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13’te 7’de

ekonomi spor
Uygur Türkleri için

Ankara’dan 
Çin’e çağrı

Asus ROG Strix
Gaming GeForce

RTX 2080 6’da

Çiftçi eylemleri
giderek 
artıyor 15’de

Şampiyonlar
Ligi'nde 
bir ilk

YURTDIŞI Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) tarafından
verilen Türkiye Bursları ve
Türkiye'deki üniversite
eğitimi, Batı Trakya’da
tanıtıldı. Gümülcine Türk
Gençler Birliği ve İskeçe Türk
Birliği’nde lise son sınıf
öğrencileri ile velilere
yönelik tanıtım etkinliği
gerçekleştirildi. »4

bilimdünya

İSKEÇE ve Gümülcine’deki
müftülük makamlarına hükümet
tarafından atama yapılmasını
eleştirdikleri gerekçesiyle
yargılanan Millet Gazetesi sahibi
Cengiz Ömer ile gazetenin
başyazarı Feyzullah Hasankahya
15’er ay hapis cezasına mahkum
edildi. Cengiz Ömer, Trakya
İstinaf Mahkemesi’nin kararına
Yunanistan Yüksek Mahkemesi
nezdinde itirazda
bulunacaklarını söyledi.

»3

Çipras’ın Türkiye
ziyaretinden 
azınlık ne bekliyor?

Türkiye
Bursları
tanıtıldı

Eren’den dünya
öğrencilerine
çağrı
Türkiye’deki Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren, Türkiye Bursları programının
uluslararası öğrencilere Türkiye’nin en
prestijli üniversitelerinde lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeylerinde
eğitim imkanı sunduğunu söyledi.
Eren, burs başvurularının 20 Şubat’ta
sona erdiğini hatırlattı. »4

DOĞU Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyesi Birol İncemehmet,
Bulustra (Avdira) belediye başkan
adaylığını açıkladı. İncemehmet’in
listesinin adı “Yeni Akım” olacak.
»10

Medrese temsilcileriyle,Eğitim Bakanı
Gavroglu arasında 14 Şubat
Perşembe günü yapılacak görüşmesi
ertelendi. Görüşmenin 20 Şubat
Çarşamba gününe kaldığı bildirildi. 
» 2

İncemehmet 
adaylığını
açıkladı

Bakanla
görüşme
ertelendi

Müftü atamasını eleştiren 
gazetecilere hapis cezası

BATI Trakya Türk Azınlığı
temsilcileri, Başbakan
Aleksis Çipras’ın Türkiye
ziyaretini değerlendirdi.
Türk azınlık milletvekilleri
ile dernek başkanları,
Çipras’ın 5 – 6 Şubat
tarihlerinde gerçekleştirdiği
Türkiye ziyaretini Batı
Trakya Türk Azınlığı
açısından ele aldı. 

Azınlık temsilcileri
Çipras’ın Ankara ve İstanbul
ziyaretini olumlu bir ziyaret
olarak nitelendirerek, iki
ülke arasındaki ilişkilerin
tüm boyutlarıyla
gelişmesinin önemine vurgu
yaptılar. Azınlık temsilcileri
ayrıca ziyaretin Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın
sorunlarının çözümü için bir
fırsat olması temennisinde
bulundular.  

»8,9, 10
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DEB Partisi Çepelli
köyünde kadınlarla 
bir araya geldi

GÜMÜLCİNE’deki Medrese-i Hayriye
öğrenci ve encümen heyeti temsilcileri,
Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu ile
görüştü. 

Türkçe ders saatlerinin azaltılmasını
öngören bakanlık kararına karşı
başlattıkları eyleme geçtiğimiz günlerde
ara veren medrese encümen heyeti ve
öğrenci temsilcilerinden oluşan heyet, 7
Şubat Perşembe günü Atina’da Eğitim
Bakanı Kostas Gavroglu ile bir araya
geldi. Bakanla yapılan görüşmede Rodop
SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa ve
bakanlığın Din İşleri Genel Sekreteri
Yorgos Kalancis de hazır bulundu. 

Olumlu ortamda geçtiği bildirilen
görüşmede, Gümülcine Medresesi
temsilcilerinin taleplerini sözlü ve yazılı
bir şekilde aktardığı ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e kısa
bir açıklama yapan Gümülcine Medresesi
Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla,
görüşmenin olumlu havada geçtiğini
belirterek, “Biz taleplerimizi yazılı ve
sözlü olarak ilettik. Görüşmede
milletvekili Mustafa Mustafa da yer aldı.
Önümüzdeki Perşembe günü yani 14
Şubat’ta yeniden görüşme kararı alındı.

Umut ediyorum ki  olumlu bir çözüm
bulunur ve beklentilerimize yanıt
verilir.” diye konuştu. 

