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Azınlık “tehlike”
Çepelis “tehlikeli”

İskeçe Belediye Başkanı Manolis Çepelis’in geçen hafta gerçekleştirilen
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin İskeçe’deki
yeni şubesinin açılışına katılması, yoğun bir azınlık karşıtlığının
hortlamasına neden oldu.
BTAYTD İskeçe şubesinin açılışı için
gerçekleştirilen etkinliğe katılan İskeçe
Belediye Başkanı Çepelis sert tepkilerle
karşı karşıya kaldı. Neredeyse tüm
muhalefet listeleri tarafından açılışa
katıldığı için eleştirilen Belediye Başkanı
Çepelis, İskeçe’deki birçok yerel basın
organının da hedefi oldu.
BTAYTD’den yapılan yazılı
açıklamada, basında ve sosyal medyada
derneğe yönelik bir iftira ve karalama
kampanyası başlatıldığı belirtilerek,
“Ülkemizin artık geride bıraktığını
düşünmek istediğimiz ancak bu yeni
saldırılarla aslında geçerliliğini hala
koruduğunu anladığımız şovenist
yaklaşımlarla Derneğimize yapılan
saldırıları kabul etmiyoruz ve
kınıyoruz.Eşit haklara sahip Yunan
vatandaşları olarak, Derneğimize
yapılan bu saldırılara ilişkin tüm yasal
haklarımızı da saklı tutuyoruz.” denildi.
»8, 9

Türkiye ile
Rusya
arasında
mutabakat
imzalandı

MRGE’den Batı
Trakya Türkleri
hakkında rapor
AZINLIK hakları alanında faaliyet gösteren öncü
uluslararası sivil toplum kuruluşlarından biri olan Azınlık
Hakları Grubu Avrupa Ofisi (MRGE – Minority Rights Group
Europe), 23 Ekim tarihinde “Batı Trakya’daki Türk Azınlık:
Uzun Yıllardır Süren Hak ve Tanınma Mücadelesi” başlıklı bir
rapor yayımladı. Raporda Yunanistan’a, Batı Trakya’daki Türk
azınlığı tanıması ve azınlık haklarının özgürce
kullanmasındaki tüm engelleri kaldırılması çağrısı yapıldı.
Rapor, Tom Lantos Enstitüsü’nde Program Müdürü olan
Evelin Verhás tarafından kaleme alındı.

ERDOĞAN ve Putin
görüşmesinin ardından,
Türkiye ile Rusya Federasyonu
arasında bir mutabakat
muhtırası imzalandı. Buna
göre, terör örgütü PYD – PKK,
Suriye’nin kuzeyinde
oluşturulan güvenli bölgenin
dışına çıkartılacak. »4
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Yunanistan

“Batı Trakya
bizim ortak
paydamız”
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere
Bursa’yı ziyaret eden YTB Başkanı
Abdullah Eren, BTTDD Bursa Şubesi’ni
ziyaret etti. Eren, “Batı Trakya
hepimizin ortak paydası ve hepimizin
uğruna mücadele etmesi gereken bir
konudur.” dedi.
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AGROFEST
başlıyor…
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE), Kozlukebir
Belediyesi ve Türkiye’deki Dış
Ekonomik İlişkiler Konseyi işbirliğiyle
26-27 Ekim tarihlerinde AGROFEST
Tarım – Hayvancılık Festivali
düzenliyor.
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Hollandalı
tarihçinin
başarısı
Yunanistan’daki Osmanlı eserlerinin
kötü durumunu yazdığı mektuplarla
ve makalelerle Avrupa’nın
gündemine taşıyan Hollandalı Prof.
Dr. Machiel Kiel, yıkılmak üzere olan
birçok eserin restore edilmesini
sağladı.
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“Batı Trakya bizim ortak paydamız”
BİR dizi temaslarda bulunmak
üzere Bursa’yı ziyaret eden Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB)
Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.
Eren, Batı Trakya için daha
yapılacak bir çok hizmetin
bulunduğunu belirterek,
gerçekleştirecekleri yeni projeler ile
ilgili dernek yöneticilerine
açıklamalarda bulundu. Batı
Trakya’nın kendi memleketi olması
sebebi ile de YTB
kapsamında pozitif
ayrımcılık
yapmaktan
çekinmediğinin
altını çizen
Abdullah Eren,
BTTDD Bursa Şubesi
ile birlikte bugüne
kadar uyum içinde
çalıştıklarını ve
bundan sonra da
beraber çalışmaya
devam edeceklerini
belirtti.
Ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile
getiren BTTDD
Bursa Şube Başkanı
Dr. Ali Eminlatif,
Abdullah Eren’in
görevde bulunduğu
15 ay boyunca canla
basla çalışması
sebebi ile kendisine
teşekkür ettiklerini
ve Abdullah Eren ile
YTB’nin varlığını
her zaman
yanlarında
hissettiklerini
belirtti.
Dernek ziyareti sebebi ile kendisine
hediye edilen Batı Trakya haritası
sebebi ile duygulanan Abdullah Eren,
misafirperverliklerinden dolayı BTTDD
Bursa Şubesi yönetimine teşekkür etti.
Dernek ziyareti sonrası Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi’nin davetlisi olarak
onuruna verilen yemeğe katılan YTB
Başkanı gerçekleştirdiği konuşmada,
“Batı Trakya denince sadece akla
Meriç ile Karasu arasındaki bölge
gelmiyor. Batı Trakya denince akla
oradaki tüm insanlarımız, oradaki
varlığımız, oradaki hukuki statümüz
ile fiili durumumuz geliyor. Hukuki
anlamda orada azınlık olarak
görünüyor olabiliriz, ama bizler oranın
azınlığı değil, gerçek sahipleriyiz. Batı
Trakya, hepimizin ortak paydası ve
hepimizin uğruna mücadele etmesi
gereken bir konudur.” dedi.
Yunanistan’ın Türkiye üzerinden
kendi halkına sürekli nefret
aşıladığına işaret eden Eren, “Batı
Trakya, Yunanistan için beka meselesi
haline gelmiş. Bence Türkiye de
meseleye beka sorunu olarak bakmalı.
Batı Trakya’nın asıl sahibi ve aktörleri
biziz. Bu konuyu sürekli gündemde
tutmamız gerekiyor. O topraklarda
yaşayan insanımızın özgüvene ve
oranın gerçek sahibi olduğuna
inanmasına ihtiyacımız var.” diye
konuştu.

Eren, ayrıca Batı Trakya için YTB
olarak bugüne kadar
gerçekleştirdikleri çeşitli hizmetleri
gündeme getirerek, bundan sonra da
oraya hizmet etmenin boyunlarının
borcu olduğunu açıkladı.
Gece sonunda Abdullah Eren,
dernek yönetimi tarafından kendisine
iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nda
yaşanan emeklilik sorunları ile
üniversite harçlarının eşitsizliği
konusunda gerekli kurum ve kişiler ile
görüşeceğinin müjdesini verdi.
Gecede bir konuşma
yapan Osmangazi
Belediye Başkanı
Mustafa Dündar,
Türkiye’nin güçlü bir
devlet olduğunu ve tüm
gücü ile Batı Trakya’nın
yanında olduğunu
belirtti.
BTTDD Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu ise,
organizasyon için
BTTDD Bursa Şubesi’ne
teşekkür ederek, Batı
Trakya’nın güncel
sorunları ile ilgili bilgi
verdi.
Gecenin bir başka
onur konuğu olan TBMM
İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu ise, “Yaşanan
tüm sıkıntılara rağmen
bu bölgenin vatandaşı
asaletini hiç bozmadı.
Yunan devletinin her
türlü zorlamasına ve
baskılarına rağmen milli
meselemiz olan Batı
Trakya’nın ve Batı Trakyalıların tüm
sorunlarının çözümü için canla başla
çalışıyoruz.” dedi.
Gecenin ev sahibi Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği Bursa
Şube Başkanı Ali Eminlatif ise geceye
katılanlara teşekkür ederek, “Her
nesilde daha da güçlenerek bu davaya
sahip çıktık ve çıkmaya devam
ediyoruz. Sorunlarımız büyük, ancak
biz bir oldukça her şeyin üstesinden
gelecek güce sahibiz.” diye konuştu.
Gece sonunda bir açıklama yapan
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif, “Bugüne kadar bize
kapılarını çaldığımız her anda
yardımlarını esirgemeyen YTB
Başkanımız Abdullah Eren ve Hakan
Çavuşoğlu’na teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bizler bu akşam burada
hemşehrimiz olup bu derneğe bugüne
kadar başkan olarak, panayır ağası
olarak veya kamu kurumlarındaki
çeşitli görevleri sebebiyle yardım
etmekten geri kalmamış, görevleri
sebebi ile bu camianın her ihtiyacına
cevap vermeye çalışmış insanlarla bir
arada olduk. Derneğimize ve
camiamıza faydası olan insanlar tabii
ki saymakla bitmez. Her
hemşehrimizin gönlümüzdeki yeri
ayrıdır, bu sebeple de şimdiye kadar
gerçekleşmemiş bu tarz geceler sen
ben diye ayırmadan bundan sonra da
gerçekleştirilmeye devam edecektir.”
dedi.

Yurtdışı
Türkler ve
Akraba
Topluluklar
(YTB) Başkanı
Abdullah
Eren, “Batı
Trakya
hepimizin
ortak paydası
ve hepimizin
uğruna
mücadele
etmesi
gereken bir
konudur.”
dedi.

Juncker’den Kıbrıs açıklaması
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker,
“Çabalarımıza rağmen Kıbrıs’ın
birleştirilmesi konusunda ilerleme
kaydetme konusunda başarı
sağlayamadık. Bu bir hayal
kırıklığıdır.” dedi.
Komisyon başkanlığını 1
Kasım’da Ursula von der Leyen’e
devredecek olan Juncker,
Fransa’nın Strazburg kentinde
düzenlenen Avrupa Parlamentosu
(AP) Genel Kurulu’nda, son bir
konuşma yaptı.
“Görevim boyunca başarılarımız
ve hayal kırıklıklarımız oldu.
Çabalarımıza rağmen Kıbrıs’ın
birleştirilmesi konusunda ilerleme
kaydetme konusunda başarı
sağlayamadık. Bu bir hayal
kırıklığıdır.” ifadelerini kullanan
Juncker, başarılı olduğu konulardan
birinin Yunanistan olduğunu
söyledi.
Juncker, Afrika’nın AB’nin
dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve
AB’nin en büyük başarısının kıtada
barışın tesis edilmesi olduğunu
ifade etti.
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MRGE’den
Batı Trakya Türkleri
hakkında rapor
AZINLIK hakları alanında
faaliyet gösteren öncü
uluslararası sivil toplum
kuruluşlarından biri olan Azınlık
Hakları Grubu Avrupa Ofisi
(MRGE – Minority Rights Group
Europe), 23 Ekim tarihinde “Batı
Trakya’daki Türk Azınlık: Uzun
Yıllardır Süren Hak ve Tanınma
Mücadelesi” başlıklı bir rapor
yayımladı. Raporda
Yunanistan’a, Batı Trakya’daki
Türk azınlığı tanıması ve azınlık
haklarının özgürce
kullanmasındaki tüm engelleri
kaldırılması çağrısı yapıldı.
Rapor, 2010 ve 2016 yılları
arasında Uluslararası Azınlık
Hakları Grubu’nda (MRG
International) çalışan ve
halihazırda Tom Lantos
Enstitüsü’nde Program Müdürü
olan Evelin Verhás tarafından
kaleme alındı. Rapor, Verhás’ın
Haziran 2019’da Yunanistan’ın
Batı Trakya bölgesinde
gerçekleştirdiği saha araştırması
kapsamında Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın seçilmiş müftüleri ile
sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri, Türk azınlık
okullarının temsilcileri ve
Gümülcine Belediye Başkanı ile
yaptığı görüşmeler sonucu ilk
elden edindiği bilgilere ve
bölgedeki gözlemlerine
dayanıyor.

ETNİK KİMLİK TANINMIYOR,
EĞİTİM VE DİNİ ÖZERKLİK
İHLAL EDİLİYOR
Raporda, Batı Trakya Türkleri’nin
sorunları, Batı Trakya Türk
toplumunun etnik Türk
kimliğinin tanınmaması ile
antlaşmalarla garanti altına
alınan din ve eğitim özerkliğine
devlet müdahalesi ana
başlıklarında ayrıntılı olarak ele
alınıyor.
Batı Trakya Türk toplumunun
kollektif Türk etnik kimliğinin
Yunanistan tarafından
reddedildiğinin belirtildiği
raporda, isminde geçen “Türk”
kelimesi nedeniyle azınlığa ait
derneklerin kapatıldığı veya
kaydedilmediği ifade ediliyor.
Ayrıca raporda, Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) İskeçe
Türk Birliği, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç
İli Azınlık Gençlik Derneği ile
ilgili aleyhine verdiği kararları 11
yıldır uygulamadığı kaydediliyor.
Raporda, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk toplumunun seçtiği
müftüleri tanımadığı ve din
özgürlüğünü kısıtladığı, dini
özerkliğe aykırı olarak vakıfların
yönetimini atama yoluyla
belirlediği kaydediliyor. 1991
yılında çıkarılan yasa ile Yunan
devletinin müftüleri atamaya
başladığı ve Batı Trakya Türk

toplumunun dini özerkliğini yok
saydığının not edildiği raporda,
Yunanistan’ın Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin din
özgürlüğüyle ilgili 9. maddesini
ihlal etmesi nedeniyle Rodop
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve
İskeçe eski Seçilmiş Müftüsü
Mehmet Aga’nın 2000 ve 2006
yıllarında AİHM nezdinde
kazandıkları davalara atıfta
bulunuluyor.
1923 Lozan Barış
Antlaşması’nın Batı Trakya Türk
Azınlığı’na eğitim alanında
özerklik hakkı tanımasına
rağmen pratikte bunun
uygulanmadığının belirtildiği
raporda, 2010 yılından beri
ekonomik gerekçelerle toplam 65
azınlık ilkokulunun kapatıldığı
dile getiriliyor. Batı Trakya’da
Türkçe ve Yunanca iki dilli azınlık
anaokullarının açılmasına izin
verilmediği de raporda ayrıca yer
alıyor.
Uluslararası insan ve azınlık
haklarının, devletlerin altına
düşmemesi gereken asgari
koruma standartlarını
belirlediğine dikkat çekilen
raporda, uluslararası insan
hakları standartlarına uymak için
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
toplumunun sahip olduğu eğitim
özerkliğini iade etmek için uygun
bir yol bulması gerektiği
vurgulanıyor.
Yunan hükümetine yönelik
tavsiyeleri de içeren ve
Yunanistan’ın taraf olduğu bir
dizi uluslararası insan hakları
sözleşmesinden doğan

