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Batı Trakya Türkleri
29 Ocakları andı
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak arama mücadelesinde en önemli
dönüm noktası olan 29 Ocak’lar anıldı.

BATI Trakya Türk
Azınlığı’na isimlerinde
‘Türk’ kelimesi bulunan
dernekler hakkında
verilen kapatılma kararı
ve Türk azınlığa yapılan
baskı ve ayrımcılıkları
protesto etmek
amacıyla Türk azınlığın
1988 yılında
gerçekleştirdiği direniş
ve bunun iki yıl
ardından Batı
Trakya’da Türkleri
hedef alan saldırılarla
ilgili Gümülcine’de
anma etkinliği
düzenlendi.
Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu’nun düzenlediği
anma etkinliğine Batı
Trakya genelinden çok
sayıda soydaş
katıldı. »8,9

BTAYTD
yeni
yönetimini
belirledi

İlk kez encümen seçimi yapıldı
İSKEÇE Azınlık
Ortaokulu - Lisesi’nin
statüsünün değiştirilip
“Azınlık Okulları”
statüsüne
getirilmesinden sonra ilk
encümen heyeti seçimleri
28 Ocak Pazartesi günü
gerçekleştirildi. Encümen
seçimlerinde yedi aday
yarıştı. 489 öğrenci
velisinin oy kullandığı
encümen seçimlerinde
482 oy geçerli sayıldı.
Yedi oy da geçersiz
sayıldı. »4

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) 38. Olağan Genel
Kurulu, 27 Ocak Pazar günü
Gümülcine’de
gerçekleştirildi. Derneğin
yeni başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı oldu. »2

dünya

bilim

Brexit’te
müzakere isteği kabul
edilmedi
5’te
7’de

ekonomi
5G’nin
değiştireceği
10 şey!

6’da

spor
Asgari
ücret
arttırılıyor

15’de

2018'de transfere
7 milyar dolar
harcandı

Makedonya ile
‘isim anlaşması’
meclisten geçti
İki ülke arasındaki “isim sorunu”nun
çözümüne yönelik varılan anlaşma,
300 sandalyeli Yunan Meclisi’nde 153
milletvekilinin “evet” oyuyla kabul
edildi.
Yunan Parlamentosu, Makedonya ile
yaklaşık 28 yıldır devam eden “isim
sorunu”nun çözümüne yönelik varılan
anlaşmayı onayladı.

»3

İdadiye film
yarışmasına
hazırlanıyor
Gümülcine İdadiye Azınlık İlkokulu,
Atina’da gerçekleştirilecek “İlkokullar
Arası Kısa Metrajlı Film Yarışması”na
hazırlanıyor.
Senaryosu ve çekimleri okuldaki
öğretmenler tarafından yapılan kısa
filmde, 6. sınıf öğrencileri rol alıyor.

»4

Genç Murat’ın
ölümü İskeçe’yi
yasa boğdu
İskeçe Balkan kolu köylerinden
Yassıören’den olan diş doktoru Murat
İbrahimko genç yaşta hayata veda
etti. » 13
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BTAYTD yeni yönetimini belirledi
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) 38. Olağan Genel
Kurulu, 27 Ocak Pazar günü
gerçekleştirildi.
Gümülcine’deki Chris & Eve otelinde
gerçekleşen Genel Kurul’da Divan
Başkanlığına Avukat Ahmet Kara,
sekreterlik görevine ise Seval Ali Dayı ve
Büşra Yusuf getirildi. Divan kurulunun
oluşturulmasının ardından selamlama
konuşmalarına geçildi.
Selamlama konuşmalarında ilk olarak
KİNAL Partisi Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet söz aldı. İlhan Ahmet
konuşmasında geçtiğimiz günlerde
mecliste onaylanan Prespa Anlaşması’nın
Yunanistan’ın iki yüzlülüğünü ortaya
çıkardığını, SİRİZA hükümetinin başka
bir ülkedeki etnik kökenlere gösterdiği
saygıyı kendi ülkesi içindeki etnik
azınlıklara göstermediğini, buna örnek
olarak İskeçe Türk Birliği ve benzeri
derneklerin hala tanınmamasını ve son
günlerde Gümülcine’deki Medrese’de
Türkçe derslerinin azaltılmasını gösterdi.
Bunun bir çifte standart olduğunu
belirten İlhan Ahmet Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın en önemli sorunlarından biri
olan müftülük konusuna da değinerek
hazırlanan ve yakın zamanda
onaylanması beklenen Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile müftülüklerin
özerkliklerinin ortadan kaldırıldığını
belirtti. İlhan Ahmet son olarak
BTAYTD’nin seçilecek olan yeni
yöneticilerine çalışmalarında başarılar
diledi.
İlhan Ahmet’ten sonra sözü alan Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu BTAYTD’nin Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın en önemli
kurumlarından biri olduğunu belirtti ve
seçimler sonucunda oluşacak olan yeni
yönetim kuruluna başarılar diledi.
Çiğdem Asafoğlu’ndan sonra sözü alan
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza
tüm azınlığın bir nevi çatı kuruluşu olan
BTAYTD’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
bilim kuruluşu olarak önemli bir görevi
üstlendiğini vurguladı. Cemil Kaba yeni
seçilecek yöneticilere başarılar dilerken
BTAYTD’nin bundan sonra Avrupa Birliği
programlarına katılma konusunda daha
aktif bir rol alması gerektiğini söyledi.
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza’nın ardından İskeçe Türk Birliği
(İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu
selamlama konuşmasını yaptı. Ozan
Ahmetoğlu Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunlarının hala çözüme kavuşmadığını
ve kendisinin Yunanistan’da bu sorunları
çözecek bir iradeyi hala göremediğini
vurgulayarak “Batının desteği ile
geçtiğimiz günlerde bir Prespa Anlaşması
geçti ancak Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
temel sorunları hakkında hala bir Prespa
Anlaşması yok” ifadelerini kullandı. Ozan
Ahmetoğlu sözlerine azınlığın bir beyin
takımının olması gerektiğine inandığı
BTAYTD’nin yeni yönetimine başarılar
dileyerek son verdi.
Daha sonra sözü alan İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete BTAYTD’nin sahiplenilmesi
gereken bir kurum olduğunu, azınlık
olarak bir şeyleri sahiplenmenin onun
için mücadele etmenin çok önemli
olduğunu, farklı düşüncelerde insanlarla
dahi olsa aynı yolda aynı dava için
yürümenin gerekli olduğunu ve bunun

için uğraş vermenin çok önemli olduğunu
vurguladı. Ahmet Mete son dönemde
azınlık olarak ciddi toplumsal sıkıntılar
yaşanıldığını vurgulayarak, “Çoluk
çocuğunu bırakıp Almanya’ya gidenler,
kendini asanlar, boşananlar, eroine
başlayanlar, içkiye başlayanlar.
Toplumda çok büyük yaralar var. Yüksek
tahsilliler olarak hangi alanda olursa
olsun doktoruyla, hocasıyla, sporcusuyla
yapabileceğimiz o kadar güzel şeyler var
ki bunlara odaklanmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı. Ahmet Mete son
olarak BTAYTD’nde bugüne kadar hizmet
etmiş olan herkese teşekkür ederek yeni
seçilecek yönetime de başarılar diledi.
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ise yaptığı konuşmada Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın son dönemde yaşadığı
ekonomik krizin ciddi boyutlara ulaştığını
belirterek “Bakın yıllardır yaşadığımız
müftülük veya eğitim sorunlarından
dolayı kimse bölgeyi terk etmedi ancak
ekonomik nedenlerle son dönemde
bölgemizi terk eden çok sayıda insan
var.” ifadelerini kullandı. Rıdvan Ahmet
ekonomik sorunun çözümü için
dernekler, belediyeler ve diğer kurumlar
olarak istihdamı arttırmaya yönelik
çalışmalar yapılması gerektiğini
vurgulayarak yeni seçilecek olan
yönetimle bu konuda her türlü işbirliğine
hazır olduklarını belirtti.
Selamlama konuşmalarının ardından
derneğin bir yıllık faaliyetleri hakkında
üyeleri BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet
bilgilendirirken, Denetim Kurulu Başkanı
Şükrü Hacı ise üyelere derneğin bir yıllık
mali gelir giderleri hakkında bilgiler
verdi.
Daha sonra eleştiriler ve öneriler
bölümüne geçildi. Bu bölümde dernek
üyeleri Hasan Ahmet, Önder Mümin,
Bülent Salih, Ramadan Molla söz alarak
eleştiri ve önerilerde bulundular. Bu
arada Yönetim Kurulu’nun önerisiyle
tüzüğe uygun olarak genel kurul
üyelerinin onayı ile birlikte ressam Fevzi
Ali, yazar Mücahit Mümin, edebiyatçı
Rahmi Ali’ye BTAYTD fahri üyeliği
verildi.
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu son bir yıl
içinde yaptığı çalışmalardan oy birliği ile
aklandı ve yeni yönetim ile denetim
kurulu adaylarının belirlenmesine
geçildi.
BTAYTD 38. Olağan Kongresinde Yönetim
Kurulu’na Bahri Belço, Bilal Sarı Mahmut,
Hüseyin Baltacı, İlhan Mehmet, Meltem
Giritli, Mümin Mümin ve Yüksel Esat aday
olurken Denetim Kurulu’na ise Aycan
Ömer, Güngör Hasan ve Şükrü Hacı aday
oldu.
Yapılan oylama sonucunda oy dağılımı şu
şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Hüseyin Baltacı 122
Bahri Belço 72
Yüksel Esat 67
İlhan Mehmet 62
Meltem Giritli 58
Mümin Mümin 52
Bilal Sarı Mahmut 48
DENETİM KURULU ADAYLARI
Güngör Hasan 82
Şükrü Hacı 79
Aycan Ömer 59

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin yeni başkanı Hüseyin Baltacı

YÜKSEK Tahsilliler Derneği’nin yeni
başkanı Dr. Hüseyin Baltacı oldu.
Derneğin 27 Ocak Pazar günü
yapılan kongresinden sonra görev
dağılımı gerçekleştirildi.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri
arasında yapılan görev dağılımından
sonra derneğin yönetimi belirlendi.
Buna göre Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği 2019 yılı
yönetim ve denetim kurulu şöyle
oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Hüseyin Baltacı
Asbaşkan: İlhan Mehmet
Genel Sekreter: Mümin Mümin
Kasadar: Yüksel Esat
Üye: Bahri Belço
Üye: Meltem Giritli
Üye: Bilal Sarı Mahmut
DENETİM KURULU
Başkan: Güngörü Hasan
Üye: Şükrü Hacı
Üye: Aycan Ömer
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Makedonya ile olan
“isim anlaşması”
meclisten geçti
AB ve NATO’dan
“isim anlaşmasına”
tam destek

İKİ ülke arasındaki “isim
sorunu”nun çözümüne yönelik
varılan anlaşma, 300 sandalyeli
Yunan Meclisi’nde 153
milletvekilinin “evet” oyuyla
kabul edildi.
Yunan Parlamentosu,
Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır
devam eden “isim sorunu”nun
çözümüne yönelik varılan
anlaşmayı onayladı.
Komşu ülkenin isminin
“Kuzey Makedonya” olarak
değiştirilmesini öngören
“Prespa Anlaşması” Yunan
Meclisi genel kurulunda
görüşüldü.
Toplam 300 sandalyeli
meclisteki oylamada 153
milletvekili anlaşma lehinde oy
kullanırken, 146 milletvekili
anlaşmaya “hayır” dedi. Bir

milletvekili ise çekimser kaldı.
Anlaşma, iktidardaki
SİRİZA’nın 145 milletvekilinin
tamamının yanı sıra diğer
partilerden 8 milletvekilinin
desteğiyle meclisten geçti.
Oylama sırasında, aşırı sağcı
Altın Şafak partisi milletvekili
Konstandinos Barbarusis sıra
kendisine geldiğinde “ihanete
hayır” şeklinde oyunu
açıklayınca, mecliste kısa süreli
tartışma yaşandı.
Meclis Başkanı Nikos
Vuçis’in uyarısının ardından,
Altın Şafak ve SİRİZA’lı vekiller
arasında tartışma yaşandı.

“KUZEY MAKEDONYA
DOST BİR ÜLKE OLACAK”
Başbakan Aleksis Çipras,
oylama sonrası sosyal medya

hesabından yaptığı açıklamada,
“Bugün Balkanlar’da yeni bir
sayfa açıyoruz. Milliyetçilikten
kaynaklanan kin,
anlaşmazlıklar ve çatışmalar
yerini dostluk, barış ve
işbirliğine bırakıyor.” ifadesini
kullandı.
Çipras, “Bugün doğan Kuzey
Makedonya, dost bir ülke
olacaktır.” değerlendirmesinde
bulundu.
Anlaşmanın Yunanistan
tarafından da onaylanmasının
ardından iki ülke de
sorumluluklarını yerine
getirmiş oldu. Böylece
Makedonya’nın “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti” ismi
ile resmi olarak NATO’nun 30.
üyesi olması bekleniyor.

AVRUPA Birliği (AB) ve
NATO, Yunan
Parlamentosu’nun Makedonya
ile yaklaşık 28 yıldır devam
eden “isim sorunu”nun
çözümüne yönelik varılan
anlaşmayı memnuniyetle
karşıladı.
AB Komisyon başkanı JeanClaude Juncker, AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini ile AB
Komisyonu’nun Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu
Üyesi Johannes Hahn
tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “Prespa
Anlaşması’nın onaylanmasına
ilişkin Yunan
Parlamentosu’nun bugün
attığı önemli adımı
memnuniyetle karşılıyoruz.”
ifadesine yer verildi.
AB’nin en başından beri
anlaşmaya destek verdiği
anımsatılan açıklamada, tüm
tarafların siyasi cesareti ve
başarılı liderliğiyle bölgenin en

köklü sorunlarından birinin
çözülme yolunda olduğu
kaydedildi.
Açıklamada, anlaşmanın
tam olarak uygulanmasının
beklendiği belirtilirken,
“Bugün Atina ve Üsküp, ortak
AB geleceğimiz için yeni bir
sayfa açtı.” değerlendirmesi
yapıldı.

“MAKEDONYA’NIN
NATO ÜYELİĞİNİN
GERÇEKLEŞMESİNİ
BEKLİYORUM”
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg ise Twitter’dan
paylaştığı mesajda anlaşmanın
Yunan Parlamentosu’nda
onaylanmasından dolayı
memnuniyetini dile getirdi.
Anlaşmanın tüm bölge
istikrarı ve refahı için önemli
bir katkı sağladığını kaydeden
Stoltenberg, “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nin
NATO üyeliğinin
gerçekleşmesini bekliyorum.”
ifadesini kullandı.

Memorandum sonrası ilk tahvil ihracı
YUNANİSTAN, kurtarma paketi
programından çıkışının ardından ilk kez tahvil
ihracı gerçekleştirdi.
Basında çıkan haberlere göre, 5 yıl vadeli
devlet tahvili ihracından 2,5 milyar euroluk gelir
elde edildi. Faiz oranının ise yüzde 3,6 olduğu
belirtildi.
Tahvil ihalesinde, yatırımcılardan 10 milyar
euroyu aşkın teklif geldiği ifade edildi.

