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“Haksızlıklara karşı
mücadele edeceğim”
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin yeni genel başkanı
Çiğdem Asafoğlu GÜNDEM’e konuştu.

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin 5. olağan
kongresi 5 Ocak Cumartesi
günü gerçekleşti.
Gümülcine’deki genel merkez
binasında gerçekleşen
kongrede, tek aday olan
Çiğdem Asafoğlu partinin
yeni başkanı oldu.
Asafoğlu, “Bugüne kadar
ülkesinin en sadık vatandaşı
olan Batı Trakya Müslüman
Türkünün, uğradığı anlamsız
haksızlıkların son
bulmasından ve bu ülkenin
birinci sınıf vatandaşı gibi
yaşamaktan başka bir talebi
olmamıştır. Siyasi alanda bu
taleplerini savunacak olan
DEB Partisi ile halkımız el ele,
omuz omuza çalışmaktadır.
DEB Partisi de halkımızın bu
teveccühüne layık olmak için
gecesini gündüzüne katarak
uğraş vermektedir.” dedi.
»8

ESPA
destek
programı
başlıyor

Çipras’tan erken seçim sinyali
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) partisinin, Makedonya ile “isim anlaşması” nedeniyle
hükümete desteğini çekmesi halinde güvenoyu talep
edebileceğini ve destek görmezse erken seçime
gidebileceklerini söyledi.
Çipras, Open TV kanalına verdiği röportajda, Makedonya
ile varılan isim anlaşması ve hükümetin geleceğini
değerlendirdi.
Gelecek hafta sonuna kadar Makedonya meclisinde ülkenin
ismini “Kuzey Makedonya” olarak değiştirecek anlaşmanın
onaylanması ile gerekli anayasal değişikliklerin
tamamlanmasını beklediklerini belirten
Çipras, ocak ayı içinde anlaşmayı Yunan
meclisine getirmeyi planladıklarını
söyledi. »3

AVRUPA Birliği (AB)
destekli kalkınma programı
ESPA tarafından küçük
işletmelere sağlanan 400
milyon euro bütçeli destek
için başvurular 6 Şubat’ta
başlıyor.
»2

dünya

bilim

Boşnaklar Sırp
Cumhuriyeti Günü'nün
5 ‘te kutlanmasına tepkili 7’de

ekonomi
PlayStation
Classic’i
inceleyelim

4’de

spor
Yunanistan'da
işsizlik oranı
değişmedi

15’de

Avrupa'nın
yenilmez
kulüpleri!

Tüpçüde
yangın
korkuttu
Gümülcine şehir merkezinde bir
tüpçü dükkanında yangın çıktı. İşyeri
sahibi Dimitris Hacis’in ağır
yanıklarla Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Tüplerin patlaması nedeniyle çevrede
kısa süreli panik yaşandı. »4

Yunanistan’a
kamplar için
kınama
Uluslararası yardım kuruluşu Oxford
Açlıkla Mücadele Komitesi (Oxfam),
Yunan adalarındaki mülteci
kamplarında bulunan binlerce
korumasız kişiye yapılan kötü
muameleyi kınadı. »5

GAT yeni
yönetimini
seçti
BTAYTD çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Genç Akademisyenler
Topluluğu’nun yeni başkanı Tufan
Bodur oldu. »14
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Küçük işletmeler için ESPA
destek programı başlıyor
AVRUPA Birliği (AB) destekli
kalkınma programı ESPA
tarafından küçük işletmelere
sağlanan 400 milyon euro
bütçeli destek için başvurular 6
Şubat’ta başlıyor.
Küçük işletmeler arasındaki
rekabeti arttırma amaçlı
programa başvurular, duyuru
tarihinden itibaren 18 ay süreyle
devam edecek. Programla,
küçük işletmeler arası rekabeti
arttırarak işletmelerin mevcut
durumlarının daha iyi hale
getirilmesi, iç ve dış piyasada
daha kaliteli ürünler elde ederek
işletmelerin ve ürünlerin
üreticiliğinin ve kalitesinin
artırılması amaçlanıyor.
Programa başvuru yapacak
işletmelerin aşağıdaki şartlara
uygun olması gerekiyor:
İşletmenin en az 3 yıllık
olması.
Yatırımın (κανονισμοί

διαπίστευσης ΚΑΔ)
akreditasyon kurallarına uygun
olması.
İşletmelerin finansman için
Devlet Yardımları Bilgi
Sistemi’nde bulunan
üyeliklerinden www.ependyseis.
gr/mis adresinden elektronik
başvuru yapması ve yatırım
planının sunulmasından önceki
yıl en az 2 tam gün veya yarım
gün çalışanı olması.
Program, Yunanistan
genelinde mevcut koşullara
uygun her işletmeyi kapsayacak.
Bütçe, işletmenin gelirine ve
şartlarına göre 20 bin eurodan
başlayıp, 200 bin euroya kadar
çıkabilecek. Programın süresi
yaklaşık 24 ay olacak.
Konuyla ilgili daha detaylı
bilgi almak isteyenler,
www.tarim.gr internet sitesine
veya muhasebecilerine
başvurabilir.

Sel sularına
kapılan 3 kişinin
cesedi bulundu

GEÇEN günlerde ülkeyi olumsuz
etkileyen kötü hava koşulları
nedeniyle başkent Atina
yakınlarındaki Keratea bölgesinde
alışveriş yapmak için evlerinden
çıktıktan sonra otomobilleriyle sel
sularına kapılan biri kadın, üç
kişinin cesedi bulundu.
Ülkenin özellikle kuzey ve batı
bölgelerinde etkili olan şiddetli
yağmur ve kar yağışları, hayatı
zorlaştırdı.
Halkidiki Yarımadası’nda, yoğun
kar yağışı nedeniyle acil durum ilan
edilirken, hava sıcaklığının bazı
yerlerde -19 derecenin altına
düştüğü, Makedonya ve Trakya
bölgesinde yolların kapandığı, aşırı
buzlanma ve tipi sebebiyle bazı
bölgelerde okulların tatil edildiği,
Selanik’te enerji hatlarında büyük
hasar meydana geldiği ve aşırı
soğuk hava dalgasının kara ve

demir yolu ulaşımında da
aksamalara sebep olduğu
kaydedildi.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi
bulduğu Aminteo bölgesindeki bir
otelde üç gün mahsur kalan ve
yiyecekleri tükenen tatilcilerin, son
anda kurtarıldığı belirtildi.
Bu arada, yoğun kar yağışı ve
fırtına yüzünden Selanik
Havaalanı’nda bazı uçuşlar iptal
edilirken Londra - Selanik seferi
yapan Ryanair şirketine ait bir
yolcu uçağının, havanın elverişsiz
olması nedeniyle Selanik yerine
Romanya’nın Timişoara
Havalimanı’na inmek zorunda
kaldığı bildirildi.
Ülkeyi etkisi altına alan soğuk
havanın gelecek günlerde de bazı
bölgelerde devam edeceğini
belirten yetkililer, sürücüleri gizli
buzlanmaya karşı uyardı.

Yunanistan’a mülteci kamplarındaki
kötü muamele nedeniyle kınama

Uluslararası yardım kuruluşu Oxford
Açlıkla Mücadele Komitesi (Oxfam), Yunan
adalarındaki mülteci kamplarında bulunan
binlerce korumasız kişiye yapılan kötü
muameleyi kınadı.
Oxfam, yayımladığı raporda Ege
adalarındaki mülteci kamplarının aşırı
kalabalık olduğunu, hamile kadınlar ve
refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine
terk edildiğini, kamplarda sağlık hizmeti ve
sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok
sorunun bulunduğunu belirterek Avrupa
Birliği’ni göreve davet etti. Oxfam’dan
konuyla ilgili yapılan açıklamada,
kamplarda kalan korumasız isanların
ihtiyaçlarını sağlamanın hem Yunan
hükümetinin hem de Avrupalı ortaklarının
en temel görevi olduğunun altı çizildi.
Yunanistan’ın Ege adalarındaki mülteci
kamplarındaki kötü koşullar uzun zamandan

beri eleştiri alıyor. Avrupa Konseyi İnsan
Hakları Komiseri Dunja Mijatović’in
Yunanistan ziyaretinin ardından geçen
Kasım ayında açıklanan raporunda,
kapasitesinin çok üzerinde sığınmacı
barındıran kamplardaki sağlık koşullarının
kötülüğü, polis şiddeti ile kadın ve çocuklara
yapılan cinsel saldırılara dikkat çekilmişti.
Raporda özellikle 3 bin civarındaki
refakatçisi olmayan çocuğun durumundan
endişe duyulduğu ve çocukların büyük
bölümünün yetişkinlerle birlikte konteyner
ve çadırlarda barındırıldıkları kaydedilmişti.
Yunanistan Göç Bakanlığı’nca geçen Eylül
ayında yapılan açıklamada da doğu Ege
adalarında bulunan mülteci kamplarının
kapasitesinin üzerinde dolu olduğu,
toplamda 6 bin 338 sığınmacı barındırma
kapasitesine sahip kamplarda 20 binin
üzerinde sığınmacının yaşadığı belirtilmişti.
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Çipras’tan erken
seçim sinyali

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

"Hükümet meclisin yarıdan fazlasının oyunu
alamazsa Anayasal bir sorunum olmaz ama siyasi
bir sorun olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince
söz verdiğimiz kritik girişimleri gerçekleştirdikten
sonra erken seçime gideceğim."
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) partisinin, Makedonya ile
“isim anlaşması” nedeniyle hükümete desteğini
çekmesi halinde güvenoyu talep edebileceğini ve
destek görmezse erken seçime gidebileceklerini
söyledi.
Çipras, Open TV kanalına verdiği röportajda,
Makedonya ile varılan isim anlaşması ve
hükümetin geleceğini değerlendirdi.
Gelecek hafta sonuna kadar Makedonya
meclisinde ülkenin ismini “Kuzey Makedonya”
olarak değiştirecek anlaşmanın onaylanması ile
gerekli anayasal değişikliklerin tamamlanmasını
beklediklerini belirten Çipras, ocak ayı içinde
anlaşmayı Yunan meclisine getirmeyi
planladıklarını söyledi.
Çipras, anlaşmanın 27 yıldır çözümlenemeyen
bir meseleyi ortadan kaldırması ile “tarihi” bir
öneme sahip olduğuna işaret ederek, muhalefet
partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın
onaylanmaması halinde ülkenin “uluslararası
çapta rezil” olacağını ifade etti.
Anlaşmaya karşı çıkan hükümet ortağı ve
Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tutumunu
değerlendiren Çipras, “Onun hükümetin siyasi
karşıtlarına su taşıyacağını düşünmüyorum. Eğer
yaparsa (hükümetten ayrılırsa), güvenoyu talep
edeceğim.” dedi.
Çipras, Kammenos’tan hükümete destek
talebinde bulunacağını belirterek, “Halk
önümüzdeki dokuz ay içinde kimin bakan
olacağını değil, istikrarı umursuyor. Bunu net bir
şekilde söyleyecek, önümüze bakacağız. Olmazsa
güvenoyu alıp öyle ilerleyeceğiz.” ifadelerini
kullandı.
Anayasanın hükümlerinin bu konuda
açık olduğunu ve güvenoyunu
alacağına inandığını vurgulayan
Çipras, “(Güvenoyunda meclisin
yarıdan fazlası) 151
milletvekilin olmasa da
anayasal açıdan sorun
olmadan

verdiğimiz kritik girişimleri gerçekleştirdikten
sonra erken seçime gideceğim.” şeklinde konuştu.
Anayasaya göre, bir hükümet 300 sandalyeli
mecliste güvenoyu oylamasına katılan vekillerin
yarısının oyunu alması gerekiyor.
Makedonya ile “isim sorununun” çözümüne
yönelik gerçekleştirilen anlaşmaya ülkede ana
muhalefetteki Yeni Demokrasi (YDP) partisi başta
olmak üzere bazı kesimler tepki gösteriyor.
Anlaşmanın onaylanması için meclisin yarısından
fazlasının oyu gerekiyor.

“ŞUBAT AYI BAŞINDA
TÜRKİYE’YE GİDECEĞİM”
Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine
planlanan Türkiye ziyaretine ilişkin ise “Şubat ayı
başında Türkiye’ye gideceğim. Ancak tarih henüz
belirlenmedi.” dedi.
İki ülke arasındaki iletişim kanallarının
özellikle sorun olduğu zamanlarda açık olması
gerektiğine dikkati çeken Çipras, “Erdoğan ile bu
kanalın açık kalması önemli, hele ki
sorun varsa. Zaten kendisiyle her
2-3 ayda bir uluslararası
toplantılarda bir araya
geliyorum. Çünkü yakından
temas özellikle en üst
düzeyde çok mühim.” diye
konuştu.

göreve
devam
edebilirsin. Avrupa’da bu şekilde 12 hükümet var.
Anayasal bir sorunum olmaz ama siyasi bir sorun
olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince söz

İskeçe’de 20 yaşında
genç intihar etti!
MUSTAFÇOVA Belediyesi’ne
bağlı Bratankova köyünde 20
yaşındaki bir genç intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 20
yaşındaki genç evinin yakınında
bulunan depoda kendini asarak
canına kıydı. Yakınları

tarafından bulunan gencin
kişisel sebeplerden dolayı
intihar ettiği belirtiliyor.
20 yaşındaki gencin cansız
bedeni hastaneye kaldırılırken
olayla ilgili incelemenin
sürdüğü belirtildi.

Yeni yıla başlarken…

B

ir yılı geride bıraktık ve
yeni ümitlerle yeni bir yıla
başladık. Yıllar akıp
gidiyor gitmesine ama
insanoğlunun umutları asla
tükenmiyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı olarak
yıllardır düzelmesini beklediğimiz
sorunlar varlığını sürdürüyor
olmasına ve ufukta bir ışık
görememize rağmen beklenti
içinde olmaktan kendimizi
alıkoyamıyoruz.
Geride bıraktığımız yılla
birlikte bendeniz de dünya
üzerinde yarım yüzyılı
tamamlamış oldum. Bunun
yarıdan fazlasını ise bilfiil
gazetecilik yaparak geçirdim. Bu
süreç içerisinde çoğu zaman
umutsuzlukları kaleme aldım,
gazetede çalışma arkadaşlarımla
sorunları dile getiren yüzlerce,
hatta binlerce habere imza attık.
Ama yine de umut etmekten
vazgeçmedik.
Azınlığın, azınlık olmaktan
kaynaklanan sorunları çok büyük.
Çözüm yolları tıkanmış durumda
ve bu yolların açılması için gerekli
siyasi irade hiçbir siyasi partide
mevcut değil. Çünkü, azınlık
politikası siyasi partilerin
görüşleri ve kararları ile değil,
devlet politikalarıyla belirleniyor.
İşte bu politikaların çoğumuzun
gözden kaçırdığı sinsi ve
görünmez yüzü var. Bu da azınlığı
azınlık ile “vurmak”tan ibaret.
“Böl - parçala – yönet”, bu gibi
durumlarda çok alışılagelmiş bir
yönetim şekli aslında.
Bunun sonucu olarak birbirinin
yaptığını beğenmeyen, kader
kıymet bilmeyen, kendisine ait
olan, kendi içinden çıkan insanı,
çalışmayı, çabayı sahiplenmek
yerine bazen acımasızca eleştiren
bir toplum olarak ortaya
çıkıyoruz.
Bir anlığına da olsa gündelik
alışkanlıklarımızdan, davranış
biçimlerimizden sıyrılıp, objektif
bir gözle kendimize dönüp bir öz
eleştiri yapalım. Örneğin, bir
etkinlik gerçekleşti. Bu etkinliğin
öncelikli olarak olumlu mu, yoksa
olumsuz yanlarını mı ön plana
çıkarıyoruz? Ya da yapılan bir işi
beğenmeyip eleştiriyorsak, bu
eleştirdiğimize bir alternatif
sunabiliyor muyuz? Bu sorulara
cevap vermeye çalışalım.

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

Eğri oturup doğru konuşalım…
Pozitif değil, ne yazık ki toplum
olarak negatif bir yapımız var.
Güzel şeyleri ön plana çıkarmak
yerine, eksiklikleri öne çıkarma
eğilimimiz daha fazla. Yapıcı
değil, yıkıcı eleştiriden yanayız.
Oysa bizim gibi baskı altında
tutulan, eğitimde, ekonomik ve
sosyal hayatta geri bırakılan
toplumlarda değerler hiç de kolay
yetişmiyor. Küçük – büyük;
önemli değil… Her türlü
değerimize sahip çıkmak, yapılan
olumlu işleri takdir etmek,
alkışlamak, verilen çabaları
önemsemek büyüklüktür.
Gelecek nesillere bir miras
bırakabilmemiz için de elimizdeki
değerlere sahip çıkmamız,
korumamız, onları taçlandırmamız
gerekmez mi? Değerlerine sahip
çıkmayan bir toplumunun
yarınından bahsetmek bence
mümkün değildir.
Bugün şöyle bir düşünün ve bir
karar verin… “Bundan böyle bir
şeyin olumsuz yanını değil,
olumlu yanını göreceğim” kararını
alın. Bu sizi hem kendi iç
dünyanızda huzurlu kılacak, hem
de toplumsal hayatınızda daha
mutlu ve uyum içinde olmanızı
sağlayacaktır.
Sözlerimi, sosyal medyada
gördüğüm ve çok hoşuma giden
bir Kızılderili hikayesiyle
sonlandırmak istiyorum.
Cherokee kabilesinin
yaşlılarından biri kabilenin
gençleriyle hayat üzerine
konuşurken şunları söylüyor:
- İçimizde iki kurt var ve
bunların arasında da korkunç bir
savaş var. Kurtlardan biri;
korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı,
pişmanlığı, açgözlülüğü, kibiri,
aşağılık duygusunu, yalanları,
üstünlük taslamayı ve bencilliği
temsil ediyor. Diğer kurt ise;
zevki, huzuru, sevgiyi, umudu,
paylaşmayı, cömertliği, dinginliği,
alçak gönüllülüğü, nezaketi,
yardımseverliği, dostluğu,
anlayışı, merhameti ve inancı.
Kabile üyelerinden biri
soruyor;
- Peki, hangi kurt kazanacak?”
Yaşlı adam kısaca cevap
veriyor:
- Beslediğiniz...
Sevgiyle kalın, mutlu kalın...
İyi seneler...

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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Tüpçü dükkanında yangın,
bir kişi ağır yaralı
GÜMÜLCİNE şehir merkezinde bir tüpçü
dükkanında yangın meydana geldi. 10 Ocak
Perşembe günü sabah saat 09:50 sıralarında
belirlenemeyen bir nedenle Gümülcine Eski
Camii karşısındaki tüpçü dükkanında yangın
çıktı.
Filikis Eterias caddesinde bulunan
işyerindeki yangınla birlikte tüpler patlamaya
başladı. Olayda bir kişinin vücudunda ağır
yanıklar alarak yaralandığı ifade edildi. İşyeri
sahibi Dimitris Hacis’in vücudundaki yanıklar
nedeniyle Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin
müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken,
çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Olayla ilgili olarak araştırma başlatıldığı
ifade edildi.

Türk ve Yunan polisinden
ortak operasyon
Pire Limanı’nda pazartesi günü Türk ve Yunan makamlarının
ortak operasyonunda yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele
geçirildiği açıklandı.
YUNANİSTAN polisi, pazartesi günü
Pire Limanı’nda Türk ve Yunan
makamlarının ortak düzenlediği
operasyonda yaklaşık bir milyon
uyuşturucu hap ele geçirildiğini
açıkladı.
Yunanistan Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Teodoros Hronopulos yaptığı
açıklamada, Türk narkotik polisi ile
Yunan Sahil Güvenlik, Gümrük ve
Emniyet birimlerinin ortak düzenlediği
operasyona ilişkin ayrıntıları anlattı.
Açıklamada, bir konteyner içindeki
544 kurşun levhanın içine saklanmış
yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele
geçirildiğini bildirilen Hronopulos,
uyuşturucu maddenin son durağının
Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirtti.
Hronopulos, konteynerin ilk olarak
Suriye’nin Lazkiye Limanı’ndan
gönderildiğini, daha sonra hedef
şaşırtmak amacıyla Hırvatistan’a ve
baskının yapıldığı Atina yakınlarındaki
Pire Limanı’na ulaştırıldığını ifade etti.
AA muhabirinin üst düzey Türk

Yunanistan'da
işsizlik oranı
değişmedi
Ekim 2018'de işsizlik
oranı yüzde 18,6
olarak gerçekleşti.

emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye
göre, narkotik polislerinin üç aydır
devam eden takibi sonucu edinilen
istihbarat Yunan makamlarıyla
paylaşıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların,
DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleri
tarafından da tüketim ve ticaretinin
yapıldığı belirtildi.

Atina'daki ABD Büyükelçiliği’ne boyalı saldırı
ATİNA'daki ABD büyükelçiliğine,
yaklaşık 10 kişiden oluşan motosikletli bir
grup tarafından boyalı saldırı
gerçekleştirildi.
“Ruvikonas” isimli grubun 03.30
sularında büyükelçilik binasına yaklaşıp
boya ve ABD karşıtı broşürler atarak
kaçtığı belirtildi.
Aynı grup daha önce de Atina'daki
birçok bakanlık ve devlet kurumuna
yönelik benzer eylemlerde bulunmuştu.
Türk büyükelçiliği ve Türk Hava
Yolları'nın Atina ofisi de Ruvikonas'ın
hedefi olmuştu.

YUNANİSTAN’da işsizlik oranı, Ekim
2018’de yıllık bazda gerilese de bir
önceki aya göre değişmeyerek 18,6 oldu.
Yunanistan İstatistik Kurumu
(ELSTAT), ülkenin geçen yıl Ekim ayı
işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre,
ülkede mevsim etkisinden arındırılmış
işsizlik oranı, geçen yıl Ekimde yüzde
18,6 düzeyinde gerçekleşti..
Ülkede işsiz sayısı ise yıllık bazda
yüzde 12’lik düşüşle 876 bine geriledi.
Ülkede en yüksek işsizliğin
görüldüğü 15-24 yaş grubunda bu oran
yıllık bazda gerileme gösterdi. Gençler
arasında işsizlik oranı, yüzde 38,5 olarak
açıklandı.
Hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde
18,4’e, gelecek yıl yüzde 18,2’ye
düşürmeyi hedefliyor. İşsizlikte
gerilemenin büyük oranda yarı zamanlı
işlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28’e
yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş
kaydetse de Euro Bölgesi’nin en yüksek
seviyesinde kalmaya devam ediyor.
Yunanistan’da 2017 Ekim ayı işsizlik
oranı yüzde 21 olarak gerçekleşmişti.
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Ufukta erken seçim belirdi
2019’un bir seçim yılı olacağı bilinen
bir gerçekti. Hem de bir değil, tam dört
seçim yarışının yaşanacağı bir yıl olacak.
Belediye, eyalet ve Avrupa Parlamentosu
seçimlerinin tarihi belliydi. 19 Mayıs ve
26 Mayıs’ta olmak üzere iki hafta üst üste
Yunanistan’daki 10 milyona yakın seçmen
sandık başına gidecek. Malum belediye
ve eyalet seçimleri iki turlu yapılıyor. Bu
yıl bir de önemli değişiklikle
gerçekleştirilecek yerel seçimler.
Belediye ve eyalet yönetimleri nispi
sistemle yapılacak seçimlerle
belirlenecek. Bu da birinci turdan seçimin
bitmesini zorlaştırdığı gibi, bir listenin tek
başına iktidar olmasını ve belediyeyi ya
da eyaleti tek başına yönetebilme
ihtimalini zora sokuyor. Dolayısıyla,
seçim işbirlikleri ve seçim sonrası
koalisyon ihtimali kaçınılmaz olacak. Bu
nedenle yerel seçim yarışına bu
pencereden de bakmak gerekiyor.
Bu yıl yerel seçimlerle AP seçimlerinin
yanısıra bir diğer seçim sandığı,

milletvekili seçimleri olacak.
Hatırlayacaksınız; Cumhurbaşkanlığı
seçimi tıkanınca 2015 yılı Ocak ayında
seçime gidilmişti. Ve o tarihe kadar
meclise girme mücadelesi veren bir parti
olan SİRİZA birinci parti olmuş ve ANEL
ile koalisyon kurmuştu. Avrupa Birliği’ne
ve kreditörlere karşı yapılan referandum
macerasından sonra Eylül’de yapılan
seçimlerde de SİRİZA – ANEL koalisyon
hükümeti değişmedi ve yoluna devam
etti. Siriza ile aşırı milliyetçi ANEL’in
ortaklığı 2015 Ocak ayından itibaren hep
konuşuldu, hep tartışıldı. Onlar da “böyle
bir koalisyon nasıl olur?” diyenlere “Biz
memorandumdan kurtulmak ve
ekonomik krizden çıkmak için ortaklık
kurduk, amacımız bu” diyerek cevap
verdiler. Geçen Ağustos ayında
memorandum son buldu. Tabii ekonomik
krizden çıktığımızı söylemek şimdilik zor.
Ancak memorandumun sona ermesiyle
iki uçta olan bu iki parti arasındaki
sorunlar da her geçen gün artmaya

5

başladı.
Son dönemde “erken seçim”
tartışmaları ve ihtimali arttı. Bunda ANEL
başkanı Panos Kammenos’un Yunanistan
ile Makedonya arasındaki isim sorununu
sona erdirmek amacıyla varılan Prespes
Anlaşması’nın rolü büyük. Kammenos
bundan aylar önce “Prespes anlaşması
meclise gelirse ben hükümetten
ayrılırım” demişti. Ve bu açıklamasıyla da
aslında hükümet krizinin başlaması için
tarihi belli etmişti. Prespes Anlaşması’nın
öngördüğü değişiklikler Makedonya
meclisinde kabul edilmek üzere. Anlaşma
Ocak ayı içinde Yunanistan
parlamentosuna da getirilecek.
Kammenos’un aylar öncesinden dile
getirdiği tarih aslında geldi çattı.
Kammenos, bundan önce yaptığı sert
çıkışları sonradan “yumuşatmakla” ün
salmış olsa da, Prespes Anlaşması
konusunda aynı “manevrayı” yapması
imkansız gibi. Dolayısıyla partisini bir
seçim hezimeti ile karşı karşıya
bırakmamak için bu konuda açıkladığını
yerine getirmek durumunda olduğunu
elbette ki biliyor.
Kammenos’un hükümetten ayrılması
durumunda Başbakan Çipras ve SİRİZA
ne yapacak? Başbakan ne yapacağını 9
Ocak Çarşamba akşamı bir televizyon
kanalına verdiği röportajda açıkladı.
“Kammenos ve ANEL hükümetten ayrılır
ve desteğini çekerse mecliste güven
oylamasına gideceğim” dedi. “Güven oyu
alamazsam da erken seçime gideceğiz”
diye ekledi. Başbakan Çipras, Kammenos

hükümetten ayrılsa da ANEL’den bazı
milletvekillerinin ve diğer partilerden
birkaç milletvekilinin SİRİZA hükümetine
güven oyu vereceğini düşünüyor. Güven
oyunu alınca da kısa sürede Prespes
Analşası için oylama yapılacak. Çipras’ın
en önemli amacının Prespes Anlaşması’nı
meclisten geçirmek olduğu anlaşılıyor.
Bunu başarırsa batının “takdirini”
kazanacağını biliyor. Ülkeyi dört yıldır
yöneten SİRİZA ve Çipras’ın önünde iki
sınav var. Prespes Anlaşması ve güven
oylaması. Her ikisinden de başarıyla
çıkması ihtimali var. Ancak ikisinden de
kendi açısından başarıyla çıksa bile
hükümetin uzun soluklu olacağını
söylemek çok zor. Yani Çipras
liderliğindeki hükümetin, Ekim ayına
kadar devam edecek gücü kendisinden
bulması belki anayasal olarak mümkün
ama siyasi olarak imkansız olmasa da
oldukça zor.
Özetle; erken seçim ufukta belirdi.
Belki Mayıs ayında diğer üç seçim
sandığıyla birlikte, belki de Mayıs
ayından önce. Önümüzdeki günler bu
anlamda son derece belirleyici olacak.
Yapılması muhtemel bir erken seçimin
Batı Trakya Türk Azınlığı için önemi nedir,
biz bu seçimden ne bekliyoruz? Daha
doğrusu yapılacak bir seçimden bir şey
bekliyor muyuz? Mevcut siyasi sistemde
ve ortamda bir beklentimiz olabilir mi?
Farklı bir şey mümkün mü? Bunları da
önümüzdeki hafta değerlendirmeye
çalışacağız.

Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti
Günü’nün kutlanmasına tepkili
Banka şubelerinin
kapatılmasına “hayır”

BOSNA Hersek’teki iki
entiteden biri olan Sırp
Cumhuriyeti’nin (RS) kurulduğu
9 Ocak’ın, “anayasaya aykırı”
bulunmasına rağmen “RS
Günü” olarak kutlanması,
ülkedeki Boşnakların tepkisini
çekti.
Bosna Hersek Anayasa
Mahkemesi’nin daha önce
“anayasaya aykırı” bulduğu RS
Günü, bu yıl da törenlerle
kutlandı.
Sırp nüfusun yoğun yaşadığı
Banja Luka şehrinde
düzenlenen kutlamalara Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Milorad Dodik
ve RS Başkanı Zeljka

Cvijanovic’in yanı sıra Sırbistan
Başbakanı Ana Brnabic de
katıldı.
Yüzlerce Sırp polisin yürüyüş
yaptığı ve binlerce kişinin
katıldığı kutlamalarda konuşan
Cvijanovic, RS’nin Sırp
milletinin sevgisi ile ayakta
kaldığını belirterek,
“Özgürlüğümüzü her daim
kutlayacağız, zira bu
özgürlüğün paha biçilemez
olduğunu biliyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Bu arada RS’nin kurulduğu 9
Ocak 1992 tarihini Boşnaklara
yönelik soykırımın başlangıcı
olarak kabul eden kurban
yakınları dernekleri ise

Vatanseverlik Günü’nü
kutlamak için başkent
Saraybosna’da program
düzenledi.
Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi’nde düzenlenen
programda, Bosna Hersek’in
asla bölünemeyeceği mesajı
verildi.
Bir grup Boşnak da
Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan
ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin
katledildiği soykırımda hayatını
kaybedenlerin defnedildiği
Potoçari Anıt Mezarlığı’nı ziyaret
ederek, RS Günü’nün
kutlanmasına tepki gösterdi.

RODOP ilinden sorumlu Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis, Rodop ilinde Yunanistan Milli Bankası (Ethniki Trapeza
Elladas) şubelerinin kapatılmasına tepki gösterdi.
Çalikidis, Ethniki Bankası’nın Şapçı ve Yassıköy’deki
şubelerinin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi. Çalikidis,
konuyla ilgili olarak Ethniki’nin Doğu Makedonya Trakya Eyaleti
Bölge Müdürü Kostas Stasas ile görüştü. Çalikidis görüşmede,
banka şubelerin kapatılmasının bu bölgedeki vatandaşlar üzerinde
yapacağı olumsuz etkiyi aktardığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerdeki
kuruluşların son yıllarda kapatıldığını hatırlatan Çolakidis, bunun
son derece olumsuz bir etki yarattığını kaydetti.
Eyalet Başkan Yardımcısı, konuyla ilgili hazırladığı mektubu
Ethniki Bankası yetkililerine verdi ve bu konuda mücadelesine
devam edeceğini vurguladı.

ÖNDER MÜMİN’DEN DE TEPKİ
Yassıköy belediye başkan adayı Önder Mümin, Yunanistan Milli
Bankası’nın (Ethniki) Yassıköy’deki şubesinin kapatılma kararına
tepki gösterdi.
Mümin, şubenin kapatılmaması için gerekli mercilerle irtibata
geçerek elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti.
Önder Mümin konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:
“Rodop ilinin merkezi Gümülcine'ye Ethniki bankası işlemlerini
gerçekleştirmek için Yassıköy belediyesi mensuplarının gitmeye
mecbur edilmesi halkımız açısından büyük zorluk ve yük teşkil
edecektir. Çiftçimiz ve özellikle yaşlılarımıza hizmet veren Ethniki
Bankası Yassıköy şubesinin kapatılacak olması bu sebeple endişe
vericidir. Bir an önce gerekli merciler ile irtibata geçerek şubemizin
kapatılmaması için elimizden gelen tüm olanakları seferber
edeceğimizden tüm halkımız emin olabilir.”
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Beslenmede yoğurdun önemi

S

üt ürünlerinin ana gıda
gruplarından olan
yoğurt, geleneksel
beslenmemizde de çok önemli
bir yere sahip, günün hemen
hemen her saatinde güvenle
tüketebileceğimiz değerli bir
besindir.
Bağışıklık sistemimizi
güçlendirdiği gibi, sindirim
kolaylığı nedeniyle de bebekler
için de iyi bir besindir.
Mayalanma sürecinde süt
şekeri olan laktoz,
parçalanarak sindirimi kolay
olan iki ayrı şekere dönüşür ki,
laktoz intoleransı (süt şekeri
laktoz’un sindirilememesi
durumu) olanlar bile yoğurdu
güvenle tüketebilirler. Bunun
yanında yoğurtta bulunan aktif
kültürler, kalsiyum emilimini
artırdığı için, yoğurt yiyen bir
kişi süte kıyasla daha fazla
kalsiyum almış olur. Yoğurdun
yeşil suyu kesinlikle
dökülmemelidir, en zengin
vitamin kaynağı bu sudur
çorbalara karıştırılabilir veya
ayran gibi içilebilir.
Günün her saati tüketime
hazır bu gıdayı ihmal
etmemeniz için 10 önemli
nedeni şöyle sıralayabiliriz:
1- Vitaminler-mineraller
içerir: Yoğurt; bünyesinde
potasyum, fosfor, riboflavin,
iyot, çinko A vitamini, E vitamini
ve B12 vitamini barındırması
bakımından zengin bir gıdadır.

2- Kilo vermeyi kolaylaştırır:
Tennessee Üniversitesi’nde
yapılan bir araştırmada, düşük
kalorili diyetlerine yoğurdu
ekleyen ve günde üç öğün
yağsız yoğurt yiyen aşırı
kiloluların, yoğurtsuz diyet
uygulayanlara oranla yüzde
22 daha fazla kilo verdikleri,
yüzde 61 daha fazla yağ
yaktıkları tespit edilmiştir.
Yoğurt yiyenlerin ayrıca, karın
bölgelerinden yüzde 81 daha
fazla yağ yaktıkları ortaya
çıktığı gibi, yoğurttan alınan
kalsiyumun, yağ yakımını
hızlandırdığı gözlemlenmiştir.
3-Probiyotikler içerir: Yoğurt
gibi fermente ürünler,
vücudumuz için yararlı
bakteriler ‘probiyotikleri’
içeriyor. Bağırsaklara yararlı
besinlere probiyotik gıdalar
deniyor. Probiyotikler, sindirim
sistemini rahatlatırken,
bağışıklığımızı da
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Adnan Peçenek
belediye başkan
adaylığını açıkladı

güçlendiriyor.
4- Kan basıncını düzenler:
Son yapılan çalışmalar, süt ve
süt ürünlerinin düzenli
tüketiminin yüksek kan basıncı
riskini azalttığını gösteriyor.
Araştırmalara göre, günde 2-3
porsiyon az yağlı süt ürünü
tüketenler, hiç tüketmeyenlere
oranla yüzde 50 daha az
yüksek kan basıncı riski
taşıyor.
5- Tok hissettirir: Washington
Üniversitesi’nde açlık, tokluk
ve sonraki öğünde tüketilen
kalori miktarıyla ilgili yapılan
çalışmada, bireylere; yoğurt,
şeftali aromalı içecek ve şeftali
suyu, ara öğün olarak verildiği
ve yoğurt tüketenlerde
diğerlerine oranla daha yüksek
tokluk geliştiği görülmüştür.
6- Kas gelişimi sağlar: Yoğun
egzersiz çalışması sonrasında
protein içeriği yüksek yoğurt,
iyi bir seçimdir.
7- Kalsiyum kaynağıdır:
Kalsiyum, güçlü kemikler ve
sağlıklı dişler için önemli bir
mineraldir. Bu mineral de
yoğurta oldukça yoğundur.
8- Bağışıklık sistemini
güçlendirir: Viyana
Üniversitesi’ndeki çalışmaya
göre, günde 3-4
porsiyon yoğurt, hastalık ve
enfeksiyonla savaşmada rol
oynayan ‘T hücreleri’ni daha
güçlü ve aktif hale getirildiği
tespit edilmiştir.
9- Laktoz intoleransı olanlar
tüketir: laktoz intoleransı olan
bireyler sindirim siteminde
sorun yaşamadan yoğurdu
tüketebiliyor.
10-Osteoporoza karşı besindir:
Yoğurttaki kalsiyum ve D
vitamini kombinasyonu ,kemik
erimesi de dediğimiz
osteoporoz’a karşı iyi bir
besindir. Yoğurttaki kalsiyum
kemiklerin güçlenmesini
sağlarken, D vitamini
kalsiyumun depolanmasına
yardımcı oluyor.
Taze ve temiz ortamlardan
elde edilen sütlerden üretilen
katkısız “ev yapımı yoğurtları”
tüketmenizi tavsiye ederken,
hepinize sağlık dolu bir yaşam
diliyorum…

ASLEN Ketenlik köyünden
olan avukat Adnan Peçenek, 4
Ocak Cuma akşamı İskeçe’deki
Elisso Hotel’de gercekleşen
tanıtım etkinliğinde “Adalet
Hareketi” isimli liste ile
Mustafçova Belediyesi’ne
başkan adayı olduğunu açıkladı.
Konuşmasında tüm
katılımcılara teşekkür eden
Peçenek, “Adaletin olmadığı
yerde ahlak da yoktur. Adaletin
kuvvetli, kuvvetlinin de adaletli
olması gerekmektedir. İyi olmak
kolaydır, zor olan adil olmaktır.
Adalet olmadan düzen olmaz.
Adaletin olmadığı yerde huzur
olmaz. Adaletin olmadığı yerde
sevgi olmaz. Adaletin olmadığı
yerde kalkınma olmaz. İşte bu
yüzden Adalet Hareketi” sözleri
ile listesinin adını açıkladı.
Adnan Peçenek yeni seçim
kanunu ile gerçekleşecek olan
yerel seçimlerin farklı dengeler
ortaya koyacağını ve birden çok
listenin işbirliği ile belediyelerin
yönetilebileceğini belirtti.
Peçenek, Mustafçova
Belediyesi’ndeki adaylar
arasında büyük bir rekabet
yaşanacağını, fakat bu yarışta
sadece rakip olduklarını, asla
düşman olmadıklarını
söyleyerek tüm adaylara başarı
dilediklerinde bulundu.
Önemli olanın halka hizmet
etmek olduğunu vurgulayan
Peçenek, “Bugün burada hem
muhalefet, hem iktidar
tecrübesine sahip biri olarak
yapılması gereken adil
hizmetleri sunmak üzere Adalet
Hareketi başkanı sıfatıyla
Mustafçova belediye başkan
adayı olduğumu bildiriyorum ve
bu yolda hepinizin desteğini
talep ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
Peçenek, Adalet Hareketi

olarak seçim sloganını ise “Öyle
bir kazanacağız ki, kaybeden
olmayacak” olarak açıkladı.
Peçenek, daha sonra
Mustafçova Belediyesi’ne
başkan olması durumunda
hayata geçirecekleri projeleri
katılımcılara sundu.
Adnan Peçenek’in açıkladığı
programda yer alan bazı projeler
şöyle:
• Mustafçova Belediyesi’nin
bir çok köyünde var olan içme
suyu sıkıntısının kalıcı olarak
çözüme kavuşturulması.
• Kış aylarında hava şartları
sebebiple yaşanan sorunları
çözmek için her yıl kar küreme
ve yol tuzlama araçaları
kiralamak yerine belediyeye
kendi araçlarının temin
edilmesi.
• Köy, yol ve sokak ayırımı
yapmaksızın belediye sınırları
içindeki tüm yolların halkın
ihtiyaçlarını karşılacak hale
getirilmesi.

• Bölgenin en büyük
sorunlarından biri olan çöp
sorunu için kalıcı çözümler
bulmak, köy girişlerindeki çöp
bidonlarının kaldırılarak daha
uygun bölgelere alınması ve
köylerdeki görüntü kirliliğinin
sona erdirilmesi.
• Bölgede sokak hayvanları
sebebiyle yaşanan sorunun
çözümü için gerekli olan hayvan
barınağının faaliyete
geçirilmesi.
• Belediye sınırları içindeki
en büyük köy olan Ketenlik
köyünde bir türlü faaliyete
geçirilemeyen biyolojik arıtma
tesisinin faaliyete geçirilmesi.
Diğer köylere de aynı hizmetin
sağlanması.
• Herkesin söz verdiği ama
kimsenin uygulayamadığı yeni
belediye binasının yapılması.
Yeni belediye binası yapılana
kadar var olan binanın bölge
insanına yakışacak şekilde
düzenlenmesi.
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PlayStation Classic’i inceleyelim
PlayStation'ın "minnak"
oyun konsolu PlayStation
Classic elimizde! PlayStation
Classic'i inceledik.
Bundan tam 24 yıl önce
başlayan PlayStation
yolculuğu, aradan geçen onca
zamanın sonunda yeniden başa
sardı ve bir kez daha tüm
oyuncular kendini '94 yılında
buldu. Aralık 1994 yılında
piyasaya çıkan PlayStation one,
bu kez PlayStation Classic
adıyla masamızda duruyor ve
elbette boyut olarak önemli bir
farklılık göze çarpıyor.
İlk modele kıyasla yüzde 45
oranında daha küçük olan
PlayStation Classic, görünüm
olarak ise ilk modelin bire bir
kopyası. Hemen baştan
söyleyelim: Evet, bu cihazın tek
esprisi bu. Tüm aileye sahip
olan PlayStation fanlarının veya
ilk GTA'yı, Tekken 3'ü, Metal
Gear Solid'i ve elbette o
dönemlerin birkaç popüler
oyununu bir kez daha oynamak
isteyenler tarafından tercih
edilebilecek, adeta müzelik bir
parça. Peki, neler sunuyor?
Hangi oyunları getiriyor? Şimdi
PlayStation Classic'e daha
yakından bakalım.
PlayStation Classic tasarımı
nasıl?
Nintendo'nun SNES Classic
versiyonundan sonra gelen
PlayStation Classic hamlesi,
elbette PlayStation fanları için
önemli bir ürün. Eğer ilk
nesilden bu yana tüm konsol
ailesi elinizde varsa, bunun da
olmaması düşünülemez, ancak

fiziki olarak pek tabii... Yoksa
oyun konusunda PSOne'da çok
daha fazla seçeneğiniz var
elbette. Bunlardan
bahsedeceğiz, ama önce
PlayStation Classic'in "minnak"
tasarımına daha yakından
bakalım.
PlayStation Classic, orijinal
PlayStation 1 ile aynı
görünüyor, ancak elbette birkaç
noktada modern dokunuşlar
var. Yüzde 45 daha küçük bir
tasarımla karşımıza çıkan
PlayStation Classic, adeta el
kadar bir cihaz. Muhtemelen
daha fazla küçültülebilirdi
boyutları ancak Sony, fiziki
anlamını yitirmemesi için bu
boyda karar kılmış, bizce
oldukça da iyi yapmış. Daha
küçüğü hoş olmazdı doğrusu.
Tıpkı ilk konsolda olduğu
gibi PlayStation Classic'in
üzerindeki butonların dizilimi
de aynı. Solda güç butonu,
üzerinde reset tuşu, sağda ise
CD bölmesini açmak için tuş yer
alıyor. Ancak bu tuş tabii ki CD
kapağını açmıyor, disk alanı
yalnızca kozmetik olarak
konumlandırılmış. Zira CD diye
bir şey kalmadı artık. Zaten
cihaza oyun yüklemesinde de
bulunamıyorsunuz. Bundan az
sonra bahsedeceğiz.
Cihazın kutusundan çift
gamepad ile çıkması oldukça
sevindirici. Böylece PlayStation
Classic'i kutusundan çıkartır
çıkartmaz hemen arkadaşınızla
Tekken 3'te kapışmaya
başlayabiliyorsunuz. Bu kolları
artık USB girişine dönüşen eski

Memory Card slotlarına
takıyoruz. Cihazın diğer
bağlantıları da dönüştürülmüş
elbette. Güç girişi olarak artık
USB'yi kullanıyoruz. Kablo
kutudan çıkıyor, ancak
adaptörü yok. Bunun için
telefonunuzun adaptörünü
kullanabilirsiniz. Görüntü çıkışı
olarak da artık HDMI'ı
kullanıyor PlayStation Classic
ve HDMI kablosu kutudan
çıkıyor.
PlayStation Classic'te hangi
oyunlar var?
PlayStation Classic'te
halihazırda yüklü olarak gelen
20 oyun yer alıyor. Peki, bu
oyunlar hangileri? GTA1, Metal
Gear Solid, Resident Evil
Director's Cut, Tekken 3 ve
Twisted Metal'in bizce liste başı
olduğu oyunlar arasında ayrıca
Battle Arena Toshinden, Cool
Boarders 2, Destruction Derby,

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Kamış,
Saraç 2) Ana, Alay, Me
3) Otist, Lamel 4) Si,
Ta, Alg 5) Kavurmaç 6)
Rıza, Sap 7) Baş, Atkı,
Lu 8) Emektar, Bit 9)
Sc, Om, İma 10)
Apraksi, Au 11) İt, Atlas
12) Bay, Asa, Lup 13)
Atom, Elveda 14)
Tandem, Emek.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Kaos, Abes, Abat 2)
Antik, Amca, Ata 3)
Mai, Arşe, Piyon 4) Sıvı,
Kort, Md 5) Şat,
Uzatma 6) Trata,
Kasem 7) Salam, Kristal
8) Aya, Ası, Mil, Ve 9)
Maça, Ba, Alem 10)
Amel, Pli, Asude 11)
Çelgi, Utçu, Pak.

SOLDAN SAĞA
1) Bir işi yalnız zevki için yapan kimse – (halk dili)
Çukur yer 2) Ham ipek – (halk dili) İdare 3) Kırmızı –
Kaymak taşı, bu mermeri 4) (matematik) Prizma –
Çayda bulunan etkili madde 5) (halk dili) Bel kemiği –
Olgun olmayan meyve – Güllüt 6) (kısaca) Desimetre Toparlak durumundaki ilaç – Radyum’un simgesi 7)
Binek hayvanı – İri gövdei bir hayvan – Orta 8) En az,
en aşağı – Taşkın akan su 9) Büyükler – Bir tür küçük
deniz taşıtı 10) (tıp) Bedenin bir bölümünde hareketin
kalkması – Rıhtımdaki büyük depo 11) Kısaca kilogram
– Kamyonda yükü boşaltan düzen 12) Buğdaygillerden
bir bitki – Mobilden’in simgesi – Kıt karşıtı 13) (müzik)
Metal kurs – Gevrek kuru pasta türü 14) Tropikal
rüzgar – Kerpetenin tutmaya yarayan kanatlarından
her biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Geminin yan yatması – Yanlışlıkla 2) Santimetrenin
onda biri – D. Anadolu’da bir çalgı türü – Izgara 3)
Beyaz – Afrika’da bir ülke – Kayak – Kumaşta kıvrım 4)
Yemek, yiyecek – (argo) Görgüsüz, kaba, anlayışsız,
terbiyesiz ve uyumsuz kimse 5) Polonya halkından
olan – Tutuşma Berilyum’un simgesi 6) Tanrı – Hayvan
damı – (halk dili) Amca 7) Yıkılma, çökme, yok olma –
Köpek – Tüylü hayvan derisi 8) Bir günün arkası –
Prometyum’un simgesi – Büyük erkek kardeş –
Kurçatovyum’un simgesi 9) Bir tür sıçan – Bir hastalık
türü 10) Belirti – Bir tür pekmez – (coğrafya) Geniş veya
dar düzlük 11) Telsi doku – Sıkıntı, dert – Düğme deliği.

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

1

Final Fantasy VII, Intelligent
Qube, Jumping Flash, Mr.
Driller, Oddworld: Abe's
Oddysee, Revelations: Persona,
Rayman, R4: Ridge Racer Type
4, Super Puzzle Fighter II
Turbo, Syphon Filter, Tom
Clancy's Rainbow Six ve Wild
Arms da yer alıyor. Oyun
seçeneğiniz bol ancak bizce
yine de yeterli değil. Özellikle
listede önemli yapımların
olmadığını görüyoruz. Mesela
Crash Bandicoot ve Tomb
Raider ve hatta Silent Hill gibi
tartışmasız bu platformun en iyi
oyunlarının da listede olmasını
beklerdik doğrusu.
Bu arada PlayStation
Classic'e başka oyun da
eklenmeyecek. Evet, bu
oyunlarla sınırlısınız. Ha, buna
istinaden USB üzerinden farklı
oyunların yüklenebileceğine
ilişkin birtakım haberler de

2

3

4

5

6

ortaya çıktı son dönemde,
ancak bu tür yollar önerilmiyor
pek tabii.
Biz kullandığımız süre
boyunca PlayStation Classic ile
keyifli zaman geçirdik. 20 yılı
aşkın zamandan sonra özellikle
GTA1 ve Tekken 3 oynamak
oldukça keyif vericiydi doğrusu.
Ancak bir süre sonra rafa
kaldıracağınız doğru. Zira yeni
dönem oyunlardan sonra eskiye
dönüş biraz zor oluyor. Bu
haliyle PlayStation Classic,
nostaljik, evladiyelik, müzelik
bir cihaz oluyor ve ailede
kendine minik bir yer tutuyor
diyebiliriz.
PlayStation Classic'in,
özellikle PlayStation fanları ve
nostaljik oyunları bir kez daha
deneyimlemek isteyenler
tarafından tercih edilebileceğini
düşünüyoruz.