BAKANLA GÖRÜŞME ERTELENDİ
Bu arada gazetemizin yayına
hazırlandığı sırada Medrese
temsilcileriyle, Bakan Gavroglu arasında
14 Şubat Perşembe günü yapılacak
görüşmenin ertelendiği bildirildi.
Gavroglu’nun Medrese temsilcileriyle
görüşmesinin 20 Şubat Çarşamba günü
yapılacağı ifade edildi. 

ÇÖZÜM BULUNMAZSA EYLEM
YENİDEN BAŞLAYABİLİR
Medrese temsilcileri önümüzdeki hafta
yapılacak görüşmeden sonra çözüm
bulunması halinde eylemin sona
erdirileceğini, aksi takdirde öğrenci
eyleminin yeniden başlayacağını dile
getirdiler. 

Medrese temsilcileri geçen hafta
okuldaki boykota ara vermiş ve ders
saatleriyle ilgili yaşanan soruna tatmin
edici çözüm  bulunması halinde eylemi
nihai olarak sonlandıracaklarını
belirtmişlerdi. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
9 Şubat Cumartesi akşamı
Gümülcine’nin Çepelli köyünde
kadınlara yönelik çay gecesi düzenledi.

DEB Partisi çay gecesi etkiniklerine
Çepelli köyünden başladı. Etkinliğe
Dinkler Hanımeli Derneği Korosu da
katılarak, kadınlara eğlenceli dakikalar
yaşattı. Sıcak ve samimi bir ortamda
gerçekleşen gecede, DEB Partisi’nin
kadın yöneticileri parti çalışmaları
hakkında kadınlara bilgi verdi.

Çepelli köyündeki etkinliğe DEB
Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Genel Sekreter Yeşim Hasan, Genel
Başkan Yardımcısı Refika Adem ve
Kadın Kolları Başkanı Duygu
Mustafa’nın yanı sıra çok sayıda kadın
katıldı. 

Etkinlikte DEB Partisi Genel Başkanı

Çiğdem Asafoğlu, Çepelli kadınlarına
etkinliğe katılımlarından dolayı
teşekkür etti. DEB Partisi’nin bir azınlık
partisi olması sebebiyle diğer siyasi
partilerden farklı olduğunu vurgulayan
Asafoğlu, kadınların daha fazla ön
plana çıkarak gücünü göstermeleri
gerektiğinin altını çizdi.

Çiğdem Asafoğlu, “Bu etkinlikte bizi
yalnız bırakmayan ve davete icabet
eden Çepelli köyü kadınlarına sonsuz
teşekkür ederiz. Ayrıca Dinkler
Hanımeli Derneği Korosu’na da
gösterdikleri nezaketlerinden dolayı
teşekkür eder, gönüllülük esasına bağlı
olarak oluşturdukları koroları ve
çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.”
diye konuştu. 

Medrese boykotunda 
çözüm arayışları sürüyor

İSKEÇE Türk Birliği Kadınlar Kolu, 3
Şubat Pazar günü kadınlara yönelik bir
kahvaltı düzenledi. İskeçe Le Chalet
Oteli’nde düzenlenen kahvaltıya
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu,
DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa’nın eşi Elvan Mustafa, Ayhan
Karayusuf’un eşi Birsen Osman, İlhan
Ahmet’in eşi Belgin Hakkı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza’nin eşi
Müberra Karadayı, BAKEŞ Müdürü
Pervin Hayrullah, Kırköy Derneği Ova
Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Saliemin,
İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Aysel Sağır, OKAP Koordinatörü
Sevtap Hint,  İTB yönetim kurulu üyeleri,
İTB eski kadınlar kolu başkanları,
öğretmenler,  İskeçe ve civar köylerden
yaklaşık 200 kadın katıldı.

Batı Trakya Türk Kadın Platformu
Sözcüsü ve İTB Kadınlar Kolu Başkanı
Sevil Şerifoğlu kahvaltıda yaptığı
konuşmada, “İTB Kadınlar Kolu olarak
düzenlediğimiz bu kahvaltıda bizleri
yalnız bırakmadığınız için siz değerli
misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.
Kahvaltı etkinliğinin bu yıl ikincisini
gerçekleştiriyoruz. Bu kahvaltı
etkinliğinin geleneksel hale gelmesini
hedefliyoruz. Kahvaltımızın amacı
kadınlarımızla  bir arada olarak hoş vakit
geçirmek ve fikir alışverişinde
bulunmak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu
da kısa bir konuşma yaparak, kendisini
kahvaltıya davet eden İTB Kadınlar
Kolu’na teșekkür etti ve İskeçeli
kadınlarla  birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlar İskeçe’de
kahvaltıda buluştu
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Seçimlere yaklaşırken...
Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ile
Başbakan Aleksis Çipras’ın

Ankara’da gerçekleştirdiği
görüşmenin yankıları hala sürüyor. 

Tabii ki bu çok doğal. Nitekim,
ikili ilişