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29 OCAKLAR
anıldı...

»12-13

29 Ocak 1988 Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü ile 29 Ocak
1990’da Türk azınlık aleyhine yapılan saldırı ve şiddet olayları,
Yunanistan, Türkiye’de ve Avrupa’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

29 OCAK 1988

29 OCAK 1990

29 Ocakları anmak için
düzenlenen ana etkinliğe GTGB
ev sahipliği yaptı. Etkinlikte,
Edirne Trakya Üniversitesi
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr.
Ali Hüseyinoğlu, “Batı Trakya
Türkleri ve 29 Ocaklar” başlıklı
bir sunum gerçekleştirdi.
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri’nin çatı kuruluşu olan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği üyeleri ise Ankara'ya
çıkarma yaparak, 29 Ocak
olaylarını Anıtkabir'de andı.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu üyesi dernekler de,
29 Ocak 1988 Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü
ile 29 Ocak 1990’da Türk azınlık
aleyhine yapılan saldırı ve şiddet
olaylarının yıl dönümüü
Almanya’da düzenledikleri
çeşitli etkinliklerle andılar.
»6, 7, 8, 9

Vasilakopulos’a çığ gibi tepki!
Sağlık
Bakanı’ndan
hastane
açıklaması

BASKETBOL
Federasyonu Başkanı Yorgos
Vasilakopulos, İskeçe’nin
hassas bir bölgede olduğunu
kaydedek, “İki takımın
ordularının yanı sıra
Müslüman azınlığın da
olaylara karışmasından
korktuk.” açıklamaları gerek
azınlık, gerekse çoğunluk
arasında ciddi tepki yarattı.
Vasilakopulos’un
açıklamalarıyla ilgili olarak
Batı Trakya Türkleri sosyal
medya ortamında çok sayıda
paylaşımda bulundu.
» 15, 16

SAĞLIK Bakanı Andreas
Ksanthos, Gümülcine Devlet
Hastanesi’ni ziyareti
sırasında yaptığı konuşmada,
hükümetin Avrupa Yatırım
Bankası’nın finanse edeceği
bir hastaneyi hayata
geçirmeyi planladığını
söyledi. » 4

dünya
Trump ilk haftasına
15 imza
19’da
sığdırdı

bilim

11’de

ekonomi
Sony
GTK-XB7
Extra Bass

20’de

“Euro Bölgesi’nin
dağılma riski
yüksek”

spor

23’te

Futbola yeni
sarı kart
kuralı geliyor

Tütün ve kiraz
tazminatları
çok yakında
Demokratik İttifak Milletvekili İlhan
Ahmet, zararlarla ilgili ödemelerin
tütün üreticileri için Şubat ayı
sonunda, kiraz üreticileri için de Mart
ayı sonunda yapılacağını söyledi. »2

Darbecilerin
gözaltı süreleri
uzatıldı
Atina İdare Mahkemesi, Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz
darbe girişimine katıldıktan sonra
Yunanistan’a kaçan askerlerin gözaltı
sürelerinin üç ay uzatılması kararını
aldı. » 3

Kozluca’da
otobüs
eve girdi!
İskeçe iline bağlı Kozluca köyünde bir
otobüs soydaşın evine girdi. Okula
gitmek üzere otobüse doğru ilerleyen
Meryem Konte adında bir kız çocuğu
otobüsün altında kaldı. Kız çocuğu
ambülansla hastaneye kaldırıldı. »4
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Çiftçiler Evzoni sınır
kapısını kapattı

Tütün ve kiraz tazminatları
Şubat ve Mart aylarında
HÜKÜMETİN mali kriz ile mücadelesi
kapsamında, ek gelir sağlamak amacıyla tarım
sektörüne getirdiği yeni vergiler ve sosyal
güvenlik yasasında yaptığı değişikliklere itiraz
eden çiftçiler, Yunanistan ile Makedonya
arasındaki Evzoni sınır kapısını kapattı.
Salı akşam saatlerinden itibaren Makedonya
sınırı yakınlarındaki İdomeni bölgesinde
traktörleri ile toplanan yüzlerce çiftçi, bölgede
önlem alan güvenlik güçlerini aşarak sınır
kapısına giden yolları araç geçişlerine kapattı.
Edinilen bilgiye göre, çiftçilerin eylemi
sırasında göstericilerle polis arasında gerginlik
yaşanırken çıkan arbedede 2 çiftçinin
yaralandığı, bazı polis ekip araçlarının tahrip
edildiği bildirildi.
Pionia bölgesi çiftçi ve hayvan yetiştiricileri
birliği başkanı Thomas Karipidis, Makedonya
sınırındaki eyleme başka bölgelerden çiftçilerin
de traktörleriyle katılmasını beklediklerini
belirterek, polisin müdahale etmesi
durumunda tavırlarını daha sertleştireceklerini
açıkladı.
Bu arada, ilgili sendikaların ortak kararı ile

protesto eylemleri başlatarak 25 Ocak’tan bu
yana küçük gösteriler düzenleyen çiftçilerin,
hükümet ile görüşmelerin sonuç vermemesi
üzerine birçok yerde şehirler arası yolları
kapatarak araçların geçişine izin vermediği
belirtildi.
Selanik –Serez ve Larisa–Kozani arasındaki
karayollarını günün belirli saatlerinde kapatan
çiftçilerin, Yunanistan ile Bulgaristan
arasındaki Promahonas sınır kapısını ve
başkent Atina’yı diğer bölgelere bağlayan ana
arterdeki Tempi kavşağını da kapatmaya
hazırlandığı belirtildi.
Geçen yıl çiftçilerin kış aylarında düzenlediği
eylemler nedeniyle 6 binin üzerinde TIR
haftalarca gümrüklerde mahsur kalmıştı.
Yunan çiftçiler 2008 sonu ve 2009 başında
gerçekleştirdikleri yol kapatma eylemlerinde,
tüm sınır kapılarını abluka altına almışlardı.
Gümrüklerde geçiş yapamadığı için günlerce
yollarda beklemek zorunda kalan TIR
şoförlerine uluslararası yardım kuruluşları
yiyecek ve su yardımında bulunmuştu.

GTGB’de meslek tanıtım semineri

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nin
(GTGB) organizatörlüğünde, 27 Ocak Cuma
günü 1. Meslek Tanıtım Semineri düzenlendi.
GTGB lokalinde düzenlenen seminere başta
lise son sınıf öğrencileri olmak üzere çok
sayıda öğrenci katıldı. Seminer öncesi GTGB
Başkanı Koray Hasan, Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavları hakkında öğrencilere
kapsamlı bilgi verdi.
Seminere farklı meslek gruplarından
konuşmacı olarak, diş hekimi Caner Küçük,

doktor Osman İsmail, fizyoterapist Ahmet
Pehlivan ve eczacı Ercan Hüseyin katıldı.
Konuşmacılar, üniversite eğitimi öncesi
meslek seçiminin önemi ve üniversite eğitimi
sırasında karşılaştıkları bazı zorlukları
örnekler vererek dile getirdiler. Ayrıca
konuşmacılar üniversite eğitimi sonrasında
DİKAÇA konusuna değinerek, bu konuyla ilgili
görüşlerini paylaştılar.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminer,
konuşmacılara plaket sunumu ile sona erdi.

DEMOKRATİK İttifak
Milletvekili İlhan Ahmet, Rodop
ilindeki tütün ve kiraz üreticisini
yakından ilgilendiren tazminatlar
konusunda açıklamada bulundu.
Milletvekili İlhan Ahmet,
zararlarla ilgili ödemelerin tütün
üreticileri için Şubat ayı sonunda,
kiraz üreticileri için de Mart ayı
sonunda yapılacağını söyledi.
Atina’da 26 Ocak Perşembe
günü Yunanistan Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA)
Müdürü ile biraraya gelen İlhan
Ahmet, tütün ve kiraz
üreticilerinin zaralarının tazmini
için belirlenen ödeme takvimiyle
ilgili çeşitli temaslarda bulundu.
Zarar tespit çalışmaları
neticesinde tazminat hakkı
kazanan tütün üreticilerinin Şubat
ayının ilk haftası ilan edileceği,
aynı ayın son haftası ise kilo
başına 3,72 eurodan ödemelerin
yapılacağı belirtildi. Bu miktarın,

dönüm başı 140-150 kilo baz
alınarak hesaplanacağı da
kaydedildi.
Öte yandan, zarar tespit
çalışmaları süren kiraz
üreticilerinden, tazminat hakkı
kazananların ve miktarın Şubat ayı
sonunda ilan edileceği, hak sahibi
olanlara ödemelerin ise Mart ayı
sonunda yapılacağı ifade edildi.

“TAZMİNAT BEDELLERİ ADİL
BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİ”
Görüşmede İlhan Ahmet, konuyla
ilgili sunduğu soruları da
hatırlatarak, ELGA’nın tütün ve
kiraz üreticilerinin 7 - 8 aydır süren
tazminat bekleyişini geç de olsa
karşılama hazırlığı içinde olmasını
memnuniyet verici olarak
değerlendirdi. Milletvekili Ahmet
ayrıca, hak sahipleri için tazminat
miktarının adil bir şekilde
belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

BAKEŞ’ten
kitap tanıtımı

BATI Trakya
Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi’nin
(BAKEŞ)
organizatörlüğünde,
“Batı Trakya Gümülcine Ağız
İncelemesi” isimli kitabın tanıtımı
ve imza günü etkinliği
düzenlenecek.
Etkinlikte kitabın yazarı Trakya
Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Muharrem Özden yer

alacak.
BAKEŞ
tarafından
yapılan
açıklamada,
Gümülcine Türk
Gençler Birliği lokalinde
düzenlenecek etkinliğin 10 Şubat
Cuma günü saat 17:00’da
yapılacağı ve tüm Batı Trakya
halkının davetli olduğu ifade
edildi.
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Darbeci askerlerin
gözaltı süreleri
uzatıldı

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Atina İdare Mahkemesi, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine
katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçan askerlerin
gözaltı sürelerinin üç ay uzatılması kararını aldı.

ATİNA İdare Mahkemesi, darbeci 8 askerin
iltica başvuruları sonuçlanana kadar serbest
bırakılmalarının uygun olmadığına hükmetti.
Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi
(GADA), mahkemeden, darbecilerin iltica
süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine
tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı
sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.
Pazartesi günü mahkemeye çıkan darbeci
askerler, herhangi bir suç işlemediklerini iddia
ederek, serbest bırakılmalarını talep etmişlerdi.
Darbeciler, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası askeri bir helikopterle
Yunanistan’a kaçmış ve sığınma talebinde
bulunmuştu.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios

Pagos), geçen hafta darbeci askerlere yönelik
Türkiye’nin iade talebini geri çevirmişti. Öte
yandan, askerlerin sığınma başvuruları
Yunanistan İltica Ofisi tarafından
değerlendirilmeye devam ediyor.

İKİNCİ İADE TALEBİ
Türkiye Adalet Bakanlığı, Yunanistan’a kaçan
darbeci askerlere ilişkin ikinci iade talebi
dosyasını Yunanistan’a gönderdi.
Alınan bilgiye göre, bakanlık 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan
sekiz darbeci asker için iade dosyası
hazırladı. Hazırlanan ikinci iade dosyası
Yunanistan’a gönderildi.

Eski spiker Yunanistan’a
kaçarken yakalandı
EDİRNE’de, Fetullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturması kapsamında
hakkında yakalama kararı
bulunan eski TRT spikeri Hamza
Günerigök, yasa dışı yollardan
Yunanistan’a kaçmaya
çalışırken gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 54.
Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı’na bağlı hudut
birlikleri, Meriç ilçesi
yakınlarındaki askeri bölgedeki
kontrollerde, hakkında
gözaltı kararı bulunan
Günerigök’ü yasa dışı yollardan
Yunanistan’a çıkma hazırlığı
yaparken yakaladı.
Zanlının üst aramasında
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bulunan 5 bin 200 dolara el
konuldu.

BİR FİRAR GİRİŞİMİ DAHA
Bu arada, T. C. Başbakanlık
Sektörel İzleme ve
Değerlendirme birimdeki
raportörlük görevinden,
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
ile bağlantısı olması nedeniyle
ihraç edilen kişi, yasadışı
yollardan Yunanistan'a geçmek
isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma
ekipleri Meriç ilçesine bağlı
Küplü beldesi yakınlarında
bulunan 2. derece askeri yasak
bölgede yaptıkları kontrolde,
yasa dışı Yunanistan'a geçmeye
çalışan M.Ö'yü yakaladı.

Basketbol final maçı ve azınlık...
en size söylemiştim…
Tehlikeliyiz diye… İşte
söylediklerimin doğruluğu
bir kez daha kanıtlandı!
Yunanistan basketbol kupa
finalini etkileyecek kadar
TEHLİKELİYİZ üstelik.
Yunanistan Basketbol
Federasyonu Başkanı Yorgos
Vasilakopulos’un bir radyo
istasyonuna yaptığı açıklamalar,
kısa sürede dev bir tepki
yumağına dönüştü.
Vasilakopulos’un, Panathinaikos
– Aris takımları arasında
oynanacak final maçının, azınlığın
şiddet olayları yaratacağı
endişesiyle İskeçe şehrinde
yapılmamasının kararlaştırıldığını
söylemesi, hem azınlık, hem de
bölgede yaşayan çoğunluk
insanının ciddi tepkisine neden
oldu.
Vasilakopulos’un basına
yansıyan, “İki takımın ordularının
yanı sıra Müslüman azınlığın da
olaylara karışmasından korktuk.”
sözlerine sosyal medyada tepki
yağdı. Tepkilerin azınlığın değişik
kesimlerinden gelmesi dikkat
çekiciydi. Gençler, avukatlar,
siyasiler, gazeteciler, kurum ve
kuruluş temsilcileri, hiçbir sıfatı
olmayan basit vatandaşlar…
Bölgede yaşayan çoğunluk
insanı da benzer tepkiler
vermekte gecikmedi. Hatta ülke
genelinden tepkiler geldi.
“Müslüman azınlığın
karışmasından korktuk” diyerek
azınlığın olay yaratacağı imaları,
insanları ciddi şekilde kızdırdı. Bu
“endişeyi” haklı çıkaracak
geçmişte bir olay yaşanmadığı
gibi, azınlığın kısmen bile olsa
sorun yarattığı herhangi bir vaka
söz konusu olmamıştır.
Azınlığı “öcü” olarak gösteren,
bölgenin güvenli olmadığını ima
eden açıklamalar karşısında,
azınlık ve çoğunluk insanı nadir
rastlanan bir olaya da imza attı:
ortak tepki verdi.
Basketbol Federasyonu
Başkanı yükselen eleştirilere,
açıklamalarının çarpıtıldığı
cevabını verdi. Kendisini, “Benim
sözlerim, karşılaşma sırasında

B

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
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karşı karşıya olacak 3 – 4 bin
kişilik taraftar ordusunun şehirde
olması ve İskeçe’deki nüfusa
yapacağı olası etkilerine dikkat
çekmek amacındaydı. Anlayan
anlar.” sözleriyle savunmaya
çalıştı.
Herşeyden önce Vasilakopulos
alelade bir insan değil. Buna bir
açıklık getirelim. Bir zamanların
kısa forvet oyuncusu olarak
değişik Yunan basketbol
takımlarında isim yapmış olan
Vasilakopulos, sporcu kimliğinin
yanı sıra siyasi bir kimliğe de
sahiptir. Bir dönem PASOK’un
Merkez Kurulu üyesi olan
Vasilakopulos, 1993 – 96 yılları
arasında Andreas Papandreu’nun
başbakanlığı döneminde Spor
Bakanlığı Genel Sekreterliği
görevinde bulundu. Bugün
Yunanistan Basketbol
Federasyonu’nun başında
bulunan Vasilakopulos, FIBA
Avrupa’ya da başkanlık yapmış bir
şahsiyet.
Özetle, gerek sporcu, gerekse
siyasetçi kimliğiyle Vasilakopulos
söylediklerinin ne anlama
geleceğini bilecek bir altyapıya
sahip. Vasilakopulos’un “hassas
nokta” olarak nitelendirdiği bölge
için açıklama yaparken, aynı
hassasiyeti göstermediğini
düşünüyorum.
İlk açıklamalarını yaparken
daha dikkatli olması ve
söylediklerinin nasıl ve ne şekilde
algılanacağını hesaplaması
gerekirdi. Yanlış anlaşıldığına
ilişkin açıklamalarında da daha
ikna edici ve samimi olmalıydı.
Bölgede, hatta ülke genelinde
tepkilere neden olan açıklamaları
sonrasında, mertçe kamuoyunun
karşısına geçip, bölge insanından
özür dilemeliydi. İddia ettiği gibi
sözleri yanlış anlaşılmış olabilir...
Böyle bir yanlış anlaşılmaya vesile
olduğu için özür dileyebilirdi.
Vasilakopulos’un, “Anlayan
anlar” sözleri bana samimi
gelmiyor. Oysa “herkesin
anlayacağı” bir açıklama beni
olduğu gibi bölge insanını da
tatmin edecekti.

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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“Gümülcine’ye Avrupa Yatırım Bankası
finansmanıyla yeni hastane”
30 Ocak Pazartesi günü
Gümülcine ve İskeçe’yi ziyaret eden
Sağlık Bakanı Andreas Ksanthos,
Gümülcine’ye yeni bir hastane
yapılacağını, finansmanının da
Avrupa Yatırım Bankası’ndan
sağlanacağını açıkladı
Ksanthos, Gümülcine Devlet
Hastanesi’ni ziyareti sırasında
yaptığı konuşmada, hükümetin
Avrupa Yatırım Bankası’nın finanse
edeceği bir hastaneyi hayata
geçirmeyi planladığını söyledi.
Ksanthos, Hastane Müdürü
Yorgos Filippidis, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf ile Rodop ilinden
sorumlu Eyalet Başkan Yardımcısı
Nikos Çalikis ve Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos Petridis’in
katılımıyla gerçekleşen ve
hastanenin durumunun ele
alındığı toplantıya katıldı.

Ksanthos toplantıdan sonra
yaptığı açıklamada, “Gümülcine
hastanesinin temel bir
yenilenmeye ihtiyacı var.
Hastanenin tesisleri çok eski ve
yenilenmesi gerekiyor. Gümülcine
Hastanesi’nin bugünkü durumu
buradaki personelin işini
zorlaştırıyor. Hükümet olarak yeni
bir plan üzerinde duruyoruz.
Avrupa Yatırım Bankası tarafından
finanse edilecek yeni bir
hastanenin yapımını planlıyoruz.”
diye konuştu.
Devlet sağlık sisteminin iyi
çalışan bir sistem olduğunu
söyleyen Ksanthos, “Önemli olan
bu sistemin vatandaş nezdinde
güvenirliğini zedelememek.” dedi.
Sağlık Bakanı, Gümülcine’deki
programından sonra İskeçe’ye
geçti. Ksanthos ve beraberindekiler
İskeçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret
ederek, hastanenin durumu ve
sorunları hakkında bilgi aldı.

THAE’den
Zootechnia
Fuarı’na gezi
TARIM-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE), Selanik
Zootechnia Fuarı’na bir gezi
düzenliyor.
Enstitü, 2-5 Şubat
tarihleri arasında
gerçekleşen fuara
katılmak isteyen
hayvan
besicilerini, 5
Şubat Pazar
günü otobüsle
Selanik’e
götürecek.
THAE tarafından
yapılan açıklamada,
Selanik’e gitmek isteyenlerin kayıt

yaptırmaları istendi. Zootechnia
Fuarı için tarım üreticilerinin de
başvuruda bulunabileceği, ancak
önceliğin hayvan besicilerine
verileceği kaydedildi.
Kayıt yaptırmak
isteyenlerin
6934111916 veya
6995312917
numaralı
telefonlarını
arayabilecekleri
ifade edildi.

Kozlukebir köyünde bir ev yandı
RODOP iline bağlı
Kozlukebir köyünde, 27 Ocak
Cuma günü sabaha karşı
çıkan yangında bir ev kül
oldu.
Sabaha karşı bir aile
bireyinin ısınmak için sobayı
tekrar yakması sonucu baca
alevler içinde kaldı. Yangının
komşular tarafından fark
edilmesi sonucunda
Gümülcine itfaiyesi çağırıldı.
Olay yerine gelen itrafiye
ekibi hemen söndürmen
çalışamalarına başladı.
Ancak yangın kısa sürede
evin tamamını sararak büyük
zarara neden oldu. Tüm
müdahalelere rağmen ev
kullanılamaz hale geldi.
Yanan evde eşini
kaybetmiş yaşlı bir nine, hiç
evlenmemiş oğlu, ölmüş
büyük oğlunun eşi ve iki
torunu kalıyordu. Evsiz kalan
aile fertlerinden yaşlı nine ile
bekar oğlu, evin yanında
depo olarak kullanılan ve
köylüler tarafından
temizlenen küçük bir odaya
geçici olarak yerleştirildiler.
Gelin ve torunlar ise Sirkeli
köyüne ağabeylerinin yanına

götürüldüler.
Edinilen bilgiye göre, evsiz
kalan aile fertleri ruhsal
sorunlar yaşıyor.

YARDIM KAMPANYASI
BAŞLATILDI
Talihsiz aile için Kozlukebir
Kadınları Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği yardım
kampanyası başlattı. Dernek
tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “27 Ocak sabahı

saat 06:00 civarinda çıkan
yangın sonucunda Kozlukebir
köyünde bir ailenin evi
alevlere teslim olmuş ve
kullanılamıyacak hale
gelmiştir. Dernek olarak bir
yardım kampanyası başlatmış
bulunmaktayız. Yardım etmek
isteyenler 69085305926931095951 numaralı
telefonlara ulaşabilirler.”
denildi.

Kozluca’da otobüs eve girdi,
bir çocuk yaralandı!
İSKEÇE iline bağlı Kozluca köyünde bir
otobüs soydaşın evine girdi. Olayın 2 Şubat
Perşembe günü sabah yedi sularında
yaşandığı ifade edildi.
Kozluca – İskeçe seferini yapan
otobüsün sürücüsü, köy camisi
karşısındaki kahvehaneye, köye getirilen
gazeteleri bırakmak için indi. Bu sırada
otobüsün arkaya doğru hareket ettiği ve
yolun alt kısmında bulunan Mehmet Sarı
adlı soydaşın evine girdiği öğrenildi.

Evinden çıkıp okula gitmek üzere otobüse
doğru ilerleyen Meryem Konte adında bir
kız çocuğunun da otobüsün altında kaldığı
ifade edildi. Kız çocuğu ambülansla
hastaneye kaldırıldı.
Bölge sakinleri, otobüs sürücünün
kahvehaneye gazeteleri bıraktığı sırada
aracın el frenini çekmeyi unuttuğu veya el
freninin patladığını tahmin ettiklerini dile
getirdiler.
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Vasikalopulos...
orgos Vasilakopulos. Bu ismi
çoğunuz belki ilk kez duydunuz.
Bu zatı muhterem Yunanistan
Basketbol Federasyonu Başkanı. Hafta
içinde bir radyo istasyonuna basketbol
kupa finaliyle ilgili bir açıklama yapıyor.
Normalde bizim gibi, ülke kamuoyunun
çok büyük bir kesiminin ruhunun bile
duymayacağı bir açıklama olması
gerekirken, hiç de öyle olmadı.
Bu yıl Yunanistan Basketbol Kupa
Finali’nin İskeçe’de yapılması
sözkonusuydu. Bu zatı muhterem
radyoya yaptığı açıklamada fina
karşılaşmasının İskeçe’de yapılmasından
vazgeçtiklerini söyledi. Gerekçe olarak
da; azınlığı göstermiş! Kupa finalinde
mücadele edecek iki takım, yani
Panathinaikos ile Aris taraftarlarının
arasında çıkacak olaylara, azınlığın da
karışmasından endişe ettiklerini
söylemiş. “Azınlık olaylara karışır ve
olaylar büyür, milli bir mesele halini
almasından çekindik” demeye getirmiş.

Y

Federasyon başkanı, İskeçe’yi azınlığın
varlığıyla ve azınlığı da şiddet olaylarıyla
bağdaştırmış. Özetle; “İskeçe’de azınlık
var. Azınlık varsa olay olabilir” anlayışı ve
algısı.
Vasilakopulos’un bu açıklamalarından
sonra deyim yerindeyse “kızılca kıyamet”
koptu. Federasyon başkanı yaptığı bu
açıklamayla gerek Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın, gerekse ülke genelinde çok
sayıda kişi ve kurumun tepkisini çekti.
Vasilakopulos’un açıklamaları azınlığı
hem hedef gösteren, hem de itham eder
nitelikte. Azınlığı, şiddetle, olaylarla,
vandalizmle özdeşleştiren türden
açıklamalar.
Vasilakopulos’un açıklamalarının ne
kadar vahim olduğu üzerinde daha fazla
durmayacağım. Yunanistan Basketbol
Federasyonu Başkanı, belli ki final maçını
İskeçe’ye veya ikinci ihtimal olarak
Larisa’ya vermek istemiyor. Kendine göre
sebepleri olabilir. Bu gerekçeler kendine
göre haklı da olabilir. “Polisle toplantı
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yaptık. Güvenlik meselelerini görüştük ve
İskeçe’de yapılmamasını kararlaştırdık.”
demiş. Bu işten “sıyrılmak” için de nasıl
olsa İskeçe ve Batı Trakya sözkonusu
olduğu için atmış ortaya azınlığı ve
kendini “temize” çıkarmış. Nasıl olsa
bölgeye, ülkeye ve devlete “sorun”
yaratan bir azınlık var. Bölgede nasıl olsa
sürekli “yasadışı” işler yapan, “kanunlara
uymayan” hatta kendine “Türk” diyen ve
herkes tarafından da böyle denilmesini
isteyen bir azınlık var. Nasıl olsa burada
“sözde azınlık dernekleri” , “sözde
müftüler” var. Yani “kanunsuz” işler
yapan ve hatta “milli tehlike” olan bir
azınlık toplumu var. Bu nedenle at
azınlığın üzerine rahat ol! Azınlık
hakkında hakim düşünce, hakim kanı bu
değil mi? Yıllarca bu izlenim verilmedi
mi? Hala da bu izlenim verilmiyor mu? Ne
yazık ki evet. Azınlık hakkında verilen
“görüntü” bu. Ne yazık ki bu!...
İşte sayın Yorgos Vasilakopulos’un
“İskeçe’de azınlığın olaylara
karışmasından endişeliyiz” açıklamasının
arka planı bu. Yaptığı “vahim” ve
“tehlikeli” açıklamanın “gerekçesi” bu.
Federasyon başkanının İskeçe’yi, Batı
Trakya’yı, azınlığı ve şiddeti birbirine
“bağlamasının” sebebi bu. Otomatik bir
refleks gibi; “azınlık” ve “olay” yani
“vukuat”. Nasıl olsa kamuoyunun
kolayca “yutabileceği” bir yem.
Ama gelgelelim bu kez öyle olmadı. Bu
“vahim” açıklamalara sadece Batı Trakya
Türkleri değil, neredeyse herkes tepki
gösterdi. Bölgenin bir şiddet sarmalı
içindeymiş gibi lanse edilmesi ve

Cüneyt Ahmet
annesini kaybetti

azınlığın da her an şiddet olayları
yaratacakmış gibi gösterilmesi tepkileri
çığ gibi büyüttü. İlk kez İskeçe’deki ve
Batı Trakya’daki hem Türkler, hem
Yunanlılar tepkilerini koydu bu olaya.
Sözkonusu olay, bölgedeki iki unsurun,
yani Türkler kadar Yunanlıların da sert
tepkisine neden oldu. Bölgedeki iki
unsurun da barış ve uyum içinde
yaşamakta kararlı olduğunu, yalan yanlış,
saçma iddialara karşı olduklarını
gösterdi.
Yorgos Vasilakopulos denen zatı
muhteremin söyledikleri yıllarca Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı hakkında
yapılan yalan, yanlış, maksatlı
propagandaların ürünüdür. Azınlığımızı
“tehlike” , “tehdit” , “vucütta yabancı
unsur” olarak göstermenin sonucudur.
Azınlığın kimliğini elinden alma ve bu
kimliği aldıktan sonra da kimlik
mücadelesi yapan azınlık toplumuna
“milli tehlike” yaftası yapıştırmanın bir
sonucudur. Batı Trakya Türk Azınlığı
hakkında yıllarca yürütülen politikanın bu
ülkenin insanları üzerinde etkisinin bir
sonucudur.
Ve bu “yanlış” politika gün gelir
sadece azınlığa değil, burada yaşayan
çoğunluğa da zarar verir. Bu “yanlış” ve
“yalanlara” dayanan azınlıkla ilgili algı
oluşturma çabası ve polikası gün gelir
çoğunluğun yani bölgedeki Yunanlıların
da tepkisini çeker. Birbinden farklılık
arzeden sebeplerle olsa da böyle olur.
Nitekim de bu kez öyle oldu. Bu nedenle
zararın neresinden dönünürse kardır.
Bizden söylemesi...

“Batı Trakya’da
Kadın Olmak”
BATI Trakya Türkleri
Kadın Platformu ile Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ),
“Batı Trakya’da Kadın
Olmak” başlıklı bir
kompozisyon yarışması
düzenliyor.
8 Mart Dünya Kadınlar
günü nedeniyle düzenlenen
yarışmaya, 18 yaşın
üzerindeki Batı Trakyalı kadınlar katılabilecek.
Kompozisyon yarışması için son başvuru tarihi 20 Şubat
olarak belirlendi. İlgilenenlerin, BTAYTD’nin 25310 29705,
BAKEŞ’in 25310 73784 numaralı telefonlarından bilgi alabileceği
kaydedildi.
Yarışmada birincilik ödülü altın set, ikincilik ödülü altın
kolye, üçüncülük ödülü ise gümüş set olarak belirlendi.
Mansiyon ödülünün ise sürpriz olduğu kaydedildi.

Kozlukebir Kadınlar Derneği
yeni yönetimini seçti
TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
görevli yerel memurlardan Cüneyt Ahmet,
annesini kaybetti. Cüneyt Ahmet’in annesi Nuriye
Ahmet, 1 Şubat Çarşamba gecesi evinde vefat etti.
Ev hanımı olan Nuriye Ahmet’in 63 yaşında
olduğu ifade edildi.
Merhum Nuriye Ahmet, 2 Şubat Perşembe günü
son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet, Gümülcine’ye
bağlı Susurköy Camii’nde ikindi namazını
müteakip kılınan cenaze namazından sonra
toprağa verildi. Cüney Ahmet’in annesi Nuriye
Ahmet’in cenaze törenine akrabaları, köylüleri,
dost ve tanıdıklarının yanı sıra Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosluğu personeli,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, Eyalet meclis üyesi
Ahmet İbram, Yassıköy belediyesi muhalefet
listesi başkanı Erdoğan Sait katıldı.
Aslen Çepelli köyünden olan Nuriye Ahmet,
Susurköy’den Emin Ahmet ile evli ve bir çocuk
annesiydi.
GÜNDEM gazetesi olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve
sabır dileriz.

RODOP iline bağlı
Kozlukebir Kadınları
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (KOZKADDER) 29 Ocak
Pazar günü 2. olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi.
Kozlukebir Belediyesi Meclis
Salonu’nda düzenlenen genel
kurulun Divan Bşakanlığı’na
Esra İsmail, sekreterlik
görevlerine ise Hale Hüseyin ile
Alev Mehmet Ali getirildi.
Toplam 127 oyun kullanıldığı
genel kurul sonrası yeni
yönetim ve denetim kurulu şu

şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Nuran Mustafa
Asbaşkan: Aliye Salih
Genel Sekreter: Emine Hasan
Mehmet
Kasadar: Gülşen Mehmet
Üye: Nihal Mustafa
Üye: Hüda Ali
Üye: Emel Mümin
DENETİM KURULU
Başkan: Fatime Topal Hasan
Üye: Fadile Hocaoğlu
Üye: Pırıl Mümin
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29 Ocak’ta azınlığı sokağa
döken sorunlar devam ediyor

AHMET METE

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, DEB Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, eyalet meclis
üyesi Mustafa Katrancı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ercan Ahmet, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği Başkanı Hülya
Emin, Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, BİHLİMDER
Derneği Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
diğer kuruluş temsilcileri ve soydaşlar
katıldı.
Etkinlik, azınlık mücadelelerinde yer
alan ve vefat etmiş kişiler için bir
dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Açış konuşmasını yapan GTGB
Başkanı Koray Hasan, 29 Ocak 1988’in
Batı Trakya Türk azınlığının toplumsal
dayanışma ve direniş günü olarak tarihte
yerini aldığını belirterek, “29 Ocak 1988
tarihinde binlerce Türkün sokaklara
dökülüp birliklerini haykırması ve yine
onurlu mücadele gününün anıldığı bir
tarihte 29 Ocak 1990’da maruz kalınan
saldırılar, Batı Trakya Türkleri için tarihi
dönüm noktası olmuştur. Bu onurlu
mücadelemizi anmak için buraya
toplanmış bulunmaktayız.” diye
konuştu.

İBRAHİM ŞERİF

“29 OCAK’TA HALKI SOKAĞA
DÖKEN SORUNLAR HALA
DEVAM ETMEKTEDİR”

KORAY HASAN

29 Ocaklar, Yunanistan, Türkiye’de ve
Avrupa’da düzenlenen etkinliklerle
anıldı. 29 Ocak 1988 Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü ile 29
Ocak 1990’da Türk azınlık aleyhine
yapılan saldırı ve şiddet olayları için
düzenlenen ana etkinlik, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
gerçekleştirildi.
Gümülcine’deki etkinliğe, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete konuşmasına, “29
Ocak milli direniş günümüz mübarek
olsun. Allah, aslını unutan geçmişini
unutan geleceğini sağlam temellere
oturtamayanlardan eylemesin” sözleriyle
başladı. Mete, “29 Ocak 1988 tarihinde
halkımız bir haykırış için sokaklara
döküldü. Bu tarihte yaşananlar buradaki
halkın kimliğine karşı inkara yapılan bir
direnişti. Fakat daha sonraki senelerde
bu toplu haykırış bu topluma çok
görüldü. Nitekim tatsız olaylar oldu.
Ama bu toplum 29 Ocakları kutlamaktan
vazgeçmedi ve vazgeçmeyecektir. Şunu
unutmamak gerekir ki; bu toplumu 1988
yılında sokağa döken sorunları, hala
devam etmektedir.” dedi.

“BU TOPLUM BUGÜNE
KADAR DEVLETİNE VE
KANUNLARA SAYGILIDIR”
Danışma Kurulu Başkanı Mete sözlerine
şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz
mekanın, İskeçe Türk Birliği’nin, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin
tabelaları hala asılı değil. Bu toplumun
toplum olarak, ‘Biz Türküz’ demeye
hakkı yok. Okullardaki durum daha

kötüye gitmiştir. Müftülüklerde istila
devam etmektedir. Mesele yalnız bu
değildir. Mesele bu toplumun burada
bulunması meselesidir. Fakat bu toplum
ki; hiç kan dökülmeden bu topraklarda
bugüne kadar devletine ve kanunlara
saygılıdır. Bu toplum ki; haklı
mücadelesini demokratik kurallara
uygun şekilde aramaya devam
etmektedir. Hiç bir şekilde terörle
yanyana gelmemiştir, ne de gelmeye
niyeti vardır. Ne devletine kötülük
düşünmüştür, ne de düşünmeye niyeti
vardır. Ama bakıyorsunuz bu toplumun
bütün değerlerinden rahatsız olan
birileri vardır.”

“O ZAMAN TOPLUM
SAĞLAMDI, ŞİMDİ
TOPLUMU DA BOZDULAR”
Son zamanlarda demokrasi ve insan
haklarının savunulduğu bir ülkede,
demokrasinin beşiğine yakışmayacak
durumlar ve hareketlerin sergilendiğini
dile getiren Müftü Mete, “Seçilmiş ister
müftü olsun, ister belediye başkanı
olsun, ister parti başkanı olsun, kim
olursa olsun azınlığı temsil ettiği sürece
bu insanlar saygısızlığa maruz
kalmaktadır. Yandaş bulduğu insanlarla
hakaretlere maruz kalmaktadır. Ne
insanlık onuru, ne dinin onuru, ne
vatandaşlık onuru değer
taşımamaktadır. 1988’de yaşananlarla
bugüne baktığımızda, daha kötü
durumda olduğumuzu söylemek
mümkündür. En azından o zaman
toplum sağlamdı, şimdi toplumu da
bozdular.” diye konuştu.

“BİZ YEDİĞİMİZ EKMEĞE, ÜSTÜNDE
YÜRÜDÜĞÜMÜZ TOPRAĞA, ALTINDA
YAŞADIĞIMIZ BAYRAĞA HİÇ BİR
ZAMAN HAİNLİK YAPMAYIZ”
Sosyal medyayı kullanan bazı çevrelerin
bu toplumun ahlakını ve değerlerini
bozmaya çalıştığını belirten Mete
sözlerini şöyle sürdürdü: “29 Ocakları
anlayabilenlere güzel anlatmak gerekir.
Anlamayanlara neyi anlatacaksınız ki?
Anlamayanlar 50 yıl önce de
anlamıyordu, hala anlamıyor. 29
Ocakları önceden sabote etmeye
kalktılar, hala ediyorlar. O zaman da
toplumun değerlerine hakaret
ediyorlardı, hala ediyorlar. Ama biz bu
davadan vazgeçmemeliyiz. Bu davayı
evlatlarımıza, etrafımıza güzel
anlatmalıyız. Dolayısıyla haklarımızı
aramayı anlatmalıyız.”
Ahmet Mete sözlerini, “Herkesin bu
davaya sahip çıkması gerekir. Çünkü bu
sorunları derinleştirmek isteyenler,
çizgilerinden sapmıyorlar, inançlarını
gayet güzel kullanıyorlar. Sosyal
medyasını, avukatını, doktorunu,
çöpçüsünü, işçisini kullanıyorlar.
Müftülük konusunda çok özür
diliyorum, ‘Parmak müftüsü’ diyen
edepsizlerimiz var. 29 Ocak’ı sabote
edenler hala eleştiriyorlar. Bu dava, haklı
davamızdır. Biz devletimize ve
kanunlara saygılıyız. Hata yaptığımız
zaman özür dilemesini de biliriz. Yanlış
yaptığımızda düzeltmesini de biliriz.

Ama bir şeyde yanlış yapmayız. Biz
yediğimiz ekmeğe, üstünde
yürüdüğümüz toprağa, altında
yaşadığımız bayrağa hiç bir zaman
hainlik yapmayız. Bunu hepimizin
bilmesi gerekir. Ama hakkımızı ararız.
Biz Müslümanız, camimizi, imamızı,
müftümüzü isteriz. Biz Türküz,
okulumuzu, öğretmenimizi ve kitabımızı
isteriz. Bu da en doğal hakkımızdır.
Allah 29 Ocakları hayırlara vesile kılsın.
Rabbim bu azınlığa kötülükler
göstermesin. İnşallah bundan sonraki 29
Ocaklar daha güzel, daha aydınlık olur.”
diyerek tamamladı.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ
İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif konuşmasına, “29 Ocak denildiği
zaman sebep, sonuç, anlam, anlamak
kelimeleriyle bu günleri özetlemek ve
hatırlamak istiyorum” diyerek başladı.
1967 yılı Cunta’sından sonra Batı
Trakya Türkleri’nin bulunduğu
topraklarda bir geto hayatı yaşadığını
ifade eden Şerif azınlığın yaşadığı
sıkıntıları şöyle sıraladı: “Gayrimenkul
alamayan, ehliyet alamayan, sadece ve
sadece annesinden ve babasından kalan
gayrimenkulleri, Hıristiyan vatandaşlara
satabilen, evinin damı aktığı zaman da
evinin kiremitini değiştiremeyen ve hiç
bir zaman ehliyetini alamayan, hatta
traktörünü alsa bile evinin avlusuna
kadar gelinip o günün polisi tarafından
ceza kesilen bir topluluktur. Daha
sonraki yıllara gelindiği zaman
müftülerin vefatıyla bizim pozitif
hakkımız olan Yunan vatandaşları
olarak kendi dini liderlerimizi
seçemeyişimiz ve diğer kişilerin
başımıza tayin edilmesi. Yine dışarıda
olan olayların faturasının bize
çıkarılması. 1983 yılında Kıbrıs’ta, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet olarak
ilan edildiği zaman, içinde
bulunduğumuz bu kurumun tabelası,
Öğretmenler Birliğimiz’in tabelası,
İskeçe’deki Türk Birliğimiz’in tabelası,
iki toplum arasında Türk kelimesinin
düşmanlık çağrıştırdığı nedeniyle
sökülmesi. Daha sonraki yıllarda, en
yüksek mahkeme kararıyla burada Türk
olmadığı, bu tabelaların
kullanılamayacağı azınlığımıza
bildirilmiş oldu. Artık bu azınlığın
varacağı son noktaydı. Okullara
istenmeyen öğretmenler aynı yıllarda
tayin edildi. Bunlar bizim insanlarımızdı.
Ama o zaman azınlık sisteme karşıydı.
Şahıslara karşı değildi. Hiç bir zaman
kendi kendimizin karşısında olmadık,
hep sisteme karşı olduk.”

“O GÜN BİR ÇOK
İNSANIMIZ DÖVÜLDÜ, HATTA
HASTANELİK OLDULAR”
Yüksek Mahkeme’nin 1987 yılında
birlikleri kapatma kararı almasının
bardağı taşıran son damla olduğunu
söyleyen Müftü İbrahim Şerif, “Azınlık
yine isyankar değildi. Azınlık hak arıyor
ve hakkının verilmesini istiyordu.

gundem_1004_Layout 1 06.02.2017 20:45 Page 7

GÜNDEMhaber

3 Şubat 2017

7

İskeçe Türk Birliği’nde ve İskeçe
Müftülüğü’nde yapılan toplantılarda
şöyle bir karar alındı ve denildi ki;
‘Ülkemizin Başbakanı Papandreu ile
anavatanımızın Başbakanı Turgut Özal
1988 yılının 29 Ocak’ında biraraya
gelecek. Ola ki bizim burada
yapacağımız bir yürüyüş, onlara Batı
Trakya’da neler oluyor sorusunu
sordurur, dolayısıyla bizlerin de
sorunlarımızı konuşurlar ve hakkımızda
bir şeyler söylemiş olurlar.’ Davos’taki
toplantı 29 Ocak günüydü. O gün
haksızlığa uğrayan Batı Trakya’daki
yaşantıdan dolayı alınan karar gereği
binlerce kişi Gümülcine’de Eski Cami’de
toplandı. Hedef barışçıldı, sesimizi
duyurmaktı. Burada hedef sadece bir
mevlit okuyarak, sessizce bir yürüyüş
yapmaktı. Fakat karşımızda devlet,
polisiyle birlikte vardı. O gün bir çok
insanımız dövüldü, hatta hastanelik
oldular.” diye konuştu.

“ÇOÇUKLARIMIZ DAHA
ALTI YAŞINDAYKEN ASİMİLE
EDİLMEK İSTENİYOR”
29 Ocak 1990 yılındaki olaylara değinen
Müftü Şerif, o gün Batı Trakya Türk
azınlığının Eski Cami’de bir mevlit
okutmak istediğini, ancak Gümülcine’de
yaklaşık 300 dükkanın yağmalandığını
ifade ederek o günler için, “O gün Batı
Trakya Türkü için acı bir gündü. Ülkemiz
için ise yüzkarasıydı” yorumunda
bulundu. Bugün aynı durumun devam
ettiğini hatırlatan İbrahim Şerif,
“Mahkemeler devam ediyor. Azınlığın
müftülük sorunu devam ediyor. Eğitim
sorunu devam ediyor. 2017 yılında hala
azınlığa danışılmadan müftülük sorunu
halledilmeye çalışılıyor. Eğitimde
anaokullarımızın durumunu
görüyorsunuz. Çoçuklarımıza Türkçe
öğretilmeden daha altı yaşındayken
asimile edilmek isteniyor. Halbuki
Lozan’da özerk azınlık eğitimi hakkı
sözkonusudur. Biz devletimizin dilini
öğrenmek istiyoruz. Biz Yunanistan ve
Avrupa vatandaşıyız. Ama bizler burada
Lozan Antlaşması ile Müslüman Türk
olarak bırakıldık. Önce anadilimiz, sonra
devletimizin dili, sonra da Avrupa’nın
dili. Bizim anayasamız olan Lozan bize
bu hakkı veriyor.” dedi.