7

8

9

10 11
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DEB Partisi’nin yeni başkanı
Çiğdem Asafoğlu
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin 5. olağan kongresi 5 Ocak
Cumartesi günü gerçekleşti.
Gümülcine’deki genel merkez
binasında gerçekleşen kongrede, tek
aday olan Çiğdem Asafoğlu partinin yeni
başkanı oldu.
Kongre başkanlığına Mehmet Emin,
sekreterlik görevlerine ise Merve Ali ve
Özcan Aliosman seçildi. Kongre, başta
DEB Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet
olmak üzere partinin vefat eden kurucu
üyeleri anısına bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı. Daha sonra kongreye
katılanlara DEB Partisi’nin günümüze
kadar olan çalışmalarının anlatıldığı bir
slayt gösterisi sunuldu.
Protokol konuşmalarıyla devam eden
kongrede DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, yaklaşık dokuz yıllık
başkanlık görevi boyunca çok güzel
anılar yaşadığını, partiyi hak ettiği
noktaya ulaştırmak için çalışma
arkadaşları ile birlikte önemli bir
mücadele verdiklerini söyledi. Kendisine
destek olan herkese teşekkür eden Ali
Çavuş, yeni başkan Çiğdem Asafoğlu ile
yöneticilerine çalışmalarında başarılar
dileyerek, kendilerine her türlü desteği
vermeye hazır olduğunu ifade etti.
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet, DEB Partisi’nin Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın hak
arama mücadelesinde önemli bir yere
sahip olduğunu vurgulayarak, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
çalışmalarına azimle devam edeceğini
söyledi. Işık Sadık Ahmet aile olarak
DEB Partisi’nin her zaman yanında
olduklarını ve bundan sonra da yeni
başkan ve yönetimine her türlü desteği
vereceklerini söyledi. DEB Partisi’nin
Batı Trakya için çok önemli bir kurum
olduğunu vurgulayan Işık Sadık Ahmet,
güçlü bir şekilde çalışmalarına devam
etmesi gerektiğini belirtti.
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet de söz alarak, seçilecek olan yeni
başkan ve yönetimine başarı
dileklerinde bulundular.

“DEB PARTİSİ BİR
DAVA PARTİSİDİR”
Son olarak söz alan DEB Partisi Genel
Başkan adayı Çiğdem Asafoğlu, “Bugüne
kadar bu kutsal davaya hizmet etmiş ve
aramızdan ayrılarak Allah’ın rahmetine
kavuşmuş olan başta kurucu liderimiz
Sadık Ahmet olmak üzere tüm dava
arkadaşlarına Allah’tan rahmet ve
hayatta olanlara esenlik diliyorum.
Kendilerini bir kez daha özlemle ve
minnetle yad ediyorum. Bildiğiniz üzere
DEB Partisi bir dava partisidir.
Azınlığımızın uğradığı haksızlıkları
haykırmak, kamuoyu oluşturarak bunu
dünyaya duyurmak ve azınlık insanını
haksızlıklara karşı örgütlemek ve
insanlarımızın haksızlıklara karşı koyma
refleksini diri tutmak gibi bir misyonu
vardır. Bu hususta halkımızla birlikte bir

dayanışma içinde bu tarihi misyonu
yerine getirmek adına, bugün bu
mukaddes bayrağı ve davayı üstlenmek
üzere başkan adayı olduğumu sizlerle
paylaşıyorum. Öncelikle 2010 yılından
bugüne DEB Partisi’ni tekrardan
canlandırmak, büyütmek için büyük
çaba harcayan Başkan Mustafa Ali
Çavuş’a ve onun dava arkadaşlarına
sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı

sunuyorum. Üstlendiğim bu ağır
sorumluluğun farkındayım.Daha çok
çalışarak, bu davaya omuz verecek
arkadaşlarımla ve en önemlisi
halkımızın desteği ile bu sorumluluğun
üstesinden geleceğime gönülden
inanıyorum. Bugün burada samimi
duygularla şahsıma ve arkadaşlarıma
göstereceğiniz teveccüh için hepinize
çok teşekkür ediyor ve saygılarımı

sunuyorum.” diye konuştu.
Kongrede son olarak parti başkanı ve
Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
üyelerinin belirlenmesi için oylama
işlemine geçildi. Oylama sonucunda
DEB Partisi’nin yeni Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu olurken 50 kişilik MYK
listesi de belirlenmiş oldu.

“Azınlığımıza yapılan haksızlıklara
karşı mücadele edeceğim”
DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) 5 Ocak Cumartesi
günü gerçekleşen 5. olağan kongresinde genel başkan
seçilen Çiğdem Asafoğlu GÜNDEM’e konuştu.
Çiğdem Asafoğlu, “Öncelikle bu kutsal görevi
devralmaktan onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim.
Tüm Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na hayırlı olmasını
dilerim. Merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in mirasına ve
mukaddes davamıza hizmet etmek şahsım için her zaman
mutluluk ve şeref kaynağı olmuştur. Bir Batı Trakya
Müslüman Türk kadını olarak azınlığımıza yapılan
haksızlıkları hem ulusal, hem uluslararası arenada
duyurmak için çalışacağımı ve bunların çözümü için
mücadeleden asla kaçınmayacağımı, bu uysal ve vefalı
Müslüman Türk Azınlığı’nın sesi olacağımı belirtmek
isterim.” diyerek sözlerine başladı.

“DEB PARTİSİ AZINLIĞIN TEK SİYASİ ORGANIDIR”
DEB Partisi’nin Batı Trakya Türk Azınlığı için önemli bir
misyon üstlendiğini ifade eden Asafoğlu, “DEB Partisi Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın tek siyasi organıdır. Bu
siyasi organın amacı, halkımızın maruz kaldığı haksızlıkları
her platformda anlatmak, hukuk zemininde haklarını
aramaktır. Bugüne kadar ülkesinin en sadık vatandaşı olan
Batı Trakya Müslüman Türk’ünün, uğradığı anlamsız
haksızlıkların son bulmasından ve bu ülkenin birinci sınıf
vatandaşı gibi yaşamaktan başka bir talebi olmamıştır.
Siyasi alanda bu taleplerini savunacak olan DEB Partisi ile
halkımız el ele, omuz omuza çalışmaktadır. DEB Partisi de
halkımızın bu teveccühüne layık olmak için gecesini
gündüzüne katarak uğraş vermektedir.” dedi.
Son olarak 2019 yılı ile ilgili beklentilerini açıklayan DEB
Partisi Genel Başkanı Ciğdem Asafoğlu şunları söyledi: “2019
yılı bir seçim yılı olacaktır. Bu yıl içerisinde gerçekleşecek

olan tüm seçimlerin başta Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı olmak üzere ülkemiz Yunanistan için hayırlı
olmasını temenni ediyorum. 2019 yılının insan hakları
bağlamında daha verimli bir yıl olmasını bekliyorum.
Hükümet tarafından bugüne kadar
açılmayan kapıların açılmasını ve azınlık
insanıyla işbirliği içerisinde olunmasını
isterim. 2018 yılı azınlık insanının
ekonomisi açısından çok zor bir yıl
oldu. Umuyorum ki; bu yıl özellikle
gençlerimizin istihdam edildiği ve
insan emeğinin karşılığının alındığı
bir yıl olur. Son olarak ta
azınlığımızın kronikleşmiş
sorunları olan, etnik kimlik
sorunu, eğitim alanındaki
sorunlar, dini özgürlükler
alanındaki kısıtlamalar,
müftülük ve vakıflar
sorunlarının çözüme
kavuşturulmasını ümit
ediyorum.”
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Bir yıl böyle geçti…
2018 yılında yaşanan önemli
gelişmeleri sizler için derlemeye
devam ettik. Bu haftayı, 2018’in
son altı ayına damgasını vuran
olaylara ayırdık.
TEMMUZ
• Aşırı yağışların yol açtığı
zarar nedeniyle Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkanlığı’nın
kararıyla ova bölgesinde acil
durum ilan edildi.
• Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu, devlet tarafından
İskeçe Müftülüğü’ne atanan
Şinikoğlu ile görüşerek istifa
etmesini istedi. Şinikoğlu
bakanın istifa çağrısına “hayır”
cevabı verdi.
• Milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf ve
Hüseyin Zeybek ile Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatif Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu
üyeleri, Atina’da Tarım Bakanı
Evangelos Apostolu ile görüşerek,
tütünlerde ortaya çıkan tepe
hastalığı nedeniyle çiftçilere
tazminat verilmesini istedi.
• Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra Türkiye’den
Yunanistan’a kaçan darbeci
askerlerden Uğur Uçan’a iltica
hakkı verildi.
• Avrupa Milletleri Federal
Birliği (FUEN), AİHM kararlarının
acilen uygulanması için
Yunanistan’a çağrıda bulundu.
• İskeçe Türk Birliği, “El Emeği
Göz Nuru Festivali” düzenledi.
• Türkiye’de yapılan
seçimlerde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne (TBMM) seçilen tek
Batı Trakyalı milletvekili olan ve
aynı zamanda Başbakan

Yardımcısı görevini sürdüren
Hakan Çavuşoğlu GÜNDEM’e
verdiği demeçte, Türkiye’nin Batı
Trakya’nın sesi soluğu olacağını
vurguladı ve soydaşların asla
yalnız bırakılmayacağını söyledi.
• Trakya İstinaf Mahkemesi,
yeni yasayı dikkate almayarak
İskeçe Türk Birliği’nin daha önce
de aynı taleple başvuruda
bulunduğu gerekçesiyle davayı
incelemeye almadı.
• Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
15 Temmuz Milli Birlik ve
Demokrasi Günü vesilesiyle
GÜNDEM ve MİLLET gazetelerine
mülakat verdi. Ömeroğlu, hain
darbecilerin amacının Türkiye’yi
kaosa ve kanlı bir çatışma
ortamına sürüklemek olduğunu
söyledi.
• Türkiye’de 15 Temmuz
2016’da Fettullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) tarafından gerçekleştirilen
darbe girişimi ikinci
yıldönümünde Gümülcine’de
yapılan etkinliklerle bir kez daha
lanetlendi.
• Batı Trakyalı Türkiye eski
Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu Başkanı
oldu.
• Hükümet Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, Brüksel’deki NATO
zirvesinde yapılan Çipras –
Erdoğan görüşmesinde Batı
Trakya’daki müftülük konusunun
ele alınmasıyla ilgili haberler

üzerine açıklama yaptı. Sözcü
Canakopulos bu konuların
müzakere konusu olmadığını
söyledi.
• Yunanistan ile Makedonya
(FYROM) arasındaki isim
sorunuyla ilgili varılan anlaşmayı
protesto eden bir grup
Gümülcine’de gösteri düzenledi.
Gümülcine şehir meydanında
toplanan yaklaşık 500 kişilik grup
daha sonra Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’na
doğru yürüyüşe geçti.
• Başkent Atina yakınlarında
büyük bir felakete dönüşen ve
onlarca kişinin, yüzlerce evin ve
aracın yanmasına neden olan
yangın çıktı. Başbakan Aleksis
Çipras, Bosna-Hersek’e
düzenlediği geziyi yarıda keserek
Atina’ya döndü. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakanı Aleksis
Çipras’ı telefonla arayarak yangın
faciasındaki can kayıplarından
derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu da, Türkiye’nin
Yunanistan’daki yangının
söndürülmesine ilişkin her türlü
yardıma hazır olduğunu belirtti.
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu da, Atina
bölgesinde yaşanan yangın
felaketi nedeniyle taziye mesajı
yayımladı.
• Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi’nin düzenlediği “19.
Batı Trakyalılar Panayırı ve 13.
Uluslararası Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası” yoğun katılımla
gerçekleştirildi.
• Batı Trakya Müslüman Türk
toplumunun lideri, DEB
kurucususu ve Rodop ili eski
bağımsız milletvekili merhum Dr.
Sadık Ahmet 23. ölüm
yıldönümünde anıldı. Törende
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy temsil etti.

AĞUSTOS
• Başbakan Aleksis Çipras’ın
talimatıyla meclise getirilen ve
Gümülcine tayinli müftüsü Cemali
Meço ve İskeçe tayinli müftüsü

Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yaş
haddinden zorunlu olarak emekliye
sevkedilmelerini öngören yasal
düzenleme kabul edildi.
• İTB’nin bölgemizdeki ihtiyaç
sahiplerine ve mültecilere yönelik
gerçekleştirdiği ve her türlü giysi,
kırtasiye malzemesi ve oyuncak
bağışını kapsayan
“PAYLAŞIYORUZ” kampanyası
tamamlandı.
• Her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Ketenlik Gençlik
Festivali, 10 – 11 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleşti. Kalfa Gençlik
Festivali de yoğun katılımla
gerçekleşti. GAT da Gümülcine
şehir merkezinde festival
düzenledi.
• Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin gerçekleştireceği Seçek
etkinliği polis engeline takıldı. 10
Ağustos Cuma günü Seçek
yaylasına çıkan soydaşlara, yayla
girişinde bekleyen çevik kuvvet
polisi izin vermedi. Etkinlik,
Mehrikoz köyü futbol stadına
taşındı.
• Edirne’de yasadışı yollardan
Türk topraklarına geçtikten sonra
yakalanarak çıkarıldıkları adli
makamlarca tutuklanan iki Yunan
askeri tahliye edildi.
• Gümülcine’de Cemali
Meço’nun yerine müftü naibi
olarak Cihat Halil atanırken, İskeçe
tayinli müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu’nun yerine ise İskeçe
Müftü naibi olarak Bilal Kara Halil
atandı.
• Polis güçleri Gümülcine’de
yıllardır kurulan kurban pazarına
giderek satıcıların gerekli izinlere
sahip olmadığını gerekçe gösterip
kurban pazarını dağıttı. Kurban
satıcılarına ayrıca ceza kesildi.
Yıllardır kurulan pazara bu yıl
aniden baskın yapılması azınlık
insanında şaşkınlık ve tepki yarattı.
• Selanik’te belediye tarafından
tahsis edilen Osmanlı eseri Yeni
Cami’de Müslümanlar, bayram
namazlarını ilk kez seçilmiş
müftülük tarafından
görevlendirilen imam ve müezzin
ile kıldı.
• Başbakan Çipras, İthaki
Adası’ndan yaptığı konuşmada, 20
Ağustos’ta kurtarma paketi
programının resmi olarak sona

erişini “tarihi bir gün” olarak
niteledi.
• Danıştay, darbecilerden
Süleyman Özkaynakçı’ya iltica
hakkı tanınmasına yönelik nihai
kararını açıkladı.
• Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK)
Atina’nın Mati bölgesinde çıkan
yangın sonucunda zor durumda
bulunan yangınzedelere maddi
yardımda bulundu. Batı Trakya
genelinde toplanan 48.130 euro
Gümülcine’de merkez bankasında
açılmış olan hesaba yatırıldı.
• Batı Trakya’da müftülükleri
yeniden yapılandıracak
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağı açıklandı.
• Başbakan Aleksis Çipras uzun
zamandır beklenen kabine
değişikliğini gerçekleştirdi. İskeçe
Milletvekili Stathis Yannakidis,
yeni kabinede Kalkınma Bakan
Yardımcısı olarak görev aldı.