SahİBİ:hülYaEmİn

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

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

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

Ağustos 2018'de kurtarma programından
çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan
kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede,
memorandumun tamamlanmasından yaklaşık 5
ay sonra tahvil ihracı gerçekleştirilebildi.
İtalya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan
"bütçe krizi" ve siyasi belirsizlikler sebebiyle
yükselen faiz oranları tahvil ihracınının
gecikmesine yol açmıştı.
Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nde
ilk kez encümen seçimi yapıldı
İSKEÇE Azınlık Ortaokulu Lisesi’nde Encümen Heyeti’nin
belirlenmesi için seçim yapıldı.
670 öğrencinin eğitim gördüğü
okulda veliler sandığa giderek
okul yöneticilerini belirledi.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Özel Azınlık Ortaokulu Lisesi’nin statüsünün değiştirilip
“Azınlık Okulları” statüsüne
getirilmesinden sonra ilk
encümen heyeti seçimleri 28
Ocak Pazartesi günü
gerçekleştirildi. Encümen
seçimlerinde yedi aday yarıştı.
489 öğrenci velisinin oy
kullandığı encümen
seçimlerinde 482 oy geçerli
sayıldı. Yedi oy da geçersiz
sayıldı.
Oy verme işlemi sabah saat
08:00’de başladı. Oy verme
işlemi sırasında izdiham
yaşandığı bildirildi. Oy vermek
için sırada bekleyen veliler
zaman zaman uzun kuyruk
oluşturdu.
Yapılan seçimler sonrası oy
dağılımı şu şekilde oluştu:
1- Erhan Hüseyin Ali: 136 oy
2- Ahmet Kara: 127 oy
3- İhsan Ahmet Kahya: 85 oy
4- Rıdvan Kurak: 75 oy
5- Serpil Aren Mehmet: 28 oy
6- Ogün Eminoğlu: 17 oy
7- Gülşen Dallı: 14 oy

Bu sonuçlara göre Erhan
Hüseyin Ali, Ahmet Kara ve
İhsan Ahmet Kahya encümen
heyetine seçilmiş oldu.
Encümen seçimlerinde en çok
oyu alan ve aynı zamanda İskeçe
Azınlık Lisesi’nde de
öğretmenlik yapan Erhan
Hüseyin Ali sonuçların belli
olmasından sonra sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda
şu ifadelere yer verdi: “Bugün 28
Ocak 2019 Pazartesi günü
okulumuz tarihinde bir ilki
bütün bir İskeçe ve Batı Trakya
halkı olarak yaşadık.
Gerçekleşen Encümen Heyeti
seçimlerinde zat-ı alime
göstermiş oldukları büyük bir oy
teveccühü ile başta öğrenci
velilerimize bu kutsal göreve bizi
layık gördükleri için en kalbi
duygularımla teşekkürü bir borç
bilirim. Bu vesileyle seçimlerde
seçilen diğer arkadaşlarımı da
tebrik ederken seçilemeyen
arkadaşlarıma da teşekkürlerimi
sunarım. Aydınlık yarınlarımızın
daha güzel olacağından
şüpheniz olmasın. Sevgi ve
muhabbetle aydınlık yarınlara.”
Üç kişilik encümen heyetine
seçilen Ahmet Kara ve İhsan
Ahmet Kahya da teşekkür mesajı
yayınladı.

Türkiye Savunma Bakanı
Yunan mevkidaşını
Türkiye’ye davet etti

TÜRKİYE Milli Savunma
Bakanı Hulusi
Akar, Yunanistan’ın yeni
Savunma Bakanı Evangelos
Apostolakis’i kutlayarak,
Türkiye’ye davet etti.
Edinilen bilgiye göre, Akar,
savunma bakanlığına getirilen
Apostolakis’e yeni görevinden
dolayı tebrik mektubu gönderdi.
Yunan mevkidaşına
görevinde başarı dileyen Bakan
Akar, Türkiye
ve Yunanistan arasında iyi
komşuluk ilişkileri ve askeri
alanlardaki iş birliğinin

geliştirilmesinin önemine
değindi.
Bakan Akar, Türkiye’ye davet
ettiği Apostolakis’i
ağırlamaktan duyacağı
memnuniyeti de kaydetti.
Güvenlik uzmanları,
Kardak’ın yıl dönümü
öncesi gerçekleşen bu davetin
Ege ve Akdeniz’deki gerginliğin
azaltılması kapsamında önemli
olduğunu, ayrıca iyi komşuluk
ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik çabalara da örnek teşkil
ettiğini belirttiler.

Gümülcine İdadiye Azınlık İlkokulu Öğrencileri
gururla sunar: “TUZAĞA DÜŞME”

GÜMÜLCİNE İdadiye Azınlık İlkokulu,
Atina’da gerçekleştirilecek “İlkokullar Arası Kısa
Metrajlı Film Yarışması”na hazırlanıyor.
Senaryosu ve çekimleri okuldaki öğretmenler
tarafından yapılan kısa filmde, 6. sınıf
öğrencileri rol alıyor. “Tuzağa Düşme” isimli
filmde çocukların beslenme alışkanlıkları ve
okul zorbalığı (bullying) konuları ele alınıyor.
İdadiye ilkokulu öğretmenlerinden Rıdvan Deli
Hasan, Glikeria Panayotidu ve Dimitris Psarasın
gözetiminde çekilen filmin hazırlanmasına okul
müdürü Serdar Mehmet ve müdür yardımcısı
Theodoros Pitacis de yardım etti.
Okul öğretmeni Rıdvan Deli Hasan filmle ilgili
olarak yaptığı açıklamada, filmin konusunu
seçerken okulda gerçekleştirilen obeziteyle
mücadele programından etkilendiklerini söyledi.
Okul olarak Eğitim Bakanlığı’nın yarışmasına
ikinci kez katıldıklarını ifade eden Deli Hasan,
ülkedeki obezite rakamlarından etkilendiklerini
dile getirdi. Deli Hasan “Yunanistan çocuk
obezitesinde Avrupa birincisi. Çok önemli ve
sorun. Bu önemli konuyla ilgili olarak insanlarda
hassasiyet oluşturmak istedik. Filmde rol alan
tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel
bir çalışma gerçekleştirdiler.” diye konuştu.
Çocukların rol aldığı “Tuzağa Düşme” adlı
filmde diğer çocukların aksine meyve ve
sebzelerle beslenen bir kız çocuğunun bu
alışkanlığından dolayı okuldaki arkadaşları

tarafından okul zorbalığına (bullying) maruz
kalması ele alınıyor. Ancak sağlıklı beslenen
öğrenci önce okula sağlık taraması için gelen diş
doktoru tarafından takdir ediliyor. Daha sonra
ise stadyumda yapılan spor yarışmalarında
gösterdiği başarıyla göze giriyor.
Gümülcine’deki tarihi İdadiye Azınlık
İlkokulu ve şehirden görüntülerin de yer aldığı
kısa metrajlı film görülmeye değer.
Bu arada filmin ödül alabilme şansının
arttırılması için Youtube kanalından filmin
beğenilmesi ve paylaşılması gerektiği ifade
edildi.
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ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

29 OCAK

O

kuduğunuz satırlar 29 Ocak Salı
günü yazıldı. Batı Trakya
Türklerinin tarihinde 29 Ocak
şüphesiz en önemli tarihtir. Çünkü bir
milattır. Batı Trakya Türkünün, kendisini
istemeyen, vücudundaki kanserli hücre
gibi gören, ikinci sınıf muamelesini reva
gören antidemokratik zihniyete “dur”
dediği milattır.
Azınlık gördüğü baskı ve ayrımcılık
karşısında ayağa kalkmış ve “Ben bu
ülkenin vatandaşıyım. Burası benim
memleketim ve ben burada kendi
kimliğimle ve haklarıma sahip olarak insan
gibi yaşamak istiyorum” demiştir. Olayın
izahı budur.
29 Ocak, Batı Trakya Türkünün maruz
kaldığı haksızlıklara karşı sesini yükselttiği
ve haykırdığı gündür.
31 yıl önce Batı Trakya Türkünün milli
kimliğini inkar eden zihniyet, bugün Batı
Trakya Türkünün uluslararası hukukun
teminatı altındaki Azınlık hakları hedef
tahtasındadır.
31 yıl önce 29 Ocak 1988’de haksızlıklara,
baskılara ve antidemokratik uygulamalara
“yeter artık” diyerek sesini yaşadığı ülkeye

ve dünyaya duyuran Batı Trakya Türkü, ne
yazık ki haksızlıklarla karşı karşıya olmaya
devam ediyor. Hukuk ve demokrasiden
uzak uygulamalarla muhatap kalmaya
devam ediyor.
29 Ocak 1988’deki Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü’ne nasıl
gelindi? 1988’den biraz daha geriye
giderek hatırlamaya çalışalım. 1980’li yıllar
Batı Trakya Türklerinin büyük haksızlıklara
ve ayrımcılıklara maruz kaldığı yıllardır.
Ciddi anlamda bir göçe zorlama vardır.
1983 yılının Kasım ayında Rodop
Valisi’nin Gümülcine Türk Gençler Birliği
ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
aleyhine açtığı ve davalı kuruluşların
dinlenmediği davadan bir gün sonra
açıklanan mahkeme kararı oldukça
ilginçtir. Kararda şu ifadeler yer
almaktadır: “…. Gümülcine’de
Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında
çatışmaların çıkması tehlikesi de göz
önünde bulundurularak anılan derneğin
bulunduğu binanın girişinde ‘Türk’,
‘Türklerin’, ‘Türklere’ gibi kelimeleri içeren
tabela bulundurulmasının ve aynı
kelimeleri içeren matbu kağıt ve evrak

kullanılmasının yasaklanmasına karar
verilmiştir.” Benzer durum İskeçe’de de
İskeçe Türk Birliği için sözkonusudur.
Bu mahkeme kararını, Türk
derneklerinin tabelalarının indirilmesi
izlemiştir. 1 Aralık 1983’te GTGB’nin, 2
Aralık’ta BTTÖB’nin ve 7 Aralık’ta da
İTB’nin “Türk” ifadesini taşıyan tabelaları
polis tarafından sökülüp indirilmiştir.
Tabelaların indirilmesinden kısa bir süre
sonra, 16 Ocak 1984’te Rodop valisi, 30
Ocak’ta da İskeçe valisi mahkemeye
başvurarak, Batı Trakya Türklerinin tarihi
derneklerinin feshini istemişlerdir.
Böylece, Gümülcine’deki dernekleri
ilgilendiren dava 9 Mayıs 1984’te, İskeçe
Türk Birliği’ni ilgilendiren dava ise 19
Haziran 1984’te görüşülmüştür. Azınlığın
etnik kimliğini ortadan kaldırma
girişimlerinin önemli bir parçası olan bu
davalara Türk azınlık mensupları karşı
çıkmış, tüzük ve ad değişikliğine tek
ağızdan hayır demişlerdir. İki azınlık
derneğini ilgilendiren davanın Yargıtay’da
görüşülüp kararın açıklanmasından bir
süre sonra 29 Ocak 1988’de Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü
yaşanmıştır.
29 Ocak, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın en büyük kitlesel gösterisidir.
Demokratik direnişidir. Azınlık tarihinin en
önemli dönüm noktası veya dönüm
noktalarından biridir. 29 Ocakların azınlığa
vatandaşlık haklarının iade edilmesindeki
rolü şüphesiz ki çok büyüktür. 29 Ocaklar
olmasaydı, “yasalar önünde eşitlik”
uygulaması ve azınlık insanına vatandaşlık
haklarının verilmesi elbette ki daha
sonraya kalacaktı. 29 Ocaklardan sonra
Yunanistan devletinin baskı ve
ayrımcılıkları devam ettirmesi ve
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vatandaşlık haklarında adım atmaması
halinde bölgenin çok daha büyük
sorunlarla karşı karşıya kalması işten bile
değildi.
29 Ocak 1990’da yaşanan azınlık
aleyhine şiddet olayları ise tam bir “utanç”
vesilesidir. İnsanca yaşamaktan ve
demokratik haklarını almaktan öteye hiçbir
talebi olmayan azınlık toplumu açıkça
hedef haline getirildi. Kovuldu, dövüldü,
şiddete maruz kaldı. Adeta, 35 yıl önce
yaşanan 6 – 7 Eylül olaylarının intikamı
alındı. Üstelik de Avrupa Birliği üyesi bir
ülkede. 29 Ocak 1990’ın özrünü hala
devletten duymadık. Hiçbir devlet
temsilcisi çıkıp da “1990’da bu azınlığa
karşı suç işledik, yanlış yaptık” demedi.
Peki azınlık toplumu açısından son
derece önemli gördüğümüz, dönüm
noktası olarak nitelendirdiğimiz 29
Ocakları toplumumuza ve özellikle genç
nesillere ne kadar iyi anlatabildik. O
dönemin ruhunu gençlere verebildik mi?
Şu anda çok basit gibi görünen haklara bu
toplumun hangi mücadelelerden, hangi
badirelerden geçerek kazandığı
konusunda bir fikir verebildik mi?
Toplumun belli kesimleri dışında 29
Ocakları bilen var mı? O günlerin önemini
kavrayan var mı?
Bugünün kıymetini bilmesi açısından
azınlığın 29 Ocakları iyi anlaması
gerekiyor. O dönemde yaşananları
özümsemesi, babalarının, amcalarının,
dedelerinin, ninelerinin hangi yollardan
geçtiğini bilmek, öğrenmek genç nesillere
kendilerini tanımaları için bir fırsat
verecektir.
Zira, geçmişini, tarihini, dününü
bilmeyen, önemini kavrayamayan bir
toplum sağa sola savrulmaya mahkumdur.

Önder Meçoğlu belediye
başkan adaylığını açıkladı
YENİ Nesil Hareketi, kurucu başkanı
Mustafa Cukal’ın başkanlık görevinden
ayrılmasından sonra Önder Meçoğlu ile
yoluna devam etme kararı aldı.
İskeçe’deki bir otelde 27 Ocak Pazar
günü düzenlenen toplantıda Yeni Nesil
Hareketi’nin Önder Meçoğlu
başkanlığında Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimlere katılacağı ilan edildi.
Toplantı, Yeni Nesil Hareketi’nin yeni
başkanı Önder Meçoğlu’nun açılış
konuşmasıyla başladı. Başkan Önder
Meçoğlu konuşmasında Ocak ayının
başında hareketin kurucu başkanı
Mustafa Cukal’ın kurucular heyetini bir
araya getirerek başkanlığa devam
etmeyeceğini açıkladığını ve aynı
toplantıda Yeni Nesil Hareketi’nin seçime
katılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Önder Meçoğlu, devam eden süreçte Yeni
Nesil Hareketi’nin kurucuları, azaları ve
destekçileri ile yapılan istişareler
sonucunda Yeni Nesil Hareketi üyelerinin
başkanlık görevini kendisine tevdi
ettiğini ifade ederek bu görevi yerine
getirmek için elinden gelen gayreti
göstereceğini ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ; TEVAZU, SAMİMİYET
VE ADALET”
Önder Meçoğlu, Yeni Nesil Hareketi
olarak önceliklerinin tevazu, samimiyet
ve adalet olacağını belirterek, Yeni Nesil
Hareketi ve gönüldaşlarını farklı kılan
hususun davaya olan inançları olduğunu
belirtti. Yeni Nesil Hareketi’nin başarılı

Brexit’te yeniden müzakere
isteği kabul edilmedi
olması için gereken tüm bilgi, birikim ve
tecrübeye sahip olduklarını ifade eden
başkan Meçoğlu, “Bu mücadeleyi hep
birlikte başaracağız” dedi.
Konuşmasının son bölümünde dava
arkadaşlarına kendisine bu kutlu görevi
tevdi ettikleri için teşekkür eden Önder
Meçoğlu, “Sözlerime son verirken tüm
başkan adayı ve meclis üyesi
arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Çıktığımız bu kutlu yolda yolumuz ve
bahtımız açık olsun, Allah yar ve
yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Mustafçova belediyesine
aday olan diğer liste başkan ve
temsilcileri de katıldı.

BREXİT görüşmelerinde yeniden
müzakere talebinde bulunan İngiltere
Başbakanı Theresa May’in bu talebi
Avrupa Birliği tarafından kabul
görmedi.
Muhafazakar milletvekili Graham
Brady’in İngiltere Parlamentosuna
sunduğu “backstop” önerisinin kabul
edilmesi üzerine Avrupa Birliği’ne
yeniden müzakere talebinde bulunan
Başbakan Theresa May’e Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean- Claude
Juncker, “hayır” cevabını verdi.
Avrupa Birliği, Theresa May’ın Brexit
anlaşmasıyla ilgili müzakereleri
yeniden başlatma isteğini reddederek,
Brexit’e iki ay kala olası bir “düzensiz
geri çekilme” riski konusunda uyardı.
Theresa May’in talebine yanıt veren

Avrupa Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker, “Geri çekilme
anlaşması en iyi ve mümkün olan tek
çözüm yolu. Bu anlaşma tekrar
müzakere edilemez” dedi.
İngiltere Başbakanı May’in yeniden
müzakere talebine açık kapı
bırakmayan Juncker, “Fikirlerini
dinleyeceğim. Ancak AB’nin duruşu
konusunda da son derece açık
olacağım” açıklamasını yaptı.
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden
açıklama yapan AB Konseyi Başkanı
Donald Tusk ise, “Geri çekilme
anlaşması yeniden pazarlığa açık
değildir. İngiltere’nin ne istemediğini
anladık. Ancak hala ne istediğini
anlamış değiliz” dedi.
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Köpeklerde Uyuz
hastalığı ve tedavisi

U

yuz bir deri hastalığıdır
ve ülkemizde de çok
yaygın olarak
görülmektedir. Yaygın
görülmesinin en büyük sebebi
sokak köpekleri diye
adlandırdığımız sahipsiz
hayvanların ve pire-kene gibi dış
parazitlerin sayısının oldukça
fazla olmasıdır. Uyuz
hastalığının birçok formu vardır
ve oldukça inatçı bir hastalıktır.
En yaygın bulaşma şekli pire
ve keneler, direk temas ve
dokunma, ortak kullanılan
tasma, mama kabı, yatak vb.
eşyalar, ortak kullanılan
alanlardır. Doğada oldukça
yaygın ve kolay bulaşan bir
hastalıktır.
Bazı türler sadece kulak
kepçesi ve çevresinde, bazıları
ise göz ve çevresinde lokal
lezyonlar oluşturabilirler.
Genelde derinin tüysüz
bölgelerinde ve dirseklerden
başlayan lezyonlar tedavisi
yapılmazsa vücuda yayılırlar ve
generalize olurlar.
Uyuz hastalığını yaratan
etken derinin epidermis katında
veya kıl foliküllerinde yerleşen
ve tünel kazarak hareket eden
mikroskobik boyuttaki uyuz
böcekleridir. Lezyonlu deriden
kazıntı yapılarak alınan
materyalle hazırlanan
preparatlar, mikroskop altında
incelendiğinde uyuz etkenleri
rahatlıkla görülebilmektedir.
Ülkemizde yaygın bulunan
türleri:
- Demodex
- Sarcoptes
- Otodectes
- Notoedres’tir.
Uyuz böcekleri; deri
döküntüleri, doku artıkları, kan
ve doku sıvısı ile beslenirler.
Deride derin ve genelde kaşıntılı
lezyonlara sebebiyet verirler.
Sadece Demodex türü uyuzda
kaşıntı azdır veya hiç
olmamaktadır.
Semptomlar...
- Oldukça şiddetli kaşıntı(bazı
türler hariç)
- Kızarıklık
- Deride veziküller
- Vücutta yaygın yaralar
- Tüy dökülmesi
- Deride kalınlaşma
- Tüylerin dökülmesi(lokal veya
genel)
- Deride ağır bir koku
- Deride kepeklenme ve
kabuklanma
- Derinin renginde koyulaşma ve
pigmentasyon artışı
Korunma...

- Köpeklerin hijyenik ortamlarda
bakımı
- Pire ve kenelere karşı önlemleri
almak
- Tüy ve deri sağlığının düzenli
kontrolü
- Düzenli fırçalamak
- Sık yıkamamak
- Başka köpeğe ait malzemelerin
dezenfekte etmeden
kullanmamak
- Beslenmesine dikkat etmek
- Yürüyüş ve gezinti alanlarına
dikkat etmek
- Oyun arkadaşlarına dikkat
etmek
- Hekiminizin önereceği
aralıklarla dış parazitlere etkili
banyo solusyonları ile yıkamak
- Düzenli Veteriner Hekim
kontrolü
En önemlisi; Vücutta oluşacak
bir deri lezyonunda vakit
geçirmeden veteriner hekiminize
danışmak ve ihmal etmemek
gerekir. Çünkü tüm hastalıklar
erken teşhisle çok daha kolay ve
çabuk tedavi edilebilmektedir.
Tedavi...
Tedavisi mümkün olan bir
hastalıktır. Tedavide yıkama
solusyonları, uyuza etkili
enjeksiyonlar, spot on
uygulamalar ve oral tedavi
yapılabilmektedir. Hekiminiz
uyuzun formuna göre tedaviyi
seçecek ve uygulamaya
başlayacaktır. Genelde iyileşme
süreci 4 hafta ile 6 hafta arasıdır.
Demodex türü uyuz etkeni
foliküllere yerleştiği için tedavisi
daha uzun ve zordur. Bu da
tedavi sürecinin daha uzun
olmasını sağlar. Bazen de uyuz
hastalığı; diğer deri hastalıkları
ile beraber seyredebilir. Bu
durum daha komplike ve daha
uzun süreli bir tedaviyi
gerektirecektir.
Uyuz asla öldürücü bir hastalık
değildir ve tedavisi
mümkündür.Fakat konunun
üzerine eğilmezseniz ve tedavisi
yapılmazsa bu hastalıkta bile
ölümler olabilmekte ve üzücü
durumlarla
karşılaşılabilmektedir.
Canımızdan çok sevdiğimiz
dostlarımızın sağlıklı ve mutlu
olmaları için lütfen onları ihmal
etmeyelim. Onların sağlığına ne
kadar dikkat ederseniz,onlarla
geçireceğiniz günler o kadar
uzun ve güzel olur. Veteriner
hekimlerimizin tavsiyelerini
kulak arkası etmeyelim. Bizler;
hem onların hem de sizlerin
sağlığı için sürekli olarak
yardımcı olmaya ve hizmet
vermeye devam ediyoruz.

ASGARİ ücret 1 Şubat’tan itibaren arttırılıyor.
Artış oranının asgari ücret için yüzde 11 ve 25 yaş
altı çalışanlara uygulanan asgari ücret için ise
yüzde 27 oranında olacağı belirtildi. Çalışma
Bakanı Efi Ahtsioglu asgari ücretin 586 euro’dan
650’ya çıkartılacağını açıkladı. 25 yaş altındaki
çalışanlar ise 510 euro alacak. Asgari ücret
artışının 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli
olacağı ifade edildi.

Çalışma Bakanı Efi Ahtsioglu konuyla ilgili
olarak sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamasında “Hükümetimiz için çok önemli bir
adımı hayata geçiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi
asgari ücreti arttırıyoruz. Asgari ücret 586
euro’dan 650 euro’ya yükseliyor. 25 yaş altı
çalışanlar için ise asgari ücret 510 euro’ya
yükseliyor.” ifadelerine yer verdi.

KİNAL Partisinden
asgari ücret eleştirisi

KİNAL Partisi, asgari ücretin geçikmeli olarak
arttırıldığını belirterek, artış oranının yeterli
olmadığını dile getirdi. Başbakan Aleksis Çipras
ve Çalışma Bakanı Efi Ahtsioglu’nun
açıklamalarıyla duyurulduğu asgari ücret
artışının iki yıl gecikmeyle gerçekleştirildiğini
savunan KİNAL Partisi, SİRİZA’nın seçim öncesi
751 euro maaş sözü verdiğini hatırlattı. SİRİZA’nın
en düşük maaş olarak 751 euro taahhüdünde

bulunulduğunu kaydeden KİNAL Partisi, iki yıl
sonra 650 euro olarak açıklanan artışın yetersiz
olduğunu savundu. KİNAL Partisi’nin
açıklamasında asgari ücrete yapılan artışın,
hükümetin ilan ettiği vergi muafiyeti miktarının
düşürülmesiyle kaybolacağı dile getirildi.
KİNAL Partisi, yayınladığı açıklamada asgari
ücretin devlet müdahalesi olmadan belirlenmesi
gerektiğini ifade etti.

KİRALIK TARLA

Gümülcine - Kozluköy (Karidia) yolu üzerinde
beş dönüm tarla sahibinden kiralıktır.

Gümülcine’de Kozluköy mahallesi çıkışı ana yol üzerinde
bulunan tarlanın içinde su kuyusunun bulunduğu, tütün ve
haşlama ekimi için uygun olan tarla sahibinden kiralıktır.

Ayrıntılı bilgi için tel 2531020108
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5G’nin hayatımızda değiştireceği 10 şey!
TÜM dünya şu sıralar 5G’ye
hazırlanıyor. Peki, 5G ile birlikte
hayatımızda neler değişecek? 10 önemli
5G yararını açıkladık.
Evet, kısa bir süre önce düzenlenen
CES 2019’da 5G hakkında çok şey
konuşuldu. AT&T, ABD’de 12 şehirde 5G
bağlantısını başlatırken, Verizon’dan,
Avustralya’nın Telstra şirketine ve
İngiltere’den EE’ye kadar çok sayıda
Mobile Broadband şirketi şu sıralar 5G
için son hazırlıklarını yapmaktalar.
Ülkemiz için de hazırlıklar sürüyor pek
tabii... Peki, 5G bizlere neler
kazandıracak. İşte 10 örnek.
1. Evde kabloya son
Evet, eminiz hepiniz kablolardan
sıkıldınız. 5G ile beraber evde yüksek
internet bağlantısı için illa kablolara
bağımlı olmayacaksınız. Wi-Fi üzerinden
Ethernet ile bağlı olduğunuz hızlarda
performans almak mümkün olacak.
Elbette bu senaryolar iyi bir altyapınız
olduğu takdirde gerçekleşecek. Aksi
halde hayal bile etmeyin.
2. Gerçek zamanlı arttırılmış gerçeklik
5G yalnızca mobil interneti
geliştirmeyecek elbette cihazlar
arasındaki etkileşimi de etkileyecek.
Mesela 5G’den sanal gerçeklik
gözlüklerinde de faydalanacağız. CES
2019’da Belçika şirketi Mimesys’nin
Magic Leap karma gerçeklik gözlüklerini
tamamen kablosuz şekilde 5G üzerinden
çalıştığını göstermesi, bunun
örneklerinden biri.
3. Daha az baz istasyonu
Şimdilik baz istasyonsuz bir mobil
internet düşünülemez belki ancak 5G,
daha az baz istasyonu ile çalışabiliyor.
Yalnızca daha az değil, aynı zamanda
daha küçük yapılarda tasarlanacaklar.
Öte yandan bu gelişim akıllı telefonların
tasarımlarını da etkileyecek. Zira

telefonlarda yer alacak antenlerin de
boyutları küçülecek.
4. Otonomlar geliyor
Evet, 5G’nin en fazla heyecanla
beklendiği alan kuşkusuz otonom
teknolojisi. 5G ile beraber otonom
konusunda daha rahat test imkanı
sağlayacak olan otomobil şirketleri,
böylece bu yenilikçi otomobilleri günlük
hayata daha kolay entegre edebilecekler.
5. Bulut teknolojisi de yararlanacak
Kuşkusuz 5G bağlantısından bulut
teknolojisi ve bulut şirketleri de
faydalanacak. Yeni dönemde bulut
servislerinin arttığına ve kullanımının da
insanlar tarafından yaygılaştığına şahit
olacağız.
6. 8K 5G TV’ler de gelecek
Evet, akıllı televizyonlarda 8K
görüntü teknolojisi belki duyduğumuz
bir şeydi ancak buna bir de 5G entegre
etmek biraz tuhaf değil mi? Evet, Sharp
ilk 8K 5G TV’sini CES 2019’da gösterdi.
Böylece 8K görüntüleri sergileyebilen
ekran, üstelik bu 8K görüntüyü 5G
üzerinden stream edebiliyor. Elbette bu
şimdilik biraz deneysel bir çalışma.
Gelecekte bu tür televizyonlar
yaygınlaşır mı, bunu görmek için
beklemek gerek.
7. Akıllı telefonlarda bulut oyunları
Sadece akıllı telefonlarda değil, bulut
oyun sistemi gelecekte pek çok alanda
yaygın olarak kullanılabilir. Daha önce
de bunun örneklerini görmüştük. Mesela
OnLive adında bir sistem vardı, fakat pek
yaşayamadı.
Bu tür bulut oyun ağları ile beraber,
halihazırda donanımınızdan bağımsız
olarak, bir oyunu bulut sunucu üzerinde
bir makine üzerinden
oynayabiliyorsunuz. Ha, bu sistem ne
kadar yaygınlaşır pek emin değiliz, zira
donanım üreticileri de kullanıcılara

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Davul,
Faraş 2) Ek, Rafineri 3)
Fok, Beniz 4) Trafo,
Afişe 5) Etyaran, Li 6)
Aksu, Ni 7) Frenk, Star
8) Ta, Stok, Ani 9) Alet,
Raspa 10) Dam, Simya
11) Ataman, Pa 12) Ba,
Pruva 13) Ebe,
Drahoma 14) Turna,
Titan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Defter, Tababet 2)
Akort, Fal, Tabu 3)
Kayar, Eda, Er 4) Ur, Fa,
Estamp 5) Laborant,
Marda 6) Fe, Akkor, Nur
7) Finans, Kas, Vat 8)
Anif, Us, Sipahi 9)
Rezil, Tapma, Ot 10) Ar,
Şinanay, Ama 11) Şike,
İri, Aklan.

SOLDAN SAĞA
1) Şifa amacıyla hastaya okunan dua – Resim veya
harfle yapılan işaret 2) (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük – Akla ve gerçeğe aykırı – Namus, haya 3)
Firavun mezarı – (İngilizce) Çıkış 4) Bir nota –
(kısaca) Anadolu Ajansı – Yapıların üstündeki kiremit
kaplı bölüm 5) Mısır unu yemeği 6) Bulgar para birimi – Dingil 7) (halk dili) İşte, burada – Atılgan, gözü
pek – Oyunda kağıt atma sırası 8) Güreşle boksu
veya yumruk dövüşünü birleştiren spor karşılaşması
– Lakin, fakat 9) Tümör – Dünyanın uydusu –
Gelinlerin başlarına takılan süs 10) Hakkından
vazgeçme – Baryum’un simgesi 11) Platin’in simgesi
– Belirli bir günün öncesi 12) Tanrı tanımaz kimse –
Şebnem – Ut çalan kimse 13) Slayt – Kauçuktan
ayakkabı 14) Bir kimsenin kız kardeşinin kocası –
Sarhoş bağırması.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Hıristiyan yortusu – Mülkiyet belgesi – Yalın 2)
Kuruntu, kuşku, vehim – Dildeki işaretler – (psikoloji)
Ruh 3) Taşıtın aydınlatma düzeneği – Meydan, saha
– Oldukça, hayli 4) Kamu – Oyun kağıdı – Pişmiş
sıcak yemek 5) Çölde esen rüzgar – Yolculukta, geminin veya yükünün gördüğü zarar 6) Karışık renk –
Sıkıntı, dert 7) Çalışma, emek – Bir gemiye yükleme
veya boşaltma için tanınan süre 8) Birinin buyruğu
altında olan görevli – Büyük tren istasyonu – Gelecek
– Kalay’ın simgesi 9) Adanılan şey, nezir – Yemek
yemesi gereken – (Farsça) İpekli peştemal 10) (jeoloji) Toprak – Zehir, ağı – Dolunay 11) Çoğalma – Dıştan
uygulanan ilaç – Yapma, etme.

donanım satma derdinler.
Masaüstü bilgisayar tarafı bu işin
neresinde olur bilinmez, fakat konsol ve
akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden bu
tür bir sistem kabul görebilir. Yani
oyunlarınızı bulut üzerinden üst seviye
performansta oynamak mümkün
olabilir.
8. “İkinci Beyin” mümkün olabilir
Evet, 5G ile beraber tuhaflıklar serisi
hayatımıza girmeye başlayabilir, hazır
olun. Zira geliştirilmekte olan pek çok
fikir var, bunlar prototip aşamasındalar
ve harekete geçmek için tek ihtiyaçları
yalnızca daha yüksek hızda kablosuz
bağlantı. Zira aktarılması gereken veriler
yüksek paketler ve anlık iletilmesi
gerekiyorlar. Bunu da 5G sağlayacak.
CES 2019’da karşımıza çıkan bir cihaz
olan OrCam MyMe, kişisel sosyal ilişki
asistanı. Günlük hayatınızda kiminle
tanıştıysanız hakkında bir araştırma
yapan ve size onunla ilgili bilgileri
toplayan, üzerinde minik bir kamera
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1
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bulunduran bu cihaz, tabii ki 5G’den
yararlanacak ve gelecekte farklı
modüllerle hayatımızda olabilir. Ne gibi
mi? Mesela Black Mirror’daki The Entire
History of You bölümündeki “lens” gibi.
Teknoloji devlerinin bu yönde de
çalışmaları olduğunun altını çizelim.
9. Dil öğrenmeye gerek kalmayacak
Evet, günün birinde herhangi bir şey
öğrenmeye gerek kalmayacak, zira
bunlar CHIP’lerle sağlanacak. Ancak o
zamana kadar dil çevirisinde ekstra
cihazları kullanacağız. 5G’den bu yönde
de yararlanılacak ve simültane çeviri
daha hızlı şekilde yapılabilecek.
10. Daha fazla “telefon zombisi”
Evet, dolayısı ile tüm bunların
neticesinde daha fazla telefon zombisi
olacağız. Evet, halihazırda 4G bağlantısı
ile beraber başımızı telefondan
kaldırmıyorken, 5G ile birlikte tüketecek
çok daha fazla veri elimizin altında
olacak. Yani, başımızı ekrandan
kaldırırsak, ne ala.
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Batı Trakya Türkleri 29 Ocakları andı
Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın hak
arama
mücadelesinde en
önemli dönüm
noktası olan 29
Ocak’lar
Gümülcine’de anıldı.
Batı Trakya Türk
Azınlığı’na
isimlerinde ‘Türk’
kelimesi bulunan
dernekler hakkında
verilen kapatılma
kararı ve Türk
azınlığa yapılan
baskı ve
ayrımcılıkları
protesto etmek
amacıyla Türk
azınlığın 1988
yılında
gerçekleştirdiği
direniş ve bunun iki
yıl ardından Batı
Trakya’da Türkleri
hedef alan
saldırılarla ilgili
Gümülcine’de anma
etkinliği
düzenlendi.

