahmet İdris sözlerini, “SİRİZA için
şunu söyleyebilirim; 5 ayda bu işi
becerdi ve semeri güneşe dayadı.
Son görünen tablo bundan
ibarettir. Avrupa’ya karşı hiç bir
gücümüz kalmadı. Son bir kez
daha iyi düşünmemiz gerekir. Biz

bu ülkenin vatandaşları olarak, hiç
olmazsa kendi oyumuzla kendimizi
yakmalayalım.” diyerek
tamamladı.

İRFAN UZUN
Son genel seçimlerde Yorgo
Papandreu’nun kurduğu
Demokratik Sosyalistler
Hareketi’nden (KİNİMA) İskeçe ili
milletvekili adayı olan ve aynı
zamanda eski eyalet meclis üyesi
olan İrfan Uzun, referandum
kararının, Yunanistan’a yardım
programı sona erdiği için hiç bir
geçerliliği olmayacağını belirtti.
Uzun, “2011 yılında Yorgo
Papandreu referandum kararı
almak istediği zaman Çipras’ın
değerlendirmesi, ‘Referandum
drahmiye dönmektir, Avrupa
Birliği’nden çıkmak ve iflas
demektir’ şeklinde olmuştu. O
günden bugüne ne değişti de şimdi
kendisi bu referandumu yapıyor?”
ifadelerini kullandı.

“DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ
YANLIŞ YAPIYOR DA,
SADECE YUNANİSTAN MI
DOĞRU YAPIYOR?”
Referandumun ülkeye hiçbir şey
kazandırmayacağını savunan Uzun
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
referandum ülkeyi ve milleti daha
da geri götürecektir. Büyük
sıkıntılar yaşanacaktır. Dolayısıyla
çok gereksiz bir karar. Bence
uzlaşma yolları aranmalıydı. Diğer
Avrupa ülkeleri yanlış yapıyor da,
sadece Yunanistan mı doğru
yapıyor? Kısacası referanduma
gidilmemelidir ve gidilmemeliydi
diye düşünüyorum.”
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İHSAN AHMET KAHYA

İBRAHİM ŞERİF

gerekirken, maalesef bu konuda
iyi bir performans ortaya
koyamadı. İnşallah ülkemizdeki
tüm siyasi gelişmeler, başta
azınlığımıza ve halkımıza
hayırlı olur diye düşünüyorum.”

İHSAN AHMET KAHYA

ŞABAN BANDAK

ŞABAN BANDAK
Son genel seçimlerde İskeçe
ilinden Yeni Demokrasi Partisi
milletvekili adayı işadamı
Şaban Bandak, Başbakan
Aleksis Çipras’ın referandum
kararının yanlış ve yersiz
olduğunu söyledi. Bandak,
“SİRİZA ve Başbakan Aleksis
Çipras ekonomik anlamda
ülkeyi refaha kavuşturacak bir
çözüm ortaya koyamadı.
Halbuki bu konuda daha somut
adımlar atılabilirdi. Avrupa
Birliği ile müzakerelere devam
edip, ortak bir çözüm yolu
aramaya devam etmeli ve
görüşmelerden
kaçınmamalıydı.” diye konuştu.

“AZINLIK İÇİN
AVRUPASIZ OLMAK DEMEK,
BİTMEK DEMEKTİR”
Avrupa ile anlaşma konusunda
karar vermesi gereken kişinin
Başbakan Çipras ve hükümet
olduğunu anlatan Bandak, bu
kararı halka bırakmanın bir
anlamı olmadığını belirtti.
Bandak, “Halk bu
referandumda ‘evet’ demeli diye
düşünüyorum. Azınlık için
Avrupasız olmak demek, bitmek
demektir. Çünkü azınlık
haklarımızı geri alamadığımız
zaman, Avrupa’ya başvuruyor
ve Yunanistan’ı bu şekilde
yaptırıma zorluyorduk.
Dolayısıyla bundan sonra
azınlık olarak işimizin daha da
zor olacağını düşünüyorum.”
ifadelerini kullandı.

“BU HÜKÜMET DÜŞMELİ”
Mevcut hükümetin bir an evvel
erken seçim kararı alması
gerektiğinin altını çizen işadamı
Şaban Bandak sözlerini şöyle
tamamladı: “Bu hükümet
düşmeli, artık bu işi bu
noktadan öteye götüremiyorlar.
Hükümet, ülkenin bu zor
döneminde daha radikal, daha
gerçekçi kararlar alması
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Son genel seçimlerde PASOK
Partisi’nden İskeçe milletvekili
adayı olan avukat İhsan Ahmet
Kahya, hükümetin referamdum
kararını değerlendirirken,
“İktidar, gerçeklerden uzak
kalmış bir parti haline gelmiştir.
Bu şekildeki bir hareketi
yanlıştı. Ancak bu yanlışını
düzeltebilirdi. Şöyle ki, seçimin
hemen arifesinde bu şekilde bir
halk oylamasına gidebilirdi.”
dedi.

“BU RESTLEŞMEYİ
İDEOLOJİK BİR RESTLEŞME
OLARAK GÖRÜYORUM”
İhsan Ahmet Kahya, “Şu anda
ülkenin tüm alternatifleri
sıfırlanmış durumdadır.
Özkaynakların yok, üretimin
yok. Tüm sektörlerin tabanda
bulunduğu bir seviyedeyiz. Bu
iş restleşmek ile olmaz. Ne için
restleştiği konusunda da bize
kimse bir şey bildirmiş değil.
Ben bu restleşmeyi biraz
ideolojik bir restleşme olarak
görüyorum.” ifadelerini
kullandı.
İhsan Ahmet Kahya, “SİRİZA
halktan ellerini çözmesini
bekliyor. Yani ateşten
kurtulmayı halktan bekliyor.”
diye konuştu.

“EURO BÖLGESİNDEN
ÇIKMA SÜRECİ BAŞLAR”
Azınlığın referandumda
Yunanistan’ın kaderini
etkileyebilecek durumda
olmadığını belirten Ahmet
Kahya, “Oylamadan ‘hayır’
çıkarsa Yunanistan’da büyük bir
sıkıntı başlar. Çünkü ülkenin
Avrupa Birliği ile arasındaki
iplerin kopma süreci
başlayabilir. Büyük olasılıkla
Euro Bölgesi’nden çıkma süreci
de başlayabilir. Belki ülkede
euro gerçeği bir yıl içinde
tamamen tasfiye edilmiş olacak.
Fakirlik mecburen başlayacak.
Çünkü ülkede sanayi diye bir
şey yok, kalkınma diye bir şey
yok. Ülke çok zor bir duruma
düşer.” diye konuştu.

İBRAHİM ŞERİF
Demokratik Sosyalistler
Hareketi’nden (KİNİMA) Rodop
ili milletvekili adayı olan
Kozlukebir eski Belediye
Başkanı İbrahim Şerif,

İLHAN AHMET

referandum kararını yersiz ve
anlamsız olarak nitelendirdi.
Referanduma katılımın
düşük olacağını savunan Şerif,
“Bana göre bu referanduma
katılım yüzde 40 civarında olur.
Çünkü halkın artık bu konulara
duyarlılığı ve ilgisi her geçen
gün azalmaya devam ediyor.
Milletin artık fazla bir güveni
kalmadı ve bıçak kemiye
dayandı.” ifadelerini kullandı.

“İŞLER DAHA DA
KÖTÜYE GİDEBİLİR”
Ülkede bankaların kapanması
ve toplumsal olayların
yaşanmasının ülkeye pek hayır
getirmeyeceğini söyleyen Şerif,
durumun böyle devam etmesi
halinde işlerin gün geçtikçe
daha da kötüye gideceğini
belirtti.
Söz konusu referandumun
çok erken alınmış bir karar
olduğunu kaydeden Şerif, “Öyle
tahmin ediyorum ki
referandumdan az bir farkla
‘evet’ kararı çoğunlukta çıkacak.
Her türlü karara saygı duymak
gerekir.” ifadesini kullandı.

İLHAN AHMET
Rodop eski milletvekili ve
son seçimlerde POTAMİ
Partisi’nden milletvekili adayı
olan İlhan Ahmet, hükümetin
referandum kararının yanlış
olduğunu söyledi. İlhan Ahmet,
referandum sorusunun da
yanıltıcı olduğunu iddia etti.
İlhan Ahmet son gelişmelerle
ilgili olarak, “Koalisyon
hükümeti 5 ay önce
müzakereleri yapmak üzere
halktan yüzde 42 oy almıştır. O
dönemde kreditörlerin
taleplerine ‘hayır’ diyebilirdi.
Oysa şimdiki duruma
baktığımızda, müzakereleri
yapmaktan geri çekilmiş ve
ülkeyi euronun dışarısına
çıkarmak üzere referandum
yapıyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

“İLGİLİ YASA ‘MALİ
KONULARDA REFERANDUM
YAPILMAZ’ DİYOR”
Anayasa’nın 44. maddesine
atıfta bulunan İlhan Ahmet,
sözkonusu yasanın “Mali
konularda referandum
yapılmaz” dediğini belirtti.
Ahmet, “17 AB ülkesinin
tamamı ve bütün dünya
referandum sorusunun euro
para birliğine ‘hayır’ mı ‘evet’
mi olduğunu bize söylüyor.
Bütün dünya ve üyesi
olduğumuz 17 ülke yalancı mı?”
ifadelerini kullandı.

ÇETİN MANDACI

Azınlığın referandumda
“evet” demesi gerektiğinin altını
çizen İlhan Ahmet, “Azınlık;
Hrisi Avgi, ANEL ve SİRİZA’nın
teklifine ‘hayır’ derse, yarın
Avrupa’dan haklarımızı ve bizi
savunmasını nasıl isteriz?”
değerlendirmesinde bulundu.

ÇETİN MANDACI
İskeçe ili eski milletvekili ve
son seçimlerde Yorgo
Papandreu’nun başkanlığını
yaptığı Demokratik Sosyalistler
Hareketi’nden (KİNİMA)
milletvekili adayı olan Çetin
Mandacı, referandumdan
“hayır” çıkması halinde ülkeyi
ve azınlık insanını çok daha
karanlık günlerin beklediğini
söyledi.
“Referandum sonucundan
‘hayır’ kararının çıkması
halinde bu işin nereye
varacağını kestirmek çok
zordur” diyen Mandacı, “Elbette
ki ben bu işin uzmanı değilim.
Bizleri karanlık bir gelecek
bekliyor dersek yalan söylemiş
olmam. Ben ikinci
memoranduma ‘hayır’ diyen bir
kişiyim. Buna rağmen azınlık
insanı, her türlü sıkıntılara
rağmen AB içinde nefes
alabilmiştir. Dolayısıyla bu
anlamda ben bir azınlık
mensubu olarak bu
referandumda ‘evet’ yönünde
tavrımı ortaya koyacağım. Bu
toplumda benim de bir
sorumluluğum olduğu için bu
düşüncemi açıklamak
istiyorum.” görüşlerine yer
verdi.
Referandumdan çıkacak,
‘evet’ ya da ‘hayır’, her iki
sonucun da çok ağır olacağını
kaydeden Mandacı, bu sorular
için referanduma gidilmemesi
gerektiğini söyledi. Mandacı,
“Referandumda, ‘Biz euroda
kalmak mı ,yoksa çıkmak mı
istiyoruz?’ sorusu sorulması
gerekirdi. Şimdi karşımızda bir
vergi paketi var. Şimdi çiftçi
vergi ödemek ister mi, çalışan
bir devlet memuru maaşının
kesilmesini ister mi, emekçi bir
kişi aylığının kesilmesini ister
mi.? Dolayısıyla bence bu işin
ortak yolunun bulunması
gerekir.” diye konuştu.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN
ELDE ETTİĞİMİZ
KAZANIMLAR ÇOK BÜYÜK”
Avrupa Birliği içinde serbest
dolaşıma da dikkat çeken
Mandacı, bunun Yunanistan’ın
bir Avrupa Birliği üyesi olduğu
için mümkün olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği içerisinde serbest

İRFAN HACIGENE

dolaşımın çok büyük bir
özgürlük olduğunu anımsatan
Mandacı sözlerine şöyle devam
etti: “Avrupa Birliği içinde
bugüne kadar elde ettiğimiz
kazanımlar çok büyük. Bunları
unutmamamız gerekir. Özellikle
başta çiftçilerimiz olmak üzere
bir çok sektöre Avrupa
Birliği’nden destek primleri
verilmeye devam ediyor.”
Son olarak Avrupa Birliği’ni
bir gemiye benzeten eski
milletvekili Çetin Mandacı
sözlerini şöyle tamamladı:
“Bizler hepimiz aynı geminin
içindeyiz. Ne yapalım edelim ki,
bu gemide birlikte yüzmeye
devam edelim. Aksi takdirde
bilmediğimiz limanlara kürek
çekersek, sonumuz çok karanlık
olur. Bizler de azınlık olarak bu
zorlu süreçte üzerimize gereken
sorumluluğu almamamız
gerekir. Dolayısıyla ben bu
referandumda çoğunlukta
herkesin ‘evet’ diyeceğini
düşünüyorum.”

İRFAN HACIGENE
Son genel seçimlerde Yeni
Demokrasi Partisi’nden İskeçe
milletvekili adayı olan işadamı
İrfan Hacıgene,
“Referandumun, ticaretin,
bankaların ve borsanın çökme
riskini arttıracağını” dile
getirerek, ülkenin referanduma
gitmemesi gerektiğini söyledi.
Müzakere masasında
görüşmelere devam edilmesi
gerektiğini hatırlatan Hacıgene,
“Yunanistan’ı 40 yıl sonrası
yeniden referanduma
sürükleme kararını alan
Başbakan Çipras’ın bu
kararının, zaman içinde yanlış
veya doğru olduğu ortaya
çıkacaktır.” dedi.

“ÇİPRAS SORUMLULUĞU
HALKA DEVRETMEMELİYDİ”
Başbakan Aleksis Çipras’ın
çözüm arama yollarına devam
etmesi gerektiğini kaydeden
Hacıgene sözlerini şöyle
tamamladı: “Halkımız,
Başbakan Aleksis Çipras’a
güven oyu vererek başbakanlık
koltuğunu kendisine devretti.
Çipras, müzakerelerde ciddi bir
şekilde masaya oturarak çözüm
yolu için çalışmalarına devam
etmeliydi. Sorumluluğu halka
devretmemeliydi. Bu
müzakerelerde anlaşmaya
varamayan bir taraf olarak
Çipras’ın, bu ‘hayır’
referandumuna bu ülkenin
ciddi bir Başbakanı olarak
gitmemesi gerekirdi.”
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“Halkın
referandumda
ne için oy
verdiğini
bilmesi şart”
İNGİLTERE’deki Essex
Üniversitesi’nde Uluslararası Finans
eğitimi almış olan İskeçeli ekonomist
Sali Kurak, referandum ve ekonomideki
gelişmeleri GÜNDEM’e değerlendirdi.
Referandum ve Yunanistan krizinin artık
sadece ekonomik bir olay olmadığını
belirten Kurak, “Kriz artık ilk önce siyasi
bir meseledir.” dedi.

“MASADA BİR ANLAŞMA YOK”
Hangi metin için referanduma gidileceği
konusunda bir belirsizliğin olduğunu
ifade eden Kurak, “Referandumda
Troyka’nın Yunanistan’a sunduğu bir
metin üzerinde tercihte bulunacağız. O
metne evet veya hayır diyeceğiz. Fakat o
metin artık ortada yok. Bizim
oylayacağımız metin zaten geri çekildi.
Kaldı ki pazar günü sandık başına
gittiğimizde ortada bir anlaşma metni
de olmayacak. Yani masada bir anlaşma
olmayacak. Çünkü program 30
Haziran’da sona eriyor. Bu nedenle neyi
oyladığımız konusunda açıkça bir
sıkıntı var.

“NAKİT PARA İHTİYACI ELA
TARAFINDAN KARŞILANIYORDU”
En önemli konunun Yunanistan’ın nakit
para sıkıntısını gideren ELA sisteminin
devam edip etmeyeceği konusunun
olduğunu anlatan ekonomist Sali Kurak
şöyle konuştu: “Avrupa Merkez Bankası
uzun bir süredir Yunanistan’ın nakit
para ihtiyacını ELA mekanizması
sayesinde karşılıyordu. Hem de günlük
olarak. Yunan bankalarının ihtiyaç
duyduğu nakit para her gün ELA
mekanizması sayesinde bankalara
yatırılıyordu. Fakat 30 Haziran’da destek
programının sona ermesiyle bu nakit
para aktarımı da sona eriyor. Avrupa
Merkez Bankası ELA mekanizmasıyla
verdiği bu parayı geri isterse, o zaman
tek çare olarak bankalardaki paralara el
konması kalıyor. Uzak bir ihtimal
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“Kreditörler
ağır şartlar
önerdiler”
“OYLAYACAĞIMIZ PAKET
VAR MI, YOK MU?”

SALİ KURAK

BARIŞ MUSTAFA

olduğuna inanmak istiyorum. Fakat bu
da ihtimal dahilinde.”

“DİĞER ÜLKELER DE REFERANDUM
YAPMAYA KALKARSA NE OLACAK?”
Yunanistan’ın eurodan çıkma
olasılığının da olduğuna dikkat çeken
Sali Kurak, “Eurodan çıkmak ve kalmak
aynı zamanda siyasi bir mesele. Fakat
böyle bir ihtimal de var. Halkın neye oy
verdiğini bilmesi gerekir. Evet derse ne
olacak, hayır derse ne olacak? Şu anda
bu sorulara ne yazık ki cevap verilmiyor.
Referandumdan hayır çıkması
durumunda hükümetin bir anlamda
güvenoyu alacağı söyleniyor. Fakat
sonuçta hayır çıksa da yeniden
müzakereler başlayacak diye kesin bir
şey yok. Başlasa da karşı taraf bu sefer
herşeyi kabul edecek anlamı da
çıkmıyor. Bir de şöyle düşünelim; ya
Almanya veya başka bir Avrupa ülkesi
kalkıp sağlanan anlaşmayı o da kendi
halkına sorarsa, yani referandum
yaparsa. Çünkü Yunanistan ile yapılan
anlaşma diğer ülkelerin
parlamentolarında da onaylanıyor.
Onlar da kendi halklarına sormaya
kalkarsa ne olacak?” diye konuştu.

“ÜLKE BANKASIZ YAŞAYAMAZ”
Ülkenin banka sistemi çalışmadan
hayatını sürdürmesinin mümkün
olmadığını ifade eden ekonomist Sali
Kurak şunları dile getirdi: “İlk başta
bankalar kapanmayacak dendi.
Bankamatikler kapanmayacak dendi.
Fazla panik olmasın diye çekilecek
parada kısıtlama yaptılar. Bu sefer daha
çok panik oldu. Yani bu durumlarda
panik kontrol edilemiyor. Ülkenin
bankalar çalışmadan hayatına devam
etmesi çok zor. En fazla bir hafta veya on
gün sürebilir bu durum. Aksi halde
ihracat ithalat, her şer durur. Normal bir
sisteme dönmek zorundayız.”

GÜMÜLCİNE’li ekonomist Barış
Mustafa, 5 Temmuz Pazar günü
yapılacak referandumun ülkenin
ekonomik geleceği için önemli
olduğunu söyledi. GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan Barış Mustafa,
referandumda kreditörlerin 25 Haziran
Perşembe akşamı önerdikleri programın
oylanacağını söyledi.

“ORTA SINIF, ÇİFTÇİLER
ve TURİZM İÇİN AĞIR
ŞARTLAR ÖNERDİLER”
Önerilen pakette orta sınıf için ağır
şartların olduğuna dikkat çeken Barış
Mustafa şöyle konuştu: “Kreditörlerin
önerdiği ve hükümetin referanduma
götürme kararı aldığı programda çok
ağır şartlar var. Örneğin, esnaflardan
2016 yılı için 2015 yılındaki gelir
vergisinin yüzde 100’ü kadar peşinat
ödemesi isteniyor (şu an %55). Böylece,
zaten likidite sorunu yaşayan ve
2014’ten itibaren ağır vergilere maruz
kalan esnaflara bitirici tokat atılıyor
diyebiliriz. Gıda maddeleri başta olmak
üzere birçok mal ve hizmette, örneğin
turizm ve konaklama gibi, katma değer
vergisinde artışa gidiliyor. Yüzde 13
oranındaki katma değer vergisi, yüzde
23’e yükseltilmek isteniyor. Çiftçilere
gelince; yakıt piriminin kesilmesi,
ayrıca vergilendirmedeki özel
durumlarının kaldırılması isteniliyor.
Özel durumu biraz açmamız gerekirse,
bu sene her euro gelir için %13 olan
vergi, seneye karşımıza %26 olarak
çıkabilir. Veya bu sene vergiden muaf
tutulan primler seneye vergiye tabi
tutulabilir. Ayrıca yakıt yardımının
kesilmesi de sözkonusuydu. Dikkat
çeken bir nokta daha var. Kreditörler,
uluslararası şirketleri vuran önlemleri
listeden çıkardı. Onun yerine orta direği
vuran maddeler ağırlaştırıldı.”

Referandumda oylanacak önlem
paketinin şu anda geçerliliğinin
tartışmalı olduğunu dile getiren Barış
Barış Mustafa, “Kreditörlerin önerdiği
paket Pazar günü referandumda
oylanacak. Fakat şöyle bir gerçek de var
ki; bu paket şu anda var mı yok mu belli
değil. Yani masada böyle bir paketin
olmadığı söyleniyor. Çünkü Avrupalılar
bu paketi bir süre sonra geri çekti.
Önerdikleri paket ağırdı. Fakat bu paket
şu anda geçerli mi, değil mi belli değil.
Çok enteresan bir durum.” diye
konuştu.

“VATANDAŞ DAHA FAZLA
VERGİYE DAYANAMAZ”
Yunanistan’da halkın ekonomik
anlamda zor bir süreçten geçtiğini ve
ağır şartlara dayanma gücünün
kalmadığını vurgulayan ekonomist
Barış Mustafa, “Referandum kararı
doğru veya yanlış; bundan bağımsız
olarak halkın durumu çok ağırlaştı.
Halk daha fazla ağır şartlara
dayanamaz. Şu anda birçok esnaf,
birçok çiftçi borçlarını, faturalarını,
emeklilik primlerini ödeyemiyor.
Ödeyebilenler de var, ama bu konuda
zor durumda olanlar, borcunu
ödeyemeyenler çoğunlukta. Yeni
vergilerin gelmesi durumunda vatandaş
daha da zorlanacak.” ifadelerini
kullandı.

“KEŞKE EVET VEYA HAYIRIN
NE SONUÇLAR GETİRECEĞİ
ÖNCEDEN BİLİNSEYDİ”
Referandum sonrasında eurodan çıkma
ihtimalinin düşük olmasıyla birlikte
imkansız olmadığına inandığını ifade
eden Mustafa sözlerini şöyle tamamladı:
“Referandum sonucu neleri değiştirecek
hep birlikte göreceğiz. Muhalefet ‘Hayır’
ın euroya ve Avrupa’ya ‘Hayır’ anlamına
geldiğini söylüyor. Diğer yandan iktidar
yetkilileri ‘Hayır’ın daha iyi şartlarla
yeni bir memorandum imzalanması
anlamına geleceğini belirtiyor. Gönül
isterdi ki; her iki cevabın da tam olarak
ne sonuçlar doğuracağını önceden bilip
ona göre bir adım atılabilseydi. Ama
böyle bir şey maalesef sözkonusu
değil.”

Referandum pusulası tartışma yarattı
REFERANDUM kararının yarattığı
tartışmaların ardından bu defa referandum
pusulası tartışmaya neden oldu. Anayasa
uzmanları, pusulanın “hayır” sonucu
çıkmasına yarayacak şekilde tasarlandığını
söyledi.
Hükümetin kreditörlerin kemer sıkma
taleplerini referanduma götürme kararı
almasının ardından daralan süreyi de
hesaba katan yetkililer, vatandaşın
kullanacağı oy pusulasını bastı. 5
Temmuz’da kullanılacak pusula, basına
sızmasının ardından tartışmalara sebep
oldu.

Eski Adalet Bakanı Antonis Manitakis,
hükümetin tercihini pusulada açıkça
‘hayır’a yönlendirici şekilde belirlediğini
söyledi. Pusulada sorunun hemen sağ
tarafında üstte ‘hayır’ altta ise ‘evet’
tercihleri bulunuyor.
Referandumda halka, kreditörlerin 25
Haziran 2015’te sunduğu öneriye ilişkin
görüşü soruluyor. Pusulada kreditörlerin
sundukları belgenin adı Yunanca ve
İngilizce olarak yer alıyor. Pusulada
‘onaylamıyorum-hayır’ ibaresi üstte,
‘onaylıyorum-evet’ ibaresi ise onun altında
yer alıyor.
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ESM’e iki yıllık anlaşma önerisi reddedildi
Yunanistan’ın, kreditörleriyle son anda bir anlaşma
sağlanması için Avrupa İstikrar Mekanizması’na
(ESM) iki yıllık anlaşma önerisinde bulunduğu
bildirildi. Telekonferans toplantısında Başbakan
Aleksis Çipras'ın, Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu
Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM)
kreditörlüğünde 2 yıllık mali program ve borçların
yeniden yapılandırılmasını içeren teklifini görüşen
Euro Bölgesi maliye bakanları teklifi kabul etmedi.
Başbakanlık Bürosu'ndan yapılan açıklamada,
Yunanistan’ın halen müzakere masasında bulunduğu
belirtilerek, hükümetin euro kapsamında kalıcı bir
çözüm talebini sonuna kadar sürdüreceği ifade edildi.
Açıklamada, “Yunan hükümeti, bugün finansman
ihtiyaçlarının bütünüyle karşılanması ve aynı
zamanda borcun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili
Avrupa İstikrar Mekanizması’na (ESM) ile iki yıllık
anlaşma yapılması önerisinde bulundu.” ifadeleri
kullanıldı.
Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarına sunduğu

öneriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer almadığı
açıklamada, taraflar arasında “kötü” bir anlaşma
olması durumunda ise Pazar günü yapılacak halk
oylamasında “hayır” ile buna cevap verileceği
belirtildi.
EURO GRUP TOPLANDI
Yunanistan’ın salı günü sunduğu teklifi görüşmek
üzere, Euro Bölgesi maliye bakanları saat 20:00’da
telekonferans sistemi ile acil olarak toplandı.
Euro Grup Başkanı Jeroen Dijsselbloem sosyal
paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamada,
Yunanistan tarafından Salı günü öğlen saatlerinde
sunulan teklifi görüşmek üzere acil olarak saat
20:00’da toplantı yapılacağını duyurdu.
Başbakan Aleksis Çipras'ın, Euro Bölgesi'nin
kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM)
kreditörlüğünde 2 yıllık mali program ve borçların
yeniden yapılandırılmasını içeren teklifini görüşen
Euro Bölgesi maliye bakanları teklifi kabul etmedi.

Referandum öncesi
görüşmeler dondu
Çarşamba günkü Eurogroup telekonferansı öncesi kreditörlere mektup
yazarak, ‘Anlaşmaya hazırım’ diyen Çipras’ın son dakika hamlesi sonuçsuz
kaldı. Çipras’a hem Almanya Başbakanı Merkel, hem de Eurgroup’tan
“referandum sonucu beklenecek” cevabı geldi.
REDDEDİLEN önerileri güncelleyen ve
Çarşamba günü Eurogroup maliye ve
ekonomi bakanlarının yaptığı toplantıda
ele alınması için kreditörlere bazı
koşullar karşılığında masadaki talepleri
kabul etmeye hazır olduğu mesajını
içeren bir mektup gönderen Başbakan
Aleksis Çipras’ın son girişimi sonuçsuz
kaldı.
Çipras’ın bu son dakika hamlesine
başta Almanya Başbakanı Angela Merkel
olmak üzere Euro Bölgesi’nden olumlu
yanıt gelmemesi, “AB Yunanistan’ın
referandum restini gördü” diye
yorumlandı.
Çipras’a ilk olumsuz yanıt önerilerin
“çok geç geldiğini, netlik içermediğini ve
ciddi bir müzakere için temel
olmadığını” söyleyen Almanya Maliye
Bakanı Wolfgang Schaeuble’den geldi.
Bu söylemi bir adım ileri götüren ise
Avrupa’nın kural ve ilkelerine
uyulmasına ihtiyaç olduğu vurgusu
yaparak “Referandumu bekleyeceğiz”
diyen Merkel oldu. Merkel’in tavrı
Çarşamba akşamüstü telekonferans
yöntemiyle toplanan Euorgroup’un
kararını da şekillendirdi. Çipras’ın
önerilerini not ettiklerini belirten
Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem,
toplantıda alınan kararı, “Bu aşamada
Eurogroup bünyesinde ya da Atina ile
kurumlar arasında yeni görüşmeler
yapılmasını gerekli görmüyoruz.
Referandumun sonucunu bekleyip bu
sonucu dikkate alacağız.” sözleriyle
özetledi.

YAŞAM HATTINI KESMEDİ
Eurogroup toplantısı sonrası gözlerin
çevrildiği Avrupa Merkez Bankası (ECB),
Yunan bankalarının “yaşam hattını”
kesmeme kararı aldı. ECB, pazar günkü
adımıyla uyumlu şekilde Yunan
bankalarına yönelik olarak devrede olan
acil likidite desteğinin (ELA) seviyesini

Emekliler
bu hafta
120 euro
çekebildi
89 milyar euro düzeyinde tutmayı
sürdürmeyi tercih etti. Acil likidite
ihtiyacı içinde olan Yunan bankaları ise
bu seviyenin artırılmasını istiyordu.
Teknik gerekçeler mevcut olsa da
ECB’nin ELA’yı kesmemesinin ardında
Yunan bankalarının istikrarını bozmama
ve referandum öncesinde “hayır”
kampının eline koz vermeme çabası da
yatıyor.

ÇİPRAS’IN ÖNERİLERİ
Aleksis Çipras’ın son önerisinde kabul
ettiği şartlar şöyle:
- KDV alanında Yunan adalarına
yüzde 30’luk indirimin korunması.
- Savunma harcamalarının 2016’da 200
milyon euro, 2017’de ise 400 milyon euro
düşürülmesi.
- Emeklilikle ilgili 2010 reformlarının
uygulanması, ancak 2012 reformlarının
ertelenmesi.
- İşgücü piyasasına ilişkin yasal
düzenlemenin 2015 sonbaharında
yapılması.

AB ‘KORUMASI’ KALKTI
AB ve diğer kreditörlerle anlaşma

sağlayamadığı için Uluslararası Para
Fonu’na (IMF) borç ödemesi
yapamayarak Zimbabwe, Sudan ve
Somali gibi ülkelerin yer aldığı listeye
eklenen Yunanistan, kreditörlerle
anlaşamadığı için 7.2 milyar Euro yardım
diliminden de oldu. Bu kaynağın
geçerliliğini yitirip kullanılamaz hale
gelmesiyle Yunanistan’daki krizin
başından bu yana devrede olan “AB
koruması” da devreden çıktı. Gözler 5
Temmuz’daki referandumun yanı sıra 20
Temmuz’a çevrildi. Bu tarih Yunanistan
için kritik eşiklerden birini oluşturuyor.
Atina’nın bu tarihte Avrupa Merkez
Bankası’na (ECB) ödeme yapması
gerekiyor.

REFERANDUM DAVALIK
Bu arada, biri mühendis diğeri avukat
olan iki Yunan vatandaşı Danıştay’a
başvurarak, pazar günkü referandumun
ilgili yasaya (4023/2011) aykırı olduğu
gerekçesiyle geçici durdurma kararı
almasını istedi.
Adları açıklanmayan iki kişinin
başvurusuna Danıştay bugün (cuma)
olağanüstü toplanarak karar verecek.

EMEKLİLERİN bankalardan bu
hafta çekebilecekleri tutar 120 euroyla
sınırlandırıldı.
ATM veya kredi kartı bulunmayan
emekliler için yaklaşık 1.000 adet
banka şubesi Çarşamba günü açıldı.
Emekliler banka şubelerinden bu
hafta 120 euro çekebildi. Bankaların
kısa zamanda emeklilere kart
sağlaması istendi. Kartların
sağlanmasının ardından emeklilere
günlük 60 euro para çekme hakkı
verilecek.

KUYRUKLAR OLUŞTU
Bankaların alfabetik sıraya göre
emeklilere maaş ödemeye
başlamasıyla, Gümülcine ve
İskeçe’deki banka şubelerinin önünde
de kuyruklar oluştu.
Emekli maaşlarını ödemek için 1
Temmuz Çarşamba açılan bankalar
alfabetik sıraya göre 3 Temmuz Cuma
gününe kadar emekli maaşı ödemesi
yaptı. Ethniki, Alpha Bank ve
Eurobank alfabetik sıra sistemi
uygularken, Pireos Bankası ise
alfabetik sıra olmadan bankada sıra
sistemi uyguladı.
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Kedi ve köpeklerde
güneş çarpmaları
avaların bol güneşli ve
sıcak dönemini
yaşadığımız bu
günlerde, can dostlarımız kedi
ve köpeklerimizin maruz kaldığı
, yaşamlarını tehtid eden
güneş/sıcak çarpmalarından ve
bu konuda yapılması gereken
ilkyardımdan bahsedeceğiz.
Aslında güneş çarpması ve
sıcak (ısı) çarpması birbirlerine
çok sık karışan kavramlardır.
Güneş çarpması vakaları için
ortamın sıcak olması
gerekmezken, sıcak çarpması
için de güneş olması
gerekmemektedir. Klimalı bir
araç içerisinde uzun sure güneş
gören bir canlı, güneşin UV
(morötesi) ışınlarından
etkilenecektir. Yine güneş
görmeyen ancak çok sıcak olan
bir ortamda kalan canlının
vücudu, sıcaklık değişimine
ayak uydurabilmek için
uğraşırken bünyesinde ciddi
sorunların oluşmasına neden
olacaktır.
Sıcak çarpması ve güneş
çarpması vakalarında temel
riskler şunlardır :
1. Bayılma
2. Travma (bayılırken kafasını
sağa sola çarpma sonucu veya
kurtulmaya çalışırken kendine
zarar verme)
3. Beyin ödemi veya kanaması
4. Hipertermi (vücut ısısının
fazla yükselmesi)
Bu riskler, hayati tehlikeler
içermektedir. Sıcak ve güneş
çarpmaları sonucu ölümlerin
nedenleri ise şunlardır:
1. Hipertermi (Vücut ısısında
ani yükselme)
2. Beyin ödemi ve/veya
kanaması
3. Travma (bayılırken kafayı
çarpma veya kurtulmaya
çalışırken kendine zarar verme)
Bayılma; derin bir uyku
olarak tarif edilebilir ve hasta
kolaylıkla fiziksel uyaranlara
cevap verir, ayılır. Bunun için
soğuk su ile başın yıkanması,
hava yollarının açık tutulması
(çene kemiğinin göğüs
kemiğinden mümkün oldukça
uzaklaştırılması ile hava yolları
açık tutulabilir) veya çok basit
can yakıcı uygulamalar (parmak
arasını hafifçe sıkmak veya
tırnaklarınız ile etini sıkıştırmak
gibi) denenebilir. Fiziksel
uyaranlar ile bayılan hayvanların
çoğunu ayıltmak mümkündür.
ANCAK;
Vücudun sıcaklık değişimlerinde
gösterdiği tepkiler düşünülecek
olursa;
Vücut koma vaziyetine girebilir,
solunum ve solaşım durabilir.

