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AB’nin en yoksul
bölgelerinden biriyiz
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşadığı Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti, Avrupa Birliği’nin en yoksul 20 bölgesi arasında
üst sıralarda yer aldı.

BATI Trakya bölgesinin,
Avrupa Birliği’nin en
yoksul bölgeleri arasında
olduğu açıklandı. Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın da
yaşadığı Doğu Makedonya
– Trakya Eyaleti, Avrupa
Birliği’nin en yoksul 20
bölgesi arasında üst
sıralarda yer aldı.
Avrupa Birliği’nin resmi
istatistik kurumu
Eurostat’ın verilerine göre,
Batı Trakya bölgesini de
kapsayan Doğu
Makedonya – Trakya
Eyaleti, Avrupa’nın en
yoksul bölgeleri
sıralamasında en üst
sıralarda yer alıyor.
Eurostat, geçtiğimiz
günlerde Avrupa Birliği
ülkelerindeki en yoksul
bölgeleri kamuoyuna
açıkladı. »8

Atina’daki
cami
açılıyor

“Makedon azınlık” haberi
büyük yankı uyandırdı
İNGİLİZ haber kanalı
BBC’nin, Yunanistan’da
yaşayan Makedon azınlığıyla
ilgili haberi büyük yankı
yarattı.
Yunanistan’ın Makedon
azınlığın dilini ve kimliğini
tanımadığı, devlet politikası
olarak yok sayıldığına vurgu
yapılan habere Atina
hükümeti ise “Böyle bir
azınlık yok” diye tepki
gösterdi. »10

ATİNA’daki ilk resmi
caminin açılışı Mart ayının
sonunda yapılacak.
Edinilen bilgilere göre
yapımında son aşamaya
gelinen Atina’nın Votaniko
bölgesindeki caminin
açılışının Mart ayı sonuna
yetiştirilmesi için hükümet
çalışmaların
hızlandırılması talimatı
verdi. »13

dünya

10’da

bilim
Hocalı katliamı
kurbanları
anıldı

7’de

ekonomi
AeroCool KCAS
750GM’i
inceleyelim

10’da

spor
Euro en fazla
Almanya’ya
kazandırdı

15’de

Türk futbolunda
bir dönem
kapandı!

Edirne Valisi
Batı Trakya’yı
ziyaret etti
Türkiye’nin Edirne Valisi Ekrem
Canalp, Batı Trakya ziyareti
kapsamında ilk olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu ile görüştü. Eyalet Başkanı
Hristos Metios’la da bir araya gelen
vali Canalp ve eşi Gümülcine ve
İskeçe’deki azınlık kuruluşlarını da
ziyaret etti. »5

İTB’de
Göç
sergisi
Genel Merkezi Ankara’da bulunan
Trakyalılar Vakfı ve İskeçe Türk Birliği
işbirliğinde “Göçün acısında birleşen
gönüller” fotoğraf sergisinin açılışı
23 Şubat Cumartesi günü İskeçe Türk
Birliği lokalinde gerçekleşti.
Gerçekleşen sergi açılışı selamlama
konuşmaları ile başladı. » 2

Gümülcine’de
Gagavuz
rüzgarı
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) ile Moldova’daki Komrat
Gagauzluk Derneği’nin düzenlediği
etkinlikte adeta “Gagavuz Türkleri
Rüzgarı” esti. Etkinlik “21 Şubat
Uluslararası Anadil Günü” vesilesiyle
gerçekleştirildi. »9
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İTB’de ‘Göçün Acısında
Birleşen Gönüller’ sergisi
GENEL Merkezi Ankara’da
bulunan Trakyalılar Vakfı ve İskeçe
Türk Birliği işbirliğinde “Göçün
acısında birleşen gönüller” fotoğraf
sergisinin açılışı gerçekleşti.
İskeçe Türk Birliği lokalinde 23
Şubat Cumartesi günü gerçekleşen
sergi açılışı selamlama konuşmaları
ile başladı. İlk olarak sözü alan
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu Trakyalılar Vakfı’na bu
anlamlı sergiden dolayı teşekkür
ederek şu ifadeleri kullandı: “Türk
tarihi aynı zamanda bir göç tarihidir.
Gerek yeni vatanlar edinmek için göç
gerekse acılardan kaçabilmek ve
hayatta kalabilmek için özellikle
Türkiye’ye göç tarihin neredeyse her
döneminde var olmuştur. Bugün
açılışını yaptığımız sergide konu
daha çok Balkanlar’dan yapılan
göçlerdir. 1700’lü yılların sonuna
doğru başlayan göç, Balkan
savaşları, Dünya savaşlarında
devam ettiği gibi günümüzde de
çeşitli sebeplerle hala devam ediyor.
Bizim Batı Trakya Türkleri olarak
1923 yılından sonra bu topraklarda
azınlık olarak kalmamızın ardından
yaşanan göçlerin sebepleri göçe
zorlama, asimilasyon politikaları,
ekonomik ayrımcılıktır ve bu göçler
büyük oranda Anavatan Türkiye’ye
yapılmıştır.
Son dönemde farklı bir göç
dalgasına da şahit oluyoruz.
Ortadoğu ve özellikle Suriye savaşı
sonucunda Anavatan Türkiye’ye
yönelik bu bölgelerden ciddi sayıda
bir göç var. Türkiye bu acıları
dindirmek için büyük çaba sarf
ediyor. Galiba Anavatan Türkiye’nin
kaderi de bir anlamda bu.”

göçlerin yaşandığı dönemlerden
geçildiğini vurgulayan Ahmet Mete
sözlerine şöyle devam etti: “Bizim
Türkiye’deki Trakyalılarla zaman
içinde bağlarımız kopmuş olabilir.
Son zamanlarda sizin vakfınız gibi
kuruluşlar sayesinde daha da
yakınlaşıyoruz. Ben bazen
Türkiye’de katıldığım etkinliklerde
görüştüğüm insanlara hep şunu
derim ‘Arabistan’da Müslüman
olmak kolaydır. Türkiye’de Türk
olmak kolaydır, Trakya’da da Türk
olmak kolaydır. Batı Trakya Türk
olmak nedir gelin görün.’ Ben bir de
öneride bulunmak isterim. Bizlerde
burada Batı Trakya’da köyleri terk
edip İskeçe’ye veya başka yerlere
yerleşenlerin fotoğraflarını,
belgelerini bulup bu konularda
çalışmalar yapmalıyız. Bu konuda
eksiklik olduğunu düşünüyorum.
Burada yaşanan acılarında bir
şekilde ortaya çıkarılması ve
halkımızla etkinliklerde paylaşılması
lazım.”

GÜMÜLCİNE BAŞKONSOLOSU
MURAT ÖMEROĞLU

Etkinlikte son olarak söz alan
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
şunları belirtti:
“Elinizdeki bilgileri, belgeleri
toparlayıp, akademisyenlerin
kullanımına sunmak, sizleri daha da
güçlü kılacaktır. Yeni nesillere bilgi
aktarabilmek için elimizde belge
olması gerekmektedir. Bu tür bir
çalışmaya girmek çok faydalı olur.
Göç temalı bir sergi. Türkiye
Osmanlı’dan bu yana belki de
Selçuklulardan bu yana başka
dinlerden ve ülkelerden sığınanların
limanı olmuştur. 1400’lü yıllarda
TRAKYALILAR VAKFI
Museviler geliyor. 1930’da Hitler’den
BAŞKANI GÖKHAN ÖZGÖÇ
kaçan Museviler geliyor. 1800
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun
ardından sözü alan Trakyalılar Vakfı yıllarından sonra topraklar
Osmanlı’nın elinden çıktıktan sonra
Başkanı Gökhan Özgöç tüm
Türkiye yine hepsine kucak açıyor.
katılımcılara teşekkür ederek,
Bugün de Bursa, İstanbul ve
“Bildiğiniz gibi bundan bir süre önce
başka şehirlerde Balkanlar’dan göç
söz konusu sergiyi Gümücine Türk
etmiş insanlar var. 1980’nin sonunda
Gençler Birliği’nde
Bulgaristan’dan, Kosova’dan,
gerçekleştirmiştik. Bizler buraya
Bosna’dan ciddi sayıda insan
geldikten sonra göç edemeyenlerin
Türkiye’ye sığınıyor ve Türkiye her
acısını da gördük ve bu acıları da
zaman bunlara kapılarını açmıştır.”
paylaşmamız gerektiğini anladık.
Selamlama konuşmalarının
Fotoğraflar, müzikler belki bir
ardından serginin açılışı yapıldı ve
sembol ama asıl önemli olan bizler
katılımcılar hep birlikte sergiyi
burada gönlümüzün ne kadar
gezme imkanı buldu.
birlikte olduğunu hissettik. Gördük
ki sınırlar fizikidir, gönüllerimizde
Sergi açılışına, Türkiye’nin
sınır yok. Hepinize Türkiye’den
Gümülcine Başkonsolosu Murat
selamlar getirdik ve sizlerin de
Ömeroğlu ve eşleri, İskeçe Müftüsü
selamlarını Türkiye’ye götüreceğiz.” Ahmet Mete, Trakyalılar Vakfı
ifadelerini kullandı.
Başkanı Gökhan Özgöç, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
İSKEÇE MÜFTÜSÜ
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
AHMET METE
Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Daha sonra sözü alan İskeçe
Baltacı’nın yanı sıra yerel yöneticiler
Müftüsü Ahmet Mete Batı Trakya’nın ve çok sayıda soydaş katıldı.
göçe yabancı bir bölge olmadığını
sadece başka ülkelere değil
köylerden şehirlere de zorunlu

Garanis listesindeki 20 adayı açıkladı

GÜMÜLCİNE Belediye Başkan Adayı Yannis Garanis, Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde listesinde yer alacak adaylardan 20 ismi daha açıkladı.
Yannis Garanis’in başkanlığını yaptığı “Vatandaşlar Toplumu” listesinden seçimlere
katılacak ismi açıklanan belediye meclis üye adayları arasında altı Türk azınlık üyesi de
bulunuyor. İsmi açıklanan belediye meclis üye adayları şöyle:
Emre Ahmet, Sibel Mustafaoğlu, Vildan Yusuf, Zehra Talip, Turgay Kaşif, Mesut Mehmet,
Ioanna Georgoudi, Kiriaki Gaidaci, İoannis Dimopulos, Kandes Vasilios, Evangelos
Karakirios, Dimitrios Karastavros, İoannis Kiriazis, Hristina Kostantinidu, Theodora Kotsu,
Yorgos Lazaridis, Anastasia Liberiadu, İoannis Murtidis, Dimitris Politiadis ve Nikolaos
Sotirokopulos.
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Pangalos Türk karşıtı
açıklaması sebebiyle
yargılanacak
ESKİ Dışişleri Bakanı
Theodoros Pangalos geçtiğimiz
yıl yaptığı “En iyi Türk, ölü
Türk” açıklamasıyla ilgili
olarak hakim karşısına
çıkacak.
Hatırlanacağı üzere Eski
Dışişleri Bakanı Theodoros
Pangalos, Türkiye ve Türklerle
ilgili olarak skandal niteliğinde
bir açıklamada bulunmuştu. 13
Şubat 2018 Salı günü Skai
radyosuna konuşan Pangalos,
“En iyi Türk, ölü Türktür”
şeklinde açıklama yapmıştı.
Pangalos kendisine yöneltilen
bir soru üzerine şu ifadeleri
kullanmıştı: “En iyi Türk, ölü
Türktür. Ben buna inanıyorum.
Çünkü hiç iyi bir Türk
bulmadım. Temel değerlerden
yoksunlar. Türkün adalet
değeri yok.”
Pangalos’un açıklamaları
üzerine Uluslararası Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği
Sorumlusu Panayotis Dimitras,
Pangalos aleyhine suç
duyurusunda bulunmuş,
ırkçılıkla mücadele kanununa
göre suç işlendiği ifade edilen
dosya dilekçesi, Irkçılık Suçları

GTGB eski başkanı
Koray Hasan
yargılandığı
davada beraat etti

Savcılığı’na sunulmuştu.
Dosya dilekçesini inceleyen
savcılık Eski Dışişleri Bakanı
Theodoros Pangalos hakkında
dava açılmasına karar verdi.
Pangalos önümüzdeki Haziran
ayında hakim karşısına
çıkacak.
Pangalos’un açıklamalarıyla

ilgili olarak dönemin DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş da, 21 Şubat 2018
Çarşamba günü Gümülcine
Adliyesine giderek ırkçı söylem
ve ülkedeki huzuru bozmaya
yönelik sözlerinden dolayı
Theodoros Pangalos hakkında
suç duyurusunda bulunmuştu.

Arnavut göçmenler tarihi köprüyü
ücretsiz onarmak istiyor

GİRİT’te yaşayan Arnavut göçmenler selde yıkılan köprünün
onarımına yardım etmek istiyor. Girit’in Hanya ilinde yaşayan Arnavut
göçmen topluluğu yıkılan tarihi Keriti köprüsünün onarımına katılmak
istediklerini açıkladı. Arnavut göçmenlerin konuyla ilgili taleplerini
yazılı olarak Girit Eyalet yönetimi ile Platania Belediyesi’ne gönderdiği
belirtildi. Bölgede yaşayan göçmenler tarihi köprünün onarımı için
ücret istemediklerini de vurguladılar.
111 yıl önce inşa edilen Hanya bölgesindeki Alikianos nehri
üzerindeki tarihi Keriti köprüsü geçtiğimiz günlerde Girit’te etkili olan
şiddetli yağmurun neden olduğu sel nedeniyle yıkılmıştı. Köprünün
yıkılış anı yerel Girit televizyonu kamerası tarafından da
görüntülenmişti.
Girit’teki Arnavut göçmenler izin verilmesi halinde köprünün
onarım çalışmalarına derhal başlayabileceklerini ifade ettiler.

