
Hayvan hakları savunucuları deve güreşini bastı

 

Çevre / 02/02/2014

Fethiye'deki deve güreşi müsabakasında pankart açarak protesto gösterisi yapan HAYTAP üyeleri tartaklandı. Dövüşmeleri için develere rakı içirildiği iddia

edildi.

MUĞLA - Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde düzenlenen Karaçulha Deve Güreşleri’nde ‘Dinimizde hayvan dövüştürmek haramdır, yasaktır, günahtır. Peki buradaki

vahşet nedir’ yazılı pankart açan Hayvan Dostları (HAYDOST) Derneği Kurucu Başkanı Türkan Dağdelen ve İngiliz uyruklu 2 dernek üyesi tartaklandı.

Fethiye Batı Akdeniz Karaçulha Toptancı Hali’nde düzenlenen 4’üncü Karaçulha Deve Güreşleri, hayvan hakları protestosuna sahne oldu. Ortaca’dan

Fethiye’ye gelen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Muğla Temsilcisi ve HAYDOST Kurucu Başkanı Türkan Dağdelen, ‘Dinimizde hayvan dövüştürmek

haramdır, yasaktır, günahtır. Peki buradaki vahşet nedir?’ yazılı pankart açtı.

İNDİRİN PANKARTI

Güreş komitesinden yetkililer, Dağdelen ve yanındaki 2 dernek üyesinden pankartın indirilmesini istedi. Pankartı indirmemekte direnen Dağdelen ile güreş

komitesi yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmaya çevrede toplananlar da katılınca güreş sahasında kargaşa yaşandı. Elindeki pankart alınıp parçalanan

Dağdelen, kargaşa sırasında yere düştü. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan basın mensupları da tartaklandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından güreş

sahasından uzaklaştırılan Türkan Dağdelen, Fethiye Polis Merkezi’ne götürüldü.
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HAYVANLAR DÖVÜŞTÜRÜLMESİN

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Dağdelen, darp edildiğini belirterek şikayetçi olduğunu dile getirdi. Hayvan güreştirmenin dinen yasak ve haram

olduğunu belirten Dağdelen, “Sadece deve değil, tüm hayvanların dövüştürülmesine karşıyız. Bu insanlık dışı bir olaydır. Fethiye’deki deve güreşlerine tepki

göstermek için pankart açtık. Birkaç adım yürüdükten sonra bir derneğin başkanı olduğunu söyleyen birisi geldi ve kolumdan çekiştirerek benimle konuşmak

istediğini söyledi. Bununla da kalmayıp etraftaki insanları bana karşı kışkırttı” dedi.

‘HAYVANLARA ALKOL VERİYORLAR’

Olay sırasında hayatından endişe duyduğunu belirten Dağdelen, “Ben bu kadar alkollü adamı bir arada görmedim. Zaten bu güreşlerde develere de rakı

içirildiğini biliyoruz. Böylece hayvanlar daha saldırganlaşıyor. Biz bunun mücadelesini de yapıyoruz. Bundan böyle de mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

(DHA)

(https://plus.google.com/111139069635417829913") 
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