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Mülteci gölgesinde
Ankara buluşması
Başbakan Çipras Türkiye’ye gitmeden önce, “Azınlığın tüm bileşenlerinin
eğitim ve din alanlarındaki ihtiyaçları için daha faal ve çağdaş bir
politikaya ihtiyacımız var.” dedi. Ankara’daki basın toplantısında ise Batı
Trakya’nın barış içinde birlikte yaşamanın bir örneği olduğunu savundu.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Türkiyeli mevkidaşı Ahmet
Davutoğlu’nun daveti üzerine
Türkiye’ye bir çalışma ziyareti
gerçekleştirdi. 17 Kasım Salı
akşamı İstanbul’da Türkiye –
Yunanistan maçını birlikte
izleyen iki başbakanın
Ankara’daki resmi
temaslarına ise Suriyeli
mülteciler ve Kıbrıs sorunu
damgasını vurdu.
Çipras, kendisini Çankaya
Köşkü’nde kabul eden Türkiye
Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nun yanı sıra
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la da biraraya
geldi Erdoğan, Çipras’ı
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde kabul etti.
»6, 7, 8

Encümenler
Birliği genel
kuruluna
katılma çağrısı

Paris’te kanlı cuma...
PARİS’teki törer saldırıları
DEB Partisi, ABTTF ve BTTDD
tarafından kınandı. Saldırılara
tepki gösteren İskeçe ve
Gümülcine seçilmiş müftüleri,
İslam dininin terörle
bağdaşmadığına dikkat
çektiler. Milletvekili İlhan
Ahmet, Atina’daki Fransız
Büyükelçiliği’nde açılan taziye
defterini imzaladı.
Trakya Üniversitesi’nde Yrd.
Doç. Ali Hüseyinoğlu, terör
saldırılarının islamofobiyi
tetikleyen olaylara
dönüştüğünü söyledi.
»15, 16, 17

BATI Trakya Azınlık
Okulları Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet, 22
Kasım Pazar günü yapılacak
olağan genel kurula tüm
encümen heyetlerinin
katılması çağrısında
bulundu. Ahmet, “Bu
toplantının bu hafta
gerçekleşmesini istiyoruz.
Çünkü bu toplantıda önemli
kararlar almak istiyoruz.”
dedi. »10

dünya

19’da

bilim
Avrupa’da
islamofobi
sınavı

11’de

ekonomi
Lenovo
A7000’ni
inceleyelim...

20’de

Paris’te terör
ekonomiyi de
vurdu

spor

23’te

Hamzaoğlu ile
Galatasaray’ın
yolları ayrıldı

»12-13

FUEN’den
Bakü’de toplantı
FUEN Türk Azınlıkları / Toplulukları
Çalışma Grubu’nun 2. yıllık
toplantısı, 9 – 12 Kasım tarihleri
arasında Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de gerçekleşti.Toplantıya
Avrupa’nın altı farklı ülkesinden
Türk azınlık ve topluluklarının
temsilcileri katıldı. »9

İskeçe azınlık
lisesi
mültecilere
yardım elini
uzattı
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nin
gerçekleştirdiği kampanyada
toplanan yardım malzemeleri,
İdomeni göçmen kampındaki
Suriyelilere teslim edildi. »2

Çiftçilerin
Atina eylemi
olaylı geçti
18 Kasım Çarşamba günü Sintagma
meydanında yapılan çiftçi eylemine
ülke genelinden yaklaşık 9 bin kişi
katıldı. Eyleme Batı Trakya’dan da
çiftçiler katıldı. »4
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İskeçe azınlık lisesi
mültecilere yardım
elini uzattı
Bekir Mustafaoğlu
yeniden başkan
İSKEÇE Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul
– Lisesi, Suriyeli mülteciler
için yardım kampanyası
düzenledi. Azınlık lisesinin
kampanyasına öğrenci,
öğrenci velileri, okul
yönetimi ve öğretmenler
başta olmak üzere yoğun
ilgi gösterildi. “İyilik, Her
Zaman ve Her Yerde”
sloganıyla gerçekleşen
kampanya sonucu toplanan
yardım, İdomeni göçmen
kampındaki Suriyelilere
teslim edildi.
6 Kasım Cuma günü
başlayan kampanya, 13
Kasım Cuma günü sona
erdi.
yardım kampanyası 6
Kasım Cuma günü başladı
ve bir hafta devam etti.
Kampanya çerçevesinde
toplanan yardım
malzemeleri, iki kamyonla
Kılkıç’daki İdomeni göçmen
kampına teslim edildi.
İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul
– Lisesi’nin
kampanyasında 297 çuval
giyim eşyası, 186 koli kuru

gıda, 70 koli kişisel temizlik
malzemesi ve 59 koli çocuk
maması ve çocuk bezi
toplandı. Toplanan yardım
malzemeleri 16 Kasım
Pazartesi günü okul
müdürü Erkan İmamefendi
ve edebiyat öğretmeni
Saadettin Şakir tarafından
Suriyeli mültecilerin
bulunduğu İdomeni
göçmen kampına teslim
edildi.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan okul
müdürü Erkan İmamefendi,
“Öncelikle öğrencilerimizi,
böyle güzel bir kampanyaya

vesile oldukları için tebrik
ediyorum. Beklentimizin
üzerinde bir ilgi oldu. Okul
sahipleri, idare,
öğretmenler, öğrenciler
herkes katkıda bulundu. İki
kamyon dolusu yardım
toplandı. Bu insanlar çok
kötü bir dönemden geçiyor.
Savaştan kaçıyorlar. Biz de
topladığımız yardımlarla
onların acısını biraz
dindirmeye çalıştık. Biraz
olsun başarılı olduysak ne
mutlu bize. Bir kez daha bu
yardım kampanyasına
katkıda bulunan herkese
teşekkür ediyoruz.” dedi.

SATILIK ARSA VE EVLER
Gümülcine Sarıyer sahilinde, denize 300 metre mesafede 8
adet 410 metrekarelik imara uygun arsa sahibinden satılıktır.
Sözkonusu arsalar tek parça halinde (3.280 metrekare) de
satılabilir. Sarıyer sahilinde 30 metrekare depoya sahip 90
metrekarelik ev satılık veya kiralıktır. Fener girişinde inşaat
yapılabilir 850 metrekarelik arsa satılıktır. Fener’de tek katlı
müstakil ev sahibinden satılık veya kiralıktır.
İlgilenenler için Tel: 6947828247

BATI Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği’nin olağan
genel kurulu 15 Kasım Pazar günü
yapıldı. 16 Kasım Pazartesi akşamı
gerçekleşen görev dağılımında ise
Bekir Mustafaoğlu yeniden başkan
seçildi.
Güney Meriç Derneği’nin yeni
yönetim ve denetim kurulu şu şekilde
oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Bekir Mustafaoğlu
(Emekli)
Asbaşkan: Aydın Halil (Avukat)
Genel Sekreter: Nesrin Mümin
(Hemşire)
Kasadar: Mustafa İslamoğlu

(Endüstri mühendisi)
Halkla İlişkiler: Murat Feyiz (Oto
tamircisi)
Halkla İlişkiler: Müjdat Hasan (Diş
teknisyeni)
Halkla İlişkiler: Ersan Yusufoğlu
(Çiftçi)
YEDEK ÜYELER
Hüseyin Üzeyir (Öğrenci)
Orhan Fındıcaklı (Serbest meslek)
Salih Hacı (Serbest meslek)
DENETİM KURULU
Başkan: İsmail İsmail
Üye: Ercan Mümin
Üye: Caner Atıf

gundem_955_Layout 1 23.11.2015 12:44 Page 3

Aşure kazanları
birlik ve beraberlik
için kaynadı
Bursa Osmangazi Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi,
ortaklaşa düzenledikleri geleneksel aşure
etkinliğinde Kırcaali’de bir araya geldiler.

BURSA Osmangazi Belediyesi ile Kırcaali
Belediyesi, ortaklaşa düzenledikleri geleneksel
aşure etkinliğinde Kırcaali’de bir araya geldiler.
Kırcaali Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinliğe
Gümülcine’den eski milletvekili Ahmet
Hacıosman ile Kozlukebir Belediyesi eski
başkanı İbrahim Şerif de katıldı.
Kırcaali’deki aşure etkinliğinde çok sayıda
Hıristiyan ve Müslüman bir araya geldi.
Etkinliğe Bursa Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Koşukavak Müftüsü Nasuf Nasud, Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali
Milletvekili Mustafa Ahmet ve Erdinç Hayrullah
ile Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı Papaz
Petır Garena katıldı.
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar yaptığı konuşmada “Kırcaali Belediyesi
ile birlikte düzenlediğimiz kardeşlik aşuresinin
bu yıl 11’incisini düzenliyoruz. Aşurenin
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içerisinde nasıl farklı ürünler yer alıyorsa, bugün
buradaki vatandaşlarımız da farklı dil, din ve
milliyetten oluşuyor. Aşurenin içinde lezzet var.
Tıpkı bu kazanın etrafında toplanan farklı
insanlar gibi. Biz buradan dünyaya barış
mesajları veriyoruz. Hepimizin bir inancı var.
Papaz efendi ve müftümüz farklı dilde dualar
ediyor. Ancak her ikisi de ettiği dualarda barış ve
kardeşlik mesajları veriyor.” diye konuştu.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de,
“Kırcaali’de şu anda barış mesajları veriliyor.
Dünyada çeşitli ülkelerde terör olayları
yaşanıyor. Balkanlar’da ise barış ve kardeşlik var.
Osmangazi Belediyemiz yanımızda olduğu
sürece barış ve kardeşlik adına etkinliklerimiz
devam edecek. Kırcaali, Koşukavak, Mestanlı,
Cebel’de dağıtılan aşureler için başkanımız
Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum.” dedi.
Kırcaali ile Koşukavak, Mestanlı ve Cebel
kasabalarında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık
5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Suriye’ye geçmek isteyen Batı Trakyalı yakalandı
SURİYE’ye gitmek isteyen Batı Trakyalı bir Türk tutuklandı.
Gümülcineli olduğu belirtilen 40 yaşındaki şahsın Türk güvenlik
birimleri tarafından Suriye’ye geçmeden yakalandığı ve
Yunansitan’a teslim edildiği bildirildi.
Gümülcineli azınlık mensubunun son aylarda Türkiye’de olduğu
ve Suriye’ye geçmek istediği ifade edildi. Sözkonusu şahsın terör
örgütü IŞİD ile bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.
Ulusal basınında yer alan haberlere göre, söz konusu kişi 19
Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Yunan makamlarına teslim
edildi.
Türk yetkililerin, şahsı Kipi sınır kapısında Yunan polisine teslim
ettiği ifade edildi. Basında yer alan haberlere göre, polis söz konusu
şahsın bağlantıda olabileceği kişileri de incelemeye aldı.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

“Nefretime sahip
olamayacaksınız”
nkara, Sina, Beyrut ve
Paris… Son bir ay
içerisinde gözümüzün
önünde işlenen insanlık
suçlarıyla yüreklerimiz acı
doldu.
Terörün hedefini ise masum
insanlar oluşturuyor. Sizin,
bizim gibi insanlar… Gençler,
kadınlar, çocuklar… Yüzlerce
masum insanın yaşam hakkı
alınıyor elinden. Hiçbir suçu
olmayan insanlara yöneltilen
silahlar, bombalarla ölüm ve
korku saçılıyor etrafa.
Ankara’da 10 Ekim günü
gerçekleşen bombalı intihar
saldırısında 102 kişi hayatını
kaybetti. Cumhuriyet tarihinin
bu en kanlı saldırısında 500’in
üzerinde kişi de yaralandı.
31 Ekim’de yerleştirilen bir
bombanın patlaması sonucu
Mısır’ın Sina Yarımadası
üzerinde düşen Rus yolcu
uçağının 224 yolcu ve
mürettebatından kurtulan
olmadı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta
meydana gelen çifte intihar
saldırısında 43 kişi öldü, 200
üzerinde kişi yaralandı.
Ve son olarak Paris’te
meydana gelen terör
saldırılarıyla 129 kişi hayatını
kaybetti, 352 de yaralı var.
Londra merkezli HIS Jane’s
araştırma kuruluşunun
raporuna göre, IŞİD son üç ayda
dünya genelinde 1000’in
üzerinde saldırı düzenledi,
yaklaşık 3 bin kişiyi de bu
saldırılarda öldürdü.
Rakamlar büyüyor. Büyüyen
rakamlarla birlikte amaç sivil
insanlar arasında korku ve
paniği arttırmak. Ama bu
korkuya boyun eğmeyen, insanı
insana, medeniyetleri
medeniyetlere düşürmeyi
amaçlayan bu kanlı eylemlere
boyun eğmeyenler de var.
Paris saldırılarında eşini,

A
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hayat arkadaşını, 17 aylık
bebeğinin annesini kaybeden
Antoine Leiris’in IŞİD’e yazdığı
açık mektuba bir kulak verin:
“Cuma aksamı çok özel bir
insanın, hayatımın aşkının,
oğlumun annesinin hayatını
çaldınız, ama nefretime sahip
olamayacaksınız. Kim
olduğunuzu bilmiyorum, bilmek
de istemiyorum, siz ölü
ruhlarsınız. Uğruna
öldürdüğünüzü söylediğiniz
Tanrı insanları kendi suretinde
yarattı ise, karımın bedenindeki
her mermi O’nun yüreğinde bir
yara olmuştur. Hayır, sizden
nefret etme gibi bir hediyem
olmayacak size. Bunu çok
istediniz, ama nefretinize
öfkeyle cevap vermek sizi siz
yapan aynı cehaletin içine
düşmek olur. Korkmamı,
buradaki vatandaşlarıma
şüpheyle bakmamı, güvenlik
için özgürlüğümü feda etmemi
istiyorsunuz. Kaybettiniz. Onu
bu sabah gördüm, beklemekle
geçirdiğim günler ve gecelerden
sonra. Cuma akşamı gittiğindeki
kadar, 12 yıl önce delicesine
aşık olduğum günkü kadar
güzeldi. Tabii ki acım derin, ama
bu küçük zaferiniz kısa süreli
olacak. Biliyorum ki o her gün
bizimle olacak ve bir gün, sizin
hiçbir zaman ulasamayacağınız
özgür ruhlar cennetinde birlikte
olacağız. İki kişi kaldık, oğlum
ve ben, ama ikimiz tüm
ordulardan daha güçlüyüz.
Zaten şu anda size daha fazla
harcayacak zamanım yok.
Uykusundan uyanan oğlum
Melvil’in yanına gitmem
gerekiyor. O su anda sadece 17
aylık ve her günkü gibi yemeğini
yiyecek. Ve her günkü gibi
oynayacağız ve size inat
edercesine özgür ve mutlu
olacak. Hayır, onun nefretine de
sahip olamayacaksınız.”

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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Çiftçilerin Atina eylemi olaylı geçti…
YUNANİSTAN genelinden çiftçi ve
hayvan besicileri, üçüncü
memorandumla kabul edilen önlemleri
protesto etmek amacıyla başkent Atina’da
eylem düzenledi. 18 Kasım Çarşamba
günü Sintagma meydanında yapılan çiftçi
eylemine ülke genelinden yaklaşık 9 bin
kişi katıldı.
Memorandumun tarım sektörüne
getirdiği yeni önlemleri protesto etmek
amacıyla Atina’nın Sintagma
Meydanı’nda toplanan çiftçiler, meclise
yürümek ve bildirilerini meclise sunmak
istediler. Çiftçilerin bu talebini kabul
etmeyen güvenlik güçleri ile eylemciler
arasında çatışma yaşandı. Gösteri
sırasında bir grup çiftçinin

Parlamentonun avlusuna şişe ve
narenciye attığı belirtilirken, polisler
göstericileri uzaklaştırmak için gaz ve ses
bombası kullandı. Bazı çiftçilerin
gözaltına alındığı, ancak daha sonra
serbest bırakıldığı ifade edildi.
Çiftçiler, bildirilerini teslim etmeden
dağıldı. Atina’daki eyleme, aralarında
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat ve diğer yöneticiler
başta olmak üzere bölgemizden de çiftçi
temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Tütün
Üreticileri Kooperatifi, başkentteki
gösteriye bir otobüsle gitti. Atina’daki
çiftçi eylemine Rodop POTAMİ partisi
Milletvekili İlhan Ahmet de katılarak
destek verdi.

Tütün Üreticileri Kooperatifi
milletvekilleriyle görüştü

Vefat ve Teşekkür
14 Kasım Cumartesi günü vefat eden ve
15 Kasım Pazar günü Yassıören köyünde defnedilen
annem RABİA KARADAYI’nın bizzat cenazesine
katılanlara, telefon ve mesajla taziye dileklerini iletip
acımızı paylaşan bütün akraba, dost ve yakınlarımıza
teşekkür ederiz.

KARADAYI AİLESİ ADINA
OĞLU SEDAT KARADAYI

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat ve yönetim kurulu
üyeleri, 16 Kasım Pazartesi günü Rodop
milletvekilleri Mustafa Mustafa ile İlhan
Ahmet’i ziyaret etti.

için oluşturulan komisyon;
-Yeni şirket kanunu;
- Geri istenen ödemeler;
-Sulama kuyuları ve su demirleri için
yapılan işlemlerin tarihinin uzatılması ve
ücretsiz yapılması.”

MUSTAFA MUSTAFA’YA ZİYARET
Rodop Milletvekili Mustafa Mustafa’nın
Gümülcine’deki bürosunda gerçekleşen
görüşmede, Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat’ın hükümetten acil olarak
bekledikleri çözümleri ilettiği öğrenildi.
Görüşmeyle ilgili olarak Başkan Esat,
sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ziyarette hükümetten acil olarak çözüm
beklediğimiz konuları Milletvekili
Mustafa Mustafa’ya aktardık. Görüşmede
bahsi geçen konular şunlar:
-İlaç izinleri ve emeklilere izin
gerekliliği;
-FPA’lardaki gecikmeler;
-Tarım Bakanlığı’nda, tütünün geleceği

İLHAN AHMET’E ZİYARET
Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu üyeleri,
aynı gün Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’i
Gümülcine’deki bürosunda ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin olarak milletvekili İlhan
Ahmet şu yazılı açıklamayı yaptı: “Tütün
Kooperatifi yönetim kurulu beni ziyaret
ettiler. Kendilerine tarım alanındaki son
gelişmeler hakkında bilgi verdim. SİRİZA
- ANEL hükümetinin çiftçiler aleyhine
almış olduğu ve almayı planladığı yeni
ağır tedbirler için kooperatifin ne tür
eylemler yapacağını konuştuk. Çiftçileri
bu yeni tedbirlere karşı direnmeye davet
ettim.”
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Çipras’ın Ankara ziyareti ve umutlarımız

B

atı Trakya Türkleri için Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkiler
hayati öneme sahiptir. 1999
yılındaki Türkiye ve Yunanistan
depremlerinden sonra başlayan iki ülke
arasındaki “bahar” havası son yıllarda
yeniden tersine dönmüştü.
Aslında tarih ve coğrafya Türkiye ile
Yunanistan’ın birbirine “muhtaç” olmasa da
“ihyacı” olduğunu bize açıkça gösteriyor.
Son örnek Ortadoğu’daki savaşlardan dolayı
başlayan göç ve mülteci sorunu. Aynı
zamanda hem Avrupa, hem Ortadoğu hem
Kafkaslar ülkesi olan Türkiye’nin, sadece
Yunanisan açısından değil, tüm Avrupa
açısından ne denli önemli olduğu mülteci
sorunuyla daha da iyi anlaşıldı. Düşünün bir
kere; Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine
“uzaktan” bakan, bu konudaki pürüzleri
aşmaya çalışan bir gayret içinde olmayan
büyük Avrupa ülkeleri Yunanistan’a Türkiye
ile Ege’de ortak devriye önerisinde
bulunuyor.
Türk – Yunan ilişkileri iki ülke halkının
yanısıra, hem bölgeye hem de dünyaya çok
büyük yararlar sağlayabilir. Ne yazık ki bu

kapasite kullanılamıyor. Türkiye ile
Yunanistan arasındaki sorunların çözüme
kavuşması ve iyi komşuluk ve her alanda
samimi bir işbirliğine gidilmesi cesur ve son
derece kararlı ve tabii ki karizmatik liderlerin
olmasını gerektiriyor. Halkın ve kamuoyunun
rüzgarına kapılan değil, bu rüzgarı olumlu
yönde etkileyen ve değitiren politikacılar
gerektiriyor Türk – Yunan ilişkilerinde cesur
kararlar alabilme ihtiyacı. Şunu söylemek
isterim ki; bu konu özellikle Yunansitan’da
daha zor. Zira, yıllar içinde ülkede
oluşturulan Türk ve Türkiye karşıtı bir “hava”
var. Bu durum “hava” olmanın da ötesine
geçerek ülkenin “mayası” olmuş durumda.
Türkiye’yi ve Türkleri ilgilendiren meseleler,
ortalama bir Yunan vatandaşı ve ortalama bir
Yunanlı tarafından genelde “reaksiyonel” bir
bakış açısıyla değerlendirilir. Türk ve Türkiye
ile ilgili neredeyse her konu şüphe ve fobiyle
karşılanır. Önde gelen Avrupa ülkelerinin ve
özellikle de Almanya’nın Türkiye ile
Yunanistan’a yaptığı ortak devriye önerisine
Yunanistan’ın egemenlik haklarıyla ilgili aşırı
hassasiyet göstererek verdiği “hayatta
olmaz” şeklinde tercüme edilebilecek yanıtı
da bu gerçeğin bir yansıması aslında.