Gümülcine Türk Gençler
Birliği (GTGB) eski başkanı
Koray Hasan, yargılandığı
Rodop Tek Hakimli Ceza
Mahkemesi’nde beraat etti.
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin kapatılmasını
öngören Yargıtay Mahkemesi
kararını
uygulamama
suçundan
yargılanan eski
dernek başkanı
Koray Hasan,
Gümülcine’de
yapılan
duruşmada
suçsuz
bulunarak
beraat etti. Üç yıl
önce başlayan
dava 26 Şubat
Salı günü
Gümülcine
Adliyesinde, Tek
Hakimli Ceza
Mahkemesi’nde
son buldu.
Yunanistan
Yargıtay
Mahkemesi
tarafından 1987
yılında
Gümülcine Türk
Gençler Birliği hakkında verilen
kapatılma kararını uygulamama
ve dernekte faaliyet yapma
iddiasıyla açılan dava daha
önce iki kez ertelenmişti.
Hatırlanacağı üzere Kostas
Dodos adında bir vatandaş

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.

tarafından yapılan suç
duyurusu üzerine dönemin
Gümülcine Türk Gençler Birliği
başkanı Koray Hasan aleyhine
“mahkeme kararını
uygulamama” suçlamasıyla
açılan davanın duruşması 26
Şubat Salı günü Gümülcine’deki
Tek Hakimli
Asliye Ceza
Mahkemesi’nde
görüşüldü.
Duruşmada
GTGB eski
başkanı Koray
Hasan’ı
Gümülcineli
avukat Ercan
Ahmet savundu.
Davada üç
tanık
bulunmasına
rağmen savcı
sadece bir tanığı
dinledi.
Mahkeme
başkanı daha
sonra Koray
Hasan’ın suçsuz
olduğunu
belirterek, beraat
kararını açıkladı.
Duruşmada
Koray Hasan’a
destek vermek üzere Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve
Yassıköy Belediye Başkanı
adayı avukat Önder Mümin
hazır bulundu.

Gümülcine Türk
Gençler
Birliği’nin
kapatılmasını
öngören Yargıtay
Mahkemesi
kararını
uygulamama
suçundan
yargılanan eski
dernek başkanı
Koray Hasan,
Gümülcine’de
yapılan
duruşmada
suçsuz bulundu

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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Papandreu SİRİZA’yla işbirliği senaryolarını yalanladı
ESKİ başbakan ve PASOK Partisi eski
başkanı Yorgo Papandreu, SİRİZA’yla
işbirliği senaryolarına son noktayı koydu.
İşbirliği ihtimallerini ve bu konuda
yapılan spekülasyonları reddeden
Papandreu, “Bizleri ‘Alman işbirlikçisi’
veya ‘Pinoşet’ olarak nitelendirenler şimdi
bizi çok yönlü gelin gibi görüyor. Çünkü
seçim öncesinde SİRİZA oy toplamak
istiyor.” diye konuştu.
SİRİZA’nın aşırı sağcı bir partiyle
işbirliği yaparak, muhafazakar bir yapıya
sahip olduğunu ispatladığını kaydeden
Papandreu, sosyalist kesimin bağımsız
olması gerektiğini savundu. SİRİZA’nın
kendisine Avrupa Birliği komisyon üyeliği
teklifinde bulunduğu haberlerini de

yalanlayan Yorgo Papandreu, bu tür bir
teklifi kabul etmesinin mümkün
olmadığını söyledi. Böyle bir öneriyi
müzakere etmeyeceğini ifade eden
Papandreu, SİRİZA ile yapılacak bir
diyaloğa ise sıcak baktığını belirtti. Bu
diyaloğun seçimlerden sonra
yapılabileceğini kaydeden Yorgo
Papandreu, SİRİZA’nın seçimleri
kaybedeceğini dile getirdi. SİRİZA’nın
kendi özeleştirisini yapması gerektiğini
savunan Papandreu, iktidar partisinin
Pavlopulos ve Kammenos ile yaptığı
işbirliğini sorgulaması gerektiğini söyledi.
Eski başbakan Yorgo Papandreu,
seçimlerde Ahaia ilinden aday olacağını
ifade etti.

“Stilyanidis bize saldırarak
ve lekelemeye çalışarak
siyasette tutunmaya çalışıyor”
Rodop ili KİNAL partisi milletvekili İlhan Ahmet, Yeni
Demokrasi Partisi eski milletvekili Evripidis Stilyanidis’in
azınlık milletvekillerine saldırarak, lekelemeye
çalışarak ve hakaret ederek siyaset arenasında
tutunmaya çalıştığını söyledi.
GÜMÜLCİNE’de yayınlanan
Paratiritis gazetesine konuşan
milletvekili İlhan Ahmet,
Stilyanidis’in Rodop ilinin
parlamentoda eksik temsil edilmesi
iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı.
İlhan Ahmet, Yeni Demokrasi
Partisi (YDP) eski milletvekili ve
bakan Evripidis Stilyanidis’in
kendilerine saldırarak ve hedef
göstererek siyasi arenada tutunmaya
çalıştığını belirterek ve bu yöntemle
Trakya’ya zarar verdiğini söyledi.
“BU BİR AYRIMCILIK
POLİTİKASIDIR, IRKÇILIKTIR”
Rodop milletvekili İlhan Ahmet şöyle
konuştu: “Bundan on yıl önce aynı
parti çatısı altında işbirliği yaptık ve
çalışmalar yürüttük. O zamandan bu
yana kendisi hala tavır ve uslüp
değiştirmiş değil. Kaygısını ve
ısrarını anlıyorum. Kendisi siyasi
arenada kalabilmek için, ‘Rodop ili
iyi temsil edilmiyor’ diyerek bizlere
saldırıyor, bizleri lekelemeye
çalışıyor ve bizlere hakaret ediyor.
Sadece bana değil, tabii ki,
milletvekili meslektaşlarım Mustafa
Mustafa’ya ve Ayhan Karayusuf’a da
din ayrımı yaparak saldırıyor. Bu
açıklamaları Trakya’nın tamamı için
zararlıdır. Trakya’nın
parlamentodaki temsilinin üç azınlık
milletvekili ile iyi olmadığını, her
ortamda dile getiriyorsan ve
buradaki fark sadece başka bir dine
mensup olmamız ise, bu bir
ayrımcılık politikasıdır, hatta
ırkçılıktır.”

“BU DAVRANIŞI STİLYANİDİS’E
FAYDA GETİRMEYECEKTİR”
Stilyanidis’in benimsediği bu
yöntemle Trakya’ya ve bölge
insanına zarar verdiğini dile getiren
milletvekili İlhan Ahmet “Ben
şahsen, bu kişinin Trakya’yı
küçümsediğini düşünüyorum.
Çünkü bu şekilde beyanlarda
bulunarak aslında bizlere oy veren ve
bizleri bu göreve getiren
seçmenlerimizi küçümsüyor. Son üç
yıl zarfında, her alanda ve hiç bir
ayrımcılık yapmaksızın, Rodop ilini
temsil etmek ve savunmak adına
neler yaptığımı burada yeniden
tekrarlamama gerek yok. Şahsi
düşüncem, bu davranışlarının
Stilyanidis’e pek bir yarar
sağlamayacağı yönünde. Tam

aksine, bunlar hem kendisine hem
de çok daha fazla Trakya’ya ve
bölgemize zarar vermektedir. Bu
zıtlık sadece, bizlerin açık görüşlü ve
ilerici olmamızla ve onların ise
muhafazakar fikirli, resmen Altın
Şafak yolunda oluşuyla ilgili
değildir. Bu fikirler bize uymuyor.
Hatta bu fikirlerin Trakya’da ve
Rodop ilinde yaşayan tüm
vatandaşlara da ters düştüğüne
inanmak istiyorum. Evripidis
Stilyanidis’in ağzından çıkan bu
sözler, yani bu üç milletvekilinin
Rodop ilini temsil edememesi ile
ilgili açıklama şaşırtıyor. Yani,
bölgeyi sadece kendisinin yada
başka bir Hıristiyanın temsil
edebileceğini savunuyor.” dedi.

Atina’da
göstericiler
bakanlığı
bastı
TEMİZLİK işçilerine yapılan ek ödemelerin
kesilmesine itiraz eden yerel yönetim
çalışanları, Maliye Bakanlığı’nı bastı.
Yunanistan Yerel Yönetim Çalışanları
Federasyonu’ndan (POE-OTA) yapılan çağrı
üzerine 21 Şubat Perşembe günü 24 saatlik
grev yapan yerel yönetim çalışanları, başkent
Atina’da kent merkezinde bulunan Maliye
Bakanlığı binasının önünde toplanarak
hükümetin temizlik işçilerine yapılan ek
ödemelerin kesilmesine ilişkin hazırladığı
düzenlemeyi protesto etti.
Göstericilerden bir kısmı bakanlık binası
önünde bulunan polis kordonunu aşarak
Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos’un
makamının bulunduğu dördüncü kata çıktı.
Burada, Çakalotos’un yerinde olmaması
nedeniyle Maliye Bakanı Vekili Stergios
Piçiorlas ile görüşen göstericiler, temizlik
işçilerine yapılan ek ödemelerin
kesilmemesini istedi.
Piçiorlas’ın, işçilerin talebini Çakalotos’a
ileteceği sözü vermesinin ardından göstericiler
makam katını terk etti.
Yunanistan, kurtarma programı sona
ermesine rağmen hala Avrupa
Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF)
tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Bu
kapsamda, kreditörler tarafından ön koşul
olarak kabul ettirilen kemer sıkma önlemleri
sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

gundem_1053.qxp_Layout 1 07/03/2019 13:21 Page 5

GÜNDEM haber

1 Mart 2019

HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

“Makedon azınlık yoktur!”

Ü

lkemiz Yunanistan ciddi bazı
fobilerini aşmakta sorun yaşıyor.
Bunların başlıcaları arasında
ülkede yaşayan “azınlıklar” meselesi
geliyor. Milli kimlik bilinci açısından
bağımsızlığının ilanından sonra sınırları
içindeki halkları oldukça
homojenleştirmesine rağmen,
Yunanistan hala “farklı” kimlik bilincine
karşı aşırı reaksiyonel ve aynı zamanda
antidemokratik tepki veriyor. Bunun
klasik örneğini Makedonya isim
sorununda gördük ve görmeye devam
ediyoruz. Nüfusu Atina nüfusunun yarısı
olan bir ülkeyle 1990’ların başından bu
yana devam eden krizin ve “Makedonya”
ismiyle alakalı şiddetli bir savunma
refleksi “mantıkla” açıklanamaz. Ancak,
tarihi nedenlere dayanan zaafiyet
duygularıyla açıklanabilir bir durum.
Malum; kuzey komşumuz “Kuzey
Makedonya”yı artık bu isimle tanıyan bir

Yunan devleti var. Batının baskısı veya
teşvikiyle imzalanan Prespa anlaşması
artık yürürlükte. Hatta bu anlaşmanın
imzalanmasından sonra kuzey
komşumuz Kuzey Makedonya’nın
NATO’ya üye olması için gerekli prosedür
de hızlı bir şekilde tamamlandı. Tabii bu
süreçte Prespa anlaşmasına tepki
gösteren kesim “vatan elden gidiyor”
edebiyatına da devam etti ve ediyor.
Tam da bu noktada sanki bu tepkileri
“coşturmak” istercesine İngiliz BBC
kanalı Yunanistan’daki Makedon azınlığı
hakkında bir haber yayınladı. Gazetecilik
açısından da durumu ve sorunu
özetleyen bir de başlık kullandı:
“Yunanistan’ın görünmez azınlığı;
Makedon Slavlar”
Haberde yaşlı bir Makedon’la yapılan
röportaja ve Makedon azınlığın
karşılaştığı sorunlara yer veriliyor. Fokas
soyadındaki 92 yaşında bir vatandaşın

söyledikleri bize hiç de yabancı gelmedi.
“Yıllarca kimliğimizi ifade edemedik,
gizlendik, saklandık” diyor Fokas,
“Dilimizi konuşmak yasaklandı,
kimliğimizi özgürce dile getirmekten
çekindik” diyor.
Tahmin edileceği üzere sözkonusu
haber üstelik de BBC gibi son derece
prestijli ve ünlü bir yayın organında
yayınlanınca Yunanistan’da çok büyük bir
tepki oluştu. Tepkinin ana ekseni
“Yunanistan’da Makedon azınlığı yoktur”
tezi oldu. “Yunanistan’da Türk azınlık
yoktur” tezini, daha doğrusu iddiasını
bilen bizler için pek de sürpriz olmadı
aslında.
Yunanistan ne yazık ki azınlık
meselesinde çok tutucu ve çok
antidemokratik bir politika uygulamaya
devam ediyor. Kuzey Yunanistan’da
önemli bir kesimin anadilinin Makedonca
olduğunu ve bu milli kimlik bilincine
sahip olduğunu çok iyi biliyoruz.
Biliyoruz, çünkü bu bir realite, bir gerçek.
Kendini “Makedon” olarak tanımlayan
insanlar Yunanistan’da var. Her ne kadar
ikinci dünya savaşı yıllarından itibaren bu
azınlık baskı görse de, asimilasyona tabi
tutulsa da, sindirilse de hala bu kimliğini
koruyan ve bunu yaşamak isteyen ve
bunu ifade eden insanlar var. “Böyle bir
grup, böyle bir azınlık yoktur” demenin
gerçekle uzaktan yakından alakası
yoktur. Her şeyden önce böyle bir iddiada
ısrar etmek gerçeği reddetmektir.
Düşünün ki vatandaşı olduğumuz

5

devlet “Türk azınlık yoktur” diyor. Bu
yetmiyor “Makedon azınlık yoktur” diyor.
Bu azınlıklarla ilgili olarak basında
yayınlanan haberlere dahi tahammül
edilemiyor. BBC’ye adeta İngiltere
devletine tepki gösterilircesine tepki
gösteriliyor. İngiltere’deki büyükelçilik
bir basın kuruluşuna mektup yazıyor.
Muhalefet neredeyse hep bir ağızdan
konuşuyor; “Yunanistan’da Makedon
azınlık yoktur.” Yunanistan’da yaşayan
azınlıklar sözkonusu olunca aşırı bir
reaksiyon gösteriliyor. Temelinde inkarcı
bir politikaya dayanan Yunanistan’ın
azınlık politikası, aslında gerçeklere
gözünü yummakla eşdeğer bir halde.
Çünkü, “ülkemizde bu azınlıklar yoktur”
demekle o azınlıklar veya topluluklar yok
olmuyor. Sadece sen gerçeği görmek
istemiyorsun. Ülkemizin azınlıklara bakış
açısını BBC’nin haberi vesilesiyle bir kez
daha görmüş olduk.
İşin son derece vahim bir yanı daha
var. Bu denli gerçek dışı bir yaklaşım ve
inkarcı politika yüzünden, ülkenin ciddi
bir demokrasi sorununu teşkil eden
“Yunanistan’daki azınlıklar” meselesi
akıl, mantık, insan ve azınlık hakları ile
siyaset kuralları çerçevesinde ele
alınamıyor. Sadece histerik reaksiyonlar
ve aşırı tepkisel ve antidemokratik
açıklamalar dolaşıyor etrafta! Ülkemizin
bir gerçeği olan bu konunun en kısa
sürede makul ve mantıklı bir çerçevede
ele alınacak olgunluğa ulaşılmasını
gönülden ümit ediyorum!...

