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Kiel’de Mumcu ve basın şehitleri anıldı 
Kiel kentinde düzenlenen toplantıda Uğur Mumcu ve basın şehitleri anıldı. Törene konuşmacı olarak katılan 
Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı Alev Coşkun, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelere dikkat 
çekti. 
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Almanya’da, Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGS-H) tarafından düzenlenen etkinlikle, Uğur Mumcu ve 
basın şehitleri anıldı. Kiel’de TGS-H merkez bürosunda düzenlenen anma törenine Cumhuriyet Vakfı Başkan 
Yardımcısı Alev Coşkun konuşmacı olarak katıldı. Basın şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından 
söz alan TGS-H Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca, ülkesine bağlı insanların dünyadan erken koparıldığına, 
toplumdaki insan sevgisinin azalmaya başladığına dikkat çekti. Dr. Küçükkaraca, “Siyaset, ideolojiler ve 
kişisel çıkarlar tarafından güzel değerlerimiz yok ediliyor. Anadolu toprakları, tarih boyunca sevginin en 
bereketli yeri olmuştur ve tüm bu yaşananları Anadolu insanının hak etmediğine inanıyorum. Kimsenin 
değerlerimizi bozmaya hakkı yoktur“ dedi. Alev Coşkun da konuşmasına, bilinçli toplumların bilinçsizlerden 
daha güçlü olduğunu söyleyerek başladı ve Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gidişatı değerlendirdi. 
Türkiye’de bir korku sürecinin yaşandığını iddia eden Coşkun, üniversite, sendika ve sivil toplum 
kuruluşlarının görüşlerini açıklamaya çekindiklerini ifade etti.  
 
COŞKUN: ORTADOĞU’DA SATRANÇ OYNANIYOR 
Türkiye’de kitapları basılmadan tutuklanan gazeteciler olduğunu belirten Coşkun, basının da kategorize 
olduğuna dikkat çekti. Dış politika konusunda Türkiye’nin komşularıyla büyük sorunlar yaşadığını söyleyen 
Coşkun, “Arap Baharı kışa dönmeye başladı. Ortadoğu kritik bir dönemden geçiyor. Malatya’ya kurulacak 
füze kalkanı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi, Suriye ve Mısır’daki gelişmeler başlıca konular. 
Ortadoğu da bir satranç oynanıyor. Önemli olan burada Türkiye’nin nasıl bir rol alacağıdır” dedi. Tüm 
dünyayı etkisi altına ekonomik krizin en çok Almanya gibi ticari üretime dayalı ülkeleri etkilediğini belirten 
Coşkun, “Türkiye bu süreci atlatırken uygulanan politikalar ile kriz halkın cebine fazla yansımadı. Bu yüzden 
halkın bir tepkisi yok. İhracat ve ithalat arasındaki fark, bütçe açığı ve cari açık en büyük sorun olarak 
duruyor. Türkiye yaşadığı cari açık problemini çözmediği takdirde yakın gelecekte büyük problemler 
yaşayacaktır” şeklinde konuştu. Coşkun daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı. 
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