“KİŞİSEL HAREKET AZINLIĞI DA
KİŞİLERİ DE KURTARMAZ,
BİZLERİ KURTARACAK OLAN,
BİRLİK VE BERABERLİKTİR”
27 yıldan beri müftülük konusunda
kendilerini itibarsızlaştırmak için ne
gerekirse yapıldığının altını çizen Şerif
sözlerini şöyle tamamladı: “Azınlık
insanı kenetlenmeli. Azınlık insanı
geçmişini unutmamalı. Geleceğini ona
göre ayarlamalıdır. Eğer azınlık; kendi
azınlık kalışına ve anlaşmalara inanırsa
bu meseleler halledilecek. Çünkü
geçmişte azınlığın birlik ve beraberlik
içinde çalışması, dönemin
başbakanlarından Miçotakis’in
bölgemize gelerek, ‘Haklarda ve
görevlerde eşitlik’ politikasını
açıklamasına sebep oldu. Bugün
davasına sahip çıkmayan, ferdi olarak
kurtulacağını zanneden Batı Trakya
Türkleri yanılmaktadırlar. Kişisel hareket
azınlığı da, kişileri de kurtarmaz. Bizleri
kurtaracak olan, birlik ve beraberliktir.
Azınlığın isteği; bu güzel ülkede birlik
beraberlik içinde, Hıristiyan Müslüman
olarak, Lozan Antlaşması’nın bize
verdiği haklar çerçevesinde yaşamaktır.
Biz burada kendi isteğimizle kalmaktır.
Biz iki ülkenin anlaşmasıyla kaldık.

Gayri mübadil olduk. Biz bazı haklarla
burada, İstanbul Rumları ise orada
kaldılar. Çok samimi söylüyorum; bugün
İstanbul Rumlarına verilen haklar kadar
bize de haklar verilsin. Biz bunlara
razıyız. Onun dışında pek fazla
istediğimiz bir şey yok.”

ALİ HÜSEYİNOĞLU
Etkilikte, Edirne Trakya Üniversitesi
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu, “Batı Trakya Türkleri ve 29
Ocaklar” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. 29 Ocak olaylarının
yaşanmasının iki nedene dayandığının
altını çizen Hüseyinoğlu, birinci nedenin
Türk kimliğinin inkarı, ikinci nedenin ise
temel insan hakları ihlallerinin
olduğunu belirtti.
29 Ocak olaylarının anlam ve
öneminin, Batı Trakya Türkleri adına bir
milad olduğunu söyleyen Ali
Hüseyinoğlu, 1923’ten o tarihe kadar ilk
kez 10 binlerce Batı Trakya Türkü’nün
yollara çıktığını ifade etti.

“AMAÇ, TÜRK POPÜLASYONUNU
GÜNDEN GÜNE AZALTMAKTIR”
Batı Trakya’da, 1923 yılından 1955 yılına
kadar önemli ölçüde bir devlet
müdahelesi olmadığını kaydeden
Hüseyinoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“İnsanların çok büyük kısmı 1923 yılı
öncesi olduğu gibi hayatlarını devam
ettirmeye çalışmışlardır. 1923 yılından
1950 yılına kadar Yunanistan devletinin
Batı Trakya Türklerine ayıracak ne
enerjisi ne de öyle bir lüksü vardı. Asıl
önemli sorun Atina’ydı. Çünkü o yıllarda
Cunta hareketleri ve hükümetlerin
devrilmesi gibi olaylar ve daha sonra da
İkinci Dünya Savaşı yaşanıyordu.
Dolayısıyla Atina ve Selanik bu olaylarla
mücadele ederken, onlar için Batı
Trakya’nın pek bir önemi yoktu. Sorun
Atina ve Selanik’te olduğu için devlet
mekanizmaları da enerjilerini bu yönde
sarf etmek zorunda kaldılar. 1949
yılından sonra Yunanistan kendisini
toparlamaya başladı. 1950 ve 1955 yılları
arasında Türk Yunan ilişkileri arasında
iyi ilişkiler devam etmiş; biz bu yılları
tarihte ‘Altın yıllar’ olarak dile
getiriyoruz. Celal Bayar Lisesi’nin
açılması ve 1951’de Kültür Antlaşması’nın
imzalanması başlıca vereceğimiz
örneklerdir. 1955 yılından sonra
Yunanistan devlet mekanizmaları Batı
Trakya’daki azınlığın içişlerine
karşımaya başlıyor. Bu değişiklik bir
anda olmuyor. Buradaki siyasi amaç,
Türk popülasyonunu günden güne

azaltmaktır.”

“TEMEL HAK İHLALLERİ
MERİÇ’TEN KARASU’YA KADARDIR”
29 Ocak’ta binlerce insanı sokağa döken
bir diğer nedenin de baskıcı, ayrımcı
politikaların olduğunu vurgulayan
Hüseyinoğlu, “İmkansızlıklar ve
geleceğe yönelik tedirginlik neticesinde
bir çok aileden de tespit etmiş olduğum
durumu ve söylemiş olduklarını sizlerle
paylaşmak istiyorum: ‘Ben burada
kalmışım, bari kızanımı suyun öbür
tarafına atayım’ bu çok önemli bir
ifadedir. Burada mantık şudur; ‘Ben
burada yaşarsam ölebilirim de. Durum
çok kötüleşirse kurtardığım çocuğumun
yanına giderim ve yaşamımı orada
devam ettiririm’ şeklindedir. Temel hak
ihlalleri Meriç’ten Karasu’ya kadardır.”
diye konuştu.
Irkçı 19. Madde nedeniyle çok sayıda
kişinin mağdur olduğunu söyleyen
Hüseyinoğlu, resmi rakamlara göre 1955
yılından, kaldırıldığı 1998 yılına kadar
46.638 azınlık mensubunun Yunan
vatandaşlığından çıkarıldığını belirtti.
Bir dönem Batı Trakya’nın dağlık
kesiminde “Yasak bölge” uygulamasının
olduğunu hatırlatan Hüseyinoğlu,
insanların kendi yaşadığı köye özel
kartlarla giriş yapabildiğini, diğer Yunan

vatandaşlarının da izin alarak
gidebildiğini hatırlattı. Hüseyinoğlu,
“Modern açık hava hapishanesi” olarak
nitelendirilen söz konusu uygulamanın
1995 yılına kadar devam ettiğini anlattı.
Batı Trakya Türk toplumunun temel
geçim kaynağının tarım ve hayvancılık
olduğunu ifade eden Hüseyinoğlu,
Gümülcine’de Dimokritos
Üniversitesi’nin ve sanayi bölgesi için
birçok azınlık arazisinin istimlak
edildiğini dile getirdi.

“İNHANLI KÖYLÜLERİ
YAPTIKLARI DİRENİŞİN
KARŞILIĞINI ALDILAR”
Demokratik şekilde hak arama örneğinin
1982 yılında İnhanlı köyünde
görüldüğünü anımsatan Hüseyinoğlu,
“İnhanlı köylüleri arazi istimlakına
büyük bir tepki göstererek Osmanlı
tapularını çıkardılar. Büyük bir direnişe
geçtiler. İskeçe Saat Kulesi’nin altında
açlık grevi yaptılar. O yıllarda azınlık ileri
gelenleri de buna ciddi destek verdiler.
Sonuçta İnhanlılar yaptıkları direnişin
sonucunu çok iyi bir şekilde gördüler.
Demek ki, demokratik bir şekilde
hakkını arayınca o yıllarda da bazı şeyler
olabiliyormuş.” dedi.
Devamı 8. sayfada
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7. sayfanın devamı

Türklüğe ilk ciddi ve kollektif müdahalenin 1970
yılında geldiğini kaydeden Hüseyinoğlu, okul
tabelalarında yer alan Türk kelimesinin kaldırıldığını
ve yerine Müslüman kelimesinin kullanılmaya
başlandığını belirtti. Türk kimliğine asıl büyük
tehdidin 1980’li yıllarda geldiğini hatırlatan
Hüseyinoğlu, “İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk
Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’ne açılan davalar sonucunda yargılandılar.
Gerekçe olarak da ‘Burada Türk yoktur. Buradaki Türk
ifadesi; birlik ve beraberliği, sosyal düzeni bozma
tehdidi içeriyor’ tezi gösterildi. O yüzden Yunan
Yargıtayı’nın kararı sonucunda bu dernekler resmi
olarak kapatıldı. Tüm bu gelişmeler hak ihlalleri
bağlamında bardağı taşıran hareketler oldu.” dedi.

3 Şubat 2017

Türkiye’deki Batı Trakya
dernekleri 29 Ocak’ta
Anıtkabir’den seslendi

“BU TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYAN
NADİR İNSANLARDAN BİR TANESİ DE
DR. SADIK AHMET’TİR”
Türk kimliğinden korkunun çok yersiz olduğunun
altını çizen Hüseyinoğlu, “Neden korkuyorsunuz. Bu
insanlar en zor, en karanlık günlerde bile bu ülkeye
ihanet etmemiştir. Bilakis bu ülkeden yana yer almış
bir toplumdan bahsediyoruz. Batı Trakya Türk
Müslüman azınlığı uysal bir azınlıktır. Ama aptal bir
azınlık değildir. Orada çok ince ve çok önemli bir
ayrıntı vardır. Bütün bunların üzerine reddedilen
kimlikleri için ve yıllardan beri hakları çiğnenen bu
insanlar, ‘Sokağa çıkalım’ duyurusuna topyekün bir
şekilde ‘Evet’ diyorlar. Halkın çok büyük kısmına
bunun nedenlerini sorduğumda, ‘Sadık söyledi,
Sadık’ın yürüyüşü. Sadık bizim köye geldi ve çok da
doğru konuştu, biz de Sadık’ın arkasındayız’
cevaplarını aldım. Şunu farkettim; 1985’li yıllarda
imza kampanyasını hatırlayın. Kimsenin söz
söyleyemediği yerde bu taşın altına elini koyan nadir
insanlardan bir tanesi de Dr. Sadık Ahmet’tir. O
yüzden bu insanlar, Dr. Sadık Ahmet ile birlikte olan
azınlık ileri gelenlerinin müftülerinin, cami
imamlarının, öğretmenlerinin sesini dinledi ve kışın
soğuğunda Gümülcine’ye koştu.” ifadelerini kullandı.

“AZINLIK ASİMİLE OLMAMIŞSA;
BUNUN BİR SEBEBİ TÜRKLÜĞÜ,
DİĞERİ DE İSLAMİYETİDİR”
29 Ocak’ın unutulan bir yönünün daha olduğunu dile
getiren Hüseyinoğlu, “29 Ocaklarla birlikte alınan
karar gereği 1 – 5 Şubat 1988 tarihinde Batı Trakya
genelinde bir çok okul eğitime kapatıldı. Bu protesto
eylemi Batı Trakya Türk eğitim tarihinin en geniş
kapsamlı ve ses getirmiş eğitim boykotudur. Batı
Trakya Türkleri asimile olmamışsa; bunun sebebi bir
Türklüğüdür, diğer sebebi de İslamiyetidir.” diye
konuştu.

“HAK BAZEN VERİLMEZ,
TALEP EDİLİR VE ALINIR”
Konuşmasının son bölümünde 29 Ocak 1990 yılındaki
ikinci anma yıldönümünde yaşanan olaylara değinen
Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, bu tarihte Gümülcine
Eski Camii’nde mevlit okutulmasına izin verilmediğini
hatırlattı. Aynı gün karşıt bir grup Yunanlının
Gümülcine’deki yaklaşık 300 Türk dükkanına zarar
verdiğini kaydeden Hüseyinoğlu sözlerini, “Hak
bazen verilmez, talep edilir ve alınır. Yeter ki bu birlik
ve beraberlik içinde ve önemlisi de demokratik bir
şekilde olsun. 1991 yılından sonra azınlığın
Yunanistan vatandaşlığından kaynaklanan en temel
hakları peyderper verilmeye başlandı. Fakat azınlığı
azınlık yapan haklar, Türkleri Türk yapan haklar, çok
büyük bir kısmı hala çözüme kavuşturulamadı.
Müftülük sorunu hala var. Bunun yanında yeni
bebekler de ortaya çıktı; ‘240 İmam Yasası’ olayı gibi.
Bunların devamı da gelebilir. Burada önemli olan
azınlığı azınlık yapan hakların bir an önce
verilmesidir. 29 Ocak 1988 ve 29 Ocak 1990 olaylarını
bugün çok daha iyi anlamalıyız. 29 Ocaklar Batı
Trakya Türk azınlığının varlığını kendi ata
topraklarında devam ettirmesi adına, Avrupa’nın ve
Balkanlar’ın en köklü, en eski azınlıklarından
birisinin yaşatılması adına çok önemlidir.” diyerek
tamamladı.
Etkinlik plaket sunumu ile sona erdi.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri’nin çatı kuruluşu olan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) üyeleri Ankara'ya çıkarma
yaparak, 29 Ocak olaylarını
Anıtkabir'de andı.
13 şube ve 4 temsilcilikten 300’ün
üzerinde üye ve yöneticinin katıldığı
programda, Genel Başkan
Necmettin Hüseyin Anıtkabir’in
Tandoğan giriş kapısı önünde bir
basın açıklaması yaptı.
BTTDD’nin 29 Ocakları anma
programı, resmi törenin ardından
anı defterinin imzalanması ve
Anıtkabir Müzesi’nin gezilmesi ile
devam etti.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin basın açıklamasında
şunları söyledi: “Her yıl Taksim’den
ve şubelerimizin bulunduğu
merkezlerden duyurduğumuz
sesimizi bugün derneğimizin 70.
kuruluş yılında ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebedi
istirahatgahı Anıtkabir’den
duyurmayı tercih ettik. Son birkaç
yıldır daha umutlu bir durumda, 29
Ocak anma toplantılarında bir araya
geldik. Yunanistan’da yaşanan bir
iktidar değişimi ile birlikte
umutlarımız yeşermişti. Radikal,
radikal olduğu kadar Türk azınlığın
isteklerini perçinleyen bir söylemle
iktidara gelen SİRİZA’dan azınlık
adına ciddi adımlar atmasını
bekliyorduk. Ancak özellikle son bir
yıl içerisinde hiçbir olumlu
gelişmenin olmadığına şahit olduk.
Aksine baskıların had safhaya
çıktığı, okullarımızın kapatıldığı,
dernek merkezlerimin polis
baskınına uğradığı, belediye
başkanlarımıza gözaltına alınması
ve haklarında hapis kararlarının
verildiği bir yılı geride bıraktık.
2017 yılı ile birlikte müftülük
makamına hak gaspı şeklinde adım
adım ilerleyen plan doğrultusunda,
240 imam yasası diye bilinen

Hıristiyanlarca atanan din
öğreticileri eliyle eğitim vermeye
başlamaları ve bir sonraki adımda
bu şahıslara müftü seçtirme girişimi
ile sonuçlanacak azınlığın eğitim ve
dini konularda özerkliğine yönelik
saldırıya geçilmiştir. Bakın şüphesiz
bu toplum bunlarla da mücadele
eder. Bizler, zamanı geldiğinde
yollara meydanlara döküldük. Dr.
Sadık Ahmet ve arkadaşlarının
yarattığı ruh bu toplumun ruhudur.
İşte bu ruhun canlı kanıtı bugün
andığımız 29 Ocak olaylarıdır.”

29 OCAK’A YOL AÇAN
OLAYLARI ANLATTI
Anıtkabir önünde yaptığı basın
açıklamasında 29 Ocak 1988’e yol
açan olayları aktaran Necmettin
Hüseyin, “1923 yılında Yunanistan’a
azınlık olarak emanet edilen Batı
Trakya Türkleri’ne sistematik
baskılar 1980’li yıllara kadar artarak
sürmüştür. 1980’li yıllarda bu
baskılar had safhaya çıkmıştır. 1983
yılına gelindiğinde isminde Türk
kelimesi bulunan sivil toplum
örgütlerimizin kapatılması
konusunda mahkeme kararları
verilmiş, bu kararlar doğrultusunda
Yunan Yargıtayı’na giden davalar
maalesef çok acı bir gerekçeyle
sonuçlanmıştır. Bu gerekçeye göre
Batı Trakya’da Türk yoktur
denmektedir. 1987 Kasım ayında
verilen bu kararın neticesini Batı
Trakya Türkleri ancak 1988 yılı 5
Ocak’ında öğrenebilmişlerdir.
Bunun üzerine toplumun önde
gelenleri bir araya gelerek bunun
kabul edilemez olduğunu, bu
baskılara boyun eğilemeyeceğini,
var olan Türk azınlığın kimliğinin
inkar edilemeyeceğini belirterek, 29
Ocakta bir protesto yürüyüşü yapma
kararı almışlardır. Bu karar
neticesinde tüm baskılara,
engellemelere rağmen 20 bin Batı
Trakya Türk’ü Gümülcine

meydanına inerek biz Türk’üz diye
haykırmıştır. Biz 29 Ocağı
paylaşırken 29 Ocaklar deyimini
kullanıyoruz. Bunun nedeni de
1988’den sonraki dönemde iki yıl
içerisinde hiçbir gelişmenin
olmadığını gören Batı Trakya
Türkleri, 1990 yılında bu olayların
yıl dönümünde bir mevlid
düzenleyerek bu olayları anma
kararı almışlardır. Fakat öylesine
provakatif olaylar yaşanmıştır ki
yerel basın ve kilisenin devreye
girmesiyle Türklere karşı saldırı için
bir ortam hazırlanmış ve 29 Ocak
1990 tarihinde 300’ün üzerinde Türk
işyeri yağmalanmış ve talan
edilmiştir. Batı Trakya Türk azınlığı
mensupları yaralanmıştır. İşte biz 29
yıldır Türklük onuruyla bir baş
kaldırının, bir direnişin yıl
dönümünü anmaya devam
ediyoruz. Bu mücadeleyi ayakta
tutuyoruz, tutmaya da devam
edeceğiz.” dedi.

“DARBECİLER İADE
EDİLMELİDİR”
Yunanistan’ın darbeci askerleri iade
etmemesi kararını da eleştiren
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Daha dün Yunan idarecileri Türk
fobisine yenik düştü. İkiyüzlülük
yaptı. Çifte standart uyguladı. Eli
kanlı FETÖ terör örgütünün hain
darbecilerini iade etmeme kararı
aldı. Bu nasıl bir demokrasi. Bu
nasıl bir işbirliği. Bu nasıl bir terörle
mücadele anlayışı. Size
sesleniyoruz. Ey Çipras sizin
insanlığı, demokrasiyi, hakkı,
hukuku layık görmediğiniz,
doğduğu topraklardan söküp
attığınız, Batı Trakya Türkleri
Ankara’dan size sesleniyor.
Söylemde değil eylemde demokratik
olun, hakkı hukuku yaşatın. Batı
Trakya Türkleri’nin haklarını verin.
Eli kanlı darbecileri iade edin.
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29 Ocaklar
Avrupa’da da anıldı

Dostluk,
komşuluk,
hukuk, adalet
kelimelerinin
hakkını verin.
Verin ki biz de
önümüzdeki yıl
Çanakkale
şehitliğinde,
ertesi yıl
Selanik'te, bir
sonraki yıl
Atina'da 29
Ocakları anarken
güzel şeyler
söyleyebilelim. Dostluktan,
kardeşlikten bahsedebilelim diyoruz.
Bizlerle birlikte olduğunuz için
hepinize teşekkür ediyorum. Ve bizlere
Türk değilsiniz, Yunanistan’da Türk
yoktur diyenlere buradan cevabımız
nettir: ‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’
diyoruz.”

“CUMHURBAŞKANI’NI
ZİYARET ETMEK İSTİYORUZ”
Necmettin Hüseyin derneğin 70.

kuruluş
yıldönümünde
Batı Trakya’daki
seçilmiş meclis
üyeleri ve
muhtarların da
dahil olacağı,
700 kişiyle
Türkiye
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ı
ziyaret etmek
üzere randevu
talep
edeceklerini, aynı heyetle sonrasında
da Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı
Pavlopulos ve Başbakan Çipras ile
görüşme imkanı arayacaklarını
belirterek, iki ülke arasında dostluk
köprüsünün oluşmasına Batı Trakya
Türkleri olarak katkı
sağlayabileceklerini söyledi.
Heyet ve katılımcılar daha sonra
gerçekleştirilen “29 Ocakları
Unutmuyoruz… Unutturmuyoruz”
konulu konferansta bir araya geldi.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi dernekler, Batı Trakya Türk
azınlığının hak arama mücadelesinde
dönüm noktası olan “29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü”nün 29.
yıl dönümünü Almanya’da düzenledikleri
çeşitli etkinliklerle andılar.

TROİDORF DERNEĞİNDE
ANMA ETKİNLİĞİ
ABTTF üyesi Troisdorf Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’nin 29 Ocak Pazar günü
düzenlediği anma etkinliğine ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf, Sebahattin
Mümin ve Mustafa Kasap ile ABTTF
Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Aptioğlu
katıldı. Dernek üyeleri ile Troisdorf ve
çevresinde yaşayan Batı Trakya
Türkleri’nin yoğun ilgi gösterdiği anma
etkinliğinin açılış konuşmasını ABTTF
Başkan Yardımcısı ve Troisdorf Derneği
Başkanı Mustafa Kasap yaptı. Kasap, tüm
katılımcıları selamladıktan sonra 29 Ocak
1988’de yapılan yürüyüşün ve iki yıl sonra
aynı tarihte yaşanan saldırıların Batı
Trakya Türk azınlığının hak ve
özgürlükleri için on yıllardır yürüttüğü
demokratik mücadelesindeki önemine
vurgu yaptı.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu da
yaptığı konuşmada, Yunan devletinin Batı
Trakya Türk azınlığının etnik kimliğini
reddetmesi ve “Türk” adıyla var olan
derneklerin yasaklanarak kapatılması
üzerine Batı Trakya Türkleri’nin 29 Ocak
1988’de Gümülcine’de bir yürüyüş
düzenlediğini, tek bir ağızdan “Türk’üz!”
diye haykırdığını, yürüyüşün Yunan polisi
tarafından şiddetle engellendiğini ve
birçok Batı Trakya Türk’ünün
yaralandığını, iki yıl sonra aynı tarihte bu
olayları anmak ve Yunan devletinin yasak
kararını protesto etmek için yine
Gümülcine’de toplanan Batı Trakya
Türkleri’nin saldırılara maruz kaldığını ve
Türk esnafın dükkanlarının
yağmalandığını söyledi. Yunan devletinin
gasp ettiği azınlığın eğitim ve din
özerkliğinin iadesi için Avrupa’da yaşayan
Batı Trakya Türkleri’nin haklı
mücadelesini ABTTF’nin öncülüğünde
yılmadan sürdürdüğünü, aynı
mücadelenin Batı Trakya’da da verildiğini
belirten Habipoğlu, son dönemde artış
gösteren ve Batı Trakya Türk azınlığını
doğrudan hedef alan ayrımcı
uygulamaların ile ırkçı temelli saldırıların
29 Ocak 1988 tarihinden önceki günleri
anımsattığını ifade etti. Ardından 29 Ocak
1988’de yaşanan olaylara bizzat tanıklık
eden ABTTF Başkan Yardımcıları

Sebahattin Mümin ve Sami Yusuf, o
günlere dair anılarını katılımcılarla
paylaştı. Konuşma ve sunumların sona
ermesini takiben ev sahibi Troisdorf
derneğinin katılımcılara ikramı olan öğle
yemeği hep birlikte yendi.
Batı Trakya Türk azınlığının etnik
kimliğini inkar edenlere karşı “Türk”
olduğunu dile getirdiği 29 Ocak tarihinin
unutulmaması ve genç nesillere
aktarılması için Almanya’nın Gütersloh,
Stuttgart ve Lippstadt şehirlerinde faaliyet
gösteren ABTTF üyesi dernekler de kendi
lokallerinde anma etkinlikleri düzenledi.

