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Azınlık, HAKLARI
için yürüdü!
Batı Trakya Türkleri, DEB Partisi’nin öncülüğünde yıllar sonra ilk kez
bir yürüyüş gerçekleştirerek haklarını talep etti.
TÜRK azınlığının
haklarının garanti altına
alındığı Lozan
Antlaşması’nın yıldönümü,
aynı zamanda DEB
Partisi’nin kurucusu ve
Rodop eski bağımsız
Milletvekili Dr. Sadık
Ahmet’in ölüm yıldönümü
olan 24 Temmuz Pazar günü,
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi “Hak Arama
Yürüyüşü” gerçekleştirdi.
AP’de grubu bulunan
Avrupa Hür İttifakı (EFA)
temsilcisi Yorgos Papadakis
de EFA adına yürüyüşte yer
aldı.
Yürüyüş sonrası Dr. Sadık
Ahmet, Kahveci
Mezarlığı’ndaki kabri
başında anıldı. Tören, DEB
Genel Merkezi’nde okunan
mevlit ve verilen yemekle
son buldu. » 12, 13, 6, 7

Kocias’tan “Darbeciler iade edilmezse
“etnik”
ilişkilere zarar verebilir”
analiz!

TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçisi Kerim
Uras, Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerle
ilgili olarak, “Eğer iade gerçekleşmezse bu
ilişkilere zarar verir. Benim bir vazifem varsa
o da ilişkileri sağlam zeminde tutmak. Bu da
sağlam zemini sarsar. Çünkü kamuoyu çok
hassas.” diye konuştu.
Darbeci sekiz askerin siyasi sığınma
taleplerine ilişkin mülakatları ise
avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir ay
ertelendi.
Bu arada, darbe girişimi sırasında şehit
düşen Batı Trakyalı gazeteci Mustafa Cambaz
için 22 Temmuz Cuma günü köyünde gıyabi
cenaze namazı kılındı. » 2, 3, 4

“Real News” gazetesine
röportaj veren Dışişleri
Bakanı Kocias, Pomak ve
Romanların da azınlığa dahil
olduğunu, ancak bu iki
grubun kendilerini Türk
olarak tanımlayanlarla bir
ilgisinin olmadığını savundu.
Kocias, Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu’nun
yetkilerini aştığını da iddia
etti. » 16

sağlık

14’te

bilim
Stres
vücudu nasıl
etkiliyor?

11’de

ekonomi
Pokemon Go
Nedir, Nasıl
Oynanır?

19’da

DTİK toplantısı
Gümülcine’de
yapıldı

spor
Galatasaray’ı çıkarıp
Fenerbahçe’yi
23’te
aldılar!

Çipras’tan
“yüzde 3’lük
baraj” itirafı
Merkez Birliği Partisi Başkanı
Levendis, Çipras’la seçim kanunuyla
ilgili görüşmesinde yüzde 3’lük barajı,
“Türkiye’nin bir yolunu bulup meclise
adım atacağı için kaldıramayacağını”
söylediğini dile getirdi. »15

Genç din
görevlisi
son yolculuğuna
uğurlandı
RODOP ilinin Hacıören köyündeki
tarlasından dönerken, sürdüğü
traktörün uçuruma yuvarlanması
sonucu yaşamını yitiren İrfan Şirak,
büyük bir kalabalığın katıldığı
cenaze töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı. »5

Terör kurbanı
Hüseyin Dayıcık
köyünde toprağa
verildi
Münih’te bir alışveriş merkezinde
meydana gelen silahlı saldırıda üçüz
kardeşlerinden biri olan Gülfer’i
korumak isterken hayatını kaybeden
17 yaşındaki Hüseyin Dayıcık köyü
Karacaoğlan’da toprağa verildi. » 9

gundem_985_Layout 1 01.08.2016 14:06 Page 2

2

GÜNDEMhaber

18
6 Kasım
Eylül
23
Ekim 2015
29 13
Temmuz
Mayıs
2016

Mustafa Cambaz için köyünde
gıyabi cenaze namazı kılındı
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
darbe girişimi sırasında şehit
düşen Mustafa Cambaz’ın
Menetler köyündeki ailesini
ziyaret etti.
TÜRKİYE’deki darbe girişimi
sırasında şehit düşen Batı
Trakyalı gazeteci Mustafa
Cambaz için 22 Temmuz Cuma
günü köyünde gıyabi cenaze
namazı kılındı. Menetler
köyündeki cenaze törenine
katılan Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Cambaz’ın ailesini ziyaret etti.

insanın yeryüzünde erişebileceği
en yüksek mertebelerden biridir.
Bu herkese nasip olmaz. Bunun
başka sembolik anlamları da var.
Batı Trakya’nın bir evladının
Türkiye’deki demokrasi milli
iradesi mücadelesinde şehit
olması çok çok önemlidir. Bu
Batı Trakya’nın Türkiye’ye bir
hediyesi. Bunun da üzerinde
düşünüldüğünde çok manaları
var.” ifadelerini kullandı.
“MUSTAFA CAMBAZ
Türkiye’de büyük bir felaket
KARDEŞİMİZ
yaşandığını, ancak bunun daha
ŞEHİTLER ARASINA
da büyümesinin önlendiğini
İSMİNİ YAZDIRDI”
kaydeden Akıncı sözlerine şöyle
Başkonsolos Akıncı, Menetler
köyü camiinde köy halkı ve civar devam etti: “Bu da bizim
devletimizin ve milletimizin
köylerden gelen soydaşlarla
tarihin derinliklerine doğru
birlikte kıldığı Cuma namazı
uzanan o derin irfanının, derin
öncesi bir konuşma yaptı.
tecrübesinin, derin kültürünün
Akıncı, “Kendilerine teslim
ürünüdür. Kendini vatanı,
edilen üniformaya, devletine
ihanet eden bir çete, demokratik bayrağı ve onuru için feda
seçimlerle seçilmiş bir hükümeti edecek yüzbinlerce, milyonlarca
insanı arasanız bulamazsınız.
devirmeye kalktı. Bu
Bunları yetiştirmek kolay değil.
devletimizin ve milletimizin
Allah milletimize bir daha böyle
yüksek bir iradesiyle 78 milyon
acılar yaşatmasın. Dünyanın,
insanımız inanılmaz bir
özellikle yaşadığımız bu
kahramanlık destanı yazdı.
coğrafyanın bu çalkantılı
Menetler köyünden yetişmiş ve
döneminde anavatan
Batı Trakya’nın bir evladı olan
Türkiye’nin rahat
Mustafa Cambaz kardeşimizi
bırakılmayacağını biliyorduk.
tanıma fırsatım olmadı, ama
Sağda solda bomba patlatanlar
şehitler arasına ismini
vardı. Güneydoğu’da
yazdırdı.
şehirleri işgal etmeye
Şehitlik
çalışanlar vardı.
bir
Hayatı zindan
etmeye çalışanlar
vardı. Ama bizim
devletimiz ve
milletimiz buna
izin vermeyecek
kadar güçlüdür.
Her ne kadar
burada olsanız
da sizlerin dua
ettiğini biliyorum.
Bu topraklarda
nice gönlü temiz
insanlar, arifler
olduğunu biliyoruz.
Onların duaları çok
önemli. Birlik ve
dirlik için dua
edelim. Bu
birlik ve
dirliği

yaşatmak için günlük
hayatımızda bu dualarımıza
devam edelim. Bu şehidimiz
bütün Batı Trakya’nın şehididir
ve onurudur. Bunun üzerinde
düşünmek gerekir. Herkese
başsağlığı diliyorum.”

MÜFTÜ İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif de Cuma namazı
öncesi yaptığı konuşmada,
“Sayın Başkonsolosumuz Ali
Rıza Akıncı beyefendiye çok
teşekkür ediyoruz. Bizim
yanımızda var olmakla, bizlere
moral ve cesaret verdiler.
Kendilerinden Allah razı olsun.”
ifadelerine yer verdi.
Cuma namazı sonrası şehit
Mustafa Cambaz için gıyabi
cenaze namazı kılındı. Cenaze
namazını Müftü İbrahim Şerif
kıldırdı. Namaz sonrası
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ve
beraberindekiler Cambaz
ailesini ziyaret ederek, şehit
Mustafa Cambaz’ın babası
Ahmet Cambaz ve annesi Ayşe
Cambaz’a taziye dileklerini
ilettiler. Duygulu anların
yaşandığı ziyarette ailesi,
Mustafa Cambaz’ın yıllar önce
Batı Trakya’dan Türkiye’ye
gittiğini ve Türkiye’de eğitimini
tamamladıktan sonra gazetecilik
mesleğine başladığını ifade
ettiler.
Mustafa Cambaz’ın köyü olan
Menetler’e yapılan ziyarette,
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Kozlukebir
eski belediye başkanları
İbrahim Şerif ve Halit
Mehmet ile civar

köylerden çok sayıda soydaş yer
aldı.
Menetler köyünden olan ve
İstanbul’da yaşayan gazeteci
Mustafa Cambaz, darbe
girişiminin gerçekleştiği 15

Temmuz gecesi görev yaptığı
sırada Çengelköy’de çıkan
olaylarda FETÖ üyesi darbeciler
tarafından açılan ateş sonucu
şehit olmuştu.
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Hülya EM‹N
Büyükelçi Uras:
“Darbeciler iade
edilmezse ilişkilere Çok üzücü…
zarar verebilir”
S
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

anki de dünyanın çivisi
yerinden çıkmış durumda.
Terör saldırıları, anavatan
Türkiye’de yaşanan darbe
girişimi… Herşey o kadar
ürkütücü ki…

Dünyanın çıkan çivisinin
herkese dokunabileceğinin kanıtı
ise son olaylarda Batı Trakya Türk
azınlığının da iki şehit vermesi.
Türkiye’de yaşanan darbe girişimi
sırasında şehit düşen
meslektaşımız Mustafa Cambaz,
diğer tarafta hayatının baharında
teröre kurban giden Hüseyin
Dayıcık yaşanan üzütülere üzüntü
ekledi.

TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras,
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından
yapılan darbe girişimimden sonra sekiz darbeci
askerin Yunanistan’a kaçmasıyla ilgili olarak
büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.
Dedeağaç Havalimanı’ndan, Türkiye sınırını
geçtikten hemen sonra iniş istemelerinin
mantıkla bağdaşmadığını vurgulayan Uras,
“Çünkü bu bir helikopter. Eğer helikopterin acil
durumu varsa, mesela motorları yanıyorsa
yapacağı tek şey var. O da olduğu yere inmek.
Yani ille de havaalanına gitmesi gerekmiyor
helikopterin. Helikopter bu, uçak değil. Uçak
olsa bir piste ihtiyacı olacak. Ama helikopter
için böyle bir zorunluluk yok.” diye konuştu.
Uras, yetkililerin daha dikkatli
davranabileceklerini belirterek, “Buradan bir
kere işkillenip, bunun sahte bir başvuru
olduğu düşünülmesi lazım. Türkiye’de ne
olduğu malum. Bir darbe girişimi yapıldı. Bu
da askeri bir helikopter. İçinde suçluların
olacağı muhtemel.” değerlendirmesinde
bulundu.
Resmi bilgilere göre iki F16’nın helikoptere

eskortluk yaptığını ve bir helikopterin havacılık
kuralları gereği iniş için piste ihtiyaç
duymadığını anlatan Uras, “Karar alıcılar iniş
izni vermeyebilirdi. Bu yanlış bir iş. Daha
baştan yanlış bir iş olduğu belliydi. Bu kararı
böyle almayacaklardı.” ifadelerini kullandı.
Uras, eğer iade gerçekleşmezse iki ülke
arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceğine dair
bir soru üzerine ise, “Eğer iade gerçekleşmezse
bu ilişkilere zarar verir. Benim bir vazifem
varsa o da ilişkileri sağlam zeminde tutmak. Bu
da sağlam zemini sarsar. Çünkü kamuoyu çok
hassas.” diye konuştu.
Yunanistan’da darbecilerin iadesine ilişkin
bir iyi niyet bulunduğuna dikkati çeken Uras,
“Yunanistan’dan gelen mesajlar şimdiye kadar
iyi. Hükümet ile anlaşıyoruz. Göz göze
bakıyoruz siyasilerle. Olay o kadar vahim ki
muhalefet partileri bile itiraz etmiyor. Bu
adamlar meclise ateş ediyor, kendi halkına ateş
ediyor, silah arkadaşlarını vuruyor. Bu bir
insan hakları olayı değil. Bu adamlar suç
işlediler.” dedi.

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği
binasına boya atıldı
TÜRKİYE’nin Atina
Büyükelçiliği boyalı saldırıya
uğradı. Edinilen bilgiye göre,
yaklaşık 10 kişilik grup
sloganlar atarak elçiliğin
bulunduğu binanın önüne
geldi.
Grup ellerindeki kırmızı ve
siyah boya dolu balonları
elçiliğin duvarlarına attıktan
sonra olay yerinden hızla
uzaklaştı.

Anarşist olduğu belirtilen
Ruvikonas isimli grubun
üyelerinin yerlere attıkları el
ilanlarında, “Savaşan Türk
halkına güç ve dayanışma
sunuyoruz” yazıldığı görüldü.
Grubun internetten yaptığı
açıklamada ise darbe yanlısı
olmadıkları, ancak Türk
hükümetine karşı oldukları
ifade edildi.

Dünyada daha önce tanık
olduğumuz Doğu – Batı
bloklaşması çoktan tarihe karıştı.
Kutuplaşmada artık baş aktör
“radikal İslam”. Kapitalizm ve
komünizm arasındaki çekişme
soğuk savaş şeklinde yaşanırken,
yeni dünya düzeni tehlikeyi
sokaklara, alışveriş merkezlerine,
festivallere, havaalanlarına taşıdı.
Yani artık direkt hedef masum
insanlar.
İslam alet edilerek, İslam adına
yapıldığı iddia edilen insanlık dışı
saldırılar, eylemler ise masum
Müslümanları “öcü” haline
getiriyor. İslamofobik bir
dünyanın ortaya çıkardığı yeni
düzen, İslamla ilgili herşeyden
kuşku duyulmasını, dışlanmasını,
ötekileştirilmesini beraberinde
getiriyor.
Farklıya tahammülsüzlük her
aşamada karşımıza çıkıyor.
Yıllarca ayrımcılığa maruz kalan
bir kitle olarak, bunun ne anlama
geldiğini çok iyi biliyoruz.
İnsanı insana kırdıran, düşman
eden bu durumdan sıyrılmanın
tek yolu ise herkese yönelik eşit

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
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ve adil yaşam koşullarından
geçiyor. Herkesin aynı algılandığı,
herkesin aynı fırsatlara sahip
olduğu bir dünya düzeninden
bahsediyorum. Tabii ki bunu
sağlayacak olanlar da ülke
yönetimleri.
İşte böyle bir ortamda,
ülkemizde azınlık olarak
yaşadığımız ötekileştirme
politikalarına son verilmesi
umudunu taşırken, aslında hiçbir
şeyin değişmediğini görmek
insanı çok üzüyor.
Solun genç ve dinamik lideri,
hükümetin başı Çipras’ın yeni
seçim yasasını şekillendirirken
azınlık oylarının hesabını yapması
ve yüzde 3’lük barajı sırf ve sırf
bu yüzden kaldırılmaması
yeniden bir hayal kırıklığına
neden oluyor.
Merkez Birliği Partisi’nin lideri
Levendis’in meclis kürsüsünden
yaptığı bu itiraflar ürkütücü.
Yüzde 3’lük baraj nedeniyle 35 yıl
meclise girme şavaşı veren
Levendis bile, azınlık ve
“Türkiye’nin Yunan meclisine
ayak basması tehlikesi” söz
konusu olunca, ömür boyu
verdiği mücadeleden
vazgeçebiliyor.
Meclis kürsüsünden yükselen
bu birkaç dakikalık söylem,
azınlık politikasının partiler üstü
olduğunu ve azınlığın sağ, sol
farketmeden “tehlike” olarak
algılandığını gösteriyor.
Çok üzücü, çok…
****
Sevgili okuyucularımız, yaz
tatili nedeniyle yayınımıza bir
süreliğine ara vereceğiz.
Yeni yayın döneminde
buluşmak dileğiyle...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Sekiz darbeci askerin iltica
mülakatları ertelendi

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir
darbe girişimine katıldıktan sonra
ay ertelendi.
Yunanistan’a kaçan sekiz askerin siyasi
Askerlerin avukatlarından İllia
sığınma taleplerine ilişkin mülakatları,
Marinaki, mülakatların 19-25 Ağustos’ta

gerçekleşeceğini söyledi.
Savunmalarını hazırlamak için ek
süre talep ettiklerini belirten Marinaki,
“Durumun nasıl değişeceğini ve idam
cezasının yeniden getirilip
getirilmeyeceğini görmek için bu ek
süreyi istedik. Bu ertelemeyi aldığımız
için mutluyuz. Daha fazla delil sağlamak
için vaktimiz olacak. Ayrıca, Türkiye’deki
askerlere nasıl muamelede
bulunulduğunu ve ailelerinin ne
durumda olduğunu görmek için
zaman kazandık.” ifadelerini kullandı.
Marinaki, askerlerin geri
gönderilmeleri halinde hayati tehlike
içinde olabileceklerini iddia
ederek, “Bana büyük bir endişe içinde
olduklarını söylediler. İdam cezası geri
getirilmese bile, ölmek için yalvaracak
kadar işkence görmekten korktuklarını
ifade ettiler.” diye konuştu.
Avukat Marinaki, darbeci askerlerin
aileleriyle telefonda
görüştüklerini, banka hesaplarının
dondurulduğunu ve kredi kartlarının
bloke edildiğini öğrendiklerini aktardı.
Darbecilerin tutuldukları yerde yaşam
koşullarının gayet iyi olduğuna değinen
Marinaki, bu durumun kendi

güvenlikleri için gerekli olduğunu
kaydetti.
Bir diğer savunma avukatı Vasilis
Terzidis ise, ertelemenin önemli
olduğunu savunarak, “Türkiye’de durum
şu an oldukça değişken. Orada neler
olacağını görmek için de zamanımız
olacak.” dedi.
Bugün (27 Temmuz Çarşamba)
mülakat randevuları olan darbeci iki
asker, sabah erken saatlerde başkent
Atina’nın Katehaki semtindeki Merkezi
İltica Ofisi’ne götürülmüştü.

İKİ AY HAPİS CEZASI
Bu arada, FETÖ darbe girişiminin
ardından Yunanistan’a kaçan sekiz
darbeci asker 22 Temmuz Perşembe günü
Dedeağaç’ta mahkemeye çıkarılmıştı.
Türkiye’nin iadesini talep ettiği
askerlerin yargılandığı Dedeağaç
Suçüstü Mahkemesi, sekiz darbeciye
Yunanistan’a kaçak girmek suçundan üç
yıl tecilli ikişer ay hapis cezası vermişti.
Darbeci askerler güvenlik nedenleri
gerekçe gösterilerek Atina’ya
sevkedilmişti.

“Dakika Dakika
FETÖ’nün Darbe
Girişimi”

ANADOLU Ajansı, Fethullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini
kitaplaştırdı. “Dakika Dakika - FETÖ’nün
Darbe Girişimi” adlı kitapta 15
Temmuz’da yaşanan darbe girişimi, tüm
detaylarıyla ve ilgi çekici fotoğraflarla su
yüzüne çıkarıyor.
Kitap, Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) kalkıştığı Türkiye tarihinin en
acımasız darbe girişimine ilişkin AA
haberlerinin derlenmesiyle ortaya çıktı.
Kullanılan haber ve infografiklerdeki

rakamlar, 20 Temmuz tarihi itibariyle
derlendi. Anadolu Ajansı kitapla ilgili
olarak şu ifadeyi kullandı: “Kitapta, 15
Temmuz ‘Demokrasi Bayramı’nı
ülkemize armağan eden aziz
milletimizin darbe karşıtı onurlu
duruşuna ilişkin sembol fotoğraflar ve
infografiklere de yer verilmiştir.”
AA’nın bu çalışmasına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://aa.com.tr/uploads/TempUserFiles
/pdf%2Ffeto_darbe_girisimi.pdf
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Yok daha neler!...