H

Bunun için mutlaka sıcaktan
bayıldığı düşünülen her hayvana
dikkatlice yaklaşılmalı ve ABC
kuralları uygulanmalıdır.
Peki ABC KURALLARI NEDİR ?
İlk yardım kurallarının temelini
oluşturan ABC yi açıklayacak
olursak :
A: Airway = HAVA
YOLU (havanın akciğerlere
gidişini sağlayan tüm yollar)
Burda sorun hava yolunun açık
olup olmadığıdır. Dilin durumu,
ağız boşluğundaki yabancı
cisimlerin varlığı kontrol
edilmelidir.
B: Breathing = NEFES /
SOLUNUM (hasta nefes alıyor
mu?) Bir hayvanın nefes alıp
almadığını anlamak; şok,
baygınlık, koma gibi durumlarda
gerçekten zor olabilir. Bunun
için en pratik yöntem kulağınızı
dikkatlice ağzının ve burun
deliklerinin yakınına
götürmektir. Bu işlem esnasında
dikkatli olunmalıdır.
C: Circulation =
DOLAŞIM (hastanın kalbi atıyor
mu = NABIZ VAR MI?) Bir
hayvanın kalbinin atıp
atmadığını anlamanın en pratik
yöntemi nabzını ölçmek veya
kalbini dinlemektir. Kalbi
dinlemek için kulağınızı sol
koltuk altına sıkıca değdirin ve
kalbi duymaya çalışın…
Bu kontrollerin alfabetik sıra
ile A, B, C şeklinde yapılması
gerekir.
Tüm bu bilgilerin ışığında
unutulmaması gereken;
İLKYARDIM YAPILIRKEN;
ASLA İLAÇ KULLANILMAMALI,
VETERİNER HEKİME DERHAL
HABER VERİLMELİ ve
EN KISA ZAMANDA HASTA
KLİNİĞE YETİŞTİRİLMELİDİR.
Bu amaçla minik dostlarımızı
güneş ve sıcak çarpmalarından
korumak için sizlerin
yapabilecekleri :
- Araba gibi kapalı ve güneş
alabilen mekanlarda uzun süre
yalnız kalmalarına engel
olunuz…
- Yazın ve sıcak ortamlarda
mutlaka günlük su ihtiyacını
giderdiğinden emin olunuz…
- Çok sıcak havalarda
dolaşma saatlerini daha çok
günün serin saatlere
ayarlayınız…
- Güneşli yerlerden ziyade
gölge yerlerde gezmeye özen
gösteriniz…
- Koyu renkli hayvanların
güneş ışığından daha çok
etkileneceklerini unutmayınız…
Hepinize can dostlarınızla
birlikte sağlıklı günler dilerim…

3 Temmuz 2015

Çipras’tan HAYIR çağrısı
Başbakan Aleksis
Çipras, ekonomide
yaşanan
başdöndürücü
gelişmeler üzerine 1
Temmuz Çarşamba
günü ulusa seslendi.
Referandum
konusunda kararlı
olduklarını
vurgulayan Çipras,
referandum
kararından sonra
Yunanistan için
masaya daha iyi
şartlar getirildiğini
de söyledi.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
televizyonlardan “halka
sesleniş” konuşması yaptı.
Avrupa’da başka ülkelerin de
halk oylamasına gittiğini,
ancak Yunanistan konusunda
farklı standart uygulandığını
ileri sürdü.
Bankaların kapanmasından
Avrupalıların sorumlu
olduğunu öne süren Çipras,
“Avrupalıların tutumu kabul
edilemez. Hükümet halka söz
hakkı verdiği için bankaları
kapattılar. Yunan halkına
zaman tanımadılar. Avrupa’da
kapalı bankaların oluşturduğu
utanç görüntüleri kabul
edilemez” dedi.
Çipras, Yunan hükümetinin
halk oylaması kararından sonra
kreditörlerden daha iyi teklifler
geldiğini belirterek,
müzakerelerde olumlu bir
sonuca varılması durumunda
hemen karşılık vereceğini
söyledi.
Yunanistan’ın halen
müzakere masasında

bulunduğunu ve pazartesi
gününden sonra da müzakere
masasında olacağını belirten
Çipras, ‘’Yunanistan müzakere
masasında bulunmayı
sürdürecek. Hedefimiz kalıcı ve
sosyal açıdan adil bir çözüm
sağlanmas’’ dedi.
Çipras, kreditörlerin, Yunan
halkına referandumda ‘evet’ oyu
kullanması için baskı yaptığını
iddia ederek, vatandaşlara
pazar günü ‘hayır’ oyu
kullanmaları çağrısında
bulundu.
Pazar günü sandıktan ‘hayır’
oyu çıkmasının Avrupa ile ipleri
koparmak anlamına
gelmediğini, aksine Avrupa
değerlerine geri dönüş
anlamına geldiğini savunan
Çipras, “Kreditörlerin istediği
tüm önlemlere evet demeniz
için size baskı yapıyorlar. Her
şeye evet diyerek kendileri gibi
sizleri de memorandumlara suç
ortağı yapmak istiyorlar. Hayır
oyu, pazar gününden sonra
talep etmek istediğimiz daha iyi

bir anlaşma için kararlı bir adım
olacak.” diye konuştu.
Başbakan Çipras, ülkede son
günlerde yaşanan zorlukların
farkında olduğunu, ancak
bunların geçici olduğunu
belirtti ve şunları kaydetti:
“Zorlukların farkındayım. Bu
zorlukların geçici olması için
elimden geleni yapacağım.
Ülkeyi eurodan koparmak için
gizli planım olduğunu
söyleyenler yalan söylüyor.
Bankalardaki yatırımların
kaybolmayacağını şahsen ben
taahhüt ediyorum. Bu durum
geçicidir. Demokrasi darbe
değildir. Sizleri hayır demeye
çağırıyorum.”
Vatandaşlardan 5 Temmuz
Pazar günü yapılacak
referandumda “hayır” oyu
kullanmalarını isteyen Çipras,
“Hayır oyu kullanmak, anne
babalarımıza, çocuklarımıza ve
tarihimize karşı
sorumluluğumuzun gereğidir.”
diye konuştu.

Türkiye’den yardıma
hazırız mesajı
TÜRKİYE Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Yunanistan’a yardım
için ne gerekiyorsa
yapabileceklerini söyledi.
AK Parti grup toplantısında
konuşan Davutoğlu, “ Biz
çevremizde barış içinde
yaşayacağımız, güçlü ülkeler
görmek isteriz. Hiçbir
komşumuzun zayıf
düşmesinden menfaat
duymayız. Yunanistan
ekonomik kriz içindeyken,
2011’den itibaren Yunanistan ile
işbirliği konseyini bu mantık
içinde gerçekleştirdik. Son
ziyaretimde, sayın Çipras ile
görüşmüştüm. İfade etmiştim.
Biz Yunanistan’ın güçlü
olmasını isteriz. Ege’nin barış
gölü olmasını isteriz. Kıbrıs’ın
çözülmesini isteriz. O yüzden

Türkiye her türlü işbirliği
teklifine olumlu yaklaşacaktır.
Ama tabi Yunanistan’ın iç
şartları nedeniyle bu mümkün
olmadı. Yunanistan’ın
ekonomik krizi aşabilmesi
için, elimizden ne gelirse,
turizm ticaret alanlarında ne
yapmamız gerekiyorsa
yapmaya hazırız. Bu
çerçevede de Yunanistan’ın
ekonomik sorunları
karşısında, birlikte
atabileceğimiz adımları,
karışlıklı oturup konuşmak
üzere, daha önce planladığımız
işbirliği konseyi için
Yunanistan’a gideceğiz.” dedi.
Bu arada, HDP İzmir
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü
Yunanistan’ın 1,6 milyar euroluk
borcunu Türkiye’nin

üstlenmesini ya da sıfır faizli
borç vermesini istemişti.
Türkiye Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci de,
Yunanistan’ın borçlarını
Türkiye’nin ödemesi yönünde
gelen önerilerle ilgili, “Böyle bir
resmi teklif gelirse
değerlendiririz” dedi.
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Web tarayıcıları sayfaları nasıl gösteriyor?
3 Temmuz 2015

WEB tarayıcıları, sayfaları
nasıl gösteriyor; sayfalar neden
hepsinde aynı görünmüyor?
Web sitelerinin farklı web
tarayıcılarında farklı
göründüğüne şahit
olmuşsunuzdur. Bazen belirli
web siteleri, belirli tarayıcılarda
hiç açılmayabilir de. Burada
sorun, çoğu zaman web
sitesinde değil, web
tarayıcısındadır. Önde gelen 4
web tarayıcısı, sayfaları
göstermek için farklı “rendering
motorlarından” faydalanıyor.
Windows 10’un yeni web
tarayıcısı Microsoft Edge ile
birlikte bu sayı, 5’e çıkmış
olacak.
Kısacası web deneyiminiz,
kullandığınız web tarayıcısına
göre, hatta kullandığınız web
tarayıcısının sürümüne göre
değişebilir.
Rendering motoru nedir?
Web sayfaları, piksel
piksel indirilen, tek
parçalı yapılar
değildir.
Aksine
HTML, CSS,
JavaScript,
PHP gibi kodlarla
oluşturulurlar. Bu
programlama dilleri,
web tarayıcısına nerede
ne yapması gerektiğini
söyler. Her web tarayıcısı,
içeriği ve stil bilgilerini işleyerek
ekranda biçimlendirilmiş bir
şekilde gösteren bir rendering
motoruna sahiptir.
Sorun ise her web
tarayıcısında kullanılan tek bir
rendering motorunun
olmamasıdır. Her programlama
dili, tanımlamalarını

GÜNDEMbilim-teknik

detaylarıyla anlatıyor olsa da
rendering motoru, bu
tanımlamaları ancak
yorumlayabilir.
En popüler web tarayıcıları,
dört ana rendering motorundan
faydalanıyor.
WebKit: OS X ve iOS’taki
Safari’de kullanılan açık kaynak
kodlu web tarayıcısı. Android’in
web tarayıcısı ve birçok mobil
tarayıcı da WebKit kullanıyor.
Blink: WebKit’i temel alan,
açık kaynak kodlu bir web
tarayıcısı. Chrome,
Opera, Amazon Silk
ve Android’in
WebView’u

(uygulamaların
içerisinde açılan
web tarayıcıları)
Blink’i kullanıyor.
Gecko: Mozilla Vakfı’nın
geliştirdiği açık kaynak kodlu
motor. Firefox tarafından
kullanılıyor.

Trident:
Microsoft’un
geliştirdiği ve
Internet Explorer’da
kullandığı özel motor.
Microsoft Edge web
tarayıcısı, Trident’in yeni bir
sürümü olan EdgeHTML’i
kullanacak.
Rendering motorları
arasındaki fark, Internet
Explorer’ın lider olduğu
döneme göre çok daha az. acid3
gibi web sayfalarının ne kadar
doğru render edildiğini
testlerde tüm modern web
tarayıcıları, yüksek puanlar
almayı başarıyorlar. Bununla
birlikte standartları yerine
getirmek, oldukça karmaşık bir
iş.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Halfa,
Ekmek 2) Afi, Yeke, Sr
3) Hevenk, Site 4) Araz,
Ot, Şad 5) Mi, Gülhatmi
6) Stilo, Tip 7) Ata,
Ejder 8) Neşir, Aba 9)
Emek, Sazkar 10) Tü,
Satma, Rf 11) Flit, Ateh
12) Alakart, Raf 13) Giz,
Şairane 14) Usare,
Kutan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Haham, Alet, Agu 2)
Aferist, Müflis 3) Liva,
Tane, Laza 4) Ezgi,
Eksik 5) Ayn, Üleş,
Ataşe 6) Ekolojist, Ra 7)
Ek, Th, Dramatik 8)
Kes, Ate, Zat, Ru 9)
İştirak, Erat 10) Estamp,
Barhana 11) Kredi, Zarf,
Fen.

SOLDANSAĞA
1)Kıyıcı, zulmeden – Kısımlar 2) (halk dili) Şaşma
bildiren söz – Mahir, becerikli – Başlıca içeceğimiz 3)
Mendelevyum’un simgesi – Aksu, akbasma 4)
Kadifeden yapılmış, kadife ile kaplanmış – İri gövdeli
bir hayvan 5) Dilsiz – Kabartmalı, pamuklu kumaş 6)
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık – Bir yere
boylu boyunca uzanma 7) Göçebelerin konak yeri –
Yalaz – Hane, konut 8) Futbolda oyunun başlatıldığı
nokta – Kimse, kişi 9) Namus, haya – Öğrenim
görmek 10) Kampana – Baryum’un simgesi – Kalın,
kaba kumaş 11) Damar sıvısı – Bale yapan kadın 12)
Benzenden türeyen bir amin – Tulyum’un simgesi 13)
Endüstri – Evlere su taşıyan kimse 14) Tez olarak –
Çökelek, ekşimik.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yapıştırıcı amorf madde – Bir çeşit uzun saplı orak
– Uzun karşıtı 2) Gezgin derviş – Orta Çağ’da yelkenli
taşıma gemisi – Aktinyum’un simgesi 3) Lütesyum’un
simgesi – (mimarlık) Lobi – Gelenek 4) Kilogram
kelimesinin kısa biçimi – Bin kilogram – Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 5) Ayrı tutulmuş,
ayrıcalık tanınmış – Doğu – Giysinin yaka, kol, etek
çevresine geçirilen ince şerit 6) Bozkır – Aşırı samimi
bir biçimde 7) Baba, cet – Sahip – Parasal 8) Yaban
havucu – Boynun arkası 9) Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri – Gelir getiren mülk –
Arsenik’in simgesi 10) Kahveci tepsisi – (coğrafya)
Kabarma – Nebat 11) Kıvanç, saadet – Ses, ün, haber
– Ateş durumuna geçmek, tutuşmak.

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

HTML, CSS ve diğerlerinin
tanımlamaları oldukça geniş.
Bu tanımlamalara yeni öğeler
eklenirken, kullanılmayan ve
eski tanımlamalar zaman içinde
kaldırılabiliyor. Bunun
rendering motorlarına
yansıması ise zaman alıyor.
HTML5 ve CSS
tanımlamalarındaki bazı öğeler
ise önde gelen web
tarayıcılarında desteklenmiyor
veya sadece kısmen
destekleniyor.
html5test.com web sitesini
kullanarak web tarayıcınızın
HTML5’in resmi ve deneysel
özelliklerinden hangilerini
desteklediğini görebilirsiniz.
Web geliştiricileri bir
tarayıcıda desteklenen ancak

2

3

4

5

6

diğerinde desteklenmeyen bir
işlev kullandıklarında,
desteklemeyen tarayıcı ya
benzer bir işlevden faydalanır
ya da işlevi yok sayar (örneğin
saydam bir kutu, saydam
olmayan bir biçimde
gösterilebilir). Bu durum, web
sayfalarını işlemeyi
göründüğünden daha karmaşık
bir hale getirir. Sıkça
güncellenen bir web
tarayıcısının, güncellenmeyene
göre standartları daha iyi
desteklemesi beklenebilir.
Web sayfalarının farklı
görünmesinde sayfadaki
hatalar, motordaki hatalar, yazı
tipleri ve tarayıcıya özel işlevler
gibi faktörler de rol oynar.