EYLÜL
• Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, Müftülük
konusunda hazırlanan
Cumhurbaşkanlığınin azınlığın
beklentilerine cevap vermekten
uzak olduğunu açıkladı.
• Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet yönetiminde başkan
yardımcılığı görevinde değişim
yaşandı. Ahmet İbram yerini
Tarkan Multaza’ya bıraktı.
• Eğitim Bakanlığı Din İşleri
Genel Sekreteri Yorgos Kalancis,
Gümülcine ve İskeçe tayinli müftü
naiplerini ziyaret etti. Kalancis,
müftülük kararnemesinin
tamamlanmasının zaman alacağı
mesajını verdi.
• Gümülcine ve İskeçe seçilmiş
müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet
Mete, müftülükleri yeniden
düzenleyen cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle ilgili olarak basın
toplantısı düzenledi. Her iki basın
toplantısında da Eğitim Bakanlığı

tarafından açıklanan ve
müftülüklerin yeniden organize
edilmesini ve idari olarak
yeniden yapılandırılmasını
öngören kararnamenin kabul
edilemez olduğunu dile
getirildi.
Devamı 10. sayfada

gundem_1046.qxp_Layout 1 11/02/2019 13:29 Page 10

GÜNDEM haber

10
• Başbakan Aleksis Çipras, 83.
Uluslararası Selanik Fuarı’ndaki
konuşmada, kurtarma paketi
sonrası hükümetinin ortaya
koymayı hedeflediği vergi
indirimleri ve sosyal reformları
içeren ekonomi vizyonunu
anlattı.
• İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Mehmet Emin Aga, ölümünün 12.
yılında İskeçe’de düzenlenen
törenle anıldı.
• Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Batı
Trakya’daki müftülüklerle ilgili
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı hakkında
“Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
endişeleri tarafımızca da
paylaşılmaktadır.” dedi.
• İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Özel Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin statüsü değiştirildi.
Eğitim Bakanlığı’nın yasa
değişikliğine göre; İskeçe Azınlık
Lisesi’nin statüsü değiştirilerek
“özel” okul olmaktan çıkartıldı.
• Savunma Bakanı ve
hükümetin küçük ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı
Panos Kammenos, Makedonya
(FYROM) ile yapılan isim
anlaşmasına ilişkin, “Anlaşma
eğer Yunan parlamentosuna
gelme noktasına ulaşırsa, bize
hükümette kalmak için halkın
verdiği bir yetki yok.” dedi.
• Yunanistan ile Türkiye
arasında imzalanan eğitim
anlaşmaları uyarınca 2018 – 2019
eğitim yılında kullanılmak üzere
öğrencilere dağıtılacak kitaplar,
12 Eylül Çarşamba günü
Gümülcine’ye getirildi.
• Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’ne Burak Özügergin
atandı.
• Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, insan hakları
alanında faaliyet gösteren Avrupa
Azınlık Hakları Grubu (MRG Minority Rights Group Europe)
yöneticilerinden oluşan bir heyeti
Batı Trakya’ya getirdi.
• Gümülcine Belediye Başkanı
Yorgos Petridis belediye
başkanlığına aday olmayacağını
açıkladı.
• Batı Trakya’daki Türk azınlık
ilkokullarındaki Yunanca kitaplar
konusunda yaşanan kargaşanın
çözüme kavuşturulması talebiyle
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki velilerin
kararlaştırdığı eylem 20 Eylül
Perşembe sabahı başladı. İskeçe
Merkez Türk İlkokolu’nda
başlayan eyleme 48 Türk okulu
katıldı.
• Başbakan Aleksis Çipras, BM

Genel Kurulu görüşmelerine
katılmak üzere gittiği ABD’nin
New York kentinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile bir araya geldi. Çipras
ve Erdoğan görüşmesinde, Batı
Trakya ve İstanbul’daki azınlıklar
konusunun da ele alındığı
belirtildi.
• Batı Trakya’daki azınlık
okullarında devam eden Yunanca
kitap karmaşasının çözüme
kavuşması için encümen
heyetleri ve velilerden oluşan bir
heyet, 26 Eylül Çarşamba günü
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’le görüşerek taleplerini
dile getirdiler.
• Batı Trakya genelinde eylem
yapan azınlık ilkokulunun
encümen heyetleri
temsilcilerinden ve velilerin
katılımıyla toplantı yapıldı.
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda gerçekleştirilen
toplantıda Keramaris ile yapılan
görüşmenin değerlendirmesi
yapıldı. Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Asbaşkanı ve
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Hüseyin Baltacı
encümen ve velilere gelinen
aşamayla ilgili bilgi verdi.
• Makedonya’da (FYROM)
yapılan referanduma katılım
yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

EKİM
• Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı’ndan, Makedonya
(FYROM) ile isim sorununun
çözümüne yönelik istişare
referandumunun sonucuyla ilgili,
“çelişkili” değerlendirmesi geldi.
Bakanlık açıklamasında, “Yeterli
katılım olmadan ezici bir ‘evet’
çoğunluğu. Komşu ülke halkının
geniş bir kesimi anlaşmaya destek
verdi. Ancak, önemli bir kısmı da
şüpheyle karşıladı.” ifadelerine yer
verildi.
• Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu, İskeçe ve
Gümülcine’deki tayinli müftüler
Mehmet Emin Şinikoğlu ve Cemali
Meço’nun zorunlu emekliliğe
ayrılmalarının ardından atanan
müftü naiplerini Atina’da kabul
etti.
• Gümülcine Tek Hakimli Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görülen
davada Koray Hasan, GTGB
Başkanı olduğu dönemde birlik
lokalinin tadilatı sırasında boya
yapılması, çatıdan su akmasını
önlemek amacıyla bazı kiremitlerin
değiştirilmesi ve bahçede bulunan
malzeme deposu ile tuvaletlerin

tamir edilmesiyle ilgili olarak
suçlandı. Hasan, 6 ay hapis cezası
ve 5 bin euro para cezasına
çarptırıldı.
• Tedavi ettiği hastası
tarafından ateşli silahla saldırıya
uğrayan ve yoğun bakımda tedavi
altına alınan ve aslen Gümülcineli
olan Ruh ve Sinir Hastalıkları
Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman,
hayatını kaybetti.
• Yunanca kitaplar
konusundaki karmaşa nedeniyle
yaklaşık 10 gündür eylem yapan 48
azınlık ilkokulunun encümen
heyetleri, yapılan toplantı
sonucunda oybirliğiyle 3 Ekim
sabahından itibaren okulların
açılmasına karar verdi.
• Gümülcine Belediyesi’ndeki
iktidar listesi Vatandaşlar Toplumu
(Kinonia Politon), Belediye
Başkanı Yorgos Petridis’in
önümüzdeki seçimlerde aday
olmayacağını açıklamasının
ardından yeni başkan seçimine
gitti. Yannis Garanis, Kleopatra
Stoyannidu ve Nikos Sotirakopulos
arasında geçen liste başkanlığı
yarışını Garanis kazandı.
• Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü, 6 Ekim Cumartesi
akşamı 11. Geleneksel Aşure
Etkinliği’ni düzenledi.
• İskeçe ili Eyalet Başkan
Yardımcısı Kostas Zagnaferis,
eyalet başkanlığı için aday
olacağını açıkladı.
• Rodop ve Evros illerinde tarım
ürünlerinde yaşanan zararlarla
ilgili olarak Tarım Bakanı’nın
katılımıyla bakanlık binasında bir
toplantı gerçekleşti. Toplantıya
Bakan Stavros Arahovitis’in yanı
sıra, ELGA Müdürü Theofanis
Kurubes, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf, Evros milletvekilleri
Natasa Gara, Yorgos Kaysas ve
Dimitris Rizos, Doğu Makedonya –

2019
Ocak 2018
Ekim
11Aralık
19
14

Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios, Rodop ve Evros illerinden
sorumlu Eyalet Bakan Yardımcıları
Nikos Çalikidis ve Dimitris Peroviç,
Dedeağaç, Dimetoka, Orestiada
belediye başkanları ve tarım
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
• ABTTF ve İTB, 9-10 Ekim
tarihlerinde Strazburg’daki Avrupa
Konseyi’ne çalışma ziyaretinde
bulundu.
• Yeni Demokrasi Partisi (YDP),
Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde destekleyeceği eyalet
başkan adaylarını açıkladı. Buna
göre YDP, Doğu Makedonya Trakya eyaletinde halihazırdaki
Eyalet Başkanı Hristos Metios’u
aday olarak destekleyecek.
• Azınlık okullarına Türkiye ile
Yunanistan arasında yapılan
anlaşmalar çerçevesinde gelen
“Kontenjan Öğretmen”
kadrosundan yıllar sonra İskeçe’ye
öğretmen görevlendirildi. İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ne 35 yıl
aradan sonra Türkiye’den
kontenjan öğretmeni gönderildi.
• Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, tarım sektöründe özellikle
azınlığı yakından ilgilendiren
tütünün geleceği konusunda bir
dizi temasta bulunmak üzere
Brüksel’e gitti.
• ABTTF, “Azınlıklar Koruma
Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa
Vatandaşları Girişimi’nin
tartışıldığı uzmanlar toplantısına
katıldı.
• Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’nun girişimi ile Batı
Trakya’daki azınlık
ilkokullarındaki Yunanca
müfredatla ilgili çalışma yapacak
komisyon oluşturuldu. Söz konusu
komisyon Trakya Dimokritos
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zoi
Gavriilidu, Eğitim Politikaları
Enstitüsü Başkanı Gerasimos
Kuzelis ve Eğitim Bakanlığı’nın
azınlık eğitiminden sorumlu
sekreteri Andreas Notaras’dan
oluşuyor.
• Azınlık okullarındaki Yunanca
ders kitaplarıyla ilgili genelge 16
Ekim Salı günü okullara
gönderildi. Buna göre, devlet
okullarında okutulan Yunanca
ders kitapları azınlık okullarında
yardımcı materyal olarak
kullanılacak.
• Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Makedonya isminin kullanılması
konusunda hükümet içerisinde
başlayan tartışmanın ardından
istifa etti. Başbakan Aleksis Çipras,
Dışişleri Bakanı görevini bizzat
devraldığını açıkladı. Kocias devir

teslim töreninde yaptığı
konuşmada, ülkenin batısındaki
kara sularını 6 deniz milinden 12
deniz miline genişletmeye hazır
olduklarını kaydetti.
• Değişim Hareketi (KİNAL),
yerel seçimlerde Doğu Makedonya
- Trakya eyalet başkan adayı olarak
Kostas Simitzis’i destekleme kararı
aldı.
• BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet,
azınlık okullarındaki Yunanca
müfredat için bakanlık kararıyla
oluşturulan komisyonda azınlık
üyesi eğitimcilerin olmasının şart
olduğunu söyledi.
• Aslen Meriç iline bağlı
Kösemecit köyünden olan avukat
Selahattin Meriç, yaklaşık 50 bin
üyesi olan İstanbul Barosu’nun
Yönetim Kurulu’na seçildi.
• Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan
hükümetinin, karasularını 12 deniz
miline genişletme planına ilişkin,
“İki ülkenin karşılıklı kıyılarının
bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili
mutabakatın olmadığı adımlara
müsamaha göstermemiz mümkün
değildir.” açıklamasında bulundu.
Başbakan Aleksis Çipras, bazı
bölgelerde karasularının 12 mile
çıkarılmasına ilişkin hazırlanan
cumhurbaşkanlığı kararnamelerini
durdurarak, yasa tasarısı olarak
meclise getirilmesine karar verdi.
• Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, 29 Ekim tarihinde
günü Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’nde ifade verdi. Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda “15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
vesilesiyle yaptığı konuşmayla
ilgili olarak ifadeye çağrıldı.
• Meriç ilinden sorumlu Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Dimitris Petroviç, eyalet
başkanlığı adaylığını açıkladı.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.
kuruluş yıldönümü Batı Trakya’da
da kutlandı. Cumhuriyet Bayramı
Resepsiyonu’na Batı Trakya
genelinden binlerce kişi katıldı.
• Kozlukebir eski Belediye
Başkanı İbrahim Şerif, Mayıs
ayında yapılacak yerel seçimlerde
belediye başkanlığı için adaylık
koyacağını açıkladı. Doğu
Makedonya – Trakya eyalet meclis
üyesi İsmail Hüse Mustafa de,
Kozlukebir Belediyesi için başkan
adayı olacağı açıklamasında
bulundu.
• Türkiye’de Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından açılan
Akademi Lise’ye, Dr. Sadık
Ahmet’in ismi verildi.
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• Başkent Atina ile
Makedonya’nın (FYROM)
başkenti Üsküp arasındaki uçak
seferleri, iki ülke arasındaki “isim
sorunu” nedeniyle 12 yıl önce
durdurulmasının ardından
yeniden başlatıldı.
• İstanbul Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi ile
BİHLİMDER’in organize ettiği
“Bilim Seyyahları Festivali”
Gümülcine şehir meydanında
gerçekleşti.
• Azınlık esnafının da yoğun
olduğu Gümülcine’nin tarihi
çarşısı, hayata geçirilecek bir
projeyle yeni bir görünüme
kavuşacak. Avrupa Birliği’nden
finanse edilecek proje 1,9 milyon
euro tutarında.
• Başbakan Aleksis Çipras ile
Yunan Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu İeronomios devlet
ile Kilise arasındaki ilişkileri
düzenleyen 15 maddelik ortak
bildiride anlaştıklarını açıkladı.
Mutabakata göre, Ortodoks
Kilisesi’ne bağlı din görevlileri
memurluktan çıkarılacak, ancak
maaşların toplamı kadar miktar
bütçeden Kilise’ye aktarılacak.
• Dimetoka’daki tarihi Beyazıt
(Çelebi Sultan Mehmet) Camii’nin
restorasyonunun başlayacağı
bildirildi. Eyalet başkanlığı
tarafından yürütülen projelere
dahil edilen çalışmanın
bütçesinin 3 milyon 428 euro
tutarında olduğu belirtildi.
• Önder Mümin yaptığı tanıtım
toplantısı ile Yassıköy
Belediyesi’ne başkan adaylığını
açıkladı.
• Gümülcine’de faaliyet
gösteren Hayriye Medresesi,
müfredatta yapılan değişiklikle
Türkçe derslerinin azaltılmasına
tepki gösterdi. Gümülcine
Medresesi Encümen Heyeti’nden
yayınlanan açıklamada
müfredattaki değişikliklere karşı
çıkılarak, bu konuda her türlü
yasal eylemden çekinilmeyeceği
vurgulandı.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk, vefatının 80. yıl
dönümünde Batı Trakya’da da
anıldı. Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
gerçekleştirilen anma törenine
Batı Trakya genelinden çok
sayıda soydaş katıldı.
• 2010 yılında başlayan
ekonomik kriz nedeniyle özellikle
genç nüfusun Batı Trakya’dan

göç etmesi son dönemde hız
kazandı. Kriz öncesinde İskeçe
Balkan koluyla sınırlı olan sorun,
son beş yılda tüm azınlık
geneline yayıldı.
• Rodop Rüzgarı dergisinin
sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Baltalı, merkezi
Ankara’da bulunan Halk Kültürü
Kurumu tarafından “Türk Halk
Kültürüne Hizmet Ödülü”ne layık
görüldü.
• Eski vali yardımcısı Kostas
Kaçimigas, Doğu Makedonya –
Trakya Eyalet Başkanlığı’na
adaylığını açıkladı. Meriç ili
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Hristodulos Topsidis da eyalet
başkanlığı yarışına gireceğini
açıklayan bir diğer isim oldu.
• Gümülcine eski belediye
başkanı Tasos Vavaciklis,
yeniden belediye başkanlığına
aday olacağını açıkladı. Rodop
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Andonis Gravanis de
Gümülcine belediye başkanlığı
için adaylığını açıklayan bir diğer
isim oldu.
• 24 Kasım Öğretmenler Günü
Batı Trakya’da da kutlandı.
• Gümülcine Medrese-i
Hayriye öğrencileri, Türkçe ders
saatlerinin azaltıldığı
gerekçesiyle iki günlük eylem
yaptı. 27 Kasım tarihinde eyleme
ara verilirken, taleplerin
karşılanmaması durumunda
öğrencilerin yeninden dersleri
boykot edeceği duyuruldu.
• ABD Atina Büyükelçiliği
İnsan Hakları Büro Sorumlusu
Holly Metcalf ve kendisine eşlik
eden ABD Selanik
Başkonsolosluğu’ndan Ksenia
Kosmidu , 26 Kasım tarihinde
Gümülcine’de azınlık
kurumlarından yöneticilerle bir
araya geldi. Amerikalı
diplomatlar, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Başkanı Ercan
Ahmet ve Asbaşkan Hüseyin
Baltacı, Batı Trakya Azınlığı
Kültür Eğitim Şirketi (BAKEŞ)
Genel Müdürü Pervin
Hayrullah’tan oluşan heyetle
görüştü.
• Avrupa Parlamentosu’nda
grubu bulunan ve DEB Partisi’nin
de üyesi olduğu Avrupa Hür
İttifakı (EFA), Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın eğitim sorunuyla
ilgili olarak Avrupa

Komisyonu’na soru sundu.
EFA/Yeşiller partisinden
milletvekili Ana Miranda’nın
sunduğu soruda Yunanistan’ın
Türk dilinde eğitim konusunda
ne Lozan Antlaşması’nı ne de AB
Temel Haklar Bildirgesini yerine
getirmediği vurgulandı.
• Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 29-30
Kasım tarihinde İsviçre’nin
Cenevre şehrinde düzenlenen
Birleşmiş Milletler Azınlıklar
Forumu 11. Oturumu’na
katıldılar. “Vatansızlık: Bir
Azınlık Meselesi” temalı
toplantıda, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni
temsilen dernek üyeleri Dr. Ali
Hüseyinoğlu ve avukat Sinan
Kavaz, ABTTF Lobi Grubu
çalışanı Funda Reşit Taştekin ve
ABTTF Brüksel Ofisi
Koordinatörü Aykut Garipoğlu
yer aldılar.