yükümlülüklerine uygun
davranması gerektiği belirtilen
raporda Yunanistan’a, Batı
Trakya Türk toplumunun Türk
etnik kimliğini tanıması ve
sahip olduğu haklardan tam
olarak yararlanmasına yönelik
tüm engelleri kaldırmak için
ivedilikle adım atması
çağrısında bulunuluyor.
İngilizce, Yunanca ve Türkçe
dillerinde yayımlanan söz
konusu rapora aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz:
İngilizce:
https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/10/MRG_
Rep_WThrace_EN_Sept19.pdf
Yunanca:
https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/10/MRG_
Rep_WThra_GRK_Sept19_ONLI
NE2.pdf
Türkçe:
https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/10/MRG_
Rep_WThra_TK_Oct19_ONLINE.
pdf
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Kimler gerçek vatansever?
“Resmi devlet politikası ve Lozan
Barış Antlaşması’nın hükümlerine
ters düşecek garip oyunlar peşinde”
kendisi. Peki bu suçlamaların hedefi
kim? Şaşırtıcı ama bu kez azınlıktan
biri değil bu kişi. Resmi, yasal bir
azınlık derneğinin açılışına katıldığı
için linç politasıyla karşı karşıya
kalan İskeçe Belediye Başkanı
Manolis Çepelis.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği geçen hafta
İskeçe’de güzel bir şubeye kavuştu.
Bu şubenin açılışı için yapılan törene
katılanlar arasında yeni seçilen
İskeçe Belediye Başkanı Çepelis de
yer aldı.
Bir şehrin belediye başkanı, o
şehirde yaşayan bir toplumun önde
gelen, önemli derneklerinden birini
ziyaret etti… Olan biten bu. Gel
gelelim öyle bir kıyamet koparılıyor
ki, akıl mantıkla açıklamak mümkün
değil olup biteni.
Basında çıkan, BTAYD’yi, azınlığı
ve Çepelis’i hedef alan yazılara hiç
değinmeyeceğim. Hem yerel hem
ulusal basında yer alan yorumlar,
bildiğimiz, alışageldiğimiz
çirkinlikte.
Fakat İskeçe belediye
meclisinden yükselen seslere dikkat
çekmekte fayda var.
Eski Belediye Başkanı ve şu anda
ana muhalefet liderliğini yürüten
Dimarhopulos’a göre, Çepelis söz
konusu etkinliğe katılarak “tarihi
geçmişe ve milli bilince” hakaret
etti.
Yine muhalefet listelerinden
birine başkanlık eden Liracis’e göre,
BTAYTD’nin şube açılışına katıldığı
için Çepelis’in, Pontuslular, Küçük
Asyalılar, Kıbrıslılar, Ermeniler,
Evroslular ve Trakyalılar’dan özür
dilemesi gerek. Özellikle de “Yunan
bayrağını yüksekte tutan Yunan
Pomaklarından ve Yunan
Müslümanlarından”...
Bir diğer muhalefet lideri
Papahronis, Çepelis’e, “Sayın
belediye başkanı; Trakya’nın
Yunanlılığını bozan bir etkinliğe
bilinçsizlikten mi, yoksa bilinçli bir
şekilde mi katıldınız?” sorusunu
yöneltti.
Belediye meclisinden en ılımlı
açıklama ise Melissopulos’tan geldi.
“Milli meseleler” ve toplumun uyum
içinde yaşamasını ilgilendiren
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konuların ciddiyetle ele alınması
gerektiğini belirtti. Diğer taraftan ise
bu konuların fanatizme malzeme
yapılmamasını istedi. Yani biraz
çekinerek de olsa itidal çağrısında
bulundu.
Çepelis ise tehlike çığırtkanlığı
yapan çevrelerin bu tutumlarından
vazgeçmesi çağrısında bulunan bir
açıklama yaparak kendini
savunmaya çalıştı. Çepelis’in söz
konusu açıklamasının şu bölümüne
dikkat çekmek istiyorum: “Belediye
yönetiminin yasal bir derneğin
açılışında yer alması, tüm Avrupa
Birliği’nde olduğu gibi bölgedeki
tüm vatandaşlara karşı eşit bir
biçimde yaklaşmasından
kaynaklanmaktadır.”
Bir belediye başkanı, o şehrin
protokolünde birinci sırada yer alan
kişidir. Bu mevkiye aday kişilerin,
yukarıda altını çizdiğim açıklamaları
yapması sizce korkutucu değil mi?
Bence son derece ürkütücü,
tehlikeli ve ayrıştırıcı.
“Tüm vatandaşlara eşit bir
biçimde yaklaşmak”… Bence çözüm
bu cümlede saklı.
Asıl tehlike, vatandaşların bir
bölümünü “milli tehlike”, “milli
mesele” olarak algıladığınızda
başlıyor.
BTAYTD 1982 yılında kurulmuş,
dernekler defterinde kayıtlı, Yunan
yasaları nezdinde yasal bir dernektir.
Ne derneğe, ne üyelerine kimsenin
söyleyecek tek bir sözü olamaz.
Azınlığın, dernek yönetici ve
üyelerinin bir bölümüne “aşırılık”
ithamında bulunanların, önce
kendilerine dönüp bakmaları,
söylemlerini gözden geçirmeleri
gerekir.
Bu hoşgörüsüz ortam, farklıya
olan saygısızlık, değişik olana karşı
tahammülsüzlükle bölgede
insanların barış, huzur ve uyum
içinde yaşaması nasıl beklenir?
Ülkenin, bölgenin önde
gelenlerinin farklılıkları zenginlik
değil de, ayrıştırıcı unsur olarak
göstermeleri, bence o ülkeye ve o
bölgeye yapılabilecek en büyük
düşmanlıktır.
Gerçek vatan sevgisi kinde değil;
sevgide, saygıda, anlayışlı olmada
gizlidir. Ucuz politikalarla, insanlar
arasında husumeti körükleyerek
vatan sevilmez.
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Türkiye ile Rusya arasında
mutabakat imzalandı
TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu
arasında Suriye konusunda mutabakat
muhtırası imzalandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, 22 Ekim Salı günü
Rusya’nın Soçi kentindeki devlet
başkanlığı rezidansında bir araya geldi.
Putin ve Erdoğan görüşmesinin
ardından, Türkiye ile Rusya
Federasyonu arasında bir mutabakat
muhtırası imzalandığı açıklandı.
İki devlet arasında imzalanan
mütabakata göre, terör örgütü PYD –
PKK, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan
güvenli bölgenin dışına çıkartılacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu tarafından okunan
mutabakat muhtırasının maddeleri
şöyle:
1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği
ve toprak bütünlüğünün muhafazasına
ve Türkiye’nin milli güvenliğinin
korunmasına olan bağlılıklarını teyit
ederler.
2. Terörizmin tüm şekil ve
tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye
topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri
boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını
vurgularlar.
3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al
Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki
mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki
yerleşik statüko muhafaza edilecektir.
4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın
önemini teyit eder. Rusya Federasyonu

mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın
uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den
itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır
muhafızları, Barış Pınarı Harekat
alanının dışında kalan Türkiye-Suriye
sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları
ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından
itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını
temin etmek üzere girecektir. Bu işlem
150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı
saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı
Harekat alanı sınırlarının batısı ve
doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı
şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri
başlayacaktır.
6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG
unsurları silahlarıyla birlikte
çıkarılacaktır.
7. Her iki taraf terörist unsurların
sızmalarının önlenmesinin temini için
gerekli tedbirleri alacaktır.
8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü
şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak
maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
9. Bu muhtıranın uygulanmasını
gözetmek ve koordine etmek amacıyla
müşterek bir denetim ve doğrulama
mekanizması ihdas edilecektir.
10. Taraflar Astana Mekanizması
çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir
siyasi çözüm bulunması amacıyla
çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa
Komitesi’nin faaliyetlerini
destekleyecektir.

AB’de en yüksek kamu
borcu olan ülke Yunanistan

AVRUPA Birliği’nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı,
2019’un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,5 oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB’de 2019’un ilk
çeyreğinde yüzde 81,1 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde
80,5’e geriledi.
Euro Bölgesi’nde ise kamu borcunun GSYH’ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,5’ten
86,4’e düştü.
AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH’ye
oranının en fazla olduğu ülke yüzde 180,2 ile Yunanistan olarak belirlendi.
Yunanistan’ı, yüzde 138 ile İtalya, yüzde 121,2 ile Portekiz izledi.
Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH’ye oranının en az olduğu ülkeler ise
yüzde 9,3 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Lüksemburg ve yüzde 20,4 ile Bulgaristan oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’ndan “Barış
Pınarı Harekatı”na destek
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, yayımladığı açıklamayla
Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı”na
destek verdi. Danışma Kurulu’nun
açıklamasında, “Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nı
temsilen Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
olarak, terör belasını
ortadan kaldırmak,
mülteci sorununa
son vermek ve
mültecileri güvenle
ülkelerine yerleştirmek
üzere anavatanımız
Türkiye Cumhuriyeti’nin
uluslararası hukuk çerçevesinde
başlatmış olduğu Barış Pınarı
Harekâtı’nın muvaffakiyetle
tamamlanmasını diler, kalben ve
dualarımızla yanlarında olduğumuzu
tüm dünya kamuoyuna duyururuz.”
ifadelerine yer verildi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nun açıklaması şöyle:
“Son yıllarda artan terör eylemleri
sebebiyle birçok ülkenin iç huzuru ve
düzeni bozulmuştur. Özellikle
Suriye’de terörün doğurduğu acımasız
bölgesel çatışmalar neticesinde, birçok
insan canını kurtarmak üzere yurtlarını
terk edip, komşu ülkelere sığınmıştır.
Tarihsel kardeşlik bağlarının ve insani
duyguların yüklediği sorumlulukla,
anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti dört
milyona yakın Suriyeli mülteciye, 2012
yılından beri ev sahipliği yapmaktadır.
Ancak bu göçmenlerin bir kısmı

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek
maksadıyla illegal yollarla ülkemiz
Yunanistan’a geçmekte ve yol
güzergâhı olarak bölgemizi
kullanmaktadırlar. Zaman zaman
bu davetsiz misafirler
köylerimizin cami odalarını
izinsiz kullanmakta, zarar
vermekte ve bazen de
yapılan toplu geçişler
köy halkını
ürkütmektedir.
Hem ülkemiz
Yunanistan’ın hem AB
ülkelerinin arzu etmediği
bu duruma bir çözüm
bulmak hem de 40 yıldır sınır
ötesi terörden çok çekmiş bir ülke
olarak, bu terör belasını
sonlandırmak amacıyla geçtiğimiz
günlerde anavatanımız Barış Pınarı
Harekâtı’nı başlatmıştır.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nı temsilen Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu olarak, terör
belasını ortadan kaldırmak, mülteci
sorununa son vermek ve mültecileri
güvenle ülkelerine yerleştirmek üzere
anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin
uluslararası hukuk çerçevesinde
başlatmış olduğu Barış Pınarı
Harekâtının muvaffakiyetle
tamamlanmasını diler, kalben ve
dualarımızla yanlarında olduğumuzu
tüm dünya kamuoyuna duyururuz. Bu
vesileyle şehitlere Allah’tan rahmet ve
ailelerine başsağlığı temennilerimizi de
iletmek isteriz.”
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Dernek açılışı, Çepelis ve ‘tehlike’
odaklı algı operasyonu

B

ir ülke düşünün ki; kendi
vatandaşını tecrit etmek, izole
etmek, dışlamak için elinden
geleni yapıyor. Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı bu tutumla yıllarca karşı
karşıya kaldı. Bizler, Türk toplumunun
mensupları olarak zaman zaman “üvey
evlat” muamelesi görmekten yakınırız,
şikayet ederiz. Bunun çok açık ve bariz
bir örneğini geçen hafta bir kez daha
yaşadık. Azınlık insanının hiçbir şekilde
hak etmediği bu muamele Yunanistan’da
ve özellikle de bölgemizde hüküm süren
“Türk karşıtlığı ve Türk düşmanlığının”
bir tezahürüdür hiç şüphesiz.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin İskeçe’deki yeni şubesinin
açılış etkinliğinden sonra, bu etkinliğe
katılan İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis’e ve Türk azınlığa yapılan
saldırılardan ve hedef göstermelerden

bahsediyorum. Yüksek Tahsilliler
Derneği, Batı Trakya Türklerinin
üniversiteyi bitiren çocuklarının dört elin
parmaklarını aşan yıllarda, azınlığın
maruz kaldığı baskı dönemlerinde,
dernek kuracak üye yeter sayısına zar
zor ulaştığı dönemde kuruldu. Batı
Trakya genelinden 20 küsur kişinin bir
araya gelerek kurduğu bir dernek. Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği bugün 1.200’ü aşan üye
sayısıyla azınlığın en önemli sivil toplum
kuruluşlarından birisidir.
İşte bu derneğin İskeçe şubesi
geçtiğimiz günlerde yeni bir adrese
taşındı. Çok amaçlı bir şube olarak
hizmet verecek bu mekanın açılışı ve
hizmete başlaması vesilesiyle de dernek
yönetimi son derece başarılı bir etkinlik
hazırladı. Bu etkinlikte uzun zamandır,
özellikle de İskeçe’de göremediğimiz bir
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şeyi gördük. İskeçe’nin belediye başkanı
da bu etkinliğe katıldı. Beraberinde 4
başkan yardımcısıyla etkinliğe katılan
İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis’in bu hareketi aslında bir kentte
yaşayan ve o kentin insanlarına hizmet
eden bir yerel yöneticinin yapması
gereken, hatta yapmak zorunda olan bir
şey. Belediye başkanını o etkinlikte
gören azınlık insanı bundan son derece
mutlu oldu. Sayıldığını hissetti. Azınlığa
değer verildiğini hissetti. Olması gereken
şeyler, bizim gibi bir toplum için ne
kadar da olağanüstü şeymiş gibi
görünüyor bazen!
Tabii etkinlikten sonra olan oldu!..
Çepelis neredeyse hain ilan edildi. “Nasıl
olur da şehrin belediye başkanı o
derneğin etkinliğine katılır”mış!!! Olayla
ilgili haber ve yorumları okuduğunuz
zaman dersiniz ki, Batı Trakya’daki Türk
azınlık ve Batı Trakya Yüksek Tahsilliler
Derneği’nden değil de, sanki bir terör
örgütünden bahsediliyor!..
Belediye başkanı Çepelis’in bu
derneğin etkinliğine katılarak, ‘Yunan
devletinin tanımadığı kişi ve kurumları
(seçilmiş müftüyü kastederek)
meşrulaştırdığı’ , ‘azınlık içindeki fanatik
grupları bir anlamda kabul ettiği, destek
verdiği’ , ‘Batı Trakya’nın Yunanlılığından
şüphe eden derneğe meşruiyet
kazandırdığı’ , ‘Yasa dışı Türk derneği’ ,
v.s…
Olay, sadece yerel basınla sınırlı
kalmıyor. Bazı ulusal gazetelerin
manşetine kadar taşınıyor. İskeçe

belediyesindeki muhalefet listeleri
açıklama yayınlamak için adeta yarışıyor.
Bu noktada açıklamalara bakınca göze
batan bir ayrıntı var. İki farklı liste
yayınladıkları açıklamada konuyla
doğrudan bir ilgisi olmamasına rağmen,
Türkiye’nin kuzey Suriye’deki harekatına
da değiniyor.
‘Bu kadarına da PES doğrusu’
demeden edemiyor insan. Sadece
belediye başkanını değil, azınlık insanını
ve azınlık toplumunu akıl almaz
suçlamalarla itham eden, azınlığı büyük
bir tehlike ve tehdit olarak gösteren
adeta bir algı operasyonu sözkonusu.
Anlaşılan birileri algı operasyonuna
kendini fena kaptırmış. Bugüne kadar,
isminde “Türk” kelimesi taşıyan ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
dava kazanmalarına rağmen resmiyetleri
iade edilmeyen derneklere, “seçilmiş
müftülere” yöneltilen, reva görülen
muamelenin benzeri isminde “Türk”
kelimesi olmayan Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne yapılıyor.
Aslında derneğe değil tüm Batı Trakya
Türklerine yapılan bir muamele.
Şahit olduğumuz bu olay; iki farklı
toplumun barış ve huzur ortamında
yanyana yaşamasından rahatsızlık
duyan bir anlayışın gayreti gibi
görünüyor. Kendi vatandaşını, kendi
toplumunu bu derece ötekileştiren, tüm
toplumu hedef tahtasına oturtan, felaket
tellallığı yapan bir anlayış olamaz,
OLMAMALI!...

