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“Türk Azınlığın haklarını
korumaya devam edeceğiz”

Batı Trakyalı müftüler anavatan Türkiye’nin başkenti Ankara’da devlet
yetkilileri tarafından kabul edildi. İbrahim Şerif ve Ahmet Mete,
Türkiye Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Şentop ve YTB
Başkanı Eren ile görüştü.
GÜMÜLCİNE ve
İskeçe seçilmiş
müftülerini kabul
eden Türkiye
Dışişleri Bakanı
Mevlut Çavuşoğlu,
görüşmeyle ilgili
“Yunanistan’daki
Müslüman Türk
Azınlığın Atina ve
Lozan
Antlaşmalarından
kaynaklanan
haklarını korumaya
devam edeceğiz.
Baskılara karşı
yılmayan
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’ye
desteğimizi
yineledik.”
açıklamasını yaptı.
»3

Şimdi de
azınlık
okullarının
bildiriminde
sorun
yaşanıyor

“Mahkeme kararı hayal kırıklığı”
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek’in İskeçe’de yayın
yapan Mahitis gazetesi sahibi Panos
Papadopulos aleyhine açtığı dava
beraatla sonuçlandı.
Savcının, Mahitis gazetesi sahibi
Panos Papadopulos’un bayrakla
ilgili haberlerinin yalan olduğunun
anlaşıldığını söyleyip “iftira”
suçlamasından ceza almamasını
ancak “yalan haber”
suçlamasından ceza almasını talep
etmesine rağmen, mahkeme Panos
Papadopulos’un beraatine karar
verdi.
» 9, 10

TAŞINMAZ malların
bildirimlerimi devam ederken,
bazı bölgelerde azınlık
okullarının köylerdeki vakıf
idare heyetleri (mütevelli)
tarafından Tapu - Kadastro’ya
bildirimi kabul edilmedi. Bu
durum azınlık içerisinde
tepkiyle karşılandı.
»8

dünya

12’de

Arnavutluk’ta
6,3 büyüklüğünde
deprem

bilim
Ömür boyu
kullanılan parolaya
7’de
dikkat

ekonomi

spor

İskeçe
Kooperatif’ten
Yarı Maratonu’na
belediye başkanlarına
12’de
15’te
rekor katılım
ziyaret

Millet
gazetesine
220 bin euroluk
tazminat davası
Mehmet Emin Şinikoğlu ve Cemali
Meço, Millet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Cengiz Ömer’e ve
gazetenin başyazarı Feyzullah Hasan
Kâhya’ya tazminat davası açtı.
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BM’den
Atina’ya
sığınmacı
çağrısı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiseri Filippo Grandi, Atina’ya
mülteci kamplarındaki koşulları
iyileştirme çağrısı yaptı. Grandi,
Avrupa’nın sığınmacı çocukları
korumak için daha fazla çaba
göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

»11

Kadın
Platformu’ndan
sağlık paneli
BATI Trakya Türk Kadın Platformu
“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Aile” panelin
konuşmacıları, Gümülcineli Prof. Dr.
Ömer Devecioğlu ile Prof. Dr. Lemi
İbrahimoğlu olacak.
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“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” vizyonda
DÜNYA spor tarihine damga
vuran Naim Süleymanoğlu’nun
hayatını anlatan “Cep Herkülü:
Naim Süleymanoğlu” adlı film
Türkiye’de vizyona girdi.
2017 yılında aramızdan
ayrılan Naim Süleymanoğlu’nun
başarılarla ve zorluklarla dolu
hayat hikayesini anlatan “Cep
Herkülü: Naim
Süleymanoğlu” filminin galası
geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Galaya filmin yapımcısı Mustafa
Uslu ve oyuncu eşi Sinem Öztürk,
yönetmen Özer
Fevzioğlu, filmde
Naim
Süleymanoğlu’nu
canlandıran
oyuncu Hayat
Van Eck, efsane
haltercinin ilk
antrenörü Enver
Türkileri’yi
canlandıran
Gürkan Uygun,
filmin
oyuncularından
Yetkin Dikinciler,
Renan Bilek,
Ahmet Şenkaya,
Uğur Güneş,
Selen Öztürk’ün
yanı sıra efsane
sporcunun
kardeşi
Muharrem
Süleymanoğlu,
eski milli halterci
Halil Mutlu,
Volkan Demirel
ile iş sanat ve
spor
dünyasından çok
sayıda isim katıldı.
Basın mensuplarına
açıklamada bulunan filmin
yapımcısı Mustafa Uslu, emeği
geçen tüm film ekibine teşekkür
ederek, “Yüreklerini, gönüllerini
ortaya koyarak, rollerinin
küçüklüğünü, büyüklüğüne
bakmadan herkes bu yapıtın
içerisinde oldu ve ebediyen yok
olmayacak bir film oldu. Türk
halkına hayırlı olsun.” dedi.
Filmin yönetmen koltuğuna
oturan Özer Feyzioğlu da
çekimlerin 4 buçuk ay gibi rekor
bir sürede geçtiğini belirterek
şunları anlattı: “Bilfiil her gün
setteydik. Türkiye’de çekildi.
Bulgaristan’ı hallaç pamuğu gibi
attık. Sofya, Mestanlı da çekimler
yaptık. Özellikle Bulgaristan’daki
dönemsel mekanlar gerçek
mekanlardır. Naim
Süleymanoğlu’nun gerçek
mahallesinde çektik. Sofya’da
yaptığımız çekimlerde Todor
Jivkov’un gerçek odasını
kullandık. Siyasi kararların
alındığı meclis odası da aynı
meclis odasıdır. Gerçek
mekanlarda, gerçek insanlarla
böyle bir film çekmek çok heyecan
vericiydi.”
Filmin başrol oyuncusu Hayat
Van Eck da Naim
Süleymanoğlu’nu
canlandırmaktan dolayı çok

gururlu olduğunu dile getirerek,
“Bu gurur büyük bir sorumluluktu
ve bu sorumluluğun üstesinden
gelmek yorucuydu. Elimizden
geleni yaptık. Umarım rahmetliye
layık bir eser ortaya
çıkarabilmişizdir.” diye konuştu.
Usta haltercinin babası
Süleyman Süleymanoğlu’nu
oynayan Yetkin Dikinciler de “Cep
Herkülü: Naim Süleymanoğlu”
adlı yapımın müthiş bir
motivasyon filmi olduğu
yorumunu yaparak, böyle bir
yapımda rol almaktan
dolayı mutlu ve
gururlu olduğunu
söyledi.

2017 yılında
aramızdan
ayrılan
Naim
Süleymanoğlu’nun
başarılarla
ve zorluklarla
dolu hayat
hikayesini
anlatan “Cep
Herkülü: Naim
Süleymanoğlu”
filmi,
Bulgaristan
Türkleri’nin
yaşadıkları
acılara parmak
basıyor. .

“BİZİM
İDOLÜMÜZDÜ”

Galaya konuk olan ve
3 kez olimpiyat, 5 kez
dünya, 10 kez de
Avrupa şampiyonluğu
elde eden ünlü halterci
Halil Mutlu da çok
duygulu ve heyecanlı
olduğunu söyleyerek
şöyle konuştu: “Naim
ağabey bizim için her
zaman kıymetli ve
değerliydi. Bugün bu
noktaya geldiysek,
onu örnek alarak
geldik. Naim
Ağabey’in hayatının
böyle bir projeyle film
olması bizler için gurur
verici. Her zaman
söylüyorum o bizim
idolümüzdü. Spora
başladığımda benim
ağabeyimdi. Belli bir
süre arkadaş olduk. Arkadaşlıktan
ziyade kardeşliğe kadar gittik. Çok
özel biriydi. Mekanı cennet
olsun.”

“17 Kasım” gösterileri olaylı geçti

FİLM HAKKINDA
Barış Pirhasan’ın senaryosunu
kaleme aldığı, yapımcılığını ise
Dijital Sanatlar’ın üstlendiği film
vizyona girdi.
Müziklerine Fahir
Atakoğlu’nun imza attığı filmde,
oyuncu kadrosunda ayrıca Levent
Ülgen, Renan Bilek, Barış
Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal
Başar, Maria Rumenava Sotirova,
Mehmet Esen, Evren Erler,
Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve
İsmail Hacıoğlu rol alıyor. Oyuncu
kadrosunda, filmde anlatılan
dönemde Bulgaristan’da bulunan
ve baskı dönemini yaşayan bir
aileden gelen oyuncu Ahmet
Şenkaya dikkat çekti.
“Dünyanın En İyi Sporcusu”
seçilen Naim Süleymanoğlu,
kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6
Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya
şampiyonluğuna imza atmasının
yanı sıra 3 olimpiyat altın
madalyasının da sahibi oldu.
Kendi ağırlığının 3 katından
fazlasını kaldırabilen tek sporcu
olarak da tarihe geçen
Süleymanoğlu, dünya rekoruna
ilk olarak 15 yaşındayken imza
attı.

ATİNA’da “Albaylar Cuntası”na karşı
gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl
dönümü kutlamaları kapsamında 10 binden
fazla eylemci, “17 Kasım Öğrenci Direnişi’nin”
sembolü Atina Teknik Üniversitesi’nden
(Politehnio), ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne
yürüdü.
Yoğun güvenlik önlemleri altında
gerçekleştirilen yürüyüşe sol gruplar ve çeşitli
öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti
mensupları katıldı.
Gösteri sırasında bir grup Amerikan bayrağı
yaktı.
ABD karşıtı sloganların atıldığı eylemde
ırkçılık, faşizm ve hükümetin ekonomi
politikasına karşı pankartlar taşındı.
Polis, yürüyüş sırasında Teknik Üniversite
çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde
gerçekleştirdiği operasyonlarda kendilerini
iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan
grup üyesi altı kişiyi gözaltına aldı.
Çevredeki binalarda yapılan aramalarda
yürüyüş sonrasında polislere karşı
kullanılmak üzere “anarşistlerce” bazı
binaların çatı katlarına gizlenmiş çok sayıda
molotofkokteyli, gaz maskeleri, havai fişek,
sopa, taş ve mermer parçaları ele geçirildi.
Öte yandan, yürüyüş sonrasında Eksarhia
semtinde toplanan “anarşist” gruplar ile polis
arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Sturnaras Caddesi’nde çöp bidonlarını

ateşe vererek bölgede önlem alan güvenlik
birimlerine taş ve sopa fırlatan göstericiler,
polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara
kaçarak dağıldı.
Güvenlik güçleri, 5 bin polisin görev yaptığı
gösterilere 18 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ile
Patra’taki yürüyüşlerin ardından çıkan
olaylara çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz
kullanarak müdahalede bulundu.

17 KASIM’DA NE OLDU?
Yunanistan’da her yıl kutlanan “17 Kasım
Öğrenci Direnişi”, 21 Nisan 1967’de askeri
darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı
başlayan halk hareketinin sembolü kabul
ediliyor.
Atina Teknik Üniversitesi’nin 14 Kasım
1973’te işgal edilmesiyle başlayan ve ülkenin
diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan
öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk
hareketine dönüşmüştü. Üniversite çevresinde
toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri
arasında çatışmalar sürerken 17 Kasım’da
sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş
kapısını kırarak içeri girmişti. Sabaha kadar
süren olaylarda, resmi belgelerde 39 kişinin
hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken
göstericiler, ölü sayısının en az 83 olduğunu
ve binlerce kişinin yaralandığını savunuyor.
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“Müslüman Türk
Azınlığın haklarını
korumaya devam
edeceğiz”
BATI Trakyalı müftüler anavatan
Türkiye’nin başkenti Ankara’da devlet
yetkilileri tarafından kabul edildi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop
tarafından kabul edildi. Müftüler, YTB
Başkanı Abdullah Eren’le de görüştü.

İLK GÖRÜŞME
DIŞİŞLERİ BAKANIYLA
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü.
Çavuşoğlu, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın Lozan ve Atina
antlaşmalarından doğan haklarını
korumaya devam edeceklerini
vurguladı.
Ankara’da 26 Kasım Salı günü
gerçekleşen görüşme ile ilgili olarak
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından şu
açıklamayı yaptı: “Yunanistan’daki
Müslüman Türk Azınlığın Atina ve Lozan
Antlaşmalarından kaynaklanan
haklarını korumaya devam edeceğiz.
Baskılara karşı yılmayan Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’ye desteğimizi yineledik.”
Görüşmeye Türkiye Diyanet İşleri

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Dışişleri
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da
katıldı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP
MÜFTÜLERLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
yapılan görüşmenin ardından, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Mustafa Şentop da müftüleri kabul etti.
Görüşme ile ilgili olarak sosyal medya
hesabından açıklama yapan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri
kullandı: “Batı Trakya’dan çok kıymetli
misafirlerimiz vardı. Gümülcine Müftüsü
Sayın İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü
Sayın Ahmet Mete’ye ziyaretleri için
teşekkür ediyorum.”

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN
İLE GÖRÜŞME
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Ankara ziyareti çerçevesinde T.C.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı Abdullah Eren ile de
görüştü.
Ankara’da 27 Kasım Çarşamba günü
gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak
YTB Başkanı Abdullah Eren sosyal
medya hesabından şu paylaşımda
bulundu: “İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif

hocalarımızı kurumumuzda misafir
ettik. Soydaşlarımızın ve Batı Trakya’nın
sorunlarını derinlemesine ele aldık.

Ziyaretleri için değerli hocalarımıza
teşekkür ederim.”