U

zunca bir aradan sonra yine siz
değerli okurlarımızla birlikteyiz.
Sadece anavatan Türkiye’yi değil,
tüm coğrafyamızı etkileyen çok önemli bir
süreci yaşıyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihi
yaşadığımız süreci unutamayacağımız bir
gün olacak. Fethullahçı Terör Örgütü
tarafından sonu iç savaşa kadar gidebilecek
bir teşebbüse şahit olduk. Darbe yaparak,
zor kullanarak halkın oylarıyla göreve
gelmiş hükümeti ve Cumhurbaşkanı’nı
devirmek, hatta ortadan kaldırmak amacıyla
düğmeye basanlar, büyük bir milletin
reflekslerini de ateşlediler. Türk halkı, o
gece yüzlerce şehit vererek devletine ve
demokrasisine sahip çıkarak FETÖ üyesi
darbecilere karşı mücadele etti. Silaha karşı
inancını ortaya koydu. Farklı siyasi
görüşlere sahip insanlar hep birlikte sokağa
çıktı. İktidarı ve muhalefetiyle milletin özgür
iradesine ve demokrasiye sahip çıktı. Batı
ülkeleri her ne kadar Türk halkının verdiği
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demokrasi mücadelesini gerektiği gibi
“görmese” veya görmek istemese de, artık
Türkiye’de demokrasi 15 Temmuz öncesine
göre daha güçlü. O gece kahpe kurşunlara
kurban giden “Demokrasi Şehitleri”ne
Allah’tan rahmet diliyor, bu tür acı olayların
bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyor
ve Türk milletinin bundan sonra
demokrasiye çok daha sağlam bir şekilde
sahip çıkacağına inanıyorum.
******
Batı Trakya Türkleri’nin haklı ve
demokratik talepleri yıllarca yerine
getirilmiyor olmasına rağmen bu talep ve
beklentileri için dinamik bir mücadele
şeklini ortaya koymamıştır. Eylemler,
gösteriler, imza kampanyaları, yürüyüşler
bizim toplumumuza pek tanıdık değildir.
Bunların tümü demokratik hak arama
mücadelesinin araçları olsa da azınlığımız
bu tür bir mücadele şeklini bugüne kadar
öğrenemedi. Aslında vatandaşı olduğumuz

devlet bizim bunu öğrenmemizi de istemedi.
Her ne kadar Yunanistan’da yukarıda
belirttiğimiz aktif ve dinamik mücadele
yöntemleri neredeyse günlük yaşamın bir
parçası olsa da, Batı Trakya Müslüman Türk
toplumu bu “kültürün” uzağında tutuldu.
Azınlığın bu tür refleksleri geliştirilmesine
“içerden” ve “dışarıdan” engel olundu.
Ülkedeki siyasi partilerin Batı Trakya
Türklerine olumsuz ve ötekileşticisi, hatta
azınlığı “hedef gösteren” antidemokratik
bakış açısı ve yaklaşımı nedeniyle bir ihtiyaç
olarak ortaya çıkan Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi, “Hak Arama Yürüyüşü” adı
altında bir gösteri gerçekleştirdi. Amaç;
yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunlara
dikkat çekmek ve iade edilmeyen azınlık
haklarını talep etmekti. Batı Trakya Türkleri
için en önemli milat olan Lozan
Antlaşması’nın imzalanmasının ve aynı
zamanda partinin kurucusu rahmetli Dr.
Sadık Ahmet’in ölüm yıldönümü olan 24
Temmuz’da yapıldı yürüyüş. Geriye doğru
gittiğimizde, azınlık hakları için yapılan
eylemlere baktığımızda, en son eylem 2008
yılında İskeçe’de, Merkez Türk İlkokulu’nda
ortaya çıkan kayıt sorunu nedeniyle eğitim
hakları için yapılmış. Ondan önceki eylem
ise 29 Ocak 1988’e kadar uzanıyor. Yani
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü’ne kadar. Basit bir hesaplamayla 10
yıla bir gösteri düşüyor.
DEB Partisi tarafından yapılan “Hak
Arama Yürüyüşü” herşeyden önce sırf bu
açıdan dahi son derece önemli. Yıllar sonra
Batı Trakya Türk Azınlığı kendi haklarını dile
getirmek için sokağa çıktı. Tüm korkutma

çabalarına ve aleyhte yayınlara rağmen bu
yürüyüş gerçekleşti. Yapılan eylemin en
önemli noktalarından biri de DEB Partisi’nin
de üye olduğu Avrupa Parlamentosu’nda
temsil edilen Avrupa Hür İttifakı’nın (EFA) bu
demokratik hak arama yürüyüşüne destek
vermesiydi. Verdiği demokrasi ve hak arama
mücadelesinde uluslararası bir kurumun
azınlığa destek vermesi ve bizzat temsilci
göndererek yürüyüşe katılması
küçümsenmeyecek bir olaydır. EFA’nın
İletişim Direktörü Yorgos Papadakis’in
Rodop eski valilik binasında DEB Partisi’yle
birlikte açıklama yapması sanırım
bölgemizdeki çoğunluk basınının da alışık
olduğu bir şey değil.
Birkaç söz de bölgede Türk azınlık
fertleriyle birlikte yaşayan çoğunluk basını
için söylemek gerekir diye düşünüyorum.
Gerçi bu anlamda verilecek cevabın en
güzelini meslektaşımız ve gazetemizin
yazarı Damon Damianos kendi köşesinde
vermiş.
Avrupa’nın, belki de dünyanın en sakin
azınlığı olan Batı Trakya Türklerinin
demokratik bir eylem yapmasını;
“ayrıştırıyorlar” , “ortamı geriyorlar” ,
“tahrik ediyorlar” diye lanse eden ve bunun
için özel gayret sarfeden çevreler, azınlığa
da, bölgemize de, ülkemize de, demokrasi
ve insan haklarına da zarar veriyor.
Milli kimlik hakkı tanınmayan,
uluslararası hukukun verdiği haklardan
mahrum edilen bir toplum, demokratik
hakkını kullanarak son derece sakin ve
medenice bir gösteri yaptı diye “tahrik
etmekle” itham ediliyor. Yok daha neler!...

Altın Şafak’tan DEB Partisi aleyhine suç duyurusu

ALTIN Şafak Partisi, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu’nun,
Trakya’da yaşayan azınlığı “Türk azınlık” olarak tanımlayarak
Yunanistan’ın uluslararası ilişkilerine zarar verme
teşebbüsünde bulunduklarını iddia etti. Altın Şafak Partisi,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi aleyhine suç duyurusunda
bulundu.
Yunanistan’da “ırkçı” olarak nitelendirilen Altın Şafak (Hrisi
Avgi) Partisi, Rodop İl Örgütü Sekreteri Eleftherios Alacas
aracılığıyla, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu ve diğer
sorumlular aleyhine suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu
Rodop Savcılığı’na sunuldu.
Altın Şafak Partisi, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu’nun farklı
zamanlarda yaptıkları konuşma ve faaliyetlerde, Trakya’daki
Müslüman azınlıkla ilgili devletin resmi politikasını ve
uluslararası antlaşmaları reddederek, ülkenin uluslararası
ilişkilerine zarar verme teşebbüsünde bulunduklarını iddia etti.

ALTIN ŞAFAK’TAN İLGİNÇ İDDİA:
“TÜRK AZINLIK DİYEREK
BARIŞ ORTAMINA
ZARAR VERİYORLAR”
Altın Şafak Partisi’nin suç duyurusunda, DEB Partisi Başkan ve
Başkan Yardımcısı’nın siyasetçi özelliğinden yararlanarak
kamuya yönelik yaptıkları konuşmalarda Trakya’daki azınlığın
resmi tanımlaması olan “Müslüman azınlık” ifadesini
reddettikleri ve bu azınlığı “Türk azınlık” olarak tanımladıkları,
bu şekilde Trakya’daki halk arasında anlaşmazlık yarattıkları
ve barış ortamına zarar verdikleri öne sürüldü.

Genç din görevlisi
son yolculuğuna uğurlandı
RODOP ilinin Hacıören
köyündeki tarlasından
dönerken, sürdüğü traktörün
uçuruma yuvarlanması sonucu
yaşamını yitiren İrfan Şirak, 27
Temmuz Çarşamba günü büyük
bir kalabalığın katıldığı cenaze
töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı.
Gümülcine Bağlar Mahallesi
Kemerli Camii’nde kılınan
cenaze namazının ardından
Bağlar Mahallesi’nde cenaze
töreni düzenlendi. Cenaze evine
gelenler, aile fertlerine
başsağlığı dileklerinde

bulundu.
Tören sırasında Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
bir konuşma yaparak, genç
imam İrfan Şirak’ın dini
öğretme yolunu seçtiğini,
kendisinin yaklaşık altı ay önce
aralarına katıldığını ve kısa
sürede dürüst bir insan
olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Merhum İrfan Şirak’ın cenaze
namazını Müftü İbrahim Şerif
kıldırdı.
Cenaze törenine Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin

Konsolos Osman Şahin, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet ve belediye
meclis üyeleri, Rodop eski
Milletvekili Ahmet Hacıosman,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin,
meclis üyeleri Ahmet İbram ve
Mustafa Katrancı, Batı Trakya
Camileri Din Görevliler Derneği
Başkanı Sadık Sadık ve çok
sayıda soydaş katıldı.
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Dr. Sadık Ahmet ölümünün
21. yılında törenlerle anıldı
BATI Trakya Türklerinin
lideri merhum Dr. Sadık Ahmet
ölümünün 21. yıldönümünde
törenlerle anıldı.
Rodop eski bağımsız
Milletvekili ve DEB Partisi
kurucusu Dr. Sadık Ahmet için
Gümülcine Kahveci
Mezarlığı’ndaki kabri başında
düzenlenen törene, AK Parti
Manisa Milletvekili Selçuk
Özdağ, AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
AK Parti eski Ağrı milletvekili
Ekrem Çelebi, Bulgaristan’daki
Türk azınlığın temsilcileri, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu üyeleri ile Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve çok sayıda
soydaş katıldı.
Sadık Ahmet için düzenlenen
anma töreni sala ve Kur’an-ı
Kerim okunmasıyla başladı.
Duayı ise Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı.

DEB PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
Kahveci Mezarlığı’ndaki ilk
konuşmayı DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş
yaptı. Ali Çavuş konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Bugün
değerli liderimiz ve şehidimiz
Dr. Sadık Ahmet’i özlemle
anıyoruz. Aradan geçen 21 yıl
sonra onu daha çok özlüyoruz.
Bizler onun ilkeleriyle hareket
ediyoruz. Bugün onun halkı
sokaklardaydı ve hak arama
mücadelesi veriyordu. Batı
Trakya Türkü, ne olursa olsun
eğilmez dik durur. Türk eğilmez.

‘Hak verilmez, alınır” ilkesiyle
hareket etmemizi bizlere miras
bıraktı. Sadık Ahmet’in bizlere
bıraktığı dava hiç bir zaman
sönmeyecek ve Batı Trakya
Türkü bunu omuzlayacaktır.
Bizler bir demokrasi ve hak
arama mücadelesi veriyoruz.
Çünkü 21. yüzyılda 35 yıldan
beri Avrupa Birliği üyesi olan
ülkemizde insanca yaşamak
istiyoruz. Ama maalesef insanca
bir yaşam bizlere

öngörmüyorlar. Oysa atalarımız
asırlar boyunca bu topraklarda
hoşgörüyü işlemişlerdir. Ama
bizler aynı hoşgörüyü
göremiyoruz. Bugün sizlerden
aldığımız güçle yarınlara daha
emin bakıyoruz. Dr. Sadık
Ahmet’i ve arkadaşlarını rahmet
ve minnetle anıyorum. Burada
söz veriyorum, Batı Trakya
Türkleri rahat bir yaşam sürene
kadar bu davayı hep birlikte
sürdürmeye devam edeceğiz.”

BTTDD ASBAŞKANI
MEHMET HASANOĞLU
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Asbaşkanı Mehmet Hasanoğlu
da konuşmasında, “Bugün
gelinen süreçte maalesef Dr.
Sadık Ahmet’in ömrünü feda
ettiği yıllardan bugüne kadar
Batı Trakya Türklerinin gasp
edilen hakları günden güne
gasp edilme baskısı ile karşı

karşıyadır. Bir dava adamı Sadık
Ahmet ile geçmişte omuz
omuza, bugün ise onun açtığı
yolda hareket eden bir Batı
Trakya Türk toplumu var. Batı
Trakya Türk toplumu hiç bir
zaman yasal mücadelesinin
dışına çıkmadı ve
çıkmayacaktır. Batı Trakya Türk
toplumu hiç bir oyuna
gelmeyecek ve kendi yolundan
sapmayacaktır.” dedi.

Fanatik gruptan
karşı eylem...
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin gerçekleştirdiği
yürüyüş sırasında Gümülcine şehir meydanında toplanan aşırı
sağcı oldukları belirtilen yaklaşık 100 kişi karşı gösteri yaptı.
Ellerinde Yunan bayraklarıyla Türkiye ve Türk azınlık karşıtı
sloganlar atan fanatik grup, DEB Partisi’nin eyleminin
gerçekleştiği vilayet binasına yürümek isteyince polis göz
yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Eylemciler, şehir
meydanında bir ATM’nin üzerine çıkarak Yunan bayrağı astı.
Eylemcilerde bir grup polis kontrolünde meydandaki Kılıç anıtı
önüne gelerek Yunan milli marşını okudu.
Sabah saatlerinde de şehir meydanında toplanan aşırı sağcı
bir grup, polisin DEB’in gösterisine izin vermemesi yönünde
gösteri yaptı.
Bu arada, Altın Şafak imzasını taşıyan ve “Türkiye’nin ajanları
Trakya’dan dışarı” sloganın yer aldığı broşürler sokaklara atıldı.
Anarşist gruplara ait olduğu tahmin edilen bir başka broşürde
ise “Milliyetçiliği doğu ve batıda ezin” sloganı dikkat çekti.
DEB Partisi’nin düzenlediği “Hak Arama Yürüyüşü” sırasında
polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu binası ve azınlık kurumları çevresinde de
yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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ABTTF BAŞKANI
HALİT HABİPOĞLU
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu Başkanı Halit
Habipoğlu yaptığı konuşmada,
“Bugün Dr. Sadık Ahmet’in
ölümünün 21. yıldönümünde
tekrar burada bulunuyoruz. Dr.
Sadık Ahmet bağımsız
milletvekili iken azınlığın
sorunlarını dile getirmeye
çalıştı. Ardından yüzde 3’lük
baraj nedeniyle seçilemedi.
Niçin; DEB Partisi’ni kurduğu
için. O günden bugüne kadar
siyasi mücadele veren DEB
Partisi ve azınlık kurumları,
Avrupa’da çalışmalar
yapmaktadır. Sadık Ahmet
milletvekili seçilememiş
olmasına rağmen Avrupa’daki
Batı Trakya Türkleriyle birlikte
mücadele veriyordu. Dolayısıyla
bizler de bu vizyonu dikkate
alarak, Avrupa’da yaşayan Batı
Trakya Türkleri olarak,
Brüksel’deki büromuzla birlikte
Avrupa Parlamentosu’na her ay
gidiyoruz. Avrupa
Konseyi’ndeki parlamenterler
meclisinde azınlığımızın
sorunlarını dile getiriyoruz.
Azınlığımızın sorunları
çözülmüş değil, tam tersine
ilave ediliyor. Biz hakkımızı
almaya çalışıyor ve doğru yolda
olduğumuza inanıyoruz” dedi.

KIRCAALİ MİLLETVEKİLİ
ŞABAN ALİ AHMET
Sadık Ahmet için düzenlenen
anma törenine Bulgaristan’dan
katılan DOST Partisi milletvekili
Şabanali Ahmet ise, komşu iki
ülkede yaşayan Türkler için
değişen pek bir şey olmadığını
kaydederek, “Her yıl buraya
geliyor, Dr. Sadık Ahmet’i
hayırla, rahmetle anıyoruz.
Çünkü o kendisi kendi yaşamını
düşünerek değil, toplumun da
yaşamını düşünerek bir
mücadeleye çıktı. Kendisinin
açtığı çığırın bugün
yürüdüğünü görüyoruz.
Yunanistan’ın demokrasiden ve
azınlığın haklarını vermekten
çok uzak olduğunu görüyoruz.
Ancak Bulgaristan’da da pek
değişen bir şey yok. Bizler
mecliste komünizm döneminde
bile görmediğimiz yasaları
tartışıyoruz. Onun için bu gibi
durumlarda bu davanın ve
çığırın canlı tutulması
gerekiyor. Bu duygu ve
düşüncelerle Batı Trakya’da
yaşayan kardeşlerimize güzel
günler diliyorum.” diye
konuştu.

MAKEDONYA TÜRK MİLLİ
BİRLİK HAREKETİ GENEL
BAŞKANI ERDOĞAN SARAÇ
Makedonya (FYROM) Türk Milli
Birlik Hareketi Genel Başkanı
Erdoğan Saraç da törene
katılanlar arasında yer aldı.
Saraç konuşmasında,
“Hakikaten kadim bir can
dostunun önünde konuşmak
çok zor bir durum. Makedonya
Türk Milli Birlik Hareketi üyeleri
adına herkesi saygıyla
selamlıyorum. Sadık Ahmet’in
cenaze törenine bütün
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imkanlarımızı kullanmamıza
rağmen ve Evzoni sınır
kapısında 24 saat beklememize
rağmen maalesef katılamadım.
Burada demokrasiden
bahsetmek söz konusu ise,
bunların demokrasilen ne
yakından ne de uzaktan
ilgilerinin olmadığı çok açık ve
net olarak görülmektedir. Şunu
da söylemek istiyorum. Bizlerin
bu ‘azınlık’ kelimesini
kullanmaktan vazgeçmemiz
gerekiyor. Biz azınlık değiliz,
bizler bir milletiz. Büyük Türk
milletinin ayrılmaz bir
parçasıyız. Biz hiçbir yerde
azınlık değiliz. Hak arama
mücadelesi söz konusu olamaz.
Hak alma mücadelesi söz
konusu olabilir. Rejimler ne
olursa olsun, insana insan
gözüyle bakmalıdırlar. Biz de o
yüzden yaradana yaratılandan
dolayı hoş görüyle bakmaktayız.
Biz Türkler olarak her zaman
çözümden yanayız. Sadık
Ahmet bir şehittir. O gerçek bir
manada dava insanıydı. Her
gece Balkan Türklerinin
meselelerini görüşüyordu.
Maalesef onun yerini
dolduramadığımız için
kendisini özlüyoruz. Merhuma
Allah’tan gani gani rahmet
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ
İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif konuşmasında hak arama
yürüyüşü düzenleyen DEB
Partisi’ni tebrik etti. Genç neslin
mücadele bayrağını eline
aldığını ifade eden Müftü Şerif,
“Bugün burada 21. defa Dr.
Sadık Ahmet’in ölüm
yıldönümü nedeniyle toplanmış
bulunuyoruz. Bu artık bizim için
her yıl bu acıyı tekrar etmek;
ama bugün tekrar aradan geçen
yıllardan sonra azınlık
mensupları olarak çok güzel bir
sınav verdi. Bir yürüyüş yaptık.
Orada taşınan panolar, afişler
azınlığın problemlerini dile
getiriyor ve karikatürize
ediyordu. Bunun için başta Batı
Trakya Müslüman Türklerini ve
ardından da DEB Partisi Başkan
ve yöneticilerini tebrik
ediyorum. Gerçekten azınlığa
can verdiler, kan verdiler.
Teşekkür ediyorum. Allah
kendilerinden razı olsun. Sadık
Ahmet bir mücadelenin eriydi.
Yıllarca koşturduk, ama bu
bayrağın yere düşmediğini
gördük. Yeni nesiller bu bayrağı
aldılar. Belki de bu bayrağı
biraz daha yukarı kaldırdılar.
Yolları açık olsun. Sadık
Ahmet’in mutlu olduğuna
inanıyorum. Çünkü Sadık
Ahmet’in, ben de dava
arkadaşlarından biri olarak
bugün en mutlu günlerden
birini yaşıyorum. Hepinizden
Allah razı olsun.” diye konuştu.

DANIŞMA KURULU BAŞKANI
VE İSKEÇE MÜFTÜSÜ
AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,

Sadık Ahmet’in mücadele ettiği
hususları her yıl hatırlatmaya
çalıştığını belirterek, aynı
sorunların 21 yıldan beri artarak
devam ettiğini vurguladı. Müftü
Mete, “Bugün bir yürüyüş oldu.
Partimize, katılımcılara ve
emniyet güçlerine teşekkür
ediyorum. Türkiye’de bir darbe
girişimi oldu. Bir milletle
oynayan insanları hangi kisve
altında olursa olsun, onları
lanetliyoruz. Batı Trakya
Müslüman Türkleri olarak bizler
camilerimizde okuduğumuz
dualarla, mevlitlerle, salalarla
destek olmuş ve her zaman da
destek olmaya devam edeceğiz.
Allah anavatanımıza zeval
vermesin. Rabbim
Cumhurbaşkanımızı,
hükümetimizi, devletimizi,
muhalefetiyle beraber bütün
Türk halkını, bütün
kötülüklerden muhafaza
eylesin.” dedi.
Balkanlar’da herhangi bir
parçalanmanın başkalarının
işine yarayacağını ifade eden
Mete, “Onun için Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı bir
olmalı; cemaatlere, farklı
gruplara ihtiyacı yoktur. Batı
Trakya’nın ve Balkanlar’ın
birliğe ihtiyacı vardır. Eğer bu
birlik elimizden kayarsa
bugünkü yürüyüşü
yapamazsınız.” diye konuştu.

AK PARTİ BURSA
MİLLETVEKİLİ
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, “Sadık
Ahmet’in 21. ölüm
yıldönümünde bize katmış

EFA TEMSİLCİSİ
YORGOS PAPADAKİS

olduğu birlik ve beraberlik
ruhunun buraya yansıdığını
görüyoruz” diyerek başladığı
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Öncelikle sizlere bir
elinde bayrak, bir elinde Kur’anı Kerim sabahlara kadar
meydanlarda işgale karşı
durmaksızın nöbet tutan necip
milletin eli öpülesi fertlerinden
çok selamlar getirdim. Bugünkü
yürüyüş etkinliğine bir anlam
daha kattığınızı gördüm.
Anavatanın bu zor döneminde
sizlerin hayır duanız ve

düzenlemiş olduğunuz yürüyüş
için çok teşekkür ediyorum.
Toplumlar canlı
organizmalardır. Toplumlar
yaşamı süresi içerisinde çeşitli
badireler atlatırlar. Maalesef
Batı Trakya Türk azınlığı çok
uzun süreden beri bir badirenin
içerisidedir. Vatandaşlık
haklarında öyle. Lozan
Antlaşması’yla teminat altına
alınmış haklar bakımında da
öyle. Sizlerin burada kocaman
yürekleriniz var.
Devamı 8. sayfada
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7. sayfanın devamı

Her zorluğa karşı metanet ve
sabırla direnç gösteriyorsunuz.
Ne olursa olsun çizginin dışına
çıkmıyorsunuz. Biz bu devletin
vatandaşıyız. Çünkü bizler de
bu devletin kimliğini taşıyoruz.
Kimse bizlere şu ya da bu gözle
bakmamalıdır. Dr. Sadık Ahmet,
toplumun bu yaşam süresi
içerisinde ortaya çıkmış nadide
liderlerden bir tanesidir. Batı
Trakya Türk azınlığının görmüş
olduğu baskılar karşısında
adeta rüzgar altında kalmış
havada uçuşan bir yaprak
misali oradan buraya
savrulduğu bir dönemde, yel
değirmenleriyle tek başına
savaşacak şekilde bir kampanya
başlatarak, bu insanların
mensubu olduğu bu toplumun
eşit vatandaşlık ve azınlık
haklarının temini bakımından
her şeye göğüs gerdi. Ama bizler
bugün görüyoruz ki vermiş
olduğu mücadelenin onur ve
haysiyeti bu toplum tarafından
hiç bir şekilde unutulmadı.
Çünkü bizler Sadık Ahmet’i
unutursak bugün yaşananları
unutur, arkamızda gelecek
nesillerin o bilinç ve idrak
noktasında yoksulluklar
içerisinde büyümesine
sebebiyet veririz ki, bu bizim
gelecek nesillere
yapabileceğimiz en büyük
hasızlıktır diye düşünüyorum.
Bu arada Batı Trakyalı ve
Türkiye’de şehit düşmüş
Mustafa Cambaz kardeşimize de
huzurlarınızda rahmet temenni
ediyorum.”