AGROFEST başlıyor…
TARIM – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü (THAE),
Kozlukebir Belediyesi ve
Türkiye’deki Dış Ekonomik
İlişkiler Konseyi işbirliğiyle 2627 Ekim tarihlerinde AGROFEST
Tarım – Hayvancılık Festivali
düzenliyor.
Festivalle ilgili olarak 18
Ekim Cuma günü Sirkeli
belediye meclis salonunda
basın toplantısı gerçekleştirildi.
THAE Başkanı İsmail Molla Ali
Mehmet ve Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ile THAE
Ekonomi Kolu Başkanı Onur
Mustafa Ahmet festivale ilişkin
açıklamalarda bulundular.

“AMACIMIZ HEM ÜRETİCİYİ
HEM DE TÜKETİCİYİ BİR
ARAYA GETİRMEK”
THAE Başkanı İsmail Molla Ali
Mehmet, festivalin Kozlukebir
Belediyesi’nin desteğiyle THAE
ve DEİK-DTİK işbirliğiyle
gerçekleştirildiğini belirtti.
Molla Ali Mehmet, “İlk defa bu
yıl Kozlukebir bölgesinde tarım
ve hayvancılık festivali
düzenliyoruz. Kozlukebir
Belediyesi meclis salonunda
tarım ve hayvancılıkla ilgili
konferanslar ve sunumlar
yapılacak. Bölge halkı daha çok
tarım ve hayvancılıkla uğraştığı
için bizler de enstitü olarak
böyle bir girişimde bulunduk.
Bu festivaldeki amacımız hem
üreticiyi hem de tüketiciyi bir

araya getirmek ve bölgemize
daha farklı bir canlılık katmak.”
diye konuştu.
Son olarak festivalin
içeriğine ilişkin bilgi veren
Molla Ali Mehmet, Türkiye ve
Bulgaristan’dan da
katılımcıların olacağını, ayrıca
festivale ses sanatçılarının da
katılacağını belirtti.

“ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN
ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM”
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet ise öncelikle
THAE Başkanı ve çalışma
grubuna böyle bir
organizasyonu düzenledikleri
için teşekkür etti. THAE’nin söz
konusu projeyi hazırladıktan
sonra belediyeye
başvurduklarını hatırlatan
Ahmet, bundan büyük bir
memnuniyet duyduklarını ve
belediye olarak her türlü
desteği vermeye hazır
olduklarını belirtti.
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet fesitavale ilişkin olarak,
“Bu festivalin gerçekleşecek
olmasını bölgemizdeki
üreticilerimizin desteklenmesi
ve bölgemiz için atılmış çok
önemli bir adım olarak
görüyorum. Bu dönem bazı
eksikliklerimiz olabilir. Ancak
bunu önümüzdeki dönem en
aza düşürebiliriz. Şimdiden bu
festivalin bölge halkımıza
hayırlı olmasını temenni

ediyorum. Önümüzdeki
dönemde de belediyemizin
bölgedeki göçü önlemek adına
bazı tarımsal alanlarda
çalışmaları olacaktır. Tüm bölge
halkımızı bu festivale katılmaya
davet ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
THAE Ekonomi Kolu Başkanı
Onur Mustafa Ahmet de,
bölgeyi kalkındırmak ve
tarımsal sektöre yeni bir canlılık
katmak adına bu festivali
düzenlediklerini belirtti.
Kozlukebir köyü futbol stadında
düzenlenecek festivalde
yaklaşık 50 standın yer
alacağını ifade eden Mustafa

Ahmet, bu standlarda
üreticilerin kendi ürünlerini
tanıtma imkanı bulacaklarını
söyledi.

26 EKİM’DE BAŞLIYOR
Tarım – Hayvancılık Festivali
AGROFEST, 26 Ekim Cumartesi
günü başlıyor.
26 – 27 Ekim tarihleri
arasında Kozlukebir köyü futbol
stadında gerçekleştirilecek
festival programı da belli oldu.
İki gün sürecek festivalin
programı şöyle:
26 Ekim Cumartesi: 12:0017:00: Tanıtımlar, Tarım
sektörü, Kirazcılık, Zeytincilik,

Akıllı Üretim Sistemleri üzerine
sunumlar, söyleşiler.
27 Ekim Pazar: 13:00-16:00:
Tütün Üretimi, Aromatik
Bitkiler üzerine sunumlar,
söyleşiler.
Ayrıca, AGROFEST Tarım –
Hayvancılık Festivali’nde yerel
müzik gruplarından “Grup
Trakya” 26 Ekim Cumartesi
günü saat 19:00’da Kozlukebir
köyü futbol stadında konser
verecek. Türkiye’den gelecek
olan sanatçı “Ankaralı
Yasemin” ise 27 Ekim Pazar
günü aynı yerde ve aynı saatte
bir program gerçekleştirecek.

6

GÜNDEM haber

VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

25 Ekim 2019
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Kanatlı hayvanlarda
viral hastalıklar

B

u haftaki konumuzu
kümes
hayvanlarımızın
sağlığını yakından etkileyen
viral hastalıklarına ayırdık;
Nedir bu hastalıklar?... Kısaca
değinelim.
Bunlardan ilki; çok bulaşıcı
ve öldürücü olan Newcastle;
diğer bir adıyla yalancı tavuk
vebası ülkemizde vede
dünyada sıklıkla görülen,
yaygın bir hastalıktır. Solunum
ve sindirim yoluyla bulaşma
olur. Pis ve bakımsız,sıkışık
kümeslerde stresli hayvanlarda
hastalığın çıkışı hızlıdır. Ani
ölümlerle karakterizedir.
Aşılama ve temiz dezenfekte
bir ortamla hastalık kümesten
uzak tutulur.
Kanatlıların iç organlarında
tümörler meydana getiren
Marek Hastalığı’da bulaşıcı ve
öldürücüdür. Kümesin tozlu
havasına karışmış virus
hayvanları kolayca hasta eder.
Hastalığın kronik şekli 10-15
haftalık tavuklarda görülmekle
birlikte hafif seyreder . Ölüm
seyrektir. Hayvan durgun ve
iştahsız, ibik ve sakalları
solgundur. Gittikçe zayıflarlar.
Bacak ve kanatlar felçlidir. Bu
yüzden bacağın biri ileriye
biride geriye uzanır. Kanatlar
düşer, yerine gelemez,
parmaklar bükülür. Göz
donuklaşır, körlük oluşur. Akut
fazda ise hastalığın seyri
hızlıdır. Tedavi yoktur. Hastalar
kümesten yok edilmeli ve
kümes dezenfekte edilmelidir.

Diğer bir bulaşıcı ve
öldürücü hastalıkta
Gumboro’dur. Gençlerde ölüm
oranı %30 lara kadar
varabiliyor. Titreme, halsizlik,
zayıflama ve ishalle
karakterizedir. Daha çok et ırkı
tavuklar etkilenir. Kıç
tarafındaki tüyler dışkı ve
toprakla kirlenmiş vaziyette,
bayaz ve sulu bir ishal
mevcuttur. Tedavisi yoktur.
Hastalar derhal ayrılmalı,
diğerlerine güçlendirici yem
takviyeleri yapılmalıdır.
Enfeksiyöz bronşit hastalığı
çok bulaşıcı bir akciğer
hastalığıdır. Yumurtayı bozar,

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

GÜMÜLCİNE Belediyesi’nde ana
muhalefetteki Ortak Vizyon Listesi, temizlik ve
aydınlatma vergisine yapılmak istenen zamma
karşı çıktı.
Ortak Vizyon Listesi Başkanı Andonis
Gravanis ve listenin seçilmiş meclis üyeleri,
geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde
gerçekleşen toplantında, temizlik ve aydınlatma
vergisine yapılmak istenen zamma karşı
olduklarını belirttiler.
Gravanis, konu hakkında yaptığı açıklamada
şunları dile getirdi: “Son zamanlarda bizleri
ilgilendiren bir konuyu görüşmek üzere bir kez
daha belediye meclisinde toplandık. Bahsi
geçen konu temizlik ve aydınlatma vergilerine
yapılmak istenen ve vatandaşımıza fatura
edilecek olan%16’lık zamla ilgili.
Temizlik ve aydınlatma vergisi, şehir ve
köylerdeki temizlik ve sokak aydınlatmalarını
kapsamaktadır. Bu iki konu, belediyenin temel
problemlerinden olup, kendilerinin de
kabullendiği gibi bir önceki yönetimin devamı
olan, şimdiki belediye yönetiminin
sorumluluğundadır. Belediyenin temizlik
hizmetlerinin kötü durumda olması, çöp
kamyonetlerinin bazı köylerden haftada bir,

bazı köylerden ise hiç geçmemesi, şehirde ise
temizlik işçilerinin ve kaynakların doğru şekilde
değerlendirilememesinden dolayı iyi sonuçlar
elde edilemediği görülmektedir.”
Bazı köy ve mahallelerin aydınlatma
konusunda sorun yaşadığını dile getiren
Gravanis, “Sokak aydınlatmaları konusunda,
şehir ve köylerin geneli kötü durumdadır. Halen
karanlık mahalleler, karanlık köyler, karanlık
alışveriş caddeleri ve karanlık meydanlar
bulunmaktadır. 2017 yılının Ocak ayındaki
meclis toplantısında, daha ucuz ve daha kaliteli
ışıklandırmaya sahip olmamız için, belediye
genelindeki geleneksel aydınlatma ürünlerini,
led ışıklarla değiştirme önerisinde
bulunmuştum. Şimdiye dek sizin
sorumluluğunuzda olan şehrin ve yerleşim
yerlerinin kötü temizlik hizmetleri ve yüksek
enerji maliyetli, karanlık sokakları görmezden
gelmemizi bekleyerek, bir de bizlerden olumlu
oy kullanmamızı istiyorsunuz. Ödenen verginin
karşılığı vatandaşa iyi hizmet olarak geri
dönmelidir ve belediye yönetiminin
sorumluluğunda yetersiz şekilde sunulan
hizmetler bu vergi artışını hiç bir durumda haklı
çıkarmaz.” dedi.

Rıdvan Ahmet’ten
Önder Mümin’e ziyaret
KOZLUKEBİR Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
23 Ekim Çarsamba günü
gerçekleşen ziyarette,
belediye başkanları yerel
seçimlerdeki başarılarından
dolayı birbirlerini tebrik
ettiler ve yeni belediye
yönetimlerinin her iki bölge
için hayırlı olmasını
dilediler. Her iki başkan da
bölge sorunları ve yapılacak
yeni çalışmalar hakkında bir
süre sohbet etme fırsatı
buldu.
Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken,
iki başkanın daima işbirliği içerisinde olacaklarını ve her iki belediye halkı için en iyi hizmeti
vermeye hazır olduklarını belirtti.
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WİNDOWS'un Komut İstemi,
(bazılarımızın bildiği şekliyle CMD)
gireceğiniz komutlarla birlikte bazen çok
işe yarayabiliyor.
Biz de bu yazımızda Windows'un
Komut İstemi'nde her kullanıcının bilmesi
gereken bazi komutları göstermek istedik.
Komut İstemi'ne ulaşmak için, Çalıştır'a
"cmd" yazarak enter'a basmanız yeterli.
Assoc
Windows'taki dosyaların çoğunluğu,
belli bir programla açılacak şekilde
ayarlıdır. Bazen hangi dosyayı hangi
programın açtığını hatırlamak zor olabilir.
"assoc" komutuyla, tüm dosya
uzantılarının ve bunların hangi programla
açıldığının listesini görebilirsiniz.
Bu komutla dosyaların açıldığı programı
değiştirmeniz de mümkün. Mesela,
"assoc.txt=" komutu, .txt dosyalarını
eşittirin karşısına yazacağınız programla
açılacak şekilde ayarlayacaktır.
Cipher
Mekanik bir sabit diskteki dosyaları
silmek, onları gerçekten silmiyor.
Windows'ta bir dosyayı sildiğinizde,
Windows bunları erişilemez olarak
işaretliyor ve kapladıkları alanı boş
gösteriyor. Bu yüzden tamamen sildiğinizi
düşündüğünüz dosyalar, üzerlerine yeni
bir veri yazılana kadar, geri
getirilebiliyorlar.
Cipher komutu işte bu durum için. Bu
komut, seçtiğiniz yerdeki boş alana
rastgele veriler yazıp siliyor ve daha önce
sildiğiniz şeylerin geri getirilme imkanı
kalmıyor. Mesela C sürücüsünde bu
komutu kullanmak istediğinizde, "cipher
/w:c" yazıyorsınız ve bu sürücüdeki boş
alanı tamamen temizliyor. Komut sadece
boş alanı temizlediği için, olan verilerinize
bir zarar gelmesi veya silinmesi söz konusu
değil.
Driverquery
Sürücüler, bir bilgisayarda yüklü olan
en önemli yazılımlar olmaya devam ediyor.
Yanlış ayarlanmış veya eksik sürücüler

sisteminizde her türden tuhaf sorunlara
sebep olabilir. Bu yüzden sisteminizde
yüklü olan sürücüleri istediğiniz zaman
görebilmenizde fayda var. İşte
"driverquery" komutu bu işe yarıyor.
"driverquery -v" ile komutu uzattığınızda
ise, sürücünün yüklü olduğu klasör dahil
olmak üzere daha detaylı bilgilere
ulaşabiliyorsunuz.
File compare
Bu komut, iki metin belgesi arasındaki
farkları karşılaştırıyor. Özellikle, bir
dosyanın iki farklı sürümünün arasındaki
farkları görmek isteyen yazar veya
programcıların işine yarayabilir. Tek
yapmanız gereken, "fc" yazıp, klasör
konumunu ve iki dosyanın ismini girmek.
Komutu uzatmanın da birkaç yolu var.
"/b" yazmak sadece binary'i
karşılaştırırken, "/c" büyük küçük harf
farklarını yok sayıyor. "/I" ise sadece ASCII
metnini karşılaştırıyor.
Mesela, örnek komut olarak, bir word
dosyasındaki ASCII metnini karşılaştırmak
için şöyle yapabilirsiniz:
fc/1 "c:\program files (x86)\örnek1.doc"
"c:\program files (x86)\örnek2.doc
Ipconfig
Bu komut bilgisayarınızın o anda
kullanmakta olduğu IP adresini gösteriyor.
Ama çoğu bilgisayarda olduğu gibi, bir
router'dan bağlıysanız, router'ın yerel ağ
adresini göreceksiniz.
Yine de, ipconfig komutu uzantılarıyla
çok kullanışlı olabiliyor. Mesela
bilgisayarınız IP alamama konusunda
ısrarlıysa, "ipconfig/release" ve
"ipconfig/renew" komutlarıyla yeni bir IP
adresi edinmeye zorlayabilirsiniz.
"ipconfig/flushdns" komutuyla da, DNS
adresinizi yenileyebilirsiniz. Özellikle
Windows Ağ sorun çözücüsünün işe
yaramadığı bazı durumlarda, bu komutlar
sizi kurtarabilir.
Ping
Bazen, paketlerin hedef bir ağ cihazına
ulaşıp ulaşmadığını bilmeniz gerekebilir.

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Albay,
Desen 2) Ra, Halisane
3) Asa, Ninni 4) Melas,
Sakat 5) Arakiye, Al 6)
Mala, Ay 7) Kapan,
Taba 8) Ki, Aksi, Kok 9)
İnan, Iltar 10) Lak,
Kalay 11) Otoman, Na
12) Ve, Akait, On 13)
Aks, Astarya 14)
Tempo, İlhan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Aramak, Kilovat 2)
Laser, Kin, Teke 3)
Alaka, Alo, Sm 4) Ah,
Ak, Panama 5)
Yansımak, Kakao 6) Li,
Yansı, Nas 7) Dinsel,
İlk, İti 8) Esna, At,
Tantal 9) Saika, Akala,
Rh 10) En, Alabora, Oya
11) Neft, Yak, Yunan.

SOLDAN SAĞA
1)Aklanma – Altmış dakikalık zaman dilimi 2) Başlıca
– Yavaşça 3) Radon’un simgesi – Bir element adı 4)
Gazla doldurunca uçan çocuk oyuncağı – Bildirme,
anlatma 5) (argo) Gösteriş, çalım, caka – İnsan saçını
oluşturan ipçik – Engel 6) Rubidyum’un simgesi –
Çok iri bir yılan türü – Neon’un simgesi 7) Kısaca
Anadolu Ajansı – Aza – Küçük maşa 8) Sevgi ile
söylenen sitem sözü – Mavi 9) Denizden dar bir kıyı
kordonu veya bir kanal ile ayrılmış göl – Kesin yargı
10) Daha iyi bir duruma gelme, iflah olma – Bütün
çizgileri belirgin olan 11) İterbiyum’un simgesi – Bir
çeşit tüfek 12) (halk dili) Taşlı tarla – Kurçatovyum’un
simgesi – Büyükbaş hayvan 13) Hitit – Tombala vb.
Oyunlarında sayıların yazılı olduğu kağıt 14) Yiyecek
dolabı – (kimya) Parafin.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Kale korkuluğu – Göçmen bir kuş 2) Küçük sermaye ve sanat sahibi – (halk dili) Ağabey – Resim ve
heykel sanatlarında varlıkların biçimi 3) Radyum’un
simgesi – Kirişli bir çalgı – (felsefe) Ben – Dağ tavuğu
4) (müzik) Viyola – Sarınmak, örtünmek 5) Kendi
kendine söz verme – Tutuşma – Kripton’un simgesi
6) Gizli yer, köşe bucak – Sonsuzluk – Geri, peş 7)
Dolma kalem – Beyaz – Halat gibi örülmüş iplik çilesi
8) Soru – Yemek yemesi gereken – Apansız –
Talyum’un simgesi 9) Kendisine güvenilmeyen kimse
– Gıpta etmek 10) Aktinyum’un simgesi – Yarar, çıkar
– Karışık renkli 11) Gelinlerin başlarına takılan süs –
Ceviz kabuğunun bıraktığı boya lekesi – Şimdi.

Ping bu durumlar için. "ping" yazdıktan
sonra, bir IP adresi veya internet sitesi
adresi yazdığınızda, buraya bir seri test
paketi gönderiliyor. Bunlar hedefe ulaşır ve
geri dönerlerse, hedefin PC'nizle iletişim
kurabildiğini anlıyorsunuz. Başaramazsa,
hedef cihaz ve PC'niz arasındaki iletişimi
engelleyen bir durum var demektir.
Netstat
"netstat -an" komutu, size açık olan
port'ların ve ilgili IP adreslerinin listesini
sunuyor. Port'ların, dinleme, kurulma veya
kapalı olma gibi durumlarını da gösteriyor.
PC'nize bağlı olan cihazların bağlantı
sorunlarını çözmek, veya kötü niyetli
bağlantıları kontrol etmek için bu
komuttan faydalanabilirsiniz.
Pathping
Bu komut, ping'in biraz daha gelişmiş
hali. Hedef cihazla aranızda birden çok
router varsa pathping'i kullanabilirsiniz.
Tıpkı ping'de olduğu gibi, komutun
ardından IP adresini girerek paket
gönderebiliyorsunuz, ama ping'in aksine,
pathping paketlerin yol üzerinde geçtiği
yerler ve durumlar hakkında da bazı
bilgiler veriyor.
Powercfg
Powercfg, sisteminizin ne kadar enerji
kullandığını yönetmek ve gözlemlemek
için çok kullanışlı bir komut.

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

1

2

3

4

5

"powercfg/hibernate on" ve
"powercfg/hibernate off" ile askıya almayı
yönetebilir, "powercfg/a" komutu ile
sisteminizde mümkün olan enerji tasarruf
durumlarını görebilirsiniz.
Tracert
"tracert", pathping'e yakın bir komut.
Yine, "tracert" ve ardından bir IP adresi
yazarak aradaki ilişkiye bakabiliyorsunuz.
PC'niz ile hedef arasındaki her adım
hakkında bilgi edineceksiniz. Ama
pathping'ten farklı olarak, tracert her bir
server veya cihaz arasında ne kadar
milisaniye geçtiğini de bildiriyor.
Shutdown
Bilgisayarı kapama tuşu zaten kolay
erişilebilir olduğu için gereksiz gelebilir,
ama "shutdown/r/o" komutu ile, PC'nizi
yeniden başladıktan sonra gelişmiş
başlangıç ayarlar menüsüne gelecek
şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan güvenli
mod ve Window kurtarma işlevlerine
erişebilirsiniz.
Tüm Komut İstemi komutları elbette
bunlarla sınırlı değil. Tüm varyasyonları
sayarsanız yüzlercesi var. Ama çoğu, gerek
Windows arayüzünden daha kolay
yapıldığı için, gerek ihtiyaç kalmaması
nedeniyle işe yaramaz durumda.
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Azınlık ‘tehlike’ Çepelis ‘tehlikeli’ !

HARALAMBOS DİMARHOPULOS

PASHALİS LİRACİS

BTAYTD İskeçe şubesinin açılışı için
gerçekleştirilen etkinliğe katılan İskeçe
Belediye Başkanı Çepelis sert tepkilerle
karşı karşıya kaldı. Neredeyse tüm
muhalefet listeleri tarafından açılışa
katıldığı için eleştirilen Belediye Başkanı
Çepelis, İskeçe’deki birçok yerel basın
organının da hedefi oldu.
Konuyla ilgili haber, yorum ve
açıklamalarda, Belediye Başkanı
Çepelis’in Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin şube açılışına
katılması eleştirildi. Çepelis’in, Ahmet
Mete’nin de bulunduğu etkinliğe
katılarak Mete’nin “müftü” sıfatına
meşruiyet kazandırdığı iddia edildi.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nı,
kurumlarını ve üyelerini de itham eden
bazı yayınlarda ise Yüksek Tahsilliler
Derneği “yasa dışı” olarak nitelendirildi.
“Lozan Antlaşması’nı tanımayan
dernek” olarak nitelendirilen Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin bazı üyelerinin, azınlıktaki
“aşırı uçlarla” iletişim ve işbirliği içinde
olduğu öne sürüldü.
İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis’in yanı sıra Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin ve
azınlığın hedef gösterildiği söz konusu
haber ve yorumlar Batı Trakya Türk
Azınlığı arasında tepkiyle karşılandı.
Hatırlanacağı üzere 16 Ekim
Çarşamba günü Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
İskeçe’deki yeni şubesinin açılışı
yapılmış ve etkinliğe çok sayıda
davetlinin yanı sıra İskeçe Belediye
Başkanı Manolis Çepelis, 4 belediye
başkan yardımcısıyla birlikte katılmıştı.
Etkinliğin ertesi günü İskeçe
Belediyesi’ndeki muhalefet listeleri
Çepelis’in etkinliğe katılmasını eleştiren
açıklamalar yayımladılar. Ayrıca
konuyla ilgili İskeçe ve Gümülcine’deki
yerel basında haber ve yorumlar çıktı.

DİMARHOPULOS’DAN
AÇIKLAMA
İskeçe Belediyesi ana muhalefet listesi
başkanı ve bir önceki belediye başkanı
Haralambos Dimarhopulos’un imzasıyla
yayımlanan açıklamada; Çepelis’in söz
konusu etkinliğe katılarak tarihi geçmişe
ve milli bilince hakaret ettiğini iddia
edildi. Dimarhopulos açıklamasında,
YANNİS PAPAHRONİS

SAVVAS MELİSSOPULOS

İskeçe Belediye
Başkanı Manolis
Çepelis’in geçen
hafta
gerçekleştirilen
Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin
İskeçe’deki yeni
şubesinin açılışına
katılması, yoğun bir
azınlık karşıtlığının
hortlamasına
neden oldu.
“İskeçe’nin bir numaralı vatandaşı ve
dört belediye başkan yardımcısı, Yunan
devletine paralel olarak faaliyet gösteren
yapılara meşruiyet kazandırmamalı.
Tekrarladığınız davranışlarınız sadece
İskeçe için değil, Trakya ve Yunanistan
için de tehlikeli.” ifadelerine yer verildi.
Dimarhopulos açıklamasında, Belediye
Başkanı Çepelis’in seçim öncesinde
kendisine verilen desteğe dolaylı olarak

yanıt verdiğini belirtti.

LİRACİS’DEN AÇIKLAMA
İskeçe Belediyesi’ndeki muhalefet
listelerinden biri olan Pashalis Liracis
başkanlığındaki “Yeni İskeçe” (Nea
Ksanthi) listesinden yapılan yazılı
açıklamada da Belediye Başkanı
Çepelis’in BTAYTD’nin şube açılışına
katılması eleştirildi. Liracis yayımladığı
açıklamada, Belediye Başkanı Çepelis’in
Pontuslular, Küçük Asyalılar, Kırbıslılar,
Ermeniler, Evroslular ve Trakyalılar’dan
özür dilemesini istedi. “Yeni İskeçe”
listesinin açıklamasında, belediye
başkanı ve belediye başkan
yardımcılarının söz konusu etkinliğe
katılmakla azınlığın aşırı uç kesimlerini
meşrulaştırdığı iddia edildi. Açıklamada,
“Öncelikle Yunan bayrağını yüksekte
tutan Yunan Pomaklarından ve Yunan
Müslümanlarından özür dilemelidir.”
ifadeleri dikkat çekti. Liracis’in
açıklamasında bundan sonra milli
menfaatlere zarar veren bu tür
davranışlara izin vermeyecekleri
kaydedildi. Açıklamada ayrıca, listenin
önümüzdeki belediye meclis
toplantısının gündemine, Türkiye’nin
kuzey Suriye’deki harekatını kınayan
teklifi taşıyacağı belirtildi.

PAPAHRONİS’DEN AÇIKLAMA
İskeçe Belediyesi’ndeki bir diğer
muhalefet listesi başkanı Yannis
Papahronis de Çepelis’i kınayan bir
açıklama yayımladı.

Manolis Çepelis

25 Ekim 2019
Papahronis açıklamasında, “Sayın belediye
başkanı; Trakya’nın Yunanlılığını bozan bir
etkinliğe bilinçsizlikten mi, yoksa bilinçli bir
şekilde mi katıldınız?” sorusunu yöneltti.
Açıklamada, belediye başkanı ve 4 başkan
yardımcısının etkinliğe katılarak “sözde
müftü”ye meşruiyet kazandırıldığı iddia
edilerek, “Lozan Antlaşması’na saygı
duyuyorlar mı? Trakya’da Müslüman
azınlığın olduğunu kabul ediyorlar mı? Batı
Trakya’nın Yunanlılığının kabul edilmediği
bir etkinliğe belediye başkanı ve 4 başkan
yardımcısı nasıl katılabiliyor? Şu anda
Suriye’nin kuzeydoğusunda temizlik
operasyonları yapanlara güvenoyu mu
veriyorsunuz? İskeçe’deki topluma nasıl bir
cevap vereceksiniz? Pontuslulara, Ermeni
toplumuna, Kıbrıslılara, Küçük Asyalılara ne
diyeceksiniz? Biz seçmenler sizden tutum ve
davranışınızla ilgili olarak açıklama
bekliyoruz.” denildi.

MELİSSOPULOS’DAN AÇIKLAMA
Savvas Melissopulos’un başkanlığını yaptığı
“Herkes İçin İskeçe” listesi de konuyla ilgili
bir açıklama yayımladı. Diğer listelere göre
eleştiri dozunun daha hafif olduğu görülen
açıklamada Melissopulos, milli meseleler ve
toplumun uyum içinde yaşamasını
ilgilendiren konuların ciddiyetle ele alınması
gerektiğini ifade etti ve bu konuların
fanatizme malzeme yapılmaması, aynı
zamanda küçük hesaplar peşinde koşulacak
konu haline getirilmemesi gerektiğini
kaydetti.
Yunanistan’da her vatandaşın kendini
ifade etme özgürlüğüne sahip olduğunu dile
getiren Melissopulos’un, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin yasal bir
dernek olduğunu, ancak bazı dernek
üyelerinin aşırı uçlarda yer alan çevrelerle
olan ilişkisinin, bu derneğin toplum
tarafından tam anlamıyla kabulünü
güçleştiren bir sorun olduğunu iddia etmesi
dikkat çekti. Açıklamada, belediye başkanı
gibi temsili sıfatı olan kişilerin bu derneğin
faaliyetlerine katılmasının normal
sayılacağı, ancak bu etkinliklere katılarak
Yunan devletinin tanımadığı kişi ve
kurumların meşrulaştırılmaması gerektiği
kaydedildi.

ÇEPELİS: “TEHLİKE
ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYORLAR”
Bu arada İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis, yayımladığı açıklamayla, kendisine
yapılan eleştiri ve saldırılara cevap verdi.
Yerel yönetim alanındaki zayıflığını örtbas
etmek isteyen çevrelerin, muhalefet etme
güdüsüyle bilinen tehlike çığırtkanlığıyla
hareket ettiğini vurguladı. Çepelis bu
kişilerin, bölgedeki barış ortamına yaptıkları
olumsuz etkiyi göz ardı ettiklerini ifade
ederek, “Belediye yönetimini, 1982 yılından
bu yana yasal bir şekilde faaliyet gösteren bir
derneği meşrulaştırmakla itham ediyorlar.
Bu çevrelerin muhalefet etme girişimi,
geçmişte toplum arasında ayrıştırıcı
çizgilerin oluşmasına ve uzun yıllar bölgenin
geri kalmasına ve ayrıca derin travmaların
oluşmasına neden olan tutum ve
davranışları benimsemelerine neden
olmuştur. Bu çevreler, derneğin insani
konulardaki faaliyetini ve 2019 yılındaki
Trakya’nın Kurtuluşu etkinliklerine halk
oyunları ekibiyle katılmasını görmezden
gelmektedir. Belediye yönetiminin yasal bir
derneğin açılışında yer alması, tüm Avrupa
Birliği’nde olduğu gibi bölgedeki tüm
vatandaşlara karşı eşit bir biçimde
yaklaşmasından kaynaklanmaktadır.”
Belediye Başkanı Çepelis açıklamasında,
tehlike çığırtkanlığı yapan çevrelerden bu
tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında
bulundu ve “geçmişin hayaletlerinden
kurtulun” diye seslendi.
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Karalama politikasına
BTAYTD’den tepki
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD), İskeçe’deki yeni şubenin açılışıyla ilgli olarak
yerel basında yer alan haber ve yorumlarla ilgili bir
açıklama yayımladı. Açıklamada, “Derneğimizin yeni
İskeçe Şubesi’nin 16 Ekim 2019 tarihinde
yapılan açılışına İskeçe Belediye
Başkanı Sayın Manolis Çepellis’in
katılması ertesinde, basında ve
sosyal medyada
derneğimize yönelik bir
iftira ve karalama
kampanyası
başlatıldığını üzülerek
izliyoruz.” ifadeleri
dikkat çekti.
BTAYTD’den
yapılan yazılı
açıklama şöyle:
“Derneğimizin yeni
İskeçe Şubesi’nin 16
Ekim 2019 tarihinde
yapılan açılışına
İskeçe Belediye Başkanı
Sayın Manolis Çepellis’in
katılması ertesinde,
basında ve sosyal medyada
derneğimize yönelik bir iftira ve
karalama kampanyası
başlatıldığını üzülerek izliyoruz.
Bu kampanyada özellikle derneğimizin
yasadışı olduğu ve Lozan Antlaşması’na aykırı kurulduğu
gibi dayanaktan yoksun ithamlara yer verildiği dikkat
çekmektedir.
Bu sebeple aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine
sunmakta yarar görüyoruz.
Derneğimizin tam adı Batı Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği olup, 1982 yılında Gümülcine’de
kurulmuştur ve gerek Yunan ve gerek AB yasalarına
uygun faaliyet göstermektedir.
Bu çerçevede, Dernek üyelerimizin etnik kökenini
tahkir amaçlı haber ve yazımları en kuvvetli
şekilde sahiplerine iade ediyoruz.
1982 yılında kurulmuş olan
Derneğimizin Lozan
Antlaşması’na aykırılık savına
nasıl konu olduğunu, bu
iddiayı ortaya atanların
dahi, açıklayamayacağı
herhalde herkesin
malumudur.
Bize saldıran
şahsiyetlerin
bazılarıyla
Derneğimizin ortak
faaliyetler yürüttüğü
de bir vakiadır. Bu tür
faaliyetlere dair haber
ve bilgilere sosyal
medya hesaplarımızdan
da kolaylıkla
ulaşılabilmektedir
(btaytd.org).
Ülkemizin artık geride
bıraktığını düşünmek istediğimiz
ancak bu yeni saldırılarla aslında
geçerliliğini hala koruduğunu anladığımız
şovenist yaklaşımlarla Derneğimize yapılan saldırıları
kabul etmiyoruz ve kınıyoruz.
Eşit haklara sahip Yunan vatandaşları olarak,
Derneğimize yapılan bu saldırılara ilişkin tüm yasal
haklarımızı da saklı tutuyoruz.”

Arnavutluk ve K. Makedonya’nın
AB üyeliğine üç ülkeden itiraz geldi
AVRUPA Birliği’ne (AB)
üyelik sürecinde olan Kuzey
Makedonya ve
Arnavutluk’un birliğe
girişine Fransa, Danimarka
ve Hollanda itiraz etti.
Geçen yıl NATO ve AB’ye
üyeliği karşılığında ülkenin
ismi “Kuzey Makedonya”
olarak değiştirilmişti.
Brüksel’de iki günlük AB
zirvesi devam ederken,
diğer 25 üye ülkenin kabul
etmesine rağmen Kuzey
Makedonya ve
Arnavutluk’un AB’ye
katılımına Fransa, Hollanda
ve Danimarka karşı çıktı. İki
Balkan ülkesiyle
müzakereler bundan sonra
da devam edecek.
Hollanda Başbakanı
Mark Rutte, zamanlamanın
“doğru olmadığını” söyledi
ve gazetecilere Arnavutluk
hakkında itirazlarının Kuzey
Makedonya’dan daha güçlü
olduğunu ifade etti. Rutte,
Balkan ülkeleriyle ilgili
olarak, “Katılım sistemi

hakkında uzun konuşmalar
yapıldı. Bunu değiştirmemiz
gerek.” dedi.
Fransız ise iki ülkenin
üyelik sürecine en çok itiraz
eden ülke oldu. Fransız
basınında, iki ülkenin
üyelik sürecinden Avrupa
Konseyi Başkanı Donald

Tusk ve Alman Şansölyesi
Angela Merkel’in hüküm
sürdüğü “Batı Balkanlara
yayılma” süreci olarak
bahsediliyor. Fransa’nın
itirazları, iki ülkenin üyelik
sürecinin usullere uymadığı
görüşüne dayandırıldı.
Avrupa Parlamentosu

Başkanı David Sassoli,
Arnavutluk ve
Makedonya’nın üyeliğini
desteklediğini ve katılım
müzakerelerinin “Neden bu
kadar geciktiğini
bu ülkelere açıklamanın zor
olacağını” söyledi.
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Bulgaristan okullarındaki
Türkçe kitapları yenilendi

BULGARİSTAN genelinde bu
yıl “seçmeli” ya da “zorunlu
seçmeli” ders olarak Türkçeyi
tercih eden 5 bin 159 öğrenci, 27
yıl aradan sonra ilk kez
yenilenen ders kitaplarına
kavuşmanın mutluluğunu
yaşıyor.
Bulgaristan Bilim ve Eğitim
Bakanlığı tarafından yenilenen
ve 10 kişilik uzman ekibin
hazırladığı Türkçe ders kitapları,
yıllık müfredata uygun olarak
oluşturuldu.
Çalışma kapsamında en son
2012-2013 eğitim yılında
güncellenen ve birinci sınıftan
dördüncü sınıfa kadar
kullanılan kitaplar içerik
bakımından zenginleştirilirken,
beşinci sınıftan yedinci sınıfa
kadar kullanılanlar ise 27 yıl
sonra ilk kez yeniden yazıldı.
Çağdaş Türkçe ile yazılan ve
öğrencilerin ilgisini çekecek
renkli resimler eklenen Türkçe
kitaplarının edebiyat
bölümünde de Bulgaristan’daki
Türk yazar ve şairlerin eserleri
daha fazla yer alıyor.
Yeni kitapların yazım
ekibinde yer alan Kırcaali’nin
Cebel ilçesindeki “Hristo Botev”
Lisesi Müdürü Neziha Hasan,
AA’ya yaptığı açıklamada,
yenilenen kitaplarda
öğrencilerin daha rahat
anlayabileceği çağdaş bir
Türkçe kullanıldığını söyledi.
Çocukların eski kitaplarda
gördükleri bazı sözcükleri
anlayamadığına dikkati çeken
Hasan, “Hatta eskimiş bu
sözcükler artık pek
kullanılamıyordu. Ders
kitapların dilbilgisi
bölümlerinde de yeni ve çağdaş
kavramların kullanımına gayret
gösterdik.” dedi.
Hasan yaklaşık 30 yıldır
kullandıkları eski kitapların
artık bu işlevi göremez hale
geldiğini kaydetti.

ÖĞRETMENLER DE,
ÖĞRENCİLER DE MUTLU
Dili sadeleştirilmiş, görsel
bölümü zenginleştirilmiş yeni

Edirne’de 9 ayda
90 binden fazla düzensiz
göçmen yakalandı

Türkçe kitaplar öğrencilerle
birlikte Türkçe öğretmenlerini
de mutlu etti.
Kırcaali’nin Fotinovo (Çakırlı)
köyünde 28 yıldır Türkçe ve
Bulgarca öğretmenliği yapan
Zekiye Hasan da yeni kitapların
edebiyat bölümlerinde
Bulgaristan’daki Türk
edebiyatından şair ve yazarların
eserlerinin daha çok yer
almasının çocuklarda ayrı bir
heyecan yarattığını söyledi.
Zekiye Hasan, yıllardır Türkçe
kitap eksikliği yaşadıklarına
işaret ederek, “Bazen bir kitabı
iki öğrenci kullanırdı. Bu durum
hem öğrenciler, hem de
öğretmenler için çok zordu.
Okulumuzda yıllardır kesintisiz
Türkçe öğrettiğimiz için bu açığı
en çok biz hissettik.” diye
konuştu.
Aynı bölgedeki Benkovski
(Killi) köyünde Türkçe
öğretmenliği yapan Sevinç
Nakis de “Akıcı ve canlı bir
dilde yazılmış, zengin ve renkli
görsel malzeme içeren bu
kitaplar, çocuklarımızın
anadiline olan ilgisini
artıracağını ummuyorum.”
ifadelerini kullandı.

“TÜRKÇE ÖĞRENMEK
İSTEYENLERİN SAYISI
HER YIL AZALIYOR”
7 milyon nüfusa sahip
Bulgaristan’da nüfusun yüzde
10’unu oluşturan Türklerin
anadil eğitimindeki en büyük

sorunlardan biri olarak
gösterilen yeni ders kitabı
eksikliği bu yıl çözülse de
Türkçe öğrenimindeki düşüş
sürüyor.
Türkçe eğitimine ilk kez
başlanan 1992-1993 eğitim
yılında Türkçe öğrenenlerin
sayısı 114 bine yakınken, bu
rakam her yıl azaldı.
Geçen yıl, Türkçe okumak
için başvuran öğrenci sayısı 4
bin 488’e kadar gerilerken, bu
yıl devlet okullarında toplam 5
bin 159 öğrenci Türkçe
öğreniyor.
Uzmanlar, Türkçeyi seçen
öğrenci sayısındaki azalmayı
ülkedeki Türk nüfusunun bir
kısmının Avrupa’ya göç
etmesine, Türk kökenli olmayan
okul yönetiminin seçmeli ders
tercihlerine, veli ve öğrencileri
Türkçeden başka derslere
yönlendirmelerine bağlıyor.
Türkçe öğretmenleri, 27 yıl
aradan sonra yenilenen Türkçe
ders kitaplarının, öğretmenleri,
velileri ve öğrencileri olumlu
yönde motive edeceğine
inanıyor.
Bu arada, Bilim ve Eğitim
Bakanlığı’nın “genel eğitim
dersleri” listesinde yer almadığı
gerekçesiyle finanse etmediği
yeni Türkçe kitapları,
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) tarafından
bastırılarak dağıtıldı.

EDİRNE’de bu yılın ilk
dokuz ayında yakalanan
düzensiz göçmen sayısı 90 bini
geçti.
Ülkelerindeki ekonomik
sıkıntılardan, siyasi ve askeri
karışıklıklardan, iç savaş ya da
kargaşadan kaçıp Avrupa’da
yeni bir hayat kurmak üzere
yola çıkan düzensiz
göçmenlerin farklı ülkelere
kaçmak için en sık kullandığı
yolların başında, iki Avrupa
Birliği üyesi ülkeye sınırı
bulunan Edirne geliyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya
açılan kapısı konumundaki
Edirne’de kolluk kuvvetleri,
düzensiz göçün önünde set
olabilmek için yoğun çaba sarf
ediyor.
Bulgaristan ve Yunanistan
sınırında piyadeler düzensiz
göçle mücadele ederken,
jandarma ve polis de yerleşim
alanlarında düzensiz göç
mesailerini sürdürüyor.

TREN GARI VE
İSTASYONLARDA
YOĞUN DENETİM
Pasaportunu ibraz
etmeyenlere otobüs
şirketlerinin bilet satmaması
üzerine düzensiz göçmenler,
kente trenle ya da özel
araçlarla geliyor.
Düzensiz göçte treni tercih
edenlere karşı Edirne Emniyet
Müdürülüğü ekipleri her
akşam Halkalı-Kapıkule treni
varış istasyonunda denetim
yapıyor.
Bazı düzensiz göçmenlerin
yakalanmamak amacıyla varış
istasyonu yerine bir önceki
durakta inme olasılığına karşı
jandarma ekipleri, Edirne’ye
yakın istasyonlarda nöbet
tutuyor.
Jandarma ayrıca 24 saat
kent girişlerindeki noktalarda
şüpheli araçları kontrol ediyor.

EYLÜLDE 17 BİN
KİŞİ YAKALANDI

Kolluk kuvvetleri ve piyadenin
düzensiz göçle yoğun
mücadelesi sonucu yılın dokuz
ayında 90 bini aşkın düzensiz
göçmen yakalandı.
Geçen ay Edirne’de 17 bin
düzensiz göçmen yakalandı.
Son 5 yıldaki eylül ayı
istatistiklerine bakıldığında,
en çok düzensiz göçmenin bu
sene eylülde yakalandığı
belirlendi.
Bu yıl sonunda yakalanan
düzensiz göçmen sayısının 110
binin üzerinde olacağı tahmin
ediliyor.
Yakalananların çoğunu
Pakistan ve Afganistan
uyruklular oluştururken, bu
ülkeleri Suriye, Filistin, Irak,
Bangladeş, Cezayir, Fas,
Somali, Libya ve diğer
ülkelerin vatandaşları takip
ediyor.
Kolluk kuvvetlerinin sınır ve
şehir içi takiplerinde
yakaladığı düzensiz
göçmenler, Edirne İl Göç
İdaresi’ne getiriliyor.
2018 yılında Türkiye
genelinde yakalanan 265 bin
169 düzensiz göçmenin büyük
bölümüne Edirne İl Göç
İdaresi’nce işlem yapılması,
bölgedeki hareketliliğe de
işaret ediyor. Bu sayının bu yıl
daha fazla olacağı
öngörülüyor.
Kolluk kuvvetleri ve
piyadenin yoğun
mücadelesinin yanında Edirne
Göç İdaresi personeli de yoğun
çaba gösteriyor.
İl Göç İdaresine getirilen
göçmenler, kimlik tespiti ve
idari işlemler sonrasında
kalacağı odaya götürülüyor.
Günde üç öğün yemek,
barınma ve bakım işlemlerinin
yapıldığı düzensiz göçmenler,
ülkelerine gönüllü olarak
gidecekleri güne kadar burada
misafir ediliyor.
Daha sonra düzensiz
göçmenlerin ülkelerine
gönderilmesi sağlanıyor.

25
12 Ekim
Nisan2019
2019

Sığınmacıların
otellere
yerleştirilmesine
engel
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Hollandalı tarihçinin
başarısı...
1960’larda Yunanistan’daki Osmanlı eserlerini ziyaret ederken,
birçok kişinin kendisine, bu binaların “barbarlar” tarafından geride
bırakıldığını ve artık ihtiyaç kalmadığını söylediğini aktaran Prof.
Dr. Machiel Kiel, “O zaman, bir barbar nedir diye düşündüm? Barbar,
bir kültürü yok eden kişidir.” yorumunu yaptı.

VOLVİ bölgesindeki Vrasna köyü
sakinleri, aşırı yoğunluk nedeniyle
anakaraya getirilen sığınmacıların
bölgedeki otellere yerleştirilmesini
engelledi.
Sisam Adası’ndaki aşırı yoğunluktan
dolayı anakaraya transfer edilen yaklaşık
400 sığınmacı, çeşitli otellere
yerleştirilmek üzere Selanik
yakınlarındaki Vrasna köyüne götürüldü.
Yerel basında çıkan haberlerde,
bölgedeki otel sahiplerinin önce
sığınmacıları ağırlamayı kabul ettiği, fakat
karşı çıkan yerel halkın baskı ve
tehditlerinden sonra karar değiştirdiği
bildirildi.
Vatandaşı Koruma Bakanlığı tarafından
konuyla ilgili yapılan açıklamada,
çoğunluğu Suriye, Irak, Filistin ve
Afganistan’dan olan sığınmacıların Atina
yakınlarındaki Evia bölgesindeki
kamplara yerleştirilecekleri belirtildi.