Anayasa değişikliği kabul edildi
ANAYASADA değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun tasarısı
Yunan Meclisi’nde yapılan
oylamada kabul edilerek
yasalaştı.
Parlamentoda beş gün süren
tartışmalar sonucunda hükümet
ve muhalefet arasında dokuz
maddede değişiklik yapılmasında
uzlaşma sağlanırken, muhalefet
partilerinin önerdiği bazı
değişikliler ise reddedildi.
Kanuna göre, anayasada
yapılan değişiklikler;
cumhurbaşkanı seçiminin, erken
seçim nedeniyle parlamentonun
feshinden bağımsız tutulması,
bakanlara görev süresi sonunda
da tanınan olası suçlardan
muafiyet sürecinin iptal edilmesi,
milletvekillerinin
dokunulmazlığının parlamento
çalışmalarıyla sınırlandırılması,
yurt dışında yaşayan Yunan
vatandaşlarına bulundukları
ülkede oy kullanma hakkı
tanınması ve bu uygulamanın
kolaylaştırılması, vatandaşlara

belirli bir sayıda imza toplamaları
durumunda parlamentoya kanun
tasarısı sunma hakkı tanınması
ve vatandaşların belirli bir gelire
sahip olmalarının devlet
tarafından güvence altına
alınması gibi hükümler içeriyor.
Oylama öncesinde ana
muhalefet Radikal Sol İttifak
Partisi’nin (SİRİZA),
cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesi ve
Yunanistan Komünist Partisi’nin
(KKE) ülkedeki yabancı askeri
üslerin iptal edilmesi ve yeni
üslere izin verilmemesine ilişkin
yasal değişiklik önerisi ise
hükümet tarafından reddedildi.
İLHAN AHMET GENEL
KURULDA KONUŞTU
Rodop KİNAL Partisi Milletvekili
İlhan Ahmet, 19 Kasım Salı günü,
anayasa değişikliklerinin
görüşüldüğü meclis genel
kurulunda konuştu.
Yasa tasarısının din
özgürlüğünü ilgilendiren 13.

maddesi hakkında söz alan İlhan Ahmet, konuyla
ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
şu ifadeleri kullandı: “SİRİZA hükümeti döneminde
bakan Gavroglu’nun imzasıyla çıkartılan ve
azınlığımızın dini özerkliğini ‘devletleştirme’
yönünde hükümetin açık müdahalesi özelliği
taşıyan kararnameleri bir kez daha gündeme
getirerek, azınlığımızın din ve ibadet özgürlüğünün
halihazırda nasıl ihlal edildiğini hatırlattım.
Diğer yandan Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif’in AİHM’e taşıdığı davada verilen karara atıfta
bulundum. AİHM’in ‘İbrahim Şerif Davası’
kararında, azınlıkların dini özerkliğine
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Milletvekili
ateşle oynuyor!
Son dönemde, Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik bir algı
operasyonu başlatıldığı artık iyiden iyiye belli olmaya başladı. Bu
algı; Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı’nın “tehlike” olduğu,
Yunanistan için “tehdit” oluşturduğu, Batı Trakya’da azınlığın “garip”
ve “art niyetli” faaliyetler içinde bulunduğu izlenimini yaratmaya
yönelik.
Azınlığın, “Yunanistan’ın kuyusunu kazmaya çalışan faaliyetler
içinde olduğu” algısı yaratmaya yönelik bir gayret söz konusu.
Bu “operasyonun” siyasi ayağının başında bir önceki dönemde
ırkçı Altın Şafak Partisi vardı. Bu dönemde de öyle anlaşılıyor ki bu
rolü Velopulos’un liderliğini yaptığı Yunan Çözümü (Elliniki Lisi)
üstlenmiş durumda.
Yunan Çözümü Partisi’nin bu “kutsal amaca” yönelik meclise
getirdiği soru önergeleriyle ilgili bazı haberleri son haftalarda
basından okumuştuk.
Ancak son olarak Velopulos’un liderliğindeki “Elliniki Lisi” partisini
Atina milletvekilinin meclise sunduğu sorusunuda kantarın
topuzunun hayli kaçtığı görülüyor. Milletvekili neler söylemiş, neler
iddia etmiş hayal bile edemezsiniz!
Atina milletvekili Ekaterini Aleksopulu, Batı Trakya’da azınlığın
alternatif dini sistem, sağlık sistemi, finans sistemi ve tarım sistemi
oluşturduğunu iddia etmiş. O da yetmemiş, Trakya’da gizlenmiş 20
bin silahtan bahsetmiş!
Aleksopulu’nun, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’na yönelttiği
soru, “Trakya’da paramiliter birliklerin kurulması”yla alakalı. Aşırı
milliyetçi olarak nitelendirilen “Yunan Çözümü” partisi milletvekili,
bölgemizde paramiliter birliklerin oluşturulduğunu elinde olan
“güvenilir bilgilere” dayandırıyor.
Milletvekili sorusunda, Türkiye Savunma Bakanı’nın facebook’ta
Batı Trakya’yı da içine alan ‘Türkiye haritaları’ yayınladığını iddia
ediyor, ayrıca bölgedeki Müslümanların, Yunanlılardan
korunabilmesi amacıyla “paramiliter birliklerin oluşturulması
ihtiyacını” dile getiren basın haberlerinin olduğunu iddia ediyor.
Aleksopulu, “sözde müftü” olarak nitelendirdiği “seçilmiş
müftüler” aracılığıyla alternatif dini sistem oluşturulduğunu, T.C.
Ziraat Bankası aracılığıyla alternatif finans sistemi oluşturulduğunu,
sadece Müslümanlara (!) hizmet veren özel klinikler aracılığıyla
alternatif sağlık sistemi oluşturulduğunu, tarım kooperatifleri
aracılığıyla da alternatif tarım sistemi oluşturulduğunu iddia ediyor!..
Aleksopulu, bununla da yetinmiyor. İddialarını, Türk
milliyetçilerinin “Yunanistan toprağında bir Türk devleti oluşturmayı
amaçladıklarına” kadar götürebiliyor.
Savunma ve dışişleri bakanlarının yanıtlaması için yönelttiği
soruda Aleksopulu, “güvenilir bilgilere” dayandırdığı bir diğer
iddiasında da Trakya’da gizlenmiş 15 – 20 bin civarında silah olduğu
savunuyor!
Evet yanlış okumadınız! Aleksopulu bölgemizde gizlenmiş silahlar
olduğunu iddia ediyor! Hatta rakam bile veriyor! Bu tezini
güçlendireceğini düşünmüş olacak ki; azınlık mensubu gençler
arasında yakın dövüş sporlarını tercih edenlerin sayıca arttığına
dikkat çekiyor, sadece azınlık üyelerinin yer alacağı avcılar
derneğinin kurulmaya çalışıldığını da iddialarına ekliyor.
İnsana “pes doğrusu” dedirtiyor, değil mi?
Aleksopulu sıraladığı iddiaların ardından, bunların “Lozan
antlaşmasını ihlal edip etmediği”, “Trakya bölgesinde Yunanistan’ın
egemenliğinin ihlali anlamına mı geldiği”, “Eğer bunlar egemenliğin
ihlali ise devletin Trakya’da düzeni sağlamak amacıyla ne tür
önlemler alacağı” sorularına savunma ve dışişleri bakanlarından
cevap istiyor.
Yunanistan parlamentosunun bir üyesi, bu sorularla son derece
tehlikeli bir olaya imza attığının farkında mı bilemiyoruz. Ancak
milletvekili unvanına sahip olmuş birinin, bu ve bunun gibi soru ve
açıklamalarla, bu ülkenin sadık vatandaşı olan ve hatta sadık
vatandaş olduğunu sürekli ispatlamak zorunda bırakılan azınlığımızı
açıkça hedef haline getirdiğinin farkında olması gerekir. Bu tür
yazıları okuyan ve Batı Trakya bölgesini tanımayan ortalama bir
Yunanlı, bölgemizi kargaşa içinde, hatta çatışma ortamının hakim
olduğu bir yer olarak düşünebilir. Böyle bir şey Batı Trakya Türk
Azınlığı’na yapılan bir saldırı ve hakaret olmanın yanı sıra, Yunanistan
devletine de yapılan bir saldırıdır aynı zamanda.
Bölgemizdeki durumun tüm gerçekliğiyle devlet yetkililerince
milletvekili Aleksopulu’ya aktarılmasının, vatandaşı olduğumuz
devletin bir sorumluluğu olduğu inancındayız.
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ABTTF, AGİT
konferansına katıldı
Ulusal azınlıkların
kamusal yaşama
katılımının tartışıldığı
konferansta ABTTF,
Batı Trakya Türkleri’nin
sorunlarını gündeme
taşıdı.
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), 14 Kasım Perşembe günü Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen “Lund’tan Ljubljana’ya: Farklı
Toplumların Entegrasyonuna Giden Yolda
Ulusal Azınlıkların Katılımının Teşvik Edilmesi”
başlıklı konferansta katıldı. Ulusal azınlıkların
kamusal yaşama etkin katılımları konulu Lund
Tavsiyeleri’nin 20. yıl dönümü dolayısıyla
İsveç’in Lund şehrinde düzenlenen konferansta
Batı Trakya Türkleri’ni ABTTF Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık temsil etti.
Lund Tavsiyeleri’nin 1999 yılında
hazırlanmasında önemli bir rol oynayan Raoul
Wallenberg İnsan Hakları ve İnsani Hukuk
Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen
konferansın açılış konuşmasını, AGİT Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto Zannier
yaptı. Üst düzey katılımcılardan oluşan açılış
panelinin ardından uzmanlar dört farklı
oturumda siyasi katılım, sınırlar ötesi ve
ekonomik katılım, azınlık mensubu kadınların
kamusal yaşama katılımı ile İsveç örneğini
tartıştılar. Ayrıca konferansta AGİT Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri’nin Gürcistan’daki
katılım projesine ilişkin kısa filmi tanıtıldı,
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Ofisi
tarafından hazırlanan “Ulusal Azınlıkların Etkin
Katılımı ve Çatışmanın Önlenmesi” başlıklı
kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.
Ulusal azınlıkların katılımı konusunda İsveç
örneğinin incelendiği oturumda söz alan
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun etnik
“Türk” kimliğinin tanınmaması nedeniyle
eğitim ve din alanında sahip olduğu özerkliğe
aykırı bir biçimde sosyal, kültürel ve dini
yaşama katılımda pek çok engelle karşılaştığını
belirtti. Bu çerçevede, ana dilde öğrenim hakkı
kapsamında iki dilli Türk azınlık anaokullarının

açılmasına izin verilmediğini, dini alanda ise
Batı Trakya Türkleri’nin dini liderlerini seçme
hakkının gasp edildiğini belirten ABTTF,
mevcut sorunların çözümü konusunda devlet ile
diyalog imkanı da olmadığını ifade etti. Ulusal
azınlıklar ile yapısal diyaloğun öneminin altının
çizildiği oturumda ABTTF, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türkleri ile ilgili kararlarda tek taraflı ve
dayatmacı bir politika izlediğini söyledi.
Öğleden sonra ulusal azınlıkların siyasi
yaşama ve karar alma mekanizmalarına
katılımının detayları ile ele alındığı panelde
ABTTF, Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri
konusuna ulusal güvenlik meselesi olarak
yaklaştığını belirterek, Batı Trakya Türkleri’ne
tehlike olarak baktığını belirtti. Batı Trakya
Türkleri’nin siyasi yaşama katılımının önündeki
yüzde 3’lük seçim barajının bunun bir örneği
olduğunu belirten ABTTF, Batı Trakya
Türkleri’nin kendi siyasi partisi ile
parlamentoda temsil edilmesinin önüne
geçildiğini söyledi.
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Müftü yardımcıları uluslararası çalıştaya katıldı
GÜMÜLCİNE ve İskeçe müftü
yardımcıları Fehim Ahmet ve
Ahmet Hraloğlu, 23-25 Kasım
tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenen “Balkan Ülkelerinde
Sosyal ve İktisadi Kurumların
Oluşumunda Vakıfların Rolü”
konulu uluslararası çalıştaya
katıldı.
Marmara Üniversitesi, IRTI ve
Kuveyt Evkaf Müdürlüğü’nün
ortaklaşa düzenlediği
çalıştayda, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nü Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, İskeçe Seçilmiş
Müftülüğü’nü ise Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu
temsil etti.
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde düzenlenen
çalıştayda müftü yardımcıları
söz alarak, katılımcılara “Batı
Trakya’daki vakıf tecrübesi”
başlığı altında birer konuşma
yaptı. Müftü yardımcıları,
mevcut durum, sorunlar ve
azınlığın beklentileri hakkında
tecrübelerini katılımcılarla
paylaştılar.
İskeçe Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
“23-25 Kasım tarihleri arasında
Marmara Üniversitesi, IRTI ve
Kuveyt Evkaf Müdürlüğü’nün
ortak düzenlenen ‘Balkan
Ülkelerinde Sosyal ve İktisadi
Kurumların Oluşumunda
Vakıfların Rolü’ başlıklı

uluslararası çalıştay sona erdi.
Çalıştayın sonuç bildirisi
okundu ve üzerinde müzakere
edildi. Çalıştayın ikinci gününde
ben ve Fehim Ahmet Batı
Trakya’daki vakıf tecrübesi
başlıklı birer sunum sunduk.
Batı Trakya’nın sorunlarını
anlatma fırsatı bulduk.
Çalıştayın hayırlı sonuçlar
getirmesini temenni ederim.”
ifadelerine yer verdi.
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet ise yaptığı
paylaşımda, ‘’Balkan
Ülkelerinde Sosyal ve İktisadi
Kurumların Oluşumunda
Vakıfların Rolü konulu
uluslararası çalıştay 23-25 Kasım
2019 tarihleri arasında Marmara
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde gerçekleşti.
Balkan Ülkeleri’ndeki vakıf
medeniyetini yakinen görme
imkanı bulduğumuz çalıştayda
vakıflarla ilgili tecrübelerini de
dinleme fırsatını bulduk. Dertler
benzer, uygulamalar benzerlik
arz ediyor. İnşallah ortak
çözümler bulunabilirse gelecek
için umut vadeden bir durum
olacaktır. Yeni dostluklar
kurduğumuz bu çalıştayı
düzenleyen, bizlerle yakından
ilgilenen tüm hocalarımıza,
kardeşlerimize teşekkür
ediyorum.” görüşlerine yer
verdi.