AK PARTİ
MANİSA MİLLETVEKİLİ
SELÇUK ÖZDAĞ
Dr. Sadık için düzenlenen anma
törenine katılan AK Parti
Manisa Milletvekili Selçuk
Bozdağ da konuşmasında şöyle
dedi: “Bugün Dr. Sadık Ahmet’i
mezarı başında anıyoruz.
Milletler kahramanlarıyla yaşar
ve kahramanlar da hep önde
giderler. Öldüklerinde naaşları
hep önde gider. Bizim
tarihimizde çok kahramanlar
vardır. Bizler Seçuklu gibi,
Osmanlı gibi çok büyük
imparatorluklar kurduk. Değerli
Batı Trakya Türkleri, Türk
milletinin asil mensupları,
devletlerin ve imparatorlukların
hayatı insanların hayatına
benzer. Doğarlar, büyürler,
sonra da yıkılırlar. Osmanlı da
yıkıldı. Daha sonra bizler
küllerimizden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ile beraber
Sakarya önlerinde Türkiye
Cumhuriyeti devletini kurduk.
Bir Anka kuşu gibi 93 yıldır
gözbebeğimize bakıyoruz. Ama
dünyanın her yanında bulunan
soydaşlarımızla ilgilenmek,
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
asli vazifesidir. 15 Temmuz’daki
Türkiye’de o darbe başarılı
olsaydı, belki Türk dünyasının
ve Balkanlar’ın hayalleri suya
düşecekti. Çünkü Türkiye
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devleti her alanda çok büyük
başarılara imza atmaya başladı.
O yüzden bizlere bu girişimde
bulundular. Sizlerin dualarınız
ve asil Türk milletinin ayağa
kalkmasıyla bunu engelledik.
Sizler Yunanistan’ın,
Bulgaristan’ın veya başka bir
devletin birinci sınıf
vatandaşları olmak
mecburiyetindesiniz. Avrupa
Birliği herkese eşit gözle
bakıyor. Bir Yunan hangi
haklara sahipse, bir Batı Trakya
Türkü de aynı haklara sahip
olmak mecburiyetindedir.”
Milletvekili Bozdağ sözlerini
şöyle tamamladı: “Bizler
sizlerin yanınızdayız ve
beraberiz. Yüreğimiz sizin için
atıyor, sizlerin daha güzel
şartlarda yaşamanız için
üzerimize düşen görev ne ise
sayın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile sayın
Başbakan Binali Yıldırım ile ve
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
tüm imkanlarıyla sizlerin
yanınızdayız.”

EFA TEMSİLCİSİ
YORGOS PAPADAKİS
DEB Partisi’nin üyesi olduğu
Avrupa Hür İttifakı (EFA) adına
konuşan EFA İletişim Bürosu
Sorumlusu Yorgos Papadakis
İngilizce yaptığı konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Bugün
acı dolu bir gün. Çünkü Dr.
Sadık Ahmet soru ilaretleriyle
dolu bir araba kazasında can
verdi. Öte yandan bazı
durumlarda böyle insanların
bizlere bıraktığı miras kederi
aşıp, bizleri ayrıcalıklı kılıyor ve
onurlandırıyor. Biz de Sadık
Ahmet’in Yunanistan’daki Türk
azınlığı için kendi kaderini
belirleme yolunu açan bir
mirasın ve vizyonunun bir
parçasıyız. Dr. Sadık Ahmet’in
başlattığı mücadele ile Batı
Trakya’nın dinamikleri her gün
büyümektedir. Bu mücadeleyle
DEB Partisi EFA’nın
gururlandırıcı üyesi. Eminim ki
bugün Dr. Sadık Ahmet
aramızda olsaydı, başarılarınızı
görseydi gurur duyardı.
Yunanistan sürekli dilsel,
eğitim, din, mülkiyet
konularındaki haklarınızı
kısıtlamaya çalışıyor. Batı
Trakya’da küçük ya da büyük
herhangi bir alt yapı projesi
görünmemektedir.
Yunanistan’ın yüzde 3’lük seçim
barajı ile DEB Partisi’nin Yunan
Parlamentosu’na girmesi
engellenmeye devam ediyor.
Ortak mücadelemiz devam
edecektir. Yalnız değilsiniz. EFA
yanınızda olacaktır.”

T.C. GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSU
ALİ RIZA AKINCI
Protokol konuşmaları,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın yaptığı konuşmayla
sona erdi. Başkonsolos Akıncı,
Dr. Sadık Ahmet’in Türk
dünyasının önemli liderleri
arasında olduğunu vurguladı.
Bazı insanların açtığı çığırın bir

daha kapanmadığını ifade eden
Başkonsolos Akıncı şunları
kaydetti: “Bugün burada önemli
bir liderin kimlik mücadelesi,
şahsiyet mücadelesi veren ve
yaptıklarıyla çoktan Türk
dünyasının önemli liderleri
arasına geçen merhum dr. Sadık
Ahmet’i anmak için bir araya
geldik. Bazı insanların açtığı
çığır bir daha kapanmıyor.
Yükselttiği bayrak bir daha
inmiyor ve hayırla anılmaya,
hayrı sürdürmeye devam
ediyorlar. Merhum Dr. Sadık
Ahmet de ölümünün üzerinden
21 yıl geçmesine rağmen
insanları toplayan, adından söz
ettiren, bir ideali bayraklaştıran
bir insan olarak hatırlanan bir
liderdir. Kıyamete kadar da
inşallah hatırlanacaktır. Sadık
Ahmet’i bir kaç cümleyle
anlatmak gerekirse, ‘Durun
kalabalıklar, bu cadde çıkmaz
sokak’ diyen insalardan biridir.
Gidişattan rahatsız olan,
paradigmayı sarsan ve bu
haliyle sevilen, bu haliyle de
birilerinde rahatsızlık
uyandıran biridir. Başlattığı
mücadele hep hatırlanmaya
devam edecektir. Türkiye’de
Dışişleri Bakanlığı’nın önündeki
caddenin ismi Sadık Ahmet
caddesidir. Bu da onun
unutulmaz kişiliğinin ve
kendisine verilen önemin bir
göstergesidir.”
Sadık Ahmet ve Batı
Trakya’ya gönül verenlerin çok
basit bir hakkın peşinde
olduğunu söyleyen Ali Rıza
Akıncı, insanların 21. yüzyılın
sunduğu çerçevede kimliğiyle
barışçıl bir hayat yaşamak
istediğini, çocuklarını da bu

çerçevede yetiştirmek istediğini
belirtti. Akıncı, bunun çok
temel ve kimsenin inkar
edemeyeceği bir hak olduğunu
dile getirdi.
Konuşmasında Türkiye’deki
darbe girişimine de değinen
Başkonsolos Akıncı, “15
Temmuz günü Türkiye’de de bir
mücadele verildi. Milli irade
için, vatan için, bir şahsiyet
mücadelesi verildi. Türk
milletinin kahramanlık ruhu
meydanlarda tekrarlandı. Sizler
de Batı Trakya Türkleri olarak
Türkiye’nin bu mücadelesine
Menetler köyünden bir şehit
verdiniz. Bu mücadeleye şehit
Mustafa Cambaz’ı ortak ettiniz.
Bu şeref duyulması gereken ve
sembolik anlamı çok yüksek bir
katkıdır aslında.” dedi.

IŞIK SADIK AHMET
Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet, aile adına bir
teşekkür konuşması yaptı. Işık
Sadık Ahmet şunları ifade etti:
“Bugün burada rahmetli eşim
Dr. Sadık Ahmet’in dostlarını ve
Batı Trakya Türk halkını
görüyorum. Her mücadelede
mahkemelere gidişinde eşiyle
helalleşip yola çıkan
insanlarımızı görüyorum.
Bugün yapmış olduğumuz
yürüyüşte Türk analarının
eşleriyle birlikte yürüdüklerini
ve ‘Biz haklarımızı istiyoruz,
insanca yaşamak istiyoruz’
dediklerini görünce çok
etkilendim. Sadık Ahmet’in de
sloganı ‘Durmak yok, yola
devam’ idi. Sizler, bizleri 21
yıldır yalnız bırakmadınız.
Bizler de sizleri yalnız
bırakmadık. Allah’ın ve

rahmetlinin huzurundan bu
davaya sahip çıkacağımızın
sözünü vermiştik. Türkiye’de de
darbe girişiminde şehit olan
kardeşlerimize Allah’tan
rahmet, yaralılara da şifa
diliyorum. Bu terör eylemini bir
kez daha şiddetle kınıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti devletinde
olabilecek her türlü
olumsuzluklar bizleri çok
etkiler. Biz sizlerin nefesinizle
buralarda yaşıyoruz. Belki
hatırlarsınız; bundan 229 gün
önce gözümüz gibi baktığımız,
eşimin, çocuklarımın ve benim
kanımızın olduğu kaza yapılan
aracı, partimize girerek cebren
aldılar, kaçırdılar, götürdüler.
Bunu yapanların insan
olmaması gerekiyor. Böyle bir
ayıbın bir an evvel telafi
edilmesini ve arabamızı
istiyoruz. Ayrıca dua ediyorum
keşke Sadık Ahmet hayatta
olsaydı, şimdi bu torunları
mezarı başında değil de, onunla
evinin bahçesinde oynasalardı.
Ama bu Allah’ın takdiridir.”

DEB PARTİSİ GENEL
MERKEZİNDE MEVLİT
Törenin ardından DEB
Partisi’nin Gümülcine’deki
genel merkezinde merhum Dr.
Sadık Ahmet için mevlit
okutuldu. Mevlit, Gümülcine
Müftülüğü’ne bağlı din
görevlileri tarafından okundu.
Duayı ise Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı.
Mevlit sonrasında DEB Partisi
ve Sadık Ahmet’in ailesi
tarafından Türkiye’den gelen
konuklara ve azınlık
mensuplarına yemek verildi.

gundem_985_Layout 1 01.08.2016 14:06 Page 9

GÜNDEMhaber

29 Temmuz 2016

9

Terör kurbanı Hüseyin Dayıcık
köyünde toprağa verildi
ALMANYA’nın Münih kentinde İran
asıllı bir Alman’ın düzenlediği silahlı
saldırıda hayatını kaybeden Batı Trakyalı
genç Hüseyin Dayıcık’ın cenazesi, kendi
köyü olan
Karacaoğla’da
toprağa verildi.
Münih’te bir
alışveriş
merkezinde 22
Temmuz Cuma
günü meydana
gelen silahlı
saldırıda üçüz
kardeşlerinden
biri olan Gülfer’i
korumak isterken
hayatını
kaybeden 17
yaşındaki
Hüseyin
Dayıcık’ın
cenazesi
Almanya’dan
uçakla Selanik’e,
buradan karayolu
ile memleketi
Gümülcine’ye
bağlı Karacaoğlan
köyüne getirildi.

taziyelerini iletti.
Cenazeye, Başbakan Aleksis Çipras,
ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi
lideri Kiriakos Miçotakis ve Potami Partisi
Başkanı Stavros Theodorakis
çelenk gönderdi. Cenaze
törenine katılanlar arasında
Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf,
İlhan Ahmet, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Kozlukebir Belediyesi muhalefet
başkanları İbrahim Şerif ve
Adnan Feyiz, Maronya –
Gümülcine Metropoliti
Panteleimon, eski milletvekili
Ahmet Hacıosman, Rodop
ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios, Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, eyalet meclis üyeleri
Mustafa Katrancı ve Ahmet
İbram, Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan İdari
Sekreter Ramadan Duban ve çok
sayıda soydaş katıldı.
Tören sırasında Dayıcık’ın
annesi ve kardeşlerinin bir an
olsun tabutunun başından
ayrılmadığı görüldü. Genç yaşta
hayatının kaybeden Hüseyin
Dayıcık’ın annesinin cenaze boyunca,
“Oğlum yaşıyor, söz verdim
ağlamayacağım” sözleri dikkat çekti.
Törenin ardından Dayıcık’ın tabutu
arkadaşlarının omuzlarında mezarlığa
taşındı. Dayıcık, Karacaoğlan köy
mezarlığında defnedildi.

Münih’te bir
alışveriş
merkezinde
meydana gelen
silahlı saldırıda
üçüz
kardeşlerinden
biri olan Gülfer’i
korumak
isterken hayatını
kaybeden 17
yaşındaki
Hüseyin Dayıcık
köyü
Karacaoğlan’da
toprağa verildi.

Karacaoğlan’daki baba evinde
düzenlenen cenaze törenine Batı
Trakya’nın çeşitli bölgelerinden gelen çok
sayıda kişi katıldı.
Törene Yunan hükümetini temsilen
katılan İçişleri Bakanı Panayotis
Kurublis, Dayıcık’ın anne ve babasına

GÜNDEM ön soruşturmaya çağrıldı
İSKEÇE’ye bağlı Şahin Azınlık İlkokulu’nda görev yapan
Yunanca öğretmeni Dafni Stavraki, GÜNDEM gazetesine suç
duyurusunda bulundu. Öğretmen Stavraki’nin suç duyurusu
üzerine Gümülcine Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi, başlattığı
ön soruşturma kapsamında GÜNDEM gazetesi sahibi Hülya
Emin’i ifade vermeye çağırdı. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi
tarafından gönderilen 19 Temmuz tarihli celpname, 25
Temmuz Pazartesi günü gazetemize ulaştı.
26 Temmuz Salı günü ifade vermeye çağrılan Hülya
Emin’in avukatı Halil Mustafa savunma için ek süre
istedi. Buna göre, ön soruşturma kapsamındaki yazılı
savunma önümüzdeki günlerde Sulh Ceza Hakimi’ne
sunulacak.
Ön soruşturmanın sonucunda gerek görülmesi durumunda GÜNDEM gazetesi
aleyhine dava açılacak.
Hatırlanacağı üzere öğretmen Stavraki’nin, Batı Trakya’daki azınlık okullarında
Türkçe konuşulmasına sınırlandırma getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında sosyal
medyada yaptığı yorumlar görev yaptığı köyde tepkilere neden olmuştu. İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek ve okul encümen heyeti konuyu okul yönetimiyle
görüşmüş ve şikayette bulunmuştu.
Şahin’de görev yapan Stavraki, olayın haberini yapan GÜNDEM gazetesi ile MİLLET
gazetesine, okul encümen heyeti başkanı İlter Meço ve olayı sosyal medya hesabından
duyuran işadamı Hamdi Sefer’e de önce ihtarname gönderdi; daha sonra ise suç
duyurusunda bulundu.
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Şarbon (Antrax) hastalığı
arbon kelimesi, Türkçeye
Fransızcadaki charbon
(kömür kelimesinden geçti
bunun nedeni şarbon hastalığının
mikrobunun temasla geçen
türünde deride kara lekeler
oluşmasıdır. Şarbonun
ingilizcedeki karşılığı olan
anthrax adı ise mikrobun bilimsel
adı olan bacillus anthricis ‘e
dayanıyor. Şarbon mikroskop
altında şerit halinde gözüken
mikrobun ve bu mikrobun yol
açtığı bakteriyel enfeksiyon
hastalığının adıdır.

Ş

HASTALIĞININ ÖZELLİKLERİ
Şarbon ot yiyen hayvanlarda
görülen bakteriyel bir enfeksiyon
hastalığıdır.Hastalığa yol açan
mikrop toprakta ve meralarda
bulunur. Mikrop hayvanın
sindirim sistemine oradan da
kana karışır hayvanın tüm
organlarının iflas etmesine sebep
olur Şarbon mikrobunun en
önemli özelliği “spor” denilen ve
dış ortama son derece dayanıklı
yapılar oluşturmasıdır. Bu sporlar
doğada toprakta yaygın olarak
bulunurlar ve çevre koşullarına
oldukça dirençlidir. Dış
ortamlarda yıllarca yaşayabilirler
.
İNSANA NASIL BULAŞIR?
Şarbonun insandan insana
bulaşması çok küçük bir
ihtimaldir hastalıklı hayvandan
insana geçişi ise şöyle olur :
Hayvanda oluşan şarbon
yarasına temas ile
Şarbonlu hayvanın etinin
yenmesi ile
Şarbon sporlarının bulunduğu
havayı soluyarak
HASTALIĞIN HAYVANLARDAKİ
BELİRTİLERİ VE SEYİRİ
Bulaşma şekline göre şarbon
hastalığının belirtileri üç gruba
ayrılır.
Deri Şarbonu: Deride oluşan
çizik,sıyrık ve yaralardan
mikrobun girmesiyle oluşur.
İnsanlar da enfekte deri ve ete
temasla mikrobu alırlar.
Bakterinin inkubasyon süresi 1-10
gündür. Deri enfeksiyonları %520 oranında ölümlere neden olur.
Akciğer Şarbonu: Şarbon
bakterilerinin havada asılı
durumda olan sporlarının
solunum yolu ile alınmasından
sonraki bir hafta içinde soğuk
algınlığına benzer bir takım
belirtilerle hastalık kendini
gösterir. Ateş, bitkinlik, yorgunluk
belirtileri gösterir birkaç gün
içinde de soluk alıp vermede
güçlükler başlar, hasta komaya
girip ölür. Hayvanlarda nadir

görülür. İnsanlarda sıkça
rastlanır. Hayvanların deri,kıl,
yapağı ve yünü ile uğraşan
insanlar, tehlike altında olup, bu
formda ölüm oranı %20 lerin
üzerindedir.
Bağırsak Şarbonu: İnsanlarda
hasta hayvan etlerinin yenmesi
ile bağırsak sisteminde iltihap
oluşur. Hayvan ürünlerindeki
sporların ağız yoluyla alınımı
sonucunda bağırsaklara yerleşir.
Belirtileri mide bulantısı, iştah
kaybı, karın ağrısı, kusma ve kanlı
ishaldir. Vakaların %25-75’ında
hastalık ölümle sonuçlanır.
Hayvanlarda bulaşma su, yem, ot
gibi gıdaların mikrobla kontamine
olup, alınmasıyla olur.
ŞARBON HASTALIĞININ
TEDAVİSİ
Şarbon hastalığının
önlenmesinde en etkin tedavi
“kristal penisilin” ‘dir. Diğer bazı
antibiyotikler de kullanılabilinir.
Şarbon hastalığının
özelliklerinden biri de geç yapılan
tedavinin sonuç vermemesidir.
Tedavinin gerçekleşebilmesi
için şarbon mikrobu ile temastan
en geç birkaç saat sonra ilaçların
alınması gerekmektedir, aksi
takdirde tedavi için geç
kalınabilir.
HAYVANLARDA KLİNİK
BELİRTİLER
Antrax basili, bazı olgularda
vücutta çabuk üreyerek klinik
belirti oluşturmadan ölüm
şekillenebilir ki; bu seyir
sırasında; sendeleme, solunum
güçlüğü, ayakta duramama,
titreme, halsizlik vey ere düşerek
kısa sürede ölümler gözlenir.
Konakçının direncinin yüksek
olduğu durumlarda ise; vucut ısısı
40-42 dereceye çıkar ve bir sure
aynı düzeyi koruduktan sonar
aniden düşerek kısa sürede ölüm
gözlenir. Olguların çoğunda
sinirlilik, huzursuzluk, iştahsızlık,
asfeksi, önceleri kabızlık sonrası
kanlı bir ishal ve idrar, özellikle
doğal deliklerde siyah kan gelirve
bu kan pıhtılaşmaz.
Şarbondan ölen hayvanların
kadavraları çabuk kokuşur. Ölüm
sertliği (Rigor Mortis)
şekillenmez. Otopside tipik bulgu
şişkin ve çamur kıvamı almış
dalaktır.
KORUNMA ÖNLEMLERİ
İhbarı mecbur olan hastalıklar
listesindedir. Şarbondan ölen
hayvanlara açık alanda otopsi
yapılmaz. Derhal 2 metre
çukurlara üzerine sönmemiş kireç
serpilerek gömülürler. Bölgede
gerekli karantina tedbirleri alınır.
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BTAYTD’den
Eğitim - Kariyer
Danışmanlığı
Konferansı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Ekonomi Kolu’nun organize
ettiği Eğitim – Kariyer Danışmanlığı Konferansı,
16 – 17 Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen etkinliğe BTAYTD yönetim
kurulu üyeleri Alev Hasan ve Şükriye Memet,
Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) yönetim
kurulu başkanı Emre Mustafa katıldı.
İlk konuşmacı Volos’tan “Employ” Eğitim –
Kariyer Danışmanlık Firması’ndan Konstandinos
Kotios, “Öğrenim Seçimi ve Geleceğin Meslekleri:
Bölümlerin ve Beklentilerinin Analitik Tanıtımı”
konulu bir sunum yaptı. Ardından Atina Ethniko
Kapodistriako Üniversitesi’nden araştırmacı ekonomist Pandelis Kostis, “2020 Yılına Kadar
Yunan Ekonomisindeki İstihdam Beklentileri”
sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak da, aynı

üniversitenin EduJob (E-learning) Danışmanlık
ve Meslek Oryantasyonu Web Sayfası baş editörü
/ yöneticisi Mihalis Katsimitsis kısa bir tanıtım
yaptı.
Türkiye’deki üniversitelerden gelmesi
planlanan üç uzman konuşmacı, Türkiye’de
yaşanan son gelişmler nedeniyle etkinliğe
katılamadılar.
Etkinliğin ikinci gününde, uzman
konuşmacılarla gençler arasında görüşmeler
gerçekleşti. Gençler özel durumlarını anlatma,
eğitim ve kariyer konusunda faydalı bilgiler
edinme imkanını buldu.
Etkinliğin ardından, Atina Üniversitesi’nden
gelen konuşmacılar, BTAYTD ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni ziyarette ederek azınlık
hakkında bilgi edindiler.