7

8

9

10 11
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İĞNEYAPRAKLILARDAN olan
kozalaklı ağaçlar, dünyada
milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış
ilk bitkilerdendir. İğneyapraklılar
genellikle yapraklarının
tamamını aynı zamanda
dörmediklerinden
dört mevsim yeşil
kalır. Bu bitkilerin
çoğunlukla iğnemsi,
pulsu ya da şeritsi
yapıda yaprakları olur. Bir de
içinde tohumlarının bulunduğu
kozalak adı verilen meyveleri
vardır. Ayrıca kozalaklar sikas
olarak bilinen palmiye benzeri
ağaçlar ve mabet ağaçları gibi
başka bazı bitkilerde de bulunur.
Şimdi çamların kozalaklarını
biraz daha yakından inceleyelim.
Kozalaklı bitkilerin çoğunda
olduğu gibi çamlarda da dişi ve
erkek olmak üzere iki çeşit kozalak
var. Çamlardaki dişi ve erkek
kozalaklar aynı ağaçta olur.
Yumurta adı verilen üreme
hücreleri dişi kozalaklarda,
çiçektozu adı verilen üreme
hücreleri de erkek kozalaklarda
bulunur. Erkek kozalaklar
olgunlaştığında çiçektozlarının
içinde bulunduğu keselerin
açılmasıyla milyonlarca çiçektozu
rüzgar sayesinde çevreye yayılır.
Bu çiçektozlarından bazıları dişi
kozalaklardaki yumurtalara ulaşır
ve tozlaşma adı verilen olay
gerçekleşir. Ardından dişi
kozalakların içinde tohumlar
gelişmeye başlar. Dişi kozalakların
olgunlaşması genellikle birkaç yıl
surer. Bazı çam türlerinde
olgunlaşan dişi kozalakların
pulları kendiliğinden açılır ve
tohumları toprağa düşer. Bazı
türlerdeyse pullar kendiliğinden
değil de hayvanlar, yangın ya da
çürüme gibi dış etkenler nedeniyle
açılır. Toprağa düşen tohumlar
nem ve sıcaklık gibi koşullar
uygun olduğundan çimlenir ve
bunlardan yeni ağaçlar gelişir.
Dişi kozalakların biçimleri,
boyları ve renkleri türden türe
farklılık gösterir. Dişi kozalaklar
gelişimlerinin ilk evrelerinde
genellikle yeşil olurlar.
Olgunlaştıkça renkleri
kahverengiye döner.
En uzun kozalaklardan biri
Kuzey Amerika’ya özgü bir tür
olan şeker çamınınkidir. Bu çam
türünün kozalaklarının boyu 2550 cm arasında olabilir.
Peki, kozalakların hava durumu
konusunda ipucu verdiğini biliyor

GÜNDEMboncuk

muydunuz? Kozalakların pulları
açıksa, bu havanın kuru olduğu
anlamına geliyor. Pulların kapalı
olması da nemli havanın,
yani yağmurun
yağabileceğinin bir
işareti.
Bunu bir deneyle de
görmek mümkün. Pulları
açık bir kozalak bulup, bu
kozalağı su dolu bir kap
içinde bir iki saat
bekletin. Kozalağın
pullarının
kapandığını
gözlemleyeceksiniz.
Ardından bir kağıt
havlu yardımıyla
kozalağı
kurulayın. Sonra
da kozalağı
yanan bir
kaloriferin
üzerinde
kurumaya
bırakın.
Kuruduktan
sonar
pullarının
tekrar açıldığını
göreceksiniz.
Suyun
içindeyken
kozalakların
pullarının dış
yüzeyindeki hücreler
suyu emer. Bu
durumda pullar
kapanır.
Kozalağı sıcakta
beklettiğimizde de
bu hücreler su
kaybeder. Bunun
sonucunda da
pullar açılır. İşte
benzer şekilde
kozalakların
pulları nemli
havada kapanır,
kuru havada
açılır.
Kozalakların bu
özelliği kuru havada
pullarının açılarak
içindeki tohumların
dağılmasını sağlar.
Hepinizi sevgiyle
kucaklıyorum,
Cem abiniz.

3 Temmuz 2015
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Dingin ormanın
en uçtaki
yorgun ağacı
Bir varmış, bir yokmuş...
Dağların doruklarında,
yağmuru bol mu bol, ama
insanı az bir orman varmış.
Öyle bir ormanmış ki bu,
ağacın her türlüsünü
barındırırmış bağrında. Akasya
mı dersiniz, köknar mı, yoksa
dut ya da kestane mi?.. Hepsi
sıra sıra, kardeş kardeş
yaşarlarmış büyük bir dinginlik
içinde. Ne dalaşır, ne de
bozuşurlarmış birbirleriyle.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte
uyanır, ormanın birbirinden
güzel canlılarına yoldaşlık
yaparlarmış gün boyu.
Güneşin, dağların ardından
güleç yüzünü göstererek ışıdığı
andan, ta ay dede tepelerinde
görünene dek gündüzün börtü
böcekleriyle söyleşir; onlar
uykularına dalınca da
karanlıkta kol gezen dostlarına
kucaklarını açarlarmış.
Bir gün değil, beş gün değil,
her gün böyle olurmuş
yaşamları. Böyle de sürüp
gidermiş yıllar yılı... Ta ki
tepelerinde, gerisinde kara
dumanlar bırakarak uçan
demirden kuşu gördükleri güne
dek...
Önce sevinmişler onu
gördüklerine. Yeni bir canlının,
yeni bir dostun daha aralarına
katılacağını düşünmüşler.
Kanatlarını çırparak aralarına
süzülmesini, birinin dallarında
soluklanıp dinlenmesini,
söyleşmesini beklemişler. Bu
demirden kanatlı kuş uzun
uzun tepelerinde böğürtüler
çıkararak dönüp durmuş. O

Sizin köşeniz

kocaman kanatlarını hiç
çırpmadan, daireler çizerek
dönmüş üstlerinde. Bu
dönüşleri selamladığına yorup
gülümsemiş, yapraklarını
hışırdatarak karşılık vermişler
hep beraber.
Demirten kanatlı kuş onlara
umursamadan dönmüş,
dönmüş, sonra da geldiği yöne
dönüp uzaklaşıvermiş oradan.
Kırılmışlar onları
umursamadan ve demirden
kanatlarını hiç çırpmadan,
üzerlerine kara dumanlarını
püskürtüp gitmesine.
Üzülmüşler üzülmesine ya,
göklerden süzülüp gelen diğer
kanatlı dostları bir süre sonra
unutturmuş demir kanatlıyı
onlara.
Demirden kanatlı kuş bir
zaman sonra yeniden belirmiş
tepelerinde. Hem bu kez daha
çok dönüp durmuş üstlerinde,
ama yine inmemiş aralarına,
çekip gitmiş. Sonra bir daha, bir
daha uçmuş üstlerinden. Bir
süre sonra da sık sık
uçar olmuş
tepelerinde
cak satarak.
Öyle
heybetlişmiş,
öyle gür sesi
varmış ki, gökyüzünün en
yürekli, en gözü kara kuşları
bile kaçacak delik arıyorlarmış,
o gökyüzünde göründüğünde.
Yeryüzündeki canlılar da ürker,
kaçar olmuşlar onu
gördüklerinde.
Onlar kaçarlarmış
kaçmasına da bizim dingin

ormanın mutlu ama meraklı
ağaçları bir anlam
veremezlermiş bu kaçgöçe.
Birbirleriyle bakışır, dudak
büker, meraklı bakışlarıyla
izlerlermiş olup bitenleri. Bir
anlam veremezlermiş yürüyen
canlıların birbirlerinden böyle
korkmalarına. Çünkü onların
evreninde olmazmış böyle bir
şey. Ne denli güçlü olursa olsun,
hiçbir ağaç bir diğerine zarar
vermeyi aklından bile
geçirmezmiş. Hepsi
özgür, hepsi
kardeşçesine
yaşar giderlermiş
tarihler boyu.
Günler geçtikçe
demirden kanatlıların sayısı
birden ikiye, ikiden dörte çıkmış.
Gün gelmiş ki sayılamayacak
kadar çoğalmışlar. Öyle bir
gürültüyle uçar olmuşlar ki,
dingin orman sanki gürültü
yumağına dönüşürmüş her
gelişlerinde. Mutlu ağaçlar da
titrer dururlarmış bu garip
sesin etkisiyle. Ve bu gelişler
sıklaşmaya, her gelişlerinde de
günlerce, haftalarca sürmeye

başlayınca, hepsi titremekten
yorgun ağaçlara dönüvermişler.
Üstelik yanlarında da pek canlı
dostları kalmamış. Zamanla
göçüp kendilerine başka yurt
arar olmuşlar çoğu. Kalanlar da
korkularından inlerde,
kovuklarda yaşar olmuşlar.
Günler, haftalar birbirini
kovaladıkça demirden
kanatlıların sayısı hem artmış,
hem de her gün uçar olmuşlar
tepelerinde. Üstlelik onların
gürültülerine yeryüzünden
gürültüler de eklenir olmuş.
Dingin ormanın eteklerinde,
tekerlekli canlılar dolaşır olmuş,
her gün sayıları artarak.
Umursamamışlar önce,
dahası alışmaya çalışmışlar
onların varlıklarına. “Nasıl olsa
koca yeryüzü hepimize yeter,
birbirimize zarar vermedikten
sonra...” diye düşünmüşler. Ama
tekerlekli canlılar aralarına
dalmaya, içlerinden çıkan bazı
iki ayaklı canlılar bazılarının
gövdesine garip işaretler
koymaya başlayınca
korkmuşlar. Ve bu iki ayaklı
canlıların omuzlarında

Sare İbrahim Mehmet - 5 yaş

GÜMÜLCİNE
Konu:
Annem için
havuç çizdim,
ağaç, bulut
ve prenses
bir kız
çizdim.

taşıdıkları delikli araçlarla,
gürültülü sesler çıkararak
gövdelerinin arkasına
sığınmaya çalışan diğer
canlıları öldürmeye
başlamaları daha da ürkütmüş
hepsini.
Hele bir gün, eteklerde
yaşayan yüzlerce kardeşlerinin
katledildiğini duyunca hepten
yıkılmışlar. Her geçen gün yeni
ölüm haberleri aldıkça da
artmış üzüntüleri... Taa ki sıra
kendilerine gelinceye kadar.
Sıra kendilerine geldiğinde de
zaten direnecek, dayanacak
mecalleri kalmamış hiçbirinin.
Masal bu ya... Gün olmuş,
devran dönmüş, kocak koca
kara bulutlar kaplamış
gökyüzünü. Gökyüzünde ne
kadar su varsa boşalıvermiş
aşağıya. Yeryüzünde birleşip
sele dönüşmüş. O güne dek
önlerine dikilen dingin ormanın
mutlu ağaçlarını da
göremeyince, daha da bir
şahlanmış, önüne ne gelirse
sürükleyip indirivermiş dağdan
aşağıya doğru.
İki ayaklı canlılar, can
korusuyla kaçıvermişler sağa
sola, ama kurtaramamışlar
kendilerini bu azgın sulardan.
Dorukta bıraktıkları birkaç
yorgun ağaçtan yardım
beklemişler. Ama onlar da
öylesine yorgun, öylesine
küskünlermiş ki iki ayaklı
canlılara, kıllarını bile
kıpırdatmamışlar onlar için.
Kıpırdatsalar bile azgın sulara
engel olacak gücü kalmamış
hiçbirinin. O yüzden seslerini
çıkarmadan gelip geçmesini
beklemişler azgın sel
dalgalarının.
Günler, haftalar sonra
yağmur dinmiş. Kara kara
bulutlar dağılmış, yerlerini
güneş almış. Dingin ormanın en
uçtaki yorgun ağacı, dönüp
bakmış doruktan aşağıya.
Bakmış, ama hiçbir şey
görememiş. Yalnızca bir iki
demirden kanadı seçebilmiş
balçığın orta yerinde,

Kıssadan Hisse
Doğal kaynaklarımızı,
özellikle de ormanlarımızı
koruyalım, onlara zarar
verilmesine izin vermeyelim.
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Reflü
sancılarını
azaltmanın
yolları!
RAMAZAN ayı
boyunca “tüm gün
aç kalacağımız”
endişesiyle ağır
besinleri tercih
ediyor, iftar ile
sahurda karnımızı
tıka basa
doyurmaya
çalışıyoruz. Ayrıca
yemek yer yemez
soluğu yatak
odasında alıyoruz.
Bu hatalı beslenme
tarzımızın ve
davranışımızın faturasını da
genellikle midemizde yanma ve
ağrı gibi sorunlarla ödemek
zorunda kalıyoruz.
Özellikle reflü hastalarında
bu yakınmalar daha da şiddetli
boyutlara ulaşabiliyor, hatta
başka sağlık sorunlarını da
tetikleyebiliyor. Örneğin göğüs
bölgesinde veya kalpte ağrı ya
da çarpıntı gibi ‘kalp krizine’
benzer şikayetler gelişebiliyor.
Daha da önemlisi, yemek asidi
reflü hastalarında akciğerlere
doğru kaçtığında nefes darlığı,
hatta astım gibi ciddi sağlık
sorunları da ortaya çıkabiliyor.
İşte reflü hastalarının oruç
tutarken dikkat etmeleri
gereken noktalar.

Özellikle boşalma
zamanı
Razaman’ın gecikiyor. Bu
aşırı
gelmesiyle reflü nedenle
yemek
yakınmalarında sonrasında;
hazımsızlık,
ciddi bir
karın şişliği ve
şikayetleri
artış oldu. gaz
gibi
İşte reflüyü yakınmalar
önlemek için olabiliyor.
İftarı çorba ile
sonra
tavsiyeler. açtıktan
yemeğinizi

MİDENİZİ TIKA BASA
DOLDURMAYIN
Midenizi tıka basa doldurmayın.
Çünkü, reflü hastalarında mide

zamana yayarak, yavaş yavaş
yemeye özen gösterin. Hafif
tatlınızı veya meyvenizi iftar
yemeğinden 1.5 - 2 saat sonra
tüketin. Yemeğinizi yatağa
girmeden en az sonra 2-3 saat
önce bitirmeye dikkat edin.

Baklava ve benzeri hamurlu
tatlılardan uzak durun, çünkü
çabuk acıkmaya yol açarlar. Kilo
ve diyabet hastalığı probleminiz
varsa karbonhidrat ağırlıklı
gıdalardan uzak durun. Bunun
yerine yeşil sebze ve protein
ağırlıklı gıdalar tercih edin.

GAZLI İÇECEKLER
TÜKETMEYİN

SAHURDA AĞIR
BESİNLERDEN KAÇININ
Sahurda aşırı yağlı, kızartmalar,
acı, ekşi gibi ağır besinlerden
uzak durun. Çünkü bu besinler
reflü belirtilerini arttırıyor,
rahatsızlık oluşturuyor. Bunun
yerine yağsız peynir, domates,
salatalık, yumurta, zeytin ve
kepekli ekmek gibi hafif
besinlerden oluşan bir kahvaltı
yapın. Sahurda da yemeğinizi
zamana yayarak ve yavaş yavaş
yemeye dikkat edin. Uzun süre
tok tuttukları için proteinden
zengin besinler tercih
edilebilirsiniz.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Sürekli bir şeyleri
ertelemek işlerinizi daha
da zorlaştırıyor. Öte yandan
partnerinize güzel bir hediye alabilir,
ona sürprizler hazırlayabilirsiniz.

İftar yemeğinde reflü hastalığını
tetikleyen çikolata, turşu, acı
biber, pul biber, çiğ soğan ve
sarımsak gibi besinlerden uzak
durmanız çok önemli.

Yağlı besinler mide asidinin
yukarıya kaçıp yemek

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz)
Çevrenizde değer verdiğiniz
insanlarla bir araya gelebilir,
yararlı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

burçlar...

Mayıs) Aşk hayatınız
gündemde olacak.
Sevgilinizle birlikte güzel vakit
geçirebilir, duygusal anlar
yaşayabilirsiniz. Bazı konularda risk
almak için aceleci olmayın.

Ağustos Hedeflerinize
odaklanabilir ve bu konuda
neler yapabileceğinizi
tartabilirsiniz. Akılcı olduğunuz bir
dönem. Sevdiğiniz kişiden de büyük
destek alacaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İyimser ve anlayışlı
olduğunuz bir dönemden
geçiyorsunuz. Çevrenizde
çıkabilecek tartışmalarda gerginlikleri
önleyecek ve ortamda kontrolü
olacaksınız.

Her zamanki gibi oldukça
mükemmeliyetçi
davranıyorsunuz. Bu tavrınız
işinizde yaptığınız
çalışmalarda sizi başarıya
taşıyacak. İlişkinizde ise eleştirel
partnerinizi kızdırıyor.

İlaç tedavisi görüyorsanız,
Ramazan ayında da tedavinizi
aksatmamaya dikkat edin.
İlacınızı doktorunuzun önerisi
doğrultusunda iftarda ya da
sahurda almayı asla ihmal
etmeyin.

Sahur yemeğinden sonra
hemen yatağa girmeyin. Hemen
yatmak yerine 15 dakika kadar
bekleyin. Reflü sıklığınıza göre
bu süreyi uzatabilirsiniz.

BU BESİNLERDEN
UZAK DURUN

KIZARTMALAR YASAK

İLAÇLARINIZI
HMAL ETMEYİN

SAHURDAN SONRA HEMEN
YATMAK YERİNE 15 DAKİKA
KADAR BEKLEYİN

Gazlı içecekler reflüyü
tetiklediği için bu tür
içeceklerden kaçının. Bunun
yerine su (ılık), yağsız ayran,
doğal üzüm suyu ve komposto
gibi içecekleri tüketin.

ASLAN (23 Temmuz-23
BOĞA (21 Nisan-21

borusunda harabiyet
oluşturmasına yol açabiliyor. Bu
yüzden iftar yemeğinde yağlı
besinlerden ve kızartmalardan
uzak durmanızda fayda var.

YEŞİL SEBZE, ET,
BAKLAGİLLER GİBİ
PROTEİN AĞIRLIKLI
GIDALARA YÖNELİN

YASTIĞINIZI 20
SANTİM YÜKSELTİN
Yatarken başınız ile
vücudunuzun üst kısmının
yüksekte olmasını sağlayın.
Yastığınızın başucunu 20
santim kadar yükseltirseniz,
mide içeriğinin yemek borusu
ve yutak bölgesine doğru

TERAZİ (23Eylül23Ekim)
İyimser ve olumlu
tavrınız kendinizi,
duygularınızı açıkça ifade
etmenize yarıyor. Öte yandan
çıkabilecek bazı olumsuz olaylara
karşı hazırlıklı olun.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) İletişim
kopuklukları, yanlış
anlaşılmalar yaşayabilirsiniz.
Düşüncelerinizi, beklentilerinizi açıkça
dillendirmelisiniz. İçinize kapanmak sizi
hep zor durumda bırakıyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
İdealleriniz, yapmak
istedikleriniz sizin için önemli
olacak. Sabırlı olmalı ve doğru
zamanı kollamalısınız.

kaçışını önleyebilirsiniz.