ARALIK
• Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF), İskeçe
Türk Birliği (İTB) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) temsilcileri, 34 Aralık tarihlerinde Avrupa
Konseyi’nde bir dizi temaslarda
bulundular. İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, ABTTF Başkan
Yardımcısı Sebahattin Mümin,
ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K.
Engin Soyyılmaz ve BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayullah’ın yer
aldığı heyetin ziyaretinde İTB ve
diğer Türk azınlık derneklerinin
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM)
kazandıkları ancak Yunanistan
tarafından 10 yıldır
uygulanmayan mahkeme
kararlarının da gündem maddesi
olarak görüşüleceği Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi
toplantısı öncesinde temaslarda
bulundu.
• Eyelet meclis üyesi ve
Gökçeler eski belediye başkanı
Birol İncemehmet, yerel
seçimlerin yapılacağı yeni
yasanın, azınlığın da yönetimde
söz sahibi olabilmesi için seçime
kendi listesiyle katılmayı adeta
mecbur kıldığını söyledi.
• Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) İskeçe
Türk Birliği, Rodop ili Türk
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Kadınları Kültür Derneği ve Meriç
ili Azınlık Gençleri Derneği’yle
ilgili kararları uygulamayan
Yunanistan’ı uyardı ve kararların
uygulanmasını istedi. Bakanlar
Komitesi, Batı Trakya Türk azınlık
dernekleriyle ilgili süreci
yakından takip etmeye devam
edecek.
• 4 Aralık’ta toplanan DEB
Partisi Merkez Yürütme Kurulu
kongre kararı aldı.
• Batı Trakya Türk Kadın
Platformu, 9 Aralık Pazar günü
Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen etkinlikle
10’uncu kuruluş yıl dönümünü
kutladı. Gazeteci Hülya Emin’in
moderatörülüğünü yaptığı
“İçimizde Doğan Ötelerde
Yeșeren Kadınlarımız” adlı
etkinlikte, avukat Nuray Seçilmiş,
modacı Neziha Mehmetoğlu, şef
Yıldız Hasanoğlu Şahinler ve
öğretim görevlileri Ferhan
Kırlıdökme ve Gizem Alioğlu ile
söyleşi yapıldı. Baba tarafından
İskeçeli olan ünlü sanatçı Nurseli
İdiz ve kızı Elif İdiz de etkinliğe
renk kattı.
• DEB Partisi’nin 2015’te
başlattığı kampanya kapsamında
toplanan 30 bin 600 imza, Avrupa
Birliği (AB) kurumlarına iletilmek
üzere Avrupa Parlamentosunda
(AP) grubu bulunan ve DEB
Partisi’nin de üyesi olduğu
Avrupa Hür İttifakı Partisinin
(EFA) Başkan Vekili Marta
Bainka’ya teslim edildi.
• Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi (AKPM), Eşitlik ve
Ayrımcılıkla Mücadele
Komisyonu Üyesi Milletvekili
Viorel Riceard Badea
(Romanya/EPP) tarafından
kaleme alınan “Ulusal azınlıklara
mesnup kişilerin haklarının
teşvik edilmesi” başlıklı taslak
raporu kabul etti.
• Uluslararası Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Direktörü ve Avrupa
İnsan Hakları Makhemesi
Kararlarını Uygulama Ağı
Yönetim Kurulu Üyesi Panayotis
Dimitras,
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin Türk azınlık
dernekleriyle ilgili kararının
“tokat” niteliğinde olduğunu ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını uygulamayan
Yunanistan’ın bir kez daha
uyarıldığını kaydetti.
• Gümülcine Medrese-i

Hayriye okulu öğrencileri, Eğitim
Bakanlığı’nın Türkçe ve din
derslerini azaltma kararında ısrar
etmesi nedeniyle ikinci kez
boykot kararı alarak okulun
kapısına bu kez süresiz kilit
vurdu.
• Gümülcine Türk Gençler
Birliği (GTGB) kuruluşunun 90.
yıldönümü 16 Aralık’ta
Yassıköy’deki Astrea düğün
salonunda gerçekleştirilen
etkinlikle kutladı. Etkinliğe
Türkiye’den Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren de katıldı. 90. Yıl
Etkinliği’ne TRT Türk Halk ve
Türk Sanat Müziği ekibi ile
Kurtalan Ekspres muhteşem bir
konser sundu. Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nin 90. kuruluş yılı
etkinlikleri için Batı Trakya’ya
gelen YTB Başkanı Abdullah
Eren, 17 Aralık’ta Gümülcine ve
İskeçe’de bir dizi temaslarda
bulundu.
• NATO, Barış ve Güvenlik için
Bilim Programı kapsamında
“Antraks MntABC Taşıyıcıları”
projesi ile “SPS Bilim Ortaklığı
2018 Ödülü”nü Batı Trakyalı olan
Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü & Polimer
Araştırma Merkezi öğretim üyesi
Prof. Dr. Türkan Haliloğlu ve
partner ülke araştırmacılarına
verdi.
• Türkiye’nin yeni Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’a güven mektubunu
sundu.
• Kurtarma paketi haricinde
hazırlanan ilk bütçe Yunan
Parlamentosu’ndan geçti.
• KİNAL Partisi milletvekili
adaylarının isimleri açıklanmaya
başladı. Rodop ilinde milletvekili
İlhan Ahmet ile belediye meclis
üyesi Sibel Mustafaoğlu gelecek
yıl yapılacak seçim yarışında yer
alacak.
• Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM), Batı Trakya
Türk Azınlığı mensubu Hatice
Molla Salih’in miras davasında
şeriat hukukunun
uygulanmasına itirazı üzerine
açtığı davada Yunanistan’ı haksız
buldu.
• Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Başkanı Av. Necmettin Hüseyin
Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu başkanlığına
seçildi.
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Οι θερμές σχέσεις του ελληνικού και
του τουρκικού λαού

E

ίναι δύσκολη περίοδος αυτή που
διανύουμε για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό
δεν αμφισβητείται από κανέναν σοβαρό
αναλυτή των διεθνών σχέσεων. Ένα
ακριβώς χρόνο μετά την επίσκεψη του
προέδρου Ερντογάν στην Ελλάδα και
των μηνυμάτων που εκείνη εξέπεμψε, δεν
έχει βρεθεί ακόμη κατάλληλη ημερομηνία
μέσω της διπλωματικής οδού για την
ανταπόδοση της επίσκεψης από τον
Έλληνα πρωθυπουργό στην Τουρκία.
Και βέβαια το κλίμα έντασης συντηρείται
πολλές φορές μέσα και από «πολεμικά
δελτία» των ΜΜΕ, που διαμορφώνουν
αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη των
δύο χώρων χωρίς να συμβάλουν πάντοτε
στην αναζήτηση της αλήθειας, παρά
μόνο στην δημιουργία πρόσκαιρων
εντυπώσεων. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση ότι δεν υφίσταται
διαφορετική ανάγνωση των εθνικών
θεμάτων στις δύο ακτές του Αιγαίου, ενώ
παραμένει πάντοτε το «αγκάθι» της
Κύπρου συντηρώντας εδώ και δεκαετίες
μία αίσθηση περί ενός άλυτου
ζητήματος.

Οι απλοί άνθρωποι όμως σε Ελλάδα
και Τουρκία δεν δείχνουν να
επηρεάζονται από τις διαφορές σε
επίπεδο κορυφής και συχνά
αναπτύσσουν μεταξύ τους την
τουριστική και την οικονομική
διπλωματία, που υπερβαίνει τα
προβλήματα στο επίπεδο των εθνικών
θεμάτων.
Πρόσφατα, ο Γιώργος Τζαβέλας, ένας
πολύ γνωστός Έλληνας ποδοσφαιριστής
που έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες
του ελληνικού πρωταθλήματος και στην
εθνική ομάδα επίσης, αποκάλυψε τα
θερμά αισθήματα των Τούρκων που
βιώνει ο ίδιος, αγωνιζόμενος στην ομάδα
της Aytemiz Alanyaspor, η οποία
αγωνίζεται στην Σούπερ Λίγκα της
Τουρκίας.
«Οι άνθρωποι στην Τουρκία αγαπούν
τους Έλληνες», είπε ο ποδοσφαιριστής
Γιώργος Τζαβέλλας της Aytemiz
Alanyaspor και πρόσθεσε πως ποτέ δεν
χρησιμοποίησαν ρατσιστικές εκφράσεις
εναντίον του.
«Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα

στα δυο χρόνια που βρίσκομαι στην
Τουρκία, δεν ένιωσα ρατσισμό, ασέβεια
και ψυχρή συμπεριφορά», ανέφερε ο
Τζαβέλλας στη συνέντευξη που
παραχώρησε στο Πρακτορείο Anadolu
(AA) και αναμεταδίδει η ελληνική
υπηρεσία της Τουρκικής
Ραδιοτηλεόρασης (TRT).
«Όταν περπατάω στο δρόμο, όταν
κάθομαι σε μια καφετέρια πάντα με
υποδέχονται με χαμόγελα», είπε ο
Τζαβέλας και πρόσθεσε τα εξής:
«Βλέπω ότι οι άνθρωποι στην Τουρκία
αγαπούν τους Έλληνες. Ποτέ δεν
χρησιμοποίησαν ρατσιστικές εκφράσεις.
Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Οι
άνθρωποι γύρω μου δεν λένε τέτοια
πράγματα. Μέχρι τώρα εργάστηκα με
τρεις Τούρκους προπονητές, ο
προϋπολογισμός του τουρκικού
πρωταθλήματος είναι υψηλός»,
σημείωσε.
«Είμαι ευτυχισμένος στην Aytemiz
Alanyaspor, υπάρχει πάντα αμοιβαία
αγάπη και σεβασμός», υπογράμμισε ο
Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Αναφερόμενος στο συμβόλαιο του
που λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν ο
Τζαβέλας δήλωσε τα παρακάτω: «Αυτό
το διάστημα οι ομάδες εστιάζουν στις
εξωτερικές μεταγραφές. Σήμερα -αύριο
θα καθίσουμε και θα έχουμε μια
συνάντηση. Θα βρούμε οπωσδήποτε τη
μέση οδό».
Τη ίδια στιγμή που με τις δηλώσεις
του ο Γιώργος Τζαβέλας ανατρέπει τα
στερεότυπα για τα αισθήματα των δύο
λαών, χιλιάδες Έλληνες πολίτες
ταξιδεύουν καθημερινά σε μεγάλες
πόλεις της Τουρκίας για τουριστικούς,
επιχειρηματικούς και οικονομικούς
λόγους σπάζοντας τις προκαταλήψεις
και τα εμπόδια που προσπαθούν να
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ορθώσουν σε αυτή την επικοινωνία
εθνικιστικοί κύκλοι από την πλευρά της
Ελλάδας, ενώ την ίδια στιγμή
συνεχίζεται αμείωτη η ροή Τούρκων
επισκεπτών σε μεγάλες ελληνικές πόλεις
όπως είναι η Αθήνα, η Καβάλα και η
Θεσσαλονίκη, όχι μόνο την καλοκαιρινή
περίοδο, αλλά και στους δύσκολους
από πλευράς καιρικών συνθηκών μήνες
του χειμώνα.
Η διπλωματία των πολιτών εδώ και
είκοσι σχεδόν χρόνια αναφέρουμε ότι
είναι το πιο ασφαλές κλειδί για την
ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών
σχέσεων και την εμπέδωση κλίματος
φιλίας και συνεργασίας, με παραγωγικά
αποτελέσματα και για τους δύο λαούς.
Η δημοσιογραφία της ψύχραιμης και
αντικειμενικής ενημέρωσης και όχι των
πολεμικών κραυγών δοκιμάζεται
πραγματικά σε δύσκολες περιόδους.
Και η νηφάλια ανάλυση των
καταστάσεων, χωρίς την απόκρυψη
γεγονότων αλλά και χωρίς την
διαστρέβλωση τους, είναι στοίχημα το
οποίο κερδίζουν εκείνοι οι
δημοσιογράφοι που τιμούν τους
κανόνες δεοντολογίες του
επαγγέλματός τους και αποφασίζουν
κάποιες φορές να γίνουν και λιγότερο
συμπαθείς απέναντι στους έξαλλους της
κάθε πλευράς.
Να ελπίσουμε ότι το 2019 θα είναι
ένας χρόνος που θα φέρει την ειρήνη
και την συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα
και Τουρκία, παρά το γεγονός ότι
αναμένεται μέσα σε αυτό το έτος να
συμβούν σημαντικά πολιτικά και
γεωπολιτικά γεγονότα στην ευρύτερη
περιοχή μας που θα καθορίσουν σε
μεγάλο βαθμό την πορεία για τα
επόμενα χρόνια.

“TOÇEK kültür – sanat alanında tarih yazmıştır”
16. sayfanın devamı
Yıllar içinde bunu TOÇEK olarak
başardığımızı gururla söyleyebilirim.
Toplum aydın ve entellektüellerinin
toplumu kucaklaması gerekir,
devamında da o toplumu bir adım daha
ileriye götürecek uygun adımı atmaları
şarttır. Toplumda seyirci kültürünün
yerleştiğini ve insanlarımızın tiyatroyu
benimseyip sevdiğini gördükten sonra,
seçtiğim oyunlar da farklılıklar
göstermeye başladı. Çünkü azınlık
seyircisi artık daha çok oyunu, daha
rahat izleme olgunluğundaydı.
Oyunların izlenme zorlukları seyirci
açısından sorun teşkil etmiyordu. Bu da
artık oyun seçimlerinde bizleri daha
özgür kılıyor. 2000 yılında bizi
kucaklayıp destekleyen halkımızın artan
ilgisi ve salonları doldurarak bizi
onurlandıran alkışları beni ve ekibimi
fazlasıyla mutlu etmektedir.
GÜNDEM: Sahneye koyduğunuz
eserlerde temel olarak kaygınız
neydi? İnsanlara ne tür mesajlar
vermek istediniz?
Şükran RAİF: Sahneye koyduğumuz
eserlerde ilk zamanlar kaygım, biraz
önce de bahsettiğim gibi insanlarımızın
sahnedeki oyunda hayatlarından
kesitler bulabilmesiydi. Çünkü kendi
yaşam şekillerine, örf adet ve
geleneklerine aykırı, toplumsal
hassasiyetlerine ters mesajlar veren
oyunlarla tiyatroyu burada kimseye

sevdiremezdim. İkinci olarak
insanımızın yaşam felsefesi, neye gülüp
neye ağladığı oyun tercihlerimde önemli
etkendir. Ben insanların kötümser
duygulara kapılmadan onlara umut
veren, ancak bunun yanı sıra toplumsal
veya kişisel hataları, çirkinlikleri ve
yanlışlıkları da göstererek irdeleyen
oyunlar seçme gayretindeyim. En esaslı
kaygım ise, azınlık olarak, minik değil
dev adımlarla ilerlemektir.
GÜNDEM: TOÇEK’in 20. yılında
sahneye koymak üzere nasıl bir oyun
hazırlıyorsunuz? Hangi oyunu
seçtiniz ve neden?
Şükran RAİF: Bu yıl kuruluşumuzun
20. yılını kutluyoruz. Bu çok gurur verici.
20. yılımızda sahneleyeceğimiz oyunda,
20 yıldan bu yana sahnelediğimiz her
oyundan oyuncular olsun istedim. Bu,
bu süreç içinde sahneye çıkmış her
oyuncunun hakkı diye düşündüm. Bir de
20. yıl oyununun oyuncu kadrosu geniş
olmalıydı. Çok önemli bir tiyatro
yazarına ait, büyük bir oyun olmalı, en
az 20 oyuncusu olmalıydı. Öyle de oldu.
Bu sene tüm bu nitelikleri taşıyan bir
oyun olduğunu düşündüğüm Haldun
Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” ile
seyircimizin karşısına çıkacak ve perde
diyeceğiz.
GÜNDEM: 20. yıl etkinliği için
önümüzdeki günlerde özel bir
faaliyetiniz olacak. Biraz bundan
bahseder misiniz?