Tütün Üreticileri Kooperatifi’nden
belediye başkanlarına ziyaret

Şapçı – Kırcaali
belediyelerinden
kültürel işbirliği

ŞAPÇI ve Kırcaali belediyesi yetkilileri, Avrupa Birliği (AB)
projesi “Antik Rodop ve Ege; Bölgenin Kalkınması İçin Kültürel
Koridor” için 25 Kasım Pazartesi günü Şapçı Belediyesi’nde bir
araya geldiler.
Toplantıya Şapçı - Maronya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Topal
Mehmet, Kırcaali Belediyesi Başkan Yardımcısı Katya Mitovska’nın
yanı sıra Kırcaali Bölgesel Tarih Müzesi yetkilisi katıldı.
“Antik Rodop ve Ege; Bölgenin Kalkınması İçin Kültürel Koridor”
projesi, “Intereg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020” adlı program
tarafından finanse ediliyor ve bölgenin çevresel, kültürel değerlerin
korunması ve geliştirilmesini öngörüyor.

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat ve yönetim kurlu üyeleri
Kozlukebir, Yassıköy ve Şapçı- Maronya
belediye başkanını ziyeret etti.
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu üyeleri, 12
Kasım Salı günü Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin’i, 14 Kasım Perşembe günü ŞapçıMaronya Belediye Başkanı Dinos Haritopulos’u
ve 19 Kasım Salı günü Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet’i makamında ziyaret
ederek görevlerinde başarı dilediler.
Kooperatif yöneticileri, tütün üreticilerinin
problemlerini, kesilen primleri ve Kozlukebir

belediye sınırları içinde kooperatif tarafından 19
köye yapılmış olan sulama sistemleri hakkında
bilgi verdi.
Bu konuda çalışmalara önümüzdeki günlerde
tekrar başlayacaklarını belirten kooperatif
yöneticileri, Avrupa Birliği’nin yeni ortak tarım
politikasında tütüne kilo başına prim verilmesi
taleplerine belediye başkanlarından destek
beklediklerini de dile getirdiler.
Belediye başkanları, tütün üreticilerinin
sorunlarını dinleyerek, gerek sulama
konusunda, gerekse yeni ortak tarım
politikasında tütüne kilo başına prim verilmesi
için gereken desteği vereceklerini ifade ettiler.
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Şarbon hastalığı

Ş

arbon kelimesi, Türkçeye
Fransızcadaki charbon
(kömür kelimesinden
geçti bunun nedeni şarbon
hastalığının mikrobunun temasla
geçen türünde deride kara lekeler
oluşmasıdır. Şarbonun
ingilizcedeki karşılığı olan anthrax
adı ise mikrobun bilimsel adı olan
bacillus anthricis ‘e dayanıyor.
Şarbon mikroskop altında şerit
halinde gözüken mikrobun ve bu
mikrobun yol açtığı bakteriyel
enfeksiyon hastalığının adıdır.

ŞARBON HASTALIĞININ
ÖZELLİKLERİ
Şarbon ot yiyen hayvanlarda
görülen bakteriyel bir enfeksiyon
hastalığıdır.Hastalığa yol açan
mikrop toprakta ve meralarda
bulunur. Mikrop hayvanın
sindirim sistemine oradan da
kana karışır hayvanın tüm
organlarının iflas etmesine sebep
olur Şarbon mikrobunun en
önemli özelliği “spor” denilen ve
dış ortama son derece dayanıklı
yapılar oluşturmasıdır. Bu sporlar
doğada toprakta yaygın olarak
bulunurlar ve çevre koşullarına
oldukça dirençlidir. Dış
ortamlarda yıllarca yaşayabilirler .
ŞARBON İNSANA
NASIL BULAŞIR?
Şarbonun insandan insana
bulaşması çok küçük bir
ihtimaldir hastalıklı hayvandan
insana geçişi ise şöyle olur :
Hayvanda oluşan şarbon
yarasına temas ile
Şarbonlu hayvanın etinin
yenmesi ile
Şarbon sporlarının bulunduğu
havayı soluyarak
HASTALIĞIN HAYVANLARDAKİ
BELİRTİLERİ VE SEYİRİ
Bulaşma şekline göre şarbon
hastalığının belirtileri üç gruba
ayrılır.
Deri Şarbonu: Deride oluşan
çizik,sıyrık ve yaralardan
mikrobun girmesiyle oluşur.
İnsanlar da enfekte deri ve ete
temasla mikrobu alırlar.
Bakterinin inkubasyon süresi 1-10
gündür. Deri enfeksiyonları %520 oranında ölümlere neden olur.
Akciğer Şarbonu: Şarbon
bakterilerinin havada asılı
durumda olan sporlarının
solunum yolu ile alınmasından
sonraki bir hafta içinde soğuk
algınlığına benzer bir takım
belirtilerle hastalık kendini
gösterir. Ateş, bitkinlik, yorgunluk
belirtileri gösterir birkaç gün
içinde de soluk alıp vermede
güçlükler başlar, hasta komaya
girip ölür. Hayvanlarda nadir
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Millet gazetesine
220 bin euroluk
tazminat davası

görülür. İnsanlarda sıkça
rastlanır. Hayvanların deri,kıl,
yapağı ve yünü ile uğraşan
insanlar, tehlike altında olup, bu
formda ölüm oranı %20 lerin
üzerindedir.
Bağırsak Şarbonu: İnsanlarda
hasta hayvan etlerinin yenmesi ile
bağırsak sisteminde iltihap
oluşur. Hayvan ürünlerindeki
sporların ağız yoluyla alınımı
sonucunda bağırsaklara yerleşir.
Belirtileri mide bulantısı, iştah
kaybı, karın ağrısı, kusma ve kanlı
ishaldir. Vakaların %25-75’ında
hastalık ölümle sonuçlanır.
Hayvanlarda bulaşma su, yem, ot
gibi gıdaların mikrobla kontamine
olup, alınmasıyla olur.
ŞARBON HASTALIĞININ
TEDAVİSİ
Şarbon hastalığının
önlenmesinde en etkin tedavi
“kristal penisilin” ‘dir. Diğer bazı
antibiyotikler de kullanılabilinir.
Şarbon hastalığının
özelliklerinden biri de geç yapılan
tedavinin sonuç vermemesidir.
Tedavinin gerçekleşebilmesi
için şarbon mikrobu ile temastan
en geç birkaç saat sonra ilaçların
alınması gerekmektedir, aksi
takdirde tedavi için geç
kalınabilir.
HAYVANLARDA
KLİNİK BELİRTİLER
Antrax basili, bazı olgularda
vücutta çabuk üreyerek klinik
belirti oluşturmadan ölüm
şekillenebilir ki; bu seyir
sırasında; sendeleme, solunum
güçlüğü, ayakta duramama,
titreme, halsizlik vey ere düşerek
kısa sürede ölümler gözlenir.
Konakçının direncinin yüksek
olduğu durumlarda ise; vucut ısısı
40-42 dereceye çıkar ve bir sure
aynı düzeyi koruduktan sonar
aniden düşerek kısa sürede ölüm
gözlenir. Olguların çoğunda
sinirlilik, huzursuzluk, iştahsızlık,
asfeksi, önceleri kabızlık sonrası
kanlı bir ishal ve idrar, özellikle
doğal deliklerde siyah kan gelirve
bu kan pıhtılaşmaz.
Şarbondan ölen hayvanların
kadavraları çabuk kokuşur. Ölüm
sertliği (Rigor Mortis)
şekillenmez. Otopside tipik bulgu
şişkin ve çamur kıvamı almış
dalaktır.
KORUNMA ÖNLEMLERİ
İhbarı mecbur olan hastalıklar
listesindedir. Şarbondan ölen
hayvanlara açık alanda otopsi
yapılmaz. Derhal 2 metre
çukurlara üzerine sönmemiş kireç
serpilerek gömülürler. Bölgede
gerekli karantina tedbirleri alınır.

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın gazetelerinden
“Millet”e 220 bin euroluk tazminat davası açıldı.
Uzun yıllar tayinli müftü olarak görev yapan
ve geçen yıl, rızaları olmadığı halde devlet
tarafından emekliye sevk edilen Mehmet Emin
Şinikoğlu ve Cemali Meço, Millet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Cengiz Ömer’e ve gazetenin
başyazarı Feyzullah Hasan Kâhya’ya tazminat
davası açtı.
Kendilerine hakaret edildiğini iddia ederek

tazminat talep eden Meço ve Şinikoğlu,
mahkemeye sundukları dava dilekçesinde
Cengiz Ömer ve Feyzullah Hasan Kâhya’dan
110’ar bin euro olmak üzere, toplam 220.000
euro tazminat talep ediyor.
5 Kasım 2019 Salı günü İskeçe mahkemesine
verilen dava dilekçesininin duruşması, 6 Şubat
2020 tarihinde İskeçe Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde yapılacak.

Gennimata’dan siyanüre
karşı destek sözü

KİNAL Partisi Başkanı Fofi Gennimata,
Trakya’daki belediye başkanlarından oluşan ve
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in refakat ettiği
heyeti meclisteki çalışma bürosunda kabul etti.
Milletvekili İlhan Ahmet’in girişimiyle
gerçekleşen görüşmenin ana gündeminde
Trakya’da siyanürle altın çıkartılmasına ilişkin
faaliyetler yer aldı.
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti Belediyeler
Birliği Başkanı ve Kumçiftliği Belediye Başkanı
Vasilis Mavridis başkanlığındaki heyette,
siyanürle altın arama faaliyetinin doğrudan
etkilediği bölgeleri temsilen Dedeağaç Belediye
Başkanı Yannis Zampulis ve Şapçı - Maronya

Belediye Başkanı Dinos Haritopulos da hazır
bulundu.
Bölge halkının siyanürle altın çıkartılmasına
karşı olumsuz görüşünü ve endişelerini aktaran
belediye başkanlarını dinleyen Fofi Gennimata,
bölge milletvekili İlhan Ahmet aracılığıyla
parlamento düzeyinde girişimde bulunma sözü
verdi.
Konu hakkında en kısa zamanda soru
önergesi hazırlanması talimatı veren Fofi
Gennimata, özellikle siyanürün maden tetkik ve
arama yöntemi olarak mevcut mevzuattan
çıkarılması için ilgili bakanlığı harekete
geçirmede baskı unsuru olacaklarını ifade etti.
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Ömür boyu kullanılan parolaya dikkat
ÖMÜR boyu kullanılan
parola: Kaspersky, biyometrik
verilerin hassasiyeti konusunda
uyarıyor.
Bugünlerde, veriler sık sık
sızdırıldığı için geleneksel
parolalar birer zayıf nokta
haline geldi. Giderek daha fazla
şirket parolalara yaklaşımını
değiştirerek biyometrik
verileri kullanmaya başlıyor.
Ancak hiç kimse kimlik
hırsızlığına karşı dokunulmaz
değil. Şimdiye dek biyometrik
verilerin kaybedildiği birçok
vaka gerçekleşti bile.
Bu konuyla ilgili farkındalığı
artırmak ve bu tür verilerin
güçlü güvenlik
düzenlemelerine ihtiyaç
duyduğunu göstermek
için Kaspersky, güvende
tutulmayan biyometrik verilerin
barındırdığı çeşitli tehlikeleri
belirledi:
Yabancı tehlikesi. Yüz veya
dokunma tanımayı ayarlamak
için sistem genellikle bir
parmak veya yüz örneğine
ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, bir
kullanıcının ışık koşulları veya
gözlük, sakal, makyaj veya
yaşlanma gibi görünümündeki
değişiklikler nedeniyle kimlik
doğrulamadan geçememesi
mümkün olabiliyor. Diğer
yandan, siber suçluların bu
örneği çalarak kötü amaçlarını
gerçekleştirmek için
kullanmalarına olanak
sunuyor.
Ömür boyu tek
parola. Sayılar ve harflerden
oluşan bir parolayı değiştirmek

sorun değil, fakat biyometrik
verilerinizi bir kez
çaldırdığınızda sonsuza kadar
kaybetmiş oluyorsunuz.
Dokunma tanıma teknolojisinin
sorunu, sadece 2 ila 4 parmak
izi bırakıp diğer parmakları acil
durumlar için ayırarak
çözülebilir. Fakat yine de
yeterince güvenli değil.
Dijital kilit. Mevcut “dijital
kilitler” buluta dayalı
teknolojilerden yararlanıyor.
Biyometrik eşleştirme genellikle
sunucu tarafında gerçekleşiyor.
Eşleştirme işlemi başarılı
olursa, sunucu şifre anahtarını

istemciye sunuyor. Bu süreç,
büyük çaplı veri sızıntılarının
gerçekleşme riskini de
beraberinde getiriyor;
sunucunun ele geçirilmesi,
korsanların biyometrik verilere
de ulaşmasına yol açabilir.
Gerçek hayatta biyometrik

veriler. Normal bir kişinin
biyometrik kimlik
doğrulamayla karşılaşacağı iki
durum var. Birincisi,
bankaların ATM’lerde avuç içi
tarama ve telefon bankacılığı
hizmetlerinde sesle kimlik
doğrulama uygulamalarını