Sahil güvenlik
teknesi
göçmen
taşıyan
bota çarptı
EGE Denizi’nde, İstanköy Adası (Kos)
yakınlarında Yunan Sahil Güvenliği’ne ait
teknenin düzensiz göçmen taşıyan bota
çarpması sonucu biri çocuk üç kişinin
kaybolduğu, altı kişinin yaralandığı
bildirildi.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA,
İstanköy’ün doğusunda sabaha karşı
devriye gezen Yunan Sahil Güvenliği’ne
ait bir teknenin navigasyon lambaları
yanmayan, içinde 34 düzensiz göçmenin
bulunduğu bota çarptığını duyurdu.
Çarpışma sonucu alabora olan bottan
denize düşen 34 kişiden 31’inin
kurtarıldığı, kaybolan biri çocuk üç kişiyi
arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü
ifade edildi. Haberde, altı kişinin
yaralandığı belirtildi.
Denizden ve havadan devam eden
arama kurtarma çalışmalarına Avrupa
Sınır Koruma Ajansına (Frontex) ait bir
tekne, üç Yunan Sahil Güvenlik botu ve
bir Super Puma helikopterinin katıldığı
kaydedildi.

YUNANİSTAN’daki Osmanlı eserlerinin kötü durumunu
yazdığı mektuplarla ve makalelerle Avrupa’nın gündemine
taşıyan Hollandalı Prof. Dr. Machiel Kiel, yıkılmak üzere olan
birçok eserin restore edilmesini sağladı.
Yunanistan’ın güneyinde 400 yıl, kuzeyinde 500 yıldan
uzun süre hüküm süren Osmanlı Devleti, bölgeyi 1912’de
kaybettiğinde ardında zengin bir tarihi eser mirası bıraktı.
Geçen hafta İzmir’de düzenlenen, Rodos ve İstanköy
Türklerinin karşılaştığı sorunlara odaklanan, Uluslararası
Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu 2019’a
katılan Prof. Dr. Kiel, AA muhabirine verdiği mülakatta,
1980’lerde Yunanistan’da iki tür entelektüel bulunduğunu
belirtti.
Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden emekli olan Kiel, bu
entelektüel gruplardan birinin Osmanlı mirasına olumlu
bakarken, diğerinin negatif baktığını ve ikinci grubun daha
kalabalık ve güçlü bir grup olduğunu aktardı.

OSMANLI’DAN SONRA “CAMİLER YIKILSIN”
DÜŞÜNCESİ ORTAYA ÇIKTI
Osmanlı Devleti, Oniki Ada’yı kaybettikten sonra buralarda
yaşayan Türklerin çoğunun Anadolu’ya göç ettiğini
hatırlatan Kiel, bu dönemde Yunanlıların, “Artık bir amaca
hizmet etmeyen camilerin yıkılması gerektiği” düşüncesine
kapıldığını söyledi.
Halen yaklaşık 6 bin Türk-Müslümana ev sahipliği
yapan Oniki Ada’nın en büyüğü Rodos’ta yaşayan
Müslümanların buradaki 16. yüzyıldan kalma Süleymaniye
Camii’nin yıkılacağı endişesi taşıdıklarını dile getiren Kiel,
“Kanuni Sultan Süleyman’ın inşa ettirdiği camiye bir şey
olmasından korkuyorlardı.” ifadelerini kullandı.
Caminin minarelerinden birinin 1988’de çökme eşiğine
gelmesiyle yoldan geçenler için tehlike oluşturmaya
başladığını anımsatan Kiel, restore edilmesi gereken camiye
karşı çıkan bazı Yunanların ise minareyi bahane ederek eseri
tamamen yıkmayı savunduklarına işaret etti.

Kiel, “Caminin restore edilmesi lehine iki mektup yazdım.
Biri ada yönetimine, diğeri de tarihi eserler idaresine.” dedi.
Avrupa’daki seçkin uzmanların da imzaladığı mektubun
Yunancaya çevrilerek Atina yönetimine gönderildiğini ifade
eden Kiel, “Mektuplar bomba etkisi gösterdi.” ifadesini
kullandı.

“YUNAN YETKİLİLER, AVRUPA’NIN
KENDİLERİNİ GÖZETLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜNCE
RESTORASYONLAR BAŞLADI”
Mektupların, Yunan yetkililerin Avrupa’nın kendilerini
gözetlediğini düşünmesini sağladığını belirten Kiel,
“Mektuplar, Osmanlı eserlerinin korunmasını isteyen küçük
grubun güçlenmesini sağladı, artık o tarihten sonra
restorasyonlara başladılar.” ifadesini kullandı.
Yunanistan’ın halen 150 bin kişilik Müslüman-Türk
azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesine bağlı Gümülcine
kentinde bulunan ve 1300’lerde inşa edilen bir Osmanlı eseri
de benzer bir kaderle karşılaştı.
Erken dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlar’da
günümüze kalan az sayıda örneğinden biri olan Gazi Evrenos
Bey İmareti, yüzyıllar boyu yoksullar için aşevi ve insanların
birkaç gün konaklayabileceği bir yer olarak hizmet etmişti.
Profesör Kiel, Yunanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra bölgeyi ilhak etmesinin ardından, imarete yetkililer
tarafından el konulduğunu söyledi.

İMARETİN DUVARI YIKILARAK ELEKTRİK
SANTRALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Binanın içindeki odaları ayıran iki duvarın yıkılarak bir
elektrik santraline çevrildiğine belirten Kiel, geçen zamanda
bakım yapılmayan binanın iyice kirlendiğini aktardı.
Modern bir elektrik santrali isteyenlerin, “Bu kirli
harabeyi geride bırakmamız gerek” ifadeleriyle, binanın
yıkıma mahkum olduğunu telkin etmeye çalıştıklarını
kaydeden Kiel, imareti yıkma girişimi başlamadan hemen
önce 1971’de, eserin restorasyonunu teşvik eden uzun bir
makale yazdı.
Kiel, daha önce Yunanistan’ın kuzeyindeki tarihi
eserlerden sorumlu kurumun başkanlığını yapmış olan
Haralambos Bakircis’in uluslararası bir konferansta, Gazi
Evrenos Bey İmareti’ni bilfiil makalesinin kurtardığını
söylediğini dile getirdi.

“BARBAR, KÜLTÜR YOK EDEN KİŞİLER”
Osmanlı eserlerini kurtarma konusundaki
motivasyonunun son derece basit olduğunu belirten Kiel,
“Niçin tüm dünyaya ait, insanlık tarihi mirasının bir parçası
olan güzel şeyler yok edilsin?” ifadesini kullandı.
1960’larda Yunanistan’daki Osmanlı eserlerini ziyaret
ederken, birçok kişinin kendisine, bu binaların “barbarlar”
tarafından geride bırakıldığını ve artık ihtiyaç kalmadığını
söylediğini aktaran Kiel, “O zaman, bir barbar nedir diye
düşündüm? Barbar, bir kültürü yok eden kişidir.” yorumunu
yaptı.
Kiel, Yunanistan’ın en büyük ikinci kenti olan Selanik’te
bir zamanlar yaklaşık 45 cami olduğunu ancak bunlardan
geriye çok azının kaldığını ve durumun Larissa şehrinde de
aynı olduğunu sözlerine ekledi.
Osmanlı-Türk dili, edebiyatı ve sanat tarihi eğitimi alan,
Balkanlar’daki Osmanlı mimarisini inceleyen 81 yaşındaki
Prof. Dr. Machiel Kiel, 17 kitap ve Türkiye’de yayımlanan en
büyük ve en kapsamlı ansiklopedilerden biri olan Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için 100’den fazla makale
kaleme aldı.
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Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας
υποδείξεις…

T

ον δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη
Τσέπελη δεν τον γνωρίζω
προσωπικά και από τα λίγα που
ξέρω για την πολιτική του διαδρομή δεν
συμπλέω πολιτικά μαζί του. Ο άνθρωπος
αυτός μαζί με το υψηλό αξίωμα που
κουβαλάει στις πλάτες του, τις τελευταίες
μέρες έγινε δέκτης ισχυρών επικρίσεων
και πολιτικών αποδοκιμασιών εξαιτίας
της συμμετοχής του στα εγκαίνια ενός
νέου πολύ-χώρου του συλλόγου
Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής
Θράκης στην Ξάνθη. Πάσης φύσεως
πολιτικοί του αντίπαλοι όλων των
αποχρώσεων, εντός και εκτός του
δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης, του
επιτέθηκαν γι’ αυτήν του επιλογή ενώ το
θέμα του έγινε μέχρι και ερώτηση στην
Βουλή καθώς και πρωτοσέλιδο σε
μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες των
Αθηνών.
Ο δήμαρχος Ξάνθης εγκαλείται επί της
ουσίας ότι παραβρέθηκε στον χώρο ενός
συλλόγου που είναι εχθρικός για τα
ελληνικά συμφέροντα, όπου μιλούσαν
τουρκικά και όπου παραβρίσκονταν
επίσης άνθρωποι που δεν είναι αρεστοί
και αποδεκτοί από το πολιτικό μας

σύστημα. Ο σύλλογος, δε, αυτός
(Επιστημόνων της Μειονότητας), έχει
ιδρυθεί από το 1982, λειτουργεί με
νόμιμο καταστατικό αναγνωρισμένο από
τα ελληνικά δικαστήρια, διαθέτει στις
τάξεις του περισσότερους από 1.200
επιστήμονες της Μειονότητας
αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων
και της αλλοδαπής. Τον έχουν επισκεφθεί
κατά καιρούς αρχηγοί κομμάτων,
υπουργοί διαφόρων κυβερνήσεων,
υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Ε., ενώ
ταυτόχρονα λειτουργεί με πολλαπλά
τμήματα παραγωγής πλούσιου
πολιτιστικού, κοινωνικού και
επιστημονικού έργου, παρεμβαίνοντας σε
μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν
την Μειονότητα της Θράκης.
Αυτός λοιπόν ο σύλλογος για τον
οποίο η Ελλάδα και το πολιτικό μας
σύστημα θα έπρεπε να είναι περήφανοι
γιατί περιλαμβάνει στους κόλπους του
τον επιστημονικό ανθό της μειονοτικής
κοινωνίας, για κάποιους θεωρείται
παράδειγμα προς αποφυγή, εξοβελιστέος
από τον πολιτικό κόσμο στο όνομα ενός
κακέκτυπου εθνικισμού και αντιτουρκισμού που επιδιώκεται να αναχθεί

και πάλι σε εθνικό ιδεολογικό αφήγημα.
Ανοίγω μία παρένθεση δανειζόμενος
τα λόγια του Σταύρου Αντωνίου, ενός
φίλου Κύπριου δημοσιογράφου από μία
πρόσφατη ανάρτησή του στην
προσωπική του σελίδα στο Facebook με
τίτλο «αντιτουρκισμός το μεγάλο
εμπόδιο». Γράφει λοιπόν: «Ο
αντιτουρκισμός είναι εκείνο το
ιδεολόγημα κάτω από το οποίο
μπορούν να στεγαστούν όλα τα
ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα της
ελληνοκυπριακής κοινότητας. Είναι
δηλαδή μια κυρίαρχη ιδεολογία που
καταπίνει όλες τις άλλες,
δημιουργώντας στο τέλος ένα κλίμα
εθνικής συναίνεσης, σύμπνοιας και
συνεργασίας.
Συνθήματα όπως αυτό που λέει
«Τούρκος καλός, Τούρκος νεκρός»,
δείχνουν ακριβώς την ένταση αλλά και
τη μεγάλη έκταση που έχει λάβει το
φαινόμενο του αντιτουρκισμού μέσα
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα.
Βέβαια υπάρχουν διαβαθμίσεις στο
αντιτουρκικό αίσθημα, με την ένταση
να μειώνεται στην αριστερή πλευρά του
πολιτικού φάσματος και να αυξάνεται
στη δεξιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν υπάρχει ένας εξίσου έντονος με το
Δεξιό αντιτουρκισμό σε μια μερίδα της
Αριστεράς. Χωρίς λοιπόν τον
αντιτουρκισμό και τον εθνικισμό, δεν
θα μπορούσε να υπάρξει καμία εθνική
συνεννόηση στα θέματα του κυπριακού.
Ούτε ο θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου
θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά
ούτε θα υπήρχε μια κοινή στάση
απέναντι στο κυπριακό πρόβλημα».
Κλείνω την παρένθεση και
επανέρχομαι στο θέμα του δημάρχου
Ξάνθης ο οποίος εξέδωσε μία
εξαιρετική ανακοίνωση για να
απαντήσει στους επικριτές του.
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Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Τσέπελη «η
παρουσία της δημοτικής αρχής στα
εγκαίνια ενός Συλλόγου με νόμιμα
αναγνωρισμένο καταστατικό είχε μια
προφανή συμβολική αξία: υποδηλώνει
τη σθεναρή προσήλωση του Δήμου
Ξάνθης στη θεμελιώδη αρχή της
ισότιμης αποδοχής όλων των πολιτών,
όπως εκφράζεται σ’ όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κεκτημένο της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Υπενθυμίζει παράλληλα σε όλους πως η
Δημοτική αρχή είναι στην Ξάνθη
εκφραστής των πολιτών σε μια
ευνομούμενη πολιτεία, συνιστά κύτταρο
δημοκρατίας, μοχλό
κοινωνικοοικονομικής προόδου και
κυρίως θεσμό διαφύλαξης της
κοινωνικής συνοχής».
«Ας πάψουν λοιπόν να ανασύρουν
φαντάσματα και να αναζητούν εύσημα
σε ομάδες με τραυματικές εμπειρίες
όσοι, προωθώντας τη ρητορική του
μίσους και των διακρίσεων, υπηρετούν
τα σχέδια αυτών που ονειρεύονται να
υπονομεύσουν τις παραδειγματικές
σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών
ομάδων στην περιοχή».
Με αυτή την τελευταία επωδό του
δημάρχου Ξάνθης την οποία και
προσυπογράφω απόλυτα κλείνω το
σημερινό μου κείμενο οφείλοντας
παράλληλα μια διευκρίνιση μόνο για
τον τίτλο που αναφέρεται στην «μη
συμμόρφωση προς τας υποδείξεις».
Πρόκειται για στίχο από τραγούδι του
Μίκη Θεοδωράκη, ωδή προς όλους
εκείνους τους αγωνιστές που μέσα
στους χαλεπούς καιρούς της
δικτατορίας έκαναν τον αγώνα τους,
υφιστάμενοι διώξεις και εκτοπίσεις
διότι πολύ απλά «δεν συμμορφωνόταν
προς τα υποδείξεις».