GÜTERSLOH DERNEĞİ
ABTTF üyesi Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği’nde
düzenlenen “29 Ocak Milli Direniş Günü
ve Merhum Liderimiz Dr. Sadık Ahmet”i
anma etkinliğinde, bir dakikalık saygı
duruşunun ardından derneğin sabık
başkanı İbrahim Süleyman, günün anlam
ve önemine dair bir sunum yaptı. “29
Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü” ile ilgili çocuklar
tarafından şiirlerin okunduğu ve videoslayt gösteriminin yapıldığı anma
etkinliği, derneğin yönetim kurulunun
katılımcılara yaptığı ikram ile sona erdi.
ABTTF üyesi Gütersloh ve Çevresi
Yunanistan Batı Trakya Türkleri Kültür ve
Aile Birliği’nin düzenlediği ve çocuk ve
gençlerin de iştirak ettiği “29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü»nü anma etkinliğinde derneğin
başkanı Mustafa Cambaz, 29 Ocak 1988 ve
1990 tarihlerinde yaşanan olaylar ve 29
Ocak tarihinin bir dönüm noktası olarak
Batı Trakya Türk azınlığının hak ve
özgürlükler mücadelesindeki önemi
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

STUTTGART VE GENİŞ ÇEVRESİ
ABTTF üyesi Stuttgart ve Geniş Çevresi
Batı Trakya Türkleri Aile Birliği’nin
düzenlediği anma toplantısına ABTTF
Başkan Yardımcısı İbrahim Yusuf Hüseyin
katılarak toplantıda, 29 Ocak 1988
tarihinde Batı Trakya Türkleri’nin etnik
kimliğini inkar edenlere karşı ayağa
kalkarak tüm dünyaya tek bir ağızdan
“Türk” olduğunu haykırdığı ifade edildi.

LİPPSTADT DERNEĞİ
ABTTF üyesi Lippstadt Batı Trakya
Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği de 29
Ocak Pazar sabahı dernek yönetici ve
üyelerinin aileleri ile birlikte katıldığı
dernek lokalindeki kahvaltının ardından
düzenlediği toplantı ile “29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü”nü andı.
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Kanatlı hayvanlarda viral hastalıklar
u haftaki konumuzu kümes
hayvanlarımızın sağlığını
yakından etkileyen viral
hastalıklarına ayırdık; Nedir bu
hastalıklar?... Kısaca değinelim.
Bunlardan ilki; çok bulaşıcı ve
öldürücü olan Newcastle; diğer bir
adıyla yalancı tavuk vebası
ülkemizde vede dünyada sıklıkla
görülen, yaygın bir hastalıktır.
Solunum ve sindirim yoluyla
bulaşma olur. Pis ve bakımsız,sıkışık
kümeslerde stresli hayvanlarda
hastalığın çıkışı hızlıdır. Ani
ölümlerle karakterizedir. Aşılama ve
temiz dezenfekte bir ortamla
hastalık kümesten uzak tutulur.
Kanatlıların iç organlarında
tümörler meydana getiren Marek
Hastalığı’da bulaşıcı ve öldürücüdür.
Kümesin tozlu havasına karışmış
virus hayvanları kolayca hasta eder.
Hastalığın kronik şekli 10-15 haftalık
tavuklarda görülmekle birlikte hafif
seyreder . Ölüm seyrektir. Hayvan
durgun ve iştahsız, ibik ve sakalları
solgundur. Gittikçe zayıflarlar. Bacak
ve kanatlar felçlidir. Bu yüzden
bacağın biri ileriye biride geriye
uzanır. Kanatlar düşer, yerine
gelemez, parmaklar bükülür. Göz
donuklaşır, körlük oluşur. Akut
fazda ise hastalığın seyri hızlıdır.
Tedavi yoktur. Hastalar kümesten
yok edilmeli ve kümes dezenfekte
edilmelidir.
Diğer bir bulaşıcı ve öldürücü
hastalıkta Gumboro’dur. Gençlerde
ölüm oranı %30 lara kadar
varabiliyor. Titreme, halsizlik,
zayıflama ve ishalle karakterizedir.
Daha çok et ırkı tavuklar etkilenir.
Kıç tarafındaki tüyler dışkı ve
toprakla kirlenmiş vaziyette, bayaz
ve sulu bir ishal mevcuttur. Tedavisi
yoktur. Hastalar derhal ayrılmalı,
diğerlerine güçlendirici yem
takviyeleri yapılmalıdır.
Enfeksiyöz bronşit hastalığı çok
bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır.
Yumurtayı bozar, verimi düşürür ve
ölümlere neden olur. Bunun da

B

nedeni virüstür. Burun akıntısı,
öksürükö hırıltılı solunum
karakteristik bulgulardır. Bulaşma
solunum yolu ile olmaktadır. Bazen
virüs böbreklere de sıçrar o zaman
idrar kana karışır, hayvanın ibiği
morarır. Tüyler karışır. Hayvan bol
su içer, dışkısı suludur. Altık ıslanır.
Hastalığın altıncı gününde ölümler
başlar. Etken yumurta kanallarını
bozduğundan, bu dönemde şekilsiz
yumurta da görülebilir.
Egg Drop Syndrome , Eds
Hastalığı’da yumurta kanallarını
tahrip eden, yumurta kalitesini
bozan ve %1-3 kadar da ölümle
sonuçlanan viral hastalıklardan
biridir. Hastalık yumurtanın
bozulmasından anlaşıldığı için,
yumurtlamayan tavuğun hasta
olduğu anlaşılamaz. Hastalıklı
sürüde yumurta veriminin ve de
kalitesinin düşmesi ile
karakterizedir.
Çiçek Hastalığı, nedeni virüsrür.
Sıyrık ve yaralardan deriye girerek,
içi su dolu kabarcıklar yapar.
Zamanla kurur ve düşerler. Bu
oluşumlar virüsün kaynağıdır ve
diğer hayvanlara bulaşmada önemli
role sahiptirler. Ölümlere sebebiyet
verir. Bu oran kümes kalabalık,
rutubetli ve soğuk ise artar. Deri
çiçeği ve difteri şeklinde ortaya
çıkar.
Yukarıda birkaçından bahsettiğim
bu hastalıklardan korunma yöntemi
aşılamadır. Aşı bir ilâç değildir.
Hayvanları bu tür hastalıklardan
uzak tutup korumak için geliştirilip
hazırlanmış biyolojik bir maddedir.
Aşı uygulamalarında istenilen
faydayı elde etmek için bazı
husulara dikkat etmek gerekir.
Aşılar burun-göz, gaga daldırma,
sprey, içme suyu, kanat zarına
batırma, enjeksiyon tarzında
uygulanabilir. Daha geniş bilgi için
veteriner hekiminize
başvurabilirsiniz.
Hepinize sağlıklı günler dilerim...
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Petropulos’un
ziyaretine sosyal
güvenlik yasasına
tepkiler damga vurdu

ÇALIŞMA ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı
Tasos Petropulos, Gümülcine
ziyareti sırasında çalışanların
sorun ve beklentilerini
dinledi.
27 Ocak Cuma günü
Gümülcine’yi ziyaret eden
Petropulos, Rodop Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nda
mesleki kuruluşlar ve çiftçi
temsilcileriyle biraraya geldi.
Yapılan toplantıda özellikle
sosyal güvenlik yasası ele
alındı. Bakan Yardımcısı,
hayata geçirilen Ortak Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun,
Avrupa’da kendi alanında
yapılan en önemli reform
olduğunu söyledi.
Petropulos şöyle dedi: “Bu
büyük bir değişiklik ve
reform. Önümüzdeki
günlerde çalışanlar sosyal

güvenlik primlerinin ne
kadar olduğunu ve yeni
uygulamayla ilgili ayrıntıları
öğrenecekler. Herkes için
gerçek anlaşılacaktır.
Gelecekte emeklilik kurumu
ve düzenlemesi çok daha
sağlıklı bir şekilde
çalışacaktır. Doktor, avukat
ve mühendisler için biraz
daha ağır şartlar var.”
Petropulos, maliyeye ve
sigortalara borcu olanlar için
hükümet olarak en uygun
şartlarda ödeme düzenlemesi
yapmak istediklerini
belirterek, bu konuda
kreditörlerle görüştüklerini
ve müzakere ettiklerini ifade
etti.
Bu arada, Çalışma Bakan
Yardımcısı Petropulos’un
Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’na gelişi sırasında

Rodop ilinden yaklaşık 100
kadar çiftçi protesto gösterisi
yaptı. Traktörleriyle şehir
merkezine gelen çiftçiler
Esnaf ve Sanatkarla
Odası’nın önünde yaklaşık
iki saat boyunca hükümet
aleyhine slogan attı.
Polis ise çiftçileri binanın
girişine yaklaştırmamak için
yoğun güvenlik önlemleri
aldı. Gösteri yapan çiftçilerin
temsilcileri, bakan
yardımcısıyla görüşerek
taleplerini ilettiler ve
kendisiyle önümüzdeki
günlerde Selanik’te yapılacak
fuarda tekrar görüşmek
istediklerini ifade ettiler.
Çalışma Bakan Yardımcısı
Petropulos, Gümülcine
ziyaretinde sanayi bölgesinde
de temaslarda bulundu.

Köprü Derneği, DEB
Partisi’ni ziyaret etti

Rodop – Meriç SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
genel kurula hazırlanıyor
RODOP - Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Yönetim Kurulu, 21 Ocak Cumartesi günü
yaptığı toplantıda, dernek tüzüğünün 17. maddesi
gereğince 7 Şubat Salı günü genel kurula gitme
kararı aldı.
Genel kurul toplansının Rodop eski valilik salonunda
yapılacağı bildirildi. Genel kurul iki bölümden oluşacak. İlk bölümü genel
kurul, ikinci bölümünü ise tüzük değişikliği özel oturumu oluşturacak.
Sabah saat 08:00’de başlaması öngörülen genel kurul toplantısının
öğle saat 15:00 gibi biteceği tahmin ediliyor.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 11 Şubat Cumartesi
günü aynı saatte ve aynı yerde tekrarlanacak.

Türkiye’deki Uluslararası Köprü Derneği Başkan Yardımcısı ve DEB Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet ile Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Tuzcu, 30 Ocak Pazartesi günü DEB Partisi genel
merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ile görüştüler.
Ali Çavuş, “29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü” etkinliğine katılmak üzere Batı
Trakya’ya gelen Uluslararası Köprü Derneği yöneticilerine, Batı Trakya Türk azınlığının kronikleşmiş
sorunlarının yanı sıra son zamanlarda azınlık kurumlarına yapılan baskınları ve çeşitli iddialarla
azınlık kurum başkanları ve azınlık temsilcileri hakkında başlatılan soruşturma ve yargılama
girişimlerini anlattı.

gundem_1004_Layout 1 06.02.2017 20:45 Page 11

11

GÜNDEMbilim-teknik

3 Şubat 2017

Sony GTK-XB7 Extra Bass
SONY'nin Extra Bass ailesinden bu
defaki konuğumuz, GTK-XB7 isimli
devasa hoparlörü.
Sony, Extra Bass ailesinde son
dönemde güzel ürünlerle karşımıza çıktı.
Bunlar arasında kulak üstü kablosuz bir
kulaklık olan MDR-XB50AP ve SRS-XB3
isimli Extra Bass Bluetooth hoparlörü yer
alıyordu. Bu aileden bu defa
inceleyeceğimiz ürün ise, SRS-XB3'ün
dev kardeşi GTK-XB7 oluyor.
GTK-XB7, partiyi sürekli yanınızda
taşıyabileceğiniz bir ses sistemi.
Tasarımı itibariyle daha önce
incelediğimiz kompakt boyuttaki SRSXB3'Ü temel alan GTK-XB7, boyutlarıyla
ise ondan katbekat daha büyük. Ancak
bu dev tasarımın altında güçlü bir ses
desteği yatıyor, onu baştan söylemek
gerek.
Ses sisteminin özelliklerine geçmeden
önce hemen tasarımına değinelim. GTKXB7, çift tarafında onu taşıyabilmeniz
için kulp bulunduruyor. 12 kilogram
ağırlığıyla her ne kadar taşınması biraz
zahmetli olsa da, ev partileri için mobil
formatta olması muhteşem bir şey.
İster dikey, ister yatay şekilde
kullanılabilen hoparlör, hangi yönde
yerleştirilirse yerleştirilsin sesi aynı
performansla vermeye devam ediyor.
Hoparlörün görselliğini üst seviyeye
taşıyan etken ise, LED ışıkları. Müziğin
ritmiyle hareket eden bu LED
ışıklandırmalar, böylece çevreye kulüp
atmosferi izleri taşıyor.
Hoparlörü 3 farklı renkle tercih
edebiliyorsunuz. Bizim elimizdeki
kırmızı renkli modelinin yanı sıra mavi
ve siyah renk seçenekleri de mevcut.
Kolay bağlantı ve kullanım
Sony GTK-XB7, Bluetooth ile çalıştığı
gibi kablolu olarak da bağlanabiliyor.
NFC desteği ile güçlendirilen hoparlör,

Bluetooth üzerinden çalıştırılmak
istendiğinde NFC ile kolayca bağlantı
kurmanızı sağlıyor. Akıllı telefonunuzun
NFC özelliğini açıp yalnızca hoparlöre
dokundurmanız bağlantıyı kurmak için
yeterli oluyor.
Dilerseniz hoparlörü kablolu olarak
da ses kaynağına bağlayabiliyorsunuz.
Ses girişi ve ses çıkış bağlantılarını
üzerinde taşıyan hoparlör, güç içinse
elektrik prizine bağımlı.
Yine USB bağlantısına da yer verilen
GTK-XB7, isteğe bağlı olarak bu bağlantı
noktasından da müzikleri kolayca çalma
imkanı tanıyor.
Hoparlörü uzaktan yönetebilmeniz
için kutu içeriğinde bir uzaktan
kumanda da buluyorsunuz. Kumanda
üzerinden müziği yönetebiliyor, LED
ışıklara farklı modlar atayabiliyorsunuz.
Ancak uzaktan kumanda da bir Mute
tuşunun olmaması büyük eksiklik. Zira
sesi hızlıca kısmanız gerektiğinde, bu
tuşa büyük ihtiyaç duyuyorsunuz.
Sony'nin bunu atlamış olması, oldukça
ilginç doğrusu.
Harika ses
Sony GTK-XB7, fazlasıyla güçlü ve
güzel ses veriyor. Kullandığımız süre
boyunca fazlasıyla eğlenceli vakit
geçirdiğimiz hoparlör, Extra Bass
desteğine yer vermesiyle doygun bir
müzik deneyimi yaşatabiliyor. Cihaz
üzerinde yer alan bir tuş vasıtasıyla bu
özelliği aktif / pasif hale
getirebiliyorsunuz.
Hoparlörün bu kadar güzel ses
vermesinin ardında ise ClearAudio+ ile
DSEE teknolojileri yatıyor. Zengin bir
müzik deneyimi için sesi otomatik olarak
ayarlayan ClearAudio+, böylece farklı
müzik türlerinde olduğu gibi, filmlerde
de en iyi ses kalitesinin alınmasını
sağlıyor. DSEE olarak kısaltılan Dijital

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Amatör, Esik 2) Lika,
Abrama 3) Al, Albatr 4)
Biçme, Tein 5) Oma,
Ham, Gag 6) Dm, Hap,
Ra 7) At, Ayı, Midi 8)
Asgari, Sel 9) Erkan,
Tekne 10) İnme, Dok 11)
Kg, Damper 12) Arpa,
Mo, Bol 13) Zil, Bisküvi
14) Alize, Tutak.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Alabora, Ezkaza 2)
Milim, Tar, Gril 3) Ak,
Çad, Ski, Pli 4) Taam,
Maganda 5) Leh,
Yanma, Be 6) Rab, Ahır,
Emmi 7) Batma, İt, Post
8) Erte, Pm, Ede, Ku 9)
Sarig, İskorbüt 10) İm,
Nardenk, Ova 11) Kas,
Gaile, Ilık.

SOLDANSAĞA
1) Bir engeli sıçrayarak aşmak – O yer 2) Radyum’un
simgesi – Cesur, yürekli 3) Kelime vurgusu – Bir
değer yaratan emek – Platin’in simgesi 4) İhtiyaca
yetmeyecek kadar az – Büyük kahvehane ve birahane 5) Girdap – (mecaz) Dert 6) Tanrıtanımaz kimse
– Uyarma, ihtar 7) Kayak – Müezzin çağrısı –
Tantal’ın simgesi 8) Gümüş renkli balık – Eksiksiz,
kesintisiz 9) Rubidyum’un simgesi – Koyun, kuzu gibi
hayvanların çıkardığı ses – Belli bir bölgede yaşayan
hayvanların tümü, direy 10) Ürem, nema – Çarpışma,
tokuşma, vurma 11) İklimleme aracı – (kısaca) Avrupa
Birliği 12) Protaktinyum’un simgesi – Orduda yemek
kabı 13) Kudret, iktidar – Bir süs bitkisi – Beyaz 14)
Evren – Edebi eserde işlenen düşünce.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İri taneli bezelye – Dil bilgisi, yapı bilgisi – Sert,
katı 2) Bilince takılan düşünce – İskambil kağıdı ile
oynanan bir tür kumar 3) Hareketi olmayan, duruk –
Vilayet – İlgi eki 4) (halk dili) Ağabey – Demir’in simgesi – Kauçuk çocuk memesi 5) Hint kirazı – Batı
Anadolu köy yiğidi – (farsça) Sıva aracı 6) Beddua,
ilenme – Yüksek makama sunulan mektup – Büyük
delikli kalbur 7) Ruhsal bunalım – Çırak ile usta
arasındaki kişi – Kırmızı 8) Ev, mesken – Düşmanlık
9) (fizik) Elektrik direnç birimi – Cilve, eda – (çocuk
dilinde) Yatağa atılma 10) Gözlem bildiren yazı –
Adet – Ad, ün 11) Kendi kendine söz verme –
Basamak, merhale – Amerika elmasından çıkan
zamk.

Ses Geliştirme Motoru ise, sıkıştırılmış
müzik dosyalarının kalitesinin
arttırılmasını sağlıyor. Böylece farklı
format ve kaynaklardan
dinlediğiniz müzik dosyaları,
orijinal kaydına daha yakın bir
kimlik kazanıyor.
Sony GTK-XB7'nin kaliteli ses
vermesinin yanı sıra oldukça
güçlü ses verdiğinin de altını
çizmek lazım. Müziği son ses
açarsanız, komşularınızla
başınızın derde girebileceği
konusunda sizi uyarmamızda
fayda görüyoruz. Ha, eğer bu
ses bana yetmez derseniz, o
halde birden fazla GTK-XB7'yi
kullanarak hoparlör
sistemini genişletmeniz de
mümkün. Böylesi bir
senaryoda, cihazlardan
birini "parti sunucusu"
olarak etkinleştiriyor ve
zincirdeki diğer cihazlarla
senkronize
edebiliyorsunuz.
Bu arada son olarak
Sony GTK-XB7'yi kontrol
etmek için Sony'nin
SongPal isimli
uygulamasını
kullanabileceğiniz
bilgisini de verelim. Bu
uygulama yoluyla, farklı ses
modlarını aktifleştirebilir ve ekolayzır
ayarı yapabilirsiniz.
Sony GTK-XB7, güçlü ve kaliteli ses
veren bir ses sistemi. Devasa yapıda
olmasına karşın tek parça taşınabilir bir
platform olmasıyla, müziği ve dolayısı ile
partiyi farklı mekanlara taşıma olanağı
tanıyan cihaz, LED ışıklandırmalarıyla
da dinleyicileri kolayca havaya
sokuyor.Eğer bu tür ürünler ilginizi

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

2

3

4

5

çekiyorsa ve genellikle yoğun bass
sesli müzikler dinliyorsanız, mutlaka bir
tekno markette denemenizi öneriyoruz.
Zira bu sesi anlatmamız pek mümkün
değil.
Müziği seven her kesimden kullanıcı
Sony GTK-XB7'yi beğenecektir. Ancak
hoparlör, özellikle yoğun baslı
müziklerle partiye hayır diyemeyenlerin
ilgisini çekecek.