Şükran RAİF: TOÇEK olarak, 16 Şubat
Cumartesi akşamı saat 20:00’de
Gümülcine Rex Salonu’nda hepimizin
çok özlem duyduğu bir etkinlik
gerçekleştireceğiz. Ankara Devlet Opera
ve Balesi’nin çok değerli ses ve
enstrüman sanatçıları ile buluşacağız.
Üç Soprano adlı grup opera tekniği ile
seslendirdikleri Türk sanat müziği,
türkü, arya ve sürpriz parçalarla bizlere
müzik dolu bir gece yaşatacaklar.
Onların müzikleri ile geçireceğimiz bu
gecenin ayrıcalıklı olacağını belirtmek
isterim.
GÜNDEM: TOÇEK’i bundan sonra
nasıl bir gelecek bekliyor? Son olarak
ne söylemek istersiniz?
Şükran RAİF: TOÇEK yıllar içinde
sayısız zorlukların içinden geçmiş ve

kültür – sanat alanında Batı Trakya Türk
Azınlığı’nda tarih yazmış ve pek çok
konuda haklı mücadelesini vermiş bir
topluluk olarak, gerek TOÇEK Çocuk
Drama Grubu, gerek TOÇEK Okuyorum
Grubu, gerekse TOÇEK Tiyatro
Toplulukları olarak var olmaya devam
edecektir. Bunu hem kendimize hem de
toplumumuza borçlu olduğumuzu
düşünüyorum. Bizlere madden ve
manen destek olan herkese vefa
borcumuzun olduğu konusunda ekip
olarak fikir birliği içerisindeyiz.
Bitirirken 20 yıldan bu güne bizi
kucaklayan, destekleyen, yanımızda
olan insanlarımıza, sponsorlarımıza,
radyolarımıza, yazılı basınımıza, kurum
ve kuruluşlarımıza TOÇEK adına sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Gündem
gazetesi olarak sizlere ayrıca teşekkürü
borç bilirim.
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DİN VE TOPLUM

Kepçe davası
beraatla sonuçlandı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İntihar kader’e isyandır

S

YUNAN mahkemesi, geçen yıl mayıs ayında
Pazarkule sınır kapısında kepçe operatörlüğü
yaparken yanlışlıkla Yunan tarafına geçtiği
gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına
çarptırılan Edirne Belediyesi işçisi Musa
Alerik’in beraatına karar verdi.
Edirne Belediyesinin, Alerik’e verilen hapis
cezasının kaldırılması ve Yunanistan’ın el
koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava
Orestiada Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür
Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan
Şahin’i dinleyen mahkeme, işçi Alerik’in
beraatına ve el konulan kepçenin iadesine
hükmetti.
Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu
çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş
makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla
Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa
Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı.
Alerik, Orestiada mahkemesince
Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu
bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 euro
para cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme,
işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada
kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge
bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da
kararlaştırmıştı.

"OPERATÖRDEN SONRA
KEPÇEYİ DE KURTARDIR”
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,
gazetecilere yaptığı açıklamada, kepçe
operatörü Musa Alerik'in ardından kepçeyi de
geri aldıklarını ifade etti.
Belediyenin haklılığının mahkeme tarafından
ortaya konduğunu dile getiren Gürkan,
"2018'in mayıs ayında Pazarkule Sınır
Kapısı'nda Edirne Belediyesi tarafından yapılan
içme suyu çalışması sırasında bir kepçemiz
Yunanlıların iddialarına göre sınırı aşmış ve
kepçe operatörümüz Musa Alerik gözaltına
alınıp tutuklanmış ve kepçeye de el konulmuştu.
Ardından Musa Alerik çıkarıldığı mahkemede
para cezası almış ve serbest bırakılmıştı. Ancak
kepçe iade edilmemişti. Bizde Edirne Belediyesi
olarak Yunan mahkemelerine dava açtık.
Mahkeme Edirne Belediyesi’ne ait kepçenin iade
edilmesine karar verdi. Böylece operatörden
sonra kepçeyi de kurtarmış olduk. Sorunlar
mahkeme kararıyla çözüldü ve Edirne
Belediyesi’nin haklılığı ortaya çıktı. Biz kepçenin
sınırı geçmediğini, tampon bölgede
tutuklandığını söylemiştik. Mahkeme de bunu
doğru bularak bizim lehimize karar verdi." diye
konuştu.

Burs için başvurular başladı

TÜRKİYE’deki üniversitelerde burslu eğitim
imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için
başvurular başladı. Türkiye’nin seçkin
üniversitelerinde burslu bir şekilde eğitim almak
isteyen üniversite adaylarının başvurularını 15
Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında
yapabilecekleri belirtildi. Burslu üniversite
eğitimi için başvuruların
www.turkiyeburslari.org adresinden yapılacağı

ifade edildi.
Adayların başvuru için gereken bilgi ve
belgeleri başvuru sistemi üzerinden yüklemesi
gerekiyor. Başvuruların tüm düzeylerde (lisans,
yüksek lisans ve doktora) alınacağı kaydedildi.
Elden veya posta yoluyla yapılan başvuruların
ise kabul edilmeyeceği vurgulandı. Türkiye
üniversitelerinde burslu eğitim başvurusu için
adaylarından ücret alınmayacağı ifade edildi.

on zamanlarda artık sık sık
intihar haberlerini almaya
başladık. Geçen hafta
İskeçe Maalesef böyle bir intihar
haberi ile sarsıldı. Hayatının
baharında, üniversite öğrencisi 20
yaşında bir gencimiz hayatına son
vermesi, hepimizi derinden
yaralamıştır. Sözün bittiği yer, en
acı olay olan bu gibi durumlarla
Rabbim bir daha karşılaştırmasın.
Ancak böyle bir temenniyi
yaparken, bu sarsıcı hadiseden
acaba ne kadar ders alabiliyoruz?
Gençlerimizin çare gibi gördüğü
hayatlarına son vermeye
yönelmeleri, anne – babalar ve
toplumun ileri gelenler olarak
aslında intiharın asla çare
olmadığını ne kadar
anlatabiliyoruz?
Ne şekilde olursa olsun bir
kimsenin kendisini öldürmesine
"intihar" denir. İntihar Allah'ın
yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu
yüzden de büyük günahlardandır.
İnsana canı veren Allah olduğu gibi,
onu almaya yetkili olan da odur.
Şüphesiz intihar, bir nevi Kader’e
isyandır, Allah’ın verdiği emanete
ihanettir. Sebebi ne olursa olsun
intihar haramdır.
İntihar etmenin haramlığı ve
ahiretteki tehlikesi ayet ve
hadislerle sabittir. Kur'an-ı
Kerîm'de şöyle buyurulur: “Ey iman
edenler, mallarınızı aranızda
karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz
ticaret yolu hariç, batıl yollarla
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin.
Şüphesiz Allah size karşı çok
merhametlidir” (Nisa s., 4/29).
Ayette, fiilen cana kıyma anlamı
yanında, Allah'ın haram kıldığı
şeyleri işlemek, masiyete dalmak
ve başkalarının mallarını batıl
yollarla yemek sûretiyle kendisine
yazık etmek, ahiret hayatını
mahvetmek anlamı da vardır. (İbn
Kesîr Tefsîri).
Hadis-i şerifte şöyle
buyurulmuştur: “Yedi helak edici
günahtan uzak durunuz. Denildi ki,
ya Resulullah, onlar nelerdir?;
şöyle buyurdu: Allah'a ortak
koşmak, bir cana kıymak, yetim
malı yemek, savaştan kaçmak,
iffetli, hiçbir şeyden habersiz
mümin kadına zina iftirası
yapmak.” (Buhârî)
İntihar edenin uhrevî cezası,
intihar şekline uygun olarak verilir.
Hadis-i şeriflerde; “Kim kendisini
bıçak gibi keskin bir şeyle
öldürürse, cehennem ateşinde
kendisine onunla azap edilir”
(Buhâri)
İslâm alimlerinin çoğunluğuna
göre, intihar eden dinden çıkmış
olmaz, üzerine cenaze namazı da
kılınır. Hayber Gazvesinde intihar
eden Kuzman'ın cehennemlik
olduğu bildirilmişse de,
cehennemde ebedî olarak
kalacağını belirten açık bir ifade
yoktur. Bu yüzden intihar suçunu

işleyenin cezasını çektikten sonra
cehennemden kurtulacağı umulur.
Hz. Peygamber'in, bıçakla
kendisini öldüren kimsenin cenaze
namazını kıldırmadığı nakledilir.
Ancak bu olay, intihar edeni
cezalandırmak ve başkalarını böyle
bir fiilden menetmek amacına
yöneliktir. Nitekim Ashab-ı Kiram
bu kimsenin cenaze namazını
kılmıştır.
Dünyada birçok insan, çeşitli
nedenlerle ticarette iflas
ettiğinden, aile geçimsizliğinden,
yaptığı hatalardan bunalıma düşüp
kurtuluş çaresini intiharda
bulacağını sanır ve canına kıyar.
Oysa intihar, çare değildir. Eğer bu
dünyadan sonra bir hayat
olmasaydı intihar belki çare
olabilirdi. Ama maddi vücudun
ölmesi, her şeyin bitmesi demek
değildir. Ölüm, ruhun yeni bir
hayata başlamasıdır. O hayat
süreklidir. Canına kıyan kimse,
ruhunu Allah’ın azabına atmış olur,
ahiretini mahveder.
Toplum olarak bizler de
üzerimize düşen görevi yapmamız
gerekir. Zorluklarla boğuşan
aramızdaki insanlara yardım
etmemiz ve dertlerine çare
aramamız gerekir. İslam Dini
paylaşma ve yardımlaşmaya
akrabalardan ve yakından
başlamayı öğütler. Kur’an-ı
Kerim’de Allah’u Teâla “…Anaya,
babaya, akrabâya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yanınızdaki arkadaşa,
yolcuya ve mâliki bulunduğunuz
kimselere ihsân ile muâmele edin,
iyi davranın…” (en-Nisâ, 36)
buyurmaktadır.
Her kes komşusunu takip etmeli
kendi imkanları ölçüsünde
yardımda bulunmalıdır. komşunun
hak ve hukukun çokluğundan
dolayıdır ki Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyurmuştur: “Komşusu aç
olduğu halde tok sabahlayan
bizden değildir.” (Hâkim, II, 15;
Heysemî, VIII, 167)
Sonuç olarak, beden Cenâb-ı
Hakkın insanoğluna verdiği en
büyük emanettir. Bu emaneti, ruh
bedenden kişinin kendi
müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya
kadar korumak gerekir. Bunun için
de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara
sonuna kadar sabır göstermesi
İslam'ın amacıdır. Hayat, en kötü
şartlar altında bile güzeldir. Çünkü,
ruh bedende kaldıkça Allah'tan
ümit kesilmez. Her geceden sonra
gündüz, her zorluktan sonra bir
kolaylık vardır. Kulun Allah'a
yönelmesi ve O'ndan yardım
istemesi, sıkıntı ve problemlerin
çözümünün başlangıç noktasını
teşkil eder. Yüce yaratıcı
umulmayan, beklenmeyen yer ve
yönlerden kolaylıklar ihsan eder.
Çünkü O'nun her şeye gücü yeter.
O'na dayanan da güç kazanır.
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Emine Tabak

Negativist çocuklar

K

üçük çocukları olan
annelerden, en sık
duyulan şikayetlerden
biri de ‘çocuğum beni hiç
dinlemiyor, ne dersem tersini
yapıyor’ sözleridir. Böyle
durumlarda, anne baba çocuğu
karşılarına alıp da ne kadar
konuşmaya çalışsalar da, çocuk
olumsuz davranışlarına devam
eder. Bunun nedeni çocuğun
anne babası tarafından
anlaşılmadığına inanmış
olmasıdır. Üstüne gidildikçe de
çocuk daha çok ağlar, içine
kapanır, yalan söyler, altını
ıslatma, saldırganlık, inatçılık
gibi davranış bozuklukları
göstermeye başlar.
Negativizm sadece 2-3
yaşlarında görüldüğü zaman
doğal karşılanabilir. Çünkü bu
yaşlar, çocuğun ne denirse
tersini yaptığı yaşlardır. Ancak 45 yaşlarından sonra da bu durum
devam ettiğinde ‘negativizm’
den bahsedebiliriz. Bu şekilde
davranan çocukların ailelerine
düşen görev, nerede hata
yaptıklarını anlamaya çalışmak
ve çocuğun sorunları
büyümeden, davranışlarını
olumlu yöne çevirmeye
başarabilmektir.
Çocuğun olunsuz
davranışlarının nedenlerine
baktığımızda, genellikle bunun
altında ilgi eksikliği, aile ile güç
çatışması, intikam duygusu,
yetersizlik duygusu gibi
nedenlerin yattığını
görmekteyiz.
Çocuktaki olumsuz
davranışların en önemli
nedenlerinden biri ilgi
beklentisidir. Çocuk önce olumlu
davranışlarla ilgi görmeye
çalışır. Bir sonuç alamayınca da
olumsuz davranışlarla bunu elde
etmeyi dener. Diğer bir neden de
çocuğa ailenin kullandığı güç
gösterisidir. Anne baba çocuğa
isteklerini sert davranışlarla
yaptırmaya çalıştıklarında çocuk
korktuğu için belki bunu
yapmayı kabul edecektir. Ancak,
kendisi de ilk fırsatta buna
karşılık kendi gücünü
ıspatlamaya çalışarak olumsuz
davranışlarda bulunabilir. Eğer
aile ve çocuk arasında bu güç
çatışması devam ederse,
çocukta intikam düşüncesi
gelişebilir. Örneğin, intikam
almak için, başkalarının yanında
ailesinin yapmasını istemediği
olumsuz davranışlar göstererek
onları zor durumda bırakabilir :
küfretmek, misafirlere ters
davranmak gibi. Çünkü ona,
kendisinin yaramaz bir çocuk
olduğu söylenmiştir, o da bunu

benimsemiş ve inanmıştır.
Bunun için de çocuğa, ‘yaramaz’,
‘tembel’, ‘kötü çocuk’ gibi
etiketlerin konması son derece
yanlıştır. Bunun yerine, çocuğun
iyi yönlerini, olumlu yönlerini
övmek, takdir etmek gerekir. Bu
çocuğu disipline edebilmek için
son derece önemlidir. Çocuğa
olumsuz davranışlarından dolayı
ceza vermek yerine, onun
başarılı olduğu alanlarda
övülmesi, mesela ‘çocuğum çok
güzel resim yapıyor’, ‘çocuğum
çok iyi top oynuyor’ gibi sözlerle
derslerinde başarısız bile olsa
onu övmek, özgüveninin
gelişmesine ve olumlu
davranışlar geliştirmesine
yardımcı olur. Çünkü
cezalandırma, çocuktaki
problemleri ve olumsuz
davranışları arttırabilir. Ceza
yerine, aile bir takım kurallar
koyabilir. Mesela, o gün
arkadaşlarıyla oynamasına ya da
televizyon seyretmesine yasak
getirilebilir. Ancak bu yasaklar
koyulduğunda kararlı olup bunu
bozmamak gerekir. Çünkü
bozulduğu zaman çocuk, ‘nasıl
olsa benim ısrarlarıma
dayanamayarak izin verecekler’
diye düşünerek sözümüzü
dinlemez. Dolayısıyla, çocuğa
‘hayır’ dendiği zaman sonuna
kadar gidilmelidir. Çünkü çocuk
eğitimde kararlılık ve tutarlılık
son derece önemlidir.
Çocuktaki olumsuz
davranışların bir diğer nedenide
evdeki geçimsizliktir. Ev içinde
yaşanan sıkıntılar çocuğun
davranışlarına da yansır. Çocuk
ödevlerini yapmak istemez, anne
baba ne söylerse o tersini yapar.
Bu davranışlar çocuğun zorda
olduğunun bir göstergesidir. Bu
durmda anne baba çocuğa
güven verebilmek için, onunla
karşılıklı konuşarak sorunlarını
dinlemeye çalışmalı, onun duygu
ve düşüncelerini anlatmasına
izin vermelidir. Çünkü çocuk,
derdini anlatabildiği zaman
rahatlar, olumsuz
davranışlardan vazgeçer,
sorunlarından kurtulur. Çocuğa
güven verebilmek için anne
babanın ona özel zaman
ayırabilmesi ve onun gözlerinin
içine bakarak kendisiyle sohbet
etmeleri gerekir. Başka şeylerle
ilgilenerek çocukla konuşmaya
çalışmak, çocukta tatminsizlik ve
huzursuzluk yaratır. Onu
rahatlatacak olan, güzel
konuşmalardır. Bunun için de
çocuğumuzun mutlu, sakin ve
özgüveni gelişmiş bir kişiliğe
kavuşabilmesi için kendisinden
yakın teması esirgemeyelim!
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BTAYTD, “Birinci Türk
Eğitim Kongresi”ne katıldı
BİRİNCİ Türk Eğitim
Kongresi, “Eğitimde Milli Kimlik
ve İdeal İnsan Modeli Arayışları”
ana temasıyla Yıldız Teknik
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde 27-28 Aralık
tarihlerinde İstanbul’da
düzenlendi. Kongreye Batı
Trakya’dan, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni
(BTAYTD) temsilen Genel
Sekreter türkolog Mümin Mümin
katıldı.
Aynı gün “İbn-i Sina’nın
Metafizik Anlayışından Modern
Matematiğe Bir Bakış” başlıklı
ikinci panel organize edildi. Bu
panelin ardından da 6 eşzamanlı
oturumda 24 farklı konu başlıklı
bildirinin tebliği yapıldı.