“Kemer sıkma önlemlerini
onaylamayacağım” deyince
istifası istendi
SİRİZA’nın önde gelen
isimlerinden ve birinci
Çipras hükümetinde
Hükümet Sözcüsü olarak
görev yapan SİRİZA partisi
Atina Milletvekili Gavriil
Sakelaridis
milletvekilliğinden istifa
etti.
Bir süredir hükümet
politikalarını benimseme
konusunda sorun yaşayan
Sakelaridis ile Başbakan
Çipras’ın yolları ayrıldı.
Sakelaridis, 19 Kasım
Perşembe gecesi
parlamentoda oylanacak
ve Yunanistan’ın
kreditörlerden alacağı
kredi diliminin önşartı olan
önlemleri kapsayan yasa
tasarısının oylamasına
katılmayacağını
açıklamıştı.
Sakelaridis’in bu
açıklaması Başbakan
Çipras’ı harekete geçirdi.
Sakelaridis’le ilk
temasa geçen
isim Maliye
Bakanı
Efklidis
Çakalotos

oldu. Çakalotos’un,
Sakelaridis’den kredi
diliminin ön koşulu olan
yasa tasarısına ‘evet’
demesini ve hükümeti zora
sokmamasını istediği
belirtildi.
Bunun üzerine
Başbakan Aleksis Çipras,
Atina milletvekili ve eski
hükümet sözcüsü Gavriil
Sakelaridis’i telefonla
arayarak
milletvekilliğinden istifa
etmesini
istedi.

Sakelaridis de kısa bir süre
sonra meclis başkanlığına
istifasını bildirdi.
Sakelaridis konuyla ilgili
açıklamasında,
“Hükümetin icraatına
bundan sonra katkıda
bulunamayacağımdan
dolayı milletvekilliğinden
istifa ediyorum.” dedi.

İPLER DAHA ÖNCE
KOPMUŞTU
Sakelaridis ile Çipras
arasındaki ilişkilerin son
aylarda gergin olduğu ve
Sakelaridis’in istifa etmeyi
düşündüğü dile getirildi.
Sakelaridis’in Eylül
ayındaki seçimlerden sonra
kabineye girme tekliflerini
de kabul etmediği
belirtildi.
Sakelaridis’in istifası
sonrası yerine milletvekili
olarak Hristoforos
Vernardakis getirildi.
Vernardakis yeni
görevine
seküler
yemin
ederek
başladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın
Türkiye ziyareti birçok açıdan çok önemliydi.
Çipras’ın iki günlük İstanbul ve Ankara’yı
kapsayan ziyareti genel hatlarıyla “olumlu”
değerlendirildi. Bu ziyaretten tabii ki
“mücizeler” beklenmiyordu. Geleceğe dair
ümit veren açıklamalarının yanısıra ülkesinin
hassasiyetlerini uygun bir dille aktarmaya
çalıştı Çipras. Merkezinde “mülteci krizi”nin
olduğu Çipras ziyaretinin daha çok bir
“başlangıç” teşkil etmesini umuyorum. Her
ne kadar istediği sonucu alamasa da
ekomomi alanında Avrupa’ya “kafa tutan” bir
lider olduğunu ispat etmek isteyen Çipras’ın
Türk – Yunan ilişkileri konusunda da
Yunanistan’daki “statükoyu” zorlayan bir
lider olmasını umuyorum. Bunu iki ülkenin
menfaatlerini ve tabii ki Batı Trakya
Türklerinin demokratik haklarını düşünerek
söylüyorum. Çünkü iki ülke ancak ve sadece
dostluktan, barıştan ve işbirliğinden kazançlı
çıkabilir.
Çipras, Türkiye ziyareti öncesinde ve
Türkiye ziyareti sırasında Batı Trakya
Türklerini ilgilendiren iki açıklama yaptı. Biri
ziyaret öncesi Hürriyet’e verdiği mülakatta
oldu. tecrübeli gazetesi Yorgo Kirbaki’ye
konuşan Çipras, Batı Trakya konusunda
“azınlıkla ilgili olarak daha faal ve çağdaş bir
politikaya ihtiyacımız var” dedi. Çok kısa bir
açıklama olmakla birlikte, içinde “Batı
Trakya’da bir sorun var. bunu biliyorum ve
burada bir şeyler yapılması gerektiğini
biliyorum” anlamı çıkacak bir açıklama gibi
okuduk biz bu cümleyi. Yani Batı Trakya’da
“bir şeyler yapma” niyetinin olduğu
izlenimini verdi bize sayın başbakan. Biz
bardağın dolu kısmını görmeyi tercih
ediyoruz. Umarız yanılmayız.
Batı Trakya ile ilgili ikinci açıklama
Ankara’da yapıldı. Bir gazetecinin, azınlık ve
Atina camisiyle ilgili sorusunu yanıtlayan
Çipras, Atina’da cami yapılması yönünde
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Yunan hükümetinin kararı olduğunu
hatırlattı. Tabii bu caminin ne zaman
yapılacağını ve ne zaman tamamlanacağını
veya tamamlanabileceğini söylemedi. Çipras,
Atina’daki cami sorusunu yanıtlarken
“Bunun dini özgürlükler konusunda her türlü
hakka sahip olan Trakya’daki Müslüman
Yunanlılarla bir ilgisi olmadığını söyledi”.
İşte bu noktada itirazım var. biri daha
şiddetli olmak üzere iki konuda söylemek
istediklerim var. birincisi Atina’daki cami,
doğrudan Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığını ilgilendirmiyor olabilir, ancak
dolaylı yönden ilgilendiriyor. Zira, Atina’da
yaşayan binlerce Batı Trakya Türkü var. kaldı
ki ülkenin başkentinde resmi ve yasal bir
cami olmaması ve başkentinden cami
olmayan tek AB ülkesi olmaması demokrasi
ve özgürlükler açısından sadece
Müslümanları değil, tüm ülke vatandaşlarını
ilgilendirir.
İkinci itirazım ise “Dini özgürlükler
konusunda her türlü hakka sahip olan
Trakyalı Müslümanlar” açıklamasına. Sayın
Başbakana söylemek isterim ki; dini
özgürlükler konusunda Batı Trakya’da ciddi
sorunlar var. Ve bu sorunlar ve haksızlıklar
devam ediyor. Örnek vermeye gerek yok ama
bu toplumun uzun yıllardır çözüme
kavuşmayan Müftülük ve Vakıflar sorunları
var.
Bunlar sadece dini özgürlükler alanındaki
sıkıntılar. Başka konularla ilgili sorunlar da
var ki, çözümü için hükümetten ve sayın
Başbakandan bu toplumun büyük
beklentileri var.
Türkiye’nin başkenti Ankara’da
gazetecinin sorusunu yanıtlarken
“savunmaya” geçerek cevap veren ve
temkinli bir tutum takınan Çipras’ın,
sorunlara çözüm bulma konusunda daha
“cesur” olacağına inanmak istiyorum.
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İstanbul’da maç seyrettiler
Ankara’da sorunları görüştüler
Başbakan
Aleksis Çipras,
Türkiyeli
mevkidaşı
Ahmet
Davutoğlu’nun
daveti üzerine
Türkiye’ye bir
çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.
17 Kasım Salı
akşamı
İstanbul’da
Türkiye –
Yunanistan
maçını birlikte
izleyen iki
başbakanın
Ankara’daki
resmi
temaslarında ise
Suriyeli
mülteciler ve
Kıbrıs sorunu
damgasını
vurdu.
Çipras, kendisini
Çankaya
Köşkü’nde kabul
eden Türkiye
Başbakanı
Ahmet
Davutoğlu’nun
yanı sıra Türkiye
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’la da
biraraya geldi.
Erdoğan, Çipras’ı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
kabul etti.

İLK DURAK İSTANBUL
Başbakan Aleksis Çipras,
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nun davetine icabetle
çalışma ziyaretinde bulunmak
için özel uçakla 17 Kasım Salı
saat 17.40’ta Türkiye’ye geldi.
Çipras’ı, İstanbul’da Atatürk
Havalimanı Devlet
Konukevi’nde İstanbul Vali
Yardımcısı ve Atatürk
Havalimanı Mülki İdare Amiri
Mehmet Ali Ulutaş ile Türk ve
Yunan yetkililer karşıladı.

MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER
Türkiye ile Yunanistan A milli
takımları arasında yapılan özel
maçı, Türkiye ve Yunanistan
başbakanları Ahmet Davutoğlu
ile Aleksis Çipras birlikte izledi.
Başakşehir Fatih Terim
Stadı’nda karşılaşmayı protokol
tribününde takip eden
Davutoğlu ve Çipras, bir
tarafında “Türkiye”, diğer
tarafından ise “Yunanistan”
yazan atkıları boynuna taktılar.
Karşılaşmanın devre
arasında Ahmet Davutoğlu’na
41 numaralı, Aleksis Çipras’a da
34 numaralı Medipol Başakşehir
takımı forması hediye edildiği,
iki Başbakanın formaları
imzalayıp, fotoğraf çektirdikleri
bildirildi.
Türkiye Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi
Vasip Şahin de müsabakayı
statta takip edenler arasında yer
aldı.

ANKARA’DA GÖRÜŞME
Türkiye ziyaretine İstanbul’dan
başlayan Başbakan Aleksis
Çipras, 18 Çarşamba günü
Ankara’ya geçti.
Çankaya Köşkü’nde saat
12.00 sıralarında gerçekleşen
görüşmede Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu konuğunu
kapıda karşıladı. Davutoğlu,
çalışma ziyareti için kendisini
ziyaret eden Çipras’a köşkün
balkonunda başkent Ankara’nın
manzarasını da izletti.
Çankaya Köşkü’nde, basına
kapalı gerçekleştirilen görüşme
yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Davutoğlu ve Çipras, daha
sonra heyetler arası çalışma
yemeğine geçti.

“KIBRIS’TAKİ
MÜZAKERELERDE ORTAK
BİR YAKLAŞIMIMIZ VAR”
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Yunanlı mevkidaşı
Aleksis Çipras ile
gerçekleştirdiği görüşme
sonrası gerçekleştirilen basın
toplantısında, “Kıbrıs’ta bir

fırsat penceresi var, görüşmeler
yoğun şekilde devam ediyor.
Türkiye ve Yunanistan olarak
Kıbrıs’taki müzakerelere pozitif
katkıda bulunma noktasında
ortak bir yaklaşımımız var.”
dedi.
Türkiye ile Yunanistan’ın
Suriyeli mülteciler gibi Suriye
sorununun mağdurları
olduğunu söyleyen Davutoğlu,
“Biz de bir mağdur olarak, yani
bütün bu sorunlardan
etkilenmiş taraf olarak bugün
aldığımız kararlar çerçevesinde
ikili bir teknik çalışma
yürüteceğiz. Yunanistan Sahil
Güvenlik Komutanı Türkiye’de.
Ege’de alınabilecek tedbirleri ele
alıyor muhataplarıyla. Bu
konuda daha düzenli bir istişare
olacak. Ayrıca ilgili
bakanlıklarımızın katılımı ile bir
ikili mekanizma, bir çalışma
grubu da oluşturacağız. Böylece

yapılabilecek ve atılabilecek
adımları önceden görüp, insani
trajediyi engellemek konusunda
da büyük bir gayret içinde
olacağız” diye konuştu.

“BEDELİNİ MÜLTECİ
SORUNUNDAN ETKİLENEN
ÜLKELER ÖDÜYOR”
“Türkiye’de göçmen ağırlama
merkezi kurulması, Suriye’den
gelen göçmenlerin kimlik
tespitinin yapılması ve sevkıyatı
konusunda mutabık kaldınız
mı” sorusu üzerine Davutoğlu,
şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu sorunun kökenine
gitmek lazım ve onu kökeninde
durdurmak lazım. Kökeninde
durdurulması için Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi
gereğini yapmadığı için 4 yıldır
milyonlarca insan aç, susuz
yollara dökülüp biran önce
güvenli bir alana, Türkiye’ye

ulaşmak için, Türkiye’ye
ulaştıktan sonra da bir kısmı
buradan Avrupa’ya geçebilmek
için çaba içinde. Kimse evini,
barkını; hele hele 3 yaşındaki
Aylan bebeği kucağına alıp da
Ege sularına açılmak istemez.
Dolayısıyla, Türkiye’ye dönüp
‘Bu mültecileri Türkiye’de nasıl
muhafaza edeceksiniz’
sorusundan daha çok Türkiye ve
Yunanistan olarak biz birlikte
dünyaya dönüp, ‘başımıza bu
sorunu niye açtınız veya
açılmasına niye göz yumdunuz’
diye Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’ne sormamız lazım.
Alamadıkları kararların
bedellerini bugün hem Suriyeli
mağdur mülteciler, zayıf, gureba
mülteciler hem de Türkiye ve
Yunanistan gibi mülteci
sorunlarından etkilenen ülkeler
ödüyor.”

Çipras, Patrik Vartholomeos’u ziyaret etti
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, İstanbul’da
Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos ile
görüştü.
Patrikhane kapısında yetkililer tarafından
karşılanan Çipras’ın ziyareti, 1 saat 20 dakika
sürdü.
Ziyaret sonrası basın mensuplarına
açıklama yapan Patrik Vartholomeos,
görüşmede göçmenlerin durumunun ele
alındığını, Yunanistan ile ilişkiler ve dinler
arası diyalog konularında fikir teatisinde
bulunulduğunu söyledi.
Çipras’ın Başbakan olmadan önce de birkaç
kez Patrikhaneyi ziyaret ettiğini belirten
Vartholomeos, “Atina’da da buluşmuştuk.
Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu çok zor görevinde
başarılar diledim. Ankara’ya umutlu gidiyor.
İnşallah herşey barış ve karşılıklı anlayış,
karşılıklı saygı içinde çözülür.” diye konuştu.
Ruhban okulunun gündeme gelip gelmediği
sorusu üzerine ise Vartholomeos, “Okul
bekliyor. Her zaman bekliyor.” yanıtını verdi.
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“ÇÖZÜM ŞAM’DAN GEÇİYOR”
Bu meselenin, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki bir mesele olmadığının altını
çizen Davutoğlu, “Bu mesele Türkiye ile
Yunanistan’ın birlikte, Suriyeli
mültecilerle birlikte mağdur olduğu bir
meseledir. Birlikte bundan sonra
uluslararası toplumu harekete geçmeye
çağıracağız. Her türlü tedbiri kendi
aramızda alacağız insani trajediler
olmaması için. Yine oluşturduğumuz
komitelerle çalışacağız. Avrupa Birliği
içinde çalışacağız.” dedi.
Sorunun çözümünün Şam’dan
geçtiğine işaret eden Davutoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şam’da

halkını temsil eden ve halkla bütünleşen
bir idare ve teröre karşı hep beraber
vereceğimiz, DEAŞ başta olmak üzere
yürütülecek mücadeleyle bunu
aşabiliriz. Ama şunu görmekten
memnun oldum; Sayın Çipras da biz de
aynı perspektiften bu sorunun çözülmesi
konusunda aynı yaklaşımı
benimsiyoruz.”

“İŞBİRLİĞİ BÜTÜN
DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR”
Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Çankaya
Köşkü’nde yaptığı baş başa ve heyetler
arası görüşmelerin ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında, ziyaretinin
bölgeyi ve tüm dünyayı ilgilendiren
gelişmelerin olduğu kritik bir anda
gerçekleştiğini söyledi.
Ziyaretinin iki ülke arasındaki
ilişkilerde yeni ve ümit veren bir
çerçeveyi sembolize ettiğini dile getiren
Çipras, “İşbirliğimiz Avrupa’daki bütün
dengeleri değiştirebilir, bunu
değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

İki ülke arasında sorunlar da
olduğuna vurgu yapan Çipras, Türkiye
ile Yunanistan arasında Salı akşamı
oynanan dostluk maçına atfen, zaman
öldürmek için yapılan yan paslar yerine
her zaman atak oynanan futboldan yana
olduğunu ifade ederek, “Göçmen akını,
Ege’de meydana gelen insanlık krizleri,
terörizm maalesef olumsuz bir atmosfer
doğuruyor bölgemizde. Bu tehditlere

anlayış ve işbirliği lazım.” diye konuştu.
Avrupa’nın da bu konuda
sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini
belirten Başbakan Çipras, “göçmenlere
illegal bir şekilde göç yollarını
kullanmalarının ortadan kaldırılması
amacıyla onlara yasal bir yerleşim
teminatı verilmesi gerektiğine” dikkat
çekti.
Türkiye ile işbirliği ve ikili ilişkiler
çerçevesinde dışişleri bakanlıkları ve
kamu düzeni ve göç konularında ilgili
kurumlar arasında acilen bir işbirliğinin
başlatılmasına karar verdiklerini dile
getiren Çipras, Yunan Sahil Güvenlik
Komutanının, Türk mevkidaşıyla
aralarındaki iletişimin artırılması
amacıyla somut önlemlerin alınması
noktasında mutabakata varıldığını
kaydetti.
Çipras, “Sadece polisiye önlemlerle
bunlarla mücadele etmeye devam
edeceksek, bu sorunu çözemeyiz.
Türkiye’de 2,5 milyona yakın göçmen var.
Her şeyden önce bu insanların sadece
Türkiye’deki varlıklarına ve Yunanistan’a
nakledilmeleri konusuna takılıp
kalmamalıyız. Bu insanların neden
evlerinden kaçtıklarını anlamamız
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Çipras, odaklanılması gereken
noktanın Avrupalıların Türkiye ile yük
paylaşımı yapması olduğunu belirterek,
“Göçmenlerin gidecekleri yerlere
yerleştirilmesi amacıyla daha güvenilir
ve inanılır çözüm ortaya konması
gerekiyor.” dedi.

“KIBRIS’TA ÇÖZÜM İÇİN
TOPLUMU CESARETLENDİRMEYE
KARAR VERDİK”

AB’YE ÜYELİK SÜRECİ
Davutoğlu, üzerinde durdukları üçüncü
noktanın da Avrupa kıtasının geleceği
konusunda Türkiye ve Yunanistan’ın
ortak tavır alması ve AB sürecine
Yunanistan’ın bakışı olduğunu aktardı.
Yunanistan’ın, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne üyelik sürecini desteklediğine
işaret eden Davutoğlu, “Kendilerine
teşekkür ediyorum. Son yıllarda birçok
konuda da öncülük ettiler. Bu kritik
aşamada da Yunanistan’ın, Türkiye’nin
AB üyeliğine verdiği katkıyı artıracağına
inanıyoruz. Çünkü Avrupa kıtası
hepimizin ortak kıtasıdır ve Türkiye’nin
AB üyeliği Yunanistan da dahil olmak
üzere Akdeniz’in ve Güneydoğu
Akdeniz’in Avrupa’daki gücünü
artıracaktır. Bu çerçevede Yunanistan ile
Avrupa sorunları bağlamında ciddi bir
işbirliği içinde olma konusunda birlikte
bir yaklaşımımız var.” diye konuştu.
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karşı koyabilmek amacıyla işbirliği
yapmamız gerekiyor.” dedi.