PANTOLONUNUZ
BOL OLSUN
Pantolonunuz bol olsun: Dar
pantolon ve korse mide asidinin
yemek borusuna ulaşmasını
kolaylaştırıyor. Bu nedenle bol
pantolonları tercih edin. Karın
basıncının artmasına ve reflü
şikayetlerinin ortaya çıkmasına
yol açtığı için sıkı kemer
kullanmayın.

AĞIR EGZERSİZLER
YAPMAYIN
Karın basıncını artıran sporlar
reflünün şiddetini artırıyor.
Egzersiz yapıyorsanız ağırlık
kaldırma ve ıkınma gibi karın
basıncını artıran spor
türlerinden kaçının.

STRESTEN
UZAK DURUN
Stres reflü hastalığını tetikleyen
önemli bir faktör. Tüm faktörler
doğru uygulansa da (gıda, ilaç
gibi) stresli bir yaşam reflüyü
tetikler. Bu nedenle sakin,
mutlu ve huzurlu bir yaşam
reflü ile mücadeleyi
kolaylaştırıyor.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olumsuz bazı duygulara
kapılabilirsiniz. Karamsar
olmamaya özen
göstermelisiniz. Sevdiğiniz kişi
sizi teselli edecek.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Aile bireyleri arasındaki ilişkiler,
beklentiler değerlendirilebilir.
Öte yandan aşk hayatınızda
olumsuz giden bazı konularda
yaşanacak gelişmeler sizi mutlu edecek.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Çevrenizdekilere
karşı konuşmalarınıza,
ses tonunuza, hitap
şeklinize dikkat edin.
Düşüncelerinizi açıklarken daha
yapıcı olun. Olası tartışma ve
gerginliklerden uzak durun.
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Kura konusunda
mutlu son!
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
birinci sınıfına kayıt yaptıran 314 öğrencinin
tamamının kayıtları yapıldı.

GÜMÜLCİNE ve İskeçe’deki azınlık
ortaokullarına ön kayıt yaptıran tüm
öğrencilerin kayıtları onaylandı. Gümülcine
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ile İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu birinci
sınıfına kayıt yaptıran 314 öğrencinin tümünün
kayıtları yapıldı.
Konuyla ilgili olarak Doğu Makedonya Trakya Eyalet Müdürlüğü tarafından yapılan
yazılı açıklamada, 2015 – 2016 eğitim – öğretim
yılı için geçtiğimiz günlerde kayıt yaptıran
öğrencilerin Eylül ayında eğitime
başlayabileceği ifade edildi. Açıklamada, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim Müdürü

Panayotis Keramaris’in, Eğitim Bakanı Aristidis
Baltas ve Bakan Vekili Tasos Kurakis ile
görüştüğü kaydedildi. Görüşmede bölgedeki
eğitim konularının ele alındığı ve azınlık
ortaokullarındaki kayıt olayının
değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtildi.
Buna göre, Haziran ayında İskeçe ve
Gümülcine’deki azınlık ortaokullarına ön kayıt
yaptıran tüm öğrencilerin kayıtlarının
onaylandığı bildirildi. Ortaokul birinci sınıfa
kayıt olan öğrencileri Eylül ayında okulların
açılmasıyla birlikte derslere başlayabilecekler.

Mehmet Hilmi anıldı

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) kurucularından,
gazeteci - öğretmen Mehmet Hilmi, 25 Haziran
Perşembe günü ölümünün 84. yıldönümünde
düzenlenen törenle anıldı.
İskeçe Aşağı Mahalle mezarlığında
düzenlenen anma töreninde İTB Başkanı Ahmet
Kurt bir konuşma yaptı. Daha sonra İTB yönetim
kurulu üyesi Mürteza Sinikovalı, Mehmet
Hilmi’nin hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Ardından Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete de bir konuşma yaptı.
Anma töreni, Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi din dersi öğretmenlerinden

Metin Karahoca’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yaptığı dua ile
sona erdi.
Törene, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt ve yöneticilerinin yanı sıra İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu yerel memuru İsmail Dikme,
BTAYTD Başkanı Ahmet Kara, İskeçe SÖPA
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi Yöneticisi Rıza
Kırlıdökme, İskeçe Türk Birliği eski
başkanlarından Özer Ahmetoğlu, Hikmet
Cemiloğlu ve Mehmet Hacıhalil katıldı.

Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

Evet mi, hayır mı?
skilerin tabiriyle “kırk katır mı
kırk satır mı?” Yunanistan
halkının içine düştüğü
durum. Normalde “marjinal sol” olan
bir siyasal partinin merkezde doğan
“boşluk” nedeniyle ürettiği
“retorikle” koalisyonla da olsa
hükümet kuracak duruma gelmesi
bile başlı başına bir “anomali” olarak
görülebilir. Hem de normalde ya da
teorik olarak hiç de uyuşamayacağı
bir “marjinal sağ” partiyle birlikte bu
işi yaparak. Hem de “ulusal onuru
kurtarmak için” mücadele eden bir
kahramalık retoriğiyle..
Yunanistan resmen temerrüte
düştü. Yani “borcumu
ödeyemeyeceğim” diyerek bugüne
kadarki anlaşma zeminlerinin dışında
bir zemine ihtiyaç duyduğunu ilan
etmesi. Son dakikaya kadar
“mutabakat” açıklamalarının
medyaya düşmesi Çipras’ın “geri
adım attığı” şeklinde
yorumlanmasına yol açmıştı. Fakat
Çipras, tam bir “Grek” olarak, yurda
döndükten sonra “referandum
restine” girince bu işin
muhataplarından Şansölye Merkel
de “restine benden de rest” diyerek
“yap referandumu gel konuşalım”
demiş oldu. İngiliz medyasına göre
de referandum kararı sonrasında bile
“tamam anlaşmaya hazırız” diyen
Çipras’a “pişmanlık şansı”
verilmemiş görünüyor.
Rus medyası, AB’li kreditörlerin
Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden
çıkarılması konusunda başından beri
blöf yaptığını iddia ederken,
bankaların kapatılmasının da aslında
halkı korkuratak “evet” dedirtmek
amacına yönelik olduğunu dile
getiriyor. Amaç, Çipras hükümetini
itibarsızlaştırıp düşürmek. Yani
örtülü olarak “başarısız” bir
hükümetin bir erken genel seçimle
“ait olduğu marjinallik” sınırlarına
çekilmesi.
Çin medyasında da Avrupa
Konseyi’nin yapılacak referandumun
uluslararası standartlara uygun
olmadığı ve oy verecek vatandaşlara
karar verebilmeleri için
bilgilendirilmesi açısından yeterince
zaman verilmediğine değinilerek, iş
dünyasının “girişimci ve patronları
adına konuşan” Andreas
Andreadis’in “ulusal onura kişisel
gayret, ortak çaba ve bilginin
edinimiyle ulaşılabilir, bu da Evro
Bölgesi’nde var” şeklindeki
ifadelerine yer veriliyor. Yani
Andreadis, “ulusal onur karın
doyurmaz, para lazım” diyor.
Her ne kadar Çipras,
referandumda “hayır” demek ile
eurodan çıkşın iligisi bulunmadığını
açıklama ihtiyacı duysa da, uluslarası
medya “hayır” sonucunun ciddi
sorunlara yol açabileceği ve
Almanya’nın Çipras’ın yerine
referandumda “evet” diyecek ve
“işbirliği” yapabilecek bir hükümeti
tercih ettiğine vurgu yapıyor. AB ve
tabii Almanya, Yunanistan’da bir
ulusal kahraman istemiyor ve mevcut

E

hükümeti iktidara geldiğinden bu
yana hiç bir şey yapmamakla
suçluyor.
Alman medyası ise Maliye Bakanı
Schäuble’in “güven ve bağlılık bir
önkoşuldur“ ifadelerine yer vererek,
Atina’nın güveni yok ettiğine vurgu
yapıyor.
Amerikan medyası da
referandumda her şeyin halkın
“korkularına” bağlı olduğuna
değinen haber yaparken, panik
halinin “evete” yarayacağına vurgu
yapıyor.
Peki büyük foğraf ne?
Almanya’nın AB’yi ve euroyu ayakta
tutma çabasına karşı buna “lehte” ve
“aleyhte” tutum takınan “güçler”
arasında bir dipten çekişme varmış
gibi görünüyor. Yani aslında
kimsenin Yunanistan halkının günlük
hayatında yaşadığı umrunda değil.
Daha çok bir nüfuz alanı olarak
Yunanistan’dan bu zamana kadar
olduğu gibi nasıl istifade edilebilirin
su yüzüne yansımış hali. Dünyanın
tansiyonu yeni bir paylaşımın izlerini
taşıyor ve ittifaklar, müttefikler
birbirlerine biraz değişik gözlerle
bakıyorlar. Bir soru da şu;
“Yunanistan kime nasip olacak?”
SİRİZA’nın Türk kökenli Rodop ve
İskeçe milletvekilleri de ortak bildiri
yayımlayarak “hayır” oyu çağrısında
bulundu. Bunların dışındaki
“partililerden” yapılacak açıklamalar
olacak mı bilemiyoruz. Ancak üç
mebusumuz ülkenin dramatik
havasına da uygun bildirilerinde; “25
Haziran’da Yunanistan hükümetine
sunulan memorandumu kabul
etmeyenler HAYIR oyu kullanacaklar,
25 Haziran’da Yunanistan
hükümetine sunulan memorandumu
kabul edenler EVET oyu
kullananacaklar” diyorlar.
Açıklamalarında, “Başka ülkelere
de örnek olmasın diye, uygulattıkları
politikaların yanlışlığı ortaya
çıkmasın diye, toplumlar
başkaldırmasın diye hükümetimize,
ülkemize, halkımıza diz çöktürmek,
özür diletmek istiyorlar.” vurgusu
yapan mebuslarımız, “Halktan başka
bir desteği olmayan hükümetimiz bu
görüşme sürecinde elini
güçlendirmek, halkının arkasında
destekçisi olduğunu göstermek için
bu referanduma başvuruyor.
Referandumdan istediğimiz bize
dayatılmak istenen plana, ekonomik
pakete, bizi daha yoksullaştıracak,
çağdaş köle konumuna düşürecek
memoranduma karşı güçlü bir ‘hayır’
oyudur.” diyerek toplumumuzdan
referandumda “hayır” oyu
vermelerini istiyorlar. Hoş, 30
Haziran itibarıyla bir memorandum
kaldı mı bilenler anlatsın.
Sonuç “evet” çıkarsa Çipras
gidecek ve muhtemelen bir erken
seçim olacak veya bir teknokrat
hükümet kurulacak. Peki ya “hayır”
çıkarsa ne olacak? “Halktan başka
desteği olmayan hükümet” ne
yapacak? İş çok daha karmaşık
görünüyor.
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GÜNDEMimsakiye

3 Temmuz 2015

Rodop ili Ramazan İmsakiyesi
2015

Vakitler: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınmıştır.

NOT: DEDAĞAÇ ili için (-2) iki dakika çıkarılır
İSKEÇE ili için (+2) iki dakika eklenir
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GÜNDEMhaber
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DİN VE TOPLUM

Fıçıllı’da yağmur iftar
coşkusuna engel olamadı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Zekat ve fitrenin dinimizdeki yeri

K

İSKEÇE’nin Fıçıllı köyünde gerçekleştirilen
iftar programı yağmura rağmen büyük bir
coşkuyla yapıldı. 28 Haziran Pazar günü
gerçekleştirilen iftarda soydaşlar biraraya geldi.
Ramazan ayında İskeçe’nin az nüfuslu
köylerinde ve az sayıda cemaati olan
camilerinde iftar ve teravih programları
düzenleyen “Ihlamur Grubu” tarafından
gerçekleştirilen iftara çok sayıda kişi katıldı. Altı
haneli Fıçıllı köyündeki iftar programına çok
sayıda kadının katılması dikkat çekti.
Davetliler, geçen yıl tamamen restore edilerek
hizmete açılan ve bölgedeki tarihi camilerden
biri olan Fıçıllı Camii’nin avlusunda kurulan
sofralarda iftar açtı. İftar saatine yakın
yağmurun başlaması ise soydaşların iftar
heyecanını yok etmedi. Etkinliği gerçekleştiren
gençler kısa sürede yağmurdan koruyan
çardaklar oluşturarak iftarın en iyi şekilde
gerçekleşmesini sağladı.
Fıçıllı köyündeki iftara katılan Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı yaptığı
konuşmada, organizasyonda emeği geçenleri
tebrik ederek, “Bu akşam bu yağmur altında, bu
tarihi caminin avlusunda güzel bir iftar yaptık.
Hayatımda bugüne kadar yaptığım en güzel ve
keyifli iftarlardan biri oldu. Beş yıldızlı bir otelde
bu tadı ve güzelliği tadamazdık. Emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum.” dedi.
İftar duasını yapan İskeçe Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu da yağmura rağmen çok güzel
bir program olduğunu belirterek, herkese hayırlı
Ramazanlar diledi.
Fıçıllı’daki iftara DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, eski milletvekili Çetin Mandacı,
İskeçe ve Gümülcine’den soydaşlar katıldı.
Bu arada, iftara katılan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’ya,
tarihi Fıçıllı Camii’nin restorasyonu ve caminin
özellikleri hakkında da bilgi verildi.

Gencerli’de iftar sofrası

İSKEÇE’nin Gencerli
köyünde gerçekleştirilen iftar
yemeğinde yüzlerce soydaş
biraraya geldi.
Aslen Gencerli köyünden
olan ve Bursa’da yaşayan
işadamı Cengiz Resimoğlu’nun
desteğiyle, köy mütevelli heyeti
ve gençlerin yardımıyla 26
Haziran Cuma günü
düzenlenen iftar yemeğine
İskeçe ve civar köylerden çok
sayıda davetli katıldı.
Köy meydanında yapılan
iftar yemeğinde birlik

beraberlik mesajları verildi.
İftara katılan davetliler, köy
mütevelli heyeti ile işadamı
Cengiz Resimoğlu tarafından
karşılandı.
İftar sonrası işadamı Cengiz
Resimoğlu davetlilere
katılımlarından dolayı teşekkür
etti ve köylülerini mükemmel
organizasyondan dolayı tebrik
etti. İftara katılan Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu da
birer konuşma yaptı. İftar
duasını ise İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete okudu.
Gencerli’deki davete
Türkiye’den TİKA Balkanlar ve
Doğu Avrupa Daire Başkanı
Mahmut Çevik de katıldı.

elime anlamıyla zekât;
temizlik, artmak,
bereketli olmak, iyi ve
düzgün olmak manasına gelir.
Dini anlamda ise; nisap miktarı
zenginliğe sahip olan
Müslümanın Allah’ın hakkı
olanlara verilmesini emrettiği
belli miktarda malı vermesidir.
Veren kimseyi cimrilik kirlerinden
ve günahlardan temizlediği ve
malında berekete vesile olduğu
için, kelime manası ile dini
manası arasında bir bağ vardır.
Zekât, hicretin ikinci yılında,
Ramazan orucundan sonra farz
kılındı, İslam’ın beş şartından
birisidir. Zekât hür, akıllı ve bulüğ
çağına ermiş olan, senenin
başında ve sonunda ihtiyacından
fazla olarak ve borcunu çıktıktan
sonra nisaba malik olan her
müslümana farzdır.
Kur’an-i Kerim’de zekâtı emreden
pek çok ayet vardır. Bunlardan
birisi:
“İman edip iyi işler yapan,
namaz kılan ve zekât verenler var
ya, onların mükâfatları Rableri
katındadır. Onlara korku yoktur,
onlar üzüntü de çekmezler.”
mealindeki Bakara Suresi, 277.
ayetidir. Bu ayette beraber
zikredilen namaz ve zekât
kelimeleri Kur’an-ı Kerim’de ayni
ifade ile birçok yerde daha
tekrarlanmıştır.
İki Cihan Serveri Efendimiz
(s.a.v)’in de bu konudaki
hadislerinden birkaç örnek
verelim:
“İslam, beş esas üzerine
kurulmuştur: Allah (c.c)’dan dan
başka ilah olmadığına ve
Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın
peygamberi olduğuna şehadet
etmek, namaz kılmak, zekât
vermek, Ramazan orucunu
tutmak ve hacca gitmektir”
(Tirmizi İman-3; Buhari İman1;Müslim İman-21)
“Mallarınızı zekât ile
koruyunuz. Hastalıklarınızı
sadaka ile iyileştiriniz, bela
dalgalarını dua ve niyaz ile
karşılayınız” (Büyük İslam
İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)
Zekât, dinin direği olan Namaz
ibadetinden hemen sonra
gelmekte ve birlikte
zikredilmektedir. İkisinin
birbirine bağlanmasının en
mühim hikmeti, namazın dinin
direği, zekâtın ise İslam’ın
köprüsü olmasıdır. Namaz, dini
koruyan, zekât asayişi temin eden
İlahi iki esastır.
Ebedi saadetin başta gelen
şartlarından biri olan zekât,
öylesine kuvvetli bir iman
asaletidir ki; müminlerle kanlı
çarpışmalara giren müşriklerin
tövbe edip namaz kılmaları ve
zekât vermeleri halinde, savaş
halinin kalkacağı ve eski