Doktor Hacer Hasan
muayenehanesini açtı
GÜMÜLCİNELİ Çocuk Doktoru Hacer Hasan,
muayenehanesini açarak hizmete başladı.
Gümülcine’de dünyaya gelen Hacer Hasan, ilkokulu
Mastanlı İlkokulu’nda tamamladı. Orta eğitimini
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde
okudu.
İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan
Hacer Hasan, fakülteden mezun olduktan sonra
memleketine döndü. DOATAP’a başvurarak diplomasının
denkliğini alan Hasan, zorunlu hizmetini (agrotiko)
Gümülcine Devlet Hastanesi Hemodializ Bölümü’nde ve
Yassıköy sağlık ocağında yaptı.
Dr. Hacer Hasan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlığını 18 ay Gümülcine Devlet Hastanesi Pediyatri
Bölümü’nde, iki yıl Selanik AHEPA Hastanesi Pediyatri
Kliniği ve 6 ay da Selanik Papageorgiu Hastanesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaptı. Uzmanlık
sınavını da başarıyla veren Hacer Hasan, geçtiğimiz günlerde muayenehanesini açtı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Hasan’ın Gümülcine’deki muayenehanesi, Nikolau
Zoidi caddesi 10 – 12 numarada (Serdar Mahalle Camii yanında) bulunuyor.
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Pokemon Go Nedir, Nasıl Oynanır?
POKEMON Go 90'lı yılların
ortasında televizyonlarda
gösterilmeye başladığından beri
tüm çocukların ekranlara
kitlenmesini sağlayan
Pokemon, 20 yılı aşkın
serüveninin ardından
telefonlarda da yerini aldı. 1996
yılında, Nintendo'nun Gameboy
adlı taşınabilir oyun konsolu ile
hayatımıza giren Pokemon,
bugüne kadar sadece
Nintendo'nun diğer taşınabilir
oyun konsolları üzerinden
oynanabiliyordu. 2016 yılında
20. Yılını kutlayan Pokemon,
Pokemon Go adı altında artık
Android ve iOS tabanlı akıllı
telefonlar üzerinden de
oynanabilir hale geldi.
Pokemon Go piyasaya
sürüldüğü andan itibaren
sadece 1 haftada yüz
milyonlarca insanın elinden
düşürmediği bir oyun olmayı
başardı. Oyun bu kadar popüler
hale geldiği için oyun ile ilgili
bilmeniz gereken her şeyi bu
bilgilendirici yazı içerisinde
sizler için derledik.
Pokemon Go Nedir?
Pokemon Go, çocukken pek
çoğumuzun sahip olduğu
Nintendo Gameboy'lar üzerinde
oynadığımız Pokemon
oyunlarının, Android ve iOS için
geliştirilmiş halidir. Pokemon
GO'yu farklı kılan, gerçek
hayatta fiziksel olarak hareket
etmeyi gerekli kılan konum
tabanlı olan bir oyun olmasıdır.
Bu özelliği dışında her Pokemon
oyununda olduğu gibi, oyunun
temeli; Pokemon yakalama,
biriktirme, eğitme ve karşılıklı

savaştırmaya dayanmaktadır.
Pokemon Go, Google'ın yan
şirketi Niantic ve The Pokemon
Company tarafından
geliştirilmiştir ve 6 Temmuz
2016 tarihinde ücretsiz olarak
piyasaya sürülmüştür. Pokemon
Go ücretsiz olarak temin
edilebiliyor fakat isteyen
oyuncular için uygulama
içerisinde para ile satın
alınabilecek öğeler de mevcut.
Pokemon Go Nasıl Oynanır?
Pokemon Go'yu cihazınıza
yükleyip oyuna girdikten sonra
oyunu oynayabilmeniz için bir
kullanıcı hesabına sahip
olmanız gerekiyor. Bunun için
ise 2 farklı seçenek mevcut,
isterseniz Gmail hesabınız ile ya
da Pokemon Trainer Club
hesabı açarak oyunu
oynayabiliyorsunuz. Neredeyse
herkesin hali hazırda bir Gmail
hesabı olduğu için sizin de
Gmail hesabı üzerinden bir
kullanıcı hesabı açmanızı
öneririz Gmail hesabınız yok
hemen bir tane temin
edebilirsiniz.
Hesabınızı oluşturduktan
sonra bir karakter yaratmanız
gerekiyor. İsteğe göre kadın ya
da erkek karakter
yaratabiliyorsunuz, ayrıca
zevkinize göre karakterinizin
fiziksel özelliklerini
değiştirebilmeniz de mümkün.
Oyundaki karakterinizi
belirledikten sonra oyuna
başlamak için bir başlangıç
Pokemon'u seçmeniz gerekiyor.
Seçebileceğiniz 3 adet başlangıç
Pokemon'u mevcut; Bulbasaur,
Squirtle ve Charmander.

Çocukluğumuzda en sevdiğimiz
Pokemonlar arasına giren bu
üçlü görselde gösterildiği gibi
oyun içerisinde karşınızda
beliriyor ve sizin de bir tanesini
yakalamanız gerekiyor.
Bu noktada küçük bir ipucu
verelim: Eğer oyunun
başlangıcında Pikachu'yu
yakalamak isterseniz, ilk 3
çıkan Pokemonu yakalamayın.
Biraz zaman geçtikten sonra
Pikachu karşınıza çıkacaktır :)
Seçtiğiniz Pokemon'u açılan
kamara ekranı üzerinden,
Pokemon'un üzerine Poketopu
fırlatarak yakalamanız
gerekiyor. Pokemon'u
yakalamak için Poketopunu

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Ezeli,
Aylık 2) Pire, Ata, Su 3)
Oy, Görelik 4) Pagoda,
Plak 5) Ur, Smaç 6)
Manita, Eza 7) Şat,
Fars, An 8) Uğraş, Taun
9) Ba, Fayans 10) Erat,
Ev, Ten 11) Ah, Flama
12) Edepli, Ar 13)
Kanuni, Alma 14) Saka,
Katrak.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Epope, Şube, Aks 2)
Ziya, Mağara, AA 3) Er,
Guatr, Ahenk 4) Legorn,
Aft, Dua 5) Öd, İfşa, Fen
6) Arasta, Yelpik 7) Ate,
Martaval 8) Yalpa, San,
Miat 9) İlçe, Usta, Lr 10)
Iska, Zan, Ama 11) Ku,
Klan, Anorak.

SOLDANSAĞA
1) Bozgun, yenilgi – Motor güç birimi 2) Kırmızı –
Kaldıraç 3) Ev, yurt – Titan’ın simgesi – Kripton’un
simgesi 4) Kalın, kaba kumaş – Güreşte bir oyun 5)
Duman ve koku yaydığı için baş ağrısı yapan odun
kömürü – (Zooloji) Tırpana 6) Mum – Hattat cilası 7)
Üst deri ürünü olan ipliksi uzantı – Hadise, vaka –
Nobelyum’un simgesi 8) Bir ülkeye başka
ülkelerden mal getirme veya satın alma – Olgun
olmayan meyve 9) Bir nota – (fizik) Elektrik direnç
birimi – Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü,
direy 10) Paylama – Öge, unsur 11) (edebiyat)
Dördül – Evropiyum’un simgesi 12) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 13) Şırası alınmış üzüm posası – Prinçten
büyük tepsi – Bir nota 14) Geleneksel – (ticaret)
Trampa.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yıkanılacak yer, ısı dam – Başlıca belirtisi irade
dışı hareketler olan bir hastalık – Aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu 2) Oyunda arkadaşlarına baş olan
çocuk – Can alan melek 3) Damalı, satrançlı –
Altın’ın simgesi – Bir nota 4) Dolaylı olarak anlatma
– Samaryum’un simgesi – Poşet 5) Bir yemek adı –
Elektrik direnç birimi – İnatçı, hırçın 6) İki yüzey
arasıdaki uzaklık – Bir pamuk türü – Yüz, el, kol
hareketleriyle düşünceyi anlatma 7) Ad, unvan –
Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir
bitki – En kısa zaman 8) Saydam pencere süslemesi
– Lenf düğümleri iltihabı 9) Bir bağlaç – Kumandan –
Sınır 10) (kimya) Parafin – Güzel kokulu bitki –
Telefonda hitap sözü 11) D. Anadolu’da çalınan bir
çalgı türü – Hoş koku – Bir ekin biçme aracı.

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

doğru isabet ettirmeniz şart,
aksi takdirde tekrar başka bir
Poketopu atmanız gerekiyor.
Pokemonu yakaladıktan sonra
Pokemonunuza ait tüm bilgiler
Pokemon'un bilgi ekranından
görülebiliyor.
Başlangıç Pokemon'unuzu
yakaladıktan sonra artık
yapmanız gereken şey gezmek.
Oyun içerisindeki haritada
gezebilmeniz için gerçekten
sokağa çıkıp dolaşmanız
gerekiyor çünkü yazının
başında da bahsettiğimiz gibi
oyun sizin konumunuzu ve
fiziksel çevrenizi gerçek zamanlı
olarak baz alıyor.
Dışarda gezerek pek çok

2

3

4

5

6

Pokemon'la karşılaşabilirsiniz.
Pokemon'ları yakalamak için
önce ekranınızda beliren
Pokemon'a dokunmanız
gerekiyor. Ardından kamera
ekranınız açılıyor ve sahip
olduğunuz Poketoplarından bir
tanesini o Pokemon'a
fırlatmanız gerekiyor eğer
Poketopunu doğru isabet
ettirirseniz Pokemon'u
yakalamış oluyorsunuz. Ayrıca
oyun içerisinde size yakın olan
Pokemon'lar, ekranın sağ alt
köşesinde beliriyor bu sayede
çok fazla uzağa gitmeden yakın
çevrenizde Pokemon
arayabiliyorsunuz.

7

8

9

10 11
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Azınlık HAK için yürüdü!
Batı Trakya Türkleri
yıllar sonra ilk kez
bir yürüyüş
gerçekleştirerek
haklarını talep etti.
Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin
düzenlediği
yürüyüşte, Batı
Trakya Türk
azınlığının
haklarının iadesi
istendi. 24 Temmuz
Pazar günü
Gümülcine’de
gerçekleştirilen
gösteride
Türkiye’deki darbe
girişimi de protesto
edildi.
TÜRK azınlığın haklarının garanti
altına alındığı Lozan Antlaşması’nın
yıldönümü, aynı zamanda DEB
Partisi’nin kurucusu ve Rodop eski
bağımsız Milletvekili Dr. Sadık Ahmet’in
ölüm yıldönümü olan 24 Temmuz Pazar
günü, “Hak Arama Yürüyüşü” adı
altında gerçekleştirilen eyleme Batı
Trakya genelinden çok sayıda soydaş
katıldı. Yürüyüş, öğleden sonra DEB
Partisi’nin Gümülcine şehir merkezinde
Sultantepe’deki genel merkezi önünden
başladı. Rodop, İskeçe ve Meriç
illerinden gelen azınlık bireyleri burada
toplandı. DEB Partisi’nin düzenlediği
yürüyüşe aralarında Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Dr. Sadık Ahmet ailesi, azınlık
dernek başkan ve yöneticileri, eski
belediye başkanları, eyalet meclis
üyeleri, belediye meclis üyelerinin de
olduğu iki binin üzerinde kişi katıldı.
Gümülcine’deki yürüyüşte, DEB
Partisi’nin de üye olduğu Avrupa
Partlementosu’nda grubu bulunan
Avrupa Hür İttifakı (EFA) İletişim Bürosu
Sorumlusu Yorgos Papadakis de EFA
adına yer aldı.
Yeni Cami karşısındaki DEB Partisi
bürosundan başlayan yürüyüş, Manesi
sokağı, Mahkeme Sokağı (Harilau
Trikupi) ve Yeni Yol (Leoforos İroon)
üzerinden devam etti. DEB Partisi
yönetimi, seçilmiş müftüler, azınlık
belediye başkanları ve Dr. Sadık Ahmet
ailesinin başını çektiği kortej ellerinde
bayrak ve pankartlarla eski Rodop
valiliği önüne geldi.
Yürüyüşte DEB Partisi tarafından

hazırlanan pankartlar taşındı.
Kalabalığın taşıdığı pankartlarda Batı
Trakya Türk azınlığının talepleri ve
Türkiye’deki darbe karşıtı sloganlar yer
aldı.
Eski valilik binası önünde DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu tarafından Türkçe ve
Yunanca açıklamalar okundu.

“GASP EDİLEN
HAKLARIMIZI İSTİYORUZ”
DEB Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş
eski vilayet binası önünde yaptığı
açıklamada, DEB Partisi’nin, Batı Trakya
Türk toplumunun gasbedilen haklarının
iadesi için yasalar çerçevesinde
demokratik bir eylem gerçekleştirdiğini
belirterek, “Bu amaç için sokaklardayız.”
dedi.
DEB’in amacının, Lozan Antlaşması
ile Yunanistan’a emanet edilen Türk
azınlığın, bulunduğu ülkede azınlık
haklarına sahip eşit vatandaşlar olarak
yaşaması olduğunu ifade eden Aliçavuş
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler kendi
kimliğimizle tanınmak istiyoruz. Bu
çerçevede, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarının
uygulanmasını, kapanan deneklerimizin
tekrar tanınmasını ve Türk ismiyle yeni
açılacak derneklere izin verilmesini
istiyoruz. Çift dilli Türkçe-Yunanca eğitim
verecek anaokulları ve ihtiyacımızı
karşılayacak yeni azınlık okulları talep
ediyoruz. Azınlık okullarında
çocuklarımızın anadili olan Türkçeyi
konuşmalarının engellenmemesini
istiyoruz. Vakıflarımızın idaresinin
azınlık insanına bırakılmasını istiyoruz.
Seçtiğimiz müftülerimizin resmi olarak
tanınmasını ve halkımızın özgürce kendi
imamlarını seçme hakkının tanınmasını
istiyoruz. Bu çerçevede 240 imam
yasasının iptal edilmesini istiyoruz.
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Kamunun kapılarının eğitimli
gençlerimize açılmasını istiyoruz.
Ekonomik alanda azınlık ve çoğunluk
arasındaki farkın kaldırılmasını
istiyoruz.”

“HÜKÜMETİN AZINLIK
KURUMLARIYLA
DİYALOG BAŞLATMASINI
BEKLİYORUZ”
Aliçavuş, Türk azınlığın Yunan
parlamentosunda bağımsız şekilde temsil
edilmesi için ülkede bağımsız milletvekili
adaylarına uygulanan baraj sisteminin
kaldırılmasını da talep ederek, birikmiş
sorunların çözümü için Yunan
hükümetinin azınlık kurumlarıyla samimi
bir diyalog başlatmasını istedi.
Batı Trakya Türk toplumunun
arzusunun eşit yurttaşlar olarak ülkesine
hizmet etmek olduğunun altını çizen
Aliçavuş şunları kaydetti: “Bir siyasi parti
olarak bağımsız milletvekili adaylarına
uygulanan antidemokratik yüzde 3’lük
barajın kaldırılmasını istiyoruz. DEB’in
genel merkezinden çalınan, rahmetli
Doktor Sadık Ahmet’in hayatını kaybettiği
kazada kullandığı aracın bulunmasını ve
partimize saldıranların yargı önüne
çıkarılmasını istiyoruz. Ülkemiz
Yunanistan’ın mutlu birer vatandaşı
olarak yaşamak, eşit yurttaşlık haklarına
sahip olmak istiyoruz. Dedelerimiz gibi
bu ülkeyi her anında müdafaa etmek,
ülkemizin bekası için çoğunlukla birlikte
hareket etmek ve bu ülkeye hizmet etmek
istiyoruz. Yıllarca çözülmeyen azınlık
sorunlarını çözüme kavuşturmak
amacıyla hükümetin azınlık kurumlarıyla
samimi bir diyalog sürecini başlatmasını
istiyoruz.”

“TÜRKİYE’DEKİ DARBE
GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ”
Konuşmasının sonunda Türkiye’de
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
tarafından yapılan darbe girişimine de
değinen Aliçavuş, “Geçtiğimiz günlerde
Türkiye’de milletin özgür iradesiylegöreve
gelen Cumhurbaşkanı ve hükümeti

GÜNDEMhaber
görevden indirmek ve demokrasiyi
sekteye uğratmak için yapılan hain darbe
girişimini nefretle kınıyoruz. Demokrasi
şehitlerini bir kez daha rahmetle
anıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu Yunanca
açıklama yaptı.

EFA TEMSİLCİSİ
PAPADAKİS:
“YUNANİSTAN’IN AZINLIK
POLİTİKASI YANLIŞ”
Avrupa Hür İttifakı (EFA) adına
Gümülcine’ye gelerek DEB Partisi’nin
düzenlediği yürüyüşe katılan EFA
temsilcisi Yorgos Papadakis de eski
vilayet binası önünde bir konuşma yaptı.
Papadakis azınlık toplumunun haklı
talepleri için yapılan gösteriye katılmak
için Gümülcine’ye geldiğini söyledi.
EFA’nın Avrupa Parlamentosu’ndaki 12
milletvekilinin Türk azınlığının da
milletvekili olduğunu ifade eden
Papadakis, “Bu milletvekilleri,
Yunanistan’ın azınlık meselesindeki
politikasının ne kadar yanlış olduğunu,
kendi kaderini belirleme hakkına kişisel
ve toplumsal bazda tamamen saygı
duyulması gerektiğini ve 2016 yılında bu
topraklarda azınlıkların bulunduğunu
anlayana kadar sizinle mücadele
edecektir. Gerçek budur.” dedi.
Papadakis, Yunanistan’ın Türk ve
Makedon azınlığı tanıması gerektiğini
belirtti.
Papadakis, EFA milletvekillerinin
DEB’in kendi milletvekilini seçinceye
kadar Avrupa Parlamentosu’nda Türk
azınlığın sesini duyurmaya devam
edeceğini belirterek, “Bunun için
mücadele ediyoruz.” diye konuştu.
Eski valilik binası önünde yapılan
açıklmalardan sonra “Hak Arama
Yürüyüşü” adı altında yapılan gösteri
sona erdi. Kalabalık daha sonra Dr. Sadık
Ahmet’i anma törenine katılmak üzere
toplu halde Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’na geçti.

13

gundem_985_Layout 1 01.08.2016 14:07 Page 14

14

GÜNDEMsağlık

29 Temmuz 2016

Stres vücudu
nasıl etkiliyor?
STRESİN sizde bir miktar
gerginlik yarattığını ve güzel bir
masajın her şeyi halledeceğini
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Çocuk sahibi olamamaktan
nefes darlığına kadar birçok
sıkıntınızın kaynağı yoğun stres
altında yaşamanız olabilir.

MİGREN
Stres tek başına migrenin bir
nedeni olmasa da, migrene
sebep olan diğer faktörlerin
etkisini arttırıyor. Öte yandan
stresli dönemlerde yaşam
tarzının değişmesi, daha yağlı
ve şekerli beslenilmesi ile uyku
düzeninin bozulması migrene
sebep olabiliyor.

ÜST SOLUNUM YOLU
HASTALIKLARI
Ani bir olaydansa daha uzun
süreli olaylar nedeniyle ortaya
çıkan kronik stres üst solunum
yolu hastalıklarına karşı
hassasiyeti arttırıyor.

KALP
HASTALIKLARI

SOĞUK ALGINLIĞI
Sık sık hastalanmanızın sebebi
strese bağlı bağışıklık sistemi
zayıflığı olabilir. Araştırmalar
işsizlik, ailevi problemler gibi
nedenlerle ortaya çıkan ve bir
aydan fazla süren kronik stresin
soğuk algınlığına yakalanmayı
kolaylaştırdığını gösteriyor.

ASTIM
Tek başına birer etken
olmasalar da ruhsal sıkıntıların,
çaresizlik ve endişe gibi
duyguların astımı tetiklediği
biliniyor. Stresli dönemlerde
astım atağı geçirme riski artıyor.

BEL AĞRISI
Ofiste stres altında olan
kadınlar, tıpkı aşırı ağırlık
kaldırmışçasına bel ağrısı
çekiyor. Çünkü stres hormonları
kasların gerilmesine ve
normalde hiçbir etkisini
hissetmeyeceğiniz bir hareket
nedeniyle yaralanmanıza neden
oluyor.

Yemek yeme düzeninizde bir
değişiklik olmadığı halde kilo
almaya başladığınızı fark
ediyorsanız bunun sorumlusu
kortizol hormonu olabilir.
Vücudun strese gösterdiği
tepkiyle ilişkili olan bu hormon
hem metabolizmayı
yavaşlatıyor, hem de vücudu
zararlı etkenlere karşı korumak
amacıyla organların etrafında
koruyucu bir yağ tabakası
oluşmasına neden oluyor.

EGZAMA
Bu uyarı egzama hastaları için…
Hastalığı tetikleyen gıdalardan
ve alerjenlerden uzak duruyor
olsanız dahi bazen
şikayetlerinizin arttığını fark
edebilirsiniz. O zaman bir durup

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu dönemde sizi
yoran koşullar var. Bu
durum gerek iş, gerekse özel
hayatınızla ilgili olabilir. Finansal
konularda zorlanabilirsiniz.

KISIRLIK
Stres ile birlikte ortaya çıkan
hormonlar, seks hormonlarını
etkileyerek kadında
yumurtlamayı baskılıyor,

erkekte ise sperm sayısını
düşürüyor. Yeni bir araştırma
ise stresin üreme hormonlarını
da doğrudan etkilediğini
gösteriyor. Bunun yanı sıra
stresin cinsel arzuyu azalttığı da
biliniyor.