B U L M A C A
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tamah,
Seçki 2) Aya, Alaz, Ad
3) Bayat, Katre 4) İris,
Ni, Eda 5) İt, Ekonomi
6) Masat, Janr 7) Nar,
Name, Au 8) Tatma, Alg
9) Tb, Ta, Sav
10) Aparkat, Mn
11) Ataş, Arena
12) Tepsi, Ons 13) Ebe,
Lakerda 14) Menfi,
Almaç.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Tabii, Not, Alem
2) Ayartma, Bat, Be
3) Mayi, Art, Paten
4) Ases, Ataşe 5) Hat,
Kantar, Pli 6) Notam,
Kasa 7) Sakin,
Masarika 8) Eza, Oje,
Ate, El 9) Tema, Av,
Norm 10) Kardinal,
Manda 11) İdea, Rugan,

benimsemesinden
kaynaklanıyor. İkincisi ise
dokunma ve yüz tanıma
teknolojilerini kullanan bireysel
elektronik aygıtlarla birlikte
geliyor. Ancak, biyometrik
güvenliği henüz tam
geliştirilmedi ve CPU gücü,
sensör fiyatı ve fiziksel boyutlar
gibi birtakım kısıtlamalar
nedeniyle bazı kullanıcılar
sistemin güvenlik düzeyinden
ödün vermek zorunda
kalabiliyor. Bazı aygıtları
sıradan bir yazıcı veya jelatin
kalıp kullanılarak oluşturulmuş
parmak izlerinin yer aldığı ıslak
kağıtla aldatmak mümkün
olabiliyor.
Biyometrik verileri güvende
tutmak için Kaspersky şunları

SOLDANSAĞA
1) Konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen –
Ucu demir çengelli çubuk 2) Tanrı tanımaz kimse –
Usanç anlatan sözcük – Beyaz 3) Platin’in simgesi –
İçinden merdivenli üç katlı ev 4) Azarlama – Baba, cet
5) Ayak sesi – Kopya 6) Boyun eğen – Güçlü korku,
dehşet fobi 7) Yapma, etme – Od – İntikam 8) (halk
dili) Anlaşmazlık – Amerika elmasından çıkan zamk 9)
Oyunda kağıt atma sırası – Bir ağacın dibinden süren
ince dal 10) Birinin buyruğu altında olan görevli –
Lorentiyum’un simgesi – Göçebelerin konak yeri 11)
(fizik) Seyelan – Orkestra şefi 12) (ticaret) Takas –
(kısaca) Avrupa Birliği 13) Gümüş balığına benzer bir
balık – Zeytinyağlı bir yemek 14) Yeryüzü parçası – Bir
göz bozukluğu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Zor kullanarak ele geçirme – Parça – Beyazca 2)
Baharat satan dükkan, aktar – (halk dili) Burun ucu –
Namus, haya 3) Bir nota – Kesin yargı – Malarya 4)
Tıkaç, tıpa – (tıp) Pamukçuk – Gün 5) Müslümanlıkta
zorunlu ibadet – Hayvansal ve bitkisel asalakların
bitkilerde oluşturduğu ur – Akdeniz bitki örtüsü 6)
Kullanma süresi – Alaylı halk şiiri 7) Kap, kacak – Aza –
Bir çeşit ince kumaş 8) Hoşgörülü – Duru, temiz 9)
Kürkten yapılmış uzun omuz atkısı – (fizik) Artı uç –
Dünyanın uydusu 10) (argo) Gösteriş – Yeryüzü üzerine
mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk – Aferin, yaşa 11)
Dingil – Deniz teknelerinde art taraf – Bir ağaç türü.

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

1

2

3

4

5

6

öneriyor:
• Geleneksel oturum açma
yöntemlerinin aşılmasına karşı
sıkı güvenlik önlemlerin
alınması gerekiyor.
• İşletmeler için, kart
kopyalayan cihazların
takılmasını önlemek için ATM
tasarımlarının iyileştirilmesi ve
ATM donanım ve yazılımlarının
güvenliği üzerinde kontrol
sahibi olunması gerekiyor.
Genel anlamda biyometrik
kimlik doğrulama teknolojileri
için Kaspersky, şimdilik
bunların diğer güvenlik
önlemlerinin tamamen yerini
almak yerine birincil koruma
yöntemlerini tamamlayan
ikincil yöntemler olarak
kullanılmasını öneriyor.

7

8

9

10 11

8

GÜNDEM haber

29 Kasım 2019

Şimdi de azınlık okullarının
bildiriminde sorun yaşanıyor
Taşınmaz malların
bildirimleri devam
ederken, bazı
bölgelerde azınlık
okullarının
köylerdeki vakıf
idare heyetleri
(mütevelli)
tarafından Tapu Kadastro’ya bildirimi
kabul edilmedi. Bu
durum azınlık
içerisinde tepkiyle
karşılandı.
TAPU – kadastro
müdürlüklerine
şahıslar tarafından
yapılan bildirimlerin
yanı sıra, azınlık
köylerinde vakıf idare
heyetleri (mütevelli)
de köylerin vakıf
mallarının bildirimini
gerçekleştiriyor. Azınlık
okulları vakıf malı
olması nedeniyle
bildirimleri köylerdeki
mütevelli heyeti
üstleniyor.
Ancak Çepelli
köyündeki mütevelli
heyetinin azınlık okulu için
Tapu – Kadastro
Müdürlüğü’ne yaptığı
bildirim kabul edilmedi.
Çepelli köyü mütevelli heyeti
başkanı Özcan Mehmet’in
diğer vakıf malların yanı sıra
köydeki azınlık okulu için
yaptığı bildirim, Gümülcine’deki Tapu –
Kadastro Müdürlüğü’nce reddedildi.
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Çepelli köyü mütevelli (vakıf) heyeti
başkanı Özcan Mehmet şunları söyledi:
“Bildiğiniz gibi bizim belediyemizde,
yani Yassıköy Belediyesi’nde tapu –
kadastro bildirimleri devam ediyor. Bu
yılın sonuna kadar da devam etmesi
öngörülüyor. Biz de köy olarak
Çepelli’nin tüm vakıf mallarının
bildirimini yapmak için gerekli
çalışmaları gerçekleştirdi. Avukatla ve
mühendislerimizle konuştuk ve gerekli
tüm belgeleri toplayıp dosyamızı
hazırladık. Çepelli köyünü bilenler,
köyümüzün dağınık bir yapısı olduğunu
bilirler. Köydeki vakıf mallarımız da
öyle. Cami, okul, mezarlıklar, mescitler,
tarla ve arsalardan oluşan tam 25 parça
gayrimenkul var. Tüm gayrimenkullerin
evraklarını hazırlayıp, ölçümlerini
yapıp, gerekli çalışmayı yapıp, tüm
mallarımızı içeren dosyamızı
Gümülcine’deki Tapu – Kadastro
Müdürlüğü’ne teslim ettik. Yani bildirimi

yaptık.
Bu taşınmaz mallar
arasında köyümüzdeki okul da var.
Encümen heyeti üyeleriyle de birlikte
çalışarak okulumuzun bildirimi için
hazırlıkları tamamladık. Zaten okul ile
mezarlık birbirine yakın. Bildirimi
yaptıktan yaklaşık 20 gün sonra cevap
geldi. Toplam 25 gayrimenkulün 24’ünü
kabul etmişler, birini kabul etmemişler.
Köyümüzdeki azınlık okulunun bildirimi
reddedilmiş. Tabii ki biz derhal Tapu –
Kadastro Müdürlüğü’ne gittik. Vakıf malı
olan okulumuz için yaptığımız bildirimin
neden reddedildiğini sorduk. Bize okul
için farklı bir bildirimin yapılması
gerektiğini söylediler. Ve bize azınlık
okullarının bildirimlerinin yapılması için
hangi evrakların gerekli olduğunu
gösteren bir liste verdiler. Halbuki biz
bildirimleri yapmadan önce Tapu –
Kadastro Müdürlüğü’ne gitmiştik.
Yapmamız gereken hazırlıklar ve
çalışmalar hakkında bilgi almak için
gitmiştik. Hatta okulumuzu da taşınmaz
mallarımıza dahil edeceğimizi
söylemiştik. Bize o zaman ‘okulu bu
şekilde bildirmeyin, vakıf mallarına
dahil etmeyin’ gibi bir şey söylemediler.

Şimdi ise bizim elimize bir kağıt
tutuşturup, okulların tapu –
kadastroya bildirimi böyle
yapılacak diyorlar. Okulların
köylerdeki vakıf mallarına dahil
edilerek bildirilemeyeceği iddia
ediliyor. Bu şekilde bildirimi
yapılan başka okullar da varsa
onların da bilgilendirileceğini
söylediler. Biz köy mütevelli
heyeti olarak, okulumuzun
encümen heyeti olarak
bunun sebebini
anlamıyoruz. Köylerdeki
azınlık okulları o köyün
vakıf malıdır. Köyün ortak
malıdır. Zaten okullarımızın
neredeyse tamamı ya camiyle, ya
mezarlıkla yan yanadır. Okulların çoğu
da cami ile aynı bahçeyi paylaşır. Okul
ile vakıf mallarının neden ayrılmaya
çalışıldığını anlamış değiliz.”
Çepelli köyü mütevelli heyeti olarak
söz konusu gelişmeyi, encümen
heyetiyle, mühendis, avukat ve köylüyle
değerlendirdiklerini ve sürekli iletişim
içinde olduklarını söyleyen Özcan
Mehmet, bu değerlendirme sonucunda
önümüzdeki günlerde gereken
girişimleri yapacaklarını belirtti.

“AZINLIK OKULLARI
KÖYLERİMİZDEKİ
VAKIFLARIMIZA AİTTİR”
Bu arada, konuyla ilgili olarak
gazetemizin sorularını yanıtlayan Batı
Trakya Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı avukat Ercan Ahmet,
böyle bir uygulamanın kabul
edilmesinin mümkün olmadığını
söyledi. Köylerdeki azınlık okullarının
mülkiyetinin köylerdeki vakıflara ait
olduğunu vurgulayan Ahmet,
“Köylerimizdeki vakıfların yöneticileri
mütevelli heyetidir. Dolayısıyla okul da
vakıf malı olduğu için tapu kadastroya

bildirim yapılırken tüm vakıf mallarıyla
birlikte okullarımızın bildirimi de
mütevelli heyetleri tarafından yapılır.
Zaten ilgili yasa bunu açıkça söylüyor.
Çepelli’de yaşanan olaya benzer olaylar
başka yerlerde de yaşandı. Biz de
Gümülcine’deki Tapu – Kadastro
Müdürlüğü’ne ilgili yasayı götürdük ve
verdik. Olayın anlaşılması ve gereken
işlemlerin yapılmasını istemiştik. Ve
istediğimiz sonucu da almıştık. Şimdi
yine benzer şeylerin yaşandığını
duyuyoruz. Biz durumu değerlendirip
gereken girişimleri yapacağız. Ancak
azınlık okullarının köylerdeki vakıflara
ait olduğunu herkesin bilmesi gerekir.
Zaten köylerimizdeki okullarımızın
büyük çoğunluğu caminin yanında veya
camiyle aynı bahçe içinde, aynı arsa
üzerindedir. Bunu herkes bilir zaten.
Okul binalarıyla alakalı olarak bir oldu –
bittinin yaşanmasına mütevellilerimiz
de, encümenlerimiz de, köylülerimiz de
izin vermez. Bu konuda gereken
açıklamaları önümüzdeki günlerde
kamuoyuyla paylaşacağız.” diye
konuştu.

AKILLARDA YENİ SORU
İŞARETLERİ YARATTI
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde,
İskeçe iline bağlı Topiros Belediyesi
tarafından bölgedeki azınlık okullarına
gönderilen yazıyla, okullarda onarım
çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla
okulların mülkiyet hakkının belediyeye
devredilmesi istenmişti. GÜNDEM
gazetesinin konuyla ilgili haberinden
sonra, belediye yeni bir açıklama
yayımlamış ve olayın yanlış anlaşıldığı
ifade edilmişti.
Bu olaydan kısa bir süre sonra, bu kez
azınlık okullarının tapu kadastroya
bildirimi konusunda uygulanmak
istenen yeni yöntem akıllarda soru
işaretleri yarattı.

29 Kasım 2019

GÜNDEM haber

9

“Bayrağı aldılar,
orduyu kovdular”
haberine beraat!
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek’in İskeçe’de yayın yapan Mahitis
gazetesi sahibi Panos Papadopulos
aleyhine açtığı dava beraatla
sonuçlandı.
Askerlik görevini yaptığı sırada
hayatını kaybeden Ahmet Katunlu’nun
Gökçepınar köyündeki cenaze töreninde
yaşandığı iddia edilen olaylarda
milletvekili Zeybek ve beraberindekilerin
“tabut üzerindeki Yunanistan bayrağını
alıp attığı ve orduyu cenazeden
uzaklaştırdığı”nı iddia eden haberler
üzerine, Zeybek’in Papadopulos
aleyhine açtığı dava üç duruşma
sonucunda tamamlandı. Savcının,
Mahitis gazetesi sahibi Panos
Papadopulos’un bayrakla ilgili
haberlerinin yalan olduğunun
anlaşıldığını söyleyip “iftira”
suçlamasından ceza almamasını ancak
“yalan haber” suçlamasından ceza
almasını talep etmesine rağmen,
mahkeme Panos Papadopulos’un
beraatine karar verdi.