müşriklerin bu alametlerle
birlikte müminlerin din kardeşi
vasfını kazanacakları
bildirilmiştir. (Tevbe Suresi
5.Ayet)
Gerek ayetlerde gerekse de
hadislerde farz olan zekâtı
vermeyenler şiddetle tehdit
edilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de
Ali İmran Suresi 180.Ayetinde;
“Allah’ın, kereminden kendilerine
verdiklerini (infakta) cimrilik
gösterenler, sanmasınlar ki o,
kendileri için hayırlıdır; tersine bu
onlar için pek fenadır. Cimrilik
ettikleri şey de kıyamet gününde
boyunlarına dolanacaktır.
Göklerin ve yerin mirası
Allah’ındır. Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.”
denilmiştir.
Fitre vermek vaciptir. Fitrenin
nisabı (zenginlik ölcüsü) aynen
zekâtın nisabı gibidir.
Aralarındaki fark zekât nisabının
üzerinden bir tam sene geçmesi
gerekir. Fitre nisabının üzerinden
ise sene geçmesi şart değildir.
Ramazan içinde dahi maddi
durumu iyi olmayan bir insan
arefe günü veya bayram sabahı
bayram namazından önce varlıklı
duruma gelse fitresini ödemesi
vacip olur.
Fitre oruç esnasında bilmeden
yapılan hataların keffareti
sayılacağı için esas vacip olduğu
vakit bayram günü sabah
namazının vaktinin girmesiyle
başlar. Bayram namazına
başlayıncaya kadarki sürede
devam eder. Ancak bu kısa vakitte
verecek ihtiyaçlı kişi bulamama
ihtimalinden dolayı daha
önceden ödenmesi de caizdir.
Fakat bayram namazından
sonraya bırakmamak gerekir.
Önemli bir mazeretinden dolayı
bayram namazından önce
ödeyemeyenler daha sonra
ödeyebilirler.
Yukarda anlattığımız ölçüde
fitre ödemesi gereken kişi kendi
fitresiyle birlikte küçük
çocuklarının ve bakmakla
mükellef olduğu insanların da
fitresini ödemesi vaciptir. Bu
cümleden olarak bayram sabahı
bayram namazından önce
dünyaya gelen bir çocuk da dahil
küçük yaştaki çocuklarının her
birinin fitresini ödemek vacip
olur.
Bir fitre, insanın kendi
yediğinin ortalamasından bir
günlük yiyeceği karşılayacak
miktarda olmalıdır.
Buna göre biz de İslâm’ın
şartlarından ve fakirlerin hakkı
olan malımızın zekâtını vermeyi
ihmal etmememiz gerekir.
Etrafımızdaki ihtiyaç içinde olan
fakirlere vermeliyiz.
Zekât ve fitrelerimizin kabul
edilmesi temennisiyle…
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GÜNDEMyorum
σε σχέση με την πορεία της Ευρώπης.
Κοινώς, κριτική από τους ίδιους τους
Γερμανούς για την Καγκελάριο τους. Τα
συμπεράσματα δικά σας…:

Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Spiegel: Ο εγωκεντρισμός της Μέρκελ οδηγεί
την Ευρώπη μακριά από τα ιδεώδη της
ην Κυριακή ψηφίζουμε λοιπόν
Ναι ή Όχι στο δημοψήφισμα που
αποφάσισε η κυβέρνηση και
ψήφισε η ελληνική Βουλή. Δεν είναι στις
προθέσεις μου να υποδείξω σε κανέναν
τι θα ψηφίσει. Ο κάθε πολίτης είναι
ελεύθερος να κάνει την επιλογή του.
Θα επαναλάβω μόνο δύο στοιχεία
που θεωρώ σημαντικά για την
Μειονότητα της Θράκης και παράλληλα
αντιφατικά ως προς το πολιτικό
αποτέλεσμα μεταξύ τους.
Κατά την άποψή μου δεν μπαίνει σε
συζήτηση καν το κέρδος της
Μειονότητας από την συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ε.Ε., στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς
μηχανισμούς. Η Ευρώπη είναι το κοινό
μας σπίτι και η Μειονότητά μας δεν
μπορεί να βρει ασφαλέστερο λιμάνι για
την προάσπιση των μειονοτικών και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. Μια
Ελλάδα απομονωμένη και εξωθημένη
στο ευρωπαϊκό περιθώριο, θα μπορούσε
να οδηγηθεί σε απρόβλεπτες
καταστάσεις που θα έθιγαν τους κατά
τεκμήριο πιο αδύναμους αυτού του
τόπου και τις κάθε είδους κοινωνικές,
πολιτικές ή εθνικές και θρησκευτικές
μειονότητες που ζούνε στα γεωγραφικά
όρια αυτού του κράτους.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι
πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην

Τ

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο όνομα
των μνημονίων και της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, έπληξαν τα πιο αδύναμα
στρώματα της κοινωνίας και ώθησαν
στην εξαθλίωση και το κοινωνικό
περιθώριο χιλιάδες συνανθρώπους μας,
πολλοί από τους οποίους είναι μέλη της
Μειονότητας της Θράκης. Η Ευρώπη σε
αυτή την περίπτωση έδειξε το σκληρό
της πρόσωπο καθώς η εφαρμογή των
πολιτικών της λιτότητας δεν υπήρξε
κοινωνικά δίκαιη ούτε και πολιτικά
αποτελεσματική. Συνεπώς, εδώ υπάρχει
ένα δίλλημα: Η Ελλάδα με κανέναν
τρόπο δεν πρέπει να φύγει από την Ε.Ε..
Θα πρέπει όμως από την άλλη να
εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής επιβίωση
των Ελλήνων πολιτών μέσα στο
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα
αλλεπάλληλα «Ναι» των προηγούμενων
κυβερνήσεων, μάς έφεραν εδώ που
είμαστε σήμερα. Λανθασμένοι χειρισμοί
της σημερινής κυβέρνησης ναρκοθετούν
την ομαλή πορεία της χώρας μέσα στην
ευρωζώνη. Καταλαβαίνω, ότι το
δίλλημα είναι δύσκολο αλλά σε κάθε
περίπτωση το δημοψήφισμα δίνει την
ευκαιρία σε όλους να εκφραστούμε
ελεύθερα και δημοκρατικά.
Για του λόγου το αληθές, παραθέτω
ένα πολύ πρόσφατο άρθρο του
κορυφαίου γερμανικού πολιτικού
περιοδικού, « Der Spiegel», για τα λάθη
της πολιτικής της Καγκελαρίου Μέρκελ

Yeni başkan
yardımcıları
belli oldu

GÜMÜLCİNE Belediye Başkanı Yorgos Petridis, yeni belediye
başkan yardımcılarını açıkladı. Levent İsmail ve Nikos
Sotirakopulos belediye başkan yardımcısı olarak atandı.
Temizlik İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Yorgos
Ziludis’in görevli olduğu Yunanistan Elektrik Kurumu’nda (DEİ)
terfi etmesinden sonra zorunlu olarak görevi bırakması ve Sosyal
Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Yannis
Garanis’in istifasından sonra Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, 29 Haziran Pazartesi günü iki yeni belediye başkan
yardımcısını belirledi.
Ziludis’ten boşalan Gümülcine Temizlik İşlerinden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Levent İsmail, Sosyal
Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığına da Nikos
Sotirakopulos getirildi.
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren görev başı yapan Levent
İsmail ve Nikos Sotirakopulos’un görev süreleri ise 28 Şubat 2017
tarihinde sona erecek.

«Υπό την επιρροή της Γερμανίδας
καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται
ολοένα και περισσότερο από το ιδεώδες
μιας κοινότητας που μοιράζεται κοινές
αξίες, έχει κοινούς στόχους και
επιδεικνύει αλληλεγγύη όταν
χρειάζεται», αναφέρει σε άρθρο γνώμης
το περιοδικό Der Spiegel.
«Η Μέρκελ πιστεύει ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Η
Μέρκελ πιστεύει ότι μπορούμε «να
περιμένουμε με την ησυχία μας». Η
Μέρκελ ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη «είναι
πιο ισχυρή σε σχέση με πέντε χρόνια
πριν». Θα πρέπει κανείς να βλέπει τον
κόσμο πολύ εγωκεντρικά για να κάνει
ένα τόσο μεγάλο λάθος, όπως η
καγκελάριος», αναφέρει
χαρακτηριστικά το γερμανικό περιοδικό.
«Μπορούμε να περιμένουμε με την
ησυχία μας», δήλωσε η Μέρκελ
μιλώντας στη γερμανική βουλή για την
κρίση στην Ελλάδα. Διότι, όπως
επισημαίνει το Spiegel, η αναμονή είναι η
συνταγή της Γερμανίδας καγκελαρίου
για κάθε τι, αυτό ήταν πάντα το
πολιτικό της πρόγραμμα και κυρίως σε
σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την
Ελλάδα.
«Η Ευρώπη είναι ισχυρή, πολύ πιο
ισχυρή σε σχέση με πέντε χρόνια πριν
όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους των
κρατών», εκτίμησε η Μέρκελ. Δυστυχώς
η καγκελάριος κάνει λάθος, κάνει ένα
μεγάλο λάθος και κάνει ένα επικίνδυνο
λάθος, τονίζει το Spiegel.
«Μόνο όταν κάποιος αντιμετωπίζει
εγωκεντρικά και χωρίς αλληλεγγύη την
Ευρώπη μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα όταν μια άλλη χώρα
της Ε.Ε. βρίσκεται σε ανάγκη». Όταν η
Μέρκελ λέει ότι «η Ευρώπη είναι
ισχυρή», τότε εννοεί: «Έχουμε
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διασφαλιστεί. Τα προβλήματα των
άλλων δεν μας αγγίζουν».
«Μόνο για όποιον έχουν μικρή
σημασία οι ευρωπαϊκές αξίες της
ανθρωπιάς και του δικαίου μπορεί να
περιμένει ήσυχος την ώρα που τα κράτη
μέλη της ΕΕ δεν καταφέρνουν για μια
ακόμη φορά να συμφωνήσουν σε
ποσοστώσεις για την υποδοχή
μεταναστών, να σιωπά αναφορικά με
την πολιτική μετανάστευσης», σημειώνει
το γερμανικό περιοδικό.
«Μόνο όποιος δεν μπορεί να
κατανοήσει ότι η ενωμένη, αλλά
διαφορετική Ευρώπη δημιουργήθηκε
από πολιτική αναγκαιότητα για να
επικρατήσει βιώσιμη ειρήνη σε αυτή την
ήπειρο, μπορεί να παρατηρεί ήσυχος
πώς οξύνονται οι τόνοι μεταξύ των
λαών, πώς οι Έλληνες πολιτικοί κάνουν
λόγο για ταπείνωση και υποδούλωση
και οι Γερμανοί πολιτικοί
συμπεριφέρονται σαν σωφρονιστές»,
συνεχίζει το Spiegel.
«Υπό την επιρροή της Άγκελα
Μέρκελ, η Ε.Ε. έχει καταντήσει μια
είδους μόνιμη συνέλευση ιδιοκτητών, η
οποία τσακώνεται μέχρι θανάτου για το
πώς θα συλλεχθούν τα χρήματα για την
ανακαίνιση της στέγης και κάποιος
αμέσως απειλεί με δικηγόρους διότι ο
γείτονας του ακούει πολύ δυνατά
μουσική», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στο άρθρο.
«Μπορεί στην κυβέρνηση της Μέρκελ
να λένε συνέχεια ότι η Γερμανία πρέπει
να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, ότι η
χώρα έχει ευθύνη να επιδείξει ηγετικές
ικανότητες. Παρ’ όλα αυτά η γερμανική
κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει τέτοιες
προθέσεις», παρατηρεί το Spiegel.
«Γι’ αυτό τον σκοπό χρειάζεται μια
πολιτική ιδέα και κάτι τέτοιο δεν μπορεί
να περάσει από το μυαλό της Μέρκελ,
διότι τότε κάποιος ίσως να μην
συμφωνεί και αυτό θα κάνει τα
πράγματα αφόρητα ανήσυχα»,
καταλήγει το γερμανικό περιοδικό.

İskeçe’deki Genç Gönüllüler
Derneği’nden iftar yemeği

İskeçe’de yeni kurulan ‘Genç Gönüllüler Derneği’ tarafından 29 Haziran Pazartesi günü iftar yemeği
verildi. Dernek binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine İskeçe ve civar köylerden yüzlerce soydaş
katıldı.
Dernek binasında gerçekleştirilen iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajları verildi. Yemeğe
katılanlar arasında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkan Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu yer aldı.
İftar sonrası Genç Gönüllüler Derneği Başkanı ilahiyatçı Rıdvan Topçu yaptığı konuşmada iftara
katılan davetlilere teşekkür etti.
Daha sonra Başkonsolos Akıncı, milletvekili Zeybek ve belediye başkanı Kabza birer selamlama
konuşması gerçekleştirdi. İftar duasını ise İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptı.
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ABD ve Küba diplomatik ilişkileri
resmen başlatıyor
Diplomatik ilişkilerini resmen başlatma kararı alan ABD ve Küba'nın
büyükelçiliklerinin 20 Temmuz'da
açılacağı bildirildi.
ABD Başkanı Barack Obama,
ABD Başkan Yardımcısı Joe
Biden ile Beyaz Saray’da
kameraların karşısına
geçerek,ABD-Küba ilişkilileriyle
ilgili açıklama yaptı.
ABD’nin 54 yılı aşkın süre
önce, Soğuk Savaş’ta,
Havana’daki büyükelçiliğini
kapattığını hatırlatan Obama,
“Bugün ABD’nin resmi olarak
Küba ile diplomatik ilişkileri
tekrar kurma ve karşılıklı olarak
büyükelçilikleri açmada
mutabık kaldığını
duyuruyorum. Bu, Küba
hükümeti ve halkıyla ilişkilerin
normalleştirilmesi çabalarında
ve Amerika’daki komşumuzla
yeni bir sayfa açmada tarihi bir
adım.” ifadesini kullandı.
Obama, Küba’ya yönelik
uzun süredir var olan
politikalarının işe yaramadığını
ve demokrasiyi desteklemek
yerine Küba’yı izole ederek ters
etki yarattığını belirterek,
bugünkü adımın geçmişe
hapsolmamak gerektiğini
gösterdiğini bildirdi.

“DEĞİŞİM BUDUR”
“Bu yaz sonuna doğru, Bakan
(John) Kerry, Havana’ya resmi
ziyarette bulunarak, Amerikan
bayrağını büyükelçiliğimizde
göndere tekrar çekecek” diyen
Obama, bunun sembolik bir
adım anlamına gelmediğini, bu
değişimle Küba hükümeti, halkı
ve sivil toplumuyla ilişkilerin
artırılacağını kaydetti.
Obama, “Bir yıl önce
bayrağımızın orada
dalgalanması belki imkansız
görünüyordu. İşte değişim
budur” dedi.

"BÜYÜKELÇİLİKLER 20
TEMMUZ’DA AÇILACAK”
Küba Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada
ise iki ülkenin 20 Temmuz'da
diplomatik ilişkilerini tam tesis
ederek, büyükelçiliklerini
açacağı belirtildi.
İki ülke, Obama'nın, geçen
yılın Aralık ayında Küba ile
ilişkilerin normalleştirilmesine
yönelik tarihi açıklamasının
ardından büyükelçilikler

konusunu müzakere etmeye
başlamıştı.
Yarım yüzyıldan sonra ilk kez
11 Nisan'da bir ABD Başkanı ile
Küba Devlet Başkanı yüz yüze
görüşme yaparken Obama
yönetimi, 14 Nisan'da da
Küba’yı teröre destek veren
ülkeler listesinden çıkarma
kararı almıştı.
ABD ve Küba, 1961'de kesilen
diplomatik ilişkileri yeniden
tesis etmenin koşulları üzerinde

BM’den Suriye çağrısı

yaklaşık altı aydır görüşmelerde
bulunuyor.

“YUNANİSTAN
MÜZAKERELERİNİ
DESTEKLİYORUZ”
Bu arda ABD Başkanı Barack
Obama, Brezilya
Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff
ile gerçekleştirdiği ortak basın
toplantısında gazetecilerin
Yunanistan'a ilişkin sorularını
yanıtladı.

Yunanistan'daki finansal krizin
2009-2010 yıllarından bu yana
sürdüğüne dikkati çeken
Obama, "Burada gerçekten çok
zor ekonomik zamanlar geçiren
ve Euvro Bölgesi'nde kalmak
için bir yol bulması gereken bir
ülke var. Biz, Yunan hükümeti
ve Avrupalı ortaklarımızı
müzakereleri sürdürmeleri ve
bir çözüm yolu bulmaları için
desteklemekteyiz." diye
konuştu.