DANIŞMA Kurulu’nun düzenlediği
anma etkinliğine Batı Trakya
genelindeki köylerden çok sayıda soydaş
katıldı.
Gümülcine’de gerçekleştirilen
etkinliğe katılanlar arasında Türkiye’nin
Gümülcine Muavin konsolosu İbrahim
Sakli, azınlık belediye başkanları, azınlık
kurum ve kuruluş başkanları ve yerel
yöneticiler de yer aldı.
31 yıl önce Yargıtay (Arios Pagos)
Mahkemesi’nin “Yunanistan’da Türk
bulunmadığı” gerekçesiyle isimlerinde
“Türk” kelimesi yer alan derneklerin
kapatılmasına yönelik kararının
ardından Batı Trakya Türk azınlığın
gerçekleştirdiği toplu direniş, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nca (BTTADK) Gümülcine’de
Chris and Eve Oteli’nde düzenlenen
etkinlikte kutlandı. Etkinlikte, 29 Ocak
1990’da fanatik Yunan gruplarınca
Gümülcine’de Türk azınlığa ve Türk
dükkanlarına yönelik saldırılar da
anıldı.
Etkinliğin sunuculuğunu Gümülcine
Türk Gençler Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Sibel Gülistan yaptı.
Anma toplantısı Batı Trakya
mücadelesine katkısı geçen ve hayatını
kaybedenler için bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı. Saygı duruşunun
ardından Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
tarihi ile 29 Ocaklar’ın anlatıldığı
videoların gösterimi yapıldı. Devamında
Batı Trakyalı olan Türkiye Cumhuriyeti
eski başbakan yardımcılardan AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun
TRT kanalında yayınlanan bir
programda 29 Ocaklarla ilgili anlattıkları
soydaşlara dinletildi.
Daha sonra selamlama konuşmalarına
geçildi. İlk olarak sözü Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif aldı. İbrahim Şerif konuşmasında

ilk olarak toplantıya katılan herkese
teşekkür etti. Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
29 Ocaklar’a götüren sebeplere değinen
İbrahim Şerif, 1980 yılından sonra
değişik sebeplerle Türklere ait arsa ve
tarlaların kamulaştırıldığını, adında
“Türk” kelimesi geçtiği için derneklerin
kapatıldığını, dini anlamda baskılar
yapıldığını, vakıflar ile ilgili azınlığın
aleyhine olan kanunlar çıkartıldığını,
1985 yılında dönemin Gümülcine
Müftüsü’nün vefatından sonra azınlığa
danışılmadan devlet tarafından özerk
statusü olan müftülüklere tayinle
müftüler atandığını belirterek, 1988
yılında “Batı Trakya’da Türk yoktur”
ifadesinin kullanılması ile azınlığın
sabrının tükendiğini ifade etti. Bunun
üzerine 25 Ocak 1988 tarihinde Batı
Trakya Türk Azınlığı Yüksek Kurulu’nun
bir toplantı yaparak yürüyüş kararı
aldığını söyleyen İbrahim Şerif. tarih
olarak 29 Ocak tarihinin o gün
İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen
uluslararası ekonomi forumu
çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı
Turgut Özal ile Yunanistan Başbakanı
Andreas Papandreu’nun görüşecek
olmalarının azınlığın sesinin duyulması
için güzel bir fırsat olarak
görülmesinden dolayı seçildiğini
söyledi. 29 Ocak tarihi aynı zamanda
cuma gününe denk geldiği için Yüksek
Kurul’un cuma namazı çıkışında valilik
binasına kadar yürüyüş yapılıp burada
bir basın açıklaması yapılmasının uygun
olacağına karar verdiğini söyleyen Şerif,
ancak aynı gün Yunanlı bir grubun da
yürüyüş yapacak olması bahane edilerek
azınlığa yürüyüş için izin verilmediğini
söyledi. Daha sonra 1990 yılında yine bir
29 Ocak günü Gümücine’deki Eski
Camii’de bir mevlit okutulmasına karar
verildiğini, kendisi ve Dr. Sadık
Ahmet’in 26 Ocak’ta görüşülen davaları
sonucunda 18 ay hapis cesasına

çarptırılarak Diavata cezaevine
nakledildikelerini bu sebeple de 1990
yılının 29 Ocak olaylarını hapishanede
öğrendikelerini söyledi. 1988 ve 1990
yılları 29 Ocaklar’ının azınlık için bir
milli direniş günü olmasının yanında
acıların yaşandığı günlerde olduğunu
sözlerine ekleyen İbrahim Şerif, son
olarak o dönem bu mücadelenin içinde
yer alan ancak hayatını kaybetmiş
olanlara Allah’tan rahmet, hala
yaşayanlara ise bir kez daha geçmiş
olsun dileklerinde bulunarak
konuşmasını tamamladı.
İbrahim Şerif’in konuşmasının
ardından İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin mesajını iletmek üzere İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu söz
aldı. Ahmet Hraloğlu İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin mesajını okudu. Ahmet
Mete mesajında: “29 Ocak günü
toplumumuz için bir dönüm noktasıdır.
Yıllar geçsede unutulmaması ve
unutturulmaması gereken bir gündür.
Bu tarihi gün Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın hak arama
mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır. Bu
vesileyle 31. yılını andığımız ‘29 Ocak
Milli Diriliş Günümüz’ kutlu olsun”
ifadelerine yer verdi.
Daha sonra günün anlam ve önemini
anlatan ve konuşmacı olarak Gazeteci –
Yazar İbrahim Baltalı, Öğretmen Asım
Çavuşoğlu ve İskeçe Sabık Milletvekili
Ahmet Faikoğlu’nun katıldığı bir söyleşi
düzenlendi. Söyleşinin
moderatörlüğünü GTGB Başkanı Necat
Ahmet yaptı. Söyleşi öncesinde Necat
Ahmet anma etkinliğine katılamayan
Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet’in
gönderdiği mesajı okudu. İlhan Ahmet
mesajında, Atina’da meclisteki yoğun
komisyon çalışmaları sebebiyle etkinliğe
katılamadığını, törene katılan herkese
selam ve saygılarını ilettiğini ifade etti.
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İBRAHİM BALTALI
Söyleşide sözü ilk olarak Gazeteci –
Yazar İbrahim Baltalı aldı. İbrahim
Baltalı “Azınlık insanının yaşam
sürecinde bazı önemli olayları irdelemek
her ne kadar tarihçilerin işi olsa da,
olayları bizzat yaşamış olan insanlardan
dinlemek bu salonda bulunanlar için bir
şanstır. 29 Ocaklar’ı unutmamak,
unutturmamak, ülkemiz Yunanistan’ın
demokrasi serüveni açısından çok çok
önemlidir.” diyen Gazeteci – Yazar
İbrahim Baltalı, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı 29 Ocaklar’a götüren milli
kimlik, azınlığa ait arsa ve tarlaların
kamulaştırması, İskeçe Ova
Bölgesi’ndeki İnhanlı köyünde yaşanan
istimlak sorunu, müftülerin
belirlenmesi, cemaat idareleri yönetimin
belirlenmesi, taşınmaz mal satın alma ve
onarma yasağı gibi sorunları
ayrıntılarıyla katılımcılara aktardı.
İbrahim Baltalı konuşmasının
devamında azınlığın eylem yaptığı ve
haksızlığını haykırdığı bazı konularda
haksızlıkların ortadan kaldırıldığını,
özellikle Yunanistan’ın o dönemde
hayata geçirdiği “İsonomia – İsopolitia”
politikası çerçevesinde bazı temel
vatandaşlık hakları konusunda olumlu
gelişmeler yaşandığını ancak azınlığın
tüm çağrılarına rağmen azınlık hakları
konusunda günümüze kadar herhangi
bir ciddi ilerlemenin kaydedilmediğini
söyledi. Baltalı sözlerini “Kısacası
ülkemiz Yunanistan’ın ‘kendine göre bir
Azınlık yaratmak’ çabaları günümüzde
de devam etmektedir.” ifadeleri ile
tamamladı.

ASIM ÇAVUŞOĞLU
İbrahim Baltalı’nın ardından sözü
feshedilen Medrese Mezunu Müslüman
Muallimler Cemiyeti Eski Başkanı Asım
Çavuşoğlu aldı. Asım Çavuşoğlu
konuşmasında Balkan Savaşları ve
Birinci Dünya savaşı sonrası balkalarda
yaşanan tarihi gelişmelere değinirken,
savaş ve acılarla dolu bu sürecin
ardından Lozan Antlaşması ile birlikte
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın,
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
karşılıklı nüfüs mübadelesi
anlaşmasından muaf tutularak resmi
azınlık statüsünde ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin güvencesinde
Yunanistan’a bırakıldığını belirtti.
Avrupa Topluluğu üyesi olan
Yunanistan’ın Lozan Barış Antlaşması
sonucu kendi idaresine bırakılan Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
öncelikle eğitim ve kültürüne özerklik
tanınacağına, dil, din, ırk ayırımı
yapılmaksızın yaşam özgürlüklerinin
korunması için tam himaye sağlamayı
kabul ettiğini söyleyen Asım Çavuşoğlu,
azınlığın yasal ve anayasal haklarının
açık bir şekilde teminat altına alınmış
olmasına rağmen Yunanistan Devleti’nin
Batı Trakya Türk Azınlığı’na hiçbir
zaman samimi davranmadığını, eşit
vatandaş muamelesi yapmadığını,
uluslararası ve ikili anlaşmalarla azınlık
hakları garanti altına alınan azınlığa
karşı taahütlerini sistemli bir politika ile
ihlal ettiğini ve azınlığa demokrasinin
tüm kanallarını kapattığını belirtti. Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
Yunanistan vatandaşı olması sebebiyle
vatandaşlık hakları, azınlık olması
sebebiyle ise ayrıca azınlık haklarına
sahip olduğunu vurgulayan Asım
Çavuşoğlu her iki haktan da azınlığın
gerçek anlamda yararlanmadığını
sözlerine ekledi. Batı Trakya Türk
Toplumu’nun gerektiği zaman vatanı

Yunanistan için canını feda etmeye dahi
hazır olduğunu bunun örneklerinin de
ikinci dünya savaşı sırasında açıkça
görülebileceğini söyleyen Çavuşoğlu
sözlerine şu ifadelerle son verdi :
“Yunanistan ne yazık ki azınlığımızın
haklarının ihlaline günümüzde de
devam etmektedir. İşte bu haksızlıkların
en yoğun olduğu dönemde Azınlık
Yüksek Kurulu 25 Ocak 1988 tarihinde
toplanarak eylem kararı aldı. Söz konusu
eylem kararı bölge yetkililerine
bildirildiğinde kendilerinden aynı gün
ve saatte yunanlı bir grubunda eylem
talebinde bulunduğunu ve onların
taleplerini kabul etmedikleri
gerekçesiyle bizim eylem talebimizi de
kabul etmeyeceklerini söylediler. Bugün
31. yıldönümünü kutladığımız 29 Ocak
1988 eylemi Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın tarihinin en önemli
olaylarından biridir. Ancak ne yazık ki
Batı Trakya Müslüman Türkünün en
büyük direnişi olan bu günü maalesef
gençlerimize anlatamadık ve
anlatamıyoruz.
Sonuç olarak ülkemiz Yunanistan’ın
kendi bünyesindeki farkılıkları bir türlü
sindiremediğini bir kez daha gözler
önüne serdiğini söyleyebiliriz. Bugün
tarihi şahlanışın ve Türklük
yürüyüşünün 31. yıldönümüne erişmiş
olmamız nedeniyle, bu muhteşem “ Hak
Arama Yürüyüşünü” gerçekleştiren tüm
soydaşlarımızı saygıyla selamlıyor ve
alkışlıyoruz. Bu önemli günümüz tüm
Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu’na
kutlu olsun.”

AHMET FAİKOĞLU
Söyleşide son olarak sözü İskeçe Sabık
Milletvekili Ahmet Faikoğlu aldı. 29
Ocak tarihini Batı Trakya Türkünün
“Milli Dirilme Günü” olarak
adlandırdığını söyleyen Ahmet Faikoğlu,
azınlığın yıllarca üzerinde bir ölü toprağı
varmış gibi haklarını arama ve bu
konuda mücadele etme yolunu bir türlü
bulamadığını belirtti. O dönem büyük
baskılara maruz kaldıklarını, kendisi de
dahil olmak üzere bir çok kişinin fiziksel
şiddete maruz kaldığını vurgulayan
Faikoğlu azınlığın günümüze kadar ne
yazık ki hala hak arama konusunda
yerinde saydığını söyledi. Kendisinin
PASOK Partisi’nde milletvekili olduğu
dönemde, daha 29 Ocaklar yaşanmadan
mücadele ettiğini, azınlık sorunları
hakkında bir çok toplantılar
düzenlediğini hatırlatan Ahmetoğlu,
“Değerli kardeşlerim, bugün burada
anlatılanlar beni duygulandırdı. Siz
katılımcılara da bugüne önem vererek
burada bulunmanızdan dolayı çok
teşekkür ediyorum ve saygılarımı
sunuyorum. Öncelikle şunu belirtmek
isterim başkaları ne derse desin herkes

kendisini ne hissediyorsa odur. Burada
verilen mücadelelerin hiç biri boşuna
olmadı. Bakın burada elimde Mustafçova
köyü ilkokulundan bir tasdikname var.
Bu tasdiknamede açıkça Türk İlkokulu
yazıyor. Bu Türk İlkokulu’nda kimler
okuyordu acaba? Buradan açıkça
sormak istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Ahmet Faikoğlu daha milletvekili iken
Yunan Meclisi’nde “Türk” kelimesini
kullandığı için maruz kaldığı hakaret ve
baskılardan bahsederek, herşeye
rağmen mücadeleye devam ettiklerini ve
29 Ocaklarda fiziksel şiddet dahil olmak
üzere büyük baskılara maruz
kaldıklarını söyledi. Faikoğlu artık siyasi
anlamda faal olmasada Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’na gücü ve
sağlığı yettiğince sonuna kadar hizmet
vermeye devam edeceğini söyleyerek,
“Türk” kelimesinin yaşadığımız ülke
olan Yunanistan’ı son derece rahatsız
ettiğini bu sebeple de derneklerdeki
“Türk” kelimesini kaldırdığı ve azınlığı
Türkiye’den koparmak için çaba
gösterdiğini, bundan sonra da
göstermeye devam edeceğini vurguladı.
Son dönemde yaşanan gelişmelere de
değinen Faikoğlu, Yunan devletinin
tayinli müftüleri emekli ettikten sonra
yerlerine yine tayinlerle müftü naipleri
getirdiğini söyledi. “Azınlık olarak
gözlerimizi açmalı ve uyanık olmalıyız.
Bizler zamanında müftülük meselesi için
tepkimizi ortaya koyarak eylemler yaptık
cuma namazları çıkışında toplandık,
yollarda namaz kıldık. Milletimizin
büyük desteğiyle müftülük davası için
mücadelemizi verdik.” diyen Faikoğlu,
bugün azınlık toplumunda aynı
hassasiyeti göremediğini, son yapılan
atamalara gerekli tepkinin verilmediğini
ve Yunanistan devletinin yine tayinli
müftüleri getirerek istediğini yaptığını
söyledi. “Şunu herkes bilmeli ki bizler
için Müslüman Türk, Türk’te Müslüman
demektir. Bunlar birbirinden ayrılmaz
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parçalardır.” diyen Faikoğlu, azınlığın
yaşadığı diğer sorunlara da değinerek,
vakıfların tayinli kişiler tarafından
yönetidiğini, azınlık eğitiminin
özerkliğinin elinden alındığını
vurguladı. Faikoğlu sözlerini şöyle
tamamladı: “Batı Trakya’ya hizmet
etmek bir hastalıktır. Hemde güzel bir
hastalıktır, ancak önce Batı Trakya’yı
sevmeniz gerekmektedir. Batı Trakyalıyı
da seveceksiniz. Birliğimizi,
beraberliğimizi, islâmlığımızı ve en yüce
hasletimiz olan Türklüğümüzü korumak
en öncelikli görevimiz olmalıdır.”
Etkinlikte ayrıca 29 Ocak olaylarında
bulunmuş ve hak arama mücadelesinde
darbelere maruz kalmış Batı Trakya
Türklerinin resimlerinin, Yunan
milliyetçiler tarafından Gümülcine’de
Türklere ait camları kırılmış dükkanların
fotoğraflarının ve hem Türkçe hem de
Yunanca gazetelerden küpürlerin yer
aldığı resim sergisi de açıldı.