SAVCI: “PAPADOPULOS YALAN
HABER SUÇLAMASINDAN
CEZA ALMALI”
Davanın son duruşması 27 Kasım
Çarşamba günü İskeçe adliyesinde
yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan
duruşmada savcı, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin “yalan haber”
suçlamasının “ifade özgürlüğü”nü
kısıtlayan bir özelliğinin olduğunu
öngören tavsiye kararını hatırlattı. Savcı
mütalaasında, şahitlerin ifadeleri ve
mahkemeye sunulan belgelerden

Mahitis gazetesi sahibi Panos
Papadopulos’un haberinde iddia ettiği
gibi bayrakla ilgili olayların
yaşanmadığının anlaşıldığını vurguladı.
Savcı, Papadopulos’a “iftira”
suçlamasının isnat edilmemesini, ancak
“yalan haber” suçlamasından ceza
almasını istedi. Savcı ayrıca
Papadopulos’un çok kısa bir sürede
haberi yayınladığını ve çok ciddi
iddialara yer vermesine rağmen,
milletvekili Zeybek’in görüşünü
almadığına vurgu yaptı.

AVUKAT GUNARİS:
“HABER TAMAMEN YALANLARLA
DOLUDUR VE PAPADOPULOS
MAHKUM EDİLMELİDİR”
Hüseyin Zeybek’in avukatı Kostas
Gunaris, Mahitis gazetesi sahibi
Papadopulos’un haberinin tamamen
yalan ve kışkırtıcı olduğunu belirterek,
bunun açıkça ispatlandığını söyledi.
Gunaris, Yunan bayrağına en ufak bir
saygısızlık yapılmadığının cenazeye
katılan askeri yetkililer tarafından da net
bir şekilde yazılı olarak beyan edildiğini
hatırlatarak, Papadopulos’un “iftira” ve
“yalan haber” suçlamalarından ceza
almasını talep etti.
Son olarak konuşan Panos
Papadopulos’un avukatı Liça Mihailidu
ise gazete haberinde dile getirilen
olayların yaşandığını iddia ederek,
“Mahkemenin bu olayların yaşandığına
dair şüphesi olmamalıdır” diye konuştu.
Papadopos’un çeşitli kaynaklardan elde
ettiği bilgiler ışığında haberi yazdığını
ile süren Mihailidu, Mahitis gazetesi

“

Zeybek: “İfade
özgürlüğü söz
konusu ise
bugün Mahitis
gazetesine gösterilen
aşırı hoşgörü neden
azınlık
gazetelerimizden
Gündem ile Millet
gazetelerine
gösterilmedi? Bunun
ne yazık ki çifte
standart olduğunu
apaçık görüyoruz.
Maalesef, bizleri
olmayan ve
yaşanmayan olaylarla
itham eden bir habere
karşı açtığımız
davada büyük
bir hayal
kırıklığı
yaşadık.

“

Milletvekili Zeybek’in Papadopulos aleyhine
açtığı dava sonuçlandı.

sahibinin beraatini istedi.
Mahkeme başkanı mütalaaları
dinledikten sonra duruşmaya bir süre
ara verdi. Aradan sonra mahkeme kararı

açıklandı. Mahkeme başkanı, İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek ve
beraberindekilerin cenaze töreninde
Yunanistan bayrağını tabutun üzerinden
alıp attığını, ordu mensuplarını törenden
kovduklarını yazan Panos
Papadopulos’un beraatine karar verdi.
Karar, başta davayı açan milletvekili
Hüseyin Zeybek, avukatı Kostas Gunaris
ve davayı takip eden Türk azınlık
mensuplarında büyük şaşkınlık yarattı.
Taraflar daha sonra mahkemeden
olaysız bir şekilde ayrıldı.

HÜSEYİN ZEYBEK:
“KARAR ÇOK BÜYÜK
BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”
Mahkeme kararını GÜNDEM’e
değerlendiren İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, söz konusu kararın
kendisi, davayı takip edenler ve çalışma
arkadaşları üzerinde şok etkisi yaptığını
söyledi.
“Mahkemenin kararı çok büyük bir
hayal kırıklığı yarattı” diye konuşan
milletvekili Zeybek şunları söyledi:
“Gökçepınar köyünde bir gencimizi
kaybetmiştik. Tabii ki vatani hizmetini
yapan bu gencimizi ebediyete
uğurlamak adına köye gittik ve cenazeye
katıldık. Ancak birileri bu cenaze
töreninde adeta olay yaratmak istedi.
Cenazenin nasıl olacağına, nasıl bir
tören yapılacağına dair ayrıntılar aile ile
askeri yetkililer arasında anlaşılmış.
Sonuçta cenaze töreni askeri tören
birliğinin katılımıyla, bayrağın en önde
yer almasıyla, tören subayının yer
almasıyla, gönderilen çelenklerin
askerler tarafından taşınmasıyla,
mezarlıkta kaybettiğimiz gencimiz için
askerler tarafından havaya ateş
edilmesiyle ve törende yer alan bayrağın
gencin babasına teslim edilmesiyle
normal bir şekilde tamamlandı. Bu
anlamda bir sorun yaşanmadı. Ve
cenaze töreninden çok az bir süre sonra
Mahitis gazetesi öyle bir haber yayınladı
ki en başta beni ve tüm azınlığımızı ve
önde gelenleri itham altında bıraktı.
Bizim bayrağı tabutun üzerinden alıp
attığımızı, orduyu cenazeden
kovduğumuzu ve olay yarattığımızı iddia
etti. Haber ‘Gökçepınar’da Türk darbesi’
başlığıyla duyuruldu. İnsanın okuduğu
zaman tepki göstermemesi imkansız bir
haberdi. Bizi, yani azınlık toplumunu
bayrak düşmanı, bu ülkeye düşman bir
topluluk olarak göstermeye dönük
provokatif ve yalanlarla dolu bir haber.
Bu haber kısa bir sürede yayıldı ve
Yunanistan genelinde bir çok gazete ve
web sitesinde yayınlandı.
Devamı 10. sayfada
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9. sayfanın devamı
Ben de bu gazete sahibine dava açtım. İki kez
davayı ertelediler. Dava bu kez görüşüldü. Tam
üç duruşma yapıldı. Çarşamba günü de sonuç
açıklandı. Savcı mütalaasında Papadopulos
tarafından yayınlanan haberin yalan olduğunun
anlaşıldığını dile getirdi. Ve Papadopulos’un
‘yalan haber’den suçlu bulunmasını istedi. Buna
rağmen hakim Papadopulos’a beraat kararı
verdi. Gerçekten çok şaşkınız. Adaletin zarar
gördüğüne inanıyorum. Kışkırtıcı, iftira ve
yalanlarla dolu, üstelik bizleri ülke genelinde
hedef haline getiren bir haber – yorum cezasız
bırakıldı.”

“ADALETİN VERDİĞİ KARARLAR
İNANDIRICI OLMALI”
Hukuktan doğan haklarını sonuna kadar
kullanmakta kararlı olduğunu vurgulayan
milletvekili Hüseyin Zeybek, “Bizler adaletin
verdiği kararlara saygılıyız. Ancak bu kararların
da inandırıcı olması gerekiyor. Sonuna kadar da
hukuktan doğan haklarımızı kullanacağız. Biz
haklı olduğumuza inanıyoruz, çünkü yaşanan
olayları biliyoruz. Haklı olduğumuzu biliyoruz.
Buna inanıyoruz. Cenazede 2 binin üzerinde
insan vardı. Herkes yaşananları gördü. Zaten
mahkemede şahitlik yapanlar da herşeyi anlattı.
Ordu mensupları vardı cenazede. En ufak bir şey
olsaydı, en ufak bir yanlış durum olsaydı ordu
mensupları bunu hem görecekti, hem de dile
getireceklerdi. Şu anda mahkeme kararından
dolayı biz gerçek anlamda şoktayız. Büyük bir
hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yalan habere karşı çok
farklı bir muamele olmalıydı. Dediğim gibi
hukuktan doğan haklarımızı kullanacağız.
İstinaf savcısına itiraz etme hakkımız olduğunu
öğrendim. Biz bu hakkımızı da kullanacağız. Son
olarak şunu söylemek isterim ki; ifade özgürlüğü
söz konusu ise bugün Mahitis gazetesine
gösterilen aşırı hoşgörü neden azınlık
gazetelerimizden Gündem ile Millet gazetelerine
gösterilmedi? Bunun ne yazık ki çifte standart
olduğunu apaçık görüyoruz. Maalesef, bizleri
olmayan ve yaşanmayan olaylarla itham eden
bir habere karşı açtığımız davada büyük bir
hayal kırıklığı yaşadık.” diye konuştu.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?
Aslen Gökçepınar köyünden olan ve 2016 yılında
askerlik görevini yaptığı sırada hayatını
kaybeden Ahmet Katunlu’nun cenaze töreninde
yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak
yaptığı haber üzerine milletvekili Hüseyin
Zeybek, Mahitis Gazetesi sahibi Panos
Papadopulos hakkında dava açmıştı.
Papadopulos, davayı iki kez erteletti. Zeybek
tarafından açılan davanın ilk duruşması 15
Kasım 2019 Cuma günü görüşülmüş ve davacı
Hüseyin Zeybek, sanık Panos Papadopulos ve
bazı tanıkların dinlendiği dava, 25 Kasım
Pazartesi gününe ertelenmişti.

İKİNCİ DURUŞMA
25 KASIM’DA YAPILDI
Davanın ikinci duruşması ise 25 Kasım Pazartesi

sabahı İskeçe adliyesinde görüşüldü. Davanın
ikinci duruşmasında başta hayatını kaybeden
Ahmet Katunlu’nun anne ve babası olmak üzere,
dönemin İskeçe Siriza milletvekili Grigoris
Stoyannidis, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza ile bazı köy sakinleri tanık olarak
dinlendi. Panos Papadopulos’un lehine ise
Yunanistan Pomaklar Federasyonu Başkanı
Ahmet İmam tanıklık yaptı.
Sabah başlayan duruşma öğleden sonra
16:00’da sona erdi.
Uzun süren duruşmanın ardından kararın
açıklanması için dava 27 Kasım Çarşamba sabah
10:00’a ertelendi.
İskeçe adliyesindeki duruşmayı eski Atina
Eyalet Başkanı Rena Duru ve SİRİZA Partisi
İskeçe İl Örgütü yöneticilerinin yanı sıra İskeçeli
bazı soydaşlar, din adamları, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Müftülüğü’nü
temsilen Mustafa Trampa ile Secdat Küçük ve
İskeçeli Türk avukatlar izledi.

GENÇ AHMET BOĞULARAK
HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Gökçepınar köyünden
Ahmet Katunlu, askerlik görevini yaptığı sırada
12 Temmuz 2016 tarihinde asker arkadaşlarıyla
birlikte gittiği Kavala - Keramoti plajında girdiği
denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Talihsiz
gencin cenaze töreni ise 14 Temmuz Perşembe
günü köyü Gökçepınar’da gerçekleşmişti. Ahmet
Katunlu’nun cenaze törenine 4. Kolordu
Komutanı Korgeneral İosif Mavrakis başta olmak
üzere çok sayıda askeri yetkili katılmıştı. Ahmet
Katunlu’nun evinde yapılan dini törenin
ardından cenazede hazır bulunan üst düzey
askeri bir yetkili bir konuşma yaparak ailesine
başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Dini tören
sonrası Ahmet Katunlu’nun cenazesi askerler ve
halk tarafından taşınmıştı. Cenazenin önünde
ise askeri tören kıtası ve Yunanistan bayrağını
taşıyan diğer askerler yer almıştı. Kılınan cenaze
namazının ardından cenaze yine asker
arkadaşlarının omuzlarında kabristana
götürülmüştü. Kabristanda, Ahmet Katunlu için
askeri birlik tarafından havaya üç el ateş
edilmiş, üst düzey askeri yetkililer de
Gökçepınar mezarlığına girerek dini töreni
yakından takip etmişlerdi. Ahmet Katunlu’nun
babasına ise bir subay tarafından bayrak takdim
edilmişti.
Mahitis gazetesi sahibi Panos Papadopulos
cenaze töreninden bir kaç saat sonra yayımladığı
haberde, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, dönemin
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, yine
dönemin İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt
ile DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu’nun organize bir şekilde Ahmet
Katunlu’nun evine giderek tabut üzerindeki
Yunanistan bayrağını zorla çıkardıklarını ve
ordu mensuplarının cenaze törenini terk
etmesini istedileklerini iddia eden bir haber
yazmıştı.
Bu haber üzerine Papadopulos’a dava açan
milletvekili Hüseyin Zeybek söz konusu
gazetecinin yalan haber yaparak hakaret ve
karalama politikası yürüttüğünü belirtmişti.

BATI Trakya Türk Kadın
(BTTK) Platformu “Sağlıklı
Kadın Sağlıklı Aile” paneli
düzenliyor. Panelin
konuşmacıları,
Gümülcineli
Prof. Dr. Ömer
Devecioğlu
ile Prof. Dr.
Lemi
İbrahimoğlu
olacak.
Kadın
Platformu’nun
düzenlediği
panel, 30 Kasım
Cumartesi günü
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde gerçekleştirilecek.
Panelin oturum başkanlığını
gazeteci Sevil Şerifoğlu

yapacak. Panele konuşmacı
olarak Türkiye’den Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ömer
Devecioğlu ile
Jinekolog ve
Kadın
Hastalıkları
Uzmanı Prof.
Dr. Lemi
İbrahimoğlu
katılacak.
Gümülcineli
olan her iki
konuşmacı da
meslek hayatlarını
İstanbul’da
sürdürüyorlar.
Saat 17.00’de başlayacak
etkinliğe tüm kadınların davetli
olduğu bildirildi.
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Miçotakis’ten
Erdoğan’a mülteci
konusunda eleştiri

BAŞBAKAN Kiriakos
Miçotakis, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, “Kapıları açarız”
sözlerini tekrar gündeme
getirerek açıklamalarda
bulundu.
Alman gazetesi
Handelsblatt’a konuşan
Miçotakis, Ege Denizi
üzerinden gelen mülteci ve
sığınmacı sayısında artış
olduğunu dile getirerek, “Bu
durum bu şekilde devam
edemez. Burada açıkça olan
şey şu: Türkiye mültecileri
Avrupa’ya baskı yapmak için
bir kaldıraç olarak görüyor ve
bir şeyler elde etmeye

çalışıyor.” dedi.
Miçotakis, “Ben
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
açıkça Yunanistan ile iyi
komşuluk ilişkilerine sahip
olmak istiyorsa, mültecileri ve
sığınmacıları bu şekilde
kullanamayacağını söyledim.”
ifadesini kullandı.