ABD Merkel’i de dinledi

BM Genel Sekreteri Ban, uluslararası topluma, Suriye'de siyasi geçiş
sürecinin başlatılmasını isteyen Cenevre Bildirisi'nin hayata geçirilmesi için çaba gösterme çağrısı yaptı.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
Suriye'deki soruna çözüm
bulamamanın tüm uluslararası
camia için utanç verici
olduğunu belirterek, "Suriye
halkına ve bölgeye daha fazla
onarılamayacak zararlar
verilmeden, uluslararası
topluma, Cenevre Bildirisi'nin
hayata geçirilmesi için samimi
çaba göstermeleri çağrısı
yapıyorum. Bu çılgınlıktan
çıkmanın yolunu bulma
zamanıdır." dedi.
BM Genel Sekreteri Ban,
Suriye sorununa çözüm bulmak
için hazırlanan Cenevre Bildirisi'nin kabulünün
üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı
açıklamada, Suriye'deki krize çözüm bulunması
için uluslararası toplumu göreve çağırdı.
"Cenevre Bildirisi'nin kabulünden bu yana üç
yıl geçmesine rağmen Suriye halkının çektiği
çilelerin giderek daha da derinleşmesi hepimiz
için utanç kaynağı." ifadesini kullanan Ban,
krizin başından bu yana 220 binden fazla kişinin
öldüğünü, ülke nüfusunun yarısının evlerini terk
etmek zorunda kaldığını vurguladı.
Suriye halkının varil bombaları, işkence, uzun

tutukluluk ve çeşitli insan hakları
ihlallerinin mağduru olduğunu
kaydeden Ban, bu insanlık dışı
eylemleri gerçekleştirenlere
dokunulmazlık tanınmaması
gerektiğini belirtti.
Ban, ülkenin bir çok bölgesinin
IŞİD ve Nusra Cephesi'nin de
içinde olduğu devlet dışı
aktörlerce kontrol edildiğini,
kültürel mirasın tehdit altında
olduğunu vurgulayarak, "Suriye
parçalanmanın eşiğinde. Bu
durum dünyanın en istikrarsız
bölgesini daha fazla tehlikeye
atıyor." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplum ve
özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin bu şiddet kısır
döngüsünü sonlandırmak için daha fazla vakit
kaybedemeyeceğine işaret eden Ban, daha fazla
gecikmenin siyasi, stratejik ve ahlaki olarak kabul
edilemeyeceğini dile getirdi.
Tüm uluslararası topluma seslenen Genel
Sekreter Ban, "Suriye halkına ve bölgeye daha
fazla onarılamayacak zararlar verilmeden,
uluslararası topluma, Cenevre Bildirisi'nin hayata
geçirilmesi için samimi çaba göstermeleri çağrısı
yapıyorum. Bu çılgınlıktan çıkmanın yolunu
bulma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik
Ajansı'nın (NSA) Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve
bazı bakanlıkları dinlediği öne
sürüldü.
Wikileaks'in internet
sitesinde ve Alman
Süddeutsche Zeitung
gazetesinde, NSA’nın
Almanya'daki siyasetçileri
dinlediğine dair muhtemel
belgeler ve telefon numaraları
yer aldı.
Yeni ortaya çıkan belgelerde
Merkel’in 2011 yılının Ekim
ayında Vietnam’a seyahati
sırasında danışmanıyla

Yunanistan kriziyle ilgili
yaptığı telefon görüşmesinin
dökümüne yer verildi.
Merkel’in görüşmede
Yunanistan’daki kriz için en iyi
çözümün hangisi olduğu
konusunda kararsızlığını, bu
konuda Maliye Bakanı
Wolfgang Schaeuble ve diğer
bazı aktörlerle görüş ayrılıkları
yaşadığını dile getirdiği ifade
ediliyor.
“Çok gizli” olarak nitelenen
bu belgenin ABD tarafından
İngiltere, Kanada, Avustralya
ve Yeni Zelanda ile de
paylaşıldığı vurgulandı.
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Referandum hakkında bilinmesi gerekenler
1-Neyin oylaması yapılacak?

HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

35Temmuz
19
Haziran 2015
2015

Referandumda sorulacak soru şu: “Avrupa
Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB)
ve IMF tarafından 25 Haziran’daki Euro
Grup toplantısında sunulan iki kalemden
oluşan anlaşma teklifi kabul edilmeli mi?”
Oylama için hazırlanan pusulada, önce
“hayır”, altına da “evet” seçeneği yer alıyor.
AB liderleri yaptıkları açıklamalarda;
“Hayır derseniz bu eurodan çıkış oyu
demektir”; “Evet derseniz halk oylaması
sonrasında görüşme yapılabilir” diyorlar.
Halk oylamasında hayır çıkması,
Yunanistan’ın hemen eurodan çıkacağı
anlamına gelmiyor. Bu bir “euroda kalalımçıkalım” oylaması değil. Ancak sonuçları
eurodan çıkmaya kapı açabilir.

2- Yunan hükümeti ne
yapmaya çalışıyor?
Referandumdan “hayır” oyu çıkarsa,
hükümet AB’ye “halk daha fazla kemer
sıkmak istemiyor, uygun anlaşma koşulları
getirin” mesajı vermek istiyor. “Evet” oyu
çıkması durumunda ise Çipras’ın yaptığı
açıklama açıkça istifa yolunu ima ediyor.
Hükümet, Yunanistan’ın eurodan
çıkmasının ekonomik krizle karşı karşıya
olan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde
domino etkisi yaratacağı, bunun da
euronun çöküşü anlamına geleceğine
inaniyor. AB liderlerinin asla göze
alamayacağı bu durum karşısında, “hayır”
sonucuyla Troyka’nın yeni teklif
yapabileceği ümit ediliyor.

3-Referandumdan “hayır”
çıkarsa ne olur?
Bu konuda iki senaryo üzerinde
konuşuluyor:
Troyka, AB’nin geleceğini düşünerek
Yunanistan’a yumuşatılmış yeni bir
anlaşma teklifi sunur.
Yunanistan’a mali olanak sağlayan tüm
mekanizmalar kısıtlanır ve kaldırılır.
Birincisi senaryoya gore işler yeniden
yoluna sokulur; ikinci senaryoda ise
Yunanistan eurodan çıkmak zorunda kalır.

4- Referandumda “hayır” çıkar,
Troyka da taviz vermez
pozisyonunu korursa ne olur?

Yunanistan, teknik iflas durumunu devam
ettirir; borçlarının yüzde 65’i Troyka’ya,
yüzde 25’lik bölümü tahvil olan ve bunların
önemli bölümü ECB’de olan Yunanistan,
borçlarını ödemez. Sermaye kontrolleri
artarak genişletilir. Mevduat ödemeleri,
dışarıya para transferleri, kredi kartı
alışverişleri, özel kesimin borç ödemeleri
kısıtlanır. Hatta mevduatlar dondurulabilir.

5- Yunanistan hangi koşulda
eurodan çıkar?
Troyka, Yunanistan’ın mevcut likidite
olanakları kapatırsa ya da Yunanistan kendi
başına temel kamusal faaliyetleri
yürütemez, maaş ödeyemez duruma gelirse
eurodan çıkıp kendi parasına geçiş
gerçekleşir. Bir süre merkez bankasının
basacağı drahmilerle maaş ödeyebilme

olanağı anlamına geliyor.

6-Yeni drahmiye geçiş kolay mı?
Yeni para halk için yeni sıkıntılar;
devalüasyon ve enflasyon demek olacak.
Ayrıca teknik iflasta olan bir ülke olarak
başlangıçta kamu harcamaları para basarak
yapılacağından enflasyon patlayacaktır.

7-Yunanistan euroyu terk ederse
gerisi gelir mi?
Eurodan ilk çıkış olursa, Avrupa’da ortak
paranın geleceği kalmaz. Bulaşıcılık etkisi,
‘sıradaki kim?’ sorusunu sordurur. İspanya,
Portekiz, İtalyan gibi ülkeler de baskı altına
girer.

Yunanistan'ın notu yeniden düştü
ULUSLARARASI kredi derecelendirme
kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve
Fitch. Yunanistan'ın kredi notunu
düşürdü.
S&P kredi notunu "CCC"den "CCC-"ye
düşürdü, not görünümünü ise "negatif"te
bıraktı. S&P'nin resmi sitesinden yapılan
açıklamada, Yunanistan'ın "CCC"
seviyesindeki kredi notunun, hükümetin
halk oylamasına gitme kararının ardından
"CCC-"ye çekildiği bildirildi.
Açıklamada, Yunanistan'ın Euro
Bölgesi'nden çıkma olasılığının yüzde 50
civarında olduğu belirtilerek şunlar ifade
edildi: "Yunanistan'ın resmi
kreditörlerinin önerdiği kredi şartlarını
referanduma götürme kararını, Çipras
hükümetinin iç siyaseti, finansal ve
ekonomik istikrarın, borç ödemelerinin ve
Euro Bölgesi üyeliğinin önüne
koyacağının ek göstergesi olarak
değerlendiriyoruz.
Yunanistan'ın şartlarında beklenmeyen
olumlu gelişmeler yaşanmaması halinde,
ülkenin gelecek 6 ay içinde temerrüde
düşmesi kaçınılmaz."
Ayrıca, Yunanistan'ın "negatif",
halihazırda "çöp" seviyesinde olan kredi
notunun, "tercihli temerrüt"e

çekilebileceğine işaret edildi.
Derecelendirme kuruluşu, ülkenin
notunu 11 Haziran'da "CCC+"dan "CCC"ye
indirmişti.
FITCH RATINGS DE NOT DÜŞÜRDÜ
Bu arada, uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu
"CCC"den "CC"ye düşürdü.
Fitch Ratings’ten yapılan yazılı
açıklamada, ülkenin kredi notunun
indirilmesine gerekçe olarak, Yunanistan
hükümeti ve resmi kreditörleri arasındaki
müzakerelerin durma noktasına gelmesi
gösterildi. Bu durumun, Yunanistan'ın
devlet tahvillerini de içeren borç
yükümlülüklerini yerine getirememe
riskini ciddi derecede yükselttiği belirtilen
30 Haziran tarihli açıklamada şu ifadelere
yer verildi: "Şu anda hükümetin özel
kreditörlere olan kamu borcunu
ödeyemeyerek, temerrüde düşmesinin
muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Son
günlerdeki olaylar, bizi anlaşmanın mali
program geçerliliğini yitirmeden
sağlanacağına ilişkin temel
senaryomuzdan uzaklaştırdı."
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
15 Haziran’da ilkokullarımız, 30
Haziran Salı günü de orta eğitimimiz
2014 – 2015 ders yılını kapattı.
Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
istedikleri gibi bir yaz tatili
geçirmelerini en içten duygularla
Allah’tan diliyoruz.
***
Muhterem hemşehrilerim;
Batı Trakya Türklerinin en ciddi ve
kanayan yarası “ANADİLİMİZ
TÜRKÇE’nin EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ”,
olduğunu hem bir azınlık ailesi olarak
“VATANDAŞI OLDUĞUMUZ
YUNANİSTAN” hem de
“ANAVATANIMIZ TÜRKİYE”
bilmektedir.
Çünkü, biz azınlık ailesi olarak bu
sorunumuzu durmadan, bıkmadan
hem iki devlet nezdinde ilgili mercilere,
hem de eğitim ve öğrenimin ne
olduğunu bilen yabancılara dilimiz
erdiği kadar anlatmaya çalışıyoruz.
Hiç şüphesiz eğitim ve öğretimin
bütün insanlık için bir dipsiz kuyu gibi
olduğunu da bilenlerden olduğumuzu
izninizle söylemek istiyoruz.
Onun için de Batı Trakya Türklerinin
“İLKOKUL EĞİTİMİ”nin bugünkü
çağdaş düşünce ve sisteme göre
yapıldığını söylememiz mümkün
değildir.
Hele “ İLKOKUL EĞİTİMİMİZİN” çok
büyük eksikliklerle, bilinçsiz,
kontrolsüz, seviyesiz, sığı, günlük gel –
geç bir olgu içinde olduğunu çok açık

OKUL MÜDÜRÜ HİKMET ŞAKİR

2014 – 2015 ders yılını kapattık
Azınlık ortaokulları birinci sınıflarına
kura ile girişi perdeledik
ve net bir ifade ile söyleyebiliriz.
Peki bunun sebebi kim ve nedir? Bu
konuda söyleyebileceğimiz birkaç şey
vardır. Bunlardan bir tanesi, toplum
olarak toplu bir şekilde ciddi bir
mücadele etmememizdir.
Biz, azınlık ailesi olarak ilkokul
eğitimi ve öğretimi için
“NEMELAZIMCI” bir düşünce ile
“İLKOKUL EĞİTİMİMİZ”hiçbir ciddi
tedbir almadan vakit geçirdiğimizi çok
açık bir gönül ferahlığı ile söylüyoruz.
Kime mi?
Batı Trakya Türklerini yöneten cici
elbiseli, lüks arabalı, lüks ev sahibi,
lüks hayat sürdüren “ABLA” ve
“ABİCİKLERE”
Son söz mü?
Batı Trakya Türkleri üyesi “ABLA” ve
“ABİCİKLER”;
Siz çok gençsiniz. Bugünkü
ihmalciliğin sonucunda onbeş yirmi
sene sonra karşılaşacağımız bazı utanç
tablolarını gördükten sonra bu
sözlerimizi anlayacaksınız tabii ki.
Ancak, o vakit çok geç olmuş olacak.
Şimdi çok bilen, çok boş konuşan
“ABLA” ve “ ABİCİKLER”, bizim
vazifemiz herkesi uyarmaktır.
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN ORTA
EĞİTİMİNE GELİNCE...
Geçen haftaki sohbetimizde sizlere
azınlık ailesinin OSMANLI idaresinden
bugüne kadar orta eğitimine kısaca
değinmiştik.
Azınlık ailesi “ORTA EĞİTİMİNİ” şu
anda sahip olduğu iki “ORTAOKUL” ve
iki “LİSE” ile karşılamaya
çalışmaktadır.

Bu iki kurumumuzun nasıl
çalışacağı ve hangi derslerin TÜRKÇE
ve hangilerinin YUNANCA
okutulacağını çok açık olarak kuruluş
izinlerinde belirtilmektedir.
Bu iki orta eğitim kurumumuz
harfiyen bu talimatlara uyarak
programlarını tanzim ediyor ve
eğitimine devam ediyorlar.
Ancak, orta eğitim kurumlarımıza
bazı dar düşünceliler, bir çok defalar
izahı güç anlamsız davranarak
problem çıkartmaktadırlar.
Bu problemlerin bir kısmı eğitimsel,
bir kısmı da tekniktir.
Bu yıl 2015 – 2016 ders yılı için
ortaokul birinci sınıfta okumak isteyen
azınlık öğrencilerine kendi
anadillerinde eğitim yapan okullara
devam edebilmeleri için bundan onbeş
yıl önce kaldırılmış kura ile azınlık orta
okullarına giriş usulü uygulanmak
istendi.
Bu gayri insani uygulamayı azınlık
ailesi siyasi temsilcilerine iletti. Bizi
temsilen parlamentoda bulunan üç
Türk milletvekiline, yani Dr. Mustafa
Mustafa, Dr. Ayhan Karayusuf,
eczacı Hüseyin Zeybek’e bildirdiler. Bu
üç siyasi temsilcimiz, Atina’da eğitim
bakanına azınlık çocuklarına yapılan
ayrımcılığı ilettiler. Eğitim Bakanı,
Gümülcine’deki azınlık okulları genel
müfettişine bu kuranın
uygulanmaması talimatını vermiştir.
Geçen hafta, yıllara dayanan
tecrübemize dayanarak şunu söyledik.
Bu kura faslı olayını 30 Haziran’a, yani
ortaokulların kapanacağı güne kadar

bekleyelim görelim.
Neyse 30 Haziran geldi.
Ortaokullarımız kapandı.
Ama “KURA”nın uygulanmayacağı
yazılı bir şekilde bildirilmediği için biz
taa Eylül’e kadar hep tedirgin olacağız
diyoruz çok sevgili milletvekillerine.
Ayrıca, altmış yılını siyaset
bataklığının içinde geçiren ve tam sekiz
defa art arda hiç aralıksız milletvekili
seçilen Üstad NURİ Efendi’nin ifade
ettiği gibi “siyasetçinin sözüne değil,
yazılı imzalı belgesine güvenilir”
sözünü de unutmadığımızı hatırlatırız.
Rodop milletvekili Dr. Mustafa
Mustafa, Rodop milletvekili Dr. Ayhan
Karayusuf ve İskeçe milletvekili eczacı
Hüseyin Zeybek’e kurayı temelden
kaldırttıkları için değil, perdeledikleri
için teşekkür ederiz.
Azınlık milletvekillerinin yanı sıra,
İskeçe SİRİZA Yunanlı milletvekilinin
bizim bu ciddi sorunumuza katılarak
destek vermesine de teşekkür ederiz.
***
Muhterem hemşehrilerim:
Bu son çümlelerimizi sizlerle
paylaşırken Milli Eğitim Bakanlığı
yazılı bir emir ile iki azınlık
ortaokulunun birinci sınıflarına girmek
isteyen öğrencilere KURA
uygulamayacağını yazılı olarak
yayınlamıştır.
Buna çok sevindik. Geniş haberini
ileride sizler paylaşmak üzere
hoşçakalın.