YÜZLERCE İŞYERİ
YAĞMALANMIŞTI
Batı Trakya’da isimlerinde Türk kelimesi
bulunan derneklerin Yunanistan’da
Türk bulunmadığı gerekçesiyle
mahkeme kararıyla kapatılmak
istenmesi üzerine Türk azınlık,
Gümülcine’de 29 Ocak 1988’de toplu
direniş olarak adlandırılan büyük bir
yürüyüş gerçekleştirmişti.
Bu tepkilerin ikinci yıl dönümü olan 29
Ocak 1990’da ise fanatik Yunan
gruplarca Gümülcine ve İskeçe’de
Türklere karşı toplu saldırılar
düzenlenmişti.
Yunan polisinin müsamahasıyla iki gün
süren saldırılarda, Türklere ait 500’ün
üzerinde dükkan ve iş yeri tahrip
edilerek yağmalanmış, aralarında
merhum İskeçe Müftüsü Mehmet Emin
Aga ile dönemin bağımsız milletvekili
Ahmet Faikoğlu’nun da bulunduğu çok
sayıda Türk darbedilmişti.
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Hakan Çavuşoğlu’dan ‘29 Ocak’ mesajı

Abdullah Eren’den 29 Ocak’lar mesajı

TÜRKİYE Büyük
Büyük Millet Meclisi
(TBMM) İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı
Hakan Çavuşoğlu,
Batı Trakya
Türklerinin milli
direnişlerinin
sembolü 29 Ocak’ların
yıldönümünde mesaj
yayımladı.
Aslen Batı Trakyalı
olan TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı
üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “29 Ocak Batı Trakya
Türkleri Milli Direniş ve Dayanışma Günü’nü saygıyla yad ediyor, canını Batı
Trakya’daki soydaşlarımızın haklarını korumak için feda eden Dr. Sadık Ahmet’i
rahmetle anıyorum.”

TÜRKİYE’deki
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı
Abdullah Eren, “29
Ocak 1988 Toplumsal
Dayanışma ve Milli
Direniş Günü” ile ilgili
bir mesaj yayınladı.
Aslen Batı Trakyalı
olan YTB Başkanı
Abdullah Eren, sosyal
medya hesabı
üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Batı Trakya’daki
soydaşlarımızın, kimliklerine yönelik saldırılara karşı vermiş olduğu
mücadelenin simgesi olan 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü saygıyla yâd ederken;
Dr. Sadık Ahmet’i rahmetle anıyor, soydaşlarımızın birlik ve beraberliğinin her
zaman diri olmasını temenni ediyorum.”

Azınlık kuruluşlarından
29 Ocak açıklamaları
BATI Trakya Türk azınlık
kuruluşları 29 Ocak 1988
Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü ile 29 Ocak
1990’da Türk azınlık aleyhine
meydana gelen şiddet
olaylarıyla ilgili olarak yazılı
açıklamalar yayınladı.
Azınlık kuruluşları
tarafından yayınlanan
açıklamalar şöyle:

DEB PARTİSİ
“29 Ocak 1988 tarihi, Batı
Trakya Türkü’nün anlamlı ve
onurlu bir direniş sergileyerek,
ayrımcı ve antidemokratik
baskılara boyun eğmeyeceğini
ve milli kimliğini dünyaya
haykırdığı gündür.
Aynı günün iki yıl sonrasında
29 Ocak 1990 tarihinde bu Milli
Direniş Günü’nün anılmasını
yasaklayan ve Türk esnafının
dükkânlarının yağmalanmasına
fırsat veren ırkçı zihniyet
halkımıza tarifsiz acılar
yaşatmıştır.
29 Ocak günü azınlığımızın,
etnik kimliğini inkâr edenlere
karşı Türk olduğunu, Türk
geleneklerini terk etmeden,
kendi kültür dairesinde
yaşayarak, kendini bu ülkenin
onurlu bir vatandaşı gibi
hissederek, ayrımcılığa rağmen
bu ülkede yaşamak istediğini
yüksek sesle dillendirdiği
gündür. Bu gösterilen
kahramanlığı bugünün yıl
dönümlerinde anmayı,
kahramanlarına minnet
duymayı, merhumlarına rahmet
dilemeyi Dostluk Eşitlik Barış
Partisi olarak asla
unutmayacağız ve
unutturmayacağız.
Batı Trakya Türk Azınlığı, hakkı
ve hukuku uluslararası
antlaşma ile belirlenmiş bir
azınlıktır. Bunu bütün dünya

devletlerinin böyle
değerlendirmelerini istiyoruz.
Yıllardır gasp edilmiş azınlık
haklarımızın iadesini sabırla
bekledik ve bekliyoruz. Her yeni
güne düzelecek, iyileşecek
umuduyla uyandık ve
uyanmaya devam ediyoruz.
Maalesef bugüne kadar
haklarımızın kazanımında
herhangi bir ilerleme
görülmedi. Ülkemiz
Yunanistan, azınlığımızın
aleyhine olan birçok yasayı,
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sesine ve isteklerine kulak
vermeden ve bizlere bunları
dayatarak haklarımızı gasp
etmeye devam ediyor. Bir
Avrupa Birliği ülkesi olan
vatanımız Yunanistan’ın insan
hakları ihlalleri karşısında,
Avrupa Devletlerinin sessiz ve
tepkisiz kalışını, insanlık ve
barış adına endişe ile
karşılıyoruz. Bu çifte standart
politikaları, bizleri, Avrupa
Birliği kuruluş temellerini
oluşturan demokrasi, insan
hakları, ifade özgürlüğü gibi
kavramlara olan inancımızı da
sorgulamak durumunda
bırakıyor. Yıllar önce Batı
Trakya’da Türk yoktur diyen
zihniyet, hayatımızı her alanda
karartmaya devam etmektedir.
Bizler artık kendi ülkemizde
haklarımıza saygı gösterilen,
okulları sudan bahanelerle
kapatılmayan, kurumları polis
baskınına uğramayan,
düşüncelerini açıklayan kurum
başkanlarımızın soruşturmaya
çağrılmayan ve haklarında dava
açılmayan, kısaca sindirilmeye
ve susturulmaya çalışılan bir
azınlık olmak istiyoruz. Barışıneşitliğin- dostluğun hayata
geçtiği gün en büyük arzumuz
bu ülkenin refahı için
çalışmaktır.”

AVRUPA BATI TRAKYA TÜRK
FEDERASYONU
“Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumu bu yıl, 29
Ocak 1988’de ‘Türk’ kimliğini
inkar eden Yunan devletine
karşı demokratik tepkisini
ortaya koyarak hep bir ağızdan
“Biz Türk’üz!” diye haykırdığı
günün 31. yıl dönümü ile 29
Ocak 1990 tarihindeki
saldırıların 29. yıl dönümünü
anıyor.
Batı Trakya Türk
toplumunun antlaşmalarla
garanti altına alınan hakları
1960’ların başından itibaren
günden güne gasp edilirken
1980’lere gelindiğinde
kendisine yönelik siyasi ve
sosyal baskılar had safhaya
ulaşmıştı. Yunanistan’ın
isminde ‘Türk’ sözcüğü geçen
dernekleri yasaklaması ve Batı
Trakya’daki “Türk” kimliğini
inkar etmesi üzerine 29 Ocak
1988 tarihinde sabah erken
saatlerden itibaren Batı
Trakya’nın her yerinden genç,

ihtiyar, kadın, erkek, köylü,
kentli binlerce Batı Trakya
Türk’ü tek bir ağızdan tüm
dünyaya “Türk’üz” diye
haykırarak Gümülcine’ye akmış
ve büyük bir protesto gösterisi
düzenlemiştir. Meydanda
toplanan Batı Trakya Türklerine
Yunan polisinin sert
müdahalesi sonucu çıkan
olaylarda çok sayıda Batı
Trakya Türk’ü yaralanmıştır.
1988’deki olayları anmak için 29
Ocak 1990’da yine
Gümülcine’de toplanan Batı
Trakya Türkleri saldırıya
uğramış, yüzlerce motosikletli
ırkçı Yunan tarafından Batı
Trakya Türklerine ait iş yerleri
ve dükkanlar yağma ve talan
edilirken Yunan polisi olup
biteni sadece seyretmekle
kalmış, saldırıları engellemek
için hiçbir şekilde müdahalede
bulunmamıştır.
29 Ocak 1988’deki olayların
üzerinden 31 yıl, 29 Ocak
1990’deki saldırıların üzerinden
de 29 yıl geçti ancak
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk

toplumunu tehdit olarak gören
politikasında en ufak bir sapma
olmadı. Yunanistan, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) Batı Trakya Türk
dernekleri ile ilgili aleyhinde
verdiği kararları on yıldan beri
uygulamamakta diretiyor, Batı
Trakya Türk toplumunun etnik
Türk kimliğini inkar etmeye
devam ederek ülkede “Türk”
isimli derneklerin kaydına
halen izin vermiyor. Batı Trakya
Türk toplumunun ikili ve
uluslararası antlaşmalardan
doğan haklarını sistematik bir
şekilde ihlal ve gasp eden
Yunanistan, Batı Trakya’da
Türkçe ve Yunanca iki dilli
azınlık anaokullarının
açılmasına izin vermeyerek,
Türk azınlık okullarında Türkçe
müfredatı azaltarak Türk
çocuklarının ana dilde eğitim
hakkını kısıtlamakta, Batı
Trakya Türklerinin seçtiği
müftüleri hedef alan keyfi adli
kovuşturmalarla onları baskı
altına almak ve sindirmek
istemektedir.”
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
“29 Ocak 1988 tarihi, Batı Trakya
Türklerinin haksızlıklara,
ayrımcılığa, baskılara ve milli
kimliğini inkâr eden, varlığını bir
tehlike olarak gören zihniyete
verilen cevabın tarihidir. ‘Milli
Direniş Günü’ olarak anılan bu
günde, tüm Batı Trakya Türk
Azınlığı mensupları 1988 yılında
mahkeme kararıyla kapatılan Türk
derneklerinin kapatılma kararını
protesto etmek üzere, tüm baskı ve
engellemelere rağmen bir araya
gelerek, ‘Müslüman olduğu kadar
Türk, Türk olduğu kadar da
Müslümanız’ diye haykırdığı gün
olarak tarihe geçmiştir.
Üzülerek belirtmek gerekir ki,
aradan 31 yıl geçmiş olmasına
rağmen, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın ihlal edilen ve
halen edilmekte olan Azınlık
Hakları alanında beklenen
adımlar atılmamış olmasını büyük
bir üzüntü ve hayal kırıklığı
karşılıyoruz. Milli kimliğimizin
inkârı, vakıf mallarımızın devletin
atadığı kişiler tarafından
yönetilmesi, seçilmiş
müftülerimizin tanınmaması,
azınlık eğitimindeki sorunlar
devam etmektedir.
Ayrıca, Batı Trakya Türklerine
karşı saldırı ve şiddet olaylarının
yaşandığı 29 Ocak 1990 tarihinin
üzerinden de 29 yıl geçmiştir.
Bugüne kadar 29 Ocak 1990
Pogromuyla ilgili olarak devlet
temsilcilerinin en ufak bir özür
beyanında dahi bulunmaması son
derece üzücüdür. Devletin,
azınlığımıza karşı bu
vurdumduymazlığını manidar
bulduğumuzu vurgulamak isteriz.
Azınlığımızın sürdürdüğü
demokratik mücadelenin en
önemli mihenk taşlarından biri de
İskeçe Türk Birliği davasıdır.
Bilindiği üzere isminde Türk
ibaresi bulunduğu gerekçesiyle
kapatılan derneğimizin haklılığı,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararı ile onaylanmış olmasına
rağmen, bu karar çeşitli
bahanelerle 10 yıldır
uygulanmamaktadır.”

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
“29 Ocak 1988 tarihi, Batı Trakya
Türklerinin milli kimliğinin
inkârına karşı onurlu bir direniş
gösterdiği, asla antidemokratik
ayrımcılığı ve baskıları
kabullenmeyeceğini dünyaya
haykırdığı gündür. Asırlardır Türk
kimliği ile kültür dairesini
oluşturan Batı Trakya Türk
Azınlığı, Türk geleneklerini terk
etmeden, kendini bu ülkenin
onurlu bir vatandaşı gibi
hissederek, bu ülkede
yaşayacağını güçlü bir sesle
seslendirdiği gündür.
Bu günde cesaretle yollara
düşen kahramanlar bizlere bu
Milli Direniş ve Toplumsal
Dayanışma Bayramını armağan
etmişlerdir. Bizler, bu onurlu
bayramı bizlere armağan eden
kahramanları, bugünün
yıldönümlerinde her zaman yâd
etmeye, bu davanın merhumlarına
rahmet dilemeye büyük bir
kararlılıkla devam edeceğiz.

İki yıl sonra Milli Direniş ve
Toplumsal Dayanışma Günü’nü
anmayı yasaklayan, tarih
sayfalarında 29 Ocak 1990 gününü
karaya boyayan, kendinde Batı
Trakya Türk Azınlığı
mensuplarına ait iş yerlerine
dönük vandallığı hak gören
faşizan tutumu asla unutmadık,
unutmayacağız ve
unutturmayacağız.
Hakkı ve hukuku uluslararası
antlaşma ile belirlenmiş bir
azınlığın haklarının yıllardır gasp
edilmesine sessiz kalan Avrupa
Birliği’nin bu tutumunu da
insanlık ve barış adına endişe ile
izliyoruz.
Bu tutum, yıllardır Avrupa
Birliği’nin dillendirdiği, üzerinde
hassasiyetle durduğu ve hatta
kuruluş temellerini oluşturan
demokrasi, insan hakları, ifade
özgürlüğü, eşit eğitim hakkı gibi
kavramlara olan inancımızı
sorgulamamıza sebebiyet
vermektedir.
Artık bu ülkede kendi kimlikleri
ile tarihi derneklerimizin resmiyet
kazanacağı, demokrasinin tüm
nimetlerinden istifade edileceği,
fikir hürriyetinin korkusuzca
kullanılacağı, kurum
başkanlarının yargı yoluyla
ürkütülmeyeceği, hakkımız olan
eğitimin arzu ettiğimiz gibi
yapılacağı, okul kapatmalarına
son verileceği, çift dilli Türkçe –
Yunanca eğitim verecek
anaokulları ile ihtiyaç duyulan
alanda azınlık okullarının
açılacağı ve gençlerimizin
geleceğe umutla bakacağı
günlerin gelmesini diliyoruz.”