Edirne Valisi Ekrem Canalp Batı Trakya’yı ziyaret etti
TÜRKİYE’nin Edirne Valisi
Ekrem Canalp ve eşi Gümülcine
ve İskeçe’de temaslarda
bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp,
28 Şubat Perşembe günü
gerçekleştirdiği Batı Trakya
ziyareti kapsamında ilk olarak
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
ile görüştü.
Başkonsolosluk ziyaretinin
ardından Vali Ekrem Canalp,
Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanlığını ziyaret etti.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’yla birlikte eyalete
gelen Canalp burada Eyalet
Başkanı Hristos Metios ile
görüştü. Edirne ili ile Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti
arasında yapılabilecek ortak
projelerin ve işbirliği
imkanlarının görüşüldüğü
görüşmede, Eyalet Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza ile
Eyalet Meclis Üyeleri Ahmet
İbram, Mustafa Katrancı ve
İsmail Hüse Mustafa da hazır
bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
daha sonra Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne geçerek Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Bakanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ile
görüştü. İbrahim Şerif ile bir
süre sohbet eden vali Canalp’ın
sonraki durağı Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB) oldu.
Burada GTGB Başkanı Necat
Ahmet ve yöneticiler tarafından
karşılanan Edirne valisi, GTGB
Başkanı Necat Ahmet ile yaptığı

görüşmenin ardından birlik
bahçesinde bulunan soydaşlarla
selamlaşarak bir süre sohbet
etti.
GTGB ziyaretinden sonra
Ekrem Canalp, Batı Trakya
Azınlığı Eğitim ve Kültür
Şirketi’ni (BAKEŞ) ziyaret ederek
başkan Ahmet Hacıosman ve
yöneticilerle görüştü.
Görüşmede BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet’te hazır
bulundu.
Ekrem Canalp’ın
Gümülcine’deki son durağı ise
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği oldu. Burada
BTAYTD Başkanı Hüseyin
Baltacı ve yöneticiler tarafından
karşılanan Edirne valisi
derneğin çalışmaları hakkında
bilgi aldı. Söz konusu ziyarete
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın
Ahmet’te katıldı ve vali Ekrem
Canalp ile görüşerek BTTÖB
hakkında bilgiler verdi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
BTAYTD ziyareti sonrasında
basına yaptığı açıklamada
göreve geldikten sonra
Balkanlara yönelik
gerçekleştirdiği ilk ziyareti Batı
Trakya’ya yapmaktan duyduğu
menuniyeti dile getirerek şu
ifadeleri kullandı: “Balkan
coğrafyasına yönelik ilk
ziyaretimize Gümülcine ile
başladık. Bugün burada
soydaşlarımızla bir araya
gelmekten dolayı büyük bir
mutluluk ve onur duyuyorum.
Bundan sonra önümüzdeki
dönemde de bütün Balkan
coğrafyamızda sistematik olarak

belirli bir dönem içerisinde
mutlaka herkesi ziyaret etmeyi
arzu ediyorum. Ancak aynı
zamanda bu ziyaretlerin
Edirne’de de karşılığının
olmasını ümit ediyorum.
Gittiğimiz her yerde de
iadeyiziyaretlerin olacağını
duymaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum. Bu ziyaretler aynı
zamanda bizler için Balkanlara
yönelik atmamız gereken
adımlar için de çok güzel bir
ortam teşkil ediyor. Çünkü bu
ziyaretlerle beraber hem bir
tanışma oluyor hem bir
kaynaşma oluyor. Ama aynı
zamanda da Balkanlara yönelik
olarak burada yaşayan
soydaşlarımız bizlerden,
Edirne’den beklentilerinin neler
olduğunu öğrenmemiz
açısından da son derece kıymetli
ve değerli bir ortam teşkil
ediyor. Bir vesile teşkil ediyor.
Bu karşılıklı ziyaretler boyunca
ortak olarak yapmamız gereken
adımların neler olduğunu

beraberce kararlaştıracağız ve
önümüzdeki dönem içerisinde
de tespit etmiş olduğumuz
noktalar neler ise bu noktaların
her birisini adım adım ümit
ediyorum ki uygulamaya
geçireceğiz. Bundan dolayı da
büyük bir mutluluk ve onur
duyuyorum. Batı Trakyalılarla
beraber çalışacağız. Bütün
Balkan coğrafyamızda yer alan
kardeşlerimizle beraber
çalışacağız.”
Edirne Valisi Ekrem Canalp
BTAYTD ziyaretinin ardından
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
BTTADK Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı ve
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza ile yemekte bir
araya geldi.
Vali Canalp daha sonra
Gümülcine temaslarını
tamamlayarak İskeçe’ye hareket

etti. Burada İskeçe Türk
Birliği’ni ziyaret eden Canalp ve
eşi Ayten Canalp, İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, birlik
yöneticileri, çok sayıda soydaş
ve halk oyunları ekibinde yer
alan çocuklar tarafından
çiçeklerle karşıladı. İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu’ndan derneğin
tarihi, 36 yıllık hukuki süreci ve
faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Edirne Valisi Canalp kendisine
gösterilen misafirperverliğe
teşekkür ederek, İskeçe Türk
Birliği’ni ziyaret etmekten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Ziyaret karşılıklı hediye
takdimiyle sona erdi. Edirne
Valisi Canalp’e ziyaretleri
sırasında Türkiye’nin Konsolosu
İbrahim Sakli eşlik etti.
Vali Canalp ve
beraberindekiler İskeçe
ziyaretinden sonra Edirne’ye
hareket etti.
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Bilinmeyen yönleriyle kediler

B

u haftaki konumuzu,
günümüzden yaklaşık 9000
yıl öncesine, Mısır’da
evcilleştirildiği tahmin edilen
bilimsel adı ile Felis Domesticus olan
namı diğer kediye ayırdık. Kendine
özgü tavırları, özgüveni ve
oyunculuğuyla yıllardır evlerimize
misafir olmaktadır.
Evimizde beslediğimiz bu
minyatür kaplanlar kendine has
tavırları, özgüvenleri ve
oyunculuklarıyla bizleri kendilerine
hayran bırakmaktadırlar. Eve girdiği
andan itibaren, kedi artık
yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası
oluverirler. Her kedi sahibinin kedisi
ile alakalı komik anıları olmakla
beraber, oyun amaçlı olsa dahi basit
tırmalanma ve/veya ısırılma
hikâyeleri vardır. Tabi ne yazık ki,
daha büyük boyutlu yaralanmalarla
da karşılaşılabiliyor. Bunun bir kaç
sebebi olmakla beraber temelinde
yatan, bazı kedi sahiplerinin bu çok
yönlü hayvanın vücut dili hakkında
bir fikre sahip olmamasından
kaynaklanıyor.
Eğer evimizde bize arkadaşlık
eden bir kediyle iyi geçinebilmek ve
onu daha iyi anlamak istiyorsak
minik dostumuzun vücut dilini iyi
bilmemiz gerekir. Kediler genelde
köpekler kadar itaatkâr ve rahat
anlaşılabilen hayvanlar değildirler.
Atalarından kalan kendilerine has bir
takım özellikleri olan bu hayvanlar
için evcil dense de aslında belki de
doğru olan halen evcilleşme
sürecinde olmakta olan denmesi
daha doğru olacaktır. Kedilerin vücut
dilindeki basit değişimleri
anlayabilmek, hareket anatomileri
hakkında basit anlamda bilgiye
sahip olmak, olabilecek birçok
problemin önüne geçebileceği gibi
evde hem sizin hem de kedinizin
daha huzurlu olmasını sağlayacaktır.
Kedinin vücut dilini anlayabilmek
için öncelikle genel karakteristik
özellikleri hakkında bilgi sahibi
olmamız gerekir.
• Kediler bedensel temasa
bayılırlar.
Kediler vücutlarını ve özellikle
bıyıklarını bulundukları çevreye,
sahiplerine ve ev halkına sürmeyi
severler. Buradaki temel amaç
vücutlarının çeşitli yerlerine dağılmış
olan dış salgı bezlerinden salgılanan
feromenlerle kendi yaşam
alanlarının sınırlarını belirleyerek
iletişim kurmaktır. Kediniz size
sürtündüğü zaman bıyıklarını ve
yanaklarını okşayarak gerekli
iletişimin ilk adımlarını atmış
olursunuz.
• Kediler kendilerini
miyavlayarak ve özellikle mutluyken
mırlayarak ifade ederler.
Kedi mırlamayla beraber
miyavlayarak sahibi ile nerdeyse
konuşur. Miyavlama aslında vahşi
hayatta sadece yavrulara özgü bir
karakterdir. Ancak evcilleşme

sürecinde yetişkin kediler de iletişim
olarak miyavlamaya adapte
olmuşlardır. Miyavlamanın tonu,
tarzı ve şiddeti kedinin isteklerini ve
hatta şikâyetlerini dile getirme
yöntemidir. Kedi besleyenler
kedilerin oldukça geveze
olabildiklerini hemen hemen tüm
isteklerini miyavlayarak ve
miyavlarken ağzının aldığı şekil ve
vücut duruş biçimi ile ifade
edebildiklerini iyi bilirler.
• Vücut ve kuyruk hareketlerinin
onların kendilerini ifade ediş
biçimleri olduğunu bilmek gerekir.
Kediniz her zaman konuşur ve
ifade eder, sadece dinlemeyi ve
görmeyi bilmeniz gerekir. Kedinizin
vücudunun ve kuyruğunun hangi
durumlarda nasıl tepki verdiğini
takip etmeniz onun ne hissettiğini
anlamınıza yardımcı olacaktır. Vücut
dili sadece kuyruk hareketleriyle
sınırlı değildir, vücudunun
duruşundan kulaklarının şekline
kadar her hareket bir mesaj içerir.
Gelin hep birlikte bu minik
kaplanların bize neler anlattığına bir
bakalım…
- Kuyruğun öne ve arkaya hızlı bir
biçimde sallanması sinirli olmanın
işaretidir.
- Vücut gergin ve kabarıksa kedi
sinirli aynı zamanda da kendinden
emindir.
- Arka bacaklar kıvrılmış ve vücut
yere yakın taşınıyorsa bu gerginlik
ve ürkeklik belirtisidir.
- Ön bacakların ileri atılacakmış
gibi kıvrık tutulması, kavganın çok
yakında olduğunun habercisidir.
Kedi ileri doğru bir hamle yapmaya
hazırlanıyordur.
- Kulaklar arkada, vücut sağlam,
dik ve sabit tutuluyorsa kedi
çevresindeki hareketlerden
haberdardır ve olan biteni anlamaya
çalışıyordur.
- Kediniz korktuğunda kuyruğunu
kabartacaktır. Kuyruğun aniden
hareket ettirilmesi kedinizin
heyecanlandığını ve bir şeylerin
onun ilgisini çektiğini gösterir.
- Kulaklar arkada, vücut yere
yakın tutuluyorsa kabahatinin
farkında ve utanmıştır.
- Baş omuzlarının içine
gömülmüş ise kedinizin muhtemelen
canı sıkılıyor demektir.
- Kuyruğun ağır ağır sallanması
can sıkıntısının bir belirtisidir.
- Yukarı kaldırılmış, dik bir
kuyruk ise kedinizin arkadaş
edinmeye hazır olduğunu gösterir.
- Kedi, vücudunu mümkün
olduğu kadar küçültmüş ve
bacaklarını da vücudunun altına
toplamışsa herhangi bir hareket
yapmaya hazırlanıyordur.
- Baş aşağıda, burun karşıyı
gösteriyor, beden yere yakın bir
biçimde yürüyorsa, avını takip
ediyordur. Avını yakalayacağına
emin olduğu anda son hızıyla
koşmaya başlayacaktır.

HAFTA sonu Yunanistan'ı
etkisi altına almaya başlayan
ve 26 Şubat Salı akşamına
kadar etkili olan "Okeanis"
soğuk hava sistemi, sele,
köprülerin çökmesine, toprak
kaymalarına neden oldu.
Şiddetli rüzgâr, sağanak
yağış ve kar yağışıyla
Yunanistan'ı saran ve
"Okeanis" adı verilen soğuk ve
yağışlı hava sistemi Girit'te
büyük hasarlara yol açtı.
Hanya bölgesinde tarihî
Keriti ve Vukolies köprüleri
çöktü.
Arabasıyla sel sularına
kapılan 61 yaşında bir kişinin
uzun aramalar sonucunda
cesedine ulaşıldı. Selde ikisi
büyük olmak üzere 6
köprünün çöktüğünü,

köylerin birbirinden kopmuş
durumda olduğunu söyleyen
Hanya bölgesinin Platania
Belediye Başkanı Yannis
Malandrakis, "Yaşadığımız
durum sözlerle tarif
edilebilecek gibi değil.
Bölgemiz tamamen dağılmış
durumda, tarihi değeri büyük
köprüler selin akıntısına
kapıldı, bölgemiz diğer
bölgelerden kopmuş
durumda" ifadelerine yer
verdi.
Kötü hava sistemi Girit'in
Rethimno bölgesini de
etkiledi. Bir okulun önünde
bulunan köprü çöktü, bölge
sakinlerinin evlerinden
uzaklaştırılmaları istendi.
Kalacak yerleri olmayan 44
kişi, geceyi belediye

binalarında ve otellerde
geçirmek zorunda kaldı.
Sağanak yağış Kuzey Girit’teki
çevre yolunun çökmesine
neden oldu. Sinon bölgesinde
ise dağın çevreyoluna toprak
kaydı. Durum değerlendirmesi
yapmak üzere Girit'i ziyaret
eden Altyapı Bakanı Hristos
Spirtzis, Başbakan Aleksis
Çipras'ın adada meydana
gelen hasarların onarılması ve
zararın karşılanması için
gereken her şeyin bir an önce
yapılmasını istediğini belirtti.
Spirtzis ilk etapta Girit'e 10
milyon euro verileceğini,
ayrıca silahlı kuvvetler
tarafından kullanılan iki
büyük köprü gönderileceğini
açıkladı.