“AVRUPA DA SORUMLULUK
ÜSTLENMELİ”
Türkiye’nin son yıllarda Suriye’deki
çatışmalardan kaynaklanan insan
akınından dolayı çok büyük bir yükün
altına girdiğini de hatırlatan Çipras,
buna çözüm bulmak amacıyla bir
yöntem belirlemek gerektiğini kaydetti.
Bu krizin sadece Türkiye’nin ya da
Yunanistan’ın sorunu olmadığını ifade
eden Çipras, “Yunanistan son 8 ayda
büyük miktarlarda mülteci akınlarına
maruz kaldı. Tabi bu kişilerin nihai
hedefi Yunanistan’da kalmak değil, aynı
zamanda Avrupa’ya da gitmekti. Türkiye
misafirperverlik çerçevesinde 2,5
milyondan fazla göçmen ağırlıyor.
Yunanistan’a 650 bin civarında göçmen
geldi. Bu konuda elbette atılması
gereken daha fazla adım var. Karşılıklı

Ortak basın toplantısında konuşan
Çipras, “Kıbrıs’ta iki toplumu adil ve
kalıcı çözüm bulmak amacıyla
cesaretlendirmeye karar verdik” ifadesini
kullandı.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI
ÇİPRAS’I KABUL ETTİ
Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakanı Aleksis
Çipras’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat
sürdü.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Başbakan Aleksis Çipras ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Çipras’ın konakladığı
Sheraton Otel’e CHP Genel Başkan
Yardımcısı Faik Öztrak, Ankara
Milletvekili Aylin Nazlıaka ve Gençlik
Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç
Yıldız’dan oluşan heyetle geldi. Basına
kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir
saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama
yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik
Öztrak, bölgede yaşanan mülteci sorunu,
Kıbrıs ve Ege sorunları ile Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğiyle ilgili
konuların ele alındığını bildirdi.
Öztrak, “Türkiye ve Yunanistan
arasındaki kültürel faaliyetlerin daha da
geliştirilmesi, iki ülke arasındaki samimi
ilişkilerin güçlenmesine neden
olacaktır.” dedi.

HDP’YLE GÖRÜŞME
Bu arada, HDP Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ, Sheraton Otel'de Çipras ile
görüştü. Yaklaşık 1 saat süren
görüşmeden sonra gazetecilere açıklama
yapan Yüksekdağ, Çipras’ın
“mücadelenizi hayranlıkla izliyorum”
ifadelerini kullandığını söyledi.
Yüksekdağ, “Sayın Çipras, Türkiye’de
çok zorlu bir demokrasi mücadelesi
yürütülüyor ve zorlu koşullarda sizlerin
bu direnme azmini, çizginizde ısrar etme
azminizi göstermeniz bizim ilham
aldığımız bir duruş” dediğini ifade etti.
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“Trakya barış içinde birlikte
yaşamanın bir örneği”
ÇANKAYA Köşkü’nde gerçekleşen görüşmeden sonra yapılan
ortak basın toplantısında Başbakan Aleksis Çipras, Batı Trakya’nın
barış içinde birlikte yaşamanın bir örneği olduğunu söyledi.
Bir Türk gazetecinin “Batı Trakya Türkleri’nin Atina’da cami
yapılması talebi” konusunda yönelttiği soruyu yanıtlarken Çipras,
“Trakya, farklı kültürlerin ve geleneklerin, barış içinde ve yapıcı
bir şekilde birlikte yaşamasının örneğidir.” ifadelerini kullandı.
Batı Trakya’da onlarca caminin bulunduğunu söyleyen Çipras,
“Yunanlı Müslümanların” dini vecibelerini yerine getirmekte özgür
olduklarını söyledi.
Atina’da cami yapılması yönünde Yunan hükümetinin kararı
olduğunu söyleyen Çipras, bunun dini özgürlükler konusunda her
türlü hakka sahip olan Trakya’daki Müslüman Yunanlılarla bir
ilgisi olmadığını söyledi.

Çipras: “Azınlıkla ilgili daha faal ve çağdaş
bir politikaya ihtiyacımız var”
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Batı Trakya’da
azınlığın eğitim ve din alanında daha faal ve
çağdaş politikaların gerektiğini söyledi. Türkiye
ziyareti öncesinde Hürriyet gazetesinden Yorgo
Kirbaki’ye konuşan Başbakan Aleksis Çipras,
Türk – Yunan ilişkilerinin yanı sıra mülteci
sorununa da değindi.
Çipras açıklamasında, “Azınlığın tüm
bileşenlerinin eğitim ve din alanlarındaki
ihtiyaçları için daha faal ve çağdaş bir politikaya
ihtiyacımız var. Türkiye’de olumlu adımlar
atıldığını gördük. Başka adımların da atıldığını
görmeyi ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türk-Yunan
dostluğuna
katkıda
“Çipras’ın açıklaması sevindirici”
bulunmaya hazır”
bir açıklama yapması sevindirici. En azından
söylediklerimizin, aktardıklarımızın yer tuttuğunu
söylemek mümkün.” dedi.
Azınlığın sorunlarını önem sırasına göre eğitim,
müftülük, vakıflar ve milli kimlik olarak sıraladığını
kaydeden Hüseyin Zeybek, “Gerek muhalefetteyken,
gerekse iktidardayken azınlığın sorunlarını partiye
sözlü ve yazılı olarak ilettik. Ümit ediyoruz ki
bunlarla ilgili çözümler yavaş yavaş gelir.” diye
konuştu.

“TEKLİF YAPILMADI AMA BİZE DE GÖREV
DÜŞERSE SEVE SEVE KABUL EDERİZ

SİRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti
öncesinde yaptığı “Azınlıkla ilgili daha faal ve
çağdaş politikaya ihtiyacımız var” açıklamasını
değerlendirdi.
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’in sorusunu
yanıtlayan Milletvekili Hüseyin Zeybek, Çipras’ın
Türkiye ziyareti öncesinde Hürriyet’e verdiği
mülakatta Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili olarak,
“Azınlığın tüm bileşenlerinin eğitim ve din
alanlarındaki ihtiyaçları için daha faal ve çağdaş bir
politikaya ihtiyacımız var.” yönündeki
açıklamasının sevindiri olduğunu söyledi.

“AZINLIK SORUNLARINI AKTARMIŞTIK”
Zeybek, “Biz SİRİZA’daki üç azınlık milletvekili
olarak ve bölgemizdeki diğer milletvekili
arkadaşlarımızla, azınlığı ve bölgeyi ilgilendiren
sorunları aktardık ve aktarıyoruz. İskeçe İl Teşkilatı
olarak da bunları aktardık. Sayın Başbakanın böyle

Başbakan Çipras’ın Türkiye ziyaretini çok önemli bir
gelişme olarak gördüğünü ifade eden Milletvekili
Zeybek, bu ziyarete eşlik etmeleri için SİRİZA’daki
üç azınlık milletvekiline bir öneri gelmediğini
söyledi. Zeybek şöyle konuştu: “Bize ziyarete
katılmamızla ilgili bir teklif yapılmadı. Zaten
bugünlerde mecliste çok önemli yasalar
görüşülüyor. Sayın başbakana hükümet sözcüsü
dışında bir milletvekili eşlik etmiyor. Tabii ki bizden
bir milletvekili de bu ziyarete eşlik etseydi iyi olurdu.
Ancak bizim önceliğimiz bu değil. Sayın Başbakanın
Türkiye’ye gitmesi ve bu görüşmenin yapılması çok
önemli ve sevindirici. Biz azınlık milletvekilleri
olarak bundan memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerin
gelişmesini istiyoruz. Bize de ihtiyaç duyulursa seve
seve kabul eder ve katkı yapmaya çalışırız. Fakat biz
kendiliğimizden böyle bir süreçte yer alamayız. Yani
bu olay bizim ‘olmazsa olmaz’ımız değil. İlla ki ‘biz
de gideceğiz, biz yoksak olmaz’ gibi bir tavır içinde
değiliz. İşin özüne bakmak lazım. İki ülke
arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayanması,
sorunların masaya yatırılması ve konuşulması
önemli. Mutlaka bizim sorunlarımız da masaya
yatırılacak diye inanıyoruz.”

BTTDD’den yapılan açıklamada, iki
ülke arasındaki dostluğun mayasının
Batı Trakya Türkleri olacağı belirtildi.
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri’nin çatı kuruluşu
olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD),
Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada,
“Batı Trakya Türkleri Türk – Yunan dostluğuna katkıda
bulunmaya hazır” mesajı geldi.
“Türk – Yunan Dostluğu gelecek adına umut veriyor”
başlığı altında yayımlanan yazılı açıklamada, Çipras ve
Davutoğlu’nun Ankara’daki resmi temaslarında ana
gündem maddesinin mülteci sorunu olacağı, ancak azınlık
konusunun da masada yerini alacağı ifade edildi.
Her iki ülke başbakanının görüşmelerde dostluk
mesajları verdiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye’de
1923’ten beri Yunanistan’dan (Batı Trakya) göç etmiş 750.000
civarında Batı Trakya Türkü yaşamaktadır. Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği de 1946 yılında kurulmuş 20
binin üzerinde üyesi olan ve bu çatı altında heyecanla
azınlık için atılacak adımları bekleyen bir toplum
mevcuttur. Derneğimizin Batı Trakya’da yaşayan azınlığın,
azınlık haklarını kullanabilen ve eşit Yunan vatandaşı
olarak yaşamasını istemekten başkaca bir amacı
bulunmamaktadır.” ifadeleri dikkat çekti.

“EGE BİR GÜN BARIŞ GÖLÜ OLACAK”
Türkiye’de yaşayan Batı Trakya Türkleri olarak, Türk- Yunan
dostluğuna en büyük katkıyı sunmaya hazır olduklarının
altı çizilen yazılı açıklamanın son bölümünde, “Ege Barış
gölüne dönecek, Batı Trakya dostluk köprüsü olacaksa,
bunun mayası da Batı Trakya Türk toplumu olacaktır. Ege
bir gün barış gölü olacak. Buna inanıyor ve umut ediyoruz.”
denildi.
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FUEN’in Türk azınlıkları toplantısı Bakü’de yapıldı
20 Kasım 2015

AVRUPA Halkları Federal Birliği
(FUEN) Türk Azınlıkları / Toplulukları
Çalışma Grubu’nun (TAG) 2. yıllık
toplantısı, 9 – 12 Kasım tarihleri arasında
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
gerçekleşti. Toplantıya Avrupa’nın altı
farklı ülkesinden Türk azınlık ve
topluluklarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda Batı Trakya Türk azınlığını,
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
Başkanı Halit Habipoğlu ile Başkan
Yardımcısı Sami Yusuf, Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi’nden Aydın Ahmet,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği yönetim kurulu üyelerinden
Yüksel Esat ile Mehmet Mehmet temsil
ettiler.
Toplantıya Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türklerini temsilen Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği, Ahıska Türklerini
temsilen Milletlerarası Meshet Türkleri
Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan Meshet
Türkleri Cemiyeti, Karaçay-Balkar
Türklerini temsilen Karaçay-Balkar

GÜNDEMhaber

Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme
Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kırım
Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli
Meclisi, Kırım Karaimleri’ni temsilen
Kırım Karaimler Birliği katıldı. Ayrıca
toplantıya FUEN’e henüz üye olmayan
Moskova’daki Kumuk Türklerinin
temsilcisi Kumuk Derneği katıldı.
15 kişinin katıldığı toplantının ilk
gününde, Bakü’nün tarihi ve kültürel
yerleri ziyaret edildi. Heyet ilk olarak,
Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar
Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan
halkına ve devletine hizmette bulunmuş
kişilerin kabirlerinin bulunduğu Fahri
Hıyaban’ı (Mezarlığı) ziyaret etti ve
Haydar Aliyev’in mozolesine çiçek
bıraktı. Türk toplulukları temsilcileri,
1918 yılında Bakü Muharebesi’nde şehit
düşen Azeri ve Türk askerlerin
defnedildiği yer olan, daha sonra 20
Ocak 1990 gecesinde Sovyet Ordusu’nun
Bakü’ye girerek yüzlerce kişinin
ölümüyle sonuçlanan Kara Ocak denilen
olaydan sonra “Şehitler Hiyabanı” adını

alan şehitliği ziyaret etti. Heyet, T.C.
Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş ile
görüştü. Bakü’deki Şirvanşahlar Sarayı
da ziyaret edilen yerler arasında yer aldı.
FUEN temsilcileri, Azerbaycan
Cumhuriyeti Milletlerarası,
Çokkültürlülük ve Dini Konularda
Cumhurbaşkanı nezdinde Bakan Kamal
Abdullayev ile görüştü. Bakan ile
gerçekleştirilen toplantıda FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu, FUEN’i ve
FUEN Türk Azınlıkları / Toplulukları
Çalışma Grubu’nu tanıttı. Habipoğlu,
atayurtlarından sürgün edilen Ahıska
Türkleri’nin Gürcistan’a dönüşü
konusunda uluslararası arenada
Azerbaycan’ın desteğini istedi.

“AZINLIK EĞİTİMİ ÖZERK
YAPISINI YİTİRİYOR”
11 Kasım Çarşamba günü, FUEN Türk
Azınlıkları Çalışma Grubu’nun yuvarlak
masa oturumları gerçekleştirildi.
Toplantının birinci oturumu, Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarının ele alınmasıyla
başladı. Birinci oturumda söz alan DEB
Partisi Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet, Batı Trakya Türkleri’nin eğitim
ve etnik kimlik sorunlarına değindi.
BTAYTD Genel Sekreteri Mehmet
Memet de Batı Trakya Türkleri’nin
barışçıl amaçlarla toplanma hakkının
ihlal edildiğini belirtti. Nefret suçlarının
her yıl olduğu gibi geçmiş yılda da
devam ettiğine değinen Memet, eğitimde
en önemli gelişmenin 4310/2014 sayılı
kanunun yürürlüğe girmesiyle
yaşandığını, azınlık eğitiminin özerk
yapısını her yıl giderek yitirdiğini ve

altyapı sorunlarının devam ettiğini
söyledi.
Toplantıda sırasıyla Rodos, İstanköy
ve Onikiada Türkleri, Kırım Tatar Meclisi
ve Kırım Karayimler, Balkar-Karaçay
Türkleri, Meshet Türkleri Cemiyeti
Azerbaycan’da «VATAN», Milletlerarası
Meshet Türkleri Cemiyeti «VATAN»
temsilcileri de söz alarak yaşadıkları
sorunları katılımcılarla paylaştılar.
Aynı gün gerçekleştirilen toplantıda
Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu,
FUEN Türk Azınlık ve Toplulukları
Grubu’nun son bir yılda gerçekleştirdiği
çalışmaları aktardı. Ardından tüm üye
azınlıklar / topluluklar, son bir yılda
kendi toplumlarında cereyan eden
gelişmeleri dile getirdiler.
Toplantıya ilk kez katılan Kumuk
Derneği Başkanı Ramazan Alpaut,
bugün büyük bir nüfusu Dağıstan’da
yaşayan Kumuk Türkleri hakkında bir
sunum yaptı. Alpaut, Rusya
coğrafyasında yaşayan Türk toplulukları
hakkında da ikinci bir sunum
gerçekleştirdi.
Ardından ev sahibi kuruluş Ahıska
Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da VATAN
Başkanı İbrahim Ziyaoğlu, Ahıska
Türkleri’nin Gürcistan’a dönüşü
sorununu aktardı ve taleplerini sıraladı.
Devamında Kumuk Derneği Başkanı
Ramazan, ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı Arık,
uluslararası düzeyde FUEN’in Türk
azınlıkları / topluluklarına yönelik
gerçekleştirdiği çalışmaları dile getirdi,
uluslararası örgütler nezdinde
yürütülebilecek çalışmaları aktardı.

Lefkada’da deprem: 2 ölü
LEFKADA adasının batısında, 17 Kasım
sabahı saat 09.10’da meydana gelen 6,1
şiddetindeki depremde 2 kişi hayatını
kaybetti.
Lefkada adası Ponti köyünde 65 yaşında
bir kadının, deprem sırasında dağdan
kopan büyük bir kaya parçasının evinin
üzerine düşmesi sonucu hayatını
kaybettiği bildirildi. Lefkada’nın Athani
köyünde ise 82 yaşında bir kadın
depremde çöken evin altında kalarak
yaşamını yitirdi.
Depremin merkez üssünün Lefkada
adasının 13 kilometre batısı olduğu
belirtildi. Depremin deniz derinliği ise 5
kilometre olarak tespit edildi.
Deprem uzmanı Prof. Kostas Papazahos

yaptığı açıklamada, depremin 6.1 ila 6.3
şiddeti aralığında olduğunu kaydetti.
Papazahos, bunun Lefkada için tipik
depremlerden biri olduğunu kaydetti.
Bu arada, Lefkada adasında
öğrencilerin okullardan ayrılmaları istendi.
Teknik ekipler de ana yollarda hasar olup
olmadığını tespit için çalışma yürütüyor.
Dağ ve tepelerden kopan kaya parçaları
sebebiyle bazı yolların kapalı olduğu
bildirildi. 6.1 şiddetinde depremin
ardından 2 güçlü artçı sarsıntı daha
meydana geldi.
Deprem İyon Denizi’ndeki tüm
adalarda, Mora yarımadasının önemli bir
bölümünde ve Yanya çevresinde de
hissedildi.
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cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Et tüketiminde
dikkat edilmesi gerekenler
t insan beslenmesi için
çok önemli bir besindir.
Bu yüzden mutlaka
tüketilmesi gerekir. Bununla
birlikte et üretiminde güvenlik
önlemlerine dikkat
edilmediğinde de insan
sağlığına çok zarar verecek ve
zehirlenmelere sebebiyet
verebilecek bir gıdadır. Bu
yüzden üretimi, halk ve toplum
sağlığı açısından, mutlak
kontrol gerektiren bir besindir.
Hayvanlardan insana geçen
yaklaşık 200 çeşit hastalık
olduğu göz önüne alınırsa,
özellikle kurbanlıkların hijyenik
bir ortamda kesilip, etlerin
buzdolabında uygun bir
sıcaklık ortamında saklanması,
tüketilirken de iyi pişirilmesi
gerekir.
Hayvanın kesimi sırasında
kanının iyice akıtılması çok
önemlidir. Hayvanın kanı ne
kadar çok akıtılırsa etteki
lezzet ve kalite de o oranda
artar. Yani hayvan kesilir
kesilmez hemen yüzme
işlemine geçilmemeli, kanı
iyice akıtılmalıdır.
Hayvanlar kesildikten sonra
etinin hemen tüketilmesi de
doğru değildir.
Bunun nedeni, etteki kaslar,
belli bir süre sonra ete
dönüşeceğinden, kesilen
hayvanın eti en az kesildikten
12 saat sonra tüketilmelidir.
Ayrıca etler buzdolabına tek
porsiyonluk ambalajlar halinde
saklanmalıdır. Dondurulmuş
etin çözüldükten sonra bir
kısmının kullanılarak diğerinin
yeniden buzluğa konulması çok
yanlıştır. Bu şekilde bir
uygulama ile etler mikrop
kapar ve insan sağlığına zarar
verebilir. Ayrıca kurbanlık
hayvanlar kesilirken yapışan
kıllar mikrop üremesine,
dolayısıyla etin bozulmasına
neden olur.
Serbest kesilen hayvanın
etinde (özellikle kurbanlık