VAJİNAL ENFEKSİYON

enfeksiyonların ortaya
çıkmasındaki risk faktörleri
arasında yer alıyor. Tedavi
edilmediği taktirde erken
dönem düşüklere neden olması
nedeniyle hayati risk taşıyan
bazı vajinal enfeksiyonlar
stresin etkisiyle daha kolay
ortaya çıkıyor.

Stres, vajinadaki bakteriyel

Halsizliğinizin nedeni susuzluk olabilir

KİLO ALMA

Stresin kalp hastalıklarına etkisi
konusunda henüz fikir birliğine
varılmış değil; tek başına kalp
hastalıklarına neden oluyor mu,
yoksa diğer risk faktörlerinin
etkisini mi arttırıyor sorularına
halen yanıt aranıyor. Ancak
yine de hayatınızdaki stres
faktörlerini azaltmanın kalp
hastalıkları riskini de azalttığını
inkar etmek imkansız. Çünkü
kronik stresin etkisi altındayken
kalp atışlarınız hızlanıyor,
tansiyonunuz yükseliyor, yağ
asitleri kanınıza karışıyor ve
karın bölgesinde yağlanma
başlayabiliyor. Tüm bu
faktörlerin varlığı ise kalp
hastalıkları ile sonuçlanıyor.

son günlerde stres altında olup
olmadığınızı kendinize sorun,
çünkü stres egzamanın
alevlenmesine sebep oluyor.

BUGÜNLERDE sağlık için yapılması gereken
en önemli şey su içmek. Artan sıvı kaybı
halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü,
böbrek yetmezliği hatta bilinç kaybı bile
yapabiliyor.
Yaz günleri gibi havanın sıcak olduğu
zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla sıvı
kaybederiz. Sıvı kaybı özellikle yaşlılarda ve
bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan
çocuklar da farkında olmadan sıvı
kaybedebilirler. İshal, kusma gibi olağan dışı
sıvı kayıpları yaşlı ve çocuklarda dramatik
sorunlara yol açabilir.
Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve
halsizliktir. Halsiz kalan kişi kendini kötü
hisseder, canı bir şey yapmak istemez. Sıvı kaybı
artınca baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ortaya
çıkar. İleri sıvı kayıplarında tansiyon düşer,
nabız artar, kas krampları oluşur, böbrek
yetmezliği ortaya çıkar ve bilinç kaybı olabilir.

YENGEÇ (22 Haziran-

Aşırı sıvı kayıplarına bağlı ortaya çıkan
sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciğer gibi
organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu
bozuklukları tedavi etmektense önlemek her
zaman hem daha kolay, hem de daha ucuzdur.
Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciğer
gibi sıvı dengesinin belirli bir dengede olması
gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli,
almaları gereken sıvı miktarını doktorlarına
sormalıdır. Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su
kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sıvı
almaları yeterlidir.
Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler
alternatif sıvıları tercih edebilirler. Meyve suları,
çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze
meyve suları, karpuz, kavun gibi meyveler iyi
seçeneklerdir. Meyve suları şeker hastalarında
veya çocuklarda problem yaratabilir. Tuzlu
ayran da kalp veya yüksek tansiyon
hastalarında sorun yaratabilir.

TERAZİ (23Eylül-

22 Temmuz) İşle ilgili
konularda daha hareketli
günler içindesiniz. Duygusal
hayatınızda karşılaşacağınız bir sürpriz
sizi mutlu kılacak.

23Ekim) Yakın
çevrenizde sizi hoşnut
eden bir hareketlilik söz
konusu. Her açıdan yeni
faaliyetler içinde yer alacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23

AKREP (24 Ekim-22

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi baskı altına
alabileceğiniz söylenebilir.
Geleceğe yönelik kararlı
adımlar atmaya bakın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Her açıdan
paylaşımcı olmaya bakmalı,
çift durumların getirdiği
kararsızlıkları aşmalısınız.
Finansal yatırımlarda olumlu gelişmeler
olabilir.

Ağustos) Dinlenmek,
kısıtlayıcı olayların dışında
kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal
ilişkilerde son derece canlı günler
devam ediyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İlişkileri ve
ortaklıkları gündeminize
getiren gelişmeler söz konusu.
Sosyal hayatta sizi heyecanlı kılan
paylaşımlar olabilir.

Özel hayatınızı içine alan
gelişmelere özen
göstermelisiniz. Kaynakların
zorlanacağı dönemler ve
harcamalar yakında.
Kararlarınızda temkinli olmalısınız

Kasım) Son dönemde
edindiğiniz maddi
destekler her açıdan yeni
fırsatlara işaret etmekte.
Ancak yeni kazançlar elde
etmek konusunda kendinizi disipline
sokmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayata bakışınızı ve yaratıcı
yanlarınızı yenilediğiniz
süreçler sizi önemli adımlar
atmaya itecek. Duygusal alanda
da olumlu gelişmeler pek yakında.

Kendinizi daha iyi
gösterebileceğiniz aktiviteler
içindesiniz. Sosyal açıdan renkli
geçecek bir hafta.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
İÇalışkanlığınızı göstermek, aldığınız
sorumlulukların üstesinden
gelmek adına daha
istikrarlı hareket
edebileceksiniz. Yine bu
dönem kişisel alanda
önemli başlangıçlar için harekete
geçmektesiniz.
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Çipras’tan “yüzde 3’lük baraj” itirafı
Merkez Birliği Partisi Başkanı Levendis, Çipras’la seçim kanunuyla ilgili görüşmesinde
yüzde 3’lük barajı, “Türkiye’nin bir yolunu bulup meclise adım atacağı için
kaldıramayacağını” söylediğini dile getirdi.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın yüzde
3’lük seçim barajını, Batı Trakya’daki Türk
azınlık nedeniyle iptal etmek istemediği
iddia edildi.
Merkez Birliği Partisi Başkanı Vasilis
Levendis, Başbakan Çipras’la seçim
kanunuyla ilgili görüşmesinde yüzde
3’lük barajı, “Türkiye’nin bir yolunu
bulup meclise adım atacağı için
kaldıramayacağını” söylediğini dile
getirdi.
Merkez Birliği Partisi Başkanı
Levendis, 19 Temmuz Salı günü partisinin
meclisteki grup toplantısında yaptığı
konuşmada, mecliste görüşülen seçim
kanununa değindi. Konuşması sırasında
yüzde 3’lük seçim barajı nedeniyle
yıllarca meclis dışında kaldığını ifade
eden Levendis, bu barajın kaldırılmasının
en çok kendi arzusu olduğunu söyledi.
Konuşmasında Yunanistan Komünist
Partisi’nin (KKE) seçim kanunuyla ilgili
tutumunu eleştiren Levendis şunları
söyledi: “Komünist Parti yüzde 3’lük
barajın kaldırılmasını istiyor. Ben de

istiyorum. Ben yıllardır bu yüzde 3’lük
baraj yüzünden meclis dışında kaldım. 35
yıl meclis dışında kaldım. Bunun
kaldırılmasını en çok ben isterdim. Başka
partilerin de olmasına karşı değilim.
Fakat Başbakan bana Türkiye’nin bir
yolunu bulup menfaatleri aracılığıyla
meclise adım atacağını söyleyince, bunu
görmezden gelebilir miydim?”

“MÜSLÜMANLARIN
OYLARINI KONUŞTUK”
Vasilis Levendis, Başbakan Çipras’la
yaptığı görüşmeden çıkınca KKE lideri
Kuçumbas’ı arayarak yüzde 3’lük baraj
konusunda ısrarcı olmamasını istediğini
söyledi. Levendis ayrıca, Başbakan
Çipras’la Batı Trakya’daki azınlık oylarını
hesapladıklarını belirterek, “Ben sayın
Çipras’a barajı yüzde 2,5’e düşürmesini
önerdim. Görüşmede Müslümanların
oylarının sayısını konuştuk ve kendisine
istersen barajı yüzde 2,5’e düşür dedim.”
diye konuştu.

Seçim kanunu değişti,
yüzde 3’lük baraja devam
SEÇİM kanunu mecliste yapılan
oylama sonucu değişti. Ancak gerekli
olan 200 milletvekili oyu
sağlanamadığı için yeni kanun
gelecek seçimlerde uygulanamayacak.
Yeni seçim kanunu bir sonraki
seçimlerden itibaren geçerli olacak.
21 Temmuz Perşembe, meclis genel
kurulunda yoğun tartışmalar
sonucunda yapılan oylamada, yeni
seçim kanunu 179 oyla kabul edildi.
Hükümetin teklifine iktidar ortakları
SİRİZA ve ANEL’in yanı sıra Vasilis
Levendis’in başkanlığındaki Merkez
Birliği Partisi de olumlu oy verdi. Yeni
Demokrasi Partisi, PASOK ve POTAMİ
aleyhte, KKE çekimser oy kullandı.
Altın Şafak (Hrisi Avgi) ise oylamaya
katılmadı.
Yeni kanunda. seçimlerde birinci gelen partiye verilen 50 bonus milletvekili
uygulaması iptal edildi. Meclise girme barajı ise yine yüzde 3 oranında kaldı. Seçme
yaşı da 17’ye indirildi.

“Çirkin ve provokatif
taktiklere boyun
eğmeyeceğiz”
İSKEÇE SİRİZA Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, mecliste yapılan yeni
seçim kanunu görüşmelerinde konuştu.
Zeybek konuşmasında, Gökçepınarlı asker Ahmet Katunlu’nun cenazesiyle
ilgili basında çıkan ve çarpıtıldığını söylediği haber ve yorumlara, ayrıca
konuyla ilgili Altın Şafak Partisi’nin meclise sunduğu soruya değindi. Bazı basın
yayın organlarının hayatını kaybeden gencin cenazesini kendi çıkarları için alet
ettiğini belirten Zeybek, “Çirkin ve provokatif taktiklere boyun eğmeyeceğiz”
diye konuştu.
Milletvekili Zeybek’in konuşması şöyle: “Orantılı seçim sistemi, solun her
zaman savunduğu bir seçim sistemidir. Bu da bizim halka karşı duymuş
olduğumuz saygının göstergesidir. Çünkü bu demokratikleşmede önemli bir
süreçtir.
Bu seçim kanununun birinci bölümü,17 yaşındaki gençlerimizin oy hakkıdır.
Şimdiki gençler demokratik bir şekilde kendilerini ifade edebilecek bilgi ve
birikime sahiptirler. Avrupa Konseyi de bu yönde karar alıp İskoçya, Avusturya
ve Almanya gibi ülkelerde bu kanunu uygulamaya sokmuştur.
Bu kanunun ikinci bölümünde ise destekli, yani bonuslu seçim sistemine
orantılı seçim kanunuyla son verilecektir.Bu şekilde halk desteği olmayan
hükümetlere son verilecektir.
Bu değişiklikle halkımızın sandıktaki oyu tamamen meclise yansıyacaktır.
İnanıyoruz ki halkımız kendi temsilcilerini seçebilecek olgunluğa sahiptir ve
bundan dolayı kullandığı oya ince ayar yapacak bir seçim sistemine ihtiyaç
yoktur. Orantılı seçim sistemi, oyun tamamen temsil edilmesi dışında, koalisyon
ve partiler arasında işbirliğini geliştirmektedir. Bu da demokrasi açısından
önemli olan adaletli ve açık hükümetlere yol açacaktır.
Demokrasiden ve demokratik bir şekilde temsiliyetten bahsederken Altın
Şafak Partisi’nin sözcüsünün Adalet Komisyonu’nda, bugün de bu partinin bir
milletvekilinin genel kurulda şahsıma bulundukları ithamlara, karalamalara ,
çamur atmalarına ve yaydıkları yalan haberlere cevap vermek istiyorum.
19 yaşındaki genç bir askerimizin Gökçepınar (Glafki) köyündeki cenaze
törenindeki olayları başta sistemin basın yayın organları saptırarak, gerçeklerle
alakası olmayan haber yapmış, ondan sonra da Altın Şafak meclise taşımıştır.
Acılı aileye ve cenazeye saygı göstermeyip bu acı olayı kendi çıkarları için
siyasete alet etmişlerdir. Bununla yetinmeyip kötü emellerine Yunan bayrağını
da alet etmişlerdir.Tabii ki burada hedefte olan başta ben ve hükümettir.
Asılsız ve gerçek dışı olayları yaşanmış gibi göstererek toplum içinde kin ve
nefreti yaymışlardır.
Fakat iddialarını hiçbir zaman
ispatlayamamışlardır. Olayla ilgili fotoğraf
ve videolar tüm gerçekleri ortaya
koymaktadır.
Bilinmelidir ki biz bu çirkin ve provokatif
taktiklere boyun eğmeyeceğiz ve azınlık
üzerinden oynanan kirli ve çirkin oyunlara
müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra
söz Yunan adaletinindir ve
bizim başkalarına kıyasla
adalet sistemine ve
demokrasiye güvenimiz
tamdır.
Demokrasinin
işleyişini güçlendirerek
faşizmin ırkçı,
ayırımcı görüşlerine
geçit
vermeyeceğiz.”
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SERBEST KÜRSÜ

Asım Çavuşoğlu
Batı Trakya MMMM Cemeyi Başkanı

Birlik - beraberlik düşmanları
(Bozguncular)
nceki yazımda (982 sayı ve 17 Haziran
2016 tarihli Gündem Gazetesi)
çeşitlilikte birlik olmamız gerektiğine
dikkati çekmiştim. Bu yazımda da birlik –
beraberlik düşmanlarını, yani bozgun
çıkarmaya çalışan veya çıkaran kimseler
üzerinde durmak istiyorum
Bozgunculuk: fitne, fesat ve karışıklık
çıkarmak; zulüm ve taşkınlık yaparak haddi
aşmaktır.
Fitne: Bir toplumda, insanlar arasında kendi
fikirlerini, dayatmalarını tek doğru olarak
kabul ettirmeye çalışmak ve kendileri gibi
düşünmeyenleri “tecrit” etmektir.
Fesat: Bir şeyin faydalı olmaktan çıkıp zararlı
olmaya başlaması yani bozulması, kokuşması,
orta yoldan ayrılması demektir. Fesadın en
yaygın olarak işlendiği alan insanlara ait
haklara tecavüzdür. Fesadın en önemlisi de
insanın yaşama hakkına yapılan haksız
saldırıdır.
İnsan, fıtratındaki “nankörlük” ve “zalimlik”
özellikleriyle, zaman zaman toplum içinde
bozgunculuk çıkarır, kendisi gibi eşit şartlarda
yaratılan insanları mali güç veya zorbalıkla
esareti altına almaya çalışır. Bu tip insanları her
yerde görmek mümkündür. Eğer sizi aralarına
almalarını isterseniz onlara uymanız gerekir.
Çünkü asla sizi olduğunuz gibi kabullenmezler,
onlar gibi olmak zorundasınız.
Haysiyet ve şereflerini korumak isteyenlerin
direnmesi neticesinde savaşlar çıkar ve kanlar
dökülür. Bugün de güçlüler çeşitli bahanelerle
zayıfları ezmek istemektedir ve ezmektedirler.
Boşuna “Tarih tekerrürden ibarettir” diye
söylenmemiş.
Güçsüzlerin zulüm ve işkenceler altında
ezildikleri bir ortamda, bozgunculuktan
nemalanan bu kişiler, azınlığımız arasında
fitne ve fesat ile bozgunculuk çıkarmayı adet
edinmişlerdir. Bunlar, karı ile koca, evlat ile
ebeveyn, kardeşleri ve akrabaları, yöneten ile
yönetilenlerin arasını bozmaya çalışırlar.
Bunun için din, dil, renk, mezhep, tarikat,
cemaat, parti…gibi farklılıkları devreye sokarak
etkili olmak için gayret gösterirler.
Zaman zaman Batı Trakya’ya gelen
yabancılardan bir kısmının gayet sinsice ve
tilkice, bazılarının ise açıkça bu tip etik dışı
davranışlarda bulunduklarından söz
edilmektedir. Hatta bu konularda yeterince
bilgisi olmayan soydaşlarımızı avladıkları da
duyulmaktadır.
Hemen ilave etmek isterim ki, bu gibi
misyonerlerle, bozguncularla en güzel
mücadele, fikir yolu ile yapılacak mücadeledir.
Yapılmak istenenler güzel analiz edilmelidir.
Geriye dönüp baktığımızda, atalarımızın da bu
tür vicdansızlarla sürekli uğraştığını ve sonuçta
zafer elde ettiklerini yazar – çizerlerden
öğreniyoruz.
Ne yazık ki, bugünkü dünya düzeninde
servetin ve adaletin dağılımı zulüm ve ayrımcılık
üzerine kurulmuştur. Mide bulandıran “çifte
standart” adeta çağın yükselen değeri haline
gelmiştir. Batılılar, kıyıya vurmuş deniz
hayvanlarını kurtarmak için seferber olurken,
menfaatlerine göre yeni dünya haritaları
çizebilmek için ulusları ve bir ulusun gruplarını
birbirine düşürmekte, akan kana, yıkılan
binalara aldırmadan, vicdanları sızlamadan
sebep oldukları felaketleri seyretmekte,
sonucundan menfaat devşirmeyi
hedeflemektedirler.
Diğer taraftan bir milleti, bir toplumu yıkmak
isteyenler, önce o toplumu meydana getiren
fertler arasında ayrılık tohumları ekerek onları
birbirine düşürürler. Birlik – beraberliklerini
bozarlar. Maddi ve manevi güçlerini
kardeşlerine karşı kullanan ve düşmanlarını
unutanlar kolayca başkalarına yem olurlar. Bu
gerçek öteden

Ö

beri bilindiği için , dünyaya hükmetmiş nice
büyük devletler, düşmanları tarafından önce
içeriden parçalanmış, sonra yıkılıp tarihten
silinmişlerdir.
Bu noktada konumuzla ilgili İslam tarihinde
geçen bir olayı aktarmak istiyorum. Şöyle ki:
İslamiyet’ten önce Evs ve Hazreç Kabileleri,
Medine Yahudilerinin kışkırtmalarıyla
birbirlerine düşman kesilmişlerdi. Aralarında
harpler de olurdu. Son olarak Buğas harbi
olmuştu. Sonra İslamiyet geldi ve bu iki
düşman kabileyi kardeş yapıp birleştirdi.
Medine Yahudileri onların böyle dost
oluvermelerini istemiyorlardı. Onları
parçalamak ve köle gibi kullanmak istiyorlardı.
Bir gün çarşıda Müslüman gençler toplanmış
tatlı tatlı konuşurlarken bir Yahudi hasedinden
patlayacak hale geldi. Çocuğuna: “Git dedi,
onlara Buğas harbini hatırlat.” Çocuk gidip
araya Buğas harbini attı. Bunun üzerine
Müslüman gençler önce bu harp yüzünden bir
birlerine laf atmağa, sonra dövüşmeye
başladılar. Hatta “ İsterseniz o harbi tekrar
edelim” dediler…
Geçmiş dönemlerde azınlıktan şahsi çıkar,
siyasi ve iktisadi hedef peşinde, çoğunluktan
ise azınlığımızı yıkmak, birlik – beraberliğimizi
dağıtmak için oyun bozanlar ortaya çıkmışsa
da bu bozguncular, toplumumuz tarafından
şiddetle reddedilmiş, itibar görmemişlerdir.
Sosyal ve kültürel yaşamları bugün de son
derece sınırlı olan azınlığımız, doğanın ve
eşyanın tabiatına aykırı davranan, aynı
zamanda yönetimin ayak oyunlarına hizmet
eder bir tutum içine girmeleri sebebi ile bu
kişilere karşı kılı kırk yararcasına gayet akıllıca
ve çekinmeden verilen tepkilerle, azınlığımızın
geleceği parsellenmeden kurtarılmıştır.
Bahse konu bozguncular, ırk veya vatan
bağına dayalı birlikler oluşturmuşlar, kendi
ırkından veya vatandaşı olmayan insanlara eşit
insan haklarını tanımamışlar, üstüne üstlük
zayıf, geri buldukları toplulukları iliklerine
kadar sömürmüşler, ellerinde ne varsa alıp
keselerine aktarmışlardır.
Velhasıl azınlık olarak kaldığımız tarihten
itibaren idarecilerimiz, bizi ayırmak,
parçalamak için aynı yolu takip etmişler, halen
de etmektedirler. Böl, parçala, yönet taktiği ile
yıllardır yönetilen azınlığımız, bu taktiğin
kıskacından kendini hâlâ kurtaramadı. Kısır bir
döngü içerisinde yerimizde saymaktan bir
türlü kurtulamadık.
Azınlığın 1923’ten bugüne kadar geçen
günleri hep sızlanmalar, şikayetler, vahlar,
eyvahlar ile geçti. Hiç mi gülmeyecek bu bahtı
kara toplumumuz fertlerinin yüzü?
Atina hükümetleri bizi her nedense daima
potansiyel bir tehdit ve tehlike olarak
değerlendirmiş, demokrasinin kanallarını
tıkamıştır. Bu nedenle de azınlık haklarımızı
bugüne kadar maalesef kullanamadık. Oysa
devletimize karşı daima itaat içinde olduk.
Bozguncu hiçbir hareket içinde yer almadık.
Ülkemiz Yunanistan için gerektiğinde
kanlarımızı, canlarımızı vermeyi bir borç bildik.
İkinci Dünya Savaşı ile onu takip eden iç savaş
bunun örnekleriyle doludur.
Son olarak temennim odur ki: Hayat
denilen bu sürecin içinde yer alan farklı cins,
inanç, düşünce ve görüşteki bireylerin birbirine
kattığı, birlikte öğrendiği yeni ve değerli
kazanımların olması gerçeğiyle birbirimize
güvenip dört elle sarılırsak ve kimseyi
ötekileştirmeyerek birlikte paylaşarak
toplumsal faaliyetlerimizi yaparsak, işte o
zaman bozguncular hiçbirimize zarar
veremezler. Amacımız, demokratik katılımı
yaygınlaştırmak, ortak yaşam bilincini
geliştirmek ve komşuluk ilişkileri ile sosyal
dayanışmayı pekiştirmek olmalıdır!..
Bize yakışan da budur!
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Kocias: “Trakya’da
Pomak ve Romanların
kendilerini Türk olarak
tanımlayanlarla ilgisi yok”

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias, Batı
Trakya Türklerinin kimliğiyle ilgili bir
kez daha ilginç bir açıklama yaptı.
Kocias, Pomak ve Romanların da
azınlığa dahil olduğunu, ancak bu iki
grubun kendilerini Türk olarak
tanımlayanlarla bir ilgisinin olmadığını
iddia etti.
“Real News” gazetesine röportaj
veren Dışişleri Bakanı Kocias.
gazetecinin sorusu üzerine Batı Trakya
konusuna da değindi. Müslüman
azınlığın hakları garanti altına alınmış
halde iyi yaşadığını belirten Kocias,
Pomak ve Romanların da azınlığa dahil
olduğunu, ancak bu iki grubun
kendilerini Türk olarak tanımlayanlarla
bir ilgisinin olmadığını savundu.
Gazeteye verdiği mülakatta ağırlıklı
olarak Türkiye’deki darbe girişiminden
sonra yaşanan olayları değerlendiren
Kocias, gazetecinin “Birçokları
Gümülcine’deki Türk Konsolosluğu’nun
rolünü aştığını ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı bile bu konuda uyarı
yaptı. Aynı görüşte misiniz?” sorusuna
şu yanıtı verdi: “Türk Konsolosluğu

sıkça yetkileri dışında faaliyet
gösteriyor. Bizim bunu hatırlatmaya
özen göstermemiz gerekiyor. Herşeyden
önce Müslüman toplumun
Yunanistan’da çağdaş bir çerçevede ve
hakları garanti altında iyi bir şekilde
yaşadığı vurgularım. Belirtmek isterim
ki; Pomaklar ve Romanlar da bu
topluluğa dahil. Trakya’daki bu iki
Müslüman grubun, kendilerini Türk
olarak tanımlayanlarla bir ilgisi yok.
Bunun yanı sıra, isteyen herkes
Trakya’daki Müslüman topluluğun
gelişmesiyle, Küçük Asya ve İstanbul
Helenizminin maruz kaldığı acıları
karşılaştırabilir.”
Kocias, daha önce de “Batı
Trakya’daki azınlık Yunandır”
açıklamasıyla tepki çekmişti.
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
ise Gümülcine’nin Yunanistan’a
ilhakının yıldönümü etkinlikleri
sırasında Gümülcine’den yaptığı,
“Yunanistan’daki azınlık dini azınlıktır,
İstanbul’daki azınlık ise etnik azınlıktır,
Yunan azınlığıdır.” açıklamayla dikkat
çekmişti.