OKUL SAHİBİ SAİME KIRLIDÖKME

Yukarıdaki fotoğrafta İskeçe “ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ” nin, sahibini, müdürünü, öğretmenlerini, hizmetlisini ve büfecisini 30 Haziran 2015 Salı gün çekilmiş
fotoğrafta görmektesiniz. Fotoğraftakiler soldan sağa: (Oturanlar) Öğretmenler, Sevim, Hümeyra, Dildar ve Nebiye hanım ile okul sahibi Saime hanım.
Soldan sağa: (Ayaktakiler) Hizmetli Rıdvan
Öğretmenler: Erkan, Muzaffer, Nurten, Mustafa, Sebahattin, Nihat, Erhan, Metin (küçük), Metin (Büyük), Selçuk, büfeci İmran, Saadettin, İrfan ve Süleymen öğretmenlerimiz.
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ABTTF, Berlin Büyükelçisi’nin
iftar yemeğine katıldı

Tatilde az bilgisayar çok spor
az tatilinin
başlamasıyla birlikte
aileler çocuklarının
verimli bir tatil geçirebilmesi
için arayışlara girerler.
Özellikle çocuğu bilgisayar
ve televizyondan
uzaklaştırarak onun boş
zamanlarının kaliteli bir
şekilde doldurulmasını
isterler. Burada sporun
devreye girmesi çok faydalı
olacaktır. Zira spor, çocuğun
bedensel ve zihinsel
gelişimine büyük katkı
sağlamaktadır.
Amerikalı araştırmacılar,
spor yapan çocukların
hafızalarının kuvvetlendiğini,
reflekslerinin daha hızlı
çalıştığını ve bu çocukların
daha yaratıcı olduklarını,
yaptıkları araştırmalar
sonucu kanıtlamışlardır. Aynı
zamanda, yapılan başka
araştırmalar da, spor yapan
çocukların, derslerinde daha
başarılı olduklarını, liderlik
ve güven duygularının daha
fazla gelişmiş olduğunu
göstermiştir.
Çocuklara sporu
sevdirebilmek için onları
küçük yaşlardan başlayarak
kısa yürüyüşlerle spora
alıştırabiliriz. Daha sonraları
da çocuğun ilgi duyduğu
zevk aldığı spor dalına ağırlık
vererek, onu teşvik edebiliriz.
Televizyon ve bilgisayarla
yaz tatilini geçirmesine engel
olabilmek açısından da
çocuğu spora yönlendirmek
büyük önem taşımaktadır.
Bunun için ailece, gerek
yürüyüşler yaparak, gerekse
bisikletlerle dolaşarak zaman
geçirebilirler. Ayrıca çocuğa
paten, kayak gibi malzemeler
alarak, onu parklara,
bahçelere götürmek, oyunlar
oynayıp zamanını verimli bir
şekilde geçirebilmesini
sağlamak da çok önemlidir.
Zaten bir çoğumuzun bahçesi
ya da çocuklarımızın
oynayabileceği sokaklar
olduğu için şanslı sayılırız.
Çocuklarımızın kendi
çocukluğumuzdaki gibi
bahçe oyunlarına, ip atlama
gibi, artık pek ilgi görmeyen
nostaljik oyunlara da
yönlendirebiliriz. Böylece de
çocuk, bilgisayar ve
televizyondan uzaklaşabilir.

Y

Şehrimizde bulunan spor
tesislerinden de
faydalanarak, çocuklarımıza
futbol, basket, voley gibi
spor aktivitelerine düzenli
olarak katılmasını
sağlayabiliriz. Spor yapan
çocuğun bedeni daha sağlıklı
gelişir. Televizyon ve
bilgisayar başındaki çocuk
ise sürekli abur cubur yediği
için bir obez adayı olabilir.
Spor yaptığı zaman ise,
düzenli beslenmeye alışarak
iyi bir kemik ve kas sistemi
gelişecektir.
Spor, çocuğun zeka
gelişimini de olumlu
etkileyerek daha iyi
düşünebilme ve
algılayabilmesini sağlar.
Spor yapan çocuk daha
azimli ve daha çalışkan
olurken, aynı zamanda
disiplini de öğrenir. Bütün
bunların sonucunda da
özgüveni gelişmiş bir birey
olarak yetişir. İleride,
yetişkin bir insan olduğunda
da sağlam bir bedene sahip
olmanın yanısıra, sağlıklı bir
ruh sağlığına sahip olmanın
da avantajını yaşar.
Günümüzde, madde
bağımlılıklarının çok fazla
arttığına hepimiz tanık
olmaktayız, ne yazık ki!
Burada da sporun
çocuğumuzun korunması
açısından çok faydası
görülmekte. Spor yapan
çocuk, edindiği disiplin
sayesinde bu tür
bağımlılıklardan uzak
kalabilmektedir.
Aileler 5-6 yaşlarından
başlayarak, çocuklarını
yüzmeye, 7-8 yaşlarından
itibaren de jimnastik, futbol
gibi sporlara, 10 yaşından
başlayarak da voley, basket
gibi spor faaliyetlerine
yönlendirmelidirler.
Yaz tatilinde buna daha
çok ağırlık vererek, yıl
içerisinde de çocuğun
dersleriyle birlikte, bir de
spor programı çizerek,
çocuğu yönlendirebilmek çok
önemlidir. Spor disiplini
edinen çocuk, ona zarar
verebilecek kötü alışkanlıklar
ve bağımlılıklardan da uzak
durabilmeyi başarabilecektir.
Bol sporlu bir tatil
olmasını dilerim…

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu, 27 Temmuz Cumartesi
günü Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu’nun verdiği iftara katıldı.
Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun göreve
gelişinden bu yana düzenli olarak verdiği iftar
davetine Türk ve Alman toplumunun temsilcileri,
Türk çatı kuruluşlarının yetkilileri, Türk
işadamları, Berlin’deki İslam ülkelerinin
büyükelçileri, federal milletvekilleri ve basın

mensuplarından oluşan yakaşık 400 davetli
katıldı. İftar programına ayrıca Berlin’de
düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu dolayısıyla
orada bulunan T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül de katıldı.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu davetlileri selamladığı açılış
konuşmasında, Almanya’da yaşayan tüm Türk
halkının Ramazanı’nı kutladı.
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Merkez:
Gr. Marasli 13 (Pazar yeri arkası)
Şube; Ermu 78 (Yeni Cami yanı)
69100 KOMOTHNH

Sorumlu Kişi: GALİP HÜSEYİN
Tel/Faks:00302531022284
e-mail: galip7272@web.de
Cep: 004915736108944
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Arda Turan Barcelona’ya gidiyor
TÜRK futbol tarihinin en
önemli transferlerinden birine
imza atacak olan Arda, gelecek
sezondan itibaren Messi ve
Neymar gibi yıldızlarla aynı
takımda forma giyecek. Transfer
yasağı bulunan Barcelona’nın
Arda’yı ocak ayına kadar
Galatasaray’a kiralaması da
gündemde.
İspanya’nın önde gelen
gazeteleri Marca ve AS internet
siteleri transferi ilk haber olarak
verirken, Katalan medyası da
Arda’nın artık Barcelona’nın
futbolcusu olduğunu iddia etti.
Mundo Deportivo ve Sport,
transferin 35 milyon euroya
bittiğini yazdı. Marca ve AS
gazeteleri de Chelsea’nin
transfer müzakerelerinden
çekildiğini, Barcelona’nın
Vidal’dan sonra Arda’yı da
kadrosuna kattığını bildirdi.

OCAK AYINA KADAR
BAŞKA TAKIM
Arda Turan’ın 5 yıllık
sözleşmeye imza atması
bekleniyor. Barcelona’nın
transfer yasağı nedeniyle imza
atması halinde Arda, Ocak
ayından itibaren Barcelona’da

oynamaya başlayabilecek. Bu
süre zarfında Arda’nın başka bir
takıma kiralanabileceği, bu
takımlar
arasında Galatasaray’ın da
olabileceği iddia edildi.

POGBA DA BARCELONA’YA
GELİYOR
FC Barcelona transfer yasağına
rağmen bombaları patlatmaya

devam ediyor. Uzun süreden
beri Pogba için girişimlerini
sürdüren Katalan kulübü,
bugün Juventus yöneticileriyle
yaptığı toplantıdan oldukça
mutlu ayrıldı. Bu sezon için
olmasa da 2016 yazı için İtalyan
ekibiyle Pogba konusunda
anlaşan Barcelona, 80 milyon
euro karşılığında Fransız yıldızı
transfer etme sözünü aldı.

Juventus sportif direktörü
Beppe Marotta da görüşmeyi
doğrularken, “Barcelona ile
görüştük ve toplantı harika bir
atmosferde geçti. 80 milyon
euroluk bir teklif aldığımız
doğru. Ancak Pogba’yı bu yaz
satmayacağımızı
söyleyebilirim.” diyerek
transferi bir anlamda doğruladı.

Fenerbahçe kotayı dolduruyor
TRANSFERE hızlı giren
Fenerbahçe yaptığı takviyelerle
yabancı kotasını doldurmaya
yaklaştı.
Yaz transfer döneminin en
aktif takımı Fenerbahçe yaptığı
takviyelerle rakiplerine gözdağı
vermeye devam ediyor.
Şimdiye dek
Bursaspor’dan Fernandao, Şener
Özbayraklı, Lille’den Simon
Kjaer ve Porto’dan Fabiano
Ribeiro ile Abdoulaye Ba’yı
renklerine bağlayan SarıLacivertliler, yeni sezonda
uygulamaya girecek yabancı
kuralında kotayı doldurmaya
oldukça yaklaştı.
ELDE 13 YABANCI VAR
Türkiye Futbol Federasyonu,
kulüplere 28 futbolcuya lisans
çıkarma hakkı tanırken, bu
oyuncuların 14’ü yabancı

olabiliyor. Spor Toto Süper Lig’de
geçen sene şampiyonluğu
kaçırarak 4. yıldızı ezeli rakibi
Galatasaray’a kaptırdıktan sonra
takımı İsmail Kartal’ın
ardından Portekizli teknik
patron Vitor Pereira’ya emanet
eden Kanarya’da yeni
takviyelerle birlikte yabancı
sayısı 13’e ulaştı.
Geçtiğimiz yıl kadroda
bulunan Moussa Sow, Diego
Ribas, Raul Meireles, Bruno
Alves, Michal Kadlec ve
Emmanuel Emenike’yi takımda
tutan Fenerbahçe’de kiralık
yabancılar Samuel
Holmen ile Miroslav Stochgeri
döndü. Kadro dışı
bırakılan Milos Krasic’e ise yeni
hoca Pereira bir şans tanımaya
karar verdi. Böylece yeni
sezonda hedefi mutlak
şampiyonluk olarak belirleyen

Hüseyin
FINDICAKLI

Milli lig ve kupanın tarihçesi
Şimdiki adıyla spor toto milli
ligi diye anılan bu organizasyon
1959 yılında futbol federasyonu
başkanı Orhan Şeref Apak
zamanında kurulmuştur.
Şampiyon kulüpler kupasına
1959’da ilk olarak Galatasaray

gitmiş olmasına rağmen o
tarihte henüz daha milli lig
kuulmamış olduğundan bu
organizasyona Galatasaray
takımı İstanbul şampiyonu
olarak katılmıştı.
Daha sonra milli lig kurulunca

Beşiktaşlı yıldız
ayrılık kararını bildirdi

Beşiktaş’ta yaprak dökümü
devam ediyor. Beşiktaş’ın
Arjantinli orta saha oyuncusu
Jose Ernesto Sosa, transfer
görüşmeleri yapmak üzere
menejeri Favio Bilardo ile
birlikte İstanbul’a geldi.
Bilardo’nun, Estudientes
kulübünün resmi teklifini
siyah-beyazlı yöneticilere
iletmek üzere geldiği
belirtildi.
Arjantin basını, Sosa’nın çok
önemli bir ailevi sorun nedeni
ile ülkesinde bir yıl kalmak
istediği ve bu konuda
Beşiktaş kulübünden anlayış
beklediğini yazdı. Sosa’nın
ailevi sorununun ne olduğu
konusunda ise açıklama
yapılmadı.
Bu dönemi Estudientes
kulübünde kiralık olarak
geçirmek isteyen Jose
Sosa’nın ayrıca Arjantin
kulübünün özel bir
mektubunu ve teklifini
yönetime sunacağına dikkat
çekildi. Beşiktaş’ın bu
futbolcuyu kolay kolay
bırakmayacağına da işaret
eden gazeteler, siyah-beyazlı
kulübün sorunun ciddiyetine
göre karar alabileceğini
savundular.

UEFA maçında
bomba paniği
Sarı-Lacivertliler’de yabancı
hakkının dolmasına 1 isim kaldı.
YENİ YABANCI KURALI
NASIL OLACAK?
Spor Toto Süper Lig’de 2015-16
sezonunda kulüpler 28
futbolcuya lisans çıkartabilecek.
Oyuncuların 14’ü yerli, 14’ü
yabancı olacak. Bu 14 yerli
oyuncunun içinde, 2 tane

bu organizasyonun ilk
şampiyonu Fenerbahçe. Son
şampiyonu ise Galatasaray
olmuştur. Bu organizasyonda
Galatasaray 1996, 1997, 1998 ve
200 yıllarında 4 defa üst üste
şampiyon olarak tarihe
geçmiştir.
İkinci organizasyon olan kupa
maçları 1964 yılında
kurulmuştur. Bu kupayı da
Galatasaray takımı 1994, 1995,
1996, 1997 ve 1998 yıllarında bu
organizasyon da 4 defa üst üste
şampiyon olma başarısını
göstermiştir. Bu kupaya
Avrupa’da çok rağbet
göstermektedirler. Zira kupa
maçının sonunda teknik
heyetinden futbolcusuna

altyapıdan, 4 tane de Türkiye’de
yetişmiş olacak. 14 yabancının
isterse 11’i de ilk 11’de forma
giyebilecek. Yabancı ülke milli
takımlarının formasını giyen
yerli oyuncular, yabancı
statüsünde kabul edilecek. Maç
kadrosundaki 18 oyuncunun 7’si
yerli, 11’i yabancı olabilecek. Bir
tane Türk kaleci olma
mecburiyeti bulunacak.

hakemlere bronz madalya
verilmektedir. Milli ligde bu
gördüğümüz şölen maalesef
yapılmamaktadır. Unutmayalım
ki, dünyada futbolu ilk icat eden
İngilizler kupa maçlarıyla
başlamışlar, daha sonra lig
maçlarını da oynamaya
başlamışlardır.
Milli lig ve kupa maçları
Milli lig şampiyonluğu önemli
Kupa şampiyonluğu ise
kıdemli
Her ikisinde de şampiyon
olmak biraz zor
Onu sen iki organizasyonda
da baş olana sor

Sırbistan Super Ligi
takımlarından Kızılyıldız’ın
maçlarını oynadığı Rajko
Mitic Stadyumu’nun
çatısında el bombası
bulundu.
Sırbistan İçişleri
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, Kızılyıldız ile
Kazakistan temsilcisi Kairat
arasında bu akşam
oynanacak UEFA Avrupa Ligi
1. Ön Eleme Turu maçı
öncesinde yapılan rutin
kontroller sırasında stadın
çatısında paslanmış el
bombası bulunduğu belirtildi.
Stadın kuzeydoğu tribününün
çatısında bulunan el
bombasının imha edilmek
üzere güvenli bir yere
götürüldüğü bildirildi.
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Bulgaristan Türkleri: “Kimse
camilerimizi yok edemez”
BULGARİSTAN’da Türkler bir caminin
müzeye dönüştürülmesi çabalarını
düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
Bulgaristan’daki Türkler 30 Haziran
Salı günü “Avrupa Ülkesi Bulgaristan’da
Dini Mabetlerin yok edilmesini
durduralım” adı altında protesto
yürüyüşü düzenledi. Bulgaristan’ın
değişik yerlerinden çok sayıda
Müslüman Karlova’da toplandı.
Karlova Belediye Başkanı Emil
Kabaivanov’un, Müslümanlar’ın barışçıl
protesto gösterisini yasaklanması için
verdiği emir, Filibe Bölge Mahkemesi
tarafından iptal edildi.
Karlova merkezindeki Kurşun Cami
önünde toplanan yaklaşık 500
Müslüman, “Camilere karşı nefrete son
verin”, “Kimse camilerimizi yok edemez”
pankartlarıyla protesto gösterisi yaptı.
Müslüman karşıtı provokasyona izin
verilmemesi amacıyla geniş güvenlik
önlemleri alınmasına rağmen bazı aşırı
milliyetçi Bulgarlar, Türk ve
Müslümanlara yönelik ağır hakaret ve
küfürlü sloganlar attı.
Protesto eylemine, Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ve
yardımcılarının yanı sıra güney
Bulgaristan’dan bölge müftüleri katıldı.

“BİZ MÜSLÜMANLAR BARIŞ,
HUZUR VE ANLAYIŞ İÇİNDE
YAŞAMAK İSTİYORUZ”
Başmüftü Hacı, “Bu gösteri Filibe Bölge

Müftülüğü tarafından organize edilmiştir
ve biz de destekte bulunmak için bugün
buraya geldik. Avrupa Birliği üyesi olan
Bulgaristan vatandaşları olarak biz
Müslümanlar barış, huzur ve anlayış
içinde yaşamak istiyoruz. Müslüman
topluluğu, Karlova belediyesinin Kurşun
Camii’ni müzeye çevrilmesi girişimine
karşıdır. Şu anda caminin aktif
olmaması, hiçbir zaman da olmayacağı
anlamına gelmez.” diye konuştu.
Başmüftü, yerel yönetimin camileri

müzeye çevirme girişiminin ilk
olmadığını belirtti.
Karlova imamı Kemal Raşit de yaptığı
konuşmada, mitinge katılan tüm
Müslümanlar’a haklı direnişlerine
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür
etti.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü Genel Sekreteri Ahmet
Ahmedov ise bir deklarasyon okudu.
Deklarasyonda, islamofobi çizgisinde
siyaset yürüten yerel yönetimin cami

bölgesinde arkeolojik kazılar yaparak
ayrımcı tavırları ile bölge
Müslümanlar’ını sürekli provoke ettiği
belirtildi.
Ahmedov, “Elimizde 1920 yılından
kalma tapu var. Mahkeme yolu ile
davamızı sürdürüyoruz. Camimizin
yeniden ibadete açılması için gerekli
mücadeleyi vermeye kararlıyız.” dedi.
Miting tekbirler eşliğinde olaysız bir
şekilde sona erdi.