PKK yandaşları Avrupa
Konseyi binasına saldırdı

FRANSA’da eylem yapan terör örgütü PKK
yandaşları, Avrupa Konseyi binası ve polise
taşlı saldırı düzenledi. 43 kişi gözaltına alındı.
Fransa’nın Strazburg kentinde eylem yapan
terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Konseyi
binası ve polise saldırdı.
Basında yer alan haberlere göre, terör örgütü
elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutukluluk
şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi
önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları,
taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa
Konseyi binasının camları ve kapısını kıran
PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp
bidonunu da ateşe verdi.
Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü
yandaşlarından 43’ü gözaltına alındı.
Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile
Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının
kabul edilemez olduğunu belirtti.
Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı’nda
yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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AeroCool KCAS 750GM’i inceleyelim
AeroCool KCAS 750GM güç
kaynağı oyuncular için ne kadar
verimli?
Güç kaynağı, masaüstü
bilgisayar toplama aşamasında
elbette kasa ile beraber zincirin
son halkasını oluşturuyor,
ancak sistemin en önemli
bileşeni. Zira sisteme hayat
verdiği gibi, aynı zamanda onu
güvende tutuyor. Kısa devre,
gerilim ve güç koruması gibi
önemli özellikler, güç kaynağı
seçerken dikkat edilmesi
gerekenler arasında tepede yer
alıyor ki, bu özellikler bu
cihazda mevcut. Peki, AeroCool
KCAS 750GM bizlere başka neler
sunuyor? Şimdi daha yakından
bakalım.
Elimizdeki güç kaynağı,
750W’lık güç değerine sahip.
CoolerMaster MasterBox MB511
kasası içinde yer verdiğimiz
Aerocool KCAS güç kaynağı;
Core i9-9900K CPU’lu, Asus
Prime Z390-A anakarta
bağlanıyor. Anakartımızın
üzerinde RAM olarak 2 adet 8
GB XPG SPECTRIX D80 3600
MHz DDR4 bellek kiti yer
alırken, depolama olarak da
yine XPG’nin 1 TB kapasiteli
SX8200 Pro M.2 SSD’sini
kullanıyoruz. İşlemci
soğutucusu olarak da FSP’nin
Windale 6 modelini
çalıştırıyoruz.
Bizim kurduğumuz sistemi
gayet rahat taşıyan cihaz,
sistemin en çok güç tüketen
parçası olan Asus ROG Strix
Gaming GeForce RTX 2080 için
uygun yapıda. GTX 1080 Ti

sahibi olan ve biraz hız aşırtma
işlerine göz kırpan kullanıcılar
tarafından da rahatlıkla tercih
edilebilir. Gerçi 1080Ti her ne
kadar 600W’lık bir güç
kaynağına ihtiyaç duysa da,
biraz da geleceğe yatırım
yapmak isteyenler bu power’ı
seçeceklerdir. Zira cihaz bunu
hak ediyor. Peki, neden?
Öncelikle bu cihaz modüler
yapıda bir güç kaynağı. Böylece
kullanmadığınız güç bağlantı
kablolarını cihaza takmıyor,
kasanın içini
kalabalıklaştırmıyorsunuz. Bu
da iyi bir hava sirkülasyonu için
önemli olduğu kadar sade
görünümü de perçinleyen bir
özellik.
İkincisi bu güç kaynağı 80
Plus Gold sertifikasına sahip ve
bununla beraber yük altında
ortalama yüzde 89 ila yüzde 91
arasında verimlilik sağlıyor. Bu,
özellikle elektrik fiyatlarının bir
hayli cep yaktığı günümüz için
bu tür cihazlarda aranması
gereken bir özellik.
Bir diğeri de bu güç
kaynağının RGB ışıklandırmaya
sahip olması. Evet, artık hemen
her donanım parçasının RGB
ışıklandırmaya sahip olduğunu
görüyoruz. Güç kaynağı da
bunlardan biri oluyor ve 140
mm ebatındaki fanıyla size RGB
LED ışıklandırma sunuyor.
Böylece yalnızca kasanın içi ve
önü değil, sisteminiz alttan da
ışık sızdırarak güzel bir
görünüm sağlıyor. RGB
fonksiyonunu çalıştırmak için
4-pinlik güç kablosuna

ihtiyacınız var. Ancak bu kablo
kutu içeriğinde yer almıyor, ayrı
olarak satın alınabiliyor. Eğer
bu kabloyu edinirseniz,
indireceğiniz P7 yazılımı
üzerinden RGB ışıklandırma
ayarlarını yapabiliyorsunuz.
Bal peteği tasarımlı ızgarası
sayesinde maksimum hava
akımı sağladığı gibi düşük
gürültüyü de gözeten AeroCool
KCAS 750GM, kullandığımız
süre boyunca fazlasıyla sessiz
çalıştı. Kutu içeriğinde ise
gerekli tüm bağlantı kablolarını
bulunduruyor. Kablolar

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tashih,
Pide 2) El, Asude, Ad 3)
Omur, Morina 4)
Rayiha, İrs 5) Ac, Raks
6) Brik, Daima 7) Sim,
Asar, Av 8) Aganta, Tel
9) Fa, Arma, Mas 10)
Nara, İye 11) Kek,
Kolaçan 12) Ki, Men, Kg
13) Aborda, Mine 14)
Sarig, Kamer.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Teori, Saf, Klas 2)
Alma, Bigane, Ba 3)
Uyarma, Akkor 4)
Harici, Nar, İri 5) İs,
Katrat, Dg 6) Humar,
Sam, Oma 7) Do, Ada,
Aile 8) Perikart, Yanma
9)İrsi, Emeç, İm 10)
Dans, Mala, Akne 11)
Eda, Çav, Sünger.

SOLDAN SAĞA
1) Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan
düzenek – Karnı geniş testi 3) (tiyatro) Antrakt –
Dolgun, kalın – Nikel’in simgesi 3) Gramerde, ünlülerin uzun söylenişi – Altmış dakikalık zaman dilimi
4) Çekişme, bozuşma – Helyum’un simgesi – Kül
rengi, boz 5) Dünyanın uydusu – Ruh dünyasında
oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması 6) İrade
kaybı – Zehir, ağı 7) Tanrıtanımaz kimse – Gökkuşağı
8) Gerinlik ölçen alet – Lakin, fakat 9) (Eskiden)
Hükümdarın vekili – Lenf düğümleri iltihabı 10)
Pişmiş sıcak yemek – Bir yerin zenginleri – Neon’un
simgesi 11) At üretilen çiftlik – Aşk 12) Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı –
Dolaylı olarak anlatma 13) Çocuğu olan kadın –
Zehirli bir örümcek 14) Makamda yükselme – Uygun
bulma, tasvip.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Fin hamamı – Arkası sırlı cam – (halk dili) Ucu sivri
bir çeşit takoz 2) Yer bilimi – (halk dili) Mutfak 3)
Camide yapılan dini konuşma – Yaşatmak ve
geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi –
Hattat cilası 4) Tekinsiz – Müzikli tiyatro eseri 5)
Kötü göz – Meydan, saha – Doğuyla ilgili 6) Vergi
toplayan kimse, vergici – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Kırmızı – Temel besin maddesi – Bir ülkedeki arazi
sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenmesi
8) Güzel kokulu madde – Hararet – Batı Anadolu köy
yiğidi – En kısa zaman 9) Uygunluk – Burmalı çivi 10)
Tamir – Asgari 11) Dizem, tartım – (zooloji) Büyük
fare – Karışık renkli.

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

1

arasında 1 adet anakart portu
bağlantısı olduğu kadar 4+4 Pin
CPU, 4 adet 6+2 Pin PCIExpress, 7 adet SATA da dahil
olmak üzere ihtiyaç
duyulabilecek tüm bağlantılar
mevcut. Bu arada tüm
kabloların örgü korumalı
yapıda olduğunu da belirtelim.
Sonuç olarak
değerlendirirsek, AeroCool
KCAS 750GM güç kaynağı iyi bir
sistem bileşeni oluyor. Özellikle
oyuncular tarafından tercih
edilecek olan cihaz, üst seviye
verimlilik sağlamasıyla önemli

2

3

4

5

6

bir iş yapıyor. 80+ Gold
sertifikası ile çok iyi verimlilik,
düşük ses, geniş kablo
seçeneği, modüler yapı ve RGB
aydınlatma ile sınıfında ilk
bakılması gereken model
olduğu aşikar. Elbette buna
fiyat da eşlik ediyor. Ancak
keşke RGB kablosunu da kutu
içeriğinde getirseymiş demeden
geçemiyoruz.
Oyuncular ve yüksek
performanslı bir sistem
toplayacak olanlar AeroCool
KCAS 750GM güç kaynağını
tercih edebilirler.

7

8

9

10 11

gundem_1053.qxp_Layout 1 07/03/2019 13:21 Page 8

GÜNDEM haber

8

1 Mart 2019

Batı Trakya AB’nin
en yoksul bölgeleri arasında
BATI Trakya bölgesinin Avrupa
Birliği’nin en yoksul bölgeleri arasında
olduğu açıklandı. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yaşadığı Doğu Makedonya –
Trakya Eyaleti, Avrupa Birliği’nin en
yoksul 20 bölgesi arasında üst sıralarda
yer aldı.
Avrupa Birliği’nin resmi istatistik
kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Batı
Trakya bölgesini de kapsayan Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti, Avrupa’nın
en yoksul bölgeleri sıralamasında en üst
sıralarda yer alıyor. Eurostat, geçtiğimiz
günlerde Avrupa Birliği ülkelerindeki en
yoksul bölgeleri kamuoyuna açıkladı.

DOĞU MAKEDONYA – TRAKYA
EYALETİ EN YOKSUL BÖLGELER
SIRALAMASINDA 11. SIRADA
Açıklanan rakamlara göre; en düşük kişi
başına gelir seviyesine sahip 20 bölgeden
dördü Yunanistan’da bulunuyor. Eurostat
kurumunun verilerine göre, “Avrupa
Birliği’nin En Yoksul Bölgeleri”
sıralamasında Batı Trakya’nın da içinde
bulunduğu Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti 11. sırada yer alıyor.
Yunanistan’dan ikinci en yoksul bölge ise
Epir bölgesi. Avrupa Birliği’nin en düşük
milli gelire sahip bölgeler sıralamasında
Epir 13. sırada yer alırken, Kuzey Ege
Eyaleti 14. , Batı Makedonya Eyaleti ise 17.
sırada yer alıyor.

BÖLGEMİZDE KİŞİ BAŞINA
GELİR AB ORTALAMASININ
YARISINDAN AZ
Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu olan
ve üye ülkelerin istatistiki bilgilerini
araştıran Eurostat kurumunun verilerine
göre, Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti’nde yaşayan vatandaşların
ortalama kişi başına geliri, AB
ortalamasının yüzde 46’sına tekabül
ediyor. Buna göre Batı Trakya’yı da

kapsayan eyalette yaşayan bir vatandaş,
Avrupa Birliği ortalamasının yarısından
az seviyede gelire sahip. Epir Eyaletindeki
kişi başına düşen milli gelir ise, AB
ortalamasının yüzde 48’i seviyesinde.
Sözkonusu verilere göre bölgemizdeki
işsizlik oranı da Avrupa Birliği ülkeleri
arasında en yüksek oranların başında yer
alıyor.

EN YOKSUL BÖLGELER
BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN’DA
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında en
yoksul bölgelerin dördü Yunanistan’da,
beşi Bulgarsitan’da, dördü Macaristan’da,
üçü Polonya’da, ikisi Romanya’da
bulunuyor. AB’nin en yoksul bölgeleri
arasında Fransa’ya bağlı iki sömürge de
bulunuyor.
Eurostat tarafından açıklanan verilere
göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında
en yüksek kişi başına düşen gelire sahip
bölgeler ise sırasıyla İngiltere’nin
başkenti Londra, Lüksemburg, Güney
İrlanda, Almanya’nın Hamburg bölgesi ve
Belçika’nın başkenti Brüksel bölgesi.
AB’nin en zengin bölgesi olan Londra’da
kişi başına düşen milli gelir, Avrupa
Birliği ülkeleri ortalamasından % 626
daha yüksek.

YUNANİSTAN’IN EN YOKSUL
İLLERİ RODOP VE İSKEÇE
Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce
Yunanistan’ın resmi istatistik kuruluşu
ELSTAT tarafından açıklanan verilere
göre, Batı Trakya’nın da dahil olduğu
Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti,
Yunanistan’ın en düşük kişi başı milli
gelirine sahip bölgesi olarak
duyurulmuştu. Bu sıralamaya göre Batı
Trakya Türklerinin yaşadığı Rodop ve
İskeçe illeri ise Yunanistan’ın en yoksul
illeri olarak sıralamanın en üst sırasında
yer almıştı.

Azınlık milletvekillerinin
isimleri Gümülcine
sokaklarına verildi

DEB Partisi’nden
Yuvacılı köyüne ziyaret
DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
22 Şubat Cuma günü
Yuvacılı köyünü ziyaret
etti.
DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcıları Metin
Hacıosman, Bahri Belço ve
Gençlik Kolu Başkanı
Burak Adil Yuvacılı köyü
camisinde Cuma namazını
eda ederken DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu ve Genel Başkan
Yardımcısı Refika Adem,
Genel Sekreter Yeşim
Hasan, Kadınlar Kolu
Başkanı Duygu Mustafa ve

MYK üyeleri Merve Ali ile
Elif Mustafa Yuvacılı köyü
kadınlarıyla bir araya
geldiler. Genel Başkan
Çiğdem Asafoğlu Yuvacılı
köyü kadınları tarafından
sıcak ve samimi bir şekilde
karşılandı.
Cuma namazı sonrası

tüm DEB Partisi ekibi bir
araya gelerek köy halkı ile
sohbet etme imkanı buldu.
Genel Başkan Çiğdem
Asafoğlu köy halkının
sıcak karşılamasından
dolayı duyduğu mutluluğu
dile getirerek herkese
teşekkür etti.