Araştırma Komisyonu’na “hayır”
YENİ Demokrasi Partisi’nin (YDP)
üçüncü memorandumla ilgili olarak
Meclis Araştırma Komisyonu kurulması
teklifi genel kurulda kabul edilmedi.
Oylama, 26 Temmuz Salı akşamı
gerçekleştirildi.
YDP’nin teklifi, SİRİZA, ANEL ve
Merkez Birliği partileri tarafından kabul
edilmedi. Yapılan oylamada
komisyonun kurulmasına 155
miletvekili “hayır”, 96 milletvekili
“evet”, 20 milletvekili de “çekimser” oy
kullandı.
Oylamada, Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması teklifine YDP,
Potami ve PASOK partisi milletvekilleri
ve iki bağımsız milletvekili destek
verdi. Yunanistan Komünist Partisi
(KKE) ile Altın Şafak Partisi oylamada

çekimser oy kullandılar.
Yeni Demokrasi Partisi Genel
Başkanı Kiryakos Miçotakis, mecliste
yaptığı sert eleştirilerde bulundu.
Ülkenin üçüncü kez büyük bir krize
sürüklendiğini ifade eden Miçotakis,
mevcut hükümetin ekonomik krizden
çıkmak için bir planı olmadığını ve
memorandumu araştırma
komisyonunun oluşturulmasından
korktuğunu söyledi.
Oylamaya Başbakan Aleksis Çipras
ile ANEL Başkanı Panos Kammenos
katılmadı.
Meclis tüzüğüne göre, Araştırma
Komisyonu’nun kurulabilmesi için 120
milletvekilinin “evet” oyu kullanması
gerekiyordu.
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Gümülcine’de
pasaport çilesi
Yeni pasaport başvuruları, personel eksikliği
nedeniyle kabusa dönüştü. Sabah erken saatlerde
kuyruğa giren vatandaşlar başvuru yapamadan
evlerine dönmek zorunda kalıyor.

GÜMÜLCİNE’deki pasaport
dairesi ihtiyacı karşılamakta
büyük sıkıntı çekiyor. Personel
eksikliği nedeniyle pasaport
çıkartmak veya yenilemek
isteyen vatandaşların sabah
erken saatlerde kuyruğa
girmek zorunda kaldığı ifade
edildi. Bazı günlerde ise
kuyrukta bekleyen
vatandaşların mesai saatine
kadar işlem yaptıramadığı dile
getirildi.
Personel eksikliği nedeniyle
tam kapasiteyle çalışamayan ve
bu nedenle büyük sorunların
yaşandığı Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü Pasaport

Dairesi’nde son günlerde
sadece bir memurun görev
yaptığı kaydedildi. Bir memurla
çalışan pasaport dairesinin
günde 20 vatandaşa hizmet
verebildiği bildirildi.
Bu arada konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuşan
Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, pasaport
dairesinde çalışan bir
memurun izne ayrılması
nedeniyle bir memurla hizmet
verilmeye çalışıldığını söyledi.
Son günlerdeki sorunun geçici
olduğunu dile getiren
Milletvekili Mustafa Mustafa,
“Pasaport dairesindeki

yoğunluğu biz de biliyoruz.
Yetkililerle görüştük. Personel
eksikliğinden kaynaklanan bir
problem. 5 Ağustos’da pasaport
dairesi yine iki memurla hizmet
verecek. Ben büroyla
konuştum. Ağustos’un 5’inden
itibaren yine iki kişiyle hizmet
vereceğini, şu anki durumun
geçici olduğunu söylediler. Şu
anda sadece bir bayan memur
var. Bu durumda günde 20
kişiye hizmet verebiliyor. Biz de
durumun önümüzdeki
günlerde düzelmesini
bekliyoruz.” diye konuştu.

Cihan ve Duygu’nun
mutlu günü
GÜMÜLCİNELİ genç fotoğrafçı
Cihan Bodur ile Evrenköylü beden
eğitimi öğretmeni Duygu İsmail
dünya evine girdi.
İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi mezunu ve
Gümülcine’deki JOY Production
yönetim kurulu üyesi Cihan Bodur
ve Trakya Üniversitesi Beden
Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
mezunu Duygu İsmail, 23 Temmuz
Cumartesi akşamı Yassıköy’deki
Astrea düğün salonunda
gerçekleştirilen düğün töreniyle
evlendi.
Düğüne yaklaşık bin davetli
katıldı. Düğünde genç çifti, akraba
ve arkadaşları yalnız bırakmazken,
düğün törenine katılanlar arasında
azınlık kuruluşlarının yöneticileri
de yer aldı.

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Birlikte zafer vardır

Y

üce dinimiz İslâmiyet birlik
ve beraberliğe büyük önem
vermektedir. Zira birlikte
güç vardır, kuvvet vardır. Ayrılık ise
zafiyettir, hastalıktır, güç ve
kuvvetten mahrumiyettir. Onun için
yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de:
“Bir birinizle çekişmeyiniz, yoksa
gevşersiniz, gücünüzü
kaybedersiniz” (Enfal, 46)
buyrulmuştur. Bir atasözümüzde
de: “Birlikten kuvvet doğar”
boşuna söylenmemiştir.
Peygamber Efendimiz birlik ve
beraberliğe çok önem verirdi.
Müslümanları daima birlik
içerisinde olmaya çağırır,
ayrılıktan, hizipçilikten, birlik ve
beraberliği bozacak, zedeleyecek
şeylerden son derece sakındırırdı.
Hadis-i şeriflerinde: “Cemaat
rahmettir, birlik ve beraberlikte
rahmet vardır, ayrılık ise azaptır.”
(en-Nebhânî, Fethu’l-Kebir),
“Cemaatten ayrılmayınız, sürüden
ayrılan koyunu kurt yer.” (Ahmed
b. Hanbel, Müsned),
eli topluluk üzerindedir. Kim
cemaatten ayrılırsa cehenneme
düşer.” (Tirmizî, Fiten), Bir hadis-i
şeriflerinde de: “İki birden, üç
ikiden ve dört de üçten hayırlıdır,
cemaatten, birlikten ayrılmayınız.
Şüphesiz ki Yüce Allah, ümmetimi
sadece hidayet/ doğru yol üzerinde
birleştirir” (Ahmed b. Hanbel,
Müsned) buyurmuştur.
Mevlâna hazretleri şöyle der:
“Kurt, çoğu zaman sürüden ayrılıp
yalnız başına giden kuzucağızı
kapar. Sünneti, topluluğu bırakan
kişi, bu yırtıcı canavarlarla dolu
yerde kendi kanını dökmez de ne
yapar? Sünnet yoldur, cemaat,
topluluk da yol arkadaşı gibidir.
İnsan yolsuz, arkadaşsız kalırsa
pek sıkılır, darlığa düşer... Öyle
düşünelim ki, sen ihtiyatla hareket
ettin de kurt sana rastlamadı, seni
kapmadı. Fakat topluluk
olmadıkça, o ruhani neşeyi
bulamazsın ki. Yalnız başına bir
yolda neşeli neşeli giden kişinin
duyduğu sevinç, dostlarla,
arkadaşlarla giderse yüz misli
artar.” (Mesnevi)
Birlik ve beraberlik milletlerin ve
toplumların hayatında çok
önemlidir. Milletleri ve toplumları
güçlü, kuvvetli kılan unsurların
başında birlik ve beraberlikleri
gelir. Millî şairimiz Mehmet Akif’in
dediği gibi:
Girmeden bir millete tefrika
düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top
sindiremez.
Birlik ve beraberliğimizi
bozacak, zaafa uğratacak şeyler
olduğu gibi kuvvetlendirecek,
güçlendirecek hususlar da vardır.
Bize düşen, birliğimizi, dirliğimizi
bozacak kötü hareket, davranış ve
tutumlardan kaçınmak; birlik ve
beraberliğimizi güçlendirecek
hususlara yapışmaktır. Bunlardan

bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
Birbirimizin hatalarını,
kusurlarını, noksanlarını değil,
doğrularını, iyi, güzel taraflarını
görmeliyiz. Yapılan iyi, güzel,
yararlı şeyleri takdirle
karşılamalıyız, bunlara köstek
değil, destek olmalıyız. Birbirimizi
sevmeyi, saymayı öğrenmeliyiz,
birbirimize değer vermeliyiz, her
insanın değerli olduğuna
inanmalıyız. Yunus’un deyişiyle
yaratılanı Yaratan’dan ötürü
sevmeliyiz. Düşmanlık ve şerde
değil, iyilik hususunda
yardımlaşmalıyız. Birbirimize
arkamızı değil, yüzümüzü
dönmeliyiz.
İşte bizler de bu konuda çok
dikkat etmeli, birlik ve beraberliği
zedeleyecek hareket ve
davranışlardan sakınmalıyız.
Yaşadığımız toplumda birlik ve
beraberlik adına bize düşen katkıyı
nasıl gerekiyorsa en güzel bir
şekilde sağlamalıyız. Unutmayalım,
bu sadece yaşadığımız dönem için
değil, geleceğimiz için de çok
önemlidir.
Birlik ve dirliğin ne kadar önemli
olduğunu, 15 Temmuz 2016
tarihinde Anavatanımız Türkiye’de
yapılmak istenen darbe girişimine
karşı hepimiz şahit olduk. Allah’a
hamdolsun, gördük ki, demokrasi
zaferi, birlik ve beraberlikle
kazanılmıştır. Türk Milleti, ferasetli
devlet ricalinin etrafında kenetlenip
milli iradeye sahip çıkarak, o hain
darbecilerin üzerine yağdırdığı
silah ve bombalara aldırmadan
imanla, şehit olma pahasına büyük
bir cesaretle dik durmuş ve hala dik
durmaya devam ediyor. Batı Trakya
Müslüman Türkleri olarak bizler de,
FETÖ terör örgütü tarafından
yapılmak istenen bu haince darbe
girişimini büyük bir endişeyle
karşıladık. Bu hainleri şiddetle
lanetliyor, Allah’ın kahhar ism-i
şerifiyle kahreylemesini niyaz
ediyoruz. Bu darbe girişiminde
hayatlarını kaybeden şehitlerimize
Allah’tan rahmet,Türk Milletine
başsağlığı, yarılılara da acil şifalar
dileriz. Allah bir daha böyle
karanlık günleri göstermesin,
Anavatanımıza zeval vermesin.
Batı Trakya Müslüman Türkler
olarak bizler de, 24 Temmuz’da
DEB Partisi’nin organize ettiği Hak
Arama Yürüyüşünde başarılı bir
sınav verdik. Onurlu bir hayat ve
huzurlu bir toplum için hepimiz
elele verirsek haklarımızı da elde
ederiz. Unutmayalım, hak verilmez,
alınır, bu da birlik olmakla sağlanır.
Birlik de ancak birlikte hareket
etmekle oluşur. Bir gönül adamı
olan Yunus Emre’nin kardeşlik
çağrısıyle yazıma son vermek
istiyorum:
Gelin kardeş olalım, işi kolay
tutalım.
Sevelim sevilelim dünya
kimseye kalmaz.
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Φθηνή προπαγάνδα σε βάρος της Μειονότητας
«Εάν η πραγματικότητα δεν μας
βολεύει, τόσο χειρότερο για την
πραγματικότητα». Μάλλον έτσι θα
σκέφθηκαν δημοσιογράφοι, τμήμα της
τοπικής κοινωνίας και του πολιτικού
κόσμου της χώρας και αντέδρασαν στην
συγκέντρωση για την διεκδίκηση
μειονοτικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων από πολίτες –μέλη της
Μειονότητας- την προηγούμενη Κυριακή
στην Κομοτηνή, μετά από πρόσκληση
του ΚΙΕΦ.

«Ζητάμε την αναγνώριση της
ταυτότητάς μας και απαιτούμε την
εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ
για τους ιστορικούς μας συλλόγους». Θα
ήθελα ειλικρινά να ρωτήσω τις αρμόδιες
αρχές της χώρας μου, την οποία τιμώ και
σέβομαι, όταν ορισμένοι πολίτες αυτής
της χώρας ζητούν να γίνουν σεβαστές
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
είναι ακραίοι οι πολίτες που το ζητούν ή
η χώρα μου που δεν το πράττει;

Ακόμα και σε εφημερίδες κατά
τεκμήριο προοδευτικές, η συγκέντρωση
χαρακτηρίστηκε ως «προκλητική», και οι
διοργανωτές της ως «ακραίοι εθνικιστές
που επιδιώκουν να ενσταλάξουν στην
τοπική κοινωνία της Θράκης την
διχόνοια, κινούμενοι από ιδιοτελή και
μισαλλόδοξα κίνητρα».
Με ενδιαφέρον όμως παρατήρησα ότι
κανείς δεν στάθηκε ή δεν έκανε τον κόπο
να διαβάσει και να σχολιάσει το κείμενο
των αιτημάτων της συγκέντρωσης που
μοιράστηκε και στα ελληνικά σε όλους
τους παρευρισκόμενους. Αρκέστηκαν
στο γεγονός ότι διαφωνούν με το ΚΙΕΦ
καθώς και με τα πρόσωπα που τέθηκαν
επικεφαλής αυτής της πορείας προς τη
Νομαρχία Ροδόπης. Αφού, λοιπόν τα
πρόσωπα δεν μας αρέσουν, προς τι η
ανάγνωση και ο σχολιασμός των
αιτημάτων τους, θα σκέφθηκαν…

«Απαιτούμε την ίδρυση δίγλωσσων
νηπιαγωγείων», αναφέρεται στο σχετικό
υπόμνημα. Στο πόρισμα της εθνικής
επιτροπής διαλόγου για την παιδεία και
στο κομμάτι που αφορά την μειονοτική
εκπαίδευση προβλέπεται «πρόσληψη
δεύτερου νηπιαγωγού στο δημόσιο
νηπιαγωγείο με κριτήριο την εντοπιότητα
ώστε να μπορεί να υποστηρίξει
εκπαιδευτικά μαθητές τουρκόφωνους,
πομακόφωνους ή ομιλούντες ρομανί». Η
Μειονότητα επισήμως ζητά δίγλωσσα
νηπιαγωγεία στην ελληνική και τουρκική
γλώσσα. Όμως, η αναγνώριση από την
πλευρά του κράτους στο πλαίσιο του
εθνικού διαλόγου για την παιδεία, της
ανάγκης πρόσληψης δεύτερου
νηπιαγωγού σε δημόσια νηπιαγωγεία
όπου πηγαίνουν νήπια με άλλη μητρική
γλώσσα από τα ελληνικά, δεν συνιστά
μια έμμεση παραδοχή εκ μέρους της
Ελλάδος για την ανάγκη ύπαρξης
δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην Θράκη;
Συνεπώς, και εδώ καμία ακρότητα δεν
αναγνωρίζεται ως προς το αίτημα που
τίθεται από την πλευρά της μειονότητας,
εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Μπαίνω στον πειρασμό σήμερα από
αυτήν εδώ την στήλη να αναλύσω
παράγραφο προς παράγραφο το κείμενο
των αιτημάτων για να δούμε τελικά αν
υπάρχει κάτι ακραίο που χρήζει
αποδοκιμασίας, καθώς αντίκειται στο
ειρηνικό πλαίσιο συμβίωσης
πλειονότητας και μειονότητας στην
Θράκη.
Το πρώτο που αντιλαμβανόμαστε να
καταγράφεται ιστορικά στο κείμενο είναι
το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά μια μαζική πορεία πολιτών
της μειονότητας-τηρουμένων των
συνθηκών καύσωνα, της μέρας και της
ώρας που έγινε- για πρώτη φορά μετά
από 28 χρόνια! Αν οι αντοχές του
πολιτικού συστήματος μιας χώρας
εξαντλούνται τόσο εύκολα από την
πραγματοποίηση μιας πορείας πολιτών
που ανήκουν στην μοναδική
αναγνωρισμένη μειονότητα που υπάρχει
στην Ελλάδα, τότε κάτι δεν πάει καλά
στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε τα δημοκρατικά
δικαιώματα Ελλήνων πολιτών, όπως
είναι τα μέλη της Μειονότητας της
Θράκης.