İlhan Ahmet’ten emekliler için soru
RODOP KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet, Yunanistan dışında, Avrupa
Birliği’ne üye olmayan ülkelerde
yaşayan vatandaşlardan emeklilik
hakkı kazananlarda yapılan maaş
kesintilerini meclis gündemine taşıdı.
İlhan Ahmet, milletvekilleri Yorgos
Mulkiotis ve Hara Kefalidu ile birlikte
hazırladığı soru önergesinde, söz
konusu sigortalı hak sahiplerinin
emekli maaşlarında haksız kesinti
yapılmasına yol açan yasa maddesiyle
ilgili düzenleme talebini, Ekonomi ve
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlarının
dikkatine sundu.
Soru önergesinde, “4387/2016 sayı
ve tarihli (
85/ /12-5-2016) mevcut
yasaya göre, bahse konu hak
sahiplerinden 40 yıl Yunanistan’da
ikamet etmiş olma şartı aranmakta,
aksi halde her yıl için maaşlarından
1/40 miktarında kesinti yapılmaktadır.
Bu durum özellikle Avrupa Birliği üyesi
olmayan ülkelerde yaşayan Yunan
vatandaşlarından emeklilik hakkı
kazananları doğrudan olumsuz
etkilemektedir.” diye belirtildi.
İlgili bakanlardan, mevcut yasada
Avrupa Birliği’ne üye olmayan
ülkelerde yaşayan vatandaşlardan
sigortalı hak sahipleri için 40 yıl olarak
aranan Yunanistan’daki daimi ve yasal
ikametgah şartında azalma ya da bu

şartı tamamen kaldırma şeklinde yeni
bir düzenleme yapılması istendi.
55-67 YAŞ GRUBUNDAKİ İŞSİZLERE
UZUN SÜRELİ İSTİHDAM TALEBİ
Bu arada Rodop milletvekili İlhan
Ahmet, 55 - 67 yaş grubundaki uzun
vadeli işsizlere istihdam sağlayan
programın devamıyla ilgili talebi
Çalışma Bakanı’na iletti.
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı’na
yönelik soru önergesinde milletvekili
Ahmet, İş ve İşçi Bulma Kurumu
(OAED) tarafından uygulanan ve Aralık
2019’da sona erecek söz konusu
programın (
’ 2307/7-7-2017)
uzatılarak, uygulanmaya devam
etmesini talep etti.
Programın sona ermesi halinde,
programdan yararlanan kişilerin
yeniden işsizliğe sürüklenme
tehlikesine işaret eden İlhan Ahmet,
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı’na, 55 67 yaş grubundaki uzun vadeli işsizlere
istihdam sağlayan ve yerel yönetim
işletmelerinin yanı sıra kamu ve özel
sektör işletmelerine de destek (teşvik)
veren bu programın Aralık 2019
tarihinden sonra da devam edip
etmeyeceğini sordu.
İlhan Ahmet ayrıca, söz konusu
kişilerin işsiz kalması halinde İşsizlik
Fonu’na (Tamio Anergias) dahil olup

olmamaları hakkında ilgili bakanlıkça
nasıl bir karar alındığının da yanıtını
istedi.

“YDP HÜKÜMETİ SOSYAL DEVLET
OLMA SINAVI VERECEK”
Öte yandan konuyla ilgili yaptığı kısa
değerlendirmede milletvekili İlhan
Ahmet, “Toplumumuz içindeki en
hassas gruplardan olan 55 – 67 yaş
grubu işsizlerin istihdamına yönelik
kalıcı ve sürdürülebilir politikaları
hayata geçirmeyi veya sona erdirmeyi

tercih etmek, şüphesiz ki Çalışma ve
Sosyal İşler Bakanlığı’nın ilk
sınavlarından biri olacaktır. Böylece
Yeni Demokrasi hükümetinin, sosyal
devlet ilkesine ne derece bağlı olduğu
da iktidarlarının ilk altı ayında kendini
göstermiş olacaktır. Ayrıca toplumun
her kesiminde mevcut hükümet
hakkında, iktidarları süresince
vatandaşlara karşı bu ilkenin
yükümlülüklerini yerine getirip
getirmeyeceğine dair soru işaretlerine
neden olacaktır” diye belirtti.

GÜNDEM haber
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Hukuk ve Demokrasi
Kurumu’ndan
Işık Sadık Ahmet’e ödül
TÜRKİYE’deki Hukuk ve
Demokrasi Kurumu, Batı
Trakya Türklerinin lideri ve
DEB Partisi kurucusu merhum
Dr. Sadık Ahmet’in eşi, DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet’i ödüle layık
gördü.
18 Ekim Cuma günü
Ankara’da düzenlenen
törende, söz konusu ödülün
merhum Dr.Sadık Ahmet’in
azınlık davasına adalet
yolunda yaptığı katkılardan ve
eşi Işık Sadık Ahmet’e de bu
davaya bugüne kadar olan
katkılarından dolayı verildiği
ifade edildi.
Ödül töreni sonrası
açıklamalarda bulunan Işık
Sadık Ahmet, “Ödül töreni
sırasında bir anda eşim Sadık
Ahmet’e hakim karşısında
yapılanlar ve hakimin

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Huzur ve güven ortamı

İ

söyledikleri aklıma geldi.
Hakimin, ‘Madem ki sen
Türksün Türkiye’ye git’
sözlerini hala unutamıyorum.
Bugün aldığım ödüle gelince
hayatımda gurur duyduğum en
önemli ödüllerden biri. Bu

kadar hakim, savcı, avukat ve
mahkeme başkanları, yargının
en üst düzeyleriyle birarada
olmamıştım. Emeği geçenlere
teşekkür ederim” ifadelerini
kullandı.

Yassıören’de “Kışa
Merhaba” etkinliği
YASSIÖREN Spor
Kültür ve Eğitim
Derneği, 20 Ekim Pazar
günü “Kışa Merhaba”
etkinliği düzenledi.
Yassıören
meydanında düzenlenen
etkinlikte İskeçe Türk
Birliği müzik korosu
öğrencileri konser verdi,
folklor ekibi gösteri
sundu. Aslen Yassıören
köyünden olan ve
Kireççiler köyünde
ikamet eden Mümin
Kadri ve Ahmet
Kırali’nin sunduğu Türk
halk müziği konseri de
beğeniyle izlendi.
Etkinlik çerçevesinde
düzenlenen kermeste ise
katılımcılar Yassıören’in
geleneksel lezzetlerini
deneme fırsatı buldu.
Yassıören köyündeki
etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediye
Başkanı Rıdvan Deli
Hüseyin, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı,
İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, yerel
yöneticiler ve çok sayıda
soydaş katıldı.

Ahmet HRALOĞLU

nsanoğlu yeryüzünde
Allah’ın çizdiği sınırlar ve
sunduğu nimetler
sayesinde huzur ve güven içinde
hayatını sürdürmektedir.
Dünyada bu huzur ve güven
ortamının sağlanması için insan,
Rabbimizin koyduğu sınırları
aşmayıp uymakla ve sunduğu
nimetlere nankörlük etmeyip
şükretmekle sorumludur.
İnsanlık bu sorumluluğu yerine
getirdiği ölçüde, huzur ve güven
içinde olur.
İslam, Allah’ın sonsuz
merhamet ve şefkatinin
yeryüzünde tecelli ettiği huzur
ve barış dolu bir hayatı
insanlara sunmak için indirilmiş
bir dindir. Allah tüm insanları,
yeryüzünde merhametin,
şefkatin, hoşgörünün ve barışın
yaşanabileceği model olarak
İslam ahlakına çağırmaktadır.
Bakara Suresi’nin 208. ayetinde
şöyle buyurulmaktadır:
“Ey iman edenler, hepiniz
topluca “barış ve güvenliğe”
(Silm’e, İslam’a) girin ve
şeytanın adımlarını izlemeyin.
Çünkü o, size apaçık bir
düşmandır.”
Ayette görüldüğü gibi Allah,
insanların “güvenliği”nin ancak
İslam’a girilmesi, Kur’an
ahlakının yaşanmasıyla
sağlanabileceğini
bildirmektedir.
Görüldüğü gibi, dinimiz İslâm
sevgi ve güven üzerine
kurulmuştur. Burada kast
olunan gerçek sevgi; kuru laftan
ibaret olmayıp sadece iyi
günlerde değil, sıkıntılı
zamanlarda da elinden tutacak,
üzüntüsünü paylaşacak
duygular içinde olmaktır. Bu
manada imanla yoğrulmuş sevgi
hamuru; “kendisi için sevip arzu
ettiği şeyi, yanındaki için de
sevip arzu eder” kaidesine göre
kurulmuştur.
Allah, insanlara kötülük
yapmaktan sakınmalarını da
emretmiş; küfrü, fıskı, isyanı,
zulmü, zorbalığı, öldürmeyi, kan
dökmeyi yasaklamıştır. Allah’ın
bu emrine uymayanlar, ayetin
ifadesiyle “şeytanın adımlarını
izleyenler” olarak
nitelendirilmiş ve açıkça Allah’ın
haram kıldığı bir tutum içerisine
girmişlerdir. Kur’an’da bu
konudaki birçok ayetten sadece
iki tanesi şöyledir:
“Allah’a verdikleri sözü, onu
kesin olarak onayladıktan sonra
bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını
emrettiği şeyi kesip-koparanlar
ve yeryüzünde bozgunculuk

çıkaranlar; işte onlar, lanet
onlar içindir ve yurdun kötü
olanı da onlar içindir.” (Rad13/,
25)
“Allah’ın sana verdiğiyle
ahiret yurdunu ara, dünyadan
da kendi payını (nasibini)
unutma. Allah’ın sana ihsan
ettiği gibi, sen de ihsanda bulun
ve yeryüzünde bozgunculuk
arama. Çünkü Allah,
bozgunculuk yapanları
sevmez.” (Kasas, 28/77)
Görüldüğü gibi, Allah, İslam
dininde, terör, şiddet
anlamlarını da kapsayan her
türlü bozgunculuk hareketini
yasaklamış ve bu tür bir eylem
içinde olanları lanetlemiştir.
Müslüman dünyayı
güzelleştiren, imar eden
insandır.
Bir insanı suçsuz yere
öldürmek, Kur’an’a göre en
büyük günahlardan biridir:
“Kim bir canı, bir başka cana
ya da yeryüzündeki bir fesada
karşılık olmaksızın (haksız yere)
öldürürse, sanki bütün insanları
öldürmüş gibi olur. Kim de bir
can kurtarırsa bütün insanların
hayatını kurtarmış gibi olur.
Andolsun, elçilerimiz onlara
apaçık belgelerle gelmişlerdir.
Sonra bunun ardından onlardan
bir çoğu yeryüzünde ölçüyü
taşıranlardır.” (Maide, 5/32)
“Ve onlar, Allah ile beraber
başka bir ilaha tapmazlar.
Allah’ın haram kıldığı canı
haksız yere öldürmezler ve zina
etmezler. Kim bunları yaparsa
‘ağır bir ceza ile’
karşılaşır.” (Furkan, 25/68)
Yukarıdaki ayetlerde
görüldüğü gibi, masum insanları
haksız yere öldüren kişiler
büyük bir azapla tehdit
edilmişlerdir. Allah tek bir kişiyi
öldürmenin, tüm insanları
öldürmek kadar ağır bir suç
olduğunu haber vermiştir.
Allah’ın sınırlarını koruyan bir
insanın değil binlerce masum
insanı katletmek, tek bir insana
bile zarar vermesi söz konusu
olamaz. Dünyada adaletten
kaçarak cezadan kurtulacağını
sananlar, öldükten sonra,
ahirette Allah’ın huzurunda
verecekleri hesaptan asla
kaçamayacaklardır. İşte bu
nedenle ölümlerinin ardından
Allah’a hesap vereceklerini
bilen müminler Allah’ın
sınırlarını korumakta büyük bir
titizlik gösterirler.
Dünyamızda huzur ve güven
ortamının sağlanması için
Allah’ın sınırlarını koruyalım.
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Yerel meclis başkanlarına
imza yetkisi verildi

Çocuğa tuvalet eğitimi
nasıl verilmelidir?

T

uvalet eğitimi genelde
1,5-2 yaş arasında
verilmektedir. Daha
erken bir tuvalet eğitimi
vermek veya geç kalmak,
çocuklarda tuvalet alışkanlığı
problemlerine yol açabilir. Bu
döneme gelen çocuk, tuvalet
eğitimine hazır olduğunun
bazı işaretlerini verir.
Bunlardan bazıları şu şekilde
sıralanabilir: Çocuk, 1-2 saat
kuru kalabilir, tuvaletinin
geldiğini farkeder ve ara sıra
gündüz uykularından kuru
kalkmaya başlar. Çocuk genel
gelişim seviyesi olarak yaşına
uygun seyir izliyorsa, bu
eğitimi almaya hazır demektir.
Çocuğun tuvalet eğitimi
başlangıçta lazımlık ile
yapılırsa daha iyi olur. Bu
durum, çocuğun tuvalete
alışmasını kolaylaştırır.
Çocuk, tuvaleti geldiğinin
tahmin edildiği bir zamanda
lazımlığa oturtulur. Tuvaletini
yaptığında da ödüllendirilir.
Bu konuda çok ısrarcı ve
disiplinli olmamak gerekir.
Zamanla çocuğun tuvalet
alışkanlığı düzene girecektir.
Uygun yönlendirme ile olayı
zamana bırakmak gerekir.
Çok titiz, aşırı katı
uygulamalar, çocukların
anneye öfke duymalarına, öz
güvenlerini kaybetmelerine
sebep olabilir. Sürekli bez
bağlamak ve çocuğun yaşına
uygun davranmamak (bebeksi
davranışlarını desteklemek)
da tuvalet alışkanlığının
gecikmesine neden olabilir.
Aynı zamanda bedensel ve
genetik etkileri de
unutmamak gerekir. Belli bir
yaşa, 5 yaş gibi, gelindiği

halde, çabalara rağmen hala
bu alışkanlığın kazanılmamış
olması durumunda ise bir
uzmana başvurmak gerekir.
Çünkü bu yaştan sonra altı
ıslatma problemi tedavi
edilmelidir.
Bazı anneler, çocukları
büyüdüğü halde bez
bağlamaya devam ederek
çocuğun tuvalet eğitimini
geciktirirler. Çocuğun tuvalet
alışkanlığı kazanması için
böyle bir uygulama
sakıncalıdır.
Çocuğun lazımlığa
tuvaletini yaptığında uygun
bir ödüllendirme yerinde olur:
Aferin, akıllı çocuk, temiz
çocuk gibi sözler veya başını
okşama, öpme, kucaklama
gibi ödüller.
Tuvalet eğitimini bir
pazarlık ve bir işkence haline
getirmemek gerekir.
Yukarıda sayılanları
yaptıktan sonra, hala çocuk
bu alışkanlığı kazanmamışsa,
2-3 ay eğitime ara verip, hazır
olunca yeniden başlamak
uygun olur.
Kardeş doğumu, aşırı
ilgilenme ya da çocuğa az
vakit ayırma, ilgilenmeme gibi
stres oluşturabilecek
etkenler, tuvalet alışkanlığının
kazanılmasını olumsuz etkiler.
Bunlara dikkat ederek ve
çocuğumuza her zaman
olduğu gibi bu süreçte de
sevgiyle yaklaşarak bunu
başarmaya çalışmalıyız.
Çocuğa bağırmak ya da onu
cazalandırmak yapılabilecek
en büyük yanlıştır.
Segiyle geçireceğiniz bir
hafta dilerim.