Batı Trakya Türk azınlık
milletvekillerinin ismleri
Gümülcine’deki bazı sokaklara verildi.
Gümülcine Belediye yönetimi, Rodop
ilinden seçilen azınlık
milletvekillerinin isimlerini sokaklara
verdi. Gümülcine Belediyesi’ne bağlı
ekipler geçtiğimiz günlerde
milletvekillerinin isimlerini taşıyan

levhaları sokaklara astı.
Sokaklara isimleri verilen azınlık
mensubu milletvekilleri şunlar; Galip
Hafız, Osman Üstüner, Yusuf Molla ve
Mustafa Deveci. Dört azınlık
milletvekilinin isminin verildiği
sokaklar ise Gümülcine
Yenimahalle’de bulunuyor.
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Gümülcine’de “Gagavuz Türkleri Rüzgarı” esti!
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) ile Moldova’daki Komrat
Gagauzluk Derneği’nin düzenlediği
etkinlikte adeta “Gagavuz Türkleri
Rüzgarı” esti. Etkinlik “21 Şubat
Uluslararası Anadil Günü” vesilesiyle
gerçekleştirildi.
“Anadil Türkçemizi Beraber
Kutluyoruz” adı altında gerçekleştirilen
etkinlikle Moldova’daki Gagavuz
Türkleri ile Batı Trakya Türkleri biraraya
geldi.
21 Şubat Perşembe akşamı GTGB
lokalinde düzenlenen etkinliğe
soydaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Moldova’daki “Komrat Gagauzluk
Derneği” ile Gümülcine Türk Gençler
Birliği işbirliğinde yapılan etkinlikte
özellikle Gagavuz gençlerinin
seslendirdiği şiir ve türküler büyük
beğeni topladı. Konuk ekibin geleneksel
halk oyunları gösterisi de uzun süre
alkışlandı. Gagavuz gençlerinin
performansı Batı Trakyalı soydaşların
takdirini ve beğenisini kazandı.
GTGB’nin ev sahipliğinde düzenlenen
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Moldova’dan
Gagauzluk Derneği Başkanı Todur Zanet,
ve Dr. İrina Yüsümbeli, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Doğu Makedonya Trakya
Eyaleti Başkan Yardımcısı Tarkan
Multaza, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Türkiye’den Kırklareli
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul
Karakuş, yazar Mehmet Türker,
Ankara’daki Trakyalılar Vakfı Başkanı
Gökhan Özgöç,yerel yöneticiler ve
soydaşlar katıldı.

NECAT AHMET
Etkinliğin açılış konuşmasını GTGB
Başkanı Necat Ahmet yaptı. Bu etkinliği
düzenlemedeki amaçlarının, 21 Şubat
Uluslararası Anadili Günü’nü kutlamak
olduğunu belirten başkan Ahmet,
bundan dolayı Batı Trakya’daki yazarları
bir araya getirdiklerini ve bunun
yanında bir ilke imza atarak Gagavuz
Türklerini de bu etkinliğe dahil
ettiklerini söyledi. Komrat’a gittiğinde
Komrat Gagauzluk Derneği Todur Zanet
ile tanıştığını anlatan Ahmet, daha sonra
buradaki müzeyi ziyaret ettiğini belirtti.
Komrat’taki temasları sırasında Gagauz
Türkleriyle yakından tanışma fırsatı
bulduğunu kaydeden Necat Ahmet,
Anadili Günü’nü Gagavuzlarla birlikte
kutlamaktan gurur duyduklarını ifade
etti.

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında,
Gagauz Türkleriyle bazı toplantılarda
karşılaşarak yakından sohbet etme
imkanı bulduğunu söyledi. İbrahim
Şerif, “Gelen misafirlere bir kez daha
teşekkür ediyorum. Herekesin Anadil
Günü’nü tebrik ediyorum. Güzel
Türkçemizi konuşmamız ve yaşamamız
için, çocuklarımıza Türkçe öğretip

Türkçe konuşmayı önemsiyorum ve
herkese tavsiye ediyorum. Bizler gibi
azınlık olarak yaşayan insanların
varlıklarını devam ettirebilmek için,
anadillerine çok ihtiyacı var.” diye
konuştu.

“ÖRGÜTLENEREK KENDİ TARİH VE
KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ”
Moldova’dan Gagauz Türklerinden
akademisyen Dr. İrina Yüsümbeli söz
alarak, kendi tarihlerinden bilgiler verdi.
Yüsümbeli, Gagauzluk Derneği çatısı
atında biraraya geldiklerini, kendi tarih
ve kültürlerini bu şekilde yaşatmaya
devam ettiklerini söyledi.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN
ONU KAYIT ALTINA ALIYORUZ”
Gagauzluk Derneği Başkanı Todur Zanet
tüm katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında, Gagavuz Türkerinin
tarih ve kültürlerini yaşatmak adına
önemli çalışmalara imza attıklarını
söyledi. Bazı çalışmalar yaparak bu
kültürlerini kayda alıp kitap haline
getirdiklerini anlatan başkan Zanet, bu
çalışmalar sırasında her bir Gagavuz
köyünü ziyaret ettiklerini ve bunun
yanında Ukranya ve Bulgaristan’a
gittiklerini belirtti.
Ardından Gagauzluk Derneği Folklor
Ekibi ve üyeleri kendilerine ait oyunları
ve türküleri seslendirdiler.
Etkinliğin son bölümünde Erkan
Demiroğulları yönetimindeki GTGB
Folklor Ekibi sahne alarak gösteri sundu.
Etkinlik sonunda Gagauzluk Dernek
Başkan ve üyeleri ile Batı Trakyalı
yazarlara teşekkür belgeleri verildi.

Ova Kadınlar Kolu geleneksel çay gecesi gerçekleşti
İSKEÇE Ova bölgesi kadınlarının oluşturduğu Ova Kadınlar Kolu
geleneksel çay gecesi etkinliğini 22 Şubat Cuma akşamı Kırköy Eğitim
ve Kültür Derneği merkezinde gerçekleştirdi.
Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Psikolog Seval
Osmanoğlu'nun 'Okul-Aile-Çocuk' konulu sunumu ilgiyle takip edildi.
Etkinlikte ayrıca ova halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Misafirlere
ova kadınlarının hazırladığı geleneksel lezzetlerden de ikram edildi.
Ova kadınlarının yoğun katılım gösterdiği bu etkinliğe DEB Partisi
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçe Türk Birliği Kadınlar Kolu Başkanı ve
Batı Trakya Türk Kadın Platformu sözcüsü Sevil Şerifoğlu, Dinkler
Hanımeli Derneği Başkanı Aylin Ahmetoğlu da iştirak ederek ova
kadınlarıyla kaynaşma imkanı buldular.
Ova Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Saliemin de geleneksel
etkinliklerine katılım gösteren ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini
iletti. Gecenin sonunda ise çocuklara küçük hediyeler takdim edildi.
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Hocalı katliamı
kurbanları anıldı

26 Şubat 1992'de Ermeni güçler
tarafından yapılan Hocalı
Katliamı'nın kurbanları, on binlerce
kişinin katılımıyla anıldı.
Azerbaycan halkı, 27 yıl önce
Hocalı’da Ermenilerin işkencelerle
öldürdüğü 613 Azerbaycanlıyı anmak
için Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na
akın etti. Azadlık Meydanı’nda
toplanan on binlerce Azerbaycanlı,
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
devlet erkanıyla Ana Feryadı Anıtı’na
yürüdü.
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi
Erkan Özoral ile Türk kurum ve
kuruluşların temsilcilerinin de
katıldığı yürüyüşten sonra Aliyev ve
beraberindekiler anıta çiçek sundu.
Resmi törenin ardından anıt halkın
ziyaretine açıldı. Ellerinde
Azerbaycan bayrakları,
katledilenlerin fotoğrafları ve Ermeni
zulmüne tepkilerin yazıldığı
dövizlerle anıta gelen
Azerbaycanlılar, hayatını
kaybedenlerin anısına karanfiller
bıraktı. Ermenilerin 27 yıl önce Yukarı
Karabağ’da, Hocalı’da yaptığı vahşete
tanık olanlar ve yakınlarını
kaybedenler göz yaşları içinde dualar
okudu.

HOCALI KATLİAMI
Ermeni güçlerinin 1991’in sonlarına
doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936
kilometrekarelik alana sahip, 2 bin
605 ailenin, toplam 7 bin kişinin
yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991’de
Karabağ’ın başkenti olarak kabul
edilen Hankendi şehrini işgal eden
Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı
oldu. Hocalı`nın etrafındaki bütün
köy ve yolları işgal eden Ermeniler,
kasabanın diğer illerle kara yolu

bağlantısını kesti.
Hocalı’nın diğer bölgelerle tek
bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28
Ocak 1992’de Şuşa Ağdam seferini
yapan helikopterin Ermeniler
tarafından vurulmasıyla ortadan
kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve
çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını
kaybetti. 1992 yılının başlarından
itibaren elektrik verilmeyen
Hocalı’nın savunması sadece hafif
silahlara sahip yerel savunma güçleri
ve az sayıdaki milli ordu askerinden
ibaretti.
Hocalı’nın diğer bölgelerle tek
bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28
Ocak 1992’de Şuşa Ağdam seferini
yapan helikopterin Ermeniler
tarafından vurulmasıyla ortadan
kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve
çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını
kaybetti. 1992 yılının başlarından
itibaren elektrik verilmeyen
Hocalı’nın savunması sadece hafif
silahlara sahip yerel savunma güçleri
ve az sayıdaki milli ordu askerinden
ibaretti.
Hocalı’ya 25 Şubat 1992’den
itibaren üç koldan saldıran Ermeniler,
Sovyet Rus ordusunun 366. motorize
alayının bütün araçlarını kullanarak
şehri iki saat boyunca top ve tank
ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra
ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek
"Hocalı Katliamı" yapıldı. Resmi
verilere göre, Hocalı Katliamı’nda
savunmasız durumdaki 106’sı kadın,
70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere 613
Azerbaycan vatandaşı hayatını
kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır
yaralı olarak kurtuldu, Ermeni
güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı,
bunların 150’sinden bugüne kadar
haber alınamadı.

“Makedon azınlık” haberi
büyük yankı uyandırdı
İNGİLİZ haber kanalı BBC’nin,
Yunanistan’da yaşayan Makedon
azınlığıyla ilgili haberi büyük yankı yarattı.
Yunanistan’ın Makedon azınlığın dilini
ve kimliğini tanımadığı, devlet politikası
olarak yok sayıldığına vurgu yapılan
habere Atina hükümeti ise “Böyle bir
azınlık yok” diye tepki gösterdi.
BBC’nin haberinde, Yunanistan’ın
kuzeyindeki Makedon azınlığın baskı
altında yaşadığı belirtildi. Haber, ülkenin
siyasi çevrelerinde tepkiyle karşılanırken,
BBC’ye gönderilen mektupta
Yunanistan’da Makedon azınlığın varlığı
inkar edildi.
BBC, Yunanistan’ın azınlık haklarıyla
ilgili karnesini mercek altına aldı.
Atina’nın, kuzey komşusunu “Kuzey
Makedonya” olarak tanıyarak, dolaylı
yoldan Makedonya dili ve kimliğini de
tanımış olduğuna dikkat çeken BBC,
“Ancak aynı tanınma, Yunan
topraklarındaki Makedon azınlık için söz
konusu değil. Uzun yıllardır baskı içinde
yaşıyorlar, azınlık kimlikleri tanınmıyor”
ifadelerine yer verdi.
Kendini Makedon olarak tanıtan Fokas
soyadını taşıyan 92 yaşındaki bir
Yunanistan vatandaşıyla yapılan
röportajda, söz konusu azınlık grubuna
Yunan devletinin uyguladığı sistematik
baskıya atıfta bulunuldu. Haberde,
Başbakan Aleksis Çipras’ın Yunan
topraklarında var olan Makedon Slavlar’ın
varlığından bahsederek, Yunan devleti için
büyük tabu olan bir meseleyi dillendirdiği
ifade edildi. İngiliz haber kanalına
konuşan Fokas, Yunanistan’da yaşayan
Makedonların kendini gizlediğini ve
yabancılara bu konuda konuşmadığını
söyledi. Makedonca’nın bölgede yaşayan

insanlar tarafından “yerel dil” veya “yerli
dil” olarak nitelendirildiğini anlatan Fokas,
Makedonların asimilasyona zorlandığını
dile getirerek, dillerini konuşanların
güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini
ve Makedonca’nın yasaklı hale getirildiğini
kaydetti.
BBC’nin haberinde bölgedeki Makedon
köylerinin isimlerinin Yunanca isimlerle
değiştirildiği, Makedonca’nın da diktatör
Metaksas döneminde yasaklandığı
hatırlatıldı. Şu anda Makedonca’nın
yasaklı olmadığı ancak insanların bu dili
kullanmaktan çekindiği ve kimliklerini
ifade etmekten korktuğu ifade edildi.

“İÇ MESELEMİZ” SAVUNMASI
Hükümet kaynakları ve özellikle
muhalefetin, BBC’nin haberine tepkisi sert
oldu. Yazıda bahsedilen azınlığın varlığını
reddeden Yunan kaynakları, Kuzey
Makedonya ile yapılan anlaşmada da söz
konusu azınlığa dair hiçbir madde veya atıf
bulunmadığını vurguladı. Makedonya
dilinin öğretilmemesi yönündeki eleştiri
karşısında ise “Topraklarımızda hangi
dillerin öğretileceği konusu bir iç
meseledir. İsim anlaşmasında da böyle bir
azınlığın var olmadığı ispatlanmıştır”
denildi.
Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi
konuyla ilgili olarak yayınladığı
açıklamada Başbakan Aleksis Çipras’a
çağrıda bulunarak, Yunanistan’da
Makedon azınlığı meselesinin olmadığını
tüm taraflara açıkça bildirmesi istendi.
Bu arada Yunanistan’ın Londra
Büyükelçiliği de BBC’ye bir mektup
yazarak, Makedon azınlıkla ilgili habere
tepki gösterdi.