E

etlerde) sarılık ve kan pıhtısı, iç
organlarında ise parazit
görülmesi halinde mutlaka bir
veteriner hekime başvurulması
gerekir.
Özellikle çocukların gelişimi
için et tüketimi çok daha
önemlidir. Ancak çocuklara
yedirilen etin çok iyi pişirilmesi
gerekir. Ayrıca bir seferde çok
aşırı et tüketimi sindirim
sisteminde bozulmalara neden
olabilir. Tüketimde mutlaka
yeteri miktarda ve son kullanım
tarihi geçmemiş ürünler ve
menşei belli ürünler
seçilmelidir.
Sakatatların tüketilmesinde
de herhangi bir sorun
olmaz…Sakatatların minareller
açısından çok zengindir ancak
bu tür ürünlerde su oranının
yüksek olmasından dolayı çok
kolay bozulduğu asla
unutulmamalıdır.
Tüketimlerinde hijyen mutlaka
dikkate alınmalıdır.
Özellikle son günlerde
gündemde olan et
ürünlerindeki hileler göz
önünde bulundurulduğunda,
market raflarındaki hazır et
ürünlerinin tüketilmesinde,
tüketicinin son derece dikkatli
olması gerekir. Mutlaka menşei
belli ürünler tüketilirken,
ürünlerin son kullanım tarihleri
dikkatle incelenmelidir.
Mümkün olduğu kadar tek
hayvandan elde edilen ürünler
tercih edilmeli, karışık hayvan
etlerinin bir arada sunulduğu
ürünler (tavuk-dana veya
tavuk-hindi gibi) tercih
edilmemelidir. Tüketici, hangi
hayvanın etini tükettiğini
mutlak surette bilme hakkına
sahiptir. Ürün etiketlerinde
mutlaka hayvan menşei belli,
kesim yerleri ve tarihleri belli
bilgiler bulunmalıdır. Aksi
ürünler tercih edilmemelidir.
Hepinize sağlık dolu bir yaşam
dilerim…
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Ercan Ahmet’ten,
Encümenler Birliği genel
kuruluna katılma çağrısı
BATI Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, 22 Kasım Pazar
günü yapılacak olağan genel
kurula tüm encümen
heyetlerinin katılması
çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Ahmet,
köylerdeki tüm encümen
heyetlerinin kongreye
katılmasının önemine değindi.
22 Kasım Pazar günü
Encümenler Birliği’nin olağan
kongresini yaptığını anımsatan
Ahmet, “Bu derneğin bir üyesi
olarak kongreye bütün
encümenlerin katılmasını talep
ediyoruz. Toplantı yeter sayısı
olmadığı takdirde, 29 Kasım’da
yeniden bir toplantı yapmak
zorunda kalacağız. Ancak kış
dönemi içinde
bulunduğumuzdan dolayı
havaların da kötü olma
ihtimalinin de göz önünde
bulunduracak olursak, bu
toplantının bu hafta
gerçekleşmesini istiyoruz.
Çünkü bu toplantıda önemli
kararlar almak istiyoruz. Bu
hafta sonu yapılacak olağan
genel kurula azınlık
milletvekillerimizin yanı sıra,
İskeçe ve Gümülcine’deki SÖPA
dernek başkanlarının da davetli
olduğunu ve kendilerinin de bu
toplantıya katılacaklarını
belirtmek istiyorum. Bu
toplantıda okulları kapanan

öğrencilerin ulaşım sorunu
başta olmak üzere, bazı
okullardaki Cuma tatili
uygulaması sorunu ele alınacak.
Bu toplantıda alacağımız
kararları ilgili bakanlıklara
ileteceğiz.”
Genel kurulun azınlık eğitimi
açısından son derece faydalı
olacağını kaydeden Başkan
Ahmet, Rodop İli Eğitim
Müdürü İlias Hancis’in azınlık
okullarına bir yazı gönderdiğini
ve söz konusu yazıda, azınlık
Okulları Encümenler Birliği’nin
azınlık okullarına ilettiği
yazının yayınlanmamasını
istediğini söyledi.
Söz konusu yazıda,
Encümenler Birliği’nden gelen
taleplerin yerine
getirilmemesinin istendiğini
belirten Ahmet, Hancis’in bu
konuda kendisini

GÜNDEM

GENEL KURUL İDADİYE’DE
22 Kasım Pazar günü
Gümülcine’deki Azınlık Merkez
Türk İlkokulu’nun (İdadiye)
müsamere salonunda
gerçekleşecek olan genel kurul
saat 17:00’de başlayacak.

FİYAKA Dergisi edebiyat
yarışması düzenliyor

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen
abonelerimizin, Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.

bilgilendirmediğini dile getirdi.
Hancis’in bu yazılı açıklamasını
anlamsız ve yersiz bulduğunu
söyleyen Ahmet, kendilerini
anlamakta güçlük çektiğini
kaydetti.
Son olarak Ercan Ahmet,
“Bizler öğretmen ve velilerin
beraber çalışmalarını istiyoruz.
Çünkü eğitimde, öğrenci – veli okul ilişkisi son derece
önemlidir. Ancak bu şekilde
hareket ettiğimiz takdirde
başarılı olabiliriz.” diye
konuştu.

BATI Trakya’da yayımlanan
Fiyaka dergisi öncülüğünde
gençlere yönelik edebiyat
yarışması düzenleniyor.

Şiir, öykü ve deneme olmak
üzere üç dalda
gerçekleştirilecek yarışmanın
konusu serbest olacak.

Yarışmaya katılacak kişilerin en
çok iki eserle yarışmada yer
alabileceği ifade edildi.
Yarışmacıların eserleri ile
birlikte kısa özgeçmişlerini
göndermeleri ve gönderdikleri
eserin daha önce herhangi bir
yerde yayımlanmamış olması
gerekiyor.
Lise ve üniversitede okuyan
öğrencilerin katılabileceği
yarışmaya için 20 Aralık tarihine
kadar
fiyakaedebiyar@gmail.com
adresine başvuruda
bulunulması gerekiyor.
Yarışmaya katılan eserlerin
seçici kurul tarafından
değerlendirileceği ve dereceye
girenlere çeşitli ödüller
verileceği belirtildi. Edebiyat
yarışmasının ödülleri şöyle:
Birincilik Ödülü: Dizüstü
Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Kitap Seti
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Lenovo A7000’ni inceleyelim...
LENOVO, A7000 ile fiyat/performans
noktasında başarılı bir mulitmedya
telefonu üretmiş.
Bugün, Lenovo A7000’i detaylıca
inceleyeceğiz. Fakat ona geçmeden önce
Lenovo’nun son yılların en iyi çıkış
yapan akıllı telefon markaları arasında
olduğunu da söylemek gerekiyor. Firma,
birbiri ardında sunduğu cep telefonu
modelleriyle hem fiyat/performans
çizgisine hem de üst gömlek modellere
iyi örnekler sundu. Peki, A7000
modelinde kullanıcılara neler getiriyor.
Şimdi hep birlikte yakından bakalım.
Lenovo A7000, az önce de
söylediğimiz gibi fiyat/performans
çizgisine odaklanmış bir model. Şu an
pazarda 200€ya bulunabilen telefon, bu
fiyatıyla fazlasıyla agresif. Firma
tarafından bize verilen bilgiye göre de
Lenovo’nun en çok satan modellerinin
başında geliyor. Yakın zamanda ülkece
geçiş yapacağımız 4.5G’ye de tam destek
veren telefon, öte yandan çift SIM kart
özelliğiyle de dikkat çekiyor.
A7000, boyutları itibariyle biraz
büyük telefonlardan hoşlananlara hitap
ediyor. Zira 5.5 inç büyüklüğünde bir
ekranın sahibi. Buna rağmen bazı
telefon modellerinin aksine ince kalmayı
başarmış bir telefon olan A7000, 8 mm
kalınlığında ve 140 gram ağırlığında.
Arka yüzeyiyle plastik bir malzemeyle
gelen telefonun arka kapağının
açılabilmesi, bataryayı değiştirmek
isteyenler için güzel haber. Arka kapağı
kolayca açabiliyor ve bataryaya
erişebiliyorsunuz. Ayrıca burada çift SIM
kart slotu ve microSD kart noktasının
bulunduğunu da söyleyelim.
Güç butonu ve ses butonları telefonun
sağ kenarında kendine yer buluyor. Üst
kısımda da kulaklık ve microUSB
bağlantı noktaları mevcut. Tekrar arka
yüzeye dönecek olursak, burada

gövdenin sağ kısmına hoparlörün
konumlandığını görüyoruz. Hoparlör
için ilginç bir yer fakat oyun oynarken
veya video izlerken hoparlörün el altında
kapanmaması için güzel bir nokta.
Lenovo A7000, kutu içerinde de
zengin aksesuarlar sunuyor. Şarj
adaptörü ve USB kablosunun yanında
kulaklık, ekran koruyucu film ve şeffaf
kasa korumasıyla beraber, böylece
kullanıcıların telefona ek harcama
yapmalarının önüne geçiliyor.
Lenovo A7000, 5.5 inç boyutunda
720x1280 piksel, yani HD çözünürlük
sunan bir ekranla geliyor. Ekran paneli
IPS tercih edilmiş. 267 ppi piksel
yoğunluğunda olan model,
muadilleriyle rekabet edebilecek
düzeyde. Ekranın gövdeye oranı yüzde
71.7 seviyesinde. Çerçevelerin biraz kalın
tutulduğu görülebiliyor. En azından alt
kısımdaki alan boş geçilmemiş ve buraya
kapasitif Andorid butonları
yerleştirilmiş. Ancak bu tuşların
ışıklandırmalı olması iyi olurdu. Her ne
kadar bir süre sonra yerlerini
karıştırmıyor olsanız da, karanlıkta
göremiyorsunuz.
Android 5.0 Lollipop işletim
sistemiyle gelen A7000, elbette
Lenovo’nun diğer modellerinden de
aşina olduğumuz gibi Vibe arayüzünü
bizlere sunuyor. Bu arayüzünü, daha
önceki incelemelerimizde de
beğendiğimizi söylemiştik. Hem geniş
bildirim çubuğu hem de geniş tema
seçenekleriyle beraber, kullanıcılara
geniş seçenekler sunuyor.
Peki, telefon ne gibi teknik altyapının
sahibi? Şimdi biraz da bunlardan
bahsedelim.
Lenovo A7000, orta segmente
yerleşen bir telefon modeli. Hal böyle
olunca orta segmente yakışır teknik
ekipmanları getiriyor. Fakat kadroda

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Davul,
Faraş 2) Ek, Rafineri 3)
Fok, Beniz 4) Trafo,
Afişe 5) Etyaran, Li 6)
Aksu, Ni 7) Frenk, Star
8) Ta, Stok, Ani 9) Alet,
Raspa 10) Dam, Simya
11) Ataman, Pa 12) Ba,
Pruva 13) Ebe,
Drahoma 14) Turna,
Titan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Defter, Tababet 2)
Akort, Fal, Tabu 3)
Kayar, Eda, Er 4) Ur, Fa,
Estamp 5) Laborant,
Marda 6) Fe, Akkor, Nur
7) Finans, Kas, Vat 8)
Anif, Us, Sipahi 9)
Rezil, Tapma, Ot 10) Ar,
Şinanay, Ama 11) Şike,
İri, Aklan.

SOLDANSAĞA
1) Şifa amacıyla hastaya okunan dua – Resim veya
harfle yapılan işaret 2) (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük – Akla ve gerçeğe aykırı – Namus, haya 3)
Firavun mezarı – (İngilizce) Çıkış 4) Bir nota –
(kısaca) Anadolu Ajansı – Yapıların üstündeki kiremit
kaplı bölüm 5) Mısır unu yemeği 6) Bulgar para birimi – Dingil 7) (halk dili) İşte, burada – Atılgan, gözü
pek – Oyunda kağıt atma sırası 8) Güreşle boksu
veya yumruk dövüşünü birleştiren spor karşılaşması
– Lakin, fakat 9) Tümör – Dünyanın uydusu –
Gelinlerin başlarına takılan süs 10) Hakkından
vazgeçme – Baryum’un simgesi 11) Platin’in simgesi
– Belirli bir günün öncesi 12) Tanrı tanımaz kimse –
Şebnem – Ut çalan kimse 13) Slayt – Kauçuktan
ayakkabı 14) Bir kimsenin kız kardeşinin kocası –
Sarhoş bağırması.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Hıristiyan yortusu – Mülkiyet belgesi – Yalın 2)
Kuruntu, kuşku, vehim – Dildeki işaretler – (psikoloji)
Ruh 3) Taşıtın aydınlatma düzeneği – Meydan, saha
– Oldukça, hayli 4) Kamu – Oyun kağıdı – Pişmiş
sıcak yemek 5) Çölde esen rüzgar – Yolculukta, geminin veya yükünün gördüğü zarar 6) Karışık renk –
Sıkıntı, dert 7) Çalışma, emek – Bir gemiye yükleme
veya boşaltma için tanınan süre 8) Birinin buyruğu
altında olan görevli – Büyük tren istasyonu – Gelecek
– Kalay’ın simgesi 9) Adanılan şey, nezir – Yemek
yemesi gereken – (Farsça) İpekli peştemal 10) (jeoloji) Toprak – Zehir, ağı – Dolunay 11) Çoğalma – Dıştan
uygulanan ilaç – Yapma, etme.

sırıtan bazı noktaların olduğunun da
altını çizmek gerekiyor.
Orta sınıf için gayet akıcı performans
gösteren MediaTek MT6752m
yongasından güç olan A7000, 8
çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle 1.5 GHz
gücünde çalışıyor. Buna 2 GB RAM’in
eşlik ettiği telefonda, dar bir depolama
kapasitesiyle karşılaşıyoruz. 8 GB gibi
daha çok giriş segmentinde sunulan bir
kapasiteyle gelen telefon, mutlaka bir
microSD kart sahibi olmanızı
gerektiriyor. Zira biz elimizdeki modele
birkaç test uygulaması ve Real Racing 3
indirdiğimizde, geri kalan kullanılabilir
alanın 2 GB dolayında olduğunu gördük.
Keşke bu alan 16 GB olarak sunulsaymış
demeden geçemiyoruz.
Telefonun batarya kapasitesi ise 2900
mAh. Bu da A7000’in, tüm gün boyunca
rahatlıkla kullanabileceğiniz bir telefon
modeli olduğunun göstergesi. Elbette
bunda geniş batarya kapasitesi kadar,
ekranın HD olarak tercih edilmiş
olmasının da katkısı büyük.
Kablosuz bağlantıları arasında 4G’nin
yanı sıra Bluetooth 4.0, 802.11 b/g/n
standartlarında Wi-Fi ve A-GPS sunan
telefonda, NFC ise tercih edilmemiş.
Lenovo A7000, kameralarıyla da
temel kullanımı destekliyor. Ön
kamerada 5 megapiksel, arka kamerada
ise 8 megapiksel lenslerin olduğu
telefonda, özelleştirmelerden kaçınılmış.
Optik imaj sabitleyici gibi önemli bir
unsuru göremediğimiz arka kamerada
gece çekimleri için çift LED flaş ise
bulunuyor. Arka kamera, sosyal medya
paylaşımları için yeterli, fakat çok iddialı
olmadığını söyleyebiliriz. Üst
çözünürlükte 16:9 görüntü formatında
fotoğraf çekebiliyor olması ise, bazı
muadillerine göre sevindirici. Öte
yandan HDR gibi bir opsiyonun
olduğunu ve arabirimde panorama ve
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efekt modlarını da görebiliyoruz. Arka
kameranın Full HD video kaydı
yapabildiğini de belirtelim.
Lenovo A7000 ile aldığımız test
sonuçlarına geçmeden önce belki de
telefonun en iddialı olduğu noktasından
da bahsetmek gerekiyor. Lenovo A7000,
Dolby Atmos destekli hoparlörlere sahip
ilk telefon. Bu anlamda az önce de
bahsettiğimiz arka yüzeydeki hoparlör,
gayet iyi iş çıkartıyor. Bu sayede ister
oyun oynayın, ister müzik dinleyin,
veyahut da video izleyin; Dolby Atmos’lu
hoparlör tatmin edici bir sonuç veriyor.
Lenovo’nun A7000 ile kullanıcılara
sunmak istediği geniş ekranda
multimedya deneyimi, Dolby Atmos ile
sağlanmış. Telefonun ses
performansından özellikle bulunduğu
sınıfı da göz önünde
bulundurduğumuzda gayet
etkilendiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz
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Sevgili kardeşlerim
Günümüzden binlerce yıl önce Dünya’nın yuvarlak olduğu bilinmiyordu.
Uzunca bir süre Dünya’nın bir tepsi gibi geniş ve düz olduğu düşünüldü. Buna
göre insanlar bu “tepsinin” üzerinde yaşıyordu. Ancak sonradan Dünya’nın
yuvarlak olduğu anlaşıldı. Nasıl mı?
İnsanların Dünya’nın düz olmadığını anlamalarında denizciliğin
gelişmesinin önemli bir katkısı oldu. Örneğin, yaklaşmakta olan bir geminin
önce direği, sonra gövdesi görünür. Bu ancak suyun yüzeyinin eğimli olması
durumunda, yani eğer Dünya yuvarlaksa gerçekleşebilir.
Gemilerle güneye ya da kuzeye yolculuk yapan insanlar gökyüzünde daha
önce görmedikleri yıldızlar olduğunu fark ettiler. Üstelik böyle bir yolculuk
sırasında Kutupyıldızı’nın ufuktan yüksekliği de değişiyordu.
Aslında, denizciler uzun yolculuklara çıkmadan çok daha önce de bazı
insanlar Dünya’nın bir top gibi yuvarlak olduğunu düşünüyordu. Ay ve Güneş
yuvarlaksa Dünya’nın da böyle olması beklenmez miydi?
Ay tutulmalarında Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesi her zaman
yuvarlak oluyordu. Ay’ın üzerine düşen gölgesine bakarak Dünya’nın yuvarlak
olabileceğini öne süren kişi Aristoteles’ti. Ünlü düşünür Aristoteles,
günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yaşamıştı.
Ünlü matematikçi ve düşünür olan Pisagor, MÖ 500'lü yıllarda Dünya’nın
yuvarlak olduğunu bilmiş ve kurduğu ünlü Pisagor okulunda bunu
öğrencilerine öğretmiştir.
Pisagor'dan sonra ünlü düşünür Eratosthenes de aynı şeyi keşfetmiş, hatta
güneş ve ay ışıklarının düşüşlerine göre dünyanın çevresini hesaplamıştır.
Günümüzden yaklaşık 2200 yıl önce yaşayan Eratosthenes, bir gün ilgisini
çeken bir söylenti duydu. Buna göre, her yıl 21 haziranda tam öğlen
zamanında Mısır’ın Asvan kentindeki derin bir kuyunun dibine Güneş ışığı
düşüyordu. Güneş ışığının doğrudan derin bir kuyunun dibine düşebilmesi için
Güneş’in o sırada tam tepede olması gerekirdi.
Eratosthenes, yaşadığı yer olan İskenderiye’de gölgesiz bir öğlen
yaşandığını hiç duymamıştı. Peki bir yerde Güneş tam tepedeyken aynı anda
bir başka yerde nasıl tam tepede değil de başka bir konumda olabiliyordu?

Bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Dünya yuvarlak olmalıydı!
Eratosthenes, Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamakla kalmayıp onun
çevresinin uzunluğunu da hesaplayabileceğini düşündü. Bunun için öncelikle
İskenderiye ile Asvan arasındaki uzaklığı bulması gerekiyordu. Eratosthenes
bir deve kervanının iki kent arasını 50 günde katettiğini öğrendi. Bu kervanlar
günde yaklaşık 16 kilometre yol alabiliyordu. Bu durumda iki kent arası 800
kilometre olmalıydı.
Peki, bu uzaklık Dünya’nın çevresinin kaçta kaçıydı? Bunun için bir 21
haziran öğleni, İskenderiye’de basit bir ölçüm yapmak gerekiyordu. Burada
bulunan bir dikilitaştan yararlanarak 21 haziranda öğlen zamanında Güneş
ışınlarının İskenderiye’ye hangi açıyla düştüğünü hesapladı. Bu açı bir
çemberin merkezindeki toplam açı olan 360 derecenin yaklaşık 50’de biri
kadardı. Bu durumda Dünya’nın çevresi İskenderiye ile Asvan arasındaki
uzaklığın 50 katı, yani 40.000 kilometre uzunluktaydı.
Çok daha sonraları, 1492’de İtalyan kaşif Kristof Kolomb, Dünya’nın
çevresini katedecek bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Amacı, Avrupa’dan
Asya’ya uzanan kestirme ve güvenli bir yol bulmaktı. Dünya yuvarlak
olduğuna göre, İspanya’dan yola çıkarak sürekli batıya giderse Hindistan’a
doğudan ulaşacaktı. Hesaplarına göre, bu yolculuğu yaklaşık bir ayda
tamamlayabilecekti. Ne var ki iki kıta arasında şimdi Amerika denen bir yer
olduğunu o zamanlar hiçbir Avrupalı bilmiyordu. Kolomb bir süre sonra Orta
Amerika’nın doğusundaki adalara ulaştıklarında, Asya’ya ulaştıklarını sandı.
Bundan birkaç yıl sonra, Portekizli kaşif Ferdinand Macellan, Dünya’nın
çevresini dolanmak için yola çıktı. Macellan ve beş gemilik filosu, Amerika
kıtasının güneyinden geçti ve Büyük Okyanus’u katetti. Macellan bu yolculuk
sırasında Filipinler’deki bir çatışmada hayatını kaybetti. Buna karşın, 1519’da
gemilerden biri Dünya çevresindeki yolcuğulu tamamlayarak üç yıl sonra
İspanya’ya geri dönmeyi başardı.
Orta çağda Gelileo Galilei de Dünya’nın yuvarlak olduğunu savunmuş ve bu
düşüncesinden dolayı yargılanmıştır. Dünya'nın yuvarlak olduğu fikrini
birçok bilim adamı ve gezgin desteklemiş, fakat Ferdinand Macellan
tarafından yapılan Dünya gezisinden sonra dünyanın yuvarlak olduğu kesin
olarak söylenmiştir.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Yaklaşan bir geminin önce dumanını,
sonra bacasını ve en sonra da gövdesini
görürüz. Bu, Dünya’mızın yuvarlak
olduğunu ispatlar.
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Uçan sandık
Çok eskiden çok zengin bir
adam varmış. Tek oğluyla
saray gibi bir evde
oturuyormuş. Bu arada, yaşı
ilerliyor, sağlığı bozuluyormuş.
En sonunda bir gün
hastalanıp yatağa düşmüş.
Ölmeden önce oğlunu yanına
çağırmış.
“İşte ölüm saati geldi…” diye
mırıldanmış.
“Benden sonra bütün
servetim senin olacaktır.
Öğüdümü iyi anımsa. Para seni
değil, sen parayı yönet.
Yaşamın boyunca rahat
edersin.” demiş.
Zengin adam bunları
söyledikten az sonra nefesini
vermiş. Koskoca serveti ve
saray gibi evi oğluna kalmış.
Oğlu babası kadar akıllı
değilmiş. Babasının yıllar boyu
biriktirdiği paraları
eğlencelerde harcıyor, yarınını
hiç düşünmüyormuş. Delikanlı,
babasının ölümünden bir iki yıl
sonra beş parasız kalmış.
Dostları, “Kalan eşyalarını
toplayıp, bir an önce kasabayı
terk et!” demişler.
Sonunda delikanlı,
eşyalarını evin mahzenindeki
bir sandığa koyup, kasabadan
ayrılmayı kararlaştırmış.
Bütün eşyalarını sandığa
yerleştirmiş. Sandığın üzerine
oturup biraz dinlenmek istemiş.
Tam oturmuş ki, eski sandık
havalanıp, mahzenin
penceresinden çıkarak uçmaya
başlamamış mı?
Delikanlı uçan sandığın
üzerinden aşağıya bakmış.
Evler küçük birer kutu, yollar ip
gibi görünüyormuş.
Delikanlı neden sonra
sandığın hangisi olduğu
bilinmez bir ülkenin mermer
sarayına yöneldiğini fark
etmiş.
Burası, doğuda yaşayan

Sizin köşeniz

zengin bir sultanın sarayıymış.
Sandığın çevresini kısa sürede
sarayın muhafızları sarmış.
Muhafızlar, hiçbir şey
sormadan delikanlıyı alıp,
saraya götürmüşler ve sultanın
huzuruna çıkarmışlar.
Delikanlı, yerlere kadar
eğilip, sultanı selamladıktan
sonra başından geçenleri
anlatmaya başlamış.
Delikanlının anlattıkları,
sultanın hoşuna gitmiş.
“Bizimle bu sarayda
istediğin kadar kalabilirsin,
delikanlı.” demiş.
Sultanın, güzelliği
dillere destan bir kızı
varmış. Yoksul
delikanlı, kısa sürede
kızla arkadaş olmuş.
Her gün sarayın bahçesinde
buluşuyorlar, delikanlı,
saatlerce geldiği ülkenin
insanlarını, özelliklerini
anlatıyor, kız da onu
hayranlıkla dinliyormuş.
Delikanlının çevresindeki
hayralar ordusu, her geçen gün
büyüyormuş. Anlattıklarını,
doğaüstü, akıl almak,
abartılmış olaylarla
süslüyormuş.
“Siz hiç uçan bir sandık
gördünüz mü?” diyormuş. “İşte
benim sandığım uçabilen,
büyülü bir sandıktır. Gördüğüm
ülkeler, yaşadığım maceralar
hep onun sayesinde.”
Çok geçmeden, delikanlı ile
sultanın kızı evlenmeye karar
vermişler. Sultan da iki gencin
evlenmesini kabul edince,
düğün hazırlıkları başlamış.
Her yer çiçeklerle donatılmış.
Saray ışıl ışıl parlak ışıklarla,
çeşitli kumaşlar ve değerli
taşlarla süslenmiş.
Düğün günü gelip çattığında,
delikanlıya ün sağlayan büyülü
sandık salona getirilmiş.
Sultanın ülkesinde düğün

günleri ateş yakmak bir
gelenekmiş. İşte, ne olduysa o
sırada olmuş.
Ocaktan sıçrayan bir
kıvılcım, gidip köşedeki büyülü
sandığı alev alev yakmaya
başlamış.

Delikanlının, kendisini güçlü
kılan büyülü sandığı yanmış,
kül olmuş.
Delikanlı, uçan büyülü
sandığının yandığına çok
üzülmüş. Bundan böyle, hiç
kimsenin ilgisini çekemeyeceği

Ela Deniz Hafı z Halil - 5 yaş
Gümülcine
Konu: Ev
çizdim.
Annem dışarı
çamaşırları
asmaya
çıkıyor.
Güneş ve
gökkuşağı da
çizdim.

kaygısına düşmüş. Belki de
sultanın kızı da kendisiyle
evlenmekten vazgeçecekmiş.
Artık kimsenin yüzüne
bakacak hali kalmadığını,
nişanlısından ayrılması
gerektiğini düşünmüş. Bu
yanlış düşünceler içinde, o gece
gizlice saraydan kaçmış.
Kaçışına en çok üzülen de,
nişanlısı sultanın kızı olmuş.
Delikanlı, saraydan
kaçtıktan sonra uzaklara,
kimsenin kendisini tanımadığı
yerlere gitmiş. Bu yerlerde
mutlu olacağını düşünmüş.
Delikanlı, yoksulluğa
yeniden alışmış. Gittiği yerlerde
insanlara yine başından
geçenleri anlatıyormuş. Bu kez
abartmıyor, büyülü
sandığından da söz
etmiyormuş. Ama insanlar
kendisini yine ilgiyle dinliyor,
karnını doyuracak kadar da
para veriyorlarmış. Demek ki,
insanların ilgisi basit tahta
sandığa değil, kendisineymiş.
“Gücümün eski bir sandığa
dayandığını sanıyordum.
Bundan böyle kendi gücümü
kendimden alacağım. Yalnız,
kendime güveneceğim!..” diye
mırıldanmış.
Zaman zaman, sultanın
sarayını, orada bıraktığı
nişanlısını anımsıyor, yaşlı
gözlerle bir daha hiç
dönmeyeceği saraydan yana
bakıyor, uzaktaki nişanlısına
sanki selam yolluyormuş.
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Bu hastalık
kadınları seviyor!
ÖZELLİKLE boyun,
baş ve kalça
bölgelerinde görülen
ağrılarla hayatı
çekilmez kılan hastalık,
ağırlıkla kadınlarda ve
stresli bir hayat
sürenlerde görülüyor.
Fibromiyalji, yaygın
vücut ağrısı, uyku
bozukluğu, yorgunluk,
tüm vücutta tutukluk,
baş ağrısı, ellerde ve
ayaklarda uyuşma gibi
şikayetlerle ortaya
çıkar. Bu sendromun
nedeni tam olarak
bilinmemekle birlikte
travma, spor
yaralanmaları, uyku
bozuklukları, otonomik
disfonksiyon ve
psikolojik
bozukluklardan
kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Erkeklere kıyasla daha
çok kadınlarda
görülmekle birlikte her
iki cinsi ve her yaş grubunu da
etkileyebilir. Fibromiyaljiyi tetikleyen
faktörler şu şekilde sıralanabilir:
• Stres
• Düzensiz bir hayat, yorgunluk
• Aşırı sigara ve alkol tüketimi
• Psikolojik sorunlar
• Uzun süre oturma ya da ayakta
durma
• Yüksek çalışma temposu

başlamak da hastalığı
olumsuz yönde
etkilemektedir. Ilaçla
tedavi edilebilen
fibromiyalji
hastalığında özellikle
tedaviyi sürdürülebilir
kılmak önem
taşımaktadır.

Her yerim ağrıyor,
uyku düzenim yok,
sabahları yorgun
kalkıyorum,
bir türlü
dinlenemiyorum… 3 AYDAN UZUN
AĞRIYA
Bu şikayetleri sık SÜREN
DİKKAT
ağrısı
dile getiriyorsanız Fibromiyalji
konulurken kronik ağrı
öyküsü ve hassas
fibromiyalji
noktalar göz önünde
bulundurulur. Vücudun
hastası
üst ve alt yarısında,
olabilirsiniz.
fazla noktada 3 aydan
süren ağrı
Fibromiyalji nedir, uzun
şikayetleri dikkate
alınmalıdır. Ağrının
fibromiyalji
tam nedeni
tedavisi nasıl saptanamamakla
birlikte bölgesel ve
sistematik diğer
yapılır?

DOKTOR DOKTOR GEZMEYİN
Fibromiyaljinin tedavisinde istikrar
önem taşımaktadır. Eğer hastalığa doğru
teşhis konulmaz ise kişi farklı bir
hastalığın tedavisini görerek, ilaç yükü
altında ek sorunlarla karşılaşabilir ve
hastalık, kronik bir hal alabilir. Ayrıca
çok sayıda doktora gitmek, bir doktorun
uyguladığı tedaviyi bırakıp, diğerine

UZUN SAATLER YAZI
YAZMAK ŞİKAYETLERİ
ARTIRIYOR
Fibromiyalji tedavisinde amaç,
ağrı ve yorgunluktan şikayet
eden, fiziksel ve sosyal
yaşamı etkilenmiş kişinin
sıkıntılarına yönelik tedavi
seçenerlerini hazırlamaktır.
İlaç tedavisinde ağrı
kesiciler ve
kas

UYKUNUZU DÜZENLEYİN,
DENGELİ BESLENİN
Fibromiyalji hastalarının ilaç tedavisine
ek olarak günlük hayatlarında da
birtakım değişiklikler yapması
gerekmektedir. Stresten arındırılmış,
düzenli bir yaşam, dengeli beslenme ve
düzenli uyku tedavinin en önemli
anahtarıdır. Vücut dinlenemediği sürece
kişi, günlük yaşamda karşılaştığı ufak
bir olaya bile aşırı tepki verecektir.

SPOR TEDAVİDE KİLİT
ROLÜ ÜSTLENİYOR
Fibromiyalji tedavi sürecinde spor
yapmak son derece etkili olmaktadır.
Yorucu bir iş gününün sonunda spora
gitmek çok keyifli görünmese de haftada

BOĞA (21 Nisan-21

burçlar...

en az 3 gün spor yapılmalıdır. Uzun saat
masa başında çalışmak ve hareketsizlik,
kasların gelişimini olumsuz yönde
etkiler. Spor sayesinde kişinin hem
kasları çalışmakta, hem de kendini iyi
hissetmektedir. Sadece ilaçla bu
hastalığın tedavisinin mümkün
olmadığı unutulmamalıdır.

hastalık şüphesini
ortadan kaldırmak için
ayrıntılı muayene önemlidir.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,
ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.
Mayıs) Maddi durumunuza
ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır
beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.
Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

11Kasım
Eylül 2015
20
gevşeticiler tercih edilir. Ancak ilaç
tedavisine ek olarak hasta eğitimi de
önemlidir. Uzun sureli oturma, ayakta
durma, stress, uzun süre
yazı yazma, ağırlık
kaldırma, kolların
gergin pozisyonda
çalışmasının
şikayetleri artıracağı
unutulmamalıdır.

FİBROMİYALJİDEN
KORUNMAK İÇİN
• Uykunuzu düzenleyin
• Spor yapın
• Sağlıklı ve dengeli beslenin
• Stresten uzak durun

Besin intoleransına dikkat!
SEVDİĞİNİZ, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz, besinler size kilo aldırıyor
olabilir. Kilo vermenize yardımcı olduğunu düşündüğünüz besinleri tekrar gözden
geçirin. Çünkü aslında bu besinlere vücudunuzun gösterdiği tölerans az olabilir.
Buna besin intöleransı deniliyor. Sağlıklı bile olsa kilo alımına neden oluyor.
Besin intoleransı ya da gıda intoleransı sağlıklı olduğunu düşündüğümüz,
yemekten keyif aldığımız, fazlaca tükettiğiniz gıdalar vücudunuza zarar veriyor
olabilir. Örneğin yediğiniz domates, brokoli, yumurta gibi besinleri vücudunuz
sindiremiyorsa içindeki proteinlere tepki vermeye başlar. Gıda intoleransı olarak
bilinen bu olay size kilo aldırabilir.
Besin intoleransı şişmalık ve kilo verememe ile birlikte; migren, derpresyon,
şişkinlik, gaz, akne, astım, mide krampı, kabızlık yorgunluk, bağışlık sisteminde
zayıflık, sedef, baş ağrısı, ishal gibi birçok hastalığada sebep olabilir.
Besin intoleransının 6 farklı testinin en güvenilinir olanları kan testleridir.
Genellikle parmak ucundan alınan kan ile test yaptırabilir ve vücudunuzun hangi
besinleri tolera edemediğini öğrenebilirsiniz. Böylece bu gıdalaradan
kaçınabilirsiniz.
Besin intoleransının besin alerjisi gibi hayati tehlikesi olmasa bile yaşam
standartlarına çok kötü etkisi vardır. Buna sahip kişilerde farklı belirtiler
gözükebilir. Örneğin besin intoleransına sahip birinde ishal görülürken diğerinde
nezle şeklinde görülebilir. Aynı anda birkaç besine karşı besin intoleransınız
olabilir.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Sizi yoran
ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte
zorlandığınız konular üzerinde durabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete
geçiren pek çok yeni
gelişme var. Daha farklı arkadaşlıklar
ve onlardan edineceğiniz yeni
düşünceler peşindesiniz.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz
fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son
dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler
sayesinde moral kazanmaktasınız.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan
yatırım süreciniz sürüyor.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla
detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi
ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket
etmenin rahatlığı içindesiniz.

Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,
yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.
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Paris’te terör, dünyada şok!
PARİS’te yaşanan terör saldırısı tüm
dünyayı şoka soktu. Fransa’nın başkenti
Paris’te 13 Kasım Cuma gecesi
gerçekleştirilen terör eyleminde 132 kişi
hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi
yaralandı.
Paris’te 7 farklı noktada art arda silahlı
ve bombalı saldırılar düzenlendi. Bir
konser salonunda çok sayıda kişi rehin
alındı; polisin düzenlediği kurtarma
operasyonuna rağmen 100 civarında
rehine teröristler tarafından öldürüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande
saldırıları IŞİD’in gerçekleştirdiğini
söyledi ve bunu “savaş nedeni” olarak
gördüklerini belirtti.
IŞİD de Fransızca ve Arapça
yayımladığı açıklamayla saldırıları
üstlendi. Saldırılarda 80’i ağır 300 kişinin
yaralandığı belirtildi.
Paris’teki saldırılardan sonra Fransa’da
3 günlük ulusal yas ilan edildi. 132 kişinin
hayatını kaybettiği saldırılar sonrası
ülkede güvenlik tedbirleri üst düzeye
çıkarıldı, yürüyüş ve gösteriler
yasaklandı.
Paris’i kana bulayan terör eyleminde ilk
saldırı bar ve restoranların yoğunlukta
olduğu 10. ve 11. bölgelerde yaşandı.
Silahlı kişiler etrafa kalaşnikoflarla ateş
açtı.
Saldırı gerçekleşirken, Fransa-Almanya
dostluk maçının oynandığı Stade de
France’ın yakınlarında da iki patlama sesi
duyuldu.
Patlama seslerinin stadyumda
duyulmasıyla taraftarlar korkuyla sahaya
indi. Fransa Cumhurbaşkanı Francois
Holande da stadyumdaydı. Patlama sesi
stadyumdan duyulduktan sonra Hollande
güvenlik güçleri tarafından stadyumdan
güvenli bir bölgeye götürüldü. Taraftarlar
ise dışarı çıkartılmadı.

BATACLAN’DA DEHŞET
13 Kasım saldırılarında en çok kurban,
Amerikalı müzik grubu Eagles of Death
Metal’in sahneye çıkacağı Bataclan
konser salonunda yaşandı. Saldırganlar
otomatik silahlarla konser
salonundakileri taradı.
Salonun uzak bölümlerinde önce bu
sesler şovun parçası sanıldı, ama etraf
kan gölüne dönünce gerçek anlaşıldı. Bir
grup müzikseveri rehin alan
saldırganlardan bir kısmı kendisini
havaya uçurunca ölü sayısı arttı.
Ardından polis eylemi sonlandırdı.

FRANSIZ POLİSİNDEN
BÜYÜK OPERASYON
Bu arada, saldırılardan hemen sonra
Fransız polisi Paris’te geniş çaplı

Azınlık kuruluşları
terör saldırılarını kınadı
PARİS’teki terör saldırıları azınlık
kuruluşları tarafından da kınandı.

DEB PARTİSİ
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
açıklamasında, terörün ve şiddettin her
türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “DEB Partisi olarak terör
nereden ve kime gelirse gelsin, terörün ve
şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu
bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız. Bu
menfur terör saldırısı sonucu yaşamını
yitiren masum insanların yakınlarına ve
Fransa halkına taziyelerimizi iletir ve
acılarını paylaşırız.” denildi.

ABTTF
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), terörün din, dil ve ırk ayrımı
yapmadığını ve bir insanlık suçu
olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “ABTTF olarak Avrupa’da
yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri adına 13
Kasım 2015 Cuma akşamı Fransa’nın
başkenti Paris’te düzenlenen ve 130’dan
fazla kişinin yaşamını yitirdiği menfur
terör saldırılarını şiddetle kınıyor, Fransız
halkının acısını paylaştığımızı belirtmek

istiyoruz.
Bu alçakça saldırılar bir kez daha
göstermiştir ki din, dil ve ırk yapmayan
terör, kimden ve nereden gelirse gelsin,
kime karşı olursa olsun bir insanlık suçu
olup doğrudan insan hayatına kast
etmektedir.” ifadeleri dikkat çekti.