«Θέλουμε την απόδοση της διοίκησης
των βακουφίων σε εκλεγμένες
επιτροπές». Δεν είναι το ελληνικό κράτος
που ψήφισε νόμο το 2008 για την εκλογή
των βακουφικών επιτροπών και τον
οποίο τον κρατά παγωμένο στο ψυγείο
για πάνω από οχτώ χρόνια μέχρι σήμερα;
Υπάρχει κάτι ακραίο στην διατύπωση
αιτήματος εφαρμογής εγχώριας
ψηφισμένης νομοθεσίας; Όχι βέβαια.
«Απαιτούμε αναγνώριση εκλεγμένων
Μουφτήδων και απόσυρση του νόμου
των 240 ιμάμηδων». Διερωτώμαι αν η
ελληνική πολιτεία δεν βλέπει, πράγμα για
το οποίο πολύ αμφιβάλλω, ότι το
μουφτειακό ζήτημα στην Θράκη είναι σε
εκκρεμότητα και σύντομα θα κληθεί να
πάρει αποφάσεις σε πολλά επίπεδα.
Συνεπώς, η διατύπωση του αιτήματος
για την αναγνώριση του θρησκευτικού
ηγέτη μιας επίσημα αναγνωρισμένης
μειονότητας, έστω κι αν αυτός είναι
πρόσωπο μη αποδεκτό από το κράτος,

δεν συνιστά και πάλι ακραίο αίτημα.
Πολύ περισσότερο όταν το κράτος δεν
έχει διατυπώσει ακόμη με σαφήνεια μια
πειστική εναλλακτική πρόταση πάνω
στο ζήτημα επιλογής Μουφτή, που εκ
των πραγμάτων θα βρεθεί το προσεχές
διάστημα πάνω στο τραπέζι. Όσο για
την κατάργηση του νόμου των 240
ιμάμηδων, δεν αποτελεί τίποτα
περισσότερο από ένα αίτημα, όπως
χιλιάδες αιτήματα για αλλαγή ή
βελτίωση ψηφισμένων νόμων,
διατυπώνονται καθημερινά από πολλές
κοινωνικές ομάδες. Και για να λέμε και
τα πράγματα με το όνομά τους, δεν
μπορείς ως κυβέρνηση της Αριστεράς
να επιζητάς στο Σύνταγμα αλλαγές στις
σχέσεις κράτους –εκκλησίας και να
επιμένεις να ρυθμίζεις με τρόπο σχεδόν
ανελαστικό, εσωτερικά θέματα που
αφορούν σε άλλο, πέραν της
επικρατούσας θρησκείας, μεγάλο
θρησκευτικό δόγμα, όπως είναι το
Ισλάμ.
«Θέλουμε την κατάργηση του
πλαφόν του 3%». Δικαίωμα του ΚΙΕΦ
και του καθενός είναι να επιθυμεί
αλλαγές στον ισχύοντα εκλογικό νόμο.
Μέσα στην Βουλή, πριν από λίγες μέρες
από 8 κόμματα διατυπώθηκαν 15
προτάσεις για αλλαγές στον ισχύοντα
εκλογικό νόμο. Και υπήρξε αρχηγός
πολιτικού κόμματος ο οποίος μιλώντας
στην κοινοβουλευτική του ομάδα
αποκάλυψε, ότι ο πρωθυπουργός του
είπε ότι το 3% δεν αλλάζει για να μην

29 Temmuz 2016
εισέλθουν ανεξάρτητοι μειονοτικοί στην
Βουλή. Ακόμη ψάχνω να βρω γιατί
είναι «ακραίο» και αυτό το αίτημα.
«Θέλουμε από κοινού με την
πλειονότητα να δράσουμε για το καλό
της χώρας μας». Έτσι καταλήγει η
ανακοίνωση, κάτι το οποίο προφανώς
για το δημοσιογραφικό κατεστημένο
της περιοχής μας συνιστά ακρότητα. Θα
σκέφθηκαν κάποιοι, ότι αφού το ΚΙΕΦ
θέλει μαζί με τους χριστιανούς
συμπολίτες του, το καλό της Ελλάδος,
κάτι κακό θα έχει στο πίσω μέρος του
μυαλού του.
Εν κατακλείδι, μπορεί ο καθένας σε
ένα ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος
όπως είναι η Ελλάδα να πιστεύει ό,τι
θέλει και να διαδηλώνει όπως και όποτε
θέλει, εφόσον αυτό γίνεται με νόμιμο
και ειρηνικό τρόπο. Και η πορεία των
πολιτών της Μειονότητας που
διοργάνωσε το ΚΙΕΦ την προηγούμενη
Κυριακή στην Κομοτηνή, ήταν μια
καθόλα νόμιμη και ειρηνική πορεία.
Άλλοι πετούσαν πέτρες και έβριζαν
λίγα μέτρα πιο κει, στο κέντρο της
πλατείας. Είναι επίσης αναφαίρετο
δικαίωμα του καθενός να διαφωνεί ή να
συμφωνεί με τα αιτήματα μιας
συγκέντρωσης. Για να τα χαρακτηρίσει
όμως ως «ακραία και διχαστικά
αιτήματα», πρέπει πρώτα τουλάχιστον
να τα διαβάσει και να τα κρίνει. Αλλιώς
είναι φθηνός προπαγανδιστής..
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DTİK Balkanlar
Girişimci
Toplantısı
Gümülcine’de
yapıldı
GÜMÜLCİNE, Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) Balkanlar
Girişimci Toplantısı’na ev
sahipliği yaptı. Toplantıya yüzün
üzerinde işadamı katıldı. Türk İş
Konseyi (DTİK) Balkanlar
Girişimci Toplantısı 23 Temmuz
Cumartesi günü Gümülcine’deki
Arcadia Oteli’nde düzenlendi.
Toplantıya konuşmacı olarak
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli, DTİK
Balkanlar Komite Başkan
Yardımcısı ve Yunanistan
Temsilcisi Levent Sadık Ahmet,
DTİK İcra Komitesi Üyesi Berna
İlter ve Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
katıldı.
Batı Trakyalı iş adamlarının
yoğun ilgi gösterdiği toplantıya
katılanlar arasında Türkiye’nin
Atina Büyükelçiliği Ticaret
Müşaviri Evren Subaşı, Selanik
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi
Mehmet Serkan Buralı’nın yanı
sıra Romanya, Makedonya,
(FYROM) Bulgaritan, Sırbistan,
Kosova, Hırvatistan, Bosna –
Hersek ve Arnavutluk’tan DTİK
üyeleri yer aldı.
“BÖLGEYE YATIRIM
ÇEKMEK AMACIYLA UĞRAŞAN
LEVENT SADIK AHMET’E
MİNNETTARIZ”
Tolantının açılış konuşmasını
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli yaptı.
Toplantıyı iş adamı Levent Sadık
Ahmet’in yoğun girişimleri
sonucunda Batı Trakya’da
düzenlediklerini kaydeden Süsli,
“Selanik ve Gümülcine’de bir dizi
toplantılar gerçekleştirdik. Levent
Sadık Ahmet’e DTİK olarak bizleri
burada misafir ettiği için teşekkür
ediyorum. Levent Sadık Ahmet’e
sizler için, hayatınızın daha
müreffeh geçmesi ve
bulunduğunuz bölgelere
yatırımları çekmek adına
uğraştığı için minnettarız.” diye
konuştu.
Türkiye’deki darbe girişimine
de değinen Süsli, yaşanan
gelişmelere ‘kalleşçe’
benzetmesinde bulundu. Süsli
sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
bombalanması, gençlerimizin,
evlatlarımızın üzerinden
tankların geçmesi olaylarına
bugüne kadar hiç şahit olmadık.
Ben ve yönetici arkadaşlarım
olarak tüm bu yaşanan
gelişmeleri şiddetle kınıyoruz. Bir
daha böyle olayların
yaşanmamasını temenni ediyor,
şehitlerimizi rahmetle anıyor,
yaralılarımıza da acil şifalar
diliyoruz.”

“KİM DERDİ Kİ, EVLADI
FATİHAN’IN DESTEĞİYLE DTİK
YUNANİSTAN TEMSİLCİSİ
SEÇİLECEKSİN”
Daha sonra katılımcılara DTİK
kurumunu anlatan bir sinevizyon
gösterimi yapıldı.
DTİK Yunanistan Temsilcisi
Levent Sadık Ahmet
konuşmasında, “Kim derdi ki bir
gün bu memleketten gideceksin
ve tekrar bir iş adamı olarak geri
döneceksin ve Evladı Fatihan’ın
desteğiyle DTİK Yunanistan
Temsilcisi seçileceksin ve ülkene
hizmet edeceksin. Ama oldu.
Seçildiğim günden itibaren
arkadaşlarım ve değerli komite
üyelerinden destek istedim.
Çünkü bu benim için çok zor ve
önemli bir görevdi.” görüşlerine
yer verdi.
Balkanlar bölgesinde çok
büyük bir ticaret hacminin
olduğunu ve Yunanistan’ın bir
Avrupa Birliği üyesi ülke
olduğunu hatırlatan Sadık
Ahmet, “DTİK olarak görevlerimiz
içerisinde, sizleri biraraya
getirerek ticaret hacmini
büyütmenin yollarını aramaktır.”
dedi.
Ticarette dernekleşmenin
öneminin altını çizen Levent
Sadık Ahmet, “Dernekleşme
aşamasında bir çok
görüşmelerimiz ve çalışmalarımız
oldu. Başvurumuzu da yapmış
bulunuyoruz. Bundan sonra
bunu bir iş adamına yakışır
şekilde yönetmek kalır. Hepimize
hayırlı olsun. Bu arada
Başkonoslos Ali Rıza Akıncı’ya
DTİK onuruna vermiş olduğu
yemekten dolayı teşekkür
ediyorum. Aynı zamanda
Gümülcine Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı Nikos Aggelidis’e
de yanımızda olduğu için
teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.
“ÜLKEM YUNANİSTAN
VE BÖLGEM BATI TRAKYA İÇİN
ELİMDEN GELENİ YAPMAYA
HAZIRIM”
“Yunanistan’da olduğum ve
burada iş yaptığım sürece ‘kriz’
kelimesini ağzıma dahi
almamaya özen göstereceğim.”
diyen iş adamı Levent Sadık
Ahmet sözlerini şöyle tamamladı:
“Kriz var. Ama bizler iş adamları
olarak el ele vermeliyiz.
Kaybedecek bir şey yok. Ancak
kazanılacak çok şey var. Bundan
sonra kollarımızı sıvayalım,
yapacağımız yatırımlarla birlikte
daha çok çalışalım. Diliyorum ki
aynı düşünceleri sizler de
paylaşırsınız ve bu kasvetli havayı

söker atar, yarın bismillah diyerek
daha iyi bir tebessüm içerisinde
işyerimize gideriz. DTİK
Yunanistan Temsilcisi olarak
ülkem Yunanistan ve bölgem Batı
Trakya için elimden gelen her şeyi
yapmaya hazırım. Bundan emin
olun. Arkadaşlar; azim, inat ve iyi
niyetli hırsla yolumuz açık
olsun.”
“DTİK TÜRKİYE’NİN ÇATI
KURULUŞLARINDAN BİRİ VE EN
ÖNEMLİSİDİR”
Daha sonra söz alan DTİK İcra
Komitesi Üyesi Berna İlter,
Türkiye’nin 2015 yılında yüzde
dört büyümeyle dünyanın
ekonomisinin en iyi 20 ülkesi
arasında yer aldığını söyledi. İlter,
“Bu hedeflerle dünyanın dört bir
yanına yayılmış Türk girişimciler
2009 yılında 72 ülkeden 2 bin
diaspora üyesi İstanbul’da
toplanarak Dünya Türk
Girişimciler Kurultayı kuruldu.
Yaklaşık 6 milyon Türk iş adamını
bir araya getiren bu kuruluş,
Türkiye’nin çatı kuruluşlarından
biri ve en önemlisidir. Bu iş
konseyinin çalışma şekli ülkenin
ticari ilişkilerini arttırmak ve
karşılıklı yatırımları arttırmaya
çalışmak. Firmaların birbirlerini
tanıması için toplantılar ve
forumlar düzenlemektir. Sizlere
DTİK’e üye olmanızı tavsiye
ediyorum.” diye konuştu.
Son olarak Türkiye’de yaşanan
darbe girişimlerine de değinen
DTİK İcra Komitesi Üyesi Berna
İlter, Türkiye’de halkın
demokrasiye sahip çıktığını,
herhangi bir darbe girşimlerine
müsaade edilmeyeceği ve halkın
bunu en iyi şekilde gösterdiğini

sözlerine ekledi.
“ÜLKEMİZ BU KRİZİ,
OLABİLECEK EN KOLAYLIKLA
ATLATTI VE ATLATMAYA DA
DEVAM EDİYOR”
Türkiye’de son günlerde kahredici
bazı gelişmelerin yaşandığını
belirterek sözlerine başlayan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
“Şuna şükrediyoruz ki, devlet
kurumlarımızın ne kadar sağlam
olduğunu ve Türk milletinin ne
kadar dirayetli, basiretli ve
cesaretli olduğunu gördük.
Ülkemiz bu krizi, olabilecek en
kolaylıkla atlattı ve atlatmaya da
devam ediyor.” ifadelerini
kullandı.
Genel anlamda iyi bir
ekonominin olması için en başta
sermayenin olması gerektiğini
kaydeden Başkonsolos Akıncı,
ekonomide güven ve tecrübenin
çok önemli olduğunu
vurgulayarak iş adamlarına
yönelik örgütlenme vurgusu
yaptı. İnsanların ticaret sırasında
birbirlerini daha iyi tanımaları
gerektiğini ve DTİK’in iş
adamlarına çok iyi fırsatlar
sunduğunu hatırlatan Akıncı,
“DTİK 6 milyon insana hitap eden
bir kuruluştur. İçinde yaşadığımız
bu bölgenin yanı başında
yaklaşık 20 milyon nüfuslu bir
İstanbul var. Selanik var. Biraz
daha ileriye gittiğimizde Adriyatik
denizine doğru uzanan bir ulaşım
hattı var. Dolayısıyla potansiyeli
çok yüksek ve Avrupa Birliği
içinde olan bir bölge. Bunu
unutmamız gerekir.” dedi.
Batı Trakya bölgesinin çok iyi
bir tarım havzası olduğunu

söyleyen Akıncı, bölgenin meyve
sebze üretimi gibi bir çok açıdan
çok önemli coğrafi avantajlarının
olduğunu dile getirdi.
Tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinin ise gelenekçi bir
yapıdan, örgütlenme
eksikliğinden ve pazar şartlarının
yeterince bilinmediğinden çok iyi
yapılamadığını ifade eden
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı, tüm
bu konuların üzerinde
düşünülmesi gerektiğini belirtti.
“ÖRGÜTLENMENİN NE KADAR
ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ
DAHA ANLAMAK GEREKİR”
Başkonsolos Akıncı dernek çatısı
altında örgütlenme vurgusu
yaparak sözlerini, “Lütfen
duygusallıktan uzak bir şekilde,
‘sen – ben’ mücadelesine
girmeden örgütlenme imkanına
kavuşalım. Ortak çıkarlar uğruna
hareket edilmesi gerekir.
Dolayısıyla bir şirketin büyümesi,
herkesin büyümesi demektir.
Bunun üzerinde düşünmek
gerekir ve örgütlenmenin ne
kadar önemli olduğunu bir kez
daha anlamak gerekir. Batı
Trakya’da böyle bir eksiklik
olduğunu vurgulamak istiyorum.
Artık her konuda birbirimize
yardımcı olma gayreti
gösterelim.” diyerek tamamladı.
DTİK Yunanistan Temsilcisi
Levent Sadık Ahmet, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’ya, Türk – Yunan
ekonomisine katkılarından dolayı
bir plaket etti.
Toplantı sonunda katılımcılar,
Batı Trakyalı iş adamlarıyla hatıra
fotoğrafı çektirdi.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bundan önceki yıllarda da biz çok önemsediğimiz
için, “LOZAN BARIŞ KONFERANSI” nı bütün dünya
uluslarına o gün de bu günde ibret nişanesi kabul
ettiğimiz her “24 TEMMUZ” larda bıkmadan
usanmadan “GÜNDEM” gazetesinin bu sohbet
sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.
Dünyada her akıllı insanın bilmesi ve unutmaması
için ancak siz değerli okuyucularımızı da yormamak
için sizlerle paylaştığımız iki sayfalık sohbetimize
pek fazla anı notları takdim etmeyeceğiz.
Ancak, “LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI” nın cereyan
safhasında ve ondan sonraki gelişmeleri
fotoğraflarla bu tarihi olayı tekrar hep beraber
yaşamayı uygun gördük.
***
LOZAN BARIŞ KONFERANSI:
Niçin yapıldı.
Birinci, ikinci “BALKAN SAVAŞLARI” birinci
“DÜNYA SAVAŞI” ve “TÜRK – YUNAN SAVAŞIN” dan
sonra bu savaş tiyatro sahnelerinden sonra insanlar
onları yöneten bütün devlet ve hükümet ricallerine:
“YETER artık, bu kadar insan öldü, bu kadar işkence
ve zulüm gördük, evimizden, bahçemizden ve sevgili
evlatlarımızdan olduk” diyerek bütün dünya
yöneticilerinin bir araya gelip “ARTIK BİR SON
VERİLMESİNİ” istediler.
İşte bu halk çağrısına kulak veren bütün ülke
yöneticileri İSVİÇRE’ nin LOZAN şehrinde toplanarak
sohbetimizde kısa kısa notlarda okuduğunuz gibi
“ARTIK BÜTÜN SAVAŞLARA DUR” demek için
yapılan toplantıya “LOZAN BARIŞ KONFERANSI” adı
verildi.
***
Bu konferans ne zaman başladı:
LOZAN BARIŞ KONFERANSI:
İki bölümden oluşmuştur.
İlk bölümü 20 KASIM 1922 SALI” günü saat 16’da
“LOZAN” şehrinde başlamıştır.
Açılışını İSVİÇRE KONFEDARASYONU başkanı Mr.
HAAB’ın şu konuşması ile “MONT BENON” gazinosu
salonunda başlamıştır ve 4 Şubat 1922’ye kadar
sürmüştür.
İlk bölümün açılışını “İSVİÇRE
KONFEDERASYONU” başkanı şu çok anlamlı
söylemle başlamıştır.
“Dünyanın minnettarlığı ve insanlığın mutluluğu
için çalışmış olmaktan doğan memnuniyet verici
görüş, ve yüksek hedefe ulaşmak için gerekli bir şart
olan anlaşma ve soğuk kanlılığın mükafatını teşkil
edecektir.
Dünkü düşmanların imanlarına beşik olan ve
medeniyetlerine gıda teşkil eyleyen iki büyük din,
insanlara faziletlerin anlaşma ve barışma olduğunu
öğretmek görüşü üzerinde birleşmiştir.”
Dedikten sonra son sözü şöyle:
“YER YÜZÜNDE İYİ NİYETLİ KİMSELERE SELAM.”
Evet, bu açılış konuşmasından sonra “LOZAN
BARIŞ KONFERANSI” nın birinci bölümü başlamış ve
4 Şubat 1922’ye kadar devam etmiştir.
***
“LOZAN BARIŞ KONFERANSI” nın ikinci seansı
“23 NİSAN 1923” te başlamış ve “24 TEMMUZ 1923” te
T.C. Dış İşleri Bakanı ve Baş delegesi aynı gün saat
15:09 da ilk imzayı atarak “LOZAN BARIŞ
KONFERANSI” seansı sona ermiştir.
***
Bugün biz mi ne diyoruz?
Gözlerimizden düşen iki damla göz yaşı ile 24
Temmuzu kapatıyoruz.
“VATANLARI İÇİN ŞEHİT DÜŞENLEREDE
ALLAHTAN GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUZ” “YER
YÜZÜNDE BÜTÜN İYİ NİYETLİ İNSANLARA SELAM”
diyoruz.
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LOZAN

Yukarıdaki fotoğrafta:
Büyük “ASKER” büyük “DEHA” nın “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER” büyük lafın simgesini İstanbulu işgal eden “itilaf” devletleri 2 Ekim
1923’te İstanbuldan ayrılırlarken “TÜRK” zabitlerine hiç arkalarına bakmadan güleç yüzlü “TÜRK” subayına vedalarını bir ibret nişanesi
olarak bütün insanlığa ithaf ediyoruz.

Yukarıda gördüğünüz T.C. Başdelegesi, bütün dünya büyük - küçük devletleri TÜRK ULUSU’nu bitirmek için senelerce uğraşmış olanlar:
Buna karşı “TÜRK ULUSU” aç, susuz, bir ayağında çarık, diğer ayağında yırtık çorap, palaskasında bir kurşun, omuzunda mavzerini
taşımak için bir parça siçimle vatanını karış karış müdafaa etmiş ve bütün dünyanın güçlü devletlerini yurdundan uğurladığı için
“LOZAN BARIŞ KONFERANSIN” da ilk imzayı ona attırmışlardır.
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Barış Antlaşması

“LOZAN BARIŞ KONFERANSINDA” Yunan Ulusunun, Yunan devletinin hakkını,
hukukunu en iyi şekilde savunan Yunanistan Baş delegesi ELEFTERYOS
VENİZELOS’u “LOZAN BARIŞ KONFERANSI” na imzasını atarken görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta;
İsmet paşa imzayı attıktan sonra bütün insanlığa ve TÜRK ulusuna:
İŞTE TÜRKİYE CUMHÜRİYETİ DEVLETİ İŞTE TÜRK ULUSU
Edası ile “ASASI SAĞ ELDE, FÖTÜRÜ BAŞİNDA, ÖZEL GİYSİSİ” ile:
Dünyadaki bütün akıllı insanlara ve TÜRKLERE:
“İŞTE TÜRK YURDU, İŞTE HÜR TÜRK YURTTAŞI” böyle olur demiştir.