Euro en fazla Almanya’ya kazandırdı
AVRUPA Politikaları Merkezi’nin yaptığı araştırmaya
göre, AB üyelerinin ortak para birimi Euro’ya geçmesinden en
fazla Almanya fayda sağladı. Araştırmada ortak para birimine
geçilmemiş olsaydı Euro bölgesi ülkelerinin bugün ulaşacağı milli
gelir hesaplanarak 2017’nin verileriyle kıyaslandı.
Buna göre Almanya kişi başı Euro’nun hayata geçirildiği
1999’dan 2017’ye kadarki süreçte, ortak para biriminin olmadığı
senaryoya göre toplamda 23 bin Euro daha fazla refah elde etti. Bu
süreçte milli gelir olarak da toplamda 1,9 trilyon Euro daha fazla
zenginlik elde etti. Bir başka karlı ülke Hollanda’da ise 1999-2017
arasında kişi başı toplamda 21 bin Euro daha fazla refah sağlandı.
Ortak para birimi, faiz oranlarının düşük olması nedeniyle Almanya
ve Hollanda gibi ülkelerde yatırım patlamasına neden oldu.
Araştırmaya 19 Euro bölgesi ülkesinden sekizi dahil edildi.

EURO’NUN KAYBEDENLERİ
Araştırmaya göre Yunanistan’da büyük bir değişiklik yok; ortak
para birimi bu süreçte ülkenin milli gelirine toplamda 2 milyar euro,
kişi başına ise sadece 190 euro katkı sağladı. Ortak para birimine
geçilmesinden en fazla zarara uğrayan ülke İtalya, hesaplamalara
göre toplamda 4,3 trilyon Euro daha az refah elde etti. Bu da kişi
başına toplamda 73 bin Euro’ya tekabül ediyor. Fransa ise kişi
başına 55 bin Euro, milli gelir olarak toplamda yaklaşık 3,6 trilyon
Euro zararda. Portekiz, Belçika ve İspanya ise kişi başına toplamda
sırasıyla 40 bin, 6 bin 300 ve 5 bin Euro daha az refah elde ettiler.
Araştırmaya göre bazı ülkelerde refah düzeyinde düşüş
yaşanmasının en büyük nedeni uluslararası rekabetten zarar
görmeleri. 20 yılı geride bırakan Euro 340 milyon insanın
kullandığı, ABD Dolarının ardından dünyada en çok rezerv edilen
ikinci para birimi konumunda.

gundem_1053.qxp_Layout 1 07/03/2019 13:21 Page 11

GÜNDEM siyasi

1 Mart 2019

reklam

11

‘İLERİ’ LİSTESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
Adaylığını resmi olarak bugün açıkladığımız tüm arkadaşlara
başarılar diliyor, listemizin önderliğine şahsımı layık
gördükleri için bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek
istiyorum. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun...

Av. Önder Mümin
İLERİ Listesi Başkanı
Yassıköy Belediye Başkan Adayı

SALİM HÜSEYİN
Özel sektör çalışanı. Makine, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisi. Kavala Teknik Üniversitesi Makine, Petrol
ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü mezunu.
Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneği Asbaşkanı.
1992 doğumlu, Yassıköy ikametli.

SERKAN ARAP HÜSEYİN
İş adamı. Fırın işletmesi sahibi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Coğrafya bölümü mezunu.
1980 doğumlu, Ayazma ikametli.
Evli, 2 çocuk babası.

MUSTAFA HASAN
İş adamı.Lokanta işletmesi sahibi.
1971 doğumlu, Bulatköy ikametli.
Evli, 2 çocuk babası.

MÜMİN MÜMİN
Özel Sektör Çalışanı.Ziraat ve Hayvansal Üretim
MühendisiSelanik Teknik Üniversitesi Hayvansal
Üretim Bölümü Mezunu1985 doğumlu,
Çepelli ikametli.

OZAN ALİ
Muhasebeci – Mali Müşavir Kavala Teknik
Üniversitesi Muhasebe ve İşletme Bölümü
mezunu 1985 doğumlu, Büyük Müsellim
ikametli. Evli, 1 çocuk babası.

NİHAL HASAN
Ev hanımı.
1987 doğumlu, Büyük Müsellim ikametli.
Evli, 1 çocuk annesi.

LATİF HALİL
İş adamı. Oto satış bayii sahibi.
Gümülcine Meslek Enstitüsü Muhasebe ve
İşletme Bölümü Mezunu. Narlıköy Futbol takımı
kaptanı. 1989 doğumlu, Narlıköy ikametli. Evli.

ARZU HÜSEYİN
Özel sektör çalışanı Tezgahtar
Trakya Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal
Hizmetler bölümü öğrencisi
1973 doğumlu, Yassıköy ikametli. Evli, 2 çocuk annesi.

STAVROPOULOU – KARANASIOU STAMATIA (MATA)
Çiftçi. Sabık Sasallı muhtarı Konstantinos
Karanasios’un eşi.
1973 doğumlu, Sasallı ikametli. Evli, 3 çocuk annesi.

RIDVAN DEMİR
Ekonomist - Muhasebeci Selanik Makedonias
Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Trakya
Dimokritos Üniversitesi MBA İşletme Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yassıköy Belediye meclis üyesi (2010-2014)
Yassıköy Belediye İşletmesi Başkanı (2012-2013)
1984 doğumlu, Yalımlı ikametli. 1 çocuk babası.
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τεχνικές λεπτομέρειες». Οι ίδιες πηγές
τονίζουν ότι η ρύθμιση δεν θα
επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα
πληρωμών και αυτό έχει γίνει γνωστό
και στους θεσμούς που, παγίως, όταν
έρχονται τέτοιου τύπου ρυθμίσεις
κάνουν αντίστοιχες επισημάνσεις.

dsdamon@gmail.com

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ενόψει των εκλογών

Κ

όκκινα δάνεια και προστασία
πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις,
κατώτατος μισθός, ΔΕΗ και
δημοσιονομικοί κίνδυνοι από τις
διεκδικήσεις αναδρομικών αποτελούν τις
βασικές «γκρίζες ζώνες» στην έκθεση της
Κομισιόν για την ελληνική οικονομία –
την πρώτη, ουσιαστικά, αξιολόγηση στο
πλαίσιο του συμβατικού ευρωπαϊκού
εξαμήνου και εκτός του μνημονιακού
πλαισίου.
Η Κομισιόν, δια του επιτρόπου Πιερ
Μοσκοβισί, έδωσε επίσης προθεσμία 12
ημερών στην Αθήνα να ολοκληρώσει τα
16 μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα, έτσι
ώστε να καταστεί εφικτή η πολιτική
απόφαση του Eurogroup στις 11 Μαρτίου
για αποδέσμευση της πρώτης δόσης
(ύψους 1 δις ευρώ) από τα κέρδη των
ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες.
Τόσο οι λεγόμενες «κίτρινες κάρτες»
της έκθεσης όσο και το στενό
χρονοδιάγραμμα της 11ης Μαρτίου ήταν,
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στο γενικό τους πλαίσιο, αναμενόμενες
από το κυβερνητικό επιτελείο που θεωρεί
ότι η συζήτηση με τους δανειστές, όπως
και η επίλυση των εκκρεμοτήτων,
παραμένει διαχειρίσιμη. Ωστόσο, είναι
ταυτόχρονα σαφές πως επιταχύνονται οι
διαδικασίες για κρίσιμα – και κοινωνικά
άκρως ευαίσθητα – θέματα, όπως είναι η
προστασία της πρώτης κατοικίας και οι
120 δόσεις.
Στο θέμα των 120 δόσεων οι ενστάσεις
της Κομισιόν εστιάζουν στο ότι η
δημιουργία νέων σχημάτων δόσεων «για
χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
θα μπορούσαν να επιφέρουν εκτεταμένες
αρνητικές επιπτώσεις στη συλλογή των
δημοσίων εσόδων και το πρωτογενές
πλεόνασμα». Η προειδοποίηση αυτή
«παγώνει» προσωρινά την κατάθεση της
ρύθμισης για τις 120 δόσεις στα
ασφαλιστικά ταμεία, ωστόσο πηγές του
υπουργείου Εργασίας αναφέρουν πως η
ρύθμιση θα προχωρήσει κανονικά στο
πλαίσιο που ήδη έχει περιγραφεί, αλλά
«χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμη για τις

Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό,
οι παρατηρήσεις της Κομισιόν αφορούν
τις συνέπειες που μπορεί να έχει η
«πολύ μεγάλη αύξησή» του στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την
ανάκαμψη των επενδύσεων και στο
φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας.
Στην έκθεση επισημαίνεται μάλιστα πως
η αύξηση «θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μείωση της απασχόλησης των νέων από
2% έως 4%». Απαντώντας και επ’
αυτού, οι ίδιες πηγές του υπουργείου
Εργασίας τονίζουν ότι η αύξηση του
κατώτατου μισθού ενισχύει το εισόδημα
των εργαζομένων, γεγονός που θα
τονώσει την εσωτερική ζήτηση και την
κατανάλωση αλλά και την θετική
δυναμική της οικονομίας και της
απασχόλησης.
Ως προς την προστασία της πρώτης
κατοικίας και το σχήμα που θα
διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη στην
έκθεση της Κομισιόν τονίζεται ότι
εκείνο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι
πως «το νέο πλαίσιο θα πρέπει να είναι
απολύτως προσωρινό, σωστά
στοχευμένο, μπορεί να είναι λειτουργικό
στο άμεσο μέλλον και βελτιώνει την
κουλτούρα πληρωμών», δηλαδή, να
αποκλείει τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές.
Στο δημοσιονομικό σκέλος, παρ’ ότι

επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη για
πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% εφέτος
και το 2020, ως μεγαλύτερος κίνδυνος
υποδεικνύεται η δικαστική διεκδίκηση
αναδρομικών και τονίζεται πως σε
περίπτωση μαζικών επιστροφών θα
πρέπει να υπάρξει ισοσκελισμός με
ισοδύναμα μέτρα.
Εντός των επόμενων ημερών επίσης
ζητείται νέα πρόταση της ελληνικής
πλευράς που θα αντιμετωπίζει την
δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην αγορά
ενέργειας. Η έκθεση της Κομισιόν
έρχεται μία ημέρα πριν από την
αξιολόγηση – και την αναμενόμενη
αναβάθμιση – της πιστοληπτικής
ικανότητας της ελληνικής οικονομίας
από τον διεθνή οίκο Moody’s και εν
μέσω εντεινόμενων πληροφοριών για
νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές
μέσα στον Μάρτιο, πιθανότατα αυτή
την φορά με δεκαετές ομόλογο.
Σημειώνεται πως η απόδοση του
ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έχει
υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο
του τελευταίου έτους και αγγίζει πλέον
την προ Μνημονίου κλίμακα. Στην
προοπτική έκδοσης 10ετούς ομολόγου
αναφέρεται σήμερα, μετά το Reuters,
και η γερμανική Handelsblatt
επισημαίνοντας: «Οι αποδόσεις των
δεκαετών τίτλων θεωρούνται μέτρο για
την πιστοληπτική ικανότητα μιας
χώρας. Μια επιτυχής έξοδος στις
αγορές θα συνιστούσε για τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και μια
πολιτική επιτυχία, η οποία θα μπορούσε
να τον ωφελήσει ενόψει των εκλογών
που θα γίνουν το αργότερο τον
Οκτώβριο».

İskeçeliler “Birlik Gecesi”nde biraraya geldi
16. sayfanın devamı
Bu tür etkinliklerin önemli
olduğunu düşünüyor, İskeçe
Türk Birliği ile Trakyalılar
Vakfı’nı kutluyorum.” dedi.
Son konuşmacı İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ise şunları
kaydetti: “Sayın İlhan Ahmet’in
söylediklerinden başlayarak
giriş yapmak istiyorum. Evet
vakıflarımız elimizde değil,
müftülüklerimiz elimizde değil.
Çok doğru. Siyasilerimizin bu
sorunu çözmesini istiyoruz.
2007’de müftü olduğum zaman
bütün işadamlarını topladım ve
kendilerinin yöneteceği bir
vakıf kurmamızı önerdim. Bu
vakıf fakir fukaraya gözetecek
ve yardım edecekti. Ancak ne
yazık ki kriz geldi ve bunun
gerçekleştiremedik. Müftülük
olarak biz 23 çocuğumuzu
okutuyoruz. Tabii böyle bir
vakfı veya kuruluşu
oluşturmayı Yüksek Tahsilliler
Derneği kongresinde de
söyledik. Başkandan
bekliyoruz. Bizi toparlasın ve
böyle bir adımı atalım.” Batı
Trakya ve Bulgaristan
Türklerinin sorunlarının bir
türlü bitmediğini anlatan müftü
Mete, Bulgaristan Türklerinin
siyasi sebeplerden,

Yunanistan’da yaşayan
Türklerin de dini sebeplerden
dolayı yaşadıkları sorunların bir
türlü bitmediğini vurguladı.
Mete, Batı Trakya Türklerinin
her alanda çok çalışması
gerektiğini belirterek,
konuşmasına son verdi.
Daha sonra ise İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Trakyalılar Vakfı
Genel Başkanı Gökhan Özgöç’e
İTB logolu bir tablo hediye etti
ve işbirliğinden dolayı
kendisine teşekkür etti.
Yapılan konuşmalardan sonra
geceye Edirne’den katılan

sanatçı ve öğretim üyesi Evrim
Kaşıkçı sahne aldı. Trakya
insanına özgü yaşanmışlıklarla
birlikte özellikle Rumeli
yöresine ait türküleri
seslendiren Kaşıkçı,
konuklardan büyük alkış aldı.
Daha sonra ise şef Fikri
Şükrüoğlu yönetimindeki
İskeçe Türk Birliği Korosu
konser verdi. Koro, Türk sanat
müziği eserlerinin yanısıra
İstanbul ve Rumeli türküleri de
seslendirdi. Koronun
performansı beğeniyle izlendi.
Etkinlikte Tülin Hacıhalil ve
Gökhan Mustafa yönetimindeki

İTB Merkez Halk Oyunları Ekibi,
İskeçe Türk Birliği’nin
renklerini taşıyan ve İTB
kurslarında hazırlanan yeni
giysileriyle bir gösteri sundu.
Yetişkinlerden oluşan İskeçe
Türk Birliği Zeybek Grubu ise
gösterisiyle bir kez daha göz
kamaştırdı.
Gece, İskeçe Türk Birliği Müzik
Grubunun seslendirdiği şarkı ve
türkülerle devam etti.
İskeçe Türk Birliği ile
Trakyalılar Vakfı’nın
düzenlediği “Birlik Gecesi”ne
katılanlar arasında Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Asbaşkanı
Hasan Boşnak, BAKEŞ
Asbaşkanı Hüseyin Bandak,
İskeçe ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Ali Eblük,
İskeçe Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Serkan Hatip, Eyalet
Meclis Üyesi İrfan Hacıgene,
Mustafçova Belediye Başkan
Adayı Adnan Peçenek ve
soydaşlar yer aldı.
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Atina’daki cami
Mart ayı sonunda açılıyor

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Haya hayattır !