BTTDD
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Merkezi’nden gelen açıklamada da terör
saldırıları kınandı.
BTTDD tarafından yapılan açıklamada,
“Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan
insanlık suçunu kınıyor ve lanetliyoruz.
Terörün bir kez daha din, dil ve ırk ayrımı
olmadan yaşanan bir insanlık suçu
olduğunu gösterenleri lanetliyoruz.
Nereden gelirse gelsin, nerede yaşanırsa
yaşansın, insan yaşamına kast eden
herkesi kınıyoruz.
Yaşamını yitiren 160 civarındaki
Fransız vatandaşına başsağlığı diler,
200’ün üzerindeki yaralılara da acil şifalar
dileklerimizle Fransız toplumunun acısını
paylaşıyoruz.” denildi.

operasyonlara başladı. Saldırıların
yaşandığı sırada 7 teröristin ölü ele
geçirildiği açıklanırken, Abdeslam
Salah ile birlikte ikinci bir teröristin
daha saldırı sonrası kaçtığı belirlendi.
Fransız güvenlik güçleri ilerleyen
günlerde de operasyonlara devam etti.
Polis Paris’in kuzeyindeki ST. Denis
bölgesinde operasyon düzenledi.
Paris’teki terör operasyonunda 3 terörist
öldürüldü, 3 terörist de yakalandı. Özel
kuvvetler polisinin hedefinde,
saldırıların beyni olduğu sanılan
Abdülhamit Ebayud olduğu söyleniyor.
Ölenlerden birinin ise kadın bir canlı
bomba olduğu belirtildi.
Polis hücre evine baskın
düzenlerken, polise ateş açıldı. Çatışma
yaklaşık 45 dakika sürdü ve mahalle

büyük bir polis ordusu tarafından
kuşatıldı.

YUNANİSTAN’A MÜLTECİ
OLARAK GEÇMİŞ
Bu arada İçişleri Bakanlığı, Paris’teki
saldırıları yapanlardan birinin, Suriye
vatandaşı olduğunu ve Yunanistan’ın
Leros adasından mülteci olarak
geçtiğini açıkladı.
Yunanistan İçişleri Bakanlığı,
Fransa’nın başkenti Paris’te kanlı terör
saldırısını gerçekleştirilen militanlarla
ilgili bir açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Suriye vatandaşı olan bir saldırganın
Yunanistan’ın Leros adasından mülteci
olarak geçtiğini duyurdu.
Leros adası, Bodrum’a yaklaşık 1 saat
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Terör İslam diniyle bağdaştırılamaz!
FRANSA’nın başkenti Paris’te
gerçekleştirilen terör saldırıları tüm
dünyada şok etkisi yarattı. Terör örgütü
IŞİD tarafından yapılan saldırılar
sonucunda 129 kişi hayatını kaybetti,
yüzlerce vatandaş da yaralandı. Yedi ayrı
noktada yapılan saldırılar sadece
Fransa’da değil, Avrupa ve dünyada
şaşkınlık yarattı.
Fransa’daki terör saldırılarını, Batı
Trakya’daki azınlık dini liderleri de
kınadı. Paris’teki saldırıları GÜNDEM’e
değerlendiren Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif her türlü terör eylemini
kınadıklarını ve lanetlediklerini
belirttiler. İslam dininin terörle
bağdaşmadığına dikkat çeken müftüler,
böyle bir gayret içerisinde olanların da
iyi niyetten uzak olduğunu vurguladılar.

AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Fransa’nın başkenti Paris’teki terör
saldırısıyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu. Her türlü terör saldırısına karşı
olduklarını ve nereden gelirse gelsin
teröre her koşulda tepki gösterdiklerini
belirten İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
bunun bir insanlık suçu olduğunu
söyledi.

“İSLAM DİNİ BİR İNSANIN
ÖLDÜRÜLMESİNİ KABUL ETMEZ”
“Değil insanın öldürülmesi, hayvanın
öldürülmesi bile hoşgörülemez.” diyen
Müftü Mete, “Hiç bir din, insanın canının
alınmasını, bir insanın öldürülmesini
kabul etmiyor. Hele hele İslam dini bunu
kesin bir şekilde yasaklıyor. Allah, bir
canlıyı yarattıktan sonra onun canını
alma hakkını kendi dışında bir
başkasına yasaklamıştır. İnsan dinimize
göre kendi canını bile alamaz, almamalı.
Yani intihar etmemeli. İslam dinine göre
bir insanı öldürmek bütün insanlığı
öldürmekle eşdeğerdir. Bunun çok iyi
anlaşılması lazım. Çünkü bizim dinimiz
bunu anlatıyor, bunu emrediyor.”
ifadelerini kullandı.

“TERÖR YAPANLAR MUTLAKA
CEZALANDIRILMALI”
İnsanlık suçu işleyen teröristlerin
mutlaka cezalandırılması gerektiğini
vurgulayan Müftü Mete, “İslam’da bu
gayet güzel dile getirilmiştir. Dişe diş,
göze göz şeklinde. Allah’ü Teala’nın
yarattığı varlığı ondan daha iyi hiç kimse
bilemez. Terörü yapanların mutlaka
cezalandırılması lazım ki; insan hakkıyla
ve onuruyla oynanamayacağını herkes
görsün.” diye konuştu.

“TERÖR HER YERDE TERÖRDÜR,
ÇİFTE STANDART OLMAMALI”
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan
terör saldırılarının, dünyadaki çifte
standardı ortaya çıkarması bakımından
da önemli olduğunu dile getiren Müftü
Mete, “Paris’teki saldırıyı kınıyor ve
lanetliyoruz. Böyle bir şeyin bir daha
yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Ancak, bu olay terör saldırısının
Avrupa’da olunca, gelişmiş bir ülkede
olunca başka, gelişmemiş bir Asya veya
Afrika ülkesinde olunca başka türlü

değerlendirildiğini, dünyada bunun
tepkisinin çok farklı olduğunu
göstermesi açısından da önemli. Biz
bunu kabul etmiyoruz. Çünkü terör her
yerde terördür, insan hayatı her yerde
değerlidir. Burada değerli ve önemli, öte
tarafta değersiz ve önemsiz olamaz ve
olmamalıdır.” dedi.

İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Fransa’nın başkenti Paris’te 132 kişinin
ölümü ve çok sayıda kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanan terör
saldırılarını GÜNDEM’e
değerlendirirken, “Özellikle son yıllarda
terör dünyamızın değişmez gündem
maddesi oldu. Bir süredir dünya hem
terörle uğraşıyor, hem de bunu
konuşuyor. İnsanlığın, Müslümanıyla,
Hıristiyanıyla, Musevisiyle oturup bunu
düşünmesi ve sebeplerini araştırması
lazım. Terör artıyor ve bu artışın da
duracağı görünmüyor. Peki neden böyle
oluyor. Bunun sebepleri ne?” diye
konuştu.

“DÜNYANIN TERÖRÜN SEBEPLERİNİ
ÇOK İYİ ANLAMASI VE TARTIŞMASI
GEREKİYOR”
Artan terörün sebeplerinin çok iyi
araştırılması ve anlaşılması gerektiğini
vurgulayan Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif şöyle konuştu: “Dünya bunun
sebeplerini iyi anlamalı. İyi anlamadığı
sürece terörün sona ermesi zor
görünüyor. Dünyadaki adaletsizlikler
son yıllarda çok arttı. Dünya
kaynaklarının yüzde 60’ını dünyadaki
çok küçük bir grup kullanıyor.
Milyarlarca insana ise dünya
kaynaklarının yüzde 40’ı kalıyor. Dünya
ülkeleri arasındaki adaletsizlikler,
dengesizlikler artıyor. Dünyada adaleti
sağlamak şart. Bunu yapmadıkça
sorunlar devam edecek. Dünyamız daha
iyiye değil, daha kötüye gidecek. Bunları
iyi düşünmek lazım.”

“ÖLENLER ARASINDA
MÜSLÜMANLAR DA VAR”
Fransa’daki terör saldırısını kınadıklarını
vurgulayan İbrahim Şerif, “Bundan bir

süre önce yine Fransa’da bir terör olayı
yaşanmıştı. Onu da kınamıştık, bu
saldırıyı da kınıyoruz. Çok acı bir olay.
Masum siviller hayatlarını kaybetti.
Aralarında Müslüman olanlar da var.
Onlara ben Allah’tan rahmet diliyorum.
Diğerlerine de toprağı bol olsun
diyorum. Gerçekten çok acı bir olaydı.
Bizim anlayışımıza göre insanların tümü
kardeştir. İslam dinini bu saldırılarla
bağdaştırmamak çok önemli. Bunun
suçlusu İslam diniymiş gibi veya
Müslümanlarmış gibi bir tavır sergilemek
çok büyük hata olur. Terörist teröristtir.
Hiç bir dinle alakası olamaz. İslam dini
hiç kimseye adam öldürme yetkisi
vermez. Bir insanı öldürmek, bütün
insanlığı öldürmüş gibidir. Hiç kimse
başka bir insanı öldüremez. Hele hele
masum insanları hiç öldüremez,
öldürmemeli. Bu vesileyle dünyanın dört
bir yanında Suriye’de, Irak’ta, Türkiye’de,
Filistin’de, Afrika’daki terör
saldırılarında ölenlere de Allah’tan
rahmet diliyorum. Fransa halkına da
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini
sunuyorum.”

“PARİS SALDIRILARINI KINIYORUZ”
Paris’teki terör saldırılarını şiddetle
kınadıklarını ifade eden İbrahim Şerif,
“Terör saldırısı nerede ve nasıl yapılırsa
yapılsın, hangi gerekçeyle yapılırsa
yapılsın yanlıştır. İnsanlık suçudur ve
kınanması gerekir. Biz de bu saldırıları
kınıyoruz. Saldırılar sonucunda sivil
halk öldürülmüştür. Bu çok yanlıştır.
‘İnsan’ olduğunu söyleyen herkesin
vicdanını yaralayan saldırıdır bu
saldırı.” diye konuştu.

“İSLAM DİNİ TERÖRLE ANILMAYA
BAŞLADI, BU ÇOK YANLIŞ”
Son yıllarda dünyadaki terör olaylarının
İslam diniyle anılmaya başladığına ve
bunun her geçen gün biraz daha
arttığına dikkat çeken Müftü Şerif,
“Terörü İslam dinine maletmeye
çalışanlar var. Böyle bir gayret var.
İnsanlık bunu böyle algılamaya başladı.
Bu elbette ki çok yanlış. Barış dini olan
İslam dininde teröre kesinlikle yer
yoktur. Hiç bir surette de hoşgörülemez.
Bakın son günlerde, örneğin Türkiye’de
yapılan G20 zirvesinde de bu açıkça dile
getirildi. İslam dini terörle
bağdaştırılamaz. Bu gayret içinde olanlar
da iyi niyetli olamaz.” dedi.

İlhan Ahmet taziye defterini imzaladı
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Atina’daki Fransız
Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini
imzaladı. Ahmet, teröristlerin
kurşunlarının demokrasiyi,
özgürlükleri ve insan haklarını hedef
aldığını vurguladı.
Milletvekili İlhan Ahmet deftere
şunları yazdı: “Paris’te meydana gelen
terör saldırısının ardından hayatını
kaybeden yüzden fazla kişi için en
derin üzüntülerimi bildiririm.
Onlarca kişinin canına kasteden
teröristlerin bu kurşunları, aynı
zamanda Avrupa’nın merkezinde,
Aydınlanma Çağı’nın başladığı ülkede
doğrudan demokrasiyi, siyasi
özgürlükleri ve insan hakları ile
bireysel hakları hedef almıştır.
Bir Müslüman olarak özellikle
belirtmek isterim ki, dinimiz İslam, kim
olursa olsun insana karşı sevgiyi,
fedakarlığı, dayanışmayı, şefkati telkin
eden bir hoşgörü dinidir.
Bunu bilen Müslümanların da, cihad
adı altında işlenen bu tür terör
saldırıları ve suç eylemleriyle ilişkileri

olmamaktadır. Bizim İslam
inancımızda, bilerek insan hayatına
kastetmek büyük bir günahtır. Bu
öğretiye rağmen günümüzde din adı
altında yapılanların bu öğretiyi
çarpıttığı açıktır.
Bu düşüncelerimle Sayın Büyükelçi,
en derin üzüntülerimle taziyelerimi
kabul buyurmanızı, dost Fransız
haklına ve bu korkunç terör
saldırısında ölenlerin ailelerine de
acılarını paylaştığımı ve her zaman
yanlarında olduğumu iletmenizi arz
ederim.”
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“Paris’teki saldırılar
islamofobiyi
tetikleyebilir”

GÜNDEM: Paris’teki terör
saldırılarını değerlendirir
misin?
Ali HÜSEYİNOĞLU: 130’dan
fazla kişinin hayatını kaybettiği
ve 350 civarında kişinin
yaralandığı Paris saldırıları
hakkında detaylar geldikçe ne
kadar organize ve eğitimli bir
şekilde gerçekleştiğini
görmekteyiz. Saldırıları
DAEŞ’in üstlenmesi,
saldırganların tümünün silah
ve savaş eğitimi almış olmaları
ve bunun yanında ön plana
çıkan Müslüman olmaları,
başta Avrupa ve Amerika
olmak üzere İslam’ı terörizm ile
bağdaştırmaya yönelik bireysel
ve kolektif tutumları ön plana
çıkarmıştır.
GÜNDEM: Bu saldırılar
Avrupa ve dünyadaki
islamofobiyi arttırır mı?
Avrupa’daki Müslümanları
bundan sonra ne bekliyor?
Ali HÜSEYİNOĞLU: Paris’te
yaşanan terör olayları ve
masum insanların öldürülmesi
hiç şüphesiz Fransa, Avrupa ve
diğer coğrafyalarda İslam
dinine yönelik bireysel ve
toplumsal algıları olumsuz
yönde etkilemiştir. İslam dini
adına insanların öldürülmesi
ve bu bağlamda en son Paris’te
yaşanan saldırılar, son yıllarda
Avrupa’nın birçok ülkesinde
yaygınlaşmakta olan
islamofobiyi tetikleyici bir
özellik taşımaktadır. İslam’a
karşı oluşan bu negatif algı ve
beraberinde takınılan nefret
dili kendisini zaman içerisinde
pratik hayatta da
göstermektedir. Bu da
Avrupa’da yaşayan ve farklı
etnik kimliklere mensup
milyonlarca Müslümana karşı

negatif önyargıların artarak
devam etmesini sağlamaktadır.
Bu ve benzeri eylemler sonrası
Müslümanlar daha fazla
“potansiyel tehdit” olarak
görülmektedir. Bu da onların
yaşadıkları topluma entegre
olmalarına önemli bir engel
teşkil etmektedir. Bu bağlamda
Paris sonrası Avrupalı birçok
yetkili, siyasiler ve medya
organları, terör olaylarının
İslam’ın esasları ile kesinlikle
bağdaşmadığı ve ülkelerinde
yaşayan Müslümanlara karşı
herhangi misilleme
eylemlerinden veya onlar

“

Terörün
İslam
diniyle zıt
olduğu
anlatılmalı.
Herhangi bir
misilleme
durumunda
Müslümanlar
kendilerini daha
da yalnız ve
dışlanmış
hissedecek.

“

PARİS’teki terör
saldırılarından sonra Avrupa ve
dünyadaki Müslümanları
bekleyen tehdit ve tehlikeleri
akademisyen Ali Hüseyinoğlu
ile konuştuk.
Edirne’de Trakya
Üniversitesi’nde Yardımcı
Doçent olarak görev yapan Ali
Hüseyinoğlu, son yıllarda
yaşanan terör saldırılarının
islamofobiyi tetikleyen olaylara
dönüştüğünü söyledi. İslam’ın
terörle zıt olduğunun çok iyi
anlatılması gerektiğini
söyleyen Hüseyinoğlu, Batı
kamuoyunun dünyanın farklı
coğraflarındaki terörist
saldırılara farklı hassasiyet
göstererek, bir anlamda
ikiyüzlülük yaptığını belirtti.
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arasında bir “cadı avı”ndan
kaçınılması vurgusu
yapmaktadırlar. Bu uyarının
başlıca sebebi şudur: Herhangi
bir misilleme durumunda
Müslüman gruplar, kendilerini
daha da yalnız ve ötekileşmiş
hissedeceklerdir. Bu da onların
marjinalleşme ve dışlanmadan
beslenen DAEŞ gibi radikal
terör örgütleri ile
yakınlaşmalarına yardımcı
olacaktır.
GÜNDEM: Dünyadaki
Müslüman ülkeleri ve
Avrupa’da yaşayan, Batı
Trakya Türkleri de dahil
Müslümanlar nasıl bir tavır
sergilemeli?
Ali HÜSEYİNOĞLU: Başta
Batı Trakya Türkleri olmak
üzere Avrupa ve dünyanın
farklı yerlerinde yaşayan
Müslümanların çok
büyük bir
kısmı, başta
Paris olmak
üzere Lübnan
ve Irak’taki
DAEŞ terör
saldırılarını
sert ve

kesin bir dille kınamakta ve
reddetmektedirler.
Müslümanlar bu tür saldırıların
İslam dininde yeri olmadığını,
içinde yaşadıkları toplumlarda
açık ve net bir şekilde
anlatmalı, gerek ulusal gerekse
uluslararası alanda bu
hususun altını kararlılık ile
çizmeleri gerekmektedir.
Böylelikle Müslümanlar, farklı
ulusal ve uluslararası
platformlarda Paris’te yaşanan
son terör saldırılarının İslam
dininin özü ile ne derece taban
tabana zıt olduğunu ortaya
koymaları ve bu konuda
kamuoylarını yeterince
bilgilendirmeleri
gerekmektedir.
GÜNDEM: Avrupa ve Asya
ile Afrika ülkelerindeki terörist
saldırılar karşısında Batı
ülkelerinin tutumunu
değerlendirir misiniz?
Ali HÜSEYİNOĞLU: Son
Paris olayında da görüldü ki,
benzeri olaylar dünyanın farklı
şehirlerinde yaşanmış ve
yaşanmaya devam etmekte.
Fakat Batı liderliğindeki
uluslararası toplum bu tür terör
saldırılarına aynı hassasiyetle
tepkisini ortaya
koymamaktadır. Bu da, Batı
ülkelerinin bazı bölgeler
bağlamında daha hassas ve
tepkisel davrandığının açık bir
kanıtıdır. Beyrut’taki bir terör
saldırısı ve beraberinde ölen
masum insanlar konusu, Batı
dünyasında Paris’te yaşayanan
benzeri saldırı kadar ses
getirmemiştir. Batılı ülke
siyasileri ve medya
organlarının aynı veya benzeri
bir olay karşısında bir taraftan
sessiz kalmayı tercih edip diğer
taraftan tepkisini topyekun
ortaya koyması, terörizm
konusunda Batılı devletlerin
takınageldikleri “ikiyüzlü” bir
tavır olarak da yorumlanmaktadır.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Huzur ve güven ortamı
nsanoğlu yeryüzünde
Allah’ın çizdiği sınırlar ve
sunduğu nimetler
sayesinde huzur ve güven içinde
hayatını sürdürmektedir.
Dünyada bu huzur ve güven
ortamının sağlanması için insan,
Rabbimizin koyduğu sınırları
aşmayıp uymakla ve sunduğu
nimetlere nankörlük etmeyip
şükretmekle sorumludur.
İnsanlık bu sorumluluğu yerine
getirdiği ölçüde, huzur ve güven
içinde olur.
İslam, Allah’ın sonsuz
merhamet ve şefkatinin
yeryüzünde tecelli ettiği huzur
ve barış dolu bir hayatı
insanlara sunmak için indirilmiş
bir dindir. Allah tüm insanları,
yeryüzünde merhametin,
şefkatin, hoşgörünün ve barışın
yaşanabileceği model olarak
İslam ahlakına çağırmaktadır.
Bakara Suresi’nin 208. ayetinde
şöyle buyurulmaktadır:
“Ey iman edenler, hepiniz
topluca “barış ve güvenliğe”
(Silm’e, İslam’a) girin ve
şeytanın adımlarını izlemeyin.
Çünkü o, size apaçık bir
düşmandır.”
Ayette görüldüğü gibi Allah,
insanların “güvenliği”nin ancak
İslam’a girilmesi, Kur’an
ahlakının yaşanmasıyla
sağlanabileceğini
bildirmektedir.
Görüldüğü gibi, dinimiz İslâm
sevgi ve güven üzerine
kurulmuştur. Burada kast
olunan gerçek sevgi; kuru laftan
ibaret olmayıp sadece iyi
günlerde değil, sıkıntılı
zamanlarda da elinden tutacak,
üzüntüsünü paylaşacak
duygular içinde olmaktır. Bu
manada imanla yoğrulmuş sevgi
hamuru; “kendisi için sevip arzu
ettiği şeyi, yanındaki için de
sevip arzu eder” kaidesine göre
kurulmuştur.
Allah, insanlara kötülük
yapmaktan sakınmalarını da
emretmiş; küfrü, fıskı, isyanı,
zulmü, zorbalığı, öldürmeyi, kan
dökmeyi yasaklamıştır. Allah’ın
bu emrine uymayanlar, ayetin
ifadesiyle “şeytanın adımlarını
izleyenler” olarak
nitelendirilmiş ve açıkça Allah’ın
haram kıldığı bir tutum içerisine
girmişlerdir. Kur’an’da bu
konudaki birçok ayetten sadece
iki tanesi şöyledir:
“Allah’a verdikleri sözü, onu
kesin olarak onayladıktan sonra
bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını
emrettiği şeyi kesip-koparanlar
ve yeryüzünde bozgunculuk