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
“29 Ocaklar, Azınlığımızın ulusal
benliğinin inkarına karşı, haklı
olarak Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın 29 Ocak 1988’de hep
birlikte gerçekleştirdiği şanlı
yürüyüşün bir sembolüdür. Bugün
bu mutlu günü, 31. yıldönümünde
sonsuz bir sevinçle hep beraber
kutluyoruz. Bu mutlu olay bizler
için ulusal bir bayramdır.
Hepimize kutlu olsun.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
şerefli bir geçmişe sahip seçkin
kuruluşlarından Gümülcine Türk
Gençler Birliği, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği ve İskeçe Türk
Birliği’nin isimlerinde Türk
kelimesinin varlığından dolayı
Yunanistan Yüksek Mahkemesi
tarafından kapatılma kararına
karşı, Azınlığımız asla susmadı ve
Türk olduğunu bütün dünya
kamuoyu önünde haykırarak
duyurdu.
Tek isteği Lozan
Antlaşmasından kaynaklanan
Azınlık hakları, Anayasadan
kaynaklanan vatandaşlık hakları,
Avrupa Birliği İnsan Hakları ve de
itibarının iadesiydi. Hiç bir zaman
eğilmeden bükülmeden devletine
karşı hükümlüklerini eksiksiz
yerine getirmiş kanunlara saygılı
Batı Trakya Türkü bu haksızlıkları
kabullenemezdi, kabullenmedi de.
O gün sadece derneklerimiz
kapatılmamış milli değerlerimiz,
kültürümüz ve tarihimiz elimizden
alınmaya çalışılmıştı.
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Ayrıca belleğimizden hiçbir
zaman silinmeyecek olan 29 Ocak
1990 vandalizmini düzenleyenleri
de şiddetle kınadığımızı, 21.
Yüzyılda Avrupa Birliğinin
demokratik bir üyesi olduğunu
savunan Yunanistan’ın, yakın
geçmişin bu utanç verici tecrübesi
konusunda özeleştiri yapmasının,
Türk-Yunan ilişkilerine de olumlu
katkıda bulunacak bir yaklaşımla
geçen yüzyılın acı sonuçlar
doğuran ihmal ve hataların telafisi
yönünde gecikmeden harekete
geçmelidir.”

BATI TRAKYA AZINLIĞI
YÜKSEK TAHSİLLİLER
DERNEĞİ
“Bugün, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığının tarihine bir onur
ve adalet mücadelesi olarak
kazınmış olan 29 Ocak 1988
olaylarının 31.yıldönümünü
anmaktayız.
24 Temmuz 1923 tarihinde
imzalanan Lozan Barış Antlaşması
ile Yunanistan’a emanet edilen
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı geçen yıllar içerisinde
vatandaşlık bilincine hakim bir
şekilde, yaşadığı ülke olan
Yunanistanın kanunlarına saygılı
bir yaşam idame ettirmiştir. Buna
rağmen, eğitim, din özgürlüğü,
siyasi temsiliyet, kimlik inkarı ve
ulusları sözleşmelerce garanti
altına alınan birçok diğer temel
insan hakkının ihlali hususunda
yoğunlaşan sorunları
Azınlığımızın önüne koymuştur.
Vakar ve metanetle, her zaman
yasalar çerçevesinde sorunlarına
çözüm aramaya devam eden Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı
1967 yılından itibaren artarak
devam eden haksız uygulamalar
ve eşitsizliklere karşı 29 Ocaklarda
sesini yükseltmiş, kimliğinin
inkarına karşı dik bir duruş
sergilemiştir.
Haklarımızın maruz kaldığı
ihlaller, bu ülkenin vatandaşı
olmanın öngördüğü her türlü
mükellefiyete sahip olmamıza
rağmen devletin güvencesi altında
olan azınlık ve vatandaşlık
haklarında eşit muameleye tabi
tutulmamak, 29 Ocakların
taleplerini bugün dahi haklı
kılmakta, hak ve hukuk
mücadelesinin barışçıl
yöntemlerle devam etme
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Azınlığımız adına üstlenmiş
olduğu misyonun bilincinde
olarak, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği,
haklarımızın teslim edildiği, eşit
vatandaşlık ilkesinin tam anlamda
uygulandığı ve Azınlığımızın
arzulanan refah seviyesine ulaştığı
güne kadar pusulası olan bilgi ve
çalışma azmi ile gereken tüm
katkıyı sağlamaya devam
edecektir.
29 Ocak’ın 31.yıldönümünde
hak ve kimlik mücadelemize
katkıda bulunmuş tüm
soydaşlarımızı saygı ile anıyor, bu
mücadelenin bugün dahi çözüm
bekleyen azınlık sorunlarının
üzerine cesaretle gidilmesi
noktasında yeni nesillere örnek
olmasını temenni ediyoruz.”

“Siriza’nın seçim
beyannamesindeki
taahhütleri yerine
getirin”
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Başbakan Aleksis Çipras’a
seslenerek, azınlık
sorunlarıyla ilgili olarak
partisinin seçim
beyannamesinde yer alan
taahhütleri yerine getirmesi
çağrısında bulundu.
Hüseyin, “Kammenos sizi
terk etmişken geçmişteki
söylemlerinize geri dönün,
Batı Trakya Türk Azınlığı
için vaat ettiğiniz ve seçim
beyannamelerinizde yer
alan taahhütlerinizi,
yıllardır gasp edilen Batı
Trakya Türk Azınlığının
haklarını iade edin.” diye
seslendi.

29 OCAK’I
SARIKAMIŞ’TA ANDILAR
Türkiye’deki Batı Trakya
Türklerinin çatı kuruluşu
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin
faaliyet gösterdiği
merkezlerden 80 üye ve
yöneticisi ile birlikte genel
başkan Necmettin Hüseyin
başkanlığındaki heyet
Sarıkamış Şehitler Anıtını
ziyaret ederek “29 Ocak
Milli Direniş Günü” anısına
törenle çelenk sundu.
Heyet, Sarıkamış’a, 25
Ocak Cuma günü
Ankara’dan hareket eden
Doğu Ekspresi Treni ile önce
Kars’a ulaştı. Geceyi Kars’ta
konaklayarak geçiren kafile
sabah karayolu ile
Sarıkamış Şehitliğine geçti.
Temsili yürüyüşte 80 metre
uzunluğundaki Türk
bayrağı ile yürüyen kafile,
anıta çelenk koydu.
BTTDD Genel Başkanı

Necmettin Hüseyin yaptığı
basın açıklamasında şunları
belirtti: “29 Ocak olaylarının
31. yılında geçen her yıl
olduğu gibi bugün yine hep
birlikteyiz. Daha fazla
kenetlendik, daha fazla
inançlıyız. Önceki yıllarda
Taksim’den ve
şubelerimizin bulunduğu
merkezlerden
duyurduğumuz sesimizi iki
yıl önce Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebedi
istirahatgahı Anıtkabir’den,
geçen yıl kuruluşumuzun
71. yılında Çanakkale’de
Şehitlik Abidesinden,
bugün burada Türkiye
Cumhuriyetinin en doğu
ucundan Sarıkamış’tan 104
yıl önce ebediyete intikal
eden 90 bin şehidimizin
manevi huzurundan 29
Ocak Milli Direniş
Günümüzü anıyoruz.
Bizler 29 Ocak ruhu ile
Anıtkabir’de geleceğe
parlayan ışığı, Çanakkale’de
dünyaya meydan okuyan
mücadele ruhunu, Kars
Sarıkamış’ta bu toprakların
değerinin ne anlama
geldiğini ifade eden 90 bin
vatan evladının inancını
benimseyerek
mücadelemizin bundan
sonraki rotasını çiziyoruz.
Batı Trakya Türkleri
olarak son Taksim 29 Ocak
anma toplantısında bir
araya geldiğimizde, büyük
vaatler ve değişim
beklentileri ile iktidara
gelen SİRİZA hükümetinden
Batı Trakya Türk Azınlığı
olarak büyük beklentimiz
vardı.
Devamı 12. sayfada
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Η κυβέρνηση απέναντι στον θυμό των
πολιτών για την Συμφωνία των Πρεσπών

Δ

ημοσκοπήσεις – σοκ, που
δείχνουν ότι η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα σε περιοχές της χώρας που
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα –και λειτουργούν
με το θυμικό περισσότερο- από τη
συμφωνία των Πρεσπών, έχουν στα χέρια
τους οι αναλυτές.
Κι όχι μόνον αυτοί αλλά και το
Μέγαρο Μαξίμου το οποίο έχει
παραγγείλει δικές του έρευνες για να
διερευνήσει πόσο πραγματικά είναι το
ποσοστό των Ελλήνων που είναι
οργισμένο από τα εθνικά θέματα, πόσοι
από αυτούς θα ψηφίσουν στις επόμενες
εκλογές έχοντας στο μυαλό τους το
«Μακεδονικό», ποιες περιοχές είναι οι
πιο «καταστροφικές» για την κυβέρνηση
και τι θα πρέπει να κάνει ο
πρωθυπουργός για να αλλάξει το κλίμα.
Το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων
θα κρίνει ενδεχομένως και τις κινήσεις

11. sayfanın devamı
Yunanistan’da yaşanan bu
iktidar değişimi ile yeşeren
umutlarımız, radikal olduğu
kadar Türk azınlığın isteklerini
perçinleyen bir söylemle
iktidara gelen SİRİZA’dan
azınlık adına ciddi adımlar
atmasını bekliyorduk. Ancak
iktidar olup, muktedir
olamayan Sayın Çipras Batı
Trakya’daki iktidarını küçük
ortağına ve onun fırsat
buldukça Türk düşmanlığı ile
beslenen lideri Kammenos’a
terk etmişti. Fakat geldiğimiz
bugün görüyoruz ki Kammenos
kendisini de terk etti.
Kamenos iktidarı döneminde
baskılar had safhaya çıktı,
müftülerimizin yetkileri
budandı, okullarımız kapatıldı,
kapatılmaya devam ediyor,
dernek merkezlerimiz polis
baskınına uğruyor, belediye
başkanlarımız, dernek
yöneticilerimiz savcılık

του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και τις
αποφάσεις που θα πάρει για το χρόνο
των εκλογών. Γιατί, όπως λένε
δημοσκόποι «αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμήσει ότι
μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις τότε
θα πάει σε εκλογές όσο το δυνατόν πιο
μετά. Για να ξεχαστεί το Μακεδονικό και
για να ξεδιπλωθεί η φιλολαϊκή πολιτική
που έχει ξεκινήσει ήδη με την αύξηση του
κατώτατου μισθού».
Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
η κυβέρνηση ζυγίζει και το σενάριο των
εκλογών του Μαΐου και συγκεκριμένα την
πρώτη Κυριακή των δημοτικών εκλογών.
Κι αυτό γιατί τότε οι πολίτες σπεύδουν
έτσι κι αλλιώς μαζικά να ψηφίσουν
δημοτικούς συμβούλους, επομένως θα
μειωθεί η αποχή που είναι το μεγάλο
πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν από την άλλη η κατάσταση στη
Βουλή γίνει αφόρητη για την κυβέρνηση,
με τους εκβιασμούς Καμένου να είναι σε

koridorlarında sorgu sırasını
bekliyor ve müftülerimiz haksız
şekilde yargılanıp hapis cezası
alıyor. Milli ve dini konularda
Batı Trakya toplumu zulme tabi
tutuluyordu. Kısacası
Türklüğümüze,
Müslümanlığımıza, güzel
Türkçemize ve insanlığımıza
hunharca saldırıldı”

“KAMMENOS SİZİ TERK
ETMİŞKEN BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN HAKLARINI
İADE EDİN”
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin şöyle devam
etti: “Ben Şubat ayında Türkiye
Cumhuriyetini ziyaret edecek
olan sayın Çipras’a burada
Türkiye’nin en doğu ucundan
Sarıkamış’tan seslenmek
istiyorum.
Sayın Çipras gelin 3 yıldır
Batı Trakya’yı teslim ettiğiniz
faşist Kammenos sizi terk
etmişken geçmişteki
söylemlerinize geri dönün, Batı
Trakya Türk Azınlığı için vaat

1 Şubat 2019

ημερήσια διάταξη, τότε όλα είναι
ανοικτά για το χρόνο των εκλογών.
Ωστόσο, στην παρούσα φάση η χώρα
κινείται στους ρυθμούς του
«Μακεδονικού». Μία εβδομάδα μετά
την κύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών και τόσο τα επεισόδια σε
βάρος πολιτικών όσο και οι δηλώσεις
Ζάεφ αλλά και οι διαδικασίες που
μένουν ακόμη ανοικτές (πρωτόκολλο
ένταξης στο ΝΑΤΟ κ.λπ.) έρχονται να
θυμίσουν τι έχει γίνει με τη γειτονική
χώρα.
Από την άλλη, λάδι στη φωτιά έριξε
η αναφορά του πρωθυπουργού στην
Κύπρο για «70.000 που πήγαν στο
συλλαλητήριο» και «για εθνικιστές,
λαϊκιστές και ανόητους που
διαδηλώνουν, ενώ η πλειοψηφία που
σκέπτεται είναι υπέρ της συμφωνίας».
Ειδικά στους νομούς της βόρειας
Ελλάδας οι δηλώσεις αυτές, όπως και η
γενικότερη στάση της κυβέρνησης για
το «Μακεδονικό», έχει προκαλέσει
οξύτατες αντιδράσεις.
Ενδεχομένως, στο Μαξίμου να
περιμένουν να περάσουν μερικές
εβδομάδες για να «κάτσει η σκόνη» και
για να αλλάξει οριστικά η πολιτική
ατζέντα. Κάποιες δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες θα
ψηφίσουν με βάση την οικονομική τους
κατάσταση και τη βελτίωση της
καθημερινότητάς τους. Στην έρευνα της
Pulse για το In.gr, το 47%, σχεδόν οι
μισοί ψηφοφόροι δηλαδή λένε ότι θα
ψηφίσουν με βάση τη θέση των
κομμάτων για τη βελτίωση της
καθημερινότητάς τους.

ettiğiniz ve seçim
beyannamelerinizde yer alan
taahhütlerinizi, yıllardır gasp
edilen Batı Trakya Türk
Azınlığının haklarını iade edin.
Bu toplumun sabrını
taşırmayın. Bakın bu toplum
sizinle her alanda mücadele
eder. Bizler zamanı geldiğinde
yollara meydanlara döküldük.
Dr. Sadık Ahmet ve
arkadaşlarının yarattığı ruh bu
toplumun ruhunun ta
kendisidir.
Bugün Sarıkamış’tayız.
Buradan Sesleniyoruz. Ey
Çipras, sizlerin insanlığı,
demokrasiyi, hakkı, hukuku
layık görmediğiniz, doğduğu
topraklardan söküp attığınız,
Batı Trakya Türkleri
Sarıkamış’tan size sesleniyor.
Şubat ayı başında Ankara’da
Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı sayın Recep
Tayip Erdoğan ile
buluşmanızda Batı Trakya’da
yaşayan Yunan vatandaşları
Türk asıllıdır deyin. Geçmişte
yapılan hata ile Yunan
soyundan gelmedikleri için
vatandaşlıktan attığımız 60 bin
4 kişinin vatandaşlığını iade
ediyoruz deyin. Dininizi,
inancınızı yaşamak hakkınızdır
deyin. Türklüğünüzü ifade
etmek özgürlüğünüzdür, ana
dilinizi kullanmanız hakkınızdır
deyin. Bizler bu coğrafyada el
ele, kardeşçe, dostluk ve barış
içerisinde hep birlikte
yaşamaya devam edeceğiz
deyin. Sizi dünya alkışlasın. Bu
tarihi fırsatı kaçırmayın
diyoruz.”