Y

ATİNA’daki ilk resmi
caminin açılışı Mart ayının
sonunda yapılacak.
Edinilen bilgilere göre
yapımında son aşamaya
gelinen Atina’nın Votaniko
bölgesindeki caminin açılışının
Mart ayı sonuna yetiştirilmesi
için hükümet çalışmaların
hızlandırılması talimatı verdi.
Medyada çıkan haberlere göre
hükümetin, caminin açılışını
görkemli bir törenle yapmayı
planladığı ve bu törene İslam
ülkelerinin liderlerinden
bazılarını davet etmeyi
düşündüğü de belirtildi.

Aynı kaynaklara göre
hükümet, devlet tarafından
yapılan bir caminin görkemli
açılışı ile dünya kamuoyunda
Yunanistan’ın her türlü inanca
saygılı bir devlet olduğu imajını
vermenin yanı sıra başbakan
Aleksis Çipras’ın Prespa
anlaşması ile uluslararası
arenada yükselen imajını da
daha üst seviyelere
çıkarılmasını amaçlıyor.
Bu konuda hükümet içinde
farklı düşünenlerin de olduğu
vurgulanan haberlerde, söz
konusu muhalif kişilerinin
cami açılışının Yunanistan’ın

bir iç meselesi olduğunu, İslam
ülkelerinin liderlerinin açılış
törenine davet edilmesinin
doğru olmadığını, böyle bir
hamlenin İslam ülkeleri
liderlerine bu durumu kendi
çıkarları yönünde kullanma
şansı vereceğini düşündükleri
belirtildi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın
tüm muhalif görüşlere rağmen
caminin açılışının Mart ayı
sonuna kadar yapılması için
kesin talimat verdiği
belirtiliyor.

Gripten ölenlerin
sayısı 74’e yükseldi

ÜLKE genelinde H1N1 virüsünün sebep
olduğu grip salgınından ölenlerin sayısı 74’e
yükseldi.
Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme
Merkezi (KEELPNO) tarafından yapılan
açıklamada, son bir haftada yoğun bakım
ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha
yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 74’e çıktığı
belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 68
olduğu kaydedilen açıklamada, ölenlerden
49’unun erkek, 25’inin kadın olduğu bilgisi
paylaşıldı.

Açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran ve
salgından ciddi şekilde etkilenen 274 kişiden
264’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi
gördüğü ifade edildi.
KEELPNO Başkanı Theofilos Rozenberg,
basına yaptığı açıklamada, salgının henüz doruk
noktasına ulaşmadığını, ilerleyen günlerde ölü
sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade
etti.
Rozenberg, aşı olunması ve mecbur
kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında
bulundu.

üce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “De ki:
“Rabbim açık ve gizli
kötülükleri haram kılmıştır.
Günahı ve haksız yere sınırı
aşmayı haram kılmıştır.
Hakkında hiçbir delil indirmediği
bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı
ve Allah hakkında bilmediğiniz
şeyleri söylemenizi haram
kılmıştır.” (Araf 7/33.)
Okuduğum hadis-i şerifte ise
Peygamberimiz (sas) şöyle
buyuruyor: “İmanın yetmiş küsür
şubesi vardır... Hayâ da imandan
bir şubedir.” (Müslim, İman, 57.)
İslâm ahlâkının en temel
kavramlarından biri hayâdır.
Bünyesinde hayatı, huzuru,
sağlığı, selamı, dostluğu,
rahmeti ve bereketi barındırır.
Hayâ aynı zamanda afet ve
beladan salim olmayı çirkin ve
yerilmiş herşeyden uzak durmayı
ifade eder. Hayâ, “Müslüman
kişiliğini” tamamlayan en önemli
özelliklerdendir. Hayâ, ahlâklı ve
onurlu bir hayatın anahtarıdır.
İslâm, fert ve toplum
terbiyesini edep ve hayâ üzerine
kurmuştur. Hayâyı sözden
davranış şekline dönüştüren bir
insan, hayatın, canlılığın,
dostluğun, barışın, sevginin,
adaletin numune-i imtisali
olabileceği gibi ona sahip toplum
ise gerçek manada huzur
toplumu olacaktır. Hayânın
Allah’a, insanlara ve kişinin
kendine karşı olmak üzere üç
boyutu vardır. Allah’a karşı hayâ,
O’nun emir ve yasaklarına
uymaktır. İnsanlara karşı hayâ,
onları rahatsız edecek her türlü
kötü söz ve davranıştan
kaçınmaktır. Kişinin kendine
karşı hayâsı ise, edepli olmaktır.
“Ben güzel ahlâkı
tamamlamak üzere
gönderildim.” (Hakim elMüstederek, II, 670.) buyuran
Sevgili Peygamberimiz edep ve
haya timsalidir.
Unutmayalım ki kalp, göz,
kulak, dil ve el, hayâlı olmadıkça
bunların sahibinin hayâlı olması
mümkün değildir.
Kalbin hayâsızlığı nifak, riya
ve samimiyetsizliktir. Gözün
hayâsızlığı harama nazar
edilmesidir. Dilin hayâsızlığı,
tecessüs, gıybet, iftira gibi
günahların işlenmesidir. Elin
hayâsızlığı, harama el
uzatmaktır. Kulağın hayâsızlığı,
harama kulak vermektir.
İnsanların ayıp, kusur ve
hatalarını araştırmak ve bunu
toplumla paylaşmaktır. Oysa
“Allah hayâ sahibidir, ayıp ve

kusurları örtendir.” (Ebû Dâvûd,
Hammâm, 1.)
Hayâ, bütün erdemlerin
özüdür. Hayâsını kaybeden,
hayatını, bir başka ifadeyle
varoluş, yaratılış amacını
kaybetmiş demektir. Evet, hayâ,
hayattır. Hayâsızlık ve fuhşiyât
ise rezaletin, kötülüğün ve
kokuşmanın ve miskinliğin
kaynağıdır. Hayâ, insanın Allah,
tabiat, eşya ve hemcinsleri
karşısında olması gereken yerin
muhafazasıdır. Hayâsızlık ise
isyanın, haddini bilmezliğin ve
haksızlığın göstergesidir.
Tarihte, hayâ timsali fert ve
toplumların örneği elbette
mevcut olmuştur. Ancak aksi de
görülmüştür. Ne yazık ki modern
zamanlarda insanoğlu, bilgi,
iletişim ve teknolojide kaydetmiş
olduğu büyük ilerlemeyi edep ve
hayâda gösterememiştir.
Maalesef her türlü hayâsızlığı,
hiçbir sınır tanımayan bir
özgürlük, özgürleşme ve
özgüven adına hem de bütün
değerleri hiçe sayan bir zihniyet
bugünün insanına egemen olma
sürecindedir. İnsanlık tarihinin
hiçbir döneminde iffet ve
namusa tasallut, edep ve
hayâdan yoksunluk, giyim ve
kuşamda ölçüsüzlük ve
müstehcenlik, yirmi birinci
asırdaki kadar etkin ve planlı bir
şekilde yayılmamıştır. Bu
şuursuzluğun temelinde hayâ
üzerine bina edilmeyen bir
eğitim ve anlayışın var olduğu
açıktır. Ne yazık ki hayâ yoksunu
modern uygarlık, bugün türünün
en çirkin örneklerini
sergilemektedir.
Bir toplumun geleceği, o
toplumun manevi değerlerine
sahip çıkmasıyala mümkündür.
Bu da bizi bozmaya yönelik
hayasızlıktan, çirkinliklerden
uzak durmakla gerçekleşebilir.
Bugünlerde bölgemizde özellikle
İskeçe’de, bırakınız
Müslümanlığa, insanlığa bile
sığmayan karnavallar adı altında
utanç tabloları maskaralıklar
sergilenmektedir. Bu konuda
bizler Allah’a inanan kişiler
olarak, haya ve iffetimizi
korumak adına, manevi
hasletlerimizi ve insanlığımızı
kaybetmemek için bunlardan
uzak durmamız gerekmektedir.
İffet ve hayâ timsali Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.)’in Allah’a
şu yakarışıyla bitiriyorum: “Yâ
Rabbi! Senden hidâyet, takvâ ve
iffet diliyorum.” (Müsned, I, 389,
439.)
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Bursa Derneği’nden
hemşehri ziyaretleri

Çocuğun ilk toplumsallaşma
dönemi: 2-6 yaş

Ç

ocuğumuz iki yaşından
sonra, artık
bebeklikten çıkıp ‘ilk
çocukluk’ dönemine geçer.
Dolayısıyla
toplumsallaşmaya
başlamıştır. Artık bağımsız
davranışlar ortaya
çıkmaktadır. Tek başına
yürüyebilir, eşyaları tutup
taşıyabilir, kelimelerle
isteklerini anlatabilir.
Yaşıtlarıyla birlikte olmaktan
haz duyar. Nasıl sosyal
ilişkiler kurabileceğini, ev
dışındaki insanlarla, özellikle
de yaşıtlarıyla nasıl beraber
olunacağını öğrenmeye
başlar. Uyum ve işbirliğini
öğrenmiştir. Diğer insanlarla
ne kadar çok beraber olursa,
sosyal gelişimi de o kadar
çobuk gelişir. Bu sosyal
gelişimin yanısıra, iki – iki
buçuk yaş sıkıntılı
dönemlerdendir. ‘Sevkeşlik
Dönemi’ dediğimiz bu
dönemde çocuk, dengesiz,
olumsuz, kararsız ve
isyankardır. Büyüklerin
sözlerini dinlemez, hatta
denilenin aksini yapar.
Haraketleri kısıtlandığında da
kızar. Her şeyi tek başına
yapmak ister. Kimseden
yardım almak istemez. Bu
dönemdeki inatçılık ve karşı
gelme halleri, genellikle
anneleri endişelendirir. Ancak
çocuğun çok fazla üstüne
gitmek, ondaki bu olumsuz
durumun yerleşmesine sebep
olabilir. Bu yüzden de
mümkün olduğunca yumuşak
davranıp, onu
sakinleştirmeye çalışmak,
dikkatini başka yarlere
çekmek gerekir.
Çocuk üç yaşına geldiğinde
daha dengeli ve daha uyumlu
davranmaya başlar. Grup
oyunlarına katılmaya ve
arkadaşlarını seçmeye başlar.
Sayı saymaya, şarkı şiir
öğrenmeye ve çevresinde
dördükleriyle ilgili daha çok
sorular sormaya başlar.
Dört yaş çocuğunda iki
yaşlarında başlayan sorgu
dönemi, daha da fazlalaşır.
Bu dönemde çocuk, sürekli
‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını

sorar. Anne baba çocuğun
sorularını ciddi bir şekilde
cevaplandırmalıdır. Çünkü bu
dönem, çocuğun en hızlı
öğrendiği dönemdir. En çok
sorulan sorulardan birisi de
‘ben nereden geldim? ’
sorusudur. Buna, çocuğun
yaşına uygun bir şekilde
cevap verilmelidir. Dört yaş
çocuğu istekleri anında
karşılanmadığında beklemeyi
bilmektedir. Çünkü kendi
dışında bazı kuralların
olduğunu
algılayabilmektedir.
İlk toplumsallaşma
döneminin en önemli yaşı beş
yaştır. Beş yaşı biz eğitimciler
‘Altın Yaş Dönemi’ olarak
nitelendiririz. Zira beş yaş
çocuğu artık olgun ve bilgili
bir birey olmuştur.
Çevresindekilere karşı dostça
yaklaşabilmektedir. Dengeli
ve anlayışlıdır. Başladığı bir
işi bitirmeye çalışır. Özgüveni
artmıştır. Artık konuşması da
iyice gelişmiştir.
Altı yaş, ilk
toplumsallaşma döneminin
son yaşıdır. Altı yaş
çocuğunun değişken bir
yapısı vardır. Sürekli değişik
davranışlar sergilemektedir.
Bir çok anne çocuğun bu
değişimleinden şikayetçidir.
Altı yaş çocuğu tembel ve
kararsız görünür. Artık dikkat
süresi uzamıştır ve
söylenenleri dikkatle
dinleyebilir. Dolayısıyla da
okul eğitimine başlama yaşı
gelmiştir.
Anne babaların
çocuklarının her dönemindeki
gelişimini takip ederek ona
göre davranmaları ve çocuğu
eğitmeleri gerekir. Çünkü
çocuğun geçirdiği dönemleri
bilerek ona yaklaşabilmek,
onun psikososyal gelişimi
için son derece önemlidir.
Dolayısıyla da her anne
babanın çocuk eğitimi ile ilgili
çeşitli kaynaklardan
yararlanabilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Çocuklarınızla keyifli bir
hafta geçirmeniz dileğiyle!