İ

çıkaranlar; işte onlar, lanet
onlar içindir ve yurdun kötü
olanı da onlar içindir.” (Rad13/,
25)
“Allah’ın sana verdiğiyle
ahiret yurdunu ara, dünyadan
da kendi payını (nasibini)
unutma. Allah’ın sana ihsan
ettiği gibi, sen de ihsanda bulun
ve yeryüzünde bozgunculuk
arama. Çünkü Allah,
bozgunculuk yapanları
sevmez.” (Kasas, 28/77)
Görüldüğü gibi, Allah, İslam
dininde, terör, şiddet
anlamlarını da kapsayan her
türlü bozgunculuk hareketini
yasaklamış ve bu tür bir eylem
içinde olanları lanetlemiştir.
Müslüman dünyayı
güzelleştiren, imar eden
insandır.
Bir insanı suçsuz yere
öldürmek, Kur’an’a göre en
büyük günahlardan biridir:
“Kim bir canı, bir başka cana
ya da yeryüzündeki bir fesada
karşılık olmaksızın (haksız yere)
öldürürse, sanki bütün insanları
öldürmüş gibi olur. Kim de bir
can kurtarırsa bütün insanların
hayatını kurtarmış gibi olur.
Andolsun, elçilerimiz onlara
apaçık belgelerle gelmişlerdir.
Sonra bunun ardından onlardan
bir çoğu yeryüzünde ölçüyü
taşıranlardır.” (Maide, 5/32)
“Ve onlar, Allah ile beraber
başka bir ilaha tapmazlar.
Allah’ın haram kıldığı canı
haksız yere öldürmezler ve zina
etmezler. Kim bunları yaparsa
‘ağır bir ceza ile’
karşılaşır.” (Furkan, 25/68)
Yukarıdaki ayetlerde
görüldüğü gibi, masum insanları
haksız yere öldüren kişiler
büyük bir azapla tehdit
edilmişlerdir. Allah tek bir kişiyi
öldürmenin, tüm insanları
öldürmek kadar ağır bir suç
olduğunu haber vermiştir.
Allah’ın sınırlarını koruyan bir
insanın değil binlerce masum
insanı katletmek, tek bir insana
bile zarar vermesi söz konusu
olamaz. Dünyada adaletten
kaçarak cezadan kurtulacağını
sananlar, öldükten sonra,
ahirette Allah’ın huzurunda
verecekleri hesaptan asla
kaçamayacaklardır. İşte bu
nedenle ölümlerinin ardından
Allah’a hesap vereceklerini
bilen müminler Allah’ın
sınırlarını korumakta büyük bir
titizlik gösterirler.
Dünyamızda huzur ve güven
ortamının sağlanması için
Allah’ın sınırlarını koruyalım.
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Μια νέα ευκαιρία για
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Ένα από τα λίγα ψύχραιμα και
διεισδυτικά άρθρα για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, που
δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο, με
αφορμή την επίσκεψη του κ. Τσίπρα
στην Άγκυρα αυτό του διπλωματικού
συντάκτη της «Καθημερινής», Κώστα
Ιορδανίδη.
Το παρουσιάζω αυτούσιο.
«Οι καταστρεπτικοί σεισμοί τον
Αύγουστο του 1999 υπήρξαν η αφορμή
μιας προσεγγίσεως ουσιαστικής Ελλάδος
και Τουρκίας και μιας λειτουργικής
συνεργασίας των υπουργών Εξωτερικών
Γιώργου Παπανδρέου με τον ομόλογό
του –την εποχή εκείνη– Ισμαήλ Τζεμ.

Μια πολιτική περίπου δύο δεκαετιών
ανεστράφη πλήρως, δίχως να υπάρξει η
παραμικρά αντίδραση στο κόμμα του
ΠΑΣΟΚ.
Στις μέρες μας το ανεξέλεγκτο ρεύμα
προσφύγων και μεταναστών από τις
εμπόλεμες χώρες της Μέσης Ανατολής
προς την Ευρώπη –μέσω Τουρκίας και
Ελλάδος– ενδέχεται να λειτουργήσει ως
καταλύτης για μια νέα αναθέρμανση των
σχέσεων των δύο κρατών.
Μπορεί κανείς να φαντασιώνεται
διάφορα, να επεξεργάζεται επί χάρτου
«στρατηγικές» μεγαλεπήβολες, αλλά ο
παράγων «γεωγραφία» είναι αμείλικτος
και απολύτως καθοριστικός.
Η Ελλάς και η Τουρκία, παρά τις

17 Kasım’da ölenler anıldı

YUNANİSTAN'da, 1973'te "Albaylar
Cuntası"na karşı gerçekleşen "17
Kasım öğrenci direnişi"nin 42. yıl
dönümü dolayısıyla, başta Atina ve
Selanik olmak üzere birçok kentte
yürüyüşler düzenlendi.
Atina'da, çeşitli öğrenci
dernekleriyle siyasi parti temsilcileri ve
sol grupların, Teknik Üniversite
(Politehnio) önünden başlayan ve
ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin
önünde son bulan geleneksel
yürüyüşü olaysız sona erdi.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri
altında gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık
20 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Gösterilerde 7 bin polis görev yaptı.
Atina'da, akşam saatlerindeki
yürüyüş sırasında parlamento
çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
alan polis, göstericilerin
parlamentonun önünde bulunan
meçhul asker anıtına yaklaşmalarına
izin vermedi.
Kentte, kamu kuruluşları ve yabancı
misyon temsilcilikleri önündeki
noktalarda 7 binin üzerinde polis

görev yaparken, kent merkezi trafiğe
kapandı, dükkan, banka ve işyerleri
öğle saatlerinden itibaren kepenk
indirdi.
Yürüyüşün sona ermesinin
ardından Eksarhia semtinde
kendilerini iktidar karşıtı "anarşistler"
olarak tanımlayan göstericilerle polis
arasında arbede çıktı. Polis, Sturnari
caddesinde toplanan ve çöp
bidonlarını ateşe vererek polis
araçlarına molotof kokteyli atan gruba
ses bombası ile müdahalede
bulunuldu.
Yunanistan'da, 1973'te Albaylar
Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler
14 Kasım günü Teknik Üniversite'yi
işgal etmişti. Bunun üzerine, 17 Kasım
sabaha karşı, ordu tanklarla
üniversiteye girmişti. Üç gün süren
eylem sırasında halktan da büyük
destek gören öğrencilerin bu direnişi,
21 Nisan 1967'de askeri darbe ile
yönetime el koyan Cunta’ya karşı
başlayan halk hareketinin sembolü
olarak kabul ediliyor.

σοβαρότατες διαφορές –πολιτικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές και άλλες–,
αποτελούν κράτη του μεσοχώρου, που
επί αιώνες ελειτούργησε ως χωνευτήρι
ιδεών, αισθητικής και αντιλήψεων μιας
πληθώρας εθνών. Ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την
Άγκυρα και είναι ενθαρρυντικό ότι οι
συνομιλίες του με τον Τούρκο ομόλογό
του Αχμέτ Νταβούντογλου διεξήχθησαν
σε καλή ατμόσφαιρα. Αρκεί να υπάρξει
συνέχεια και συστηματική συνεργασία
επί συγκεκριμένων θεμάτων και πέραν
του μεταναστευτικού.
Οι αντιρρήσεις για την επίσκεψη του
Έλληνα πρωθυπουργού δεν έλειψαν. Η
αντιπαλότητα κάποιων δυτικών
κυβερνήσεων με τον Τούρκο πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εθεωρήθη από
ορισμένους λόγος σοβαρότατος ώστε να
μη μεταβεί στην Άγκυρα ο κ. Τσίπρας –
πρώτος αυτός από τους
πρωθυπουργούς, μετά τις τελευταίες
εκλογές.
Το αντίθετο, ωστόσο, επιβάλλει η
κοινή λογική. Όταν οι σχέσεις της
Τουρκίας με τη Δύση είναι
αρμονικότατες, η πίεση των συμμάχων
επί της χώρας μας γίνεται μεγαλύτερη
προκειμένου να ικανοποιηθεί ο
ισχυρότερος εταίρος με τη μεγαλυτέρα
στρατηγική σπουδαιότητα.
Επρότεινε η Γερμανίδα καγκελάριος

20 Kasım 2015
Αγκελα Μέρκελ μία τριμερή συνάντηση
με τη συμμετοχή και της ιδίας.
Αντιληπτό· έχει την ιδική της ατζέντα
και τα προβλήματά της.
Αλλά η Ελλάς και η Τουρκία είναι
χώρες που έχουν επίγνωση των
συμφερόντων τους και αμεσότατη
αντίληψη του προσφυγικού
προβλήματος. Υλικής βοηθείας έχουν
ανάγκη. Όσο για τις «κοινές
ελληνοτουρκικές περιπολίες» που έχουν
προτείνει κάποιοι Ευρωπαίοι εταίροι
μας, δεν έχουν παρά να αποφασίσουν
την ένταξη της Τουρκίας στη δύναμη
της Frontex. Δεν πρόκειται η παρουσία
αυτής της χώρας να μιάνει την
ευρωπαϊκή «καθαρότητα».
Υπάρχουν πάντα βέβαια και τα
θέματα τριβής και οξυτάτης
αντιπαραθέσεως με την Άγκυρα, λόγω
της αναθεωρητικής πολιτικής που
ακολουθεί αυτή η χώρα. Αλλά
προβλήματα της φύσεως αυτής δεν
επιλύονται εσπευσμένα· υφίστανται και
υπερκερώνται διά της ουσιαστικής
συνεργασίας σε τομείς όπου η
συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία
επωφελής.
Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα απέτυχε
σε πλείστους όσους τομείς – εάν όχι σε
όλους. Ευελπιστούμε ότι δεν θα συμβεί
το ίδιο με τα ελληνοτουρκικά».
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Avrupa’da islamofobi sınavı
Paris'teki terör saldırılarının ardından
Avrupa'da yeni bir islamofobi dalgasının
yükselmesinden endişe ediliyor.
PARİS’teki terör saldırılarının ardından,
milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapan
Avrupa, İslamofobi sınavı veriyor.
Fransız devriminin özgürlük, eşitlik,
kardeşlik ilkelerini simgeleyen 3 rengiyle
Fransız bayrağı, “yaralı” ülkeyle
dayanışma gösterilerinde bütün kıtayı
sararken, yeni ortamda bu ilkeler Avrupa
Müslümanları için geçerli kalabilecek mi
sorusu gündemde.
Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande, Paris’te 129 kişinin öldürüldüğü,
IŞİD tarafından üstlenilen saldırının
ardından parlamentoda yaptığı
konuşmada, “Medeniyetler savaşına
girmiyoruz, çünkü bu katiller herhangi bir
medeniyeti temsil etmiyor” dese de
hükümetten gelen imam ve camilere
yönelik demeçler, Fransa ve genel olarak
Avrupa’daki Müslümanların geleceğine
ilişkin soru işaretlerine yol açtı.
Başbakan Manuel Valls’ın “Fransa’nın
bütün radikal imamları sınır dışı etmesi
gerektiği”, İçişleri Bakanı Bernard
Cazeneuve’ün de "nefret yayan camileri"
kapatacaklarını ilişkin açıklamaları, Paris
saldırılarının ardından güvenlik odaklı
politikaların belirleyici olacağı yeni
sürecin, Müslümanlar açısından zorlu bir
döneme yol açacağının işaretlerini verdi.

“MÜSLÜMANLAR BU SAVAŞIN
TAM ORTASINDA”
Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği
(CCIF) Sözcüsü Yasser Loutaoui, "radikal
imamlar" ve camileri hedef alan söylemin

muhtemel olumsuz sonuçlarına dikkati
çekerek, "Camiler kapanmaya başlarsa bazı
gruplar yeraltına iner ve kontrolü imkansız
bir hal ortaya çıkar” dedi. Loutaoui, “Tunus
da aynı gerekçeyle camileri kapattı ve
dünyaya en çok yabancı terörist ihraç eden
ülke haline geldi.” uyarısında bulundu.

“BU SAVAŞ HERKESE KARŞI AÇILDI”
Müslümanların Paris'teki terör saldırılarına
yeterince tepki göstermediği şeklindeki
iddiaların da gerçeği yansıtmadığını
vurgulayan Loutaoui, "Bize 'sesinizi
çıkarmıyorsunuz' diyenler,
konuştuğumuzda bizi görmezden geliyor ya
da duymak istediklerini söyleyecek
başkalarını buluyor." diye konuştu.
Paris saldırılarının Fransa’da yaşayan
Müslümanları etkilemesinin kaçınılmaz
olduğunu belirten Loutaoui, “Müslümanlar
bu savaşın tam ortasında. Bu saldırıları
düzenleyenlerle, saldırılar üzerinden
Müslümanlara savaş açanlar birbirine öyle
benziyor ki. Her ikisi de Müslümanlara ‘Siz
Fransa'ya ait değilsiniz, gidin’ diyor.”
görüşünü dile getirdi.

“SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİN
HESABI VERİLMELİ”
Londra merkezli araştırma kuruluşu
Spinwatch’dan Dr. Sarah Marusek de Paris
saldırılarından sonra “Fransızlık”ı kimin
tanımlamaya yetkili sayılacağı sorununa
işaret ederek, “Pek çoğu tam da Fransız
sömürgeciliği yüzünden Fransa’da yaşayan
Fransız Müslümanların kaçının bu kimliğe

katkı yapmasına izin verilecek?” diye
sordu.
“Bugün Müslümanlar, eşitsiz ve
adaletsiz bir dünya sistemini ayakta
tutabilmek için özellikle hedef
alınıyor” diyen Marusek, IŞİD’in terör
saldırılarının ardından
Müslümanların özür dileme
psikolojisine girmesinin de, onlardan
bunun beklenmesinin de yanlış
olduğunu dile getirdi.
Marusek, IŞİD’in Müslümanlar
adına konuştuğunu varsaymanın
Müslümanların siyasi özne olma
özelliğini ellerinden almak anlamına
geldiğini belirterek, “Müslümanlar
hiçbir zaman IŞİD’ten kendileri adına
konuşmasını veya eylem yapmasını
istemiş değil” dedi.

“MÜSLÜMANLAR DAR AVRUPALI
PERSPEKTİFE SIKIŞMAMALI”
Salzburg Üniversitesi Sosyoloji ve

Siyaset Bilim Bölümü öğretim üyesi
Dr. Farid Hafez de birçok Avrupa
ülkesinin Müslümanların vatandaşlık
haklarını sınırlayan yasal
düzenlemelere gittiğini belirterek,
“İslamofobi bireylerin ön yargılarını
aşıyor, kurumsallaşan yapısal ırkçılığa
dönüşüyor.” dedi.
Hafez, Müslümanların Paris
saldırılarını vatandaş olarak
kınamasının önemli olduğunu, ancak
dünya çapında yaşanan büyük
haksızlıkları da tartışabilmeleri
gerektiğini vurguladı.
Hafez, “Müslümanlar dar Avrupalı
perspektife sıkışmamalılar. Sadece
Paris’le değil, Lübnan, Afganistan ve
benzerleriyle de dayanışma
gösterilmesi gerektiğini tartışmaya
açmalılar. Buralarda insanlar hemen
her gün terörün kurbanı oluyorlar.”
dedi.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

Terör ekonomiyi de vurdu
Fransa’yı sarsan terör saldırılarının ekonomiye maliyetinin oldukça
yüksek olması bekleniyor.

Dedeağaç: 25510 26479

PARİS’teki terör saldırılarının sadece cana ve
mala zarar vermekle kalmadığı, ekonomiye de
zarar verdiğinin altı çiziliyor. Özellikle turizmin
ve ticaretin saldırılardan önemli ölçüde
etkilendiğine dikkat çekiliyor.
Fransa her yıl 80 milyondan fazla turistin
akınına uğrayan dünya çapında önemli bir
turizm merkezi. Turizm sektörünün ülkenin
gayri safi milli hasılasına yüzde 7 civarında
katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Paris’e
ya da genel olarak Fransa’ya seyahat edecek
olanların bu niyetlerinden vazgeçebilecekleri
yönündeki endişeler, ülkenin ulusal havayolu
şirketi Air France’ın ve büyük otel
zincirlerinden örneğin Accor’un hisse
senetlerinde aniden puan kaybına neden oldu.

Gümülcine: 25310 22912

BÜTÇE AÇIĞI ARTACAK

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

OTOBÜS TERMİNALLERİ

‹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

520Haziran
Kasım 2015

Fransa’da güvenlik ve savunma harcamalarının
bütçe açığını artırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı François Hollande’ın
parlamentoda yaptığı açıklamada, güvenlik ve
savunma harcamalarının artırılacağını
açıklaması üzerine, kontrol altına alınamayan
bütçe açıklarının da yine yükselmesi
bekleniyor.
Hollande yaptığı konuşmada “ülke
güvenliğinin euro kriterlerini belirleyen istikrar
paktına saygıdan daha önemli olduğunu”
belirtmesi üzerine gözler Brüksel’e çevrildi.
AB Komisyonu Ekonomi ve Mali İşler
Temsilcisi Pierre Moscovici, konu ile ilgili
olarak istikrar paktı uygulanmasında bazı
esnekliklere gidebilecekleri mesajını verdi.
Hollande, polis ve jandarma için 5 bin kadro
açılacağını açıklarken, 2017 ve 2019 yılları
arasında asker sayısının 9 bin kişi azaltılması
projesini askıya almıştı.
Fransa’nın gayrisafi mili hasılasının, bütçe
açıklarına oranının yüzde 4’e dayanması Paris
ve Brüksel arasında sorun yaratıyor. Bu oranın
euro kriteri olarak yüzde 3’ü geçmemesi
gerekiyor.