Yukarıdaki fotoğrafta altındaki notta okuduğunüz gibi “LOZAN BARIŞ KONFERANSI” na katılan bazı ülkelerin delegelerini bir arada görmektesiniz

21
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuğu Etkin Dinleme Tekniği
ocuğun gerek arkadaşları,
gerekse öğretmenleriyle
olan sorunlarını bize
anlatırken dinleme şeklimiz, onun
bu sorunları çözmesine yardımcı
olur veya sorunların kalıcı
olmasını belirler.
Bunu bir örnekle anlamaya
çalışalım: Çocuğunuz okuldan eve
keyifsiz bir halde gelmiştir.
Öğretmenin derste kendisini
azarladığını söyler. Anne: Neden
seni azarladı?
Çocuk: Dersi anlamadığımı ve
bir kez daha tekrar etmesini
söyledim, fakat o kendisini
dinlemediğimi söyleyerek bana
kızdı.
Anne: Canım benim kendini çok
kötü hissetmişsindir ama eminim
diğer arkadaşlarından da
anlamayanlar olmuştur.
Öğretmeninin de belki canı bir
şeye sıkılmıştır, morali bozuktur.
Çocuk: Evet onlar da
anlayamadıklarını söylediler ama
ben rezil oldum.
Anne: Senin gibi akıllı bir
öğrenciyle atışmak öğretmen için
de zor olmuştur.
Çocuk: Evet, galiba en doğrusu
ders çıkışı öğretmene
anlamadıklarımı sormalıydım.
Bu diyalogda çocuk olumsuz
duygularını dile getirmektedir.
Yaşanan olay analiz edilerek,
çocuk ne yapması gerektiğini
kendisi bulmaya çalışmaktadır.
Bu etkin dinleme tekniği, anne ile
olan iletişimi olumlu olarak
etkilemektedir. Çocuk da annesi
tarafından anlaşılmış olmanın
rahatlığını yaşar. Anne bunun
aksini yapıp çocuğuna, “sen de
sınıfta kimbilir neler yapıyorsun
da öğretmeni dinlemiyorsun” ya
da “ben yarın okula gelip onunla
görüşürüm” gibi sözlerle karşılık
verseydi, çocuk da olumsuz
etkilenecekti. Oysa anne kendisini
anlamaya çalıştı ve bu da çocuğun
kendisini değerli hissetmesine
neden oldu. Olumsuz duygular
hissetmenin de doğal olduğunu
gördü. Canı sıkkınken annesi
kendisini eleştirmediği,
ayıplamadığı nasihat vermediği
için, olumsuz duygular
hissetmenin de doğal olduğunun
gördü. Annesine güvenebileceğini
hissetti. Belki sorun çözülmedi,
ama kendini değerli hissetmesi,
kendine olan güven duygusunun
artmasına ve sorunları çözmek
için geleceğe yönelik cesaret
bulmasına neden olacaktır. Çocuk
kendisini anladıklarını

Ç

hissettiğinde, sanki sorunu
çözülmüş gibi, kendini rahatlamış
hisseder. Bunun nedeni, çocuğun
kendisini ne kadar kötü
hissettiğini annesinin
anladığından emin olmasıdır.
Etkin dinleme, çocuğun
sorununu hemen ele alıp kendileri
çözmeye girişen anne babalar için
zor gelebilecek bir tekniktir.
Ancak bir kez denediklerinde,
hem kendilerinin hem de
çocuklarının nasıl rahatladığını
göreceklerdir. Çünkü, etkin
dinleyen kişi, karşı tarafın sorunu
varsa, sorunu çözmesinin
gerekmediğini bildiği için,
dikkatini yalnızca anlatanın
anlattığına verecek, söylenenin ne
anlama geldiğini anlamaya
çalışacaktır. Dolayısıyla da çocuk,
kendi probleminin sorumluluğunu
alacak, duyguları anlaşıldığı için
rahatlayacak, kendine olan güveni
artacak ve sorunu düşünmeye
başlayacaktır. Bu süreç, çocuğun
benliğinin gelişmesine yardımcı
olacaktır. En önemlisi de anne
babasının onun kendi
problemlerini çözebildiğine
inandıklarını anlayacaktır.
Çocuğunuzu etkin
dinleyebilmeniz için sizde bir alt
yapının olması gerekir. Bu alt yapı
olmazsa etkin dinleme
gerçekleşemez.
Etkin dinleme için:
Çocuğun söylediğini gerçekten
duymak istemelisiniz. Eğer
zamanınız yoksa, “Seni şu anda
kendimi vererek
dinleyemeyeceğim, daha sonra
konuşsak olur mu?” demeniz,
anlattıklarını dinlemekten daha
dürüstçedir.
Çocuğun duyguları sizi
incitecek bile olsa bu duyguların
ona ait olduğunu, o olumsuz
duyguları kendi üstünüze
alınmadan gerçekten kabul
edebilmelisiniz.
Çocuğunuzun duygularına ve
çözüm bulabileceğine
güvenmelisiniz.
Çocuğunuzun sizden farklı
duygu ve düşüncelere sahip olma
hakkının olduğunu
unutmamalısınız.
Beden dilini okuyabilmenin
etkin dinleme için çok yardımcı
olacağını bilmelisiniz.
Çocuklarınıza etkin dinlemeyle
yaklaşabileceğiniz bir hafta
olmasını dilerim. Mutlu
bayramlar.
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Milletvekili İlhan Ahmet’ten
ELGA Müdürü’ne çağrı
RODOP Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA)
Müdürü Theofanis Kurempe
ile 19 Temmuz Salı günü
Atina’da biraraya geldi. İkili
görüşmede ana gündem
maddesi, Rodop ilindeki
tütün ve kiraz üreticilerinin
hala yapılmayan zarar
tespitleri ile tazminat
ödemeleri oldu.
Milletvekili, ELGA
memurlarının görev bırakma
eylemi nedeniyle askıda
kalan konunun çözüme
kavuşmasının, çiftçiler
açısından son derece aciliyet
arzettiğini belirtti.
Geçen Ocak ayından bu
yana ELGA memurlarının yol
harcırahlarının ödenmediğini
ve bu nedenle zarar tespit
çalışmaları ve uzman onayı
için sahaya çıkmadıklarını
hatırlatan İlhan Ahmet, “Bu
yol masrafları, aslında
çiftçilerden kurum tarafından
peşinen tazmin edilmektedir.
Ancak süren anlaşmazlık
yüzünden ödemeleri
yapılmayan memurlar araziye
çıkmayıp görev bırakmakta,
uzman görüşleri
alınamamakta, zarar
değerlendirmeleri
yapılamamakta, neticede de
tüm bu olanlardan tarım ve
hayvan üreticileri zararlı
çıkmaktadır.” diye konuştu.
Milletvekili, geçtiğimiz

Haziran ayında Rodop ilinde
yaşanan aşırı yağışın yol
açtığı felaketi de hatırlattı.
İlhan Ahmet, “Bu
bölgelerdeki afetzedeler acil
destek beklemektedir. Bu
yüzden yetkili memurların
görev başına dönerek, söz
konusu arazilerde tespit
çalışmlarını yapmaları, buna
göre tazminatların
belirlenmesi ve hak
sahiplerine ödenmesi hayati
önem taşımaktadır.” diye
konuştu.
Ahmet, gerek kiraz gerekse
de tütün ürütecileri ile
hayvan bescilerinin zarar
tespitlerininin yapılmaması
halinde de tazminatlarının
ödenebilmesi için tüm
olanakları seferber
edeceğinin altını çizdi.
Tarım Tazminatları

Kurumu (ELGA) Müdürü
Theofani Kourempe
görüşmede, kurum
memurlarının yol
harcırahlarının ödenmesi için
hemen talimat vereceğini
söyledi. Kourempe kurumun
araç sıkıntısında dikkati
çekerek, söz konusu
memurları saha
çalışmalarına götürmek üzere
halihazırda resmi araç
bulunmadığına işaret etti.
Milletvekili İlhan Ahmet,
“Şahsım ve Rodop ilindeki
tüm çiftçiler, zarar tespit
çalışmalarında kullanılmak
üzere özel araçlarını tahsis
etmeye hazırız.” diye
konuştu.
ELGA Müdürü, soruna
önümüzdeki günlerde kesin
bir çözüm bulacaklarını ifade
etti.

Zooteknisyen Hamza
Memet kendi işyerini açtı

FLORİNA’daki Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü’nde mezun olan Hamza Memet, 9
Temmuz Cumartesi günü Rodop ilinin Büyük
Sirkeli köyünde işyerini açarak hizmete
başladı.
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Değirmendere köyünde dünyaya gelen 1989
doğumlu Hamza Memet, ilkokulu köyünde,
orta ve lise öğrenimini de Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde
tamamladı. Daha sonra Florina’daki Ziraat

Fakültesi Zootekni Bölümü’nü kazanan
Memet, 2013 yılı sonunda askerlik görevini
yaptı.
Askerlik görevinin ardından iş hayatına
başlayan Hamza Memet ilk olarak veteriner
hekim İsmail Molla Ali Mehmet’e ait Veteriner
Kliniği’nde çalıştı. Daha sonra Mehmet,
Türkiye’nin Kırıkkale şehrinde bulunan Yem
ve Yem Katkıları Şirketi’nin Yunanistan
Pazarlama ve Satış Sorumluluğu görevini
yürüttü.
Ayrıca, Batı Trakya Tarım ve Hayvancılık
sitesinin (www.tarim.gr) kurucularından ve
Tarım Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
kurucu üyelerinden olan Zooteknisyen Hamza
Memet işyerinde, büyük ve küçükbaş hayvan
besiciliği, arıcılık, kanatlı hayvan besiciliği ve
evcil hayvanlar için gerekli olan yem, ilaç
ekipman alanında hizmet veriyor. Hamza
Mehmet aşağıdaki konularda da danışmanlık
hizmeti veriyor:
-Haşere, kemirgen ve böcek ilaçları;
-Ekonomik ve dengeli beslenme programı
hazırlanması;
-Hayvan kayıt defteri tutma ve
düzenlemesi;
-Devlet destekli programlar ile ilgili
bilgilendirme ve danışmanlık.
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Galatasaray’ı çıkarıp Fenerbahçe’yi aldılar!
AVRUPA Kulüpler Birliği
(ECA) İcra Kurulu, asil üyeliği
UEFA lisansını karşılamadığı
gerekçesiyle Galatasaray’ı yedek
üyeliğe alırken, kulüp katsayı
puanı nedeniyle Fenerbahçe’nin
asil üyeliğe alınmasına karar
verdi.
Avrupa Kulüpler Birliği aldığı
yeni kararı açıkladı. Birlik
gönderdiği bir yazıyla SarıLacivertli kulübün
Galatasarayın yerine asil üyeliğe
alındığını açıkladı.
Fenerbahçe resmi internet
sitesinden yapılan açıklamada
konuyla ilgili olarak şu bilgi
verildi:
“Avrupa Kulüpler Birliği İcra
Kurulu, Fenerbahçe’yi asil
üyeliğe getirdi. Avrupa Kulüpler
Birliği İcra
Kurulu, Galatasaray Spor
Kulübü’nün Avrupa Kulüpler
Birliği’ndeki asil
üyeliğinin UEFA lisansını
karşılamadığı gerekçesiyle
yedek üyeliğe alınmasına ve

90 milyon euroya
Juventus'ta

kulüp katsayı puanı nedeniyle
Fenerbahçe’nin asil üyeliğe
getirilmesine karar verdi.
Avrupa Kulüpler Birliği kısa
adıyla ECA’nın Genel Sekreteri
Michele Centenaro, bir mektup
göndererek Fenerbahçe’nin asil

üyeliğe alındığını belirtti.”
‘SEÇME HAKKI TANINDI’
Açıklamanın son bölümünde
ise şu bilgiler paylaşıldı: “ECA
İcra Kurulu, 2016/17 sezonu için
ECA Asil Üyeliği’ni Fenerbahçe
Spor Kulübü’ne teklif etmekten

mutluluk duymaktadır’ ifadeleri
kullanılan mektupta,
Fenerbahçe’ye ECA Genel
Kurulu’nda oy verme hakkı ve
ilgili alt bölümlerde ECA Genel
Kurul üyelerini seçme hakkı
tanındığı açıklandı.”

UEFA Başkanlığına
üç aday...

Barcelona’dan
Arda Turan
açıklaması!
BARCELONA Kulübü Genel Sekreteri Robert
Fernandez, satış listesine konulduğu iddia edilen Arda
Turan’ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden
Barcelona, milli oyuncu Arda Turan’ı satmayı
düşünmüyor.
Valencia’dan transfer edilen Andre Gomes’in basına
tanıtımında konuşan kulübün teknik sorumlusu Robert
Fernandez, transfer olacağı iddia edilen Arda Turan
hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Arda’nın takımdan ayrılması gibi bir durumun söz
konusu olmadığını belirten Fernandez, “Arda’nın
durumunda bir değişiklik yok. Zor bir sezonu geride
bıraktı ama hepimiz biliyoruz ki ondan önceki yıldaki
performansı çok iyiydi. Arda Turan’ın Atletico’daki
günlerine dönmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ARDA’DAN BEKLENTİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK”
29 yaşındaki milli oyuncudan beklentilerinin yüksek
olduğunu vurgulayan Fernandez, “Arda’yı satmayı hiç
düşünmedik. Takımımız için önemli ve maçı
çevirebilecek yetenekte bir oyuncu olduğundan hiç
şüphemiz yok. Yeni sezonda göstereceği performans için
şimdiden heyecanlanıyoruz. Takıma çok önemli katkılar
sağlamasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ATİNA kentinde 14 Eylül’de
gerçekleştirilecek 12. Olağanüstü
UEFA Kongresi’nde, başkanlık için 3
aday yarışacak.
UEFA’nın internet sitesinde
yapılan açıklamada, adaylık için son
gün olan 20 Temmuz’a kadar
Slovenya Futbol Federasyonu
Başkanı Aleksander Ceferin,
Hollanda Futbol Federasyonu
Başkanı Michael van Praag ve
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı
Angel Maria Villar’ın resmi
başvuruda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca, İtalya Futbol
Federasyonundan Evelina Christillin
ve Galler Futbol Federasyonundan
Laura McAllister arasında ilk kadın
FIFA konsey üyesi seçimi
gerçekleştirileceği de ifade edildi.
Futboldan 4 yıl men edilen UEFA
Başkanı Michel Platini istifa edeceği
için seçimli kongre yapılması
kararlaştırılmıştı.
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter’in
Platini’ye 2 milyon İsviçre frangı

verdiği gerekçesi·yle FIFA, iki futbol
adamını da 8 yıl futboldan men
cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim
Kurulu, görevi askıya alınan
Platini’nin 8 yıllık cezasını 6’ya
indirmiş, sonrasında Platini bu
cezaya itirazda bulunarak
Uluslararası Spor Tahkim
Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.
Fransız futbol adamının cezası CAS
tarafından 4 yıla düşürülmüştü.

Beşiktaş-Olimpiakos maçının
bilet fiyatları belli oldu
BEŞİKTAŞ'ın 7 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Olimpiakos takımı ile
oynayacağı hazırlık maçının bilet fiyatları açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak mücadelenin biletleri, 1 Ağustos
Pazartesi gününden itibaren öncelikli olarak kombine kart sahibi olan
taraftarlara yüzde 50 indirimli olarak 25 ila 100 lira arasında satılacak.
Biletler 4 Ağustos Perşembe günü 50 ila 200 lira arasında genel satışa
sunulacak.

İtalya Ligi’nde son 5 sezona
ambargo koyan ve ligi
şampiyonlukla tamamlayan
Juventus, Napoli’nin golcü
ismi Gonzalo Higuain’i
kadrosuna kattı.
İtalya Ligi şampiyonu
Juventus, 35 maçta attığı 36
golle Napoli’nin geçen sezon
İtalya Ligi 2.’si olmasında
başrol oynayan Gonzalo
Higuain’i renklerine kattı.
Siyah Beyazlılar bu transfer
için Napoli’ye 90 milyon Euro
ödedi. 5 yıllık sözleşme
imzalayan 28 yaşındaki
Arjantinli golcü, yıllık 7
milyon Euro kazanacak.
90 milyon Euro’ya Juventus’a
giden Higuain, Gareth Bale ve
Cristiano Ronaldo’nun
ardından dünyanın en pahalı
3. oyuncusu ünvanını elde
etti.
2013’te Napoli’ye transfer
olan ve kulübüyle 2018
Haziran ayına kadar
sözleşmesi bulunan Higuain,
Miralem Pjanic, Marko Pjaca,
Medhi Benatia ve Dani
Alves’in ardından Torino
ekibinin bu sezonki 4.
transferi oldu.
Higuain, geçen sezon Napoli
formasıyla, Serie-A'da 36 gol
atarak rekor kırmıştı.
Juventus'un forvet hattında
yer alan 3 oyuncusu Dybala,
Mandzukiç ve Morata da,
geçen sezonu toplam 36 golle
noktalamıştı.

Alexis Delgado
Beşiktaş'tan ayrıldı
Alexis Delgado, Beşiktaş'tan
ayrıldı ve İspanya'nın Alaves
takımıyla anlaştı.
Delgado İspanya Ligi'ne geri
dönerken, Alaves'le anlaştı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon
devre arasında Getafe'den
transfer ettiği ve 2.5 yıl
sözleşme imzaladığı Alexis
Delgado ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Alaves'in
teklifini kabul etti ve 500 bin
Euro karşılığında oyuncunun
transferine izin verdi.

gundem_985_Layout 1 01.08.2016 14:07 Page 24

ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ
29 Ιουλὶου 2016

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 985

Τιμή: 0.80 Ευρώ

“Demokrasi Şehitleri”
için Batı Trakya’da mevlit
TÜRKİYE’deki darbe girişiminde
hayatını kaybeden “Demokrasi
Şehitleri” için İskeçe ve
Gümülcine’de mevlit okutuldu.
İskeçe Müftülüğü ve Şahin halkının
organize ettiği mevlit 18 Temmuz
Pazartesi akşamı Şahin köyünde,
Gümülcine Müftülüğü’nün organize
ettiği mevlit ise 20 Temmuz
Çarşamba günü Eski Cami’de
gerçekleşti.
İSKEÇE
Şahin köyündeki mevlit, İskeçe
Müftülüğü’ne bağlı İlahi Korosu
tarafından okundu. Karacaahmet
Camii’nde okunan mevlide başta
Şahin halkı olmak üzere civar
köylerden çok sayıda soydaş
katıldı.
Okunan mevlidin duasını İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı. Duanın
ardından Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza katılımcılara
hitaben bir konuşma yaptı. Akıncı
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Değerli soydaşlar, 15
Temmuz akşamı hepimizi
kahreden, endişelere sevk eden bir
manzara ile karşı karşıya kaldık. Bu
milletin incir satarak, buğday
satarak kıt kanaat imkanlarıyla
aldığı uçağı, helikopteri emanet
ettiği insanlar, onları yine maalesef
bu milletin evlatlarına çevirdiler.
Nicelerinin yanında 42 tane özel
harekat kahramanını şehit ettiler.
PKK’lı teröristler 2 tane özel
harekatçı şehit ettiğinde bayram
yapıyorlardı. Hiçbir zaman yüz
yüze karşılaşmaya cesaret
edemedikleri, yüz yüze
vuruşamadıkları her biri aslan
parçası evlatlarımız. Meclisi
bombaladılar, diğer kurumları
bombaladılar ve maalesef böyle
kahredici bir tablo gördük. Allah’a
çok şükür devletimiz ve milletimiz o
kadar diri ki, çabucak müdahale
etti. Acaba o eski kahramanlıklar
erezyona mı uğradı, azaldı mı diye
endişe eden herkesi şaşırtacak bir
şekilde Türk milleti şahlandı
Allah’a çok şükür. Bütün dünyaya
yetecek kadar kahraman bizde
varmış. Nerelerden ne hikayeler
çıktı. Buna şükrediyoruz, inşallah
devletimiz bütün bu yaraları
saracak güçtedir. Şimdi bir temizlik
aşamasına geçildi. Bundan sonra
kurumlarımız dimdik ayakta. Bakın
peygamber ordusu adı Mehmetçik,
Muhammed diyemediği için bu
millet, saygısından Mehmet der,
Mehmetçik der. İnşallah bunların
hep üstesinden gelinecek. Sizler de,

ben biliyorum, görev sürem
boyunca defalarca şahit oldum, bu
topraklarda, bu vadilerde, bu
kasabalarda nice gönül eri insanlar,
nice arifler var. Onların temiz
yürekleriyle yaptıkları duaların
gücünü zaten görürüz. Her zaman
sizler de bu duygulara ortak
oldunuz, bugün bu mevlit töreni
dolayısıyla da bunu gösterdiniz.
Teşekkür ediyorum. İnşallah Allah
birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.
Her yerde, her zaman en çok ihtiyaç
duyduğumuz şey birliğimizdir.
Fitnenin, fesadın, tefrikanın ana
nedeni sen ben davasıdır. Ben önde
olacağım, ben kontrol edeceğim,
ben yapacağım. Herkes hayatta
bulunduğu yerde kendi hizmetinde
ve kendi istikametinde devam etsin.
Lütfen birbirimizle uğraşmayalım,
rica ediyorum. Bakın İslam dünyası
ne halde. Bir selamet yurdu
anavatan vardı, ona da neler
yapmaya çalıştılar ama
yapamayacaklar. Söylenecek çok
şey var. Siz zaten az sözden çoğunu
anlıyorsunuz. Hepimizin duyguları
birdir; konuşsak da birdir,
konuşmasak da. Sözle de anlaşırız,
gözle de anlaşırız. Biz birbirimizi
biliriz. İnşallah bu acılar son
bulsun. İnşallah burada ve
dünyanın başka yerlerinde herkes
barış içinde çoluğuyla çocuğuyla
huzur içinde yaşasın. Bakın
televizyonlarda seyrettiğimiz
manzaralar içimizi parçalıyor.
Suriye’nin halini görüyoruz. Herkes
için dünyanın her yerinde,
derisinin rengi ne olursa olsun, ırkı
ne olursa olsun barış, demokrasi,
istikrar ve refah temenni ediyoruz.
Ben sizlere bu duyarlılığınızdan
dolayı teşekkür ediyorum. Bir araya
gelerek bu yürek birliğini
gösterdiniz. İnşallah bu manzara
devam eder. Hepinizi muhabbetle
selamlıyorum.”
Mevlit töreni sonunda Türk
azınlık üyeleri, Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı’nın şahsında anavatan
Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini
ilettiler.
GÜMÜLCİNE’DE MEVLİT
Gümülcine Müftülüğü, Türkiye’de
Fettullahçı Terör Örgütü’nün yaptığı
darbe girişimi sırasında şehit olan
vatandaşlar için Mevlid-i Şerif
okuttu. Mevlit, 20 Temmuz
Çarşamba günü öğle namazından
sonra gerçekleştirildi.
Gümülcine Eski Camii’nde
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’ne
bağlı din görevlileri tarafından

okunan mevlitte çok sayıda soydaş
yer alırken, kadınların da mevlide
katıldıkları görüldü. Mevlit törenine
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
başkonsolosluk çalışanları ve
azınlık kurum başkanları katıldı.
Mevlidin duasını Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yaptı.
Mevlit sonrası Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Batı Trakya Türkleri adına Türk
milletine ve Türkiye devletine
geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ayrıca Müftü Şerif, 22 Temmuz
Cuma günü, İstanbul’da yaşanan
olaylar sırasında şehit olan Batı
Trakyalı gazeteci Mustafa Cambaz
için doğduğu köy olan Rodop ilinin

Menetler köyünde Cuma namazı
sonrası mevlit okutulacağını ve
gıyabi cenaze namazı kılınacağını
belirtti. Müftü İbrahim Şerif, tüm
Batı Trakya Türk halkını Menetler
köyüne davet etti.
Daha sonra söz alan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Türkiye’de yaşanan
gelişmelerden herkesin büyük bir
üzüntü duyduğunu belirtti. Akıncı
sözlerine şöyle devam etti: “Türk
milleti tarihinin her döneminde
kahraman yetiştirmiştir. Yine bu
millet meydanlarda kahramanlık
yazmıştır. Günlük hayatın içinde
olan insanlar sokaklarda tankların
önüne serildi ve şehitler verdi. Bu
milletimize şükrediyoruz. Zaman

içinde kurumlarımız kendilerini
toparlayacaktır. Bundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın. Ben
sizlere duyarlılığınızdan dolayı
teşekkür ediyorum. Batı Trakya
Türk toplumu duygularını,
düşüncülerini ve tepkilerini
ağırbaşlılık içerisinde veren,
kendine has derinliği olan, ifade
tarzında belli bir üslubu olan
toplumdur. Her zaman birlik ve
beraberlik diyoruz. Bunu anlamak
için daha ayan beyan bir ortam
bulamayız. Herkese bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum.
Dualarımızı ve ortak duygularımızı
esirgemeyelim. Buna her zaman
ihtiyaç duyuyoruz. Her zaman birlik
ve braberliğimizi koruyalım.”