“ANLAŞMANIN İHLALİ
ANLAMINA GELİR”
Temmuz ayında göreve gelen
Başbakan Miçotakis, “Neyle
karşı karşıya olduğumu
biliyorum. Örnek vermek
gerekirse, mesela şu an Türk
sahil güvenliğini arayıp
Türkiye açıklarında

mültecilerin olduğu bir tekne
tespit ettiğimizi söylesem
hiçbir yanıt alamam. Bu kabul
edilemez, zira bu durum ABTürkiye arasındaki mülteci
anlaşmasının ihlali anlamına
gelir.” dedi.
Öte yandan Miçotakis,
Avrupa Birliği ülkelerinin
mülteci sorununu
önemsemediğini söyleyerek,
“Sorunu görmezden geliyorlar.
Avrupa Yunanistan’ı mülteci
ve sığınmacılar için bir park
noktası olarak görüyor. Bunu
artık kabul etmeyeceğim.”
yorumunu yaptı.

BM’den Atina’ya
sığınmacı çağrısı
BİRLEŞMİŞ Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiseri (BMMYK) Filippo
Grandi, Atina’ya mülteci
kamplarındaki koşulları
iyileştirme çağrısı yaptı.
Grandi, Avrupa’nın
sığınmacı çocukları
korumak için daha fazla
çaba göstermesi
gerektiğine dikkat çekti.
Grandi, Midilli
Adası’ndaki Moria ve
Kara Tepe
kampları

ziyaretinin ardından basına
açıklamalarda bulundu.
2016’ya oranla Afganistan ve
Suriye’den gelen göçmen
sayısında artış olduğunu söyleyen
Grandi, kamptaki yaşam
koşullarının kötü olduğunu
vurguladı.
Grandi, “Kamptaki şartların
iyileştirilmesi için Yunan
hükümetiyle görüşeceğim.
Hükümetin bir an önce ve etkili bir
şekilde harekete geçmesi lazım. En çok
refakatsiz çocuklar için endişeliyim. Bu
çocukların ana karaya taşınması için daha
hızlı hareket etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
AB’nin de Yunanistan için daha fazlasını
yapması gerektiğini kaydeden Grandi,
“AB’ye daha etkili bir çözüm bulunması
gerektiği yönünde mesajı ileteceğim.”
dedi.

Türkiye’den
“göçmen”
tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Başbakan
Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye
yönelik açıklamalarına ilişkin
soruya yazılı yanıt verdi.
Aksoy, göç yolları üzerinde
bulunan ülkelerin ve
Yunanistan’ın, “sıfır göçmen
politikası” uygulaması ve bu
kişilerin haklarını hiçe
saymasının insani olmadığını
belirterek, Yunan hükümetine,
göçmenlerin uluslararası hukuka
aykırı şekilde geri itilmesi
uygulamasına son verme,
göçmenlere karşı silah
kullanmama ve insanlık dışı
muamele yapmama çağrısında
bulundu.
Başbakan Miçotakis’in
“talihsiz ve mesnetsiz”
açıklamalarının Yunanistan’ın
“gerçekleri saptırarak”
yürütmeye çabaladığı algı
operasyonlarının son örneği
olduğunu belirten Aksoy,
Türkiye’nin aldığı tedbirler
sayesinde 850 bin düzensiz
göçmenin Avrupa’ya geçtiği 2015
göç krizine kıyasla, bu geçişlerin
yüzde 94 azaldığını ifade etti.
Aksoy, “Göç yolları üzerinde
bulunan ülkelerin ve
Yunanistan’ın, ‘sıfır göçmen
politikası’ uygulaması ve bu
kişilerin haklarını hiçe sayması
insani değildir. Göçten muzdarip
ülkeler ve Yunanistan, öncelikle
kaynak ülkelerde göçü tetikleyen
nedenlerin ortadan kaldırılması
için çaba göstermelidir.”
değerlendirmesinde bulundu.

ALEYHTE PROPAGANDA
YERİNE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’nin yerinden edilmiş 4
milyondan fazla kişiye ev

sahipliği yaptığını hatırlatan
Aksoy, Yunan muhatapların ve
uluslararası toplumun, küresel
sorun olan göç yükünü,
Türkiye’nin tek başına
üstlenmesinin “hakkaniyetle
bağdaşmadığını” anlaması
gerektiğine dikkati çekti.
Aksoy, Miçotakis’in “görmek
ve bilmek istemese de” düzensiz
göçmenlerin sınırda Yunan
makamlarınca geri itilmeye
devam edildiğini vurgulayarak,
bu kişilerin Avrupa’nın değerleri
hiçe sayılarak insanlık dışı
muameleye maruz bırakıldığını
belirtti.
Yunanistan’a, Türkiye
aleyhine propaganda yapmak
yerine bu konuda Türkiye ile iş
birliği yoluna gitmesinin daha
etkili sonuçlar getireceğini
hatırlatmakta fayda gördüğünü
vurgulayan Aksoy, şunları
kaydetti: “Yunan hükümetini,
Yunanistan’da göçmenlerin
içinde bulunduğu ve uluslararası
kuruluşlar tarafından da kayda
geçirilen insanlık dışı koşulları
düzeltmeye, gerekli yardımı
alamayan göçmenlerin, göçmen
çocukların ve bebeklerin kötü
koşullardan ölmesini
engellemeye, bu kişilerin
uluslararası hukuktan doğan hak
ve özgürlüklere sahip olduklarını
unutmamaya, göçmenlerin
uluslararası hukuka aykırı
şekilde geri itilmesi
uygulamasına son vermeye,
göçmenlere karşı silah
kullanmamaya ve insanlık dışı
muamele yapmamaya,
göçmenlerin inançlarına,
insanlığın ve Avrupa’nın ortak
değerlerine saygı göstermeye
çağırıyoruz.”
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ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

T

ο χαρτί των «διπλών εκλογών»
επιχειρεί να παίξει για μια ακόμη
φορά η κυβέρνηση στην
προσπάθειά της για επιβολή νέου
εκλογικού νόμου και κατάργηση της
απλής αναλογικής.
Αν και η κυβέρνηση διαψεύδει την
πιθανότητα διπλών εκλογών μέσα στο νέο
έτος, ωστόσο οι πάντες γνωρίζουν ότι
είναι ένα σενάριο που έχει εξεταστεί και
σε κάθε περίπτωση, παραμένει ζεστό όσο
και αν οι «μάγειροι» θέλουν να λένε ότι το
έχουν στην «κατάψυξη».
Αυτή τη φορά η σχετική αναφορά ήρθε
από τη μεριά του -καθ’ ύλην αρμόδιουυπουργού Εσωτερικών, Τάκη
Θεοδωρικάκου, ο οποίος σε τηλεοπτική
του συνέντευξη επεσήμανε ότι εντός του
2020 αναμένεται η κυβέρνηση να φέρει
στη Βουλή το νέο εκλογικό νόμο. Κάλεσε
παράλληλα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
συναινέσει στην ψήφισή του,
προσθέτοντας όμως πως σε διαφορετική
περίπτωση δεν υπάρχει άλλος δρόμος

από τις διπλές εκλογές.
Υπενθυμίζεται με βάση το Σύνταγμα
ένας νέος εκλογικός νόμος μπορεί να
εφαρμοστεί από τις αμέσως επόμενες
εκλογές, μόνο εφόσον ψηφιστεί από
πλειοψηφία 200 βουλευτών. Σε
περίπτωση λοιπόν που η σημερινή
κυβέρνηση δε βρει μια τέτοια πλειοψηφία,
ο νέος εκλογικός νόμος που θα ψηφιστεί
θα βρει εφαρμογή από τις μεθεπόμενες
εκλογές, με τις επόμενες κάλπες να
στήνονται με βάση την απλή αναλογική.
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, αν
γίνουν εκλογές, θα διεξαχθούν με απλή
αναλογική. Επειδή το επικρατέστερο
σενάριο θα είναι να μην εκλεγεί καμία
κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρξει
αυτοδυναμία, τότε η επανάληψη μιας
νέας εκλογικής μάχης - αυτή τη φορά με
λίστα στους υποψήφιους βουλευτές - θα
δώσει την ευκαιρία στο πρώτο κόμμα,
που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό
του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπορέσει
στις δεύτερες εκλογές να αλλάξει τον

εκλογικό νόμο, με πιο ενισχυμένο
σύστημα.
Όλα αυτά είναι σενάρια, τα οποία,
φυσικά, εξετάζονται και σε κάθε
περίπτωση συζητιούνται στα πολιτικά
γραφεία. Δίνουν τροφή για πολλές
συζητήσεις, με αποτέλεσμα ορισμένα
από τα περισσότερα κόμματα να
καταστρώνουν ήδη σχέδια, αναλύοντας
μέχρι και τις εκλογικές έδρες που θα
εκλέξουν με τη μία ή την άλλη εκδοχή.
Το τι συμφέρει, πάντως, και τι όχι τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι κάτι που ο
ίδιος δεν το βάζει στην κομματική
ζυγαριά, όπως λένε οι συνεργάτες του.
Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι «ο
πρωθυπουργός δείχνει να κινείται με
γνώμονα το καθήκον του απέναντι στη
χώρα. Και αυτή τη στιγμή το καθήκον
είναι ένα: Να γυρίσει σελίδα η χώρα και
να μπορέσει να ανατάξει τις δυνάμεις
της, ώστε να καταφέρει να μπει στην
πρόοδο και την ανάπτυξη χωρίς
δανεικά, αλλά με εργασία, επενδύσεις
και κίνητρα».
Το σενάριο των διπλών εκλογών
θέλησε, από την πλευρά του, να
«κάψει» ο Αλέξης Τσίπρας. Το
«έκαψε», γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι
πολιτικά δεν τον συμφέρει, παρά μόνο
στο κομμάτι που σχετίζεται με την
κατάρτιση του ψηφοδελτίου, αφού σε
μια πιθανή τέτοια εξέλιξη, οι εκλογές θα
γίνουν, όχι με σταυρό προτίμησης, αλλά
με λίστα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε
πολιτικός αρχηγός κόμματος θα βάλει
υποψήφιους όποιους ο ίδιος κρίνει.
Πρωτίστως, το σενάριο αυτό
εξυπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση,
αλλά δεν μένουν εκτός και η
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αντιπολίτευση καθώς και τα υπόλοιπα
κόμματα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο
εκάστοτε αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα
να καταρτίσει ο ίδιος τα ψηφοδέλτια με
τους υποψήφιους βουλευτές που θέλει
και όχι κατ’ ανάγκη με εκείνους που
πρέπει.
Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών,
Τάκης Θεοδωρικάκος, περιμένει πρώτα
να δει τη στάση που θα κρατήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο που θα φέρει
για την αλλαγή του εκλογικού νόμου
και μετά να πράξει αναλόγως.
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ.
Νίκος Βούτσης, πάντως, εκτίμησε ότι,
αν γίνουν εκλογές, αφορμή θα σταθεί το
προσφυγικό, γιατί μέσα από το μέτωπο
αυτό θα προκύψει η ανάγκη ευρύτερων
συναινέσεων. Ωστόσο, αυτές οι
συναινέσεις περνούν αναγκαστικά - για
να έχουν νομιμοποιητική βάση - μέσα
από πρόωρες εκλογές. Με το δεδομένο
αυτό, ο κ. Βούτσης βάζει στο τραπέζι
μια νέα προοπτική ως προς την
πιθανότητα των εκλογών, η οποία δεν
αφορά στο οικονομικό μέτωπο, όπως
είχε αφήσει να εννοηθεί ο Αλέξης
Τσίπρας.
Σε κάθε περίπτωση ο κρίσιμος
χρόνος των πολιτικών εξελίξεων θα
αρχίσει να μετρά από την στιγμή που η
κυβέρνηση καταθέσει την πρότασή της
για το νέο εκλογικό νόμο αλλά και από
την επιλογή της για το πρόσωπο του
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, η
εκλογή του οποίου θα γίνει από την
Βουλή με απλή πλειοψηφία με βάση τις
νέες ρυθμίσεις του Συντάγματος, μέχρι
τις αρχές Φεβρουαρίου.

Arnavutluk’ta 6,3
büyüklüğünde deprem

Çocuklar doyasıya eğlendi
ARNAVUTLUK’ta meydana gelen
6,3 büyüklüğündeki depremde
hayatını kaybedenlerin sayısı 28
Kasım Perşembe günü itibarıyla 40’a
ulaştı.
Merkez üssü ülkenin batısındaki
Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki
depremin, yerin 38 kilometre
derinliğinde meydana geldiği ve 6,3
büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı da 8’i ağır 658
kişinin yaralandığını duyurdu.