6

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Müzik albümlerinin kaydı, “müzik kayıt stüdyosu”nda yapılır. Kayıt
stüdyosunu tanımak, bir müzik albümünün nasıl kaydedildiğine ve kayıt için
kimlerin hangi işlerden sorumlu olduğuna bir göz atmak ister misiniz?
Müzik kayıt stüdyolarında seslerin kaydedilmesi ve işlenmesi bilgisayarda,
özel müzik yazılımları kullanılarak gerçekleştirilir.
Müzik kayıt stüdyosunda, bir müzik albümü projesinin gerçekleştirilmesi
için yapılacak işleri planlayan kişiye “yapımcı” ya da “prodüktör” denir.
Yapımcı en başta, albüme koyulacak parçaların seçilmesinde rol oynar.
Sonra aranjörle birlikte müzik parçalarını son haline getirip kayda hazırlar.
Tüm sesleri kaydeder ve birleştirir. Stüdyodaki en büyük sorumluluk ona
aittir. Yapımcı, genellikle ses ve kayıtla ilgili konularda bilgi sahibi olan iyi
bir müzisyendir. Kimi zaman müzik parçaları bestelenirken de katkıda
bulunur.
Bir sesbilim (akustik) uzmanı tarafından özel olarak tasarlanan
müzik kayıt stüdyosu iki ana bölümden oluşur.
Müzisyenlerin müzik aletlerini
çaldıkları ve şarkı
söyledikleri stüdyo ve
kayıtla ilgili aygıtların
bulunduğu kontrol odası.
Her iki bölümün de
duvarları, seslerin
yansımasını önleyen özel
bir malzemeyle kaplıdır. Bu
sayede daha nitelikli ses
kayıtları yapılabilir.
Bir müzik albümü
projesinde “aranjör”ün rolü
de önemlidir. Aranjör, müzik
parçalarının düzenlemesini
yapar. Müzisyenlerin
özelliklerini göz önünde
bulundurarak müzik aletlerinin
ve vokalistlerin uyumunu
sağlar. Şarkıların ritmini
belirler.
Kayıt sırasında mikrofonların nereye yerleştirileceği bile büyük önem taşır.
Bu yüzden stüdyoda bir kayıt mühendisi bulunur. Kayıt mühendisi, kayıt
sırasında kullanılacak elektronik aygıtları düzenler, kurar ve ayarlar.
Kayıt işlemi, mikrofonla başlar. Mikrofon, ses dalgalarını elektrik
sinyallerine çevirir. Elektrik sinyalleri, mikrofonun kablosu aracılığıyla bir
“amplifikatör”e, yani ses yükselticiye ya da doğrudan kayıt aygıtına iletilir.
Ses kaydı, ses dalgalarının elektriksel ya da mekanik olarak bir manyetik bant

ya da plağa yazılması ya da
bir bellekte depolanması
işlemidir.
Kayıt sırasında, müzik
parçalarını oluşturan tüm
sesler, örneğin davul sesi,
elektrogitar sesi, bas gitar sesi
ve vokal birbirinden ayrı olarak
kaydedilir. Buna “kanal kayıt”
adı verilir. Bu aşamada, ilk önce
davul ya da bas gitar sesi
kaydedilir. Öteki müzik aletlerini
çalan ya da şarkı söyleyen
müzisyenler kendi ses kayıtları
yapılırken kulaklıkla bu sesleri
dinler. Böylece davul ya da bas
gitar sesine uygun olarak çalıp
söyleyebilirler. Bir müzik parçası
için genellikle en son olarak vokal ve
varsa geri vokallerin kayıtları yapılır.
Farklı ses kaynaklarının
kayıtlarının her biri birer “kanal” olarak adlandırılır. Aslında bu,
ses kaydında manyetik bantların kullanıldığı zamanlardan kalma
bir ad. Kayıt yapılan manyetik bantların her birinin üzerinde,
farklı ses kaynakları için ayrılmış kanallar bulunurdu. Ancak, bu
kanalların sayısı sınırlı olduğu için, yalnızca belli sayıda
kaynaktan ses kaydı yapılabiliyordu. Günümüzde kayıtlar
bilgisayarla yapıldığı için bu sayı neredeyse sınırsız.
Kanal kayıttan sonra sıra “miks” olarak adlandırılan
aşamaya gelir. Bu, kaydedilen tüm seslerin birbiriyle uyumlu
bir bütün oluşturacak biçimde birleştirildiği aşamadır. Bu
aşamada yapımcının deneyimine, müzik bilgisine ve beğenisine
büyük iş düşer. Yapımcı, kanallardaki seslerin her birini elden geçirir, bazı
özelliklerini yeniden düzenler. Bazı bölümler yeniden kaydedilir. Sonunda,
kaydedilen tüm sesler birleştirilir ve tek bir kayıt elde edilir.
Kayıt sona erdikten sonra, “mastering mühendisi”, birleştirilen tüm sesleri
bir CD’ye aktararak çoğaltılabilir hale getirir. Bu, bilgi ve deneyim gerektiren
bir iştir. “Master” adı verilen bu CD çoğaltılıp basılması için müzik şirketine
teslim edilir.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...
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Uç Karkar Uç
Bahar gelmiş, ağaçlar renk
renk çiçek açmış. Ormandaki
tüm canlılar bahar geldiği
için mutlu ve heyecanlıymış.
Ancak herkesten daha
heyecanlı olan birileri
varmış: Karga ailesi…
Anne karga ve
baba
karga,
dünyaya
gelecek olan yavruları
için hazırlık yapıyor,
yuvalarını
temizliyorlarmış.
Temizlik işi bitince
anne karga dört küçük
yumurta yapmış.
Yumurtaların üzerine
oturmuş. Beklemiş, beklemiş…
Sonunda yumurtalar
çatırdayarak kırılmaya
başlamış. Minik kargalar
yumurtalarından bir bir
çıkmış.
Anne karga ve baba
karga o kadar
mutluymuş ki! Önce
yavrularına birer isim
bulmuşlar. Carcar, Çarçar,
Tartar ve Karkar…
Sonra anne karga ve baba
karga hemen yiyecek
aramaya başlamışlar. Minik
yavrularını beslemeleri
gerekiyormuş.
Anne ve babalarının
getirdiği yiyeceklerle
beslenen minik kargalar
günden güne büyümüş,
güçlenmiş.
Bir gün baba karga
yavrularına dönerek,
- Yavrularım, bugün
önemli bir gün, demiş.
Yavrular hep beraber

Sizin köşeniz
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sormuş:

-Neden
baba?
- Çünkü bugün
Uçmayı öğreneceksiniz!
Şimdi, hepiniz yuvanın
önünde durum. Size
yapmanız gerekenleri
anlatacağım.
Dört minik yavru
heyecanla yuvanın
önüne gelmiş.
Babalarının
söyleyeceklerini
beklemeye
başlamışlar.
Baba karga uçmuş ve
yuvanın karşısındaki dala
konmuş.
- İşte başlıyoruz
yavrularım, deyip birkaç defa
kanat çırpmış. Sonra da

minik kargalara nasıl
uçacaklarını
göstermiş.
Önce

kanatları
çırpalım. Sonra zıp zıp
zıplayalım. Havada süzülüp
bir dala yavaşça konalım.
Anladınız mı yavrularım?
Carcar, Çarçar ve Tartar,

- Anladık babacığım,
diye

bağırmışlar.
Ama Karkar başını önüne
eğmiş ve hiçbir şey

Ecrin Ahmet - 5 yaş
GÜMÜLCİNE

Konu:
Arkadaşlarımı
ve onlarla
evimizin
bahçesinde
oynamayı
çok seviyorum.

söylememiş. Çünkü o,
uçmanın çok zor olduğunu
düşünüyormuş.
Kardeşleri bir bir uçup
karşıdaki dala konarken
Karkar,
- Ben

uçamam. Yapamam…
Bu çok zor bir iş, deyip
duruyormuş kendi
kendine.
Baba karga,
- Zor değil
yavrum.
Söylediklerimi
yaparsan ve
kendine
güvenirsen
göreceksin, deyip
onu
cesaretlendirmeye
çalışmış.
Ama fayda etmemiş.
Karkar uçmak için
uğraşmıyormuş bile!
O sırada gökyüzü aniden
kararmış. Çok sert bir rüzgar
esmiş. Rüzgar, Karkar’ı
savurup yuvadan aşığı
fırlatmış. Baba karga ve
minik kargalar çok korkmuş.
Hepsinin gözleri korkudan
kocaman kocaman olmuş.
Ardından şiddetli bir
yağmur başlamış. Karkar,
yağmur damlaları gibi yere
düşmek üzereymiş.
Baba karga, Karkar’ı
kurtarmak için bir yandan
ona doğru uçuyor, diğer
yandan da,
- Uç Karkar… Yapabilirsin!
Kanatlarını çırp yavrum,
diye bağırıyormuş.
Karkar kendi kendine,
- Uçmalıyım! Uçmam
lazım, deyip kanatlarını
çırpmaya başlamış.
Yere düşmesine çok az
kalmış ki… Bir de bakmış
yavaş yavaş yükseliyor,
gerçekten de uçuyormuş!
Uçmuş, uçmuş… İlk
bulduğu dala konmuş.
Baba karga da hemen
Karkar’ın yanına gelmiş.
Yavrusunu kanatlarının
arasına alıp ona sımsıkı
sarılmış.
- Yavrum, bizi çok
korkuttun. Neyse ki sonunda
uçmayı başardın da kötü bir
şey olmadı, demiş.
- Ben de korktum
babacığım. Hem sen
haklıymışsın, uçmak o kadar
da zor değilmiş!
- Tabii ki yavrum… Ne
yapacağını bildiğin ve
kendine güvendiğin sürece
hiçbir şey zor değildir. Hadi
şimdi kardeşlerini de alıp
yuvamıza gidelim. Eminim
anneniz sabırsızlıkla sizi
bekliyordur.
Anne karga, uçmayı
öğrenen yavrularına güzel
bir sofra hazırlamış. Her
birini ayrı ayrı tebrik etmiş.
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Kanser düşmanı muhteşem ikili
Uzmanlar kanserin neredeyseyüzde 30’unun yanlış beslenmeden
kaynaklandığını belirtiyorlar.
Kanserin riskini en aza indirmek
ve sağlıklı yaşamak için size önereceğimiz kanser düşmanı ve
muhteşem ikili sayılan besinleri
günlük beslenme planınızda sıklıkla yer verebilirsiniz.
CEVİZ - BAL İKİLİSİYLE
KANSEROJEN ETKİLERİ
YOK EDİN
Kansere karşı doğal besinlerin
gücü bilinen bir gerçektir. Doğal
besinleri birlikte tüketerek de
kanser riski daha da
azaltılabilir. Birlikte tüketilmesi
önerilen mucize ikililerin
başında ceviz ve bal gelir.
Ceviz, yüksek antioksidan
etkisi ile kanseri önleyen
besinlerin başında yer alır.
Cevizi kaynağı bilinen doğal bir
bal ile tüketmek kansere karşı

önleyici etkisini artırır. Her gün
istenirse ara öğün olarak 2-3
ceviz ve 1 tatlı kaşığı bal
tüketmek, kanserojen
maddelerin etkisinin vücuttan
uzaklaşması sağlayarak kanser
oluşumunun önlenmesine
yardımcıdır.

KANSERLE MÜCADELE
İÇİN TAHİN PEKMEZ
İçerdiği birçok vitaminler ve
mineraller göz önünde
bulundurulduğunda tahin ve
pekmezin birlikte tüketilmesi

doku ve organların daha iyi
çalışmasına ve kanserojen
maddelerin vücuttan
uzaklaştırılmasına yardımcı
olur.
Özellikle tahinin DNA
hasarını önleyen yapısıyla
kanserle mücadele eden bir
besin olduğu bilinmektedir.
Yüksek ısılarda işlem
görmeyen tekniklerle üretilmiş
tahin ve pekmezin tercih
edilmesi daha sağlıklıdır.Gün
ışığına maruz bırakılmamaları
ve açıldıktan sonra
buzdolabında saklanmaları
önerilir.

hücrelere zarar veren maddelere
karşı savaşır ve bu maddeleri
etkisiz hale getirmektedir.
Tarçın ile birlikte tüketildiğinde
organların korunması ve kronik
hastalıkların önlenmesinde
yardımcı olabileceği gibi iştah
kontrolünün yapılmasında da
etkilidir.
En güçlü antioksidanlar biri
olan tarçın, vücudu serbest
radikallerin zararlarından korur.

BADEM VE YOĞURT
HÜCRELERİ
SAĞLIKLA BESLER

SÜTÜNÜZÜ TARÇINLA İÇİN
Sağlıklı bir yaşam için
tüketilmesi gereken süt; protein,
karbonhidrat, kalsiyum, fosfor,
potasyum, çinko, A-B-D-E ve K
vitaminleri ile kanserin
önlenmesine yardımcı olur.
İçeriğindeki vitaminler ile
mide, meme, kolon ve
yumurtalık kanserine
yakalanma riskini
azaltmaktadır.
İçerdiği E vitamini ile

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar
içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu eden
gündemler var. Bugünlerde hayatın hoş
yanlarına açıksınız.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Son
dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde
derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

Badem kansere karşı önleyici
olan yağlı tohumların başında
gelir. Özellikle antioksidan
etkisi ile birlikte hücrelerin
sağlığını koruyan ve kanserojen
maddelerin vücuttan
uzaklaşmasını sağlayan badem
ve yoğurt birlikte tüketildiğinde
bu etkisini katlamaktadır.
Badem ve yoğurt ikilisi
hücreleri sağlıkla besler. Yoğurt
hücrelerin düzenli beslenmesini
sağlarken özellikle besleyici
etkisi ile de kanseri önlemede
bademe yardımcı olan

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,
tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir.

besinlerin başında gelir.

HAFTADA 3-4 KEZ BALIK
SALATA TÜKETİN
Balığın içinde bulunan omega 3
ve 6 yağ asitlerinin kanser
riskinin gelişmesini önlemede
önemli bir rolü bulunmaktadır.
Omega 3 ve 6 yağ asitlerinden
zengin balıklar tercih ederek
haftada 2-3 kez tüketmek
kansere karşı koruyucu özellik
sağlar. Balığın salata ile birlikte
tüketilmesi kanserojen
maddelerin vücuttan
uzaklaşmasına ve hücrelerin
kontrollü olarak çalışmalarına
yardımcı olur.
Anemi riskini ortadan
kaldırır ve demir emilimi için
birebirdir. Salata malzemesi
olarak kullanılan sebzelerde var
olan molibden, demir, kalsiyum
ve A, C, E vitaminleri kansere
karşı önleyici etki
göstermektedir.
Marul, kıvırcık, salatalık,
maydanoz, tere, nane, roka,
biber, limon gibi sebzeler ile
yapılan salataları günde 2-3
porsiyon olacak şekilde
tüketebilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel
konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni
girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu
süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler
sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak.

Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya
gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak
önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç
duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni
adımlar atılabilir. Yeni haberler
gündeminizi değiştirebilir.
Ufukta yolculuk var.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında
kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.
Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı.

Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni
projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.
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Basketbol Federasyonu Başkanı
açıklamalarıyla gündem yarattı
YUNANİSTAN finalinin,
azınlığın şiddet olayları
yaratacağı endişesiyle İskeçe
şehrinde yapılmamasının
kararlaştırıldığı belirtildi.
Basketbol Federasyonu Başkanı
Yorgos Vasilakopulos,
İskeçe’nin hassas bir bölgede
olduğunu kaydedek, “İki
takımın ordularının yanı sıra
Müslüman azınlığın da olaylara
karışmasından korktuk.
Problemi toplumun kendisi
yarattı. Burada Dalaras bile
konser veremiyor.” ifadelerine
yer verdi. Açıklamalarıyla
büyük tepkiye neden olan
Vasilakopulos, söylediklerinin
çarpıtıldığını iddia etti.
Basketbol Federasyonu
Başkanı Vasilakopulos bir radyo
istasyonuna yaptığı
açıklamada, basketbol kupa
finalinin adeta “milli mesele”
haline getirildiğini söyledi.
Vasilakopulos şöyle dedi: “Kupa
finali için en iyi yeri bulmaya
çalışıyoruz. Güvenlik
önlemlerinin tam olarak
uygulandığı bir yer bulmamız
gerekiyor. Daha önce farklı
deneyimler yaşadık. Bu nedenle
daha iyi bir çözüm arıyoruz.”
Kupa finalinin daha önce
kararlaştırıldığı
gibi

İskeçe’de yapılmayacağını
vurgulayan Vasilakopulos,
federasyon yönetim kurulunun
polisle yaptığı toplantıdan
sonra finalin Larisa veya
Atina’da yapılmasının
kararlaştırıldığını söyledi.
Final karşılaşması
Panathinaikos ile Aris takımları
arasında yapılacak.

“İSKEÇE HASSAS
BİR NOKTADA”
Basketbol Federasyonu Başkanı
Vasilakopulos, Larisa’da çiftçi
eylemleri olmasının da bir
dezavantaj olduğunu ifade
ederek, “İskeçe hassas bir
noktada. İki takımın ordularının
yanı sıra Müslüman azınlığın da
olaylara karışmasından
korktuk.” dedi.

“AÇIKLAMALARIM
ÇARPITILDI” İDDİASI
Vasilakopulos’un sözkonusu
açıklaması Batı Trakya Türkleri
arasında olduğu kadar ülke
genelinde de büyük tepki
yarattı. Federasyon Başkanı
Vasilakopulos, 2 Şubat
Perşembe günü yaptığı yazılı
açıklamada, sözlerinin
çarpıtıldığını iddia etti.
Açıklamaların kamuoyunu
yanıltma amacına yönelik
olarak çarpıtıldığını öne süren
Vasilakopulos, “Benim
sözlerim, karşılaşma sırasında
karşı karşıya olacak 3 – 4 bin
kişilik taraftar ordusunun
şehirde olması ve İskeçe’deki
nüfusa yapacağı olası etkilerine
dikkat çekmek amacındaydı.
Anlayan anlar.” ifadelerine yer
verdi.

Vasilakopulos’a tepki
çığ gibi büyüdü!
YUNANİSTAN Basketbol Federasyonu
Yorgos Vasilakopulos’un açıklamaları, Batı
Trakya Türkleri’nin sert tepkisine neden oldu.
Vasilakopulos’un, Yunanistan Basketbol Kupa
Finali’nin İskeçe’de yapılmaması kararına
gerekçe olarak azınlığın varlığını ve azınlığın
olaylara karışacağı endişesini dile getirmesi
büyük tepki yarattı.
Vasilakopulos’un açıklamalarıyla ilgili
olarak Batı Trakya Türkleri sosyal medya
ortamında çok sayıda paylaşımda bulundu.
Basketbol Federasyonu Vasilakopulos’un
azınlıktan özür dilemesini talep eden azınlık
mensupları, azınlığı hedef gösteren
açıklamaları kınadı.
Federasyon başkanıyla ilgili paylaşımlar
sosyal medya ortamında bütün hızıyla devam
ederken, azınlık temsilcileri de Yorgos
Vasilakopulos’un açıklamalarına tepki
gösterdi. Bölgedeki çok sayıda yerel yetkili de
Basketbol Federasyonu Başkanı’nın
açıklamalarını eleştirdi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Rodop
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf, Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, BTTDD ve ABTTF yaptıkları
açıklamalarla Basketbol Federasyonu
Başkanı’na tepki gösterdi. Azınlık temsilcileri,
Spor Bakanı’nı da göreve çağırdı.

AHMET METE: “MEMLEKETİNİ
TANIMAYAN BİR KİŞİYİ KINIYORUM”
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete sosyal medya hesabından konuyla
ilgili şu paylaşımda bulundu: “Hayretle,
şaşkınlıkla son günlerin olaylarını izlemeye

devam ediyoruz.Sanki azınlık dün biryerlerden
bu memleketlere geldi yerleşti. Azınlık ve
çoğunluk hiç beraber yaşamamış. Komşuluk
yapmamış. Yabancı biri bu konuşulanları
dinlese Müslüman ve Hıristiyan halklar
arasında düşmanlık, kavga, ölümler varmış
zanneder. Halbuki bu iki halk tuzu bittiğinde
bakkaldan değil birbirinden tuz ister.
Acılarında, sevinçlerinde hep beraber olurlar.
Bu iki halk birbirinden hiç korkmaz ve
birbirlerine güvenir. Politikacılar bu insanları
bazen sıkıntıya sokuyor, lakin futbolculardan
böyle saçmalıklar pek duyulmazdı. Hayretlerle
basketbol federasyon başkanının
konuşmalarını okudum. Kendi memleketini ve
insanını tanımayan bu kişiyi esefle kınıyorum.
Bu saçmalıklar bizleri ancak uyanık tutar. Siz
siz olun insanları sevin saygı duyun. Saçma
insanlara da gülüp geçin.”

MUSTAFA MUSTAFA:
“LA HAVLE, LA HAVLE”
Rodop Milletvekili Mustafa sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere
yer verdi: “La havle, la havle. Basket
Federasyonu Başkanı Sn Vasilakopulos
Ksanthi’de yapılması düşünülen Kupa Finali
için bölge için ağza alınmayacak sözler sarf
etmiş, zırvalamış. Yaşından, bunaklığından
dolayı söylediyse eh Kadir Mevla’m düşünsün,
bakim, sosyal hizmet kurumları gereğini
yapsın. Aklı, fikri yerindeyse, hala başkanlıkta
duracaksa lütfen Spor Bakanlığı, Adalet ,
Kamu Düzeni Bakanlığı gereğini yapsın. Kadir
Mevla’m cemil cümlemize akil fikir, zihin
açıklık ve doğruluğu versin.”
Devamı 16. sayfada
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Vasilakopulos’a tepki “Irkçı ve kabul
edilemez
çığ gibi büyüdü!
açıklamalar”
Devamı 16. sayfada

HÜSEYİN ZEYBEK:
“İSKEÇELİLERİ VE
AZINLIĞI ÜZMÜŞTÜR”
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Basketbol Federasyonu Başkanı’nın
İskeçe’deki azınlığı İskeçe halkından
ayırmasının bile yanlış olduğunu
kaydederek, “Bu görüşler sayın
Vasilakopulos’un kişisel görüşleri mi, yoksa
bazı kurumlardan bilgisi mi var? Bu
açıklamalar bütün İskeçelileri ve azınlığı
üzmüştür. Bu açıklamalar sadece aşırı
sağcılara yaramıştır.” dedi.
Federasyon Başkanı Vasilakopulos’un
sözlerini geri almasını beklediğini ifade eden
Zeybek, Vasilakopulos’un İskeçe’ye gelmesi
gerektiğini söyledi.

İLHAN AHMET: “DEVLETİN
YETENEKSİZLİĞİNİN İSPATIDIR”
Bir spor karşılaşmasının belirli bir yerde
gerçekleşmemesi için sebep sunarken,
Yunanistan’ın bir coğrafi bölgesi olan
Trakya’yı ve orada azınlığın var oluşunu
sebep olarak kullanmaya kimsenin hakkı
olmadığını söyleyen Milletvekili İlhan
Ahmet, “Bu, belirli bir nüfus özelliğinden
dolayı, bir spor karşılaşmasının sorunsuz bir
şekilde gerçekleşmesine garanti veremeyen
bir devletin yeteneksizliğinin açık bir
ıspatıdır. Ne zamandan beri, bir toplumda
bir azınlığın varoluşu, bir spor
karşılaşmasının gerçekleşmesine tehdit
oluşturuyor, hatta ve hatta, takımların
holiganları ve aşırı siyasi oluşumların
taraftarları bahane olarak kullanılıyor? Bu
ayıp karşısında hükümetin artık tek bir
seçeneği kalıyor; o da, basket kupa finalinin
İskeçe’deki kapalı spor salonunda
gerçekleştirilmesini sağlamak.” ifadelerini
kullandı.
İlhan Ahmet, konuyla ilgili Spor Bakanlığı
Müsteşarı ve Atletizm Federasyonu Genel
Sekreteri İulios Sinadinos şikayette bulundu.