Kongrenin ikinci günü söz
alan Mümin Mümin,
“Batı Trakya Türk
Edebiyatı’nda Bir Ömür -

Mustafa Tahsinoğlu HayatıEdebi Şahsiyeti ve Eserleri”
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

GAT yeni yönetimini seçti

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Genç Akademisyenler
Topluluğu (GAT), 24. olağan
genel kurulunu 3 Ocak Perşembe
günü Gümülcine’deki dernek

lokalinde gerçekleştirildi.
Üniversite öğrencilerinin
örgütlendiği GAT’ın yeni başkanı
Tufan Bodur oldu.
Gerçekleştirilen seçimlerden
sonra GAT’ta görev dağılımı şu
şekilde oluştu:

Başkan: Tufan Bodur
Asbaşkan: Ümit Yurtçu
Genel Sekreter: Aslı Karabekir
Kasadar: Emel İbram
Üye: Sergen Kamba
Üye: Aynur Fazlı Ali
Üye: Serdar Hacıoğlu

SEÇEK Derneği mali kongresi pazar günü yapılacak
SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin mali kongresi, 13 Ocak
Pazar günü Mehrikoz köyünde
gerçekleştirilecek. Çoğunluk
sağlanamaması durumunda mali
kongre 19 Ocak Cumartesi günü
yapılacak.
Konuyla ilgili olarak dernek yönetimi
tarafından yayımlanan açıklamada,
“Derneğimiz tüzüğünün18. maddesi
gereğince her yıl ocak ayının 2. pazar
akşamı düzenlenen Seçek Azınlık
Eğitim ve Kültür Derneği mali kongresi,
bu yıl 13 Ocak Pazar akşamı saat
20:00’de Mehrikoz’da düzenlenecektir.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması
durumunda kongre, 19 Ocak Cumartesi
akşamı saat 20:00’ye ertelenecek.”
ifadeleri yer aldı.
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Avrupa'nın yenilmez kulüpleri!
BU sezon İngiltere'de
Liverpool, İtalya'da Juventus ve
Fransa'da Paris Saint-Germain
(PSG), ortaya koydukları üstün
performansla taraftarlarının
beğenisini kazanmaya devam
ediyor.

Liverpool tarih yazıyor
"Kırmızılar", bu sezon 20
haftası tamamlanan ligde 17
galibiyet ve 3 beraberliğin
ardından 54 puanla zirvede açık
ara yer alıyor. Son olarak 198990 sezonunda zirveye ulaşan
İngiltere temsilcisi, bu sezonki
performansıyla 29 yıllık
hasretine son vermeyi
hedefliyor. Takımının gol
yollarındaki en etkili futbolcusu
Mısırlı yıldızı Muhammed Salah,
geçen yılın ardından bu sezon
da üstün performansını
sürdürüyor. Geçen sezon 52
maçta 44 gol atarak kariyerinin
en iyi sezonunu geçiren 26
yaşındaki yıldız futbolcu, bu
sezon ise 27 maçta 16 gol ve 8
asistle takımına katkı sağladı.

Juventus rekorla lider
Serie A'da ise bu sezon,
İtalyan teknik adam
Massimiliano Allegri

Real Madrid'de
Mourinho sesleri

yönetimindeki Juventus fırtınası
esiyor. Son 7 yılın şampiyonu
siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk
yarısını 53 puanla namağlup
lider kapatarak Serie A tarihinin
en iyi ilk yarı performansına
imza attı. En yakın rakibi
Napoli'nin 9 puan önünde bu
sezon da şampiyonluğun en
önemli adayı konumundaki
Juventus'ta son maçlardaki
yüksek performansıyla Portekizli

yıldız futbolcu Cristiano
Ronaldo, fark yaratıyor. 33
yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı
son 12 maçta 11 kez ağları sarstı.

PSG'yi Mbappe, Neymar ve
Cavani taşıyor
Ligue 1'in son yıllardaki en
başarılı takımı PSG de sezonun
kayıpsız yoluna devam eden
diğer takımı olarak öne çıkıyor.
19 haftası tamamlanan ligde iki

REAL Madrid bu sezon
şimdiden ikinci menajeriyle
yola devam ediyor ama işler
hiç de iyi gitmiyor.
Başkan Florentino Perez,
Portekizli çalıştırıcı
Mourinho’yu takıma geri
getirmek istiyor ve
Mourinho’nun temsilcileri ile
maç eksiği bulunan PSG, 15
görüşmeler başladı.
galibiyet ve 2 beraberliğin
İlk olarak 2010 yılında
ardından topladığı 47 puanla
takımın başına getirilen
en yakın rakibi Lille'in 13 puan
Mourinho, Real Madrid ile Kral
önünde liderlik koltuğunda
Kupası (2010-11), Lig
açık ara farkla oturuyor.
Şampiyonluğu (2011-12) ve
Fransa temsilcisinin hücum
Süper Kupa (2012) sevinçleri
bölgesindeki en önemli kozları
yaşadı. Mourinho ile Sergio
Kylian Mbappe, Neymar ve
Ramos’un arasında soyunma
Edinson Cavani bu sezon da
odasında yaşanan bir
takımı sırtlamaya devam
tartışmanın, Portekizli’nin
ediyor.
Madrid ekibinde sonunu
hazırladığı iddia edilmiş,
Başkan Perez’in ise hiçbir
zaman Mourimho’nun
takımdan ayrılması için onay
vermediği söylenmişti.

Manchester United'a
Solskjaer dokunuşu

Cesc Fabregas
Monaco yolunda

Juventus Dybala için
100 milyon euro istiyor
İTALYA’NIN Juventus takımında forma giyen
Arjantinli yıldız Paulo Dybala için transfer iddiaları
artıyor.
25 yaşındaki oyuncu birçok dünya devinin hali
hazırda transfer listesinde bulunuyordu. Arjantinli dünya
yıldızı Paulo Dybala için 3 dünya devinden rekor transfer
teklifi geldi. Menajerler aracılığı ile Dybala için yıllardır
nabız yoklayan ekiplerden Manchester City, Bayern
Münih ve Paris Saint-Germain transfer için kesenin ağzını
açtı. 3 dünya devi de Paulo Dybala'yı kadrolarına katmak
adına Juventus'a resmen tekliflerini iletti. 25 yaşındaki
hücum oyuncuna gelen teklifleri yeterli görmeyen
Juventus ise Dybala'yı 100 milyon euro'nun altında
satmayacağının altını çizerek 3 kulübe de aynı cevabı
verdi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Juventus'u ikna
etmediği ve bu talebinin uzağında kaldığı için Man.City,
Bayern Münih ve Paris Saint-Germain finansal
kontrollerini yapıp tekrar girişimde bulunma kararı aldı.

MOURINHO ile hedeflerinin
uzağında bir performans ortaya
koyan Manchester United,
Norveçli teknik adam yönetiminde
çıktığı 5 maçtan da galibiyetle
ayrıldı. 45 yaşındaki Solskjaer, ilk
5 maçında aldığı 2 ve daha farklı
galibiyetlerle 1888 yılında kurulan
ligin tarihine geçti. 17 haftayı sıfır
averajla geçerek son 28 yılın en
kötü sezon başlangıcına imza atan
Manchester United, Solskjaer
yönetiminde 4 lig maçında ise
attığı 14 gole karşın kalesinde
sadece 3 gol gördü.İngiltere
Premier Lig'de son
şampiyonluğunu Alex Ferguson
yönetiminde yaşayan Manchester
ekibi, David Moyes, Louis van
Gaal ve son olarak Jose Mourinho
ile yaşadığı hayal kırıklıklarının

ardından eski futbolcusu Solskjaer
ile rahat bir nefes aldı. 19 Aralık
2018'de 45 yaşındaki Norveçli
teknik adamı göreve getiren
Manchester United, Premier Lig'de
4, Federasyon Kupası'nda 1 olmak
üzere 15 günde 5 galibiyete imza
attı.
Oynattığı futbolla ve elde edilen
skorlarla taraftarların yüzünü
güldüren Solskjaer, ilk 5 maçında
aldığı 2 ve daha farklı
galibiyetlerle 1888 yılında kurulan
ligde bunu başaran ilk teknik
adam oldu.
Ligde 4'te 4 yapan 45 yaşındaki
Solskjaer, Manchester United'da
çıktığı ilk dört lig maçından
galibiyetle ayrılan ikinci isim oldu.
Bu başarıyı daha önce 1946
yılında Matt Busby yakalamıştı.

CHELSEA'NİN İspanyol orta
saha oyuncusu Cesc
Fabregas’ın, Thierry Henry'nin
çalıştırdığı Fransız ekibi
Monaco'yla anlaştığı ve
ilerleyen günlerde sözleşme
imzalayacağı bildirildi.
Fabregas'ın anlaşmasına
rağmen hala Fransız ekibiyle
sözleşme imzalamamasının
sebebi de ortaya çıktı. 10
milyon euroluk bonservis
bedelinin Monaco tarafından
fazla bulunması, Chelsea'nin
ise indirim yapmaması
transferin bitmemesine
sebep oluyor. Monaco ve
Chelsea'nin bu hafta içinde
anlaşması ve 32 yaşındaki
yıldız orta sahanın Fransız
ekibiyle sözleşme imzalaması
bekleniyor.
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“TOÇEK kültür – sanat
alanında tarih yazmıştır”
Yönetmen Şükran
Raif, TOÇEK’in 20.
yılında GÜNDEM’e
konuştu.
TOÇEK Tiyatro Topluluğu, 20 yıldır
Batı Trakya’da tiyatro başta olmak üzere
kültür sanat alanında faaliyet gösteriyor.
Bu vesileyle TOÇEK yönetmeni Şükran
Raif’le konuştuk.
Şükran Raif, Tohum ve Çekirdek
tiyatro topluluklarının birleşmesiyle
ortaya çıkan TOÇEK’in zamanla
büyüdüğünü ve olgunlaştığını söyledi.
“Tüm amacım Batı Trakya Türküne,
insanlarımıza tiyatroyu sevdirmek ve
sahnedeki oyunda kendi hayatlarından
kesitler bulmalarını sağlamaktı” diyen
Raif, bunu başardıklarına inandığını
belirtti. Bu yıl “Keşanlı Ali Destanı” ile
seyirci karşısına çıkmaya
hazırlandıklarını dile getiren Şükran
Raif, TOÇEK’in 20. yılı için de özel bir
etkinlik yapılacağını kaydetti.
İşte TOÇEK yönetmeni Şükran Raif ile
yaptığımız röportaj.
GÜNDEM: TOÇEK 20 yılını
tamamladı. Nasıl doğduğunu bize
hatırlatır mısınız? TOÇEK’in ortaya
çıkışını ve ilk yılları nasıldı?
Şükran RAİF: 1999 yılında Tohum
Tiyatro Topluluğu’nu kurdum. 2000
yılında Vasfi Uçkan’ın “Acılı Toprak”
oyunuyla azınlık seyircisinin karşısına
çıkarak perde açtık. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın büyük beğeni ve ilgisiyle
oyunlarımızı sahnelerken,
2004 yılında İskeçe
Türk Birliği çatısı
altında kardeş
topluluk
Çekirdek
Tiyatro

TOÇEK 20. yılını
kutlamaya hazırlanıyor
Topluluğu
kuruldu. Her
iki topluluğun
da yönetmenliğini
sürdürmeye başladım.
Daha sonra bu iki tiyatro topluluğumuzu
tek isim altında toplayarak TOÇEK
TİYATRO TOPLULUĞU olarak azınlık
tiyatro severlerin huzuruna çıkmaya
devam ettik. Şartlar ve imkanlar zordu,
hala çok kolay olduğunu söyleyemem,
ancak gerek kişisel gerekse ekip olarak
gösterdiğimiz özveri ve kararlı
tutumumuz bizleri bu günlere taşıdı.
Toplumumuzun teveccühü bize hep güç
verdi. Biz insanımıza kültür-sanat adına
hak ettikleri kaliteyi vermeye çalıştık,
onlar da bize alın teri ve emeklerimizin
karşılığı olarak desteklerini ve salonları
dolduran alkışlarını verdi. Azınlık
insanımızla aramızda saygı ve sevgiye
dayalı kopmaz bir bağ oluştu. Bu yirmi
yıldan bu yana
değişmeksizin artarak
devam ediyor. İlk
günden bu güne
heyecanımız ve
tutkumuz hiç
değişmezken,
tecrübelerimiz
her geçen gün
arttı ve daha da
profesyonel
oyunlar hazırlar
ve sahneler
olduk.
Batı

ŞÜKRAN Raif’in yönetimindeki
Tohum ve Çekirdek Tiyatro
Toplulukları (TOÇEK) 20. yılını
kutlamaya hazırlanıyor.
Yıllardan bu yana gerek yurt içinde,
gerekse yurt dışında bir dizi
etkinliklere imza atan, Batı Trakya
Türklerinin tanıtımında önemli rol
oynayan TOÇEK’in kutlama gecesinde
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden üç
soprano sanatçısı sahne alacak.
TOÇEK lönetmeni Şükran Raif sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Trakya’da tiyatro olayını çok iyi
yaptığımız bilinen ve görünen bir
gerçektir. Yurt dışında Batı Trakya Türk
tiyatrosu dendiğinde, TOÇEK marka
değeri olan tek tiyatro topluluğudur.
Yirmi yıldan beri değişmeyen kemik
kadrosunun yanı sıra topluluğumuzda
yıllar içinde pek çok azınlık insanı, gerek
oyuncu gerekse teknik eleman olarak yer
almıştır. TOÇEK azınlıkta tiyatronun
gelişmesine çok büyük katkı sağlarken,
kendi içinde de yeni birimlerle
büyümesini sürdürmüştür.
GÜNDEM: Batı Trakya Türkleri’nin
tiyatroya bakışı nasıl? Halkımızın bu
konuya ilgisi var mı? Bu ilgiden
memnun musunuz?
Şükran RAİF: Batı Trakya

“TOÇEK Ankara Devlet Opera ve
Balesi’nin çok değerli sanatçıları
TOÇEK’in kuruluşunun 20. yıl
kutlamaları çerçevesinde 16 Şubat 2019
saat 20:00’de Gümülcine REX
salonunda müzik severlere Türk sanat
müziği ve türkü dolu muhteşem bir
gece yaşatmak için aramızda
olacaklardır. Bu eşsiz geceyi
kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Biletler sınırlı sayıda olup acele
edilmesi gerekmektedir. Bilet fiyatı: 12
Euro.” açıklamasında bulundu.
Türkleri’nin tiyatroya ilgisini TOÇEK
öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek
gerekir. Pek çok köyümüzde tiyatro
kelimesinin anlamı bile bilinmez ya da
bu kelime pek çok insanımız tarafından
ilk kez işitilirken, zamanla oyunlarımıza
akın akın gelip salonu dolduran
insanlarımızdan söz edebiliriz. İlk
yıllarda benim tüm amacım Batı Trakya
Türküne, insanlarımıza tiyatroyu
sevdirmek ve sahnedeki oyunda kendi
hayatlarından kesitler bulmalarını
sağlamaktı. Böylece tiyatroyu
reddetmeyecek ve benimseyeceklerdi.
Seçtiğim oyunlar bu yöndeydi. Seyirci
kazanmayı hedefliyordum.
Azınlığımızda bir seyirci kültürü
oluşturmanın ilk görevim olduğu
bilinciyle hareket ettim.

Devamı 12. sayfada