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif ve şube yöneticileri,
Batı Trakyalıların Bursa’da
ağırlıklı olarak yaşadığı
mahallelerden Abdal Murat
Mahallesi, Çiftehavuzlar
Mahallesi ve Yiğitler
Mahallesinde bulunan
hemşehrilerini ziyaret etti.
İlk olarak Abdalmurat
Mahallesi’ni ziyaret eden Şube
Yönetimi, A.V.P. Cihanspor
Lokali’nde gerçekleşen
buluşmada, genellikle İskeçe
balkan bölgesinden göç ederek
mahalleye yerleşen üyeler ile bir
araya gelerek çeşitli konularda
istişarelerde bulundu. Başkan
Dr. Ali Eminlatif, dernek
üyelerine Batı Trakya ve BTTDD
Bursa Şubesi’nin hizmetleri ile
ilgili son gelişmeleri aktararak
üyelerin yaşadığı sorunlar ve
bunların çözümleri hakkında
fikir alışverişinde bulundu.
Buluşmada mahalle sakini
üyeler, ziyaretten duydukları

memnuniyeti dile getirerek
BTTDD Bursa Şubesi yönetimine
duyarlılıkları için teşekkür
ettiler.
Daha sonra Batı Trakya
Avcılar ve Atıcılar Derneği
Lokali’nde bulunan hemşehrileri
ile gecenin ikinci buluşmasını
gerçekleştiren şube yönetimi,
şube üyeleri ile Batı Trakya’nın
güncel sorunları hakkında
sohbet ederek Abdal Murat
Mahallesi ziyaretlerini
tamamladı.
Kısa bir süre sonra bu defa
Yiğitler Mahallesi’nde yaşayan
Batı Trakyalılar ile bir araya
gelen dernek başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri, mahalle sakinleri
ile görüşmesini BTTDD Bursa
Şubesi Yiğitler Lokali’nde
gerçekleştirdi.
Dernek yöneticileri ile
üyelerin, kişisel ve toplumsal
sorunları masaya yatırdığı
toplantı boyunca üyelere
yönelik BTTDD Bursa Şubesi’
nin faaliyetleri, ileriye dönük
plan ve programları ile Batı

Trakya Evi, Üye Kimlik Kartları
ve üye bilgilerinin
güncellenmesi gibi hususlarda
ayrıntılı bilgilendirmeler
gerçekleştirildi.
Son olarak BTTDD Bursa
Şubesi Çiftehavuzlar Lokalini
ziyaret eden Başkan ve Yönetim
Kurulu üyeleri burada da
yaklaşan Çiftehavuzlar
Mahallesi mevlüt etkinliği,
mahalle sınırları içerisinde
yapılacak Batı Trakya Evi gibi
konularda fikir alışverişinde
bulunuldu.
Gerçekleşen toplantılarda
dernek üyeleri huzurunda
konuşmalar gerçekleştiren Bursa
Şube Başkanı Dr. Ali Eminlatif
mahalle sakinlerine bugüne
kadar şube yönetimine verdikleri
destekler için teşekkür ederek
bundan sonraki dernek
faaliyetlerinde de her zaman
olduğu gibi kendilerini
aralarında görmek istediklerini
belirtti.

Bulduklu köyünden
kayıp soydaş ölü bulundu
BİR süredir kayıp olan Mustafa İsmail adlı soydaş, ölü bulundu.
Talihsiz adam, iki genç tarafından tesadüfen bulundu.
Rodop iline bağlı Bulduklu köyünde ikamet eden ve bir süredir
kayıp olduğu için aranan 60 yaşındaki Mustafa İsmail’in 27 Şubat
Çarşamba günü ölü bulunduğu ifade edildi.
Bulduklu köyü sakinlerinden Mustafa İsmail’in 18 Şubat
Pazartesi gününden beri kayıp olduğu duyuruldu. Kaybolan soydaş
için köyün civarında farklı kurtarma ekipleri tarafından aramalar
yapılmış fakat sonuç alınamamıştı.
Acı haber 27 Şubat Çarşamba akşamı geldi. Yaşlı adam akşam
saatlerinde Bulduklu çayında, köye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki bir
mesafedeki derede kendi köyünden iki genç tarafından ölü
bulundu.
Mustafa İsmail’in cesedinin bulunduğu polise bildirildi. Olay
yerine gelen polisler incelemeyi yaptıktan sonra soydaşın, cesedi
otopsi için hastaneye götürüldü.
Genellikle köyden çıkmayan Mustafa İsmail’in yürüme
temposuyla köye bir saatlik mesafedeki yere nasıl gittiği bilinmiyor.
Mustafa İsmail’in ölüm sebebinin otopsi incelemesinden sonra
belli olacağı kaydedildi.
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Türk futbolunda
bir dönem kapandı!
TÜRKİYE Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören yazılı bir açıklama
yaparak, TFF'deki başkanlık
görevinden ayrıldığını duyurdu.
İstifa eden Yıldırım Demirören,
yazılı açıklamasında ayrılık
gerekçelerini aktardı.Yıldırım
Demirören'in, yazılı açıklaması
şöyle:"26 Şubat 2012'den beri
sürdürmekte olduğum Türkiye
Futbol Federasyon
Başkanlığı'ndan İDDAA,
Misli.com'un Demirören
Holding bünyesine
katılımından ve sözleşmelerin
devri yasal olarak
tamamlandığından dolayı
görevimden istifa ediyorum.
Bugüne kadar şerefle ve
gururla taşıdığım bu Milli görevi
Türkiye ve Dünya kamuoyunda
tartışmalara mahal bırakmamak
ve gölge düşürmemek gerekçesi
ile bu kararı almış
bulunmaktayım.
Yedi yıl boyunca Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanlığı
görevimde başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a

UEFA'dan AEK'ya ceza

desteklerinden ve güveninden
dolayı teşekkür ediyorum.
Birlikte çalıştığımız tüm Spor
Bakanları'na, Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne, Kurullarda görev
yapan tüm başkan ve üye
arkadaşlarıma, Milli Takım
Teknik Direktörleri ve
oyuncularına, bu yolda
desteğini esirgemeyen tüm
Kulüp Başkanları ve Yönetim
Kurulu Üyeleri'ne, Spor
Camiasına, medyamıza çok

teşekkür ediyorum.
Kamuoyuna en derin saygı ve
sevgilerimle arz ediyorum.”

BAŞKANLIĞI VEKALETEN
HÜSNÜ GÜRELİ YÜRÜTECEK
Haziran ayında yapılacak
olan TFF Genel Kurulu'na kadar
TFF’ye Başkanvekili Hüsnü
Güreli vekaleten başkanlık
edecek.
TFF'den yapılan açıklama şu
şekilde;
“Türkiye Futbol Federasyonu

Yönetim Kurulu'nun bugün
yaptığı toplantıda, Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı
Sayın Yıldırım Demirören
görevinden istifa etmiştir.
Yönetim Kurulu'nun aldığı
kararla, Haziran ayında
yapılacak olan TFF Genel
Kurulu'na kadar Türkiye Futbol
Federasyonu'na Başkanvekili
Sayın Hüsnü Güreli vekaleten
başkanlık edecektir.
Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.”

Türk milli takımın yeni
patronu Şenol Güneş
oldu

UEFA, geçtiğimiz yılın kasım
ayında Ajax ile oynanan
maçta çıkan saha olayları
nedeniyle AEK takımına
avrupa kupalarından iki yıl
ertelemeli men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada,
AEK ile Hollanda takımı Ajax
arasında 27 Kasım 2018
tarihinde oynanan UEFA
Şampiyonlar Ligi grup
maçında yaşanan tribün ve
saha olayları nedeniyle AEK
takımına iki yıl ertelemeli
olmak üzere avrupa
kupalarından men cezası
verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca AEK'nın
UEFA organizasyonlarındaki
gelecek iki maçını seyircisiz
oynayacağı ve kulübün
toplam 80 bin euro para
cezasına çarptırıldığı
aktarıldı.
Ajax, karşılaşmayı Dusan
Tadic'in golleriyle 2-0
kazanmıştı.

İngiltere Lig Kupası
Manchester City'nin

UEFA Avrupa Ligi'nde
kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı
organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin
Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen
kura çekimi sonucu belirlendi.
Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin
verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14
Mart'ta yapılacak.
Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)
Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)
Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu
(TFF), A Milli Futbol Takımı'nın
teknik direktörlük görevine Şenol
Güneş'in getirildiğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam ile yapılan
4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019
tarihinden itibaren geçerli olacak.
2002 Dünya Kupası'nda Türkiye
milli takımını dünya
üçüncülüğüne taşıyan Şenol
Güneş, ikinci kez Türkiye A milli
takımı teknik direktörü oldu.
Konu ile ilgili olarak TFF’den

yapılan açıklamada şu ifadeler
kullanıldı: "TFF Yönetim
Kurulumuz, A Milli Takımlar
Teknik Direktörlüğü görevi için
Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran
2019 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası ve 2022 Dünya
Kupası'nı kapsayacak şekilde 4
yıllık anlaşma sağlamıştır.
Sayın Şenol Güneş ile yapılan
bu anlaşmanın Türk futbolu için
hayırlı olmasını dileriz."

FİNALDE normal süresi ve
uzatmaları 0-0 biten maçta
Chelsea'ye penaltılarda 4-3
üstünlük sağlayan
Manchester City, kupanın
sahibi oldu.
Başkent Londra'daki Wembley
Stadı'nda oynanan finalin 90
dakikalık normal süresi ve
uzatma devreleri golsüz sona
erdi. Penaltılarda rakibine 4-3
üstünlük sağlayan
Manchester City, üst üste
ikinci, tarihinde 6. kez
İngiltere Lig Kupası'nın sahibi
oldu. Öte yandan, Chelsea'de
teknik direktör Maurizio Sarri
ile İspanyol kaleci Kepa
Arrizabalaga arasında
yaşanan gerginlik maça
damga vurdu.
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İskeçeliler “Birlik Gecesi”nde
biraraya geldi
TRKAYALILAR Vakfı ile
İskeçe Türk Birliği (İTB)
tarafından düzenlenen “Birlik
Gecesi”, 23 Şubat Cumartesi
akşamı gerçekleştirildi. “Birlik
Gecesi” Ankara’daki Trakyalılar
Vakfı ile İskeçe Türk Birliği’nin
birlikte düzenlediği Göç konulu
fotoğraf sergisinin yapıldığı gün
gerçekleştirildi.
Etkinlikte, İskeçe Türk Birliği
Korosu konser verdi, İTB halk
oyunları ekipleri gösteri sundu.
Geceye katılan Edirne Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü Balkan Müzik
Kültürleri Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Evrim Kaşıkçı da
seslendirdiği şarkı ve türkülerle
etkinliğe renk kattı.
Gecenin sunuculuğunu İTB
Genel Sekreteri Elçin Hacıibram
yaptı. Birlik Gecesi protokol
konuşmalarıyla başladı. İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu yaptığı konuşmada
Trakyalılar Vakfı ile birlikte
düzenledikleri etkinlikte Doğu
Trakyalılar ile Batı Trakyalıların
buluştuğunu söyledi.
Ahmetoğlu şunları ifade etti:
“Trakyalılar Vakfı’nın önerisi
üzerine gerçekleştirilen ortak
bir çalışma oldu. Sabah
saatlerinde göç konulu fotoğraf
sergisini açtık. Şimdi de Birlik
Gecesi’nde siz soydaşlarımızla
birlikteyiz. Koromuzun ve
folklor ekiplerimizin
gösterisinin yanısıra, sayın
Evrim Kaşıkçı’yı da
dinleyeceğiz. Ortak bir kültürün
ve kimliğin insanları olarak
kültürümüzü ve kimliğimizi
yaşatmaya çalışıyoruz. Her ne
kadar biz Batı Trakya
Türklerinin kimliği inkar edilse
de, bizler bunu yaşatmakta
kararlıyız ve bu yolda
mücadelemize devam edeceğiz.
Çünkü kültürün ayrıştırıcı değil,
birleştirici unsur olduğuna
inanıyoruz. Trakyalılar Vakfı
yöneticilerine işbirliğinden
dolayı teşekkür ediyor,
gelecekte farklı çalışmalarda
buluşmak üzere herkese iyi
akşamlar diliyorum.”
Merkezi Ankara’da bulunan
Trakyalılar Vakfı Genel Başkanı
Gökhan Özgöç de yaptığı
konuşmada, İskeçe’de
bulunmaktan ve soydaşlarla

birarada olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Vakıf
olarak farklı coğrafyalarda
yaşayan insanlarla gönül birliği
içinde olduklarını belirten
Özgöç, “Gönül birliği içinde
olduğumuzu göstermek
istiyoruz. Bunun için de
çalışmalar yapıyoruz. Daha
önce Gümülcine’de sergi
açmıştık. Şimdi İskeçe’deki
faaliyetlerimiz var. Vakıf olarak
eğitim ve kültür ağırlıklı
çalışmalara önem veriyoruz. Biz
gösterdiğiniz misafirperverlik
için bir kez daha teşekkür
ederiz.” diye konuştu.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Trakyalılar Vakfı ile
İskeçe Türk Birliği’ni tebrik
ederek, “Hepimiz biliyoruz ki
İskeçe Türk Birliği, İskeçemizin
en eski ve köklü kuruluşu. Hiç
kimse unutmamalıdır ki; bir
ulusun, bir milletin kimliği
derneğinin tabelası indirilerek
yok edilemez. Ümit ediyorum
ki, güzel ülkemiz Yunanistan
yaptığı bu hatadan bir an önce
vazgeçer.” ifadelerine yer verdi.
Geceye katılan Rodop KİNAL
Milletvekili İlhan Ahmet şunları
söyledi: “Herkese iyi akşamlar
diliyorum. Az önce Trakyalılar
Vakfı’nın başkanıyla
konuşurken, vakıf olarak eğitim
gören çocuklara yardım
ettiklerini dinledim. Doğrusu,
bir Batı Trakyalı olarak
kıskandım. Biliyorsunuz ki;
bizim dini vakıflarımız tabiri
caizse işgal altında ve işlevini
göremiyor. Batı Trakya’da bir

sivil vakıfa ihtiyaç olduğunu
düşünüyorum. Bunu çok iyi
değerlendirmemiz lazım.
Danışma Kurulu başkanımızın
ve müftülerimizin önderliğinde
böyle bir vakfın kurulmasını ve
zor durumda olan
insanlarımıza, öğrencilerimize,
üniversitede okuyan
gençlerimize yardım elini
uzatacak bir yapıya
kavuşmamız isabetli olacaktır.
Tabii ki dini vakıflarımızla ilgili
taleplerimiz bakidir. Ancak
böyle bir vakıf da oluşturulursa
faydalı olur düşüncesindeyim.”
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek de
konuşmasına etkinliği
düzenleyenleri tebrik ederek
başladı. Milletvekili Zeybek,
“Hava muhalefetine rağmen
böyle bir gecenin düzenlenmesi
ve Doğu Trakya ile Batı
Trakya’nın biraraya gelmesi
önemli. Biz aslında bir elmanın
iki yarısı gibiyiz. Dernek

başkanımız gibi ben de
Ankara’da okumuş olan biri
olarak sizleri burada görmekten
mutluyum. Ancak Balkan
Türkleri olarak anavatanda
gereken yeri alamadık. Gerek

siyasette, gerek ekonomide
daha aktif olmamız lazım.
Balkan Türkleri eminim ki farklı
bir heyecan ve dinamizm
getirecektir.
Devamı 12. sayfada