AYHAN KARAYUSUF:
“HESAP VERMELİDİR”
Rodop Milletvekili Ayhan Karayusuf da
konuyla ilgili kısa açıklamasında federasyon
başkanının ayrıştırıcı olduğunu belirterek,
“Basket Federasyonu Başkanı’ndan
ayrıştırıcı sözler. Bölge toplumu olarak hesap
vermesini bekliyoruz.” dedi.

DEB BAŞKANI: “AZINLIK HİÇBİR
ZAMAN ŞİDDETE PRİM VERMEMİŞTİR”
Basketbol Federasyonu Başkanı’nın sözlerini
ırkçı ve sorumsuzca yapılmış açıklamalar
olarak nitelendiren DEB Partisi Genel
Başkanı, “Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik bu çirkin ithamı şiddetle kınıyor,
bulunduğu makamı ivedilikle terk etmesini
bekliyorum. İstifa gibi onurlu bir müesseseyi
kullanmadığı takdirde kendisinin bağlı
olduğu ilgili bakanın gereğini yapmasını
bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFÇOVA BELEDİYE
BAŞKANI CEMİL KABZA
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
“Basketbol Federasyonu Başkanı’nın azınlığı
suçlayıcı ve hedef gösterici açıklamalarını

kınıyorum. Federasyon Başkanı Yorgos
Vasilakopulos azınlıktan özür dilemelidir.”
dedi.

KOZLUKEBİR BELEDİYE
BAŞKANI RIDVAN AHMET
Basketbol Federasyonu Başkanı’nın
açıklamalarına bir tepki de Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’ten geldi.
Ahmet, “Yunanistan Basketbol Federasyon
Başkanı Yorgos Vasilakopulos'u basketbol
kupa finali maçının oynanacağı yer ile ilgili
yaptığı ırkçı açıklamalarından dolayı
şiddetle kınıyorum.Ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik krizi göz önünde
bulundurarak din, dil, ırk gözetmeksizin
birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan
bu günlerde yapılan bu açıklamanın
bölgedeki barış ve huzuru bozmaktan başka
bir amacı olmadığını düşünüyorum. Ülkenin
barış ve huzuru için derhal görevinden istifa
etmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

BTTDD: “AZINLIK HER DAİM
BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLMUŞTUR”
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı
Trakya Türk azınlığının gerçek dışı
söylemlerle rencide edildiğini söyledi.
Hüseyin, “Bu açıklamalar sadece ve sadece
fanatik aşırı milliyetçi gruplara hizmet
etmekten başka hiçbir işe yaramayacağı gibi
var olan gerçekleri de değiştirmeyecektir. Bu
sebeple Vasilakopulos, eğer aklı melekelerini
yitirmemiş ise bu açıklaması ile rencide
ettiği Batı Trakya Türk Azınlığından özür
dilemeli ve derhal istifa etmelidir.” dedi.

ABTTF: “IRKÇI ZİHNİYETİN
DIŞAVURUMUDUR”
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
Başkanı Halit Habipoğlu açıklamasında,
“Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı
Yorgos Vasilakopulos’un haddini aşan ve
gerçeklerle bağdaşmayan açıklaması
tamamen ırkçı bir zihniyetin dışavurumudur
ve kesinlikle kabul edilemez. Yunanistan’da
çoğunluk ile bir arada barış içerisinde
yaşayan Batı Trakya Türk azınlığı, her daim
kanunlara saygılı olmuş, tarihin hiçbir
döneminde şiddet olaylarına karışmamış
olup haklı mücadelesini demokrasi ve
hukuk kuralları içerisinde sürdürmektedir.”
ifadelerini kullandı.

ÖNDER MÜMİN: “BAKANI
GÖREVE DAVET EDİYORUZ”
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin de yaptığı
açıklamada, “Basketbol Federasyonu
Başkanı Vasilakopoulos’un faşist
beyanlarını kınıyorum. Sözleri gerçek dışı
olup, terbiyesizliktir, haddini bilmezliktir.
Azınlığımız dünyanın en barışçıl ve kanuna
saygılı azınlığıdır. Spordan sorumlu bakan
yardımcısını göreve davet ediyoruz. Kupa
finalinin de bu sene İskeçe, önümüzdeki
sene de Gümülcinede oynanmasını
öneriyorum.” dedi.
Bu arada Vasilakoplulos’un
açıklamalarına, İskeçe Belediye Başkanı
Babis Dimarhopulos, İskeçe İlinden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Kostas Zagnaferis,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos Petridis,
çok sayıda yerel yönetici ve temsilci de tepki
gösterdi.

HELSİNKİ İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras, Basketbol
Federasyonu Başkanı Yorgos
Vasilakopulos’un açıklamalarına
tepki gösterdi.
Sözkonusu açıklamaların yabancı
düşmanlığı içerdiğini, kabul
edilemez ve ırkçı olduğunu ifade
eden Panayotis Dimitras, “Müslüman
azınlığın karışmasından korktuk,
diyerek azınlığın olay yaratacağını
ima ediyor. Böyle bir olay geçmişte
hiç yaşanmamış. Azınlık üyeleri
kısmen bile bu tür olaylara
karışmamış. Bu kabul edilemez ve
ırkçı bir açıklamadır.” dedi.
Konuyu adalete taşımayı ve suç
duyurusunda bulunmayı
düşündüklerini söyleyen Dimitras, “Sayın federasyon başkanı birinci
açıklamasından sonra ikinci bir açıklama daha yaptı. İkinci açıklaması
suç unsurunu ortadan kaldırsa da, açıkamasındaki cüretkar tavır ve özür
dilememesi, inandırıcı olmadığını gösteriyor.” dedi.

“FİNAL MAÇI İSKEÇE’DE YAPILMALIDIR”
Sözkonusu açıklamanın hükümet, siyasi partiler ve azınlığın tüm
kesimleri tarafından kınanmasının çok önemli olduğunu ifade eden
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi Dimitras,
“Şimdi Yunanistan Baketbol Federasyonu’nun somut pişmanlığını ortaya
koyması bakımından kupa finalinin İskeçe’de organize edilmesi gerekiyor.
Kaldı ki Yunanistan’da bir spor karşılaşmasında kamu düzenini tehdit
edecek olaylar öngörüldüğü zaman taraftarların katılmasını engelleyen
yasal düzenlemeler de var. Gerek görüldüğü takdirde bu da
uygulanabilir.” diye konuştu.

“Final maçı İskeçe’de yapılsın”
YUNANİSTAN Belediyeler
Birliği, Basketbol Kupa Finali’nin
İskeçe’de yapılmasını istedi.
Yunanistan Belediyeler Birliği,
İskeçe Belediye Başkanı Babis
Dimarhopulos’un talebi üzerine,
basketbol kupa finalinin İskeçe’de
yapılması için hareket geçti.
Belediyeler Birliği, federasyon
başkanının özür dilemesi yerine,
final karşılaşmasının İskeçe’de

yapılmasını talep eden bir
açıklama yayımladı.
Yunanistan Belediyeler Birliği,
final maçının İskeçe’de yapılması
halinde yönetim kurulunun da
maçı izleyeceğini duyurdu.
Belediyeler Birliği’nin
açıklamasında, Spor
Bakanlığı’ndan da sözkonusu
olayla ilgili olarak tavır alması
istendi.

Muzaffer Kabza suç duyurusunda bulundu
İSKEÇELİ avukat Muzaffer Kabza, Yunanistan Basketbol Federasyonu
Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Federasyon başkanı Yorgos Vasilakopulos’un basketbol kupa finali
maçının İskeçe’de yapılamasıyla ilgili olarak azınlığı hedef gösteren
açıklamalarını eleştiren Kabza, suç duyurusunu İskeçe
savcılığına sundu. Suç duyurusunda Vasilakopulos’un
yalan ve asılsız haber yaydığı belirtilirken,
sözkonusu açıklamaların bugüne kadar hiç
bozulmayan İskeçe’deki iki unsur arasındaki uyumu
tehdit edebileceği vurgulandı. Açıklamaların, tüm
İskeçelileri kişisel ve kollektif olarak rencide ettiği de
kaydedildi.
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan İskeçeli
avukat Muzaffer Kabza, “Sayın Vasilakopulos yaptığı
açıklamarla Batı Trakya Türk azınlığını rencide
etmiştir. Böyle açıklamalar ancak fanatik aşırı
milliyetçi bireylerden veya gruplardan gelebilir.
Bu açıklamaları şiddetle kınıyorum. Sayın
Vasilakopulos’dan Batı Trakya Türk
azınlığından özür dilemesini ve derhal
istifa etmesini talep ediyorum.” dedi.

gundem_1004_Layout 1 06.02.2017 20:45 Page 17

BİHLİMDER, İmam
Hatipli öğrencilerle
kahvaltıda buluştu
GÜMÜLCİNE’deki Batı
Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları
Derneği (BİHLİMDER)
yetkilileri, yarıyıl tatilini
nedeniyle Batı Trakya’ya
bulunan Türkiye’deki İmam
Hatip ortaokul ve liselerinde
okuyan öğrencilerle 28 Ocak
Cumartesi günü BİHLİMDER
Kültür Merkezi’nde kahvaltıda
bir araya geldi.
BİHLİMDER tarafından
yapılan açıklamada, “Güzel ve
sıcak bir ortamda gerçekleşen
kahvaltıya, Gümülcine, İskeçe
ve Dedeağaç bölgelerinden
katılan İmam Hatipli
öğrencilerle tanışma ve
kaynaşma imkanı elde edildi.
Derneğin tanıtımı ve
faaliyetleri hakkında bilgi
verildikten sonra, BİHLİMDER
Kültür Merkezi’nin
kendilerinin bir mekanı olduğu
hatırlatıldı. BİHLİMDER’in, her
zaman kendilerinin yanında
olduğu, güzellikleri ve
sıkıntıları paylaşma, beraber
düşünme ve birlikte çözüm
üretme noktasında tüm Batı
Trakya Müslüman Türk
toplumunun ihtiyacına dönük
olarak geleceğimizin umudu ve
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Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Sabır ve zafer ikiz kardeştir
abrın başarılarımızda
önemli bir yeri vardır.
Çünkü bütün başarılar
ümitsizliğin esiri olmadığımız ve
sabretmeyi öğrendiğimizde elde
edilir. Diyebiliriz ki, sabır
başarının zorunlu koşuludur.
İslâm bilginleri arasında sabır
üzerine özel bir kitap kaleme
alan İbni Kayyım El- Cevziyye,
sabrın hem etimolojik hem dini
boyutlarını açıklamıştır. ElCevziyye, Kur’an-ı Kerim’de yer
alan sabır âyetlerinden
hareketle yazdığı çok önemli
hususlara parmak basıyor.
Sabır ve başarı motiflerini
taşıyan ve bize rehberlik edecek
bu kitaptan iki alıntıyı sizlerle
paylaşmak istiyorum. Biri “Sabır
ve zafer ikiz kardeştir” başlıklı,
diğeri ise sabrın sözcük
anlamının irdelendiği “Sabrın
hakikati” başlıklı yazı.
“…Bilmiş ol ki, Allah Teâlâ
sabrı tökezlemeyen bir at,
körlenmeyen bir kılıç, bozguna
uğramayan bir ordu, yıkılmayan,
hatta gedik bile açılamayan
kuvvetli bir kale kılmıştır. Sabır
ile zafere ulaşma iki kardeştir,
bunlar bir anadan süt emmiş ve
hiçbir zaman birbirinden
ayrılmayacaklarına dair yemin
etmişlerdir.
Zafere ulaşmak, sabırdan
sonra gelir, ferahlık ve sevinç
üzüntüden sonra gelir, güçlük ve
sıkıntıdan sonra gelir. Sabır,
sahibine silâhsız ve hazırlıksız
bir ordudan daha çok
yardımcıdır. Sabrın zaferdeki
yeri, vücuttaki baş gibidir.
Allah Teâlâ Kitabında
sabredenlere karşılıksız mükâfat
vereceğini vaat etmiş ve bir âyeti kerimesinde de, “Sabredin,
çünkü Allah sabredenlerle
beraberdir” (Enfal/46)
buyurmuştur. Yani ey iman
edenler! Sabredin çünkü Allah’ın
hidayeti, yardımı, açık zaferi
sabredenlerle beraberdir. İşte,
bu beraberlik sayesinde
sabredenler, Allah’ın gizli ve açık
nimetlerini, dünya ve âhiret
hayrını kazanırlar.
Allah Teâlâ sabrın,
sabredenler için en hayırlı şey
olduğunu yeminle tekid ederek;
“Sabrederseniz, and olsun ki, bu
tahammül edenler için elbet
daha hayırlıdır” (Nahl/126)
buyurmuştur.
Allah Teâlâ kullarına, din ve
dünya hususunda başlarına bir
musibet geldiği zaman sabır ve
dua ile yardım dilemelerini
tavsiye ederek şöyle buyuruyor:

S

ümidi oldukları hatırlatıldı.”
denildi.
Açıklamanın son
bölümünde, “Ayrıca eğitim
gördükleri İmam Hatip
okullarının kendilerine
sunmuş olduğu imkanları en
güzel şekilde değerlendirerek
kendilerini yetiştirmelerini ve
öncelikle Batı Trakya
Müslüman Tük toplumuna,
yaşadığı ülke ve insanlığa

faydalı birer kişi olarak
memleketlerine dönmelerinin
hem uhrevi, hem de dünyevi
bir kazanca yapılmış ebedi
yatırımın sağlam temel ve
örnekliğini oluşturacağı
hatırlatıldı. Güzel temennilerin
ardından, irtibatın devamlılık
ve süreklilik arz etmesine,
zinde tutulmasına vurgu
yapılarak kahvaltı sona erdi.”
ifadelerine yer verildi.

Başkonsolos Akıncı
İskeçe Çınar Camii’nde
soydaşlarla buluştu

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 27 Ocak Cuma günü İskeçe ilini
ziyaret ederek Çınar Camii’nde soydaşlarla Cuma
namazını kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, İskeçe ziyareti
sırasında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek eşlik etti.

Çınar Camii’nde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti. Akıncı
bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek sosyal medya hesabından, “İskeçe’nin
merkezi noktası olan Çınar Camii'nde
soydaşlarımızla buluşmanın keyfini yaşadık.”
paylaşımında bulundu.

“Hem sabır ve sebat ile hem
de namazla Allah’tan yardım
isteyin, gerçi bu, nefislere pek
ağır gelirse de (Alah’a) saygısı
olan kimselere ağır gelmez”
(Bakara/45).
Sabrın hakikati…
Sabır, lügatte men etmek ve
hapsetmek manasındadır. Sabır,
insanın kendisini feryat
etmekten, dilini şikâyet
etmekten, ellerini yüzüne, dizine
vurmaktan ve elbiselerini
yırtmaktan men etmesidir.
Sabrın hakikati, insanın üstün
ahlaklarından biridir. İnsan
onunla güzel ve hoş olmayan
işleri yapmaktan sakınır. Sabır,
insanın kuvvetlerinden bir
kuvvettir. İnsanın hali ve işleri
ancak onunla düzelir ve yoluna
girer.
Cüneyd b. Muhammed’e
sabırdan sorulduğunda, “Sabır,
insanın yüzünü ekşitmeden
acılarını yudumlamasıdır” diye
cevap vermiştir.
Zünnun da; “Sabır insanın
yasaklarından uzak kalması,
belânın acılarını yudumlarken
sükunet ve vakarını muhafaza
etmesi, fakir düştüğünde de
zengin görünmesidir” demiştir.
Bazılar da; “Sabır, belâ
karşısında aynen sıhhat ve
afiyette durulduğu gibi
durulmasıdır” demişlerdir. Yani
Allah Teâlâ’nın kulu üzerinde
hem afiyette ve hem de bela
zamanında kulluk hakkı vardır.
Buna göre kulun afiyette iken
şükretmesi bela zamanında
sabretmesi gerekir.
İmanlı kişi için ya nimet
vardır, ya külfet. O, nimete erer
şükreder, sevap kazanır ve
hayırda kalır. Külfetle
karşılaştığında sabreder yine
sevap kazanır ve yine hayırdadır.
Bu konuda Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) şöyle
buyuruyor: “Müminin işine
şaşılır. Onun her hali hayırdır,
sevap kazanmaktadır. O bir
nimete erer şükreder, hayra nail
olur sevap kazanır. Bir zorlukla,
belayla karşılaşır, sabreder, yine
hayra erer yine sevap kazanır.”
Denildi ki; sabır felaket
zamanında kalbin sabit
olmasıdır. Sabır ile sızlanma
birbirine zıt olup biri diğerinin
karşısındadır. Sızlanmak
acizliğin arkadaşı ve kardeşidir.
Sabır ise aklın arkadaşıdır.
Başarıya giden ve zafere
ermenin yolun sabırdan
geçtiğini unutmamak gerekir.
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Πέντε σενάρια για το μέλλον της Ελλάδας Το ένα... εφιαλτικό
έντε σενάρια για το μέλλον της
Ελλάδας, αναλύει σε έκθεσή της
η ελβετική τράπεζα Credit
Suisse κάνοντας λόγο ακόμα και σε
ενδεχόμενο Grexit.
Σύμφωνα με την Credit Suisse,
υπάρχουν πέντε πιθανά σενάρια για την
Ελλάδα στο επόμενο διάστημα, τα οποία
παραθέτει με σειρά πιθανότητας,
αναφέροντας ότι αυτά θα πρέπει να
παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τους
επενδυτές. Τα πέντε σενάρια για την
Ελλάδα:
«1ο σενάριο: Γρήγορη λύση (τις
επόμενες ημέρες)
Η κυβέρνηση της Ελλάδας λέγεται ότι
προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τους
δανειστές, προχωρώντας στη λήψη
μέτρων που θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό
να ικανοποιούν τους πιστωτές, και
μάλιστα με έναν τρόπο που θα πείθει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να
συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Υπάρχει μια συνάντηση-κλειδί στο ΔΝΤ
στις 6 Φεβρουαρίου: αν τα μέτρα γίνουν
αποδεκτά, τότε λογικά θα ανοίξει ο
δρόμος για επιτυχή ολοκλήρωση της
αξιολόγησης στο Eurogroup της 20ής
Φεβρουαρίου. Αυτό, κατά την άποψή
μας, θα θέσει επίσης τις βάσεις για να
αποσαφηνιστούν τα μεσοπρόθεσμα
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους (μετά το
2018). Και από και πέρα, οι εκθέσεις

Π

βιωσιμότητας του χρέους του ΔΝΤ αλλά
και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενισχύσουν τη
θέση της Ελλάδας και θα επιτρέψουν
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να
συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό
είναι ξεκάθαρα το θετικό σενάριο - και
το πιο αισιόδοξο ως προς τον χρόνο
(αυτό το σενάριο μπορεί να συμβεί και
αργότερα πάντως, τις επόμενες ημέρες ή
εβδομάδες). Αλλά θεωρούμε, έτσι κι
αλλιώς, ότι μπορεί να συμβεί, με
αξιοπρεπείς πιθανότητες. Αυτό θα
οδηγήσει πιθανότατα στην αντιστροφή
του κλίματος των προηγούμενων
εβδομάδων και οδηγήσει σε περαιτέρω
σύγκλιση - ειδικά εάν ανακοινωθεί η
συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
2ο σενάριο: "Θέλουμε περισσότερο
χρόνο" (Μάρτιος-Απρίλιος)
Υπάρχει μια θεμελιώδης τριπλή
διαφωνία ανάμεσα στο ΔΝΤ, τους
Ευρωπαίους δανειστές και την ελληνική
κυβέρνηση. Οι Έλληνες θέλουν λιγότερες
μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη ελάφρυνση
χρέους και θα προτιμούσαν ένα
μικρότερο στόχο για το πρωτογενές
έλλειμμα. Το ΔΝΤ θα ήθελε περισσότερες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους από
τους Ευρωπαίους πιστωτές και
χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Basırlıköy çiftçileri
eylemlere destek veriyor
TARIM sektörüne
getirilen ek vergiler ve
sosyal güvenlik yasasında
yapılan değişiklikler için
çiftçilerin başlattığı
eylemler devam ediyor.
Rodop iline bağlı
Basırlıköy’deki çiftçiler de
başlattıkları eylemle
mücadeleye destek veriyor.
Ülkenin farklı noktalarında
belirli aralıklarla yolları
kapatmaya başlayan
çiftçiler, seslerini hükümete
duyurmaya çalışıyorlar.
Geçtiğimiz aylarda
Yunanistan’ın Larisa
şehrinde eylemlerle ilgili
iki toplantı düzenlenmişti.
Toplantılara her bölgeden
temsilciler katılmıştı. Çiftçi
temsilcileri hükümetin yeni
ek vergiler getirmesi ve
iyileştirme yapmaması
halinde yeniden eylemlere
başlanması kararı
alınmıştı.
Bu karar doğrultusunda

çiftçiler geçtiğimiz
günlerde ülkenin farklı
bölgelerinde eylemlere
başladılar. Düzenlenen
eylemlere Rodop ilinden
Basırlıköy çiftçileri de
destek veriyor. Traktörlerini
Basırlıköy – Ballahor
yolunun kenarına sıralayan
Basırlıköylü çiftçiler,
hükümete seslerini
duyurmaya çalışıyorlar.
Basırlıköy çiftçileri,

Larisa şehrinde yapılan
toplantılarda alınan karar
doğrultusunda Yunanistan
- Makedonya (FYROM)
arasındaki Evzoni Sınır
Kapısı’nı, Selanik – Serez
ve Larisa – Kozani yolunu,
Promahonas Sınır
Kapısı’nı, başkent Atina’yı
diğer bölgere bağlayan
Tempi Kavşağı’nı kapatan
çiftçilerle birlikte hareket
ediyorlar.