Γι’ αυτό η κυβέρνηση στρέφεται στην
κοινωνική πολιτική με αυξήσεις μισθών,
επιδόματα, ρυθμίσεις χρεών και
προσλήψεις. Αν αυτό θα παραμείνει ως
κυρίαρχη πολιτική τάση, τότε το
Μαξίμου θα τρενάρει τις κάλπες.
Ωστόσο υπάρχουν και τα
ανησυχητικά ευρήματα που συνδέονται
με το «Μακεδονικό». Στην ίδια έρευνα
το συντριπτικό 95,6% λέει ότι το κόμμα
που θα ψηφίσει πρέπει να καταψηφίσει
τη συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που
δείχνει ότι οι πολίτες δεν επικροτούν
στην πλειοψηφία τους τη συμφωνία που
έφερε η κυβέρνηση Τσίπρα στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ», σε έρευνα που
έγινε από τη Metron Analysis, στην
ερώτηση αν η Συμφωνία των Πρεσπών
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδος
ή όχι, το 71% απάντησε ότι δεν τα
εξυπηρετεί, το 19% απάντησε ότι τα
εξυπηρετεί και 10% δεν απάντησαν.
Στο δε ερώτημα αν «στις επόμενες
βουλευτικές εκλογές σκέφτεστε να
ψηφίσετε ένα από τα κόμματα που είναι
υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών ή
ένα από τα κόμματα που είναι κατά της
Συμφωνίας των Πρεσπών;» το 66%
απάντησε ότι θα ψηφίσει κόμμα που
είναι κατά της Συμφωνίας.
Οι απώλειες για την κυβέρνηση
μπορεί να είναι μεγάλες, γι αυτό το
επόμενο διάστημα θα σπεύσουν στη
βόρεια Ελλάδα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
και κορυφαίοι υπουργοί για να πείσουν
τους πολίτες ότι δεν είναι έτσι όπως
παρουσιάζεται η συμφωνία από την
αντιπολίτευση.

Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
köylerde sağlık araştırması
KOZLUKEBİR Belediyesi’ne bağlı köylerde “Sağlıklı
Belediye” programı çerçevesinde sağlık araştırmaları yapılıyor.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kozlukebir
Belediyesi, halkı yapılan araştırma hakkında bilgilendirdi.
Kozlukebir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu
şekilde:
“Kozlukebir Belediyesi’nin de dahil olduğu Yunanistan Bulgaristan ortak işbirliği çerçevesinde “Sağlıklı Belediye”
programı yürütülmektedir.
Bu kapsanma, bölgemizde yaşanan önemli sağlık sorunları
tespit edilmekte ve bölge halkının karşılaştığı sağlık
problemleri araştırılmaktadır.
Bu nedenle evlere araştırma amaçlı ziyaretler
düzenlenmektedir.
‘Eve Yardım’ programı personelinin evlere gerçekleştirdikleri
ziyaretler sonucunda elde edilen kişisel bilgiler asla hiçbir
yerde kullanılmamaktadır.
Bu sebepten dolayı araştırma kapsamında sizlere yöneltilen
sorulara gönül rahatlığıyla cevap verebilir ve araştırmaya
yardımcı olabiliriz.”
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AKPM ulusal azınlıklara
mensup bireylerin hakları
ile ilgili kararı kabul etti
AVRUPA Konseyi
Parlamenter Meclisi (AKPM),
24 Ocak 2019 tarihinde “Ulusal
azınlıklara mensup bireylerin
haklarının teşvik edilmesi”
başlıklı kararı (No. 2262/2019)
kabul etti.
AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla
Mücadele Komisyonu 2.
Başkan Yardımcısı Viorel
Riceard Badea (Romanya,
EPP/CD) tarafından hazırlanan
rapora ilişkin kararda, Avrupa
Konseyi üyesi tüm devletlere
ulusal azınlıklara mensup
bireylerin ihtiyaçlarına olumlu
yönde cevap vermesi ve
onların bilhassa Ulusal
Azınlıkların Korunması için
Çerçeve Sözleşme’de (FCNM)
ortaya konan haklarını
koruması çağrısında
bulunuluyor.
Kararda, FCNM’nin Avrupa
Konseyi üyesi bütün devletler
tarafından koşulsuz
onaylanmasının toplumun tüm
üyelerinin eşit katılımının
teşvik edilmesi, Avrupa’daki
kültürel ve dilsel çeşitliliğin
korunup geliştirilmesi ve
istikrar, demokratik güvenlik
ve barışın güvence altına
alınması açısından önemli
olduğu vurgulanıyor.
Yunanistan’ın da aralarında
olduğu FCNM’ye taraf olmayan
Avrupa Konseyi üyesi sekiz
devletin sözleşmeyi
onaylamasına yönelik olarak
2006’dan beri kısıtlı bir
ilerleme kaydedilmesinden
üzüntü duyulduğunun
belirtildiği kararda AKPM,
bahse konu devletleri herhangi
bir şerh koymadan FCNM’yi
onaylamaya çağırıyor. Kararda

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hayatın gerçeğini kavramak

İ

ayrıca, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi 12 No’lu
Protokolü’nü henüz
imzalamamış ya da
onaylamamış üye Devletler
ilgili protokolü onaylamaya
davet ediliyor.
Batı Trakya Türk heyeti,
Ulusal Azınlıkların Korunması
için Çerçeve Sözleşme (FCNM)
ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi 12 No’lu
Protokolü’ne taraf olmayan
Avrupa Konseyi üyesi
devletlerdeki ulusal
azınlıkların durumunu
inceleyen raporun hazırlık
sürecinde raportör Badea ile
görüşerek raporun Yunanistan
ile ilgili bölümüne ilişkin Batı
Trakya Türk toplumunun görüş
ve önerilerini yazılı ve sözlü
olarak aktarmıştı. Badea ile
yapılan görüşmeler neticesinde
ABTTF’nin ilki ulusal
azınlıklara mensup bireylerin
örgütlenme özgürlüğü ile ilgili
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM)
kararlarının Avrupa Konseyi

üyesi devletlerce uygulanması,
diğeri de ulusal azınlıklara
mensup bireylerin kurdukları
sivil toplum kuruluşlarının
temel hak ve değerlerin herkes
için bir hakikate
dönüşmesindeki önemli rolü
olmak üzere iki değişiklik
önerisi kabul edildi.
ABTTF Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Batı Trakya Türk heyeti
olarak raportör Badea ile
gerçekleştirdiğimiz pek çok
görüşme neticesinde Batı
Trakya Türk toplumunun
görüşünün dikkate alınarak
raporda yer almasını sağladık.
AKPM tarafından kabul edilen
raporla ilgili kararda
ABTTF’nin sunduğu iki
değişiklik önerisinin de yer
alması oldukça olumludur.
Batı Trakya Türk toplumu
olarak aktif bir biçimde dahil
olduğumuz bu süreçte görüş ve
taleplerimizi raportöre ileterek
sürece doğrudan etki edebilmiş
olmak uluslararası düzeyde
yürütülen çalışmaların
önemini göstermektedir” dedi.

Murat İbrahimko’nun ölümü
İskeçe’yi yasa boğdu
İSKEÇE Balkan kolu
köylerinden Yassıören’den olan
diş doktoru Murat İbrahimko genç
yaşta hayata veda etti.
Bir süredir amansız hastalıkla
mücadele eden Murat İbrahimko
30 Ocak Çarşamba akşamı vefat
etti. İskeçe’nin sevilen
simalarından olan Murat
İbrahimko bir dönem İskeçe Türk
Birliği’nde yöneticilik görevinde
bulunmuş Yassıören Derneği’nde
kurucu üye olan İbrahimko
yönetim ve denetim kurullarında
da görev almıştı.
Genç yaşta hayata gözlerini
yuman Murat İbrahimko’nun
cenazesi 31 Ocak Perşembe günü
köyü Yassıören’de toprağa verildi.

Ahmet HRALOĞLU

nsanoğlu, yaşamak istediği
hayatın anlamını kavramak,
gerçek manada insan
olabilmek için; Nereden geldim?
Nereye gideceğim? Niçin
yaratıldım? Nasıl bir hayat
yaşamalıyım? Hayatı anlamlı
kılmak için neler yapmalıyım? …
gibi soruları kendine hep sormuş
ve bu soruların doğru cevaplarını
aramaya çalışmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri
ve insanları, ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım…” (Zariyat,
51/56) buyurulmuş, Hz.
Peygamber de “Ben güzel ahlâkı
tamamlamak için gönderildim.”
(Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8)
hadisiyle, sözü edilen konuda
hem yol göstermiş hem de bu
yolun nasıl bir donanımla
aşılabileceğine işaret etmiştir.
Buna göre insanın yaratılış
gayesi, kendisini yaratan mutlak
gücü tanımak ve O’na karşı
görevlerini yerine getirmeye
çalışan iyi bir kul olabilmektir.
Konuya açıklık vermek için bir
öğrenciyle hocası arasında geçen
konuşmayı aktarmak istiyorum.
Bu hikâyeden hissemize düşeni
alırsak hayatın gerçeğini
kavramada bir ışık tutacaktır
sanırım.
Hocası soruyor, talebe de
vevap veriyor:
- Kaç yıldır benim yanımdasın?
- 20 yıldır Hocam.
- Bu zaman süresince benden
ne öğrendin?
- Hiçbir şeyle değişmeyeceğim
yedi gerçek öğrendim.
- Ömrüm seninle geçtiği halde
topu topu yedi gerçek mi
öğrendin?
- Evet Hocam.
- Söyle bakalım öyleyse neler
öğrendin?
- Baktım ki herkes bir şeyi
dost ediniyor, ona gönül verip
bağlanıyor. Ancak bunlardan
hemen hepsi insanı yarı yolda
bırakıyor. Ben ise, beni hiç
bırakmayacak, ölümden sonra
bile benimle gelecek şeyleri
aradım. Ve dost olarak iyilikleri
seçtim kendime. Ki onlar sonsuz
bir yükselme yolculuğuna çıkmış
insanoğlunun hiç tükenmeyecek
azığı ve en gerçek dostlarıdır.
- Çok güzel, ikincisi ne
bakalım?
- Baktım ki, insanların bir çoğu
geçici dünya değerlerine dört elle
sarılmış onları koruyor,
kasalarda saklıyor,
kaybolmaması için her çareye
başvuruyor. Kimi zenginliğine,
kimi güzelliğine, kimi ününe
tutunmuş sımsıkı, onları elden
çıkarmamak için çırpınıp duruyor.

Oysa ben varlığımı ve bütün
isteklerimi O'na satıp, gönlümü
yalnız O'nun sevgisine açtım.
- Devam et!
- İnsanların üstün olmak için
birbirleriyle yarıştıklarını
gördüm. Ancak bir çoğu
üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor
ve birbirinin üstüne basarak
yükselmek istiyordu. Bunun
üzerine üstünlüğü geçici dünya
değerlerinde değil, akıl ve
ahlakça yükselmekte,
kötülüklerin her çeşidinden el
etek çekip, iyiliklere vasıta
olmakta aradım.
- Devam et yavrum.
- Yine baktım ki, insanlar
sabahtan akşama birbirleriyle
uğraşıyor, boş yere hayatı zehir
ediyorlar kendilerine. Bütün
bunların benlik, bencillik ve
çekememezlikten ileri geldiğini
gördüm. Ve gönlümü bu
kirlerden arıtarak, herkesle dost
olup, huzur ve güven içinde
yaşamanın yolunu buldum.
- Sonra?
- Nedense herkes hatasının
sebebini hep dışta arıyor ve
başkalarını suçlamak yoluna
sapıyordu. Böylece suçlarının
örtüsü altına saklanıyordu. Oysa
insanın başına ne geliyorsa kendi
yüzünden ve kendi eliyle
geliyordu. Bunun bilip yalnız
kendimle cenge girerek, nefsimin
iradesine uymamaya ve vesvese
verenin ağına düşmemeye
çalıştım.
- Doğru...
- Baktım ki insanlar şu bir
lokma ekmek ve dünya geçimi
için helal haram demeden, her
türlü hakkı çiğnemekten
çekinmiyorlar. Hem başkalarının
hakkını alıp onları yoksul
bırakmakla, hem de bu
haksızlığın azabını ağır bir yük
gibi vicdanlarında taşımakla iki
kere kötülük etmiş oluyorlar.
Oysa doğru yaşanıldığında ve
hakça bölüşüldüğünde dünya
nimetleri insanlara yeter de
artardı bile.
- Ve yedinci?
- Yedinci olarak şunu gördüm
ki, insanlar bir şeye dayanmak ve
güvenmek ihtiyacındadırlar. Kimi
zenginliğine, kimi güzelliğine...
Bunların hepsi de bir süre sonra
yıkılacak eğreti desteklerdir. Ben
ise yalnız O'na sığınıp yalnız
O'ndan yardım diledim. Ve
bunun karşılığı sonsuz bir güven
oldu
- Seni tebrik ederim evladım.
Ben de yıllar yılı bütün din
kitaplarını inceledim. Hepsinin
bu yedi gerçek etrafında
döndüğünü tespit ettim.
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DEB Partisi nezaket
ziyaretlerine devam ediyor

Anne baba ayrılığının
olumsuz etkileri
‘Tatili babamla geçireceğim,
ama annemin de bizimle
olmasını çok isterdim, bu
yüzden de hiç mutlu değilim’
sözleri, anne babası ayrı bir
çocuğa ait! Ne yazık ki bu tür
sözleri son zamanlarda
çocuklardan çok sık duymaya
başladık. Çünkü bizim
toplumumuzda da artık çok
fazla ayrılıkların yaşandığına
tanık olmaktayız. En kötüsü de
çocukların bu ayrılıklar sonucu
yaşadığı travmalar! Çünkü
çocuk, hem annenin hemde
babanın sevgisine muhtaç
elbette! Dolayısıyla da sevgi
ihtiyacının karşılanabilmesi,
ruhsal ve zihinsel açıdan da iyi
bir gelişim gösterebilmesi için,
uyumlu bir aile içerisinde
büyümesi çok önemli kuşkusuz!
Zira ayrılıkların yükünü en çok
da çocuklar çekmekte, ne yazık
ki! Ayrılıklar sonrası çoğu zaman
çocuk kendini suçlu hissederek
sebepleri de kendisinde
arayabilir. Kendisinin
yaramazlık yaptığı için onların
ayrıldığına inanan pek çok
küçük çocuğa rastlayabiliriz.
Dolayısıyla da düşüncenin
doğrultusunda çocukta uyum ve
davranış bozuklukları da
görülebilir. Çocuk okulda, evde,
arkadaşlarının arasında,
huzursuz ve mutsuz, okulda da
başarısız olabilir.
En erken yaşlar olan 0-2 yaş
dönemlerindeki çocuklar bile,
zannedildiğinin aksine,
ayrılıklardan olumsuz
etkilenebilirler. Ayrılığı çok rahat
hissedebilirler. Bu dönemlerde
anne baba ayrılığı yaşayan
çocuklarda, ağlama nöbetleri,
yemek yeme istememe,
oyuncaklara karşı ilgisizlik gibi
olumsuzluklar gözlenebilir.
3-6 yaş çocukları ise aileyle
en çok vakit geçirmeyi seven ve
isteyen çocuklardır. Onlar da
anne baba ayrılıklarında
kendilerini suçlayarak, ‘ben uslu
durmadığım için’ babam ya da
‘annem gitti’ diye düşünürler.
Bu çocuklarda da yatağını
ıslatma, parmak emme,
konuşmayı reddetme gibi
bebekliğe geri dönüş
davranışları görülebilir.
7-12 yaş dönemi çocukları ise
ayrılıklarda kendilerini suçlamak
yerine, anne babayı suçlayarak,
onlara karşı öfke ve nefret
duyarlar. Okulda derslerinde
başarısızdırlar. Arkadaşlarıyla
sorunlar yaşarlar. Bu yaşlardaki

çocuklarla anne - baba karşılıklı
oturup konuşarak ayrılıklarının
nedenini anlatmalıdırlar. Bu
dönemde çocuklar anne
babanın ayrılığını
arkadaşlarından gizlemeye
çalışırlar. Çünkü bundan
utanarak gurur meselesi
yaparlar. Hatta çoğu zaman
çeşitli savunma mekanızmaları
geliştirerek anne babalarıyla ne
kadar mutlu olduklarını, ne
kadar eğlendiklerini anlatırlar.
Çocuğun 13-18 yaş
döneminde yaşanan ayrılıklar
da oldukça travmatiktir. Çünkü
bu dönem çocuğun en fırtınalı
yaşadığı ergenlik dönemdir. Bu
dönemde doruğa ulaşmış olan
ruhsal ve bedensel takıntıların
yanısıra, bir de ailenin
bölünmesi eklenince çocuk
bunalıma girebilir.
Arkadaşlarından utanarak
onlara derdini söyleyemez. Tek
başına kalmayı tercih eder, ya
da kötü arkadaşlıklar kurarak
yanlış yollara girebilir. Erkek
çocuklar genellikle madde
bağımlılıkları gibi kötü
alışkanlıklar edinebilir, kızlar da
kendilerinden büyük erkeklerle
arkadaşlık ederek, bir şekilde
baba şefkatini bulmaya
çalışırlar.
Sonuç olarak anne baba
ayrılıklarında kaybeden her
zaman çocuklar olmaktadır.
Çocuğun büyük travmalar
yaşamaması için,
beraberliklerini yürütemeyerek
ayrılmak zorunda kalan eşlerin,
birden aile düzenini bozmadan
çocuğa eskisi gibi ilgi ve sevgi
göstermeye devam edebilmeleri
son derece önemlidir. Mesela
baba evden ayrılsa bile, eğer her
sabah çocuğu okula
götürüyorsa buna devam
etmelidir. Haftanın belli
günlerinde de çocuk için bir
ayara gelinerek, onunla
ilgilenmek, ortak bir şeyler
paylaşmak, çocuğa hala anne
babasının onu sevdiklerini
hissettirmesi açısından çok
önemlidir. Ayrılmış olan ailelerin
en önemli görevi, çocuğa kenara
itilmiş hissini yaşatmadan, onun
anne babası için ne kadar
değerli olduğunu hissettirecek
davranışlarda bulunabilmektir.
Buna gayret ederek, çocuğu
üzmeden bir yaşam
kurulabilmesi son derece
önemlidir.
Çocuklarınızla birlikte
huzurlu bir haftanız olsun!

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu ve yönetim kurulu
üyeleri nezaket ziyaretlerine
devam ediyor.
DEB Partisi yönetimi 24 Ocak
Perşembe günü Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nu ziyaret etti.
Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun resmi
sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada “DEB’in yeni
yönetimiyle tanıştık.
Çalışmalarında kolaylıklar
diledik.” ifadeleri kullanılırken
DEB Partisi tarafından yapılan
açıklamada ise “Başkonsolos
sayın Murat Ömeroğlu’na
gösterdikleri ilgiden dolayı
teşekkür ediyoruz.” denildi.
DEB Partisi yönetimi aynı gün
ziyaretlerine Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği ile devam
etti. DEB Partisi’nden yapılan
açıklamada BTTÖB ziyareti
sırasında samimi ve verimli bir
sohbet gerçekleştirildiği
belirtildi.

Daha sonra Gümülcine’deki
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları
Derneği’ni (BİHLİMDER) ziyaret
eden genel başkan ve yönetim
kurulu üyeleri, burada da sıcak
ve samimi bir ortamda
ağırlandıktan sonra son olarak
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ni (BTAYTD)
ziyaret etti. DEB Partisi yaptığı
açıklamada: “BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet ve
BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet’e
nazik karşılamalarından ve
partimize olan desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri
kullanıldı.
DEB Partisi yönetimi son
olarak 28 Ocak Pazartesi günü
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’i
ziyaret etti. Ziyaretle ilgili
açıklamada bulunan DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu
parti olarak uzlaşı kültürünü
geliştirmek istediklerini
belirterek, “Bugün de İlhan
Ahmet’le azınlık milletvekili
olduğu için görüştük. Kendisine
çok teşekkür ediyoruz. Çok

verimli ve güzel bir sohbet oldu.
Sağolsun bizleri bir milletvekili
gibi değil, bir abi gibi karşıladı”
dedi.
DEB Partisi Genel Başkanı’nın
genç bir bayanın olmasının
azınlığa fayda sağlayacağına
yürekten inandığını belirten
Rodop milletvekili İlhan Ahmet
ise ziyaretle ilgili olarak,
“Kendileriyle iyi bir sohbet oldu.
Düşüncelerimi, azınlık
mücadelemizi nasıl
genişletebiliriz, nasıl daha
verimli hale getirebiliriz,
bölgemizin kalkınması,
Yunanistan demokrasisine
katkıda bulunabilmek,
bölgedeki tüm kesimlerin barış
içerisinde yaşayabilmeleri ve
kalkınabilmeleri için ne tür
projeler geliştirebileceğimiz
konularında fikir teatisinde
bulunduk. DEB Partisi’nin
önümüzdeki dönemde iyi
faaliyetler yapacağına ve
azınlığımıza fayda
sağlayacağına eminim.”
ifadelerini kullandı.
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2018'de transfere
7 milyar dolar harcandı
FIFA'nın raporuna göre,
2018'de futbol kulüplerinin
yaptığı transfer harcaması,
önceki yıla göre yüzde 10,3
artarak 7,03 milyar dolar oldu.
Dünyadaki futbol kulüpleri,
2018'de transfere 7,03 milyar
dolar harcadı.
FIFA Uluslararası Transfer
Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS)
faydalanarak hazırlanan rapora
göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018
döneminde küresel ölçekte
gerçekleşen transfer sayısı,
2017'ye oranla yüzde 5,6 artarak
16 bin 533'e çıktı.
Dünya çapında transfer için
yapılan harcama, yüzde
10,3'lük yükselişle 7,03 milyar
dolara ulaştı. Bu miktarın
yüzde 78,2'sini, Avrupa
kulüplerinin arasındaki
transferler oluşturdu.
Geçen yıl 31 kulüp, transfere

Monaco'da ikinci
Jardim dönemi

50 milyon dolar veya üstünde
para harcadı. 7,03 milyar
dolarlık küresel harcamanın
yarısından fazlasını bu kulüpler

yaptı.
Suudi Arabistan
kulüplerinin, 2018'de 173,9
milyon dolarla transfere en

fazla para harcayanlar
sıralamasında 7'nciliğe
yerleşmesi dikkati çekti.

İtalya’da ırkçılığa karşı
kural değişikliği

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1)
ekiplerinden Monaco, eski
teknik direktörü Leonardo
Jardim ile 2,5 yıllık sözleşme
imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada,
yetkileri elinden alınan
Fransız teknik adam Thierry
Henry'nin sözleşmesinin
feshedildiği ve Portekizli
teknik direktör Jardim ile 2,5
yıllık kontrat imzalandığı
belirtildi.
Monaco, alınan kötü
sonuçların ardından Jardim'in
görevine geçen ekim ayında
son vermiş ve yerine Henry'yi
getirmişti. Henry döneminde
de çıkış yakalayamayan
Monaco, ligde 21. hafta
itibarıyla 15 puanla 19. sırada
yer alıyor.
44 yaşındaki Jardim,
Monaco'yu 2016-17
sezonunda şampiyonluğa
taşımıştı.

Şampiyon Djokovic!

Kostas Mitroglou
Galatasaray’da
GALATASARAY, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'da
forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nu transfer
etti. Kostas Mitroglou Yunanistan'ın Kavala şehrinde
dünyaya geldi. 12 Mart 1988 doğumlu olan futbolcu forvet
mevkiinde oynuyor.
Mitroglou kariyerinde Mönchengladbach, Olympiakos,
Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve son olarak
Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon
Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü,
rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde en golcü sezonunu
2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı. Mitroglou o sezon
toplam 42 resmi müsabakaya çıktı ve 27 kez rakip fileleri
havalandırdı. Yunanistan Milli Takımında da oynayan
Kostas Mitroglou, 64 karşılaşmada 17 gol attı.
Mitroglou ayrıca Galatasaray'ın ilk Yunan futbolcusu
oldu.

İTALYA Futbol Federasyonu,
ülkede son dönemde sıkça
gündeme gelen stadyumlarda
ırkçı tezahüratlara karşı
önlemleri arttıran kural
değişikliğini onayladı.
FIGC tarafından yapılan
açıklamada, maçlarda
tribünlerden koro halinde ırkçı
tezahürat olması halinde
takımların ilk anonsta orta
sahada toplanacağı, ikinci
anonsta ise soyunma odasına
gidecekleri kaydedildi. Şimdiye
kadar geçerli olan kurala göre
takımlar 3. anonstan sonra
soyunma odalarına gidiyordu.
FIGC ayrıca ırkçı
tezahüratlardan dolayı maçın

durdurulması yetkisinin daha
önce olduğu gibi kamu
düzeninden sorumlu güvenlik
birimlerine ait olduğunu
duyurdu.

KOULİBALY'YE IRKÇILIK
YAPILMIŞTI
İtalya 1. Futbol Ligi
takımlarından Napoli'de forma
giyen siyahi futbolcu Kalidou
Koulibaly, geçen aralık ayında
San Siro Stadında oynanan Inter
maçında, tribünlerden gelen ırkçı
tezahüratlara maruz kalmıştı ve
ülkedeki futbol otoriteleri ile
siyasetçiler olaya tepki
göstermişti.

Sırp tenisçi Djokovic, 2014
Fransa Açık'tan beri ilk,
toplamda 8. kez bir grand
slam finalinde karşılaştığı
Nadal'ı 3-0 yenerek
Avustralya Açık'ta 7. kez
şampiyonluğa ulaştı.
2019 Avustralya Açık Tenis
Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2
numaralı seribaşı Rafael
Nadal'ı 3-0 (6-3, 6-2, 6-3)
yenen dünya 1 numarası
Novak Djokovic kazandı.
Melbourne kentinde
düzenlenen sezonun ilk grand
slam turnuvasının tek
erkekler finalinde, Avustralya
Açık'taki tek zaferini 2009'da
elde eden İspanyol Nadal ile 6
şampiyonluğu bulunan Sırp
Djokovic karşılaştı.
Nadal'a karşı oynadığı 8.
grand slam finalinde 4.
galibiyetini alan Djokovic,
Avustralya Açık'taki 7.
şampiyonluğuna uzandı.
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'Mübadil torunları'
geleneklerini yaşatıyor
TÜRKİYE-Yunanistan
Nüfus Mübadelesi'nin
ardından 1923'te Bursa'nın
Nilüfer ilçesi Görükle semtine
göç edenlerin üçüncü kuşak
torunu kadınlar, kurdukları
dernekle geleneklerini
yaşatmaya çalışıyor.
Kadınlar, yaklaşık 10 yıl
önce kurdukları Görükle
Kadın Dayanışma, Kalkınma
ve Kültür Derneği
bünyesindeki lokantada hem
geleneksel yemeklerini
yapıyor hem de aile bütçesine
katkı sağlıyor.
Düğün ve cenaze törenleri
ile Hıdırellez gibi özel
günlerde organizasyonlar
düzenleyen kadınlar,
bunların adetlere göre
yapılması için çalışıyor.
Kız evinin, erkek tarafına
söz gecesi sunduğu "gülvarak
tatlısı" geleneğini yıllardır
sürdüren kadınlar, ciğerli
çorba, borana, kaçamak,
ekşili çorba, bulamaç çorbası,
kör pide, pita, kara erik
yemeği, kapama gibi lezzetleri
de sofralarından eksik
etmiyor.
Dernek Başkanı Seher
Çavuşoğlu (60), gelenek
göreneklerini devam ettirmek,
geçmişi geleceğe yansıtmak
amacıyla derneği kurduklarını
söyledi.
Yaklaşık 100 üyeye sahip
olduklarını belirten
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Hassas olduğumuz kısım,
kültürümüzü geleceğe
taşımak. Biz mübadele
torunlarıyız. Mübadeleyle
gelen kültürümüzü,
geleneklerimizi dernek
aracılığıyla günümüze
aktarıyoruz. Dernek üyeleri
olarak özellikle
cenazelerimizde lokma
dağıtımını, yemek götürme
adetimizi sürdürüyoruz.
Düğünlerimizde yöresel
kıyafetlerimizle eski
oyunlarımızı oynuyoruz. Her
yıl Mayıs’ta panayır
havasında büyük Hıdırellez
kutlamaları yapıyoruz."
Çavuşoğlu, kültürlerinin

geleceğe aktarılması için
video çekimleri yaptıklarını
dile getirdi.
Yardımlaşma ve dayanışma
olgusunu sürdürdüklerini, sık
sık etkinlikler
düzenlediklerini bildiren
Çavuşoğlu, "Yunanistan'a,
dedelerimizin geldiği köylere
gittik. O bölgelere ziyaretler
düzenliyoruz." dedi.
"YEDİ KÖY, BİR
GEMİYLE TAŞINMIŞ"
Kadınlardan Saadet Atalay
(78) da babasının 12
yaşındayken Türkiye'ye
geldiğini belirterek,
"Babaannem ve babam
anlatırdı, yedi köy, bir gemiye
doldurulmuş. Gemide Yunan
casus varmış, gemiyi batırmak
istemiş ama kaptan farkına
varmış, engellemişler. Doğum
yapanlar, ölenler olmuş.
Ölenleri denize atmışlar." diye
konuştu.
Görükle'nin eskiden Rum
köyü olduğunu anlatan
Atalay, "Bizimkiler buraya
gelince hane başına 10 dönüm
arazi vermişler. Tarımla
uğraşmışlar, tütüncülük, ipek
böcekçiliği başlıca geçim
kaynakları arasında yer
almış." ifadelerini kullandı.
Hatice Gökaşar (52) ise
atalarından öğrendiklerini
sürdürmeye çalıştıklarını
kaydederek, "Sözlenecek
kızlar için 'gülvarak tatlısı'
yaparım. Sözü olacak kızlar
benden bu konuda yardım
ister. Elimden geldiği kadar
onlara yardımcı olmaya
çalışırım." dedi.
Sıdıka Çağla (48), kızı için
3-4 ay sonra düğün
yapacaklarını söyledi.
Düğünün gelenek
göreneklerine uygun
olacağını dile getiren Çağla, "3
kızım var, onlar da
adetlerimizi sürdürmeyi çok
istiyor. Geleneklerimizi
çocuklarımıza aktarıyoruz.
İnşallah onlar da kendi
çocuklarına aktarır ve
adetlerimiz yüzyıllarca devam
eder." şeklinde konuştu.

İTB Müzik Kursu öğrencilerinin
konseri beğeniyle izlendi

İSKEÇE Türk Birliği’nin, İskeçe merkez,
Gökçeler ve Koyunköy’deki müzik kursuna devam
eden öğrencilerin canlı performans sunduğu
etkinlik, 27 Ocak Pazar günü gerçekleşti.
Müzik öğretmeni Süleyman Kara
yönetimindeki İskeçe Türk Birliği Müzik Kursu
öğrencilerinin verdiği konserde solo ve koro
halinde birbirinden güzel eserler seslendirildi.
Ayrıca İTB Müzik Kursu’nda yazılan bestelere de
yer verildi.
İTB Müzik Kursu etkinliğinin sunuculuğunu
İTB Asbaşkanı İsmet Tüccar yaptı ve etkinlik ile
kursun çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.
Etkinliğin açılış konuşmasını ise İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptı.
Ahmetoğlu, müzik çalışmalarının İskeçe Türk
Birliği’nin kurulduğu dönemden bu yana en
önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu
belirterek, öğrencileri, öğretmenlerini ve

çocuklarını motive eden anne babaları tebrik etti.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu şunları kaydetti:
“Batı Trakya Türklerinin kültür çınarı İskeçe Türk
Birliği kültürümüze katkı sağlamaya devam
ediyor. Bu kuruluşu yücelten buradaki
çocuklarımızın varlığı ve onların bir şeyler yapma,
üretme gayretidir. Hepinize teşekkürler ve
tebrikler.” Ardından sırasıyla Koyunköy Gençlik
Derneği Başkanı Cengiz Peçenek, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’i temsilen Sibel
Osmanoğlu, BTAYTD Başkanı Huseyin Baltacı,
DEB Partisi’ni temsilen Ramadan Duban ve İskeçe
Müftü Yardımcısı Fatma İmam birer selamlama
konuşması yaptılar.
Etkinlik, Süleyman Kara yönetimindeki çocuk
korosunun seslendirdiği İskeçe Türk Birliği 90. Yıl
Marşı’yla başladı. Öğrencilerin performansı
katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