YASSIKÖY Belediye Başkanı
Önder Mümin, belediyedeki
yerel meclis başkanlarına
(muhtar) imza yetkisi verdiğini
açıkladı.
Önder Mümin, bu amaçla
belediye genelindeki yerel
meclis başkanlarıyla bir toplantı
gerçekleştirdi. 18 Ekim Cuma
günü, Yassıköy Belediyesi’nde
gerçekleşen toplantıda Önder
Mümin, halk arasında “muhtar”
olarak bilinen yerel meclis

başkanlarına imza yetkisi
verdiğini açıkladı.
Önder Mümin, daha önce
Yassıköy Belediyesi’ndeki yerel
meclis başkanlarının imza
yetkisi olmadığını ifade etti.
Yassıköy Belediye Başkanı,
toplantının sonunda tüm yerel
meclis başkanlarına
görevlerinde başarılar diledi.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Başkanı Önder Mümin, 20 Ekim
Pazar günü “Yassıköy Kan Bağışı
Derneği”nin düzenlediği kan
bağışı kampanyasına katıldı.
Kan bağışında bulunmanın
önemine değinen Önder Mümin,
sağlık durumu iyi olan herkesin
düzenli bir şekilde kan vermesi
gerektiğini vurguladı.
Önder Mümin ayrıca gönüllü
olarak kemik iliği bağışında
bulundu.

Bu arada Yassıköy Belediye

Kozlukebir Belediyesi’nden
tiyatro ve müzik kursları
RODOP iline bağlı Kozlukebir Belediyesi, anaokulu
ve ilkokul çocukları için tiyatro, ilkokul 4. sınıf ve üstü
çocukları için müzik kursları yapılacağını açıkladı.
Ücretsiz olarak verilecek kursların kayıtları 23 Ekim
Çarşamba günü başladı ve 31 Ekim Perşembe günü
sona erecek.
Kozlukebir Belediyesi tarafından yapılan
açıklamada, “Kozlukebir Belediyesi sosyal belediyecilik
anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Belediyemiz
gençlere yönelik sinema, folklor ve spor faaliyetlerinin
yanında kültür sanat alanında da önemli bir eksikliği
giderecek bir çalışmaya daha imza atıyor.
Bu kapsamda anaokulu ve ilkokul çocuklarına
yönelik tiyatro , ilkokul 4. sınıf ve üstü çocuklarına ise
müzik kursları başlayacaktır.” denildi.
İlgilenenlerin, 08:00 – 14:30 saatleri arasında
6980316496 numaralı telefondan kayıt yaptırabileceği
belirtildi.

“Paşa Mehmet” vefat etti
GÜMÜLCİNE’nin tanınmış
esnaflarından kahveci “Paşa Mehmet”
(Mehmet Yusufoğlu) vefat etti.
Gümülcineliler arasında “Paşa
Mehmet” olarak tanınan ve yıllarca
Gümülcine şehir meydanında çınar
altındaki kahvehaneyi işleten Mehmet
Yusufoğlu vefat etti.
1933 yılında Gümülcine’de dünyaya
gelen Mehmet Yusufoğlu, babalarından
kendilerine kalan şehir meydanında
büyük çınarın yanındaki kahvehaneyi
yıllarca ağabeyi Mustafa Yusufoğlu ile

birlikte çalıştırdı. Şehir meydanındaki
birkaç Türk azınlık esnafından biri olan
“Paşa Mehmet” 1990’ların başlarında
emekli oldu.
Uzun yıllar Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin de müdavimlerinden olan
“Paşa Mehmet” doğduğu ve ikamet
ettiği Gümülcine Yenicemahalle
Camii’ndeki ikindi namazından sonra
son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun
cenaze namazını aynı zamanda
komşusu olan Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif kıldırdı.
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2019 Ballon d'Or adayları açıklandı
FRANCE Football dergisi,
2019 Altın Top ödülüne aday 30
futbolcuyu belirledi. France
Football dergisinin 1956-2009
yıllarında dağıttığı Altın Top
ödülü ile FIFA'nın 1991-2009
senelerinde verdiği Yılın
Futbolcusu ödülü, 2010'da
"FIFA Altın Top" adı altında
birleşmişti. FIFA ile France
Football, FIFA Altın Top ismiyle
2010'dan itibaren verilen yılın
futbolcusu ödülünün
ortaklığına 2016'da son
vermişti.
2019 Altın Top ödülüne aday
gösterilen futbolcular şunlar:
Virgil van Dijk (Liverpool)
Bernardo Silva (Man. City)
Son Heung-min (Tottenham)
Robert Lewandowski
(Bayern Münih)
Roberto Firmino (Liverpool)
Alisson (Liverpool)
Matthijs de Ligt (Juventus)
Karim Benzema (Real
Madrid)
Georginio Wijnaldum
(Liverpool)
Sergio Aguero (Man.City)

Barcelona-R. Madrid
maçı tarihi açıklandı

Frenkie de Jong (Barcelona)
Hugo Lloris (Tottenham)
Dusan Tadic (Ajax)
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Kylian Mbappe (PSG)
Trent Alexander-Arnold
(Liverpool)
Donny van de Beek (Ajax)
Pierre-Emerick Aubameyang

(Arsenal)
Marc-Andre ter Stegen
(Barcelona)
Sadio Mane (Liverpool)
Lionel Messi (Barcelona)
Riyad Mahrez (Man. City)
Kevin de Bruyne (Man. City)
Kalidou Koulibaly (Napoli)
Antoine Griezmann

(Barcelona)
Eden Hazard (Real Madrid)
Muhammed Salah
(Liverpool)
Marquinhos (PSG)
Raheem Sterling
(Manchester City)
Joao Felix (Atletico Madrid)

Şampiyon sporcu ötenazi
ile yaşamına son verdi

NBA'in en çok kazananı
yine LeBron James
AMERİKAN Basketbol Ligi'nin en fazla kazanan
oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles
Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.
Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba
katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok
kazanan NBA oyuncularına yer verildi. LeBron James, 55
milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık
geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan
basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada
Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon,
Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla
James'i takip etti.
NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:
1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon
dolar
2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon
3. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon
4. Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon
5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon
6. Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon
7. Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon
8. Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon
9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8
milyon
10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 43,8 milyon

KATALONYA’DA çıkan olaylar
nedeniyle ertelenen
Barcelona-Real Madrid
maçının yeni tarihi belli oldu.
Lig komitesi, 10. hafta
maçının 18 Aralık Çarşamba
gününe alındığını duyurdu.
Hatırlanacağı üzere
İspanya’da Yüksek
Mahkeme’nin tutuklu
yargılanan dokuz Katalan
siyasetçi hakkında
mahkumiyet kararı
vermesinin ardından,
Barselona merkezli gösteriler
başlamış ve bir çok kişi çıkan
olaylarda yaralanmıştı. Bunun
üzerine İspanya hükümetinin
talebiyle 26 Ekim’de
oynanması gereken Barcelona
- Real Madrid maçı
ertelenmişti.

Bayern Münih’te
Lucas Hernandez
şoku
TEKERLEKLİ sandalye ile
katıldığı dünya ve olimpiyat
şampiyonalarında çok sayıda
madalya elde eden 40 yaşındaki
Belçikalı kadın sporcu Marieke
Vervoort, ötanaziyle hayatını
sonlandırdı. Londra'daki
Paralimpik Oyunları'nda 100
metre tekerlekli sandalye
yarışında altın madalya alan
sporcu, 2015'te Katar'ın başkenti
Doha'daki Dünya Kupası'nda 100,
200 ve 400 metre yarışlarında üç
altın madalya birden kazandı.
21 yaşından bu yana omurilikte
gelişerek kasların giderek
güçsüzleşmesine yol açan ve
tedavisi mümkün olmayan
"miyelopati" hastalığı ile
mücadele eden Belçikalı sporcu,
hastalığının ilerlemesi ve
dayanılmaz acıları nedeniyle

2016'da Rio'da ilk kez ötanazi
olasılığından söz etmişti. Belçikalı
sporcu, ağrılarının katlanamaz
hale gelmesi durumunda ötanazi
istediğini söylemiş, "Ne zaman
duracağıma kendim karar vermek
istiyorum. Bir şey ya olmalı ya da
insanca kalmalı. Bu artık böyle
değil. Bu kadar yeter. Bilincimi
yitirip acı içinde yatağa mahkum
olmak istemiyorum" diyen
Vervoort, geçen Ocak ayında
ötanaziye karar verdiğini
açıklamış, en zorunun ise ölüm
tarihini seçmek olduğunu
söylemişti. Ünlü sporcunun
yaşadığı Diest kasabasının
Belediye Başkanı Christopie De
Graef, Twitter üzerinden,
Vervoort'un 22 Ekim Salı gecesi
ötanazi sonucu yaşamına son
verdiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
oynanan Olympiakos maçında
sakatlanan Bayern Münih'in
Fransız savunmacısı Lucas
Hernandez'in, sağ ayak bileği
iç bağlarında kısmi yırtık
tespit edildi.
Alman kulübünden yapılan
açıklamada yıldız
futbolcunun sağ ayak bileği iç
bağlarında kısmi yırtık tespit
edildiği ve uzun süre
sahalardan uzak kalacağı
belirtildi.
Bayern Münih'in Augsburg’la
oynadığı son lig maçında da
Niklas Süle, sol diz ön çapraz
bağındaki yırtık nedeniyle
ameliyat edilmişti. İki
futbolcunun da uzun süre
sahalara dönmesi
beklenmiyor.
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Nağmeler motiflerle birleşti
İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB)
“Nağmeler Eşliğinde; Renklerimiz,
Motiflerimiz, Lezzetlerimiz” adı altında
gerçekleştirdiği etkinlik yoğun bir
katılımla yapıldı.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) İskeçe’de
faaliyete geçen yeni şubesinde yapılan
etkinlik 19 Ekim Cumartesi günü
düzenlendi.
Etkinlikte, İTB’ye bağlı faaliyet
gösteren biçki – dikiş – nakış kursları
çalışmaları ve resim kursu öğrencilerinin
çalışmaları sergilendi. Katılımcılara,
kurs öğrencileri tarafından hazırlanan
İskeçe’ye ait yöresel yiyecekler ikram
edildi. Konuklar, geleneksel kıyafet
giymiş kızlar tarafından çiçeklerle
karşılandı.
Etkinliğin sunuculuğunu İTB yönetim
kurulu üyesi Sevil Şerifoğlu yaptı.

İTB BAŞKANI OZAN AHMETOĞLU
Etkinlik protokol konuşmaları ile
başladı. Konuşmasına, salonu dolduran
katılımcılara teşekkür ederek başlayan
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Bizler
hepimiz birlik içinde olduğumuz zaman
çok güçlüyüz. Hep birlikte
başarabileceğimiz çok güzel şeyler var.
Bugün burada İTB çatısı altında faaliyet
gösteren biçki dikiş nakış kursları ile
resim kursumuzun eserleri sergileniyor.
Bu kurslar çocuklarımızın ve
kadınlarımızın sosyalleşmeleri için
önemli bir misyonu 30 yıldır yerine
getiriyor. Bu kurslarımızı daha da
geliştirerek halkımıza hizmet götürme
konusunda çok daha faydalı işler
yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu
akşam kurslarımızın sergisi dışında yine
İTB’nin yenilenmiş Türk Halk Müziği

Korosu’nun ilk konserini de dinleme
fırsatı bulacağız.
İTB olarak bir yandan kültürümüzü
ayakta tutan etkinlikleri hayata
geçirirken, bir yandan da İTB’nin 36
yıllık hukuk mücadelesini sürdürüyoruz.
Ben buradan tüm kurumlarımıza İskeçe
Türk Birliği çatısı altında birleştikleri için
ve bu güzel birlik ve beraberlik
fotoğrafını verdikleri için teşekkür
ediyorum. Özel bir teşekkürü de İTB’nin
ve İskeçe’nin her türlü kültürel
faaliyetine katılarak bizim yanımızda
olan anavatanımız Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu sayın Murat
Ömeroğlu’na etmek istiyorum.”
ifadelerini kullandı.

BTAYTD BAŞKANI
HÜSEYİN BALTACI
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Başkanı Hüseyin
Baltacı konuşmasında, “Bizler kültürü,
müziği hatta dernekçiliği bile İTB çatısı
altında tanıdık ve öğrendik. İTB bizim 90
yıllık bir çınarımız. Bugün burada
karşılaştığımız tablo bizleri çok mutlu
ediyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz
bizlere güç katıyor ve ileride daha da
büyük işler başaracağımız konusunda
bizlere umut veriyor.” dedi.

MUSTAFÇOVA BELEDİYE BAŞKANI
RIDVAN DELİHÜSEYİN
İskeçe’nin tek Türk belediye başkanı
olan Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüseyin, “Bugün burada
kadınlarımızın el emeklerinin karşılığı
olan ürünleri görüyoruz. Ben tüm
kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum.
Bundan sonra da çok daha büyük
sergilerde ve etkinliklerde tekrar
görüşmeyi ümit ediyorum.
Kadınlarımıza bundan sonraki
çalışmalarında başarılar ve kolaylık
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İSKEÇE MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek yaptığı konuşmada, dikiş-nakış
ve el sanatlarının ve söz konusu
kursların kültürümüz açısında çok
önemli olduğunu vurguladı. Milletvekili
Zeybek şöyle konuştu: “Bir toplumu
toplum yapan ögeler vardır. Bunlar din,
dil ve kültürdür. Kültürüne sahip
çıkmayan bir toplum yok olmaya
mahkumdur. Ben buradan İTB
başkanına, yönetimine ve
kursiyerlerimize kültürümüze sahip
çıktıkları için, geçmişi geleceğe
taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Bir
toplum geçmişini bilmeli ki, geleceğine
daha güçlü bakabilsin. O yüzden burada
kadınlarımız önemli bir rolü
üstleniyorlar. Kendilerine teşekkür
ediyor ve güzel çalışmalarından dolayı

tebrik ediyorum.” dedi.

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete etkinliğin
organize edilmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ederek, “Bugün burada
İskeçemizin Ova bölgesi olsun, Balkan
bölgesindeki köylerden olsun bir çok el
emeği ürünü görme fırsatı buluyoruz.
Her bölgenin kendine has ürünleri,
bizlere kültürümüzün zenginliğini
gösteriyor. Ben tüm kadınlarımızı tebrik
ediyorum. Her sene olduğu gibi yine çok
güzel eserler var. Allah azminizi ve
gücünüzü arttırsın. Rabbim birlik
beraberlik içerisinde yapacağımız güzel
şeylerde buluşmayı tekrar nasip
eylesin.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSU
MURAT ÖMEROĞLU
Protokol konuşmalarında son olarak
sözü alan Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, “Bu
güzel sergide emeği geçen herkesi
gönülden tebrik ediyorum. Özellikle de
kursiyerlerimizi ve hocalarını ortaya

çıkardıkları bu güzel eserlerden dolayı
tebrik ediyorum ve bundan sonraki
çalışmalarında başarılar diliyorum.”
dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
kursiyerlere başarı belgeleri ve
sertifikaları verildi. Ayrıca kurs
öğretmenleri tarafından protokol
üyelerine hediyeler takdim edildi.
Etkinlik, İTB halk müziği korusunun
konseri ile devam etti. Koronun
performansı katılımcılar tarafından
beğeniyle izlendi.
Son olarak etkinliğe katılanlar, İTB
biçki – dikiş – nakış ve el sanatları
kursları ile resim kursunun sergisini
gezdi ve kurs öğretmenlerinden eserler
hakkında bilgi aldı.
Etkinliğe ayrıca İskeçe KİNAL
Milletvekili Burhan Baran, Rodop KİNAL
Milletvekili İlhan Ahmet’i temsilen
danışmanı Sibel Osmanoğlu, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Ramadan
Duban, Mustafa Şargo ve Bahri Belço,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Asbaşkanı Hasan Boşnak, yerel
yöneticiler, İTB eski başkanları ve çok
sayıda soydaş katıldı.