Depremin etkili olduğu bölgelerde
zararların büyük olduğu ifade edildi.
Başkent Tiran başta olmak üzere
Arnavutluk’un diğer şehirlerinde ve
komşu ülkeler Kuzey Makedonya,
Kosova ve Karadağ’dan da hissedilen
deprem Arnavutluk’ta iletişim sorunu
ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Arnavutluk’ta 21 Eylül’de meydana
gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde
132 kişi yaralanmış, 600’den fazla
yapı zarar görmüştü.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) İskeçe Şubesi Kültür
Merkezi’nde çocuk partisi düzenlendi. Etkinlik, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Partiye, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu
kızıyla, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu da oğluyla katıldı.
Çocuk partisi, BTAYTD İskeçe Okutan Anne Projesi Koordinatörü Sevtap Hint 'in açılış
konuşmasıyla başladı. Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu da yaptığı selamlama konuşmasında, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin
anneler ve çocuklar adına çok anlamlı olduğunu belirterek etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçen herkesi tebrik etti.
Çok yoğun bir katılımın olduğu çocuk partisinde, çocuklar anneleriyle birlikte keyifli
saatler geçirdiler. Çocukların ve annelerin katılımıyla, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler"
masalı canlandırıldı, çeşitli grup oyunları oynandı. Dans ederek eğlenme fırsatı bulan
çocuklara kitap hediye edildi.
BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı Sevkan Tahsinoğlu, etkinlik için kitap bağışında
bulunan İskeçe Müftülüğü'ne teşekkür etti.
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Azınlığın sorunları
Viyana’da anlatıldı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İslam ahlakı

İ

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın örgütlenme
sorunları ve çözüm önerileri, Viyana’daki AGİT
Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı’nda dile
getirildi.
21-22 Kasım tarihleri arasında, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Viyana’daki
merkezinde düzenlediği “Barışçıl Örgütlenme
Özgürlüğü Hakkı” konulu Tamamlayıcı İnsani
Boyut Toplantısı’na, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ni temsilen Onur Mustafa
Ahmet ve Pınar Memet katıldı. Toplantıda, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın örgütlenme alanındaki
güncel sorunları dile getirildi ve çözüm önerileri
sunuldu.
21 Kasım Perşembe günü “Barışçıl Örgütlenme
Özgürlüğü Hakkının Herkese Sağlanması: Olumlu
Akımlar ve Yasalardaki ve Uygulamalardaki
Zorluklar” konulu birinci oturumda söz alan Onur
Mustafa Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
barışçıl örgütlenme üzerine yaşadığı sorunları dile
getirdi ve İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ile Meriç Azınlık Gençleri
Derneği’nin dava süreçleri hakkında bilgi verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2008
kararlarında ve Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin (AKBK) 25 Eylül 2019 tarihli son
raporundaki kararlarında bu hak ihlallerinin

açıkça belirtildiğini vurgulayan Onur Mustafa
Ahmet, bu durumun azınlığın kimliği meselesiyle
direk bağlantılı olduğunu söyledi.
Yunan devletinin 80’li yıllardan itibaren azınlığı
Türk olarak değil, sadece Müslüman olarak
tanıdığını ve bu nedenle isminde “Türk” kelimesi
bulunan sivil toplum örgütlerini kapattığını,
yenilerinin de açılmasına izin vermediğini belirtti.
2017 yılında Yunan Parlamentosu’na getirilen
yeni yasaya rağmen, söz konusu ihlallerin çözümü
konusunda hiçbir gelişme kat edilmediğini ve
davaların sürekli ertelendiğini vurgulayan Onur
Mustafa Ahmet, İskeçe Türk Birliği’nin yeniden
faaliyete geçmesi, diğer iki derneğin açılmasına
izin verilmesi ve örgütlenme özgürlüğünün
engellenmemesi için Yunan devletine çağrıda
bulundu.
Yunanistan delegasyonu ise, Onur Mustafa
Ahmet’in konuşmasının genel toplantının
konusuyla alakalı olmadığını ve toplantının
örgütlenmeyi kapsamadığını ileri sürerek cevap
verdi. Yunan delegasyonu, AİHM kararlarının
uygulanması için Yunanistan’ın elinden gelen
çabayı gösterdiğini, 2017 yılında getirilen yeni yasa
çerçevesinde uygulamaların başlatıldığını ve
davaların ertelenmesine rağmen 2020 yılında
görüşüleceğini savundu.

“Köy Zamanı” projesinde
ilk durak ova bölgesi

İSKEÇE KİNAL Milletvekili Dr. Burhan Baran
daha önce duyurduğu “Köy Zamanı” projesine
İskeçe’nin ova bölgesi ile başladı.
Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından
açıklamada bulunan Burhan Baran şu ifadeleri
kullandı: “Köy Zamanı projesi çerçevesinde Ova
Kardeşlik Derneği ve Kırköy Kültür Derneği ile
birlikte organize edilen, ova köylerimizin genel

sorunlarını, özellikle Tapu Kadastro (Ktimatologio)
konusundaki sorunlarını tartışıp konuştuğumuz ilk
toplantımızı Kırköy’de, Kırköy Kültür Derneği
Lokalinde gerçekleştirdik. Tüm ova köylerimizden
temsilcilerin katıldığı istişare toplantımız çok
verimli geçti. Katılan tüm halkımıza teşekkür
ederim.”

slam, ahlak dinidir.
Peygamberimiz
(s.a.s.)'in; "ben güzel
ahlakı tamamlamak için
gönderildim" sözü bunu
açıkça anlatmaktadır. Kalem
süresinin 4'ncü ayetinde de
Cenâb-ı Hak bunu beyan
etmekte ve şöyle
buyurmaktadır: "Şüphesiz sen
yüce bir ahlak üzeresin." Yüce
Rabbimiz bu ayette
Peygamberimize özet olarak
şunları zikrediyor: Ey habibim,
kesinlikle sen yüce bir dini,
faziletli, saygı değer bir ahlakı,
insan tabiatına uygun üstün
bir hayat tarzını, insanı
olgunlaştıran ve kemale
erdiren bir nizamı yaşamaya,
öğretmeye, benimsetmeye,
savunmaya memursun.
İslama ahlakı Allah’ın
sınırlarına riayet, imanın
gereklerine inanmak, İslam’ın
şartlarına teslimiyettir. İslam
ahlakı güzel ve iyi olanların,
hakka ve adalete uyanların,
tevazu ile yardımlaşanların,
merhamet ve şefkat
gösterebilenlerin, sabrederek
bağışlamayı bilenlerin
ahlakıdır. Bu haliyle İslam
ahlakı denen şey
Peygamberimizin ahlakıdır,
Kur’an ahlakıdır, bizzat
Allah’ın ahlakıdır.
İslam ahlakının gayesi
güzeli yüceltmek, ezilenleri
ayağa kaldırmak ama öte
yandan yardımlaşma ve
paylaşmayla hak olanın
tarafını tutmak, kötü ahlak ile
savaşmak, kötülere karşı
mazlumun yanında olmayı
öğütlemektir.
Yüce Rabbimiz Kur’an’da;
“İnsan, kendinsin başıboş
bırakılacağını mı sanır?” diye
buyurmaktadır. O halde insan
yüksek bir gaye ile bu dünyaya
gelmiş ve bu gaye uğruna
zamanı bir sermaye bilip azim
ve gayret göstermesi gerekir.
Elbette neleri yapıp
yapmaması da bir takım
kurallara bağlı kalması gerekir.
Buna göre ahlâk, insanın bir
ömür boyu uyması gereken
kuralların, yapması gereken
görevlerin bütünüdür. Acaba
insanın kime, kimlere karşı
görevleri vardır. Elbette
öncelikle kendini yaratana
karşı görevleri vardır. İnsan
Rabbini bilecek, tanıyacak,
O’nun kendisinden beklediği
kulluk görevlerini yapacaktır.
En yakınında ailesi, onlardan
hemen sonra diğer insanlar,
hatta Allah’ın yarattığı diğer
varlıklar, hayvanlar, bitkiler

vardır. Ahlâkı Allah’ın
emirlerine saygı, yarattıklarına
şefkat ve sevgi diye tarif eden
İslâm büyükleri meseleyi işte
böylesine kapsamlı
düşünmüşlerdir.
Ahlâk sadece davranışların
değil, davranışlara yön veren
duyguların ve insanın iç
dünyasının eğitimidir.
İnsanlara “Rabbimin kulları”
diye bakabilmek,
Müslümanları “benim
kardeşlerim” diye görebilmek
insanın davranış
mekanizmalarını buna göre
programlamaya bağlıdır. Bu
program çalıştığı zaman insan
birine bakarken bakışına bir
tutam sevgi, bir ölçek şefkat
katacaktır. Kimseye üstten
bakmayacaktır. Konuşurken
karşısındakine değer verecek,
ona başını çevirmeyecek,
bütün vücuduyla dönerek
konuşacaktır. Ayrıca yaşadığı
çevrenin maddi ve manevi
yönden korunması; insanları
rahatsız edecek pislikleri,
kötülükleri bertaraf etmeye
çalışması, her kesin
mutluluğunu istemesi, kısaca
insanca bir hayatı yaşaması
dinimizin koyduğu prensiplere
uymasına bağlıdır.
İnsanın ve toplumun
huzura, sükûna, mutluluğa
ihtiyacı vardır. En üstün
meziyetlerle donatılan
insanoğlu birbiriyle
didişmekten, çekişmekten,
kavga etmekten rahatsız
olmalıdır. Eğer birilerini
ezmek, tedirgin etmek,
ağlatmak onu rahatsız
etmiyorsa insanî özelliklerini
yitirmiş demektir. Günümüz
insanlığının en büyük problemi
işte bu noktadadır.
Bu durumdan insanlık nasıl
kurtulur? Herkesin bunları
düşünmesi ve kurtuluşun
gerçek adresini acilen bulması
gerekir. Aksi takdirde; insan
ilâhi mesajdan uzak kaldığı,
onunla bağını zayıflattığı,
yahut ona sırt çevirdiği sürece,
Kur’an’da bildirilen; ahlâksızlık
batağında yüzdükleri için batıp
giden nice milletler gibi yok
olup gidecekleri muhakkaktır.
O halde bize düşen görev;
Kur’an ile ahlaklanmak, bunu
yapmak için de Peygamberimiz
(s.a.s.)'in ahlakını örnek
almak, çünkü onun ahlakı
Kur'an'dı ve bu ahlakı
ömrümüzün sonuna dek
muhafaza etmektir. Rabbim
ömrümüzün sonuna kadar
bizleri güzel ahlaktan
ayırmasın.
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BTAYTD, FUEN
toplantısına katıldı

Çocuğumuzu ödüllendirirken
nelere dikkat etmeliyiz?

Ç

ocuklarda
istenmeyen
davranışlar
görüldüğünde, anne babalar
genellikle hemen
cezalandırma yolunu
seçerler. Ancak iyi davranışlar
sergilendiğinde nedense
çocuk her zaman takdir
görmez. Halbuki doğru olan,
bebeklikten itibaren çocuğun
doğru davranışlarının
ödüllendirilmesidir.
Bebek, yaptığı her yeni
hareket sonrası, annesinin
yüzüne bakar. Eğer doğru bir
harekette bulunmuşsa anne
onu desteklemelidir. Eğer
yanlış bir harekette
bulunmuşsa, mesela ona
zarar verebilecek bir eşyaya
dokunmuşsa, kendisine zarar
gelmemesi için anne kaşlarını
çatarak ya da başını
sallayarak bebeği
uyaracaktır. Bunun
sonucunda da bebek, yaptığı
bu hareketin yanlış olduğunu
anlayarak, bunu
tekrarlamaktan
vazgeçecektir. Biraz daha
büyüdüğünde de yine anne
babanın tepki ve davranışları,
onun hareketlerinin
şekillenmesine yol açar.
Çocuğu ödüllendirme
şekli, çocuğun yaşı ve ailenin
durumuna göre farklılıklar
gösterir. En iyi ödüllendirme,
duygusal ödüllendirmelerdir.
Aslında çocuğa hediye almak,
en doğru ödüllendirme şekli
gibi görünür. Ancak bu
şekilde maddi ödüller
zamanla çocukta
doyumsuzluğa neden olabilir.
Çocuk memnun ve mutlu
olmamaya başlar. Dolayısıyla
en sağlıklı ödül şekli anne
babanın çocuğa sarılması,
öpmesi, onun kendileri için
ne kadar değerli olduğunu
anlatan sevgi sözcükleridir.
Çocuk anne babasının
kendisini ne kadar çok
sevdiklerini, onunla gurur
duyduklarını söyledikçe
ruhsal bir doyuma erişir.
Özgüveni artar ve mutlu olur.
Elbette çocuğa hediyeler de
alınmalıdır, ancak bunlar
daha seyrek olarak
yapıldığında daha çok
makbule geçer. Önemli olan
çocuğa verilen sevgidir.