Τέλος, οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά
"αδιάφοροι" όσον αφορά τις
μεταρρυθμίσεις, θέλουν -ιδεατά- τη
μικρότερη δυνατή ελάφρυνση χρέους
και προτιμούν υψηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα για να καλύψουν το κενό
της βιωσιμότητας του χρέους. Δεν είναι
ξεκάθαρο αν αυτές οι διαφορές
μπορούν να επιλυθούν, χωρίς κόπο, σε
σύντομο χρονικό διάστημα - ίσως
χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις.
Επίσης, υπάρχει κάποιου είδους
"πολιτική επιταγή", θεωρούμε,
προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να
ολοκληρωθούν πριν από τουλάχιστον
τις γαλλικές εκλογές. Έτσι, η απόφαση
μπορεί τελικά να μεταφερθεί τον
επόμενο μήνα ή τον Απρίλιο, το
αργότερο, αν οι διαφωνίες δεν είναι
πολύ έντονες.
3ο σενάριο: Μικροπολιτική (Ιούλιος)
Αυτό το σενάριο προβλέπει την
επανάληψη όσων συνέβησαν 2015, όταν
η αντιπαράθεση ώθησε στα όρια την
ελληνική πλευρά, με την ελπίδα να
πάρει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.
Κατά την άποψή μας, αυτή η
στρατηγική δεν λειτούργησε για την
Ελλάδα και δημιούργησε αβεβαιότητα
και μια άλλη χρονιά ύφεσης εκείνο το
έτος. Έτσι, είναι δύσκολο να
επαναληφθεί αυτή η στρατηγική
εσκεμμένα, αλλά θα μπορούσε να
επαναληφθεί εν τη απουσία μιας
συμφωνίας όπως προβλέπουν τα
σενάρια 1 και 2 και στο πλαίσιο των
εκλογών στην υπόλοιπη Ευρώπη, που
αποσπούν την προσοχή από το
ελληνικό ζήτημα.
4ο σενάριο: Πρόωρες εκλογές (πριν
από το καλοκαίρι)
Οι πρόωρες εκλογές δεν μπορούν να
αποκλειστούν, εφόσον δεν υπάρξει μια
ικανοποιητική συμφωνία τους
επόμενους δύο-τρεις μήνες. Είναι
πιθανό ότι οι περισσότεροι βουλευτές
διαφωνούν με αυτή την προοπτική,
καθώς ενδεχόμενες πρόωρες κάλπες
μπορεί να στοιχίσουν τη θέση τους στο
Κοινοβούλιο: οι πρόσφατες
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δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ισχυρή
προτίμηση στην κεντροδεξιά παράταξη
(Νέα Δημοκρατία). Όπως και να 'χει, οι
εκλογές θα ήταν ένας τρόπος για να
εδραιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντισυστημικό
κόμμα, με στόχο και ελπίδα να
επιστρέψει στην κυβέρνηση σε ένα (όχι
πολύ) μεταγενέστερο στάδιο. Από την
άποψη της αγοράς, οι πρόωρες εκλογές
θα ήταν ξεκάθαρα αρνητικές,
βραχυπρόθεσμα, αλλά εκτιμούμε ότι η
πιθανή νίκη της Κεντροδεξιάς θα
εθεωρείτο μάλλον θετική έκβαση
μεσοπρόθεσμα.
5ο σενάριο: Grexit; Οχι πάλι!
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ξυδάκης, δήλωσε ότι
μια συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή
της Ελλάδας στο ευρώ δεν θα πρέπει να
είναι ταμπού, επαναφέροντας έτσι τη
συζήτηση της εξόδου της Ελλάδας από
το ευρώ. Έχουμε μιλήσει για το θέμα
αυτό στο παρελθόν και πιστεύουμε ότι
δεν θα είχε νόημα για την Ελλάδα να
φύγει από το ευρώ - ουσιαστικά, είναι
ήδη επιζήμιο για τη χώρα να συζητείται
κάτι τέτοιο. Η αντίδραση ήταν έντονη
στις δηλώσεις Ξυδάκη και ξεκάθαρα
δεν τις υποστηρίζει κανείς στη Βουλή,
αλλά ούτε και στην υπόλοιπη χώρα.
Θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία
τον Φεβρουάριο, αλλιώς υπάρχουν
αρκετές άμεσες άλλες ημερομηνίες στις
οποίες θα μπορούσε να κλείσει η
αξιολόγηση, πιθανότατα γύρω από τις
προγραμματισμένες συναντήσεις του
Eurogroup - αν και ένα έκτακτο
Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η
17η Ιουλίου (ή η 20ή) θα ήταν το
"σκληρό" deadline, καθώς η Ελλάδα θα
βρεθεί στην ίδια θέση με τον Ιούλιο του
2015, μην μπορώντας να αποπληρώσει
τα χρέη χωρίς την επιπλέον βοήθεια
από το πρόγραμμα διάσωσης.
Υπάρχουν και νωρίτερα μεγάλες
υποχρεώσεις, στα τέλη Φεβρουαρίου
και τον Απρίλιο - αλλά πιστεύουμε ότι η
Ελλάδα έχει οικονομικό περιθώριο να
τακτοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις
της».
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Trump başkanlık koltuğuna hızlı oturdu
GÖREVİNİN ilk haftasında
toplam 15 karara imza atan ABD
Başkanı Donald Trump,
"mültecilere kısıtlama ve vize
alımını zorlaştırma", "Meksika
sınırına duvar", "Obamacare'in
kaldırılması" ve "Trans-Pasifik
Ortaklığı'ndan (TTP) çekilme"
gibi çok kritik ve tartışmalı
vaatlerini yerine getirecek ilk
adımları attı.
Oval Ofis'teki başkanlık
koltuğuna 20 Ocak Cuma günü
oturan Trump, seçim
dönemindeki tartışmalı
vaatlerinden bazılarını daha ilk
haftasında yerine
getirecek kararnamelere imza
atarken, diğer vaatlerini yerine
getirme konusunda da istekli
olduğunu ortaya koydu.
Kampanya dönemindeki
"Müslümanlar ABD'ye
alınmasın" önerisiyle çok
tartışılan Trump, görevinin ilk
haftasında Suriye'den mülteci
kabulünü ikinci bir talimata
kadar durduran başkanlık
kararnamesini onayladı.
Aynı kararnameye göre, tüm
mülteci kabulleri 4 ay süreyle
askıya alınırken, ABD'nin yıllık
kabul edeceği mülteci sayısı da
110 binden 50 bine indirildi.
Trump'ın "katı vize
rejimi" kararnamesi, "terörle
ilintili olduğu düşünülen"
ülkelerden gelenlerin 30 gün
boyunca ABD'ye kabul
edilmemesi ve bu süre içinde
ilave tedbirlerin alınmasını
öngörüyor. Metinde doğrudan
ülke adı zikredilmese de bu

ülkelerin Irak, Libya, Suriye,
İran, Sudan, Somali ve Yemen
olduğu belirtiliyor.

düşünmüyorum. Bu önlemler
en kısa sürede kaldırılmalı."
dedi.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

AP'DE TRUMP TARTIŞMASI

Kamuoyunda en çok tartışılan
konulardan biri olan "Meksika
sınırına duvar örülmesi"
vaadini yerine getirmek için
başkanlık kararnamesine imza
atan Trump, ABD ile Meksika
arasındaki iplerin iyice
gerilmesine yol açtı.
"Meksika'dan ABD'ye yasa
dışı göçü ve uyuşturucu
kaçakçılığını önleme" amacıyla
duvarın yapılacağını belirten
Trump, bir kez daha duvarın
masraflarının Meksika
hükümeti tarafından
ödeneceğini iddia etti.
Trump'a cevaben Meksika
Devlet Başkanı Enrique Pena
Nieto da "duvarın parasını
kesinlikle ödemeyeceklerini"
yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın
yedi İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı
Avrupa Parlamentosu'nda (AP)
görüşüldü.
Brüksel'de toplanan Genel
Kurula AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini
de davet edildi.
Konuşmasında getirilen
yasak kararına, ABD'li birçok
kişi gibi kendilerinin de
katılmadıklarını ifade eden
Mogherini, ABD Dışişleri
Bakanılığı’nın, yasak getirilen
ülkelerin vatandaşı da olan AB
vatandaşlarının alınan
karardan etkilenmeyeceğini
ilettiğini aktardı.
Bu açıklamadan memnuniyet
duyduklarını, ancak bunun
yasak kararına ilişkin AB'nin
değerlendirmesini
değiştirmediğini söyleyen
Mogherini, "Bu konudaki
görüşlerimi daha önce
açıkladım. Hiç kimse, doğum
yeri, dini veya etnik kökeni
dolaysıyla haklarından mahrum
bırakılamaz. Bu, hem AB hem
de ABD anayasalarında yazıyor.
Biz buyuz, kimliğimiz bu.
Avrupa tarihimiz, bize
duvarların yıkılıp köprülerin
inşa edildiği zaman kutlama
yapmamızı öğretti." dedi.
Mogherini Trump'a "kendi

BM’DEN ABD’YE
VİZE YASAĞINI
KALDIRMA ÇAĞRISI
Öte yandan, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Guterres,
ABD'ye nüfusunun çoğunluğu
Müslüman olan yedi ülkeye
uygulanan vize yasağını
kaldırması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald
Trump'ın nüfusunun çoğunluğu
Müslüman olan 7 ülkeye vize
yasağınına ilişkin, "ABD'nin ya
da diğer ülkelerin kendilerini
terörden en iyi korumasının
yolu bu değil ve etkili olduğunu

ülkesinde olanlara dikkat
etmesi" tavsiyesinde de
bulundu.

"TRUMP, AVRUPALILARI
BÖLMEK İSTİYOR”
AP'deki en büyük siyasi grup
olan Avrupa Halk Partisi'nin
(EPP) Başkanı Manfred Weber
ise Trump'ın "işkencenin
sorgularda işe yaradığını"
söylediğini hatırlatarak, işkence
yapmanın bir devleti kriminal
yapacağını söyledi.
ABD'nin yeni AB elçisi

Google, zirveye oturdu
İNTERNET devi ve arama
motoru Google, "dünyanın en
değerli markaları" listesinde 6
yıldır zirvede yer alan teknoloji
devi Apple'ı geride bırakarak
zirveye yükseldi.
Bağımsız danışmanlık firması
Brand Finance'in yayınladığı 2017
yılı Global 500 adlı raporda,
Google'ın marka değerinin geçen
seneye kıyasla yüzde 24 artış
göstererek 109,5 milyar dolara
yükseldiği belirtildi. Geçen seneki
raporda Google'ın marka değeri
88,2 milyar dolar olmuştu.
Böylece Google, Apple'ı
geçerek, dünyanın en değerli
markası oldu.
Öte yandan, raporda, Apple'ın
marka değerinin geçen seneye
kıyasla yüzde 27 azalarak 107,1
milyar dolara düştüğü belirtildi.
Şirketin geçen sene marka değeri
145,9 milyar dolar olmuştu.
Böylece 2011 yılından bu yana 6
yıl üst üste dünyanın en değerli
markaları listesinin zirvesinde yer
alan Apple, bu yıl ikinci sıraya
geriledi.
Raporda, Apple'ın sadık
müşterilerinin firmaya olan
inancını kaybetmeye başladığının

altı çizilirken, "Apple,
müşterilerinin iyi niyetini aşırı
derecede sömürdü. Apple Watch
gibi yeni ürünler önemli gelir
oluşturmakta başarısız oldu ve
şirket tüketicilerinin arzuladığı
yenilikçi teknolojileri ortaya
koyamadı." ifadesine yer verildi.
Dünyanın en değerli markaları
listesinde ABD'li e-ticaret devi
Amazon bu sene üçüncü sıradaki
yerini korudu. Amazon'un marka

değerinin geçen seneye kıyasla
yüzde 53 artarak bu yıl 106,4
milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Listede dördüncü sırada ABD'li
telekomünikasyon devi AT&T,
beşinci sırada Microsoft ve altıncı
sırada Samsung yer alırken, bir
diğer Amerikalı telekomünikasyon
şirketi Verizon yedinci, perakende
zinciri Walmart sekizinci,
Facebook dokuzuncu ve Çinli
bankacılık devi ICBC 10’uncu oldu.

olacağı belirtilen Ted
Malloch'un "euronun
çökebileceği ve AB'nin
yıkılabileceği" yönündeki
sözlerine de atıfta bulunan
Weber, "AB'nin sonunun
gelmesini isteyen bir elçiyle
çalışamayız. ABD'nin AB elçisi
böyle biri olamaz. Trump, 'Önce
ABD' diyor ve AB ile Çin'i rakip
olarak gördüğü için (Rusya
Devlet Başkanı Vladimir) Putin
gibi Avrupalıları bölmek ve
zayıflatmak istiyor. Dünya bir
kavşakta." dedi.

Pentagon'dan 'PYD/PKK'ya
zırhlı araç' itirafı

ABD öncülüğündeki
DEAŞ karşıtı uluslararası
koalisyonun sözcüsü Albay
John Dorrian, ABD’nin Suriye
Arap Koalisyonu’na verdiğini
söylediği zırhlı araçlardan
"PYD/PKK terör örgütünün
de faydalanıyor
olabileceğini" belirtti.
Albay Dorrian,
Pentagon'da düzenlenen
basın toplantısına
Bağdat'tan video konferans
yoluyla bağlanarak Irak ve
Suriye’deki DEAŞ karşıtı
operasyonlar hakkında
değerlendirmeler yaptı.
AA muhabirinin, hafta
başında Suriye Arap
Koalisyonu’na gönderildiği
iddia edilen zırhlı araçların

terör örgütü PYD'nin askeri
kolu olan YPG militanlarının
eline geçip geçmediğine
yönelik sorusuna Dorrian,
"Bu araçlar Suriye Arap
Koalisyonu’na verildi. Suriye
Arap Koalisyonu savaşçıları
Suriye Demokratik
Güçleri’nin (SDG) içerisinde,
dolayısıyla onlarla (YPG ile)
birlikteler. Bu araçlar da şu
anda orada." cevabını verdi.
Bu durumda "YPG’nin bu
araçları kullandığını kabul
ettiğine" yönelik ikinci bir
soru üzerine ise Dorrian,
örgütün bu araçları kullanıp
kullanmadıklarına dair
elinde bilgi olmadığını
söyledi.

gundem_1004_Layout 1 06.02.2017 20:45 Page 20

20

GÜN
GÜN
DEM
DEM
ekonomi
tarih

LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

5 13
Haziran
3 Şubat
Ocak 2017
2015

Euro Bölgesi’nin
dağılma riski yüksek

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

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

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

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

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

Sentix Euro Bölgesi Dağılma Endeksi yılın ilk ayında yüksek
kalmaya devam ederken Yunanistan, İtalya, Fransa ve Hollanda en
fazla olumsuz trende sahip ülkeler olarak belirlendi.
PİYASA beklentilerine ilişkin
araştırmalar yapan Sentix’in
anketine göre, Euro Bölgesi’nin
12 ay içerisinde dağılma olasılığı
yüksek seviyede kalmaya
devam ederken, Yunanistan,
İtalya, Fransa ve Hollanda en
fazla olumsuz trend içerisindeki
ülkeler olarak belirlendi.
Frankfurt merkezli Sentix,
ocak ayı Euro Bölgesi Dağılma
Endeksi (EBI) anketinin
sonuçlarını yayımladı. Buna
göre, Tek Para Birliği’nin
istikrarı, 2017’de de yatırımcılar
için endişe kaynağı olmaya
devam ediyor.
Aralık ayında yüzde 21,8 olan
endeks, ocakta hafif azalışla
21,3’e gerilemesine karşın,
yüksek seviyede kalmaya
devam etti.
Bu, ankete katılan
yatırımcıların yüzde 21,3’ünün,
yani her 5 yatırımcıdan birinin,
Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde
dağılmasının mümkün
olabileceğini düşündüğü
anlamına geliyor.

YUNANİSTAN, İTALYA,
FRANSA VE HOLLANDA
OLUMSUZ TREND
İÇERİSİNDE
Sentix’in yapılan ankete ilişkin
açıklamasında, para birliğinden
çıkışta en yüksek ihtimale sahip

ülkenin İtalya olduğu
belirtilirken, ülkenin
yatırımcıların odak noktasında
olduğu ifade edildi.
Hollanda için endeksin
yüzde 3,3’ten 4,2’ye yükseltildiği
kaydedilen açıklamada, “Bu,
Birleşik Krallık’ın Avrupa
Birliği’nden (AB) ayrılma
(Brexit) sürecinden hemen
sonra kaydedilen rekor

değerden düşük ancak eğilim
tekrar yukarıya yöneliyor.”
denildi.
Açıklamada, şu anda
Yunanistan, İtalya, Fransa ve
Hollanda’nın olumsuz trend
içerisinde olduğu belirtilerek,
“Bu, Avrupa krizinin bulaşıcı
riskine işaret eden belirsizlik
dalgasıdır.” değerlendirmesi
yapıldı.

Söz konusu endeks, 2012
yılının haziran ayından bu yana
aylık bazda yayımlanıyor.
Endekse ilişkin en yüksek değer
yüzde 73’le 2012 Temmuz’da ve
en düşük değer ise yüzde 7,6 ile
2014 Temmuz’da kaydedildi.
Bireysel ve kurumsal bin 220
yatırımcının katıldığı son anket
ise 26-28 Ocak’ta
gerçekleştirildi.

İşsizlik 2009’dan bu yana en düşük seviyede
EURO Bölgesi’nde işsizlik, geçen yılın aralık
ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek, 2009 yılının
mayıs ayından bu yana görülen en düşük
seviyeye indi.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat)
açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, 2016
yılının kasım ayındaki yüzde 9,7 düzeyinden
aralık ayında yüzde 9,6’ya düştü. 2009 yılının
mayıs ayından bu yana görülen en düşük
seviyeye inen işsizlik, aynı zamanda yüzde 9,8
olan piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.
Daha önce yüzde 9,8 olarak açıklanan kasım
ayı işsizliği yüzde yüzde 9,7’ye revize edildi.
28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise işsizlik
aralıkta önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2
seviyesinde kaldı. Bu da AB’de 2009 yılının
şubat ayından bu yana görülen en düşük işsizlik
olmaya devam etti.
AB’nin kasım ayı işsizliği ise yüzde 8,3’ten
8,2’ye düşürüldü.
AB'de işsiz sayısı aralıkta 20 milyon 65 bin

olurken, bunun 15 milyon 571 bini Euro
Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya
göre AB’de 159 bin, Euro Bölgesi’nde 121 bin
azalırken geçen yılın aralık ayına göre ise AB’de
1 milyon 839 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon
256 bin geriledi.
AB’de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik
yüzde 3,5’le Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde
3,9’la Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise
yüzde 23’le Yunanistan (Ekim 2016 verisi) ve
yüzde 18,4’le de İspanya’da kaydedildi.
25 yaş altı genç işsiz sayısı aralıkta AB'de 4
milyon 219 bin olarak ölçülürken, bunun 2
milyon 957 bini Euro Bölgesi’nde belirlendi. 2015
yılının aralık ayına göre genç işsiz sayısı AB’de
196 bin ve Euro Bölgesi’nde 88 bin geriledi.
Aralık ayında en düşük genç işsizliğe sahip
ülke yüzde 6,5 ile Almanya olurken, en yüksek
genç işsizlik yüzde 44,2 ile Yunanistan’da (Ekim
2016 verisi), yüzde 42,9 ile İspanya’da ve yüzde
40,1’le de İtalya’da kaydedildi.
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BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN AZINLIK
YAŞAMINDAN TARİHİ VESİKALAR-2

Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen hafta ikinci dünya savaşı esnasında 1942’den
1944’e kadar buralarını istila ederek bize zalim bir hayat
süreci yaşatan ve 12 Eylül 1944 Salı günü gece yarısı tamamı
ile Batı Trakya Bulgarlardan boşaltıldı. “ZALİM BULGAR
İDARESİ” bitince “İSKEÇEYİ” taa 1912’den beri idare eden
ecdadımız. 15 Eylül 1944’te geçmişteki bütün siyasi ve
içtimaı farklı düşüncelerini bitaraf edip bir araya gelerek
“SINIRLI İSKEÇE , KİREÇÇİLER VE İSKEÇEYE YAKIN BAZI
KÖY İLERİ GELENLERİ” nin seçimi ile o tarihi “CEMAAT
HEYETİ”nin nasıl seçildiğini ve o muhterem büyüklerimizin
ilk “CEMAAT TOPLANTISI ile İLK CEMAAT HEYETİNİ”
oluşturduklarını sizlere taktim etmiştik.
Bu muhterem büyüklerimizin ilk yaptıkları işlerden
birincisi dilimizden sonra dinimizin mümessili olan
“İSKEÇEYE” bir müftü seçimi olmuştur.
Dini umurumuzun hemen faaliyete geçmesi için
yaptıkları icraatı aynen sizlere yanda sunuyoruz.
Muhterem büyüklerimiz o zaman “TÜRK HALKININ”
arzusu, düşüncesine uygun “KİREÇÇİLERLİ HAFIZ İLYAS”
efendiyi bu mevkiye getirmişlerdir.
Yine yanda okuduğunuz gibi müftü efendi hangi yasalar
uygulanacağını ve konumunun o günkü koşullarda hangi
idare memuruna uygun olacağını ve maaşının ne kadar
olacağını belirlemişlerdir.
Ayni zamanda “BÜTÜN İSKEÇE MÜSLÜMAN TÜRKLERİ”
nin müftülük makamındaki bütün icraatlarından da kaç
para alacağını “MÜFTÜ EFENDİYİ O MEVKİYE
YERLEŞTİREN İSKEÇE CAMAAT HEYETİ BELİRTTİĞİNİ”
görmekteyiz.
Demek ki o zamanki “CEMAAT HEYETİ” o devre “İSKEÇE
AZINLIK AİLESİ” nin bütün yönetsel idaresini ailesinin
menfaati ve yasalar doğrultusunda yönetmeğe çalışmıştır o
savaş sonu perişanlığına ve sıkıntılarına rağmen.
***
Geçen haftaki sohbetimizde “İSKEÇE CEMAAT
HEYETİNİ” oluşturan muhterem büyüklerimizin kısaca
hayat hikayelerini de vermiştik.
Müftülük makamına getirdikleri “KİREÇÇİLERLİ HAFIZ
İLYAS” efendinin hayatını burada bu sohbetimizde sizlere
sunmayacağız.
Çünkü, emekli öğretmen Sayın “TEVFİK HÜSEYİNOĞLU”
müftülük ve müftüleri içeren bir kitap hazırlamaktadır.
Ümit ediyoruz o sürecin müftüsü faziletli “HAFIZ İLYAS”
efendinin hayatını gerektiği gibi bütün Batı Trakyalılara
verecektir.
Yine ümit ediyoruz o tarihi cemaat heyeti “NİÇİN HAFIZ
İLYAS” efendiyi müftü seçtiklerini açık olarak tarihin
derinliğine bırakacaktır.
Biz, bu müftülük olayının bütün ince noktalarının
tarihçesini onu tayin etmiş büyüklerimizden hem dinledik,
hem de hasbel kader bütün arşivine sahibiz.
Gelecekte ihtiyaç duyulursa sizlere bol bol bilgi
vereceğiz.
Size şunu hatırlatalım o süreçte müftü olan faziletli
“HAFIZ İLYAS” efendinin “MÜFTÜLÜK KOLTUĞU”
gelecekte kurmayı düşündüğümüz müzede yerini alacaktır
diyoruz.