Krediye ‘yeşil ışık’

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu
Üyesi Pierre Moscovici, “Yunanistan’la
son günlerde yapılan görüşmelerde
ilerleme kaydedildi ve kalan önlemlerin
alınması konusunda bir anlaşma
sağlandı.” dedi. Atina yönetimi de
reform karşılığında mali yardım
görüşmelerinde alacaklılarla anlaşmaya
varıldığını duyurdu.
Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos,
milyarlarca euroluk ek yardım diliminin
serbest bırakılması için uluslararası
alacaklılarıyla bir dizi mali reform
üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.
Çakalotos Avrupalı alacaklılar ve
Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle
buluşmasının ardından düzenlediği
basın toplantısında “gerekli olan her
hususta mutabakat sağlandığını”

söyledi.
Çakalotos, parlamentonun
onaylamasından sonra reformların
yürürlüğe gireceğini ve Euro Bölgesi
maliye bakan vekillerinin cuma günkü
toplantısında uzlaşmaya yeşil ışık
yakılmasını beklediklerini belirtti.
Bu arada Moscovici, AB
Komisyonu’nda düzenlediği basın
toplantısında, Yunanistan’a sağlanacak
kredilerin 12 milyar euroluk kısmı için
üzerinde uzlaşılmamış konuların
çözüldüğünü belirtti.
Yunanistan Parlamentosu’nun
perşembe günü gerekli mevzuat
düzenlemelerini yasalaştırmasını
beklediklerine dikkati çeken Moscovici,
Yunanistan’ın mevzuatlarında uyum
sağlaması halinde ödemelerin
yapılacağını söyledi.
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RIZA KIRLIDÖKME

TÜRK CEMAAT HEYETLERİ

gundem@otenet.gr

BİRİNCİ DOLAYLI TÜRK
CEMAAT SECİMİ
İsleçe’de ilk dolaylı seçim usulü ile
seçilen TÜRK CEMAAT HEYETİ 15 Eylül
1944 Cuma günü yapılmıştır.
Bu heyet 15 kişiden oluşmakta idi.
Başkanı da üstad NURİ efendi
olmuştur.
Gümülcinede’de 27 Eylül 1944’te
aynen İskeçe’de olduğu gibi “TÜRK
CEMAAT HEYETİ” seçilmiştir.
Bu heyetin başkanı da tarihin ve
olayların eskitemediği Müderris Hacı
Hafız ALİ GALİP efendi idi.
Bu sohbetimizde bölüm bölüm
verdiğimiz “TÜRK CEMAAT
HEYETLERİ” seçimlerini eksiksiz olarak
ileride okuyacaksınız.

HALK TARAFINDAN İKİNCİ TÜRK
CEMAAT HEYETİ SECİMİ:
Halk tarafından seçilen ilk TÜRK
CEMAAT HEYETİ 28 Ocak 1945 Pazar
günü yapılan seçimdir.
Bu seçim o zaman bu bölgeyi
yöneten EAM. “MİLLİ KURTULUŞ
CEPHESİ” idaresinde yapılmıştır.
O zaman İskeçe TÜRK CEMAATİ’ne
seçilen heyet 13 kişiden oluşmakta idi.
Bu TÜRK CEMAAT HEYETİ seçimi
için bundan evvelki sohbetlerimizde
sizlere çok geniş bilgi vermiştik.
Bu ikinci TÜRK CEMAAT HEYETİ
seçimi sonunda da oluşturulan heyetin
Başkanı üstad NURİ efendi idi.
Bu iki seçimden sonra değişen
yönetim rejimi iktidara gelir gelmez
yukarıda bahsettiğimiz “SEÇİLEN
TÜRK CEMAAT HEYETİNİ” azletmiş ve
yukarıda tarihlerini verdiğimiz seçilmiş

cemaat heyetlerinin yerine azınlık
olarak kaldığımız günden beri
uyguladığı “HÜKÜMET YANLISI”
kişileri “CEMAAT YÖNETİMİNE”
getirmiştir.
İşte bu tayinli “CEMAAT
HEYETLERİ” oyununun sona ermesi
için “31 MART 1946” Pazar günü yapılan
seçimde Batı Trakya Türklerinin Millet
Meclisine gönderdiği “4 TÜRK”
milletvekilinin çok ciddi çalışmaları, o
günün getirdiği değişiklik ruhu “ATİNA
HÜKÜMETİ” aşağıda sizlere
sunduğumuz “BATI TRAKYA TÜRKLERİ
CEMAAT HEYETLERİNİ SEÇİMLE”
yönetimlerini seçsin yasası çıkmıştır.
Bu yasanın gerçekleşmesi için hiç
süphesiz bir çok faktörlerin parmağı,
baskısı, uyarısı olduğunuda Üstad
NURİ efendinin şifahi fikirlerini ayrıca
hatırlatırız.

Evet, sunduğumuz “BATI TRAKYA
TÜRKLERİ TÜRK CEMAATLERİ
HEYETLERİ” seçim yasası bu şekilde
oluşmuştur.
1967’de Yunanistan’da askeri idare
başa geçince bu “TÜRK CEMAAT
HEYETLERİ” kanunu iptal edilmiş ve
daha evvel seçimle iktidara gelmiş olan
“CEMAAT HEYETLERİNİ” de
azletmiştir.
Son sözümüz mü ne?
“GENÇ” ve dinamik “4 TÜRK
MİLLETVEKİLLERİ” bu eski çemaat
yasasını koltuklarının altına alarak:
“ BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN”de
“SELAMLARINI” sunarak “ TÜRK
CEMAAT HEYETLERİ” seçimi
istediğimizi iletsinler hükümete.
Anlaşıldık mı “ GENÇ ve DİNAMİK
BATI TRAKYALI 4 TÜRK
MİLLETVEKİLİ” kardeşler.

TRAKYA GAZETESİNDEN ALINTIDIR
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Kırmahalle Azınlık ilkokulu
kermes düzenledi

Ders çalışmayı sevmeyen
çocuğa nasıl yaklaşabiliriz?
ocukları okul döneminde
olan annelerden
genellikle onların ders
çalışmayı sevmediği ile ilgili
şikayetler sıklıkla duyabiliriz.
Hatta bu durum pek çok ailede
büyük sorun haline
gelebilmektedir. Genel bir gözlem
yaptığımızda da pek çok çocuğun
ders çalışmak yerine televizyon
ve bilgisayarı tercih ettiklerini
görebilimekteyiz ne yazık ki!
Bunun da pek çok nedenlerinin
olduğunu söyleyebiliriz.
Öncelikle çocuğun ders çalışmayı
sevmemesinin başında anne
babanın yanlış tutumları
gelmekte!
Genellikle çocuk okuldan
döner dönmez en çok söylenen
“hemen yemeğini ye ve
derslerinin başına otur” sözleri,
onun duymak istemediği
sözlerdir. Bu sözler çocuğun
sıkıntı duymasına ve buna karşı
da olumsuz tepkiler
göstermesine neden olur. O zaten
bütün gün okulda yorulmuş, eve
gelmeyi ve biraz dinlenmeyi,
oyun oynayıp televizyon izlemeyi
özlemiştir. Dolayısıyla da eve
geldiğinde okulla ilgili
konulardan bahsedilmesi onu
sıkabilir. Bunun yerine onu
sevgiyle karşılayıp dinlenmesine
izin verilmesi ve rahatlamasının
sağlanması yapılabilecek en
doğru davranış şeklidir.
Çocuk kendi arzu ederse, eve
geldiğinde okulla ilgili
konulardan bahsedebilir. O
zaman da anne – baba onu can
kulağıyla dinlemelidir. Ödevlerini
ne zaman yapması gerektiğine de
kendisi karar vermelidir. Burada
bir çok annenin “söylemeden
ders çalışmıyor ki” sözlerini
duyar gibiyim. Ancak çocuğun
üzerine çok fazla düşerek “hadi
derslerini çalış, ödevlerini
bitirmen lazım” diyerek ona baskı
uygulamak da, çocukta ders
çalışma isteğini yok ederek
olumsuz tepkilere yol açacaktır.
Anne baba ne kadar fazla
üstelerse, çocuk da o kadar çok
derslerden soğuyacaktır. Oysa
kendi haline bırakılan, biraz oyun
oynamasına izin verilen çocuk,
sorumluluklarının daha çok
farkına varabilir. Çünkü onun da
bir egosu vardır ve özgüveninin
gelişebilmesi için de kendisine
sorumluluk verilmesi gerekir.
Kendisine sorumluluk verilmediği
sürece de, hiç bir zaman
öğrenemez. Dolayısıyla çocuk

Ç

ödevlerini ne zaman yapacağına
kendisi karar vermelidir. Kendisi
yardım istediğinde de anne baba
ona ödevlerinde yardımcı
olmalıdır. Ödevlerini yapmadan
okula gittiğinde arkadaşlarının
arasında küçük düşerek utanıp
hatasını anlayabilecektir. Anne
babanın zorla ders çalıştırma
baskısı ve endişesi çocukta
okuldan soğumaya ve hatta fırsat
buldukça okuldan kaçmaya kadar
bir çok ters tepkiler doğurabilir.
Anne baba en fazla, “istediğin
kadar oyun oynayabilirsin, fakat
yatmadan önce ödevlerini
yapmayı unutma, olur mu?”
diyerek çocuğa sorumluluğunu
hatırlatmalıdır.
Ne yazık ki günümüzde
çocuklarının başarısını kendi
başarıları olarak gören pek çok
aileler arası yarışlar söz
konusudur. Çocuğu
arkadaşlarıyla kıyaslayarak “Bak
Zeynep pekiyi almış, sense orta
almışsın”, “Ne kadar kötü bir
öğrencisin” gibi sözler, onun
özgüvenini yitirmesine ve
okuldan soğumasına neden
olabilir. Çocuk, “Ailem beni iyi
notlar aldığımda seviyor, kötü
notlar aldığımda sevmiyor, ben
kötü bir çocuğum” diye
düşünerek kendini suçlayabilir.
Bu da onun içine kapanmasına ve
ruh sağlığının bozulmasına sebep
olabilir.
Ailenin görevi çocuğun okul
başarısı ne olursa olsun, onu her
zaman koşulsuz sevdiklerini
kendisine gösterebilmektedir.
“Sen bizim çocuğumuzsun, biz
seni her şartta çok seviyoruz”
mesajını çocuğa verebilmek onda
oluşacak özgüven için son derece
önemlidir.
Ebeveynin unutmaması
gereken en önemli nokta
çocuğun her şeyden değerli
olduğu, okul yaşamının da
hayatın bir parçası olup, her
çocuğun kendi zeka ve
yetenekleri doğrultusunda
başarılı olabileceğidir. Çocuktan
kendi zeka ve yetenekleri dışında
üstün beklentilerin olması, onun
kişiliğini olumsuz etkileyebilir ve
ailenin çocuk üzerinde kurduğu
baskılar da onun ruh sağlığının
bozulmasına neden olabilir.
Sağlıklı bir ruhsal yapı
geliştirebilmesi için
çocuğumuzdan sevgimizi
esirgemeden onu motive
edebilmemiz son derece
önemlidir.

GÜMÜLCİNE’deki Kırmahalle Azınlık İlkokulu,
13 Kasım Cuma günü kermes düzenlendi.
İlkokul son sınıf öğrencilerinin katkılarıyla
düzenlenen kermese, başta öğrenci aileleri olmak
üzere, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Öğleden sonra düzenlenen kermese öğrenci
anneleri ile birlikte Kırmahalle kadınları da destek
verdi. Kermeste kurulan standlarda eşarp, takı ve
aksesuarların yanı sıra börek ve tatlı çeşitleri satışa
sunuldu.
Kermeste 900 eurolur gelir elde edildiği ve
gelirin öğrencilerin ortak bir faaliyet
gerçekleştirmek için kullanacakları belirtildi. Ayrıca
gelirin bir kısmının yardım amaçlı olarak Suriyeli
mültecilere bağışlanacağı kaydedildi.
Kermese katılanlar arasında Kırmahalle Azınlık

İlkokulu Müdürü İsmail Abdullah, öğretmenler ve
Kırmahalle Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Mehmet Emin de yer aldı.
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Hamza Hamzaoğlu ile
Galatasaray’ın yolları ayrıldı!
GALATASARAY Kulübü,
futbol takımı teknik direktörü
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını
ayırdığını açıkladı.
Taraftarlarda şok etkisi yaratan
haber sosyal medyayı salladı.

“HAMZA HAMZAOĞLU’NUN
SÖZLEŞMESİ SONA
ERDİRİLMİŞTİR”
Sarı-kırmızılı kulübün internet
sitesinden yapılan açıklamada,
“Galatasaray Futbol Takımı
Teknik Direktörü Sayın Hamza
Hamzaoğlu’nun sözleşmesi,
varılan karşılıklı mutabakat
çerçevesinde sona erdirilmiştir.
Hocamıza bugüne kadar
kulübümüze verdiği hizmetler
için teşekkür ediyor, kendisine
bundan sonraki kariyerinde
başarılar diliyoruz” denildi.

Almanya-Hollanda
maçı iptal edildi!

“KARŞILIKLI ANLAŞARAK
YOLLARIMIZI AYIRMA
KARARI VERDİK”
Galatasaray Kulübü Genel
Sekreteri Fatih İşbecer de AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Hamzaoğlu ile bugün bir araya
geldiklerini belirterek, “Hamza
hoca ile bugün dostane bir
görüşme yaptık. Karşılıklı
anlaşarak yollarımızı ayırma
kararı verdik. Konunun
gerekçelerini şu an için
paylaşmak istemiyorum” diye
konuştu. İşbecer, teknik
direktör arayışlarına en kısa
sürede başlayacaklarını
kaydetti.
Hamzaoğlu yönetiminde
geçtiğimiz sezonu lig
şampiyonluğu, Türkiye Kupası
ve Süper Kupa ile kapatan
Galatasaray’da, Hamza
Hamzaoğlu dönemi sona erdi.

Beklenmedik bir şekilde
görevinden ayrılan Hamza
Hamzaoğlu sarı kırmızılı
kulüpte son dönemde aldığı
başarılı sonuçlarla dikkat
çekmişti. Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray ile çıktığı 52 maçta

Türkiye Yunanistan
milli maçında
dostluk kazandı

33 galibiyet, 10 mağlubiyet, 9
beraberlik alırken görevde
kaldığı yaklaşık 1 yılda
kazanılabilecek olan 3 kupayı
(Süper Lig, Türkiye Kupası,
Süper Kupa) da müzeye
götürdü.

Fatih Terim, ıslık
protestosuna tepki gösterdi
Türiye Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, Yunanistan
milli marşının protesto edilmesi ve Paris’teki terör
saldırılarında ölenlerin anısına yapılan saygı duruşunun
ıslıklanması üzerine harekete geçti.
Türkiye – Yunanistan maçında bazı taraftarların
Yunanistan milli marşını protesto etmesi ve Paris’teki terör
saldırılarında ölenlerin anısına yapılan saygı duruşunu
ıslıklaması Fatih Terim’den büyük tepki gördü. TFF
yetkilileri ile konuyu görüşüp önemli kararlar alan Terim,
halkı doğru yönlendirme adına milli futbolcularla kamu
spotu reklam filmi çekecek.

ÖNLEMLER ALINACAK

EURO 2016 Eleme Grubu maçları
sonrası grubu son sırada
tamamlayan Yunanistan Milli
Takımı, İstanbul’daki Başakşehir
stadında Tükriye Milli Takımı’nın
konuğu oldu. Türkiye Milli Takımı,
maç boyunca üstün oynamasına
rağmen golsüz beraberliği
bozamadı ve mücadele başladığı
gibi 0-0 bitti.
Maç boyunca rakibi karşısında
üstün bir oyun sergileyen Ayyıldızlılar, buna rağmen eşitliği
bozacak golü bulamadı ve
karşılaşma golsüz beraberlikle sona
erdi. Böylece Türkiye, 2015 yılında
oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3
beraberlik alarak, bu yılı
mağlubiyetsiz kapatmış oldu.
Karşılaşmanın ilk bölümünde
tempo düşüktü. Hem Milli
Takımımız hem de Yunanistan,
organize atak geliştirip tehlike
yaratmakta etkisiz kaldı. Ancak
devrenin sonuna doğru Ayyıldızlılar, Yunanistan karşısında

baskısını artırdı. 46. dakikada
kullanılan köşe vuruşunda Hakan
Çalhanoğlu ile Arda Turan paslaştı.
Hakan, ceza sahasının sol
çaprazından kaleyi denedi ancak
Yunan savunmasına çarpan topu
son anda kaleci Karnezis kurtardı ve
golü önledi.
İkinci yarıda da oyunun kontrolü
tamamen Milli Takım’daydı. 54.
dakikada soldan gelişen atakta
Yunanistan savunmasından seken
top, ceza sahasındaki Arda Turan’ın
önüne geldi. Arda sol ayağıyla güzel
vurdu ancak son anda yine Yunan
kaleci Karnezis başarılıydı.
62’de ise Cenk Tosun, sağ
çaprazdan ceza sahasına girdiği
gibi kaleyi denedi ama bu top da
yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde
Ay-yıldızlılar, tüm çabalarına
rağmen golsüz eşitliği bozacak golü
bulamadı ve mücadele 0-0’lık
beraberlikle tamamlandı.

“Ne oluyor bize? Kendimize istemediğimiz bir şeyi
başkasına yapmayın. Ölmüş insanlara saygı duruşu
yapıyoruz. 1 dakika sabredemiyor muyuz? İstiklal marşı
bu... Lütfen!” diyerek tepkisini gösteren Fatih Terim,
bununla da yetinmedi. Hemen federasyon yetkilileri ile bir
araya geldi. “Türkiye’nin imajının Avrupa’da düzeltilmesi
adına harekete geçmeliyiz.” diyen Fatih Terim ve
federasyon yetkilileri şu önlemleri almaya karar verdiler:

SAYGI DURUŞU VE ULUSAL
MARŞLARA DİKKAT ÇEKİLECEK
1) Her maç öncesi düzenlenecek basın toplantılarında
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, ‘saygı duruşu ve
ulusal marşlara saygı’ konusuna dikkat çekecek.
2) Bu konuda broşürler basılacak, maç öncesi tribünlere
dağıtılacak ve anonslarla bu kampanya
desteklenecek.
3) Fatih Terim ve oyuncuların
yer aldığı kamu spotu reklam
filmleri çekilecek ve halka
açık alanlar ile TV
kanallarında gösterilecek.
Kısa vadede alınacak
önlemler bu şekilde. Ancak
bir de işin eğitim yanı var.
Türkiye Futbol
Federasyonu bu
konuda okullarla
işbirliğini de
gündeme
getirecek.

Almanya ile Hollanda
arasında oynanması
planlanan hazırlık
karşılaşması güvenlik
gerekçesiyle iptal edildi.
Almanya ile Hollanda
arasında Almanya’nın
Hannover kentindeki HDI
Arena’da oynanması
planlanan hazırlık
karşılaşması güvenlik
gerekçesiyle iptal edildi.
Almanya Futbol
Federasyonu, Fransa’da
yaşanan terör olayının
ardından kritik AlmanyaHollanda maçı için oynanması
yönünde karar almıştı. Tekrar
toplanan Almanya Milli Takım
kafilesi, maçın oynanacağı
Hannover kentine ulaşmıştı.
Teknik direktör Joachim Löw,
“Maçı oynamamız için
herhangi bir korku
yaşamıyoruz” şeklinde
açıklamalarıyla oyuncularını
motive etmeye çalıştı.
Daha sonra, Hannover
şehrinde ve stat çevresinde
yoğun güvenlik önlemleri
alındı. Maçın başlama saatine
1 saat 15 dakika kala stat
hoparlöründen, maçın iptal
edildiği ve seyircilerin stadı
boşaltması istenildi. Maç için
de tribünlerde henüz yaklaşık
8 bin taraftarın toplandığı
belirtildi.
“Stat çevresinde şüpheli
kişiler görüldü”
Almanya’nın Bild Gazetesi,
internet sitesinden maçın
iptal edildiğini okurlarına
duyururken, “Stat çevresinde
şüpheli, tehlikeli kişilerin
görülmesi üzerine güvenlik
gerekçesiyle maç iptal edildi”
ifadelerini kullandı.

Johan Cruyff
Ajax’tan ayrıldı
Hollandalı efsane futbolcu
Johan Cruyff, Fenerbahçe’nin
UEFA Avrupa Ligi A
Grubu’ndaki rakiplerinden
Ajax’ta sürdürdüğü
danışmanlık görevinden
ayrıldı.
Cruyff, ülkesinde
yayımlanan De Telegraaf
gazetesindeki köşe yazısında,
düşüncelerinin dikkate
alınmadığını belirterek, Ajax
klübündeki görevini
sonlandırma kararı aldığını
açıkladı.
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