Nitekim, pek çok anne
babadan çocuğa her istediği
oyuncağı aldıklarını, yine de
çocuğun daha fazlasını
istediğini duyarız. Ona
küçüklüğünden beri
kontrolsüz ve sınırsız bir
şekilde alınan hediyeler
çocuğu doyumsuzluğa
götürür. Her istediğini elde
edebilen bir çocuk, doyumsuz
bir yetişkin adayıdır, aynı
zamanda. Dolayısıyla
çocuklarımızı
ödüllendirmemiz
gerektiğinde, onları sevgiyle
kucaklamamız çoğu zaman
yeterli olabilecektir. Ancak,
oyuncak alınacağı zaman da
onun sosyal ve zihinsel
gelişimine destek olabilecek
özellikte, az sayıda oyuncak
alınması yeterli olacaktır.
Çocuğu mutlu edebilecek
diğer bir ödül şekli onun
ailesiyle birlikte
geçirebileceği keyifli
saatlerdir. Bunlar, birlikte
yemeye gitmek, sinema,
tiyatro oyunları izlemek ve
çeşitli bazı sosyal
aktivitelerdir. Oyun
parklarına gitmek, birlikte
oyunlar oynamak çocuk için
en güzel ve en keyif verici
onu mutlu edebilecek
ödüllendirme şekilleridir.
Çocuğumuza her zaman
sevgimizi göstererek onunla
iyi vakit geçirmeye çalışmak,
anne babalar için önemli bir
görevdir. Ancak çocuk doğru
ve güzel şeyler yaptığında,
ödülü hakettiğinde ona daha
sıcak bir yaklaşım, kendisinin
davranışlarının düzelmesi ve
iyi yönde gelişebilmesi için
dürtü olacaktır.
Çocuğun mutlu olabilmesi,
özgüveninin gelişebilmesi ve
başarılı bir birey olarak
toplumda yer alabilmesi için
kendisinden sevgimizi
esirgememeliyiz. Ona ne
kadar çok sevgimizi
gösterebilirsek, o kadar
başarılı ve mutlu bir birey
olarak gelişmesini sağlarız.
Unutmayalım ki çocuğumuz
için en güzel ödül, ona
sıklıkla söyleyeceğimiz “seni
çok seviyoruz” cümlesidir.
Çocuklarınızla sevgi dolu
bir hafta geçirmenizi
diliyorum.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) yönetim kurulu üyesi Meltem Giritli,
Avrupa Ulusları Federal Birliği’nin (FUEN)
düzenlediği “STK’ların İnsan Hakları
Savunuculuğu Eğitimi Programı”na katıldı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de 22-24 Kasım
tarihleri arasında düzenlenen eğitim programında
Giritli, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını
toplantıya katılan diğer azınlık temsilcilerine
aktardı.
İnsan hakları savucularının eğitilmesini
hedefleyen ve FUEN’in bu yıl ilk defa düzenlediği
“Kendini Geliştir” (BUILD YOURSELF)
programının ilk eğitimi gençlere yönelik oldu.
Lobicilik ve savunuculuk becerilerini
geliştirerek, ikna edici sunum yeteneğini
güçlendirmeyi amaçlayan programa, dokuz farklı
ülkeden temsilciler ve eğitmenler katıldı.
Program süresince yapılan aktiviteler
çerçevesinde, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın

sorunları da proje şeklinde analiz edilip sunuldu.
FUEN, 35 Avrupa ülkesinden 107 üye örgütü
birleştiriyor.

İskeçe ova bölgesinden
Bursa’ya kültür gezisi

İSKEÇE ili ova bölgesindeki
Kırköy Kültür, Eğitim ve Spor
Derneği Kadınlar Kolu
öncülüğünde Bursa’ya kültür
gezisi düzenlendi.
Yaklaşık 60 kişiden oluşan
ekip, 15 – 17 Kasım tarihlerinde
gerçekleşen kültür gezisi

kapsamında Bursa’daki Gölyazı,
Tophane, Bursa Kalesi, Ulu
Cami, Koza Han, Kapalıçarşı,
Panaroma Müzesi, Yeşil Türbe,
Irgandı Köprüsü, Cumalıkızık,
İnkaya Çınarı gibi tarihi ve
kültürel yerleri ziyaret etme
imkanı buldu.

Bursa ziyareti kapsamında
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi’ni de ziyaret eden grup,
şube başkanı Dr. Ali Emin Latif,
yönetim kurulu üyeleri ve Kadın
Kolları yöneticileri ile görüştü.
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İskeçe Yarı Maratonu’na
rekor katılım
İSKEÇE’DE gerçekleştirilen “6.
Dimokritio Yarı Maratonu” 24 Kasım Pazar
günü yapıldı. 21 kilometrelik yarı maraton
dışında, 5 kilometrelik şehir koşuşu ve
ilkokul öğrencilerine yönelik 1 kilometrelik
çocuk koşusu gerçekleştirildi. Bu yılki
etkinlik rekor katılımla yapıldı. Bu yıl
altıncısı gerçekleşen İskeçe Yarı Maratonu
“XanthiRunners” Kültür ve Spor Derneği
tarafından organize edildi, İskeçe
Belediyesi ve Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti tarafından ise desteklendi.
Üç farklı kategoride yapılan koşulara 2
bin 300 sporcu katıldı. Ülke genelinden
koşucuların ve Türkiye ile Bulgaristan’dan
da katılımcıların yer aldığı 21 kilometrelik
yarı maratona 539 kişi katılırken, 5
kilometrelik şehir koşusuna 1091 kişi
katıldı. İlkokul öğrencilerine yönelik 1
kilometrelik koşuda ise yaklaşık 750 çocuk
yer aldı. Tüm koşular İskeçe şehir
meydanında başlayıp, yine aynı noktada
bitti. Koşularda İskeçe il genelinden çok
sayıda Türk azınlık mensubunun da yer
aldığı dikkat çekti. 21 kilometrelik yarı
maratonu 1 saat 11 dakikalık süre ile
Konstantinos Stamulis kazanırken,
kadınlarda Eleni Kokkinariu birinci geldi.
Öte yandan 5 kilometrelik şehir koşusunun
erkeklerde İskeçe’den Salih Çıtak,
kadınlarda Elana Vasileva birinci oldu.
İskeçe belediye başkan yardımcıları Suha
Bekiroğlu ile Manolis Fanurakis, yarı
maratona katılan en yaşlı sporcu olan 70
yaşındaki Yorgos Alimonos’a ödül verdi.
Bu arada, öğrenci koşusuna katılarak
güzergahı tamamlayan tüm çocuklara
organizasyon komitesi tarafından madalya
verildi.

Panathinaikos'ta
Rick Pitino dönemi

BAŞKONSOLOS ÖMEROĞLU DA
YARI MARATONA KATILDI
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu da İskeçe’deki 21
kilometrelik yarı maraton koşusuna katılan
sporcular arasında yer aldı. Koşu
sonrasında İskeçe belediye başkan
yardımcıları Suha Bekiroğlu ve Levent
Karaosman, Başkonsolos Ömeroğlu’yla
kısa bir süre görüşerek kendisini tebrik
ettiler.
Daha önce Berlin ve Atina maratonlarına
da katılan Başkonsolos Ömeroğlu, etkinlik
öncesinde İskeçe’de yayımlanan Embros
gazetesine verdiği demeçte, sporun kendi
yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu
belirterek, söz konusu spor dalıyla uzun
yıllardır ilgilendiğini söyledi. Ömeroğlu,
yarı maraton etkinliğinin İskeçe’deki
başarılı etkinlikler arasındaki yerini
alacağına inandığını sözlerine ekledi.

PANATHİNAİKOS Kulübü,
başantrenörlük görevi için 67
yaşındaki Pitino ile 2021'e
kadar anlaşma sağlandığını
duyurdu. Amerikan Basketbol
Ligi (NBA) ile Amerikan
Üniversite Sporları
Federasyonu (NCAA) Erkekler
Basketbol Ligi'nde uzun süre
çalışan Pitino, geçen sezon
Panathinaikos'ta görev alarak
ilk kez Avrupa deneyimi
yaşamıştı. Yunanistan Milli
Takımı'nı da çalıştıran Pitino,
Panathinaikos'u geçen sezon
lig ve kupada şampiyonluğa
taşıdıktan sonra takımından
ayrılmıştı. THY Avrupa
Ligi'nde de mücadele eden
Panathinaikos, 10 haftada
aldığı 6 galibiyetle 7. sırada
bulunuyor.

Dybala’dan Merih Demiral'a
asker selamı
Wilder, Muhammed
Ali'nin rekorunu
yakaladı

EURO 2020 play-off turu
eşleşmeleri belli oldu
AVRUPA Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off
turu eşleşmeleri belirlendi. Tek maç eleme usulu
oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de
oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart
2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke,
EURO 2020 bileti alacak.
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
A Grubu: Yarı final 1: İzlanda-Romanya
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
B Grubu: Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu: Yarı final 1: İskoçya-İsrail
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
D Grubu: Yarı final 1:Gürcistan-Belarus
Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova

ŞAMPİYONLAR Ligi D
Grubu'nda oynanan JuventusAtletico Madrid karşılaşmasında
İtalyan ekibinin yıldızı Paulo
Dybala'dan asker selamıyla gol
sevinci geldi. Mücadelenin 45+2.
dakikasında Atletico Madrid
ağlarını sarsan Arjantinli yıldız,
golden sonra yedek kulübesine
doğru giderek asker selamı verdi.
Yedek kulübesindeki Merih
Demiral'a jest yapan Dybala,
ardından Demiral'a sarılarak
sevincini paylaştı.

"SOYUNMA ODASINDAKİ
ŞAKAYLA ALAKALI"
Dybala da maç sonunda yaptığı
iki ayrı gol sevincini şu sözlerle
açıkladı: "Gol sevincimde çeneme
yaptığım ilk hareket kız arkadaşım
içindi. Bir filmde görmüştük ve
aşkı sembolize ediyordu. Merih'e
gelirsek, o çok eğlenceli biri.
Hareketin sebebi de soyunma
odasındaki şakalaşmamızla
alakalıydı. Herhangi bir mesaj
vermeye çalışmadım."

ABD'li boksör Wilder, Dünya
Boks Konseyi ağır sıklet
maçında, unvan koruma
sayısında Muhammed Ali'yi
yakaladı. ABD'li Deontay
Wilder, Dünya Boks Konseyi
(WBC) ağır sıklet maçında
Kübalı Luis Ortiz'i nakavt
ederek şampiyonluk unvanını
korudu. ABD'nin Las Vegas
kentinde bulunan MGM Grand
Garden Arena'daki
mücadelede 34 yaşındaki
Wilder, Ortiz'i 7. rauntta
nakavt etti ve şampiyonluk
unvanını 10. kez korumuş
oldu. Wilder böylece unvan
koruma sayısında eski yıldız
boksörler Mike Tyson, Lennox
Lewis ve Joe Frazier'i (9)
geride bırakırken, ABD'li
efsane Muhammed Ali'yi ise
yakaladı.
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“Öğretmenler Günü” kutlandı
BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği
“24 Kasım Öğretmenler Günü” bu yıl
Gümülcine’de Egnatia düğün salonunda
23 Kasım Cumartesi günü yapıldı.
Etkinlik vefat eden öğretmenlerin
anısına bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı, ardından geceye katılan
öğretmenler tarafından “Öğretmen
Marşı” okundu.
Açılış konuşmasını yapan BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet, “Millet
Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün
Başöğretmenliği kabul ettiği gün olan 24
Kasım gününün 1981 yılından beri
‘Öğretmenler Günü’ olarak kutladığını”
belirterek, “Başta Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliğimizin değerli üye
öğretmenleri olmak üzere dünyadaki
tüm vefakar ve cefakar öğretmenlerin
Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”
dedi.
Ahmet konuşmasında, “Batı Trakya
Türk Azınlığı dünyada uluslararası bir
antlaşma ile tanınan, ancak etnik kimliği
tanınmayan ender belki de tek azınlıktır.
Bizler Lozan Antlaşması ile bu vatana
emanet bırakılırken, eğitim alanında
özerkliğimiz garanti altına alınmıştı.
Lakin Lozan’dan bugüne geçen süreç
içinde, özellikle cunta yönetiminden
sonra azınlığın fikri alınmadan, tek
taraflı çıkarılan yasalarla azınlık
eğitiminin her geçen gün özel ve özerk
olma özelliği, elinden zorla
alınmaktadır. Bugün itibarıyla, azınlık
eğitim sistemi içinde Türkçe ve Yunanca
eğitim verecek anaokulu talebimiz
dikkate alınmıyor. İlkokullarımızın özel
statüsü dikkate alınmadan çocuk azlığı
bahane edilerek ilkokullarımız bir bir
kapatılıyor. Hali hazırda görev yapan
öğretmenlerimizin kendilerini
geliştirilmeleri için talep edilen Türkiye
destekli seminerlere imkan verilmiyor.
Bir azınlık okulu olan medreselerde
Lozan Anlaşması’na aykırı olarak Türkçe
dersleri keyfi kaldırılıyor. Türkiye
üniversitelerinden mezun olan
öğretmenlerimizin okullarımıza
atanması talebimiz, 1973’ten bu yana
karşılık görmüyor. Sayıca yetersiz
olmalarına rağmen yeni azınlık ortaokul
ve lisesi açılmasına müsaade edilmiyor.
Okullarımızda eğitim kalitesinin
yükselmesi maalesef istenilmiyor ve
devlet okulları özendiriliyor. Azınlık
eğitimi içinde mevcut sorunların listesi
her geçen gün büyüyor. Anlaşılan o ki,
azınlıkta Türk kültürünün son bulması
ve azınlığın asimile edilmesi isteniyor.
Ülkesine sadık birer Yunan vatandaşı
olarak bu haksızlığı hak etmediğimizi
düşünüyorum ve ülkemiz yöneticilerinin
bu yanlıştan dönmelerini umutla
bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmaları çerçevesinde
söz alan Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim

Şerif ile Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
öğretmenlerin gününü kutladı.
Etkinliğe katılanlar arasında, İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek, DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Sedat Hasan, BAKEŞ
Başkanı Hüseyin Bostancı ve Genel
Müdürü Pervin Hayrullah, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ni temsilen yönetim
kurulu üyesi Yüksel Esat, milletvekili
İlhan Ahmet’i temsilen Belgin Hakkı yer
aldı. Geceye ayrıca Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı
Harun Bekir, Türkiye Lüleburgaz
Kepirtepe Öğretmen Okulu mezunu bir
grup öğretmen katıldı.