HAFTANIN LAFI:
Hayvandan insana dönen
yoktur ama, insandan hayvana
dönen çoktur.
Necip Fazıl KISAKÜREK
Yukarıdaki tarihi belgede ikinci dünya savaşı sonunda İskeçeye nasıl müftü seçilip vazifelendirildiğini görmektesiniz
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Kanada’da camiye
silahlı saldırı: 6 ölü

Çocuklar Neden Yalan Söylerler
nneler genellikle küçük
çocukların
yalanlarından endişe
duyarlar. Ancak küçük yaşlarda
söylenen bu yalanlar “yalan”
olarak nitelendirilebilecek
durumlar değildir. Bunlar
çocuğun normal gelişim seyrinin
bir özelliğidir ve çoğu zaman
çocuğun hayal dünyasının
ürünüdürler. Çünkü çocuklar
küçük yaşlarda yalanla gerçeği
ayırdedemezler. Bu durum, üç
yaşlarında başlayıp, beş
yaşlarına kadar devam edebilir.
Çocuk büyüyüp yanlışı
doğrudan ayırmaya
başladığında, bu yalanlar da
sona ermelidir. Ancak bundan
sonra devam ederse merak
edilmeli, yalanların sebepleri
araştırılmalıdır. Ayrıca bazı
önlemlerin de alınması
gerekecektir.

A

Anne baba ve öğretmenler
çocuğa hiç bir zaman yalan
söylememelidir. Onlar ne kadar
dürüst davranırsa, çocuk da o
kadar dürüst davranacaktır.
Çocuk istenmeyen
davranışlar gösterdiğinde ona
mümkün olduğunca yumuşak
yaklaşmak ve onu anlamaya
çalışmak gerekir. Ona sert
davranıldığında o da agresif
tavırlar sergileyerek kendini
haklı göstermek için yalana
başvurabilecektir.
Çocuklara hiç bir zaman baskı
ve tehdit uygulanmamalıdır.
Katı kurallar konulmamalıdır.
Onlarla her zaman arkadaş gibi
konuşarak yumuşak davranarak
diyalog kurulmaya çalışılmalıdır.

Çocuğa sert davranılıp şiddet
uygulandığında, o da kendini
savunmak için yalana
başvurabilir.
Aile her zaman çocuğun
sıkıntılarını dinleyip, sorunlarına
çözüm arayarak ona yol
göstermelidir. Başına kötü bir
şey geldiğinde, ailesinin her
zaman onun yanında
olabileceğini, ona yardım
edebileceğini çocuk bilmeli ve
buna inanmalıdır.
Çocuk hiç bir zaman başka
çocuklarla kıyaslanmamalıdır.
“Bak Ali senden daha iyi notlar
almış”, “Ayşe senden daha
zeki” gibi kıyaslamalar, çocuğu
yaralayabilir ve yanlış
düşünceler geliştirmesine,
olumsuz davranışlar
sergilemesine ve ailesine olan
güvenini yitirmesine neden olur.
Anne babalar her zaman
çocuğa iyi örnek olabilmelidir.
Onun yapmasını istemediğimiz
şeyleri bizler de yapmamalıyız.
Eğer aile dürüst ve düzgün
davranırsa, arkadaşlarıyla,
komşularıyla iyi geçinirse, çocuk
da bunu örnek alarak, yalandan
uzak düzgün ve doğru
davranışlar gösterecek dürüst
olmayı tercih edecektir.
Unutulmamalıdır ki, aile
çocuğun aynasıdır. Çocuk her
zaman anne baba ve ailenin
diğer fertlerine bakarak, onları
izleyip örnek alarak, toplum
içindeki davranışlarını
şekillendirecektir.
Çocuklarınızla güzel sohbetli,
keyifli bir hafta dilerim.

KANADA’da Quebec’te bir camiye yapılan
saldırıda altı kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı.
Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre,
aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec
İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için
toplanan cemaate üç kişi tarafından
gerçekleştirilen silahlı saldırıda altı kişi hayatını
kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları
açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın
yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu
sırada meydana geldi. Olay sonrası Quebec City
İslam Kültür Merkezi’ne çok sayıda ambulans ve
polis ekibi sevk edildi.
Polis, Quebec City İslam Kültür Merkezi’nin
bulunduğu Ste-Foy bölgesinde olağanüstü
güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların ise Quebec
City kentindeki hastanelere taşındıkları
bildirildi. Quebec City Polisi tarafından yapılan
açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen üç
saldırgandan ikisinin yakalandığı duyuruldu.

toplumumuzda, şehirlerimizde ve ülkemizde
yeri yoktur. Kolluk kuvvetleri, tüm Kanadalıların
haklarını koruyacak, bu işin faillerini ve
arkasındaki tüm hoşgörüsüzlüğü yakalamak
için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini
kullandı.

“MÜSLÜMAN KANADALILAR, ULUSAL
DOKUMUZUN ÖNEMLİ PARÇASIDIR”

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec
City'deki dört camiden biri olan Quebec City
İslam Kültür Merkezi, son olarak geçen yıl
Ramazan ayında da İslamofobik bir saldırıya
uğramıştı. Quebec City İslam Kültür Merkezi'nin
girişine plastik bir torba ile hediye paketi
şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin
üzerine de "afiyet olsun" anlamına gelen 'Bon
apetite' yazısı iliştirilmişti. Olay sonrası konuşan
Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı
Muhammed Yangui, "Quebec City'de
Müslümanlara ait dört cami var. Bu merkezlerin
her biri yılda en az bir defa bir şekilde saldırıya
uğruyor." demişti.

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau
yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "büyük bir
şok, öfke ve üzüntü" ile öğrendiğini belirterek,
Müslümanların ibadet ve sığınma evine yapılan
terör saldırısını kınadığını bildirdi.
Trudeau açıklamasında, "Bütün Kanadalılar
adına ölenlerin aile ve dostlarına başsağlığı,
yaralılara da acil şifalar dilerim. Böylesine
anlamsız bir şiddeti görmek kalp kırıklığı
yaratıyor. Çeşitlilik bizim gücümüzdür ve dini
hoşgörü Kanadalıların en çok sevdiği değerdir.
Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun
önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin,

“BU BARBARCA BİR SALDIRI”
Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı
Muhammed Yangui, gazetecilere yaptığı
açıklamada, saldırı sırasında 40 kadar kişinin
yatsı namazı için camide bulunduğunu söyledi.
Başkan Yangui, "Bu neden burada oluyor? Bu
barbarca bir saldırı." dedi.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı
Ahmed Hussen de twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, "Quebec City'den rahatsız edici bir
haber. Düşüncelerimiz ve dualarımız SainteFoy'daki aileler ile" ifadesine yer verdi.

GEÇEN YIL RAMAZAN
AYINDA DOMUZ BAŞI BIRAKILMIŞTI

Önder Mümin BTAYTD’yi ziyaret etti
TİCARET, Sanayi, Yönetim ve Ekonomiden Sorumlu Doğu Makedonya -Trakya (DMT)
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder Mümin, 30 Ocak Pazartesi günü Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ni (BTAYTD) ziyaret ederek yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.
Gümülcine’deki BTAYTD lokalinde derneğin yeni başkanı Ercan Ahmet ve yönetim kurulu
üyeleriyle biraraya gelen Eyalet Başkan Yardımcısı Mümin görüşme sonunda, “Yeni
yönetimin, katılım ve üye sayısının arttırılması konularını ilk öncelikleri arasına alacağı
kanaatindeyim. Hedef kitlenin sadece tahsilliler olmadığını, tabana yayılmış, herkese
ulaşan, toplumu kucaklayıcı bir dernek olduğunun insanlarımıza aktarılmasının doğru
olacağını düşünüyorum. Bizzat insanlarımızı iş imkanları konusunda haberdar etmenin,
bilgilendirmenin olumlu karşılık bulacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda bir iş ve işçi
bulma merkezinin BTAYTD çatısı altında hayata geçirilmesini önerdim.” dedi.
Genç Akademisyenler Topluluğu’nun (GAT) da faaliyetlerine hız verilmesi önerisinde
bulunan Mümin, “Geçmiş yönetimlerin Tarım Enstitüsü ve İnsan Hakları konusunda yaptığı
faaliyetlerin de takdire şayan olduğunu kendilerine aktardım. Son olarak yeni yönetim
kurulunun ve değerli meslektaşım başkan Ercan Ahmet’in her zaman yanlarında
olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.” ifadelerine yer verdi.
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Futbola yeni sarı kart kuralı geliyor
FUTBOLDA sarı kart gören
bir oyuncunun süre cezası
alabileceği gündeme getirildi.
Futbol maçlarında sarı kart
cezası alan oyunculara bir de
zaman cezası verilmesi önerisi
önümüzdeki ay Uluslararası
Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB)
görüşülecek.

2-3 SENE SONRA
PROFESYONEL LİGLERE
GELECEK
Hentbol gibi bazı başka
sporlarda da uygulanan zaman
cezasında oyuncu belli bir süre
saha dışında kaldıktan sonra
karşılaşmaya geri dönüyor.
BBC Türkçe'nin haberine
göre, daha önce UEFA'nın
gençlik müsabakalarında
denenen uygulama kabul
edilirse önce amatör ve PAF
liglerde uygulanacak, 2-3 yıl
içinde de profesyonel liglere
gelecek.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ DE
GÖRÜŞÜLECEK
Yıllık toplantıda görüşülecek
diğer öneriler arasında ulusal
federasyonların kendi liglerinde
oyuncu değişikliği sayısını
kendilerinin belirlemesi de

Sözleşmesi
karşılıklı feshedildi!.

bulunuyor.
Bu önerinin nedeni olarak
özellikle alt seviye takımlarda
daha fazla oyuncunun forma
giyme şansı ve dolayısıyla daha
çok gelişim imkânına
kavuşması.

KAPTANLARIN YETKİSİ
DEĞİŞECEK
IFAB'ın görüşeceği bir diğer

öneri ise takım kaptanlarının
sorumluluğunu artırarak saha
için disiplinin ve oyuncu-hakem
ilişkilerinin iyileştirilmesine
katkı sağlamaları. Bu öneri
muhtemelen FIFA'nın teknik
yetkilisi Marco van Basten'in,
hakemlerle yalnızca takım
kaptanlarının konuşabilmesi
teklifini içeriyor.
Teklif kabul edilirse

tartışmalı pozisyonların
ardından hakemlerle yalnızca
takım kaptanları konuşabilecek.
IFAB, FIFA'nın yanı sıra
Birleşik Krallık'ın dört futbol
federasyonu olan İngiltere,
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda
federasyonlarının
temsilcilerinden oluşuyor.
Futbolda kural değişikliği
önerilerini IFAB karara bağlıyor.

Arda Turan hayal Şenol Güneş
kırıklığına uğradı 4 oyuncunun biletini kesti
ARA transferde üç ismi daha
kadrosuna katan Beşiktaş'ın
gençlerle birlikte Ümraniye'deki
futbolcu nüfusu 35'e çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol
Güneş, kadronun artması
sebebiyle Veli Kavlak, Atınç,
Rhodolfo ve Ömer Şişmanoğlu'nu
kadro dışı bırakacak.

Trabzonspor Kulübü, Güney
Koreli futbolcu Hyun Jun
Suk'un sözleşmesinin
karşılıklı olarak
feshedildiğini borsaya
bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım
ve Futbol İşletmeciliği
Ticaret AŞ'den Borsa
İstanbul'a gönderilen ve
Kamuyu Aydınlatma
Platformunda da yer alan
açıklamada, "Şirketimiz ile
profesyonel futbolcu HyunJun Suk arasındaki
sözleşme, karşılıklı olarak
feshedilmiştir." ifadesi
kullanıldı.
Sezon başında Portekiz'in
Porto takımından 750 bin
avroya kiralanan Hyun Jun
Suk ile 1 milyon avro
karşılığında bir yıllık
sözleşme imzalanmıştı.

FUTBOLCU SAYISI 24'E
DÜŞÜRÜLECEK

İSPANYA Kral Kupası'nda 4 golle krallık yarışında ikinci
olan Arda Turan, Atletico Madrid maçında büyük hayal
kırıklığı yaşadı.
İspanya Kral Kupası'nda 4 golü bulunan ve Gol Krallığı
yarışında ikinci konumda bulunan mili futbolcu, eski
takımı Atletico Madrid'e karşı oynanan yarı final ilk
maçında yedekler arasında yer aldı.

GOL KRALLIĞINI ZORLUYOR
Arda Turan İspanya Kral Kupası gol krallığı listesinde ilk
sırada yer almayı başarırsa Copa Del Rey'in 'Pichichi'si yani
gol kralı unvanını alacak. Arda'nın rakipleri ise 5 gollü Ben
Yedder ve yine kendisi gibi 4 golü bulunan Correa...
İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında
Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi.
İspanya'da, Kral Kupası yarı final ilk maçında kazanan taraf
Barcelona oldu. Barcelona'nın ve maçın yıldızları, attıkları
güzel gollerle öne çıkan Uruguaylı Luis Suarez ve Arjantinli
Lionel Messi oldu.

Afrika Kupası'nda olan Aboubakar
ile martta takıma katılması
beklenen Caner Erkin ve Demba
Ba düşürüldüğünde sayı şimdilik
32 olarak görünüyor. Ancak bu sayı
bile Şenol Güneş için çok fazla.
Kadrodaki seyreltmeye genç
oyunculardan başlanacak.
Bu sezon A takımla çalışan 8
oyuncu kenara çıkarıldığında sayı
24'e düşecek. Aboubakar, en kötü
ihtimalle 7 Şubat'ta dönecek.
Caner ile Ba da martta
döndüğünde sayı 27 olacak.

STOPERDE SIKINTI
YAŞANIYOR
Genelde, 24 kişiyle çalışmayı seven
Güneş, kimi keseceğine karar
vermiş drurmda. Adaylardan en
çok öne çıkan Veli Kavlak oluyor.
Uzun süren omuz sakatlığından
sonra bir türlü toparlanamayan
Veli Kavlak'a Güneş kupa
maçlarında şans verdi. Ancak Veli,

hem form durumuyla hem de
pozisyonu itibarıyla bu sezon A
takımda şans bulacak gibi
görünmüyor.
Diğer iki ismin ikisinin de sayısı
yüksek stoperlerden olma ihtimali
yüksek. Bu durumda da Atınç ve
Rhodolfo en büyük adaylar. Diğer
yandan Güneş, sadece bir stoperi
seçip diğer tercihini forvet
hattından yana da kullanabilir. Bu
durumda da golcü sayısı 4'e
yükselen takımda en zayıf halka
Ömer Şişmanoğlu. Yani Güneş, as
takımdan gençlerin dışında
tensikata giderse giyotini yiyecek
en büyük adaylar Veli, Rhodolfo,
Atınç ve Ömer Şişmanoğlu.

Demba Ba'nın fazla
kiloları taraftarı
şok etti!
1.5 senelik aranın ardından
Beşiktaş'a geri dönen
Demba Ba taraftarda şok
tepki uyandırdı.
Beşiktaş'ın 13 milyon Euro
karşılığında Çin'in Shanghai
Shenhua takımına sattığı
Demba Ba, 1.5 yıllık aranın
ardından siyah-beyazlı
takıma geri döndü.
Dün düzenlenen basın
toplantısında kameraların
karşısına geçen Senegalli
golcünün fazla kiloları
dikkatlerden kaçmadı.
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Dünyadaki mültecilerin
yarısından çoğu 10 ülkede
Dünyada uluslararası koruma talep eden
ve yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde
57’si 10 ülkede bulunuyor. Türkiye, 3,1
milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak
listenin başında yer alıyor.
İKİNCİ Dünya Savaşı’ndan sonra en
büyük mülteci krizinin yaşandığı son
yıllarda yerlerinden edilmiş ve
uluslararası koruma talep eden
kişilere az sayıda ülkenin ev sahipliği
yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde
57’sinin 10 ülkede bulunduğu göze
çarpıyor. Türkiye bu paylaşımda koruma
talep eden 3,1 milyon kişiye ev sahipliği
yaparak başı çekiyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK)
yayınladığı 2015 yılı verilerine göre,
dünya genelinde 21,3 milyon mülteci
bulunuyor.
Ayrıca, 65,3 milyon kişi yerlerinden
edilmiş durumda. BMMYK’ya göre, 2015
yılında her dakika ortalama 24 kişi evsiz
kaldı. Bu da her gün 34 binden fazla
kişinin evlerini terk etmek zorunda
kaldığı anlamına geliyor.
Mültecilerin yüzde 51’ini ise 18
yaşından küçükler oluşturuyor. 2015’te
toplam 201 bin 400 mültecinin ülkesine
döndüğü, bunların çoğunluğunu Afgan
mültecilerin oluşturduğu görülüyor.

TÜRKİYE BAŞI ÇEKİYOR
Türkiye, koruma talep eden kişilere ev
sahipliği yapan ülkeler arasında en önde
geliyor.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 2016 Aralık verilerine
göre, Türkiye’de toplam 3,1 milyon
sığınmacı bulunuyor. Türkiye, bu
rakamla dünyanın en büyük sığınmacı
nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak
ön plana çıkıyor.
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı
kişilerin 2,8 milyonunu geçici koruma
altında bulunan Suriyeliler oluşturuyor.
Geri kalan yaklaşık 291 bin kişi ise
çoğunlukla Irak, Afganistan, İran,
Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden
oluşuyor.

DİĞER ÜLKELER
BMMYK’nin 2015 yılı verilerinde, en fazla
mülteciye ev sahipliği yapan diğer 9 ülke
ise barındırdıkları kişi sayısına göre şu
şekilde sıralanıyor:

Pakistan (1,6 milyon), Lübnan (1,1
milyon), İran (979 bin 400), Etiyopya
(736 bin 100), Ürdün (664 bin 100),
Kenya (552 bin), Uganda (428 bin 400),
Çad (420 bin), Sudan (356 bin 200).

EN ÇOK SIĞINMACI SURİYE’DEN
En fazla mültecinin geldiği ülke ise
Suriye. Dünya genelinde Suriye’den 4,9
milyon, Afganistan’dan 2,7 milyon ve
Somali’den 1,1 milyon mülteci başka
ülkelerde yaşıyor.
Pakistan’daki mültecilerin ise
neredeyse tamamını Afganistan’dan
gelenler oluşturuyor.
Türkiye, Pakistan ve Lübnan, dünya
genelindeki korunmaya muhtaç kişilerin
yüzde 30’una ev sahipliği yapıyor.
2015 rakamlarına göre, toplam 10 ülke
mültecilerin yüzde 57’sini ağırlıyor.

AVRUPA
Mülteci krizinin 2015’te patlak vermesi ve
mültecilerin Avrupa ülkelerinin yolunu
tutmaya başlamasından sonra Avrupa’da
mülteci sorunu ciddi tartışma konusu
oldu. Bölgedeki sağcı politikacıların
başlıca siyaset malzemesine dönüşen
mültecilerin çoğunluklu olarak Avrupa
ülkelerinde olmadığı ise verilerden

görülüyor.
Avrupa Birliği’nin dış sınır ajansı
Frontex’e göre, çok tehlikeli yolculukları
ve hatta ölümü göze alarak Avrupa’ya
ulaşan kişilerin toplam sayısı 2015
yılında 1,8 milyon oldu.
BMMYK istatistiklerine göre 2015’te en
fazla mülteci barındıran ilk 10 AB ülke

ise şöyle sıralandı:
Almanya (316 bin 115), Fransa (273 bin
126), İsveç (169 bin 520), Avusturya (153
bin 119), İtalya (118 bin 47), Hollanda (88
bin 536), Norveç (50 bin 389), Belçika (35
bin 314), Yunanistan (16 bin 121),
Danimarka (16 bin).

Yunanistan kamplarında “güvenlik sorunu”
YUNANİSTAN’daki kampların
koşullarını ele alan İngiltere merkezli
Sığınmacı Hakları Veri Projesi’nce
(RRDP) yayımlanan rapor,
sığınmacıların yüzde 45,3’ünün
kendisini güvende hissetmediğini
ortaya koyuyor. Rapora göre,
sığınmacıların yüzde 82,9’u da
Yunanistan’da polis şiddetine maruz
kaldıklarını belirtiyor.
RRDP’nin 300’den fazla sığınmacıyla
görüşerek hazırladığı rapora göre,
kamplardaki kadınların yüzde 69’unun
barındıkları yerlerde kilit
bulunmazken, yüzde 37,8’i ise kendisini
güvende hissetmediği için tuvalete

gitmeye dahi çekindiğini ifade ediyor.
Önemli sayıda sığınmacı kadın, aile
içi şiddete maruz kaldığını ve erken
yaşta evlendirildiğini dile getirirken, bir
kısım sığınmacı da cinsel şiddete, taciz
ve tecavüze uğradığını ve fuhşa
zorlandığını belirtiyor.

“YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZ
ÜLKE
YUNANİSTAN DEĞİL”
Sığınmacıların yüzde 28,6’sı kişisel
temizlik için yeterince suya, yüzde
58,5’i de sıcak suya
erişemediğini, yüzde 31,6’sı kamplarda
en az bir ölüme şahit olduğunu

vurguluyor.
Rapora göre, sığınmacıların yüzde
96,4’ü yaşamak istedikleri ülkenin
Yunanistan olmadığını söylüyor.
RRDP Başkanı Marta Welander
raporla ilgili yaptığı açıklamada, iltica
başvurularının işleme alınmasını veya
başka bir yere yerleştirilmeyi bekleyen
binlerce kişinin Yunanistan’daki
sığınmacı kamplarında takılıp kaldığını
öne sürerek, “Elimizdeki yeni veriler
kaldıkları kampların tekinsiz ve yetersiz
olduğunu, Avrupa’da sığınak arayan
sığınmacıların insan haklarının kritik
bir şekilde altının oyulduğunu
gösteriyor.” dedi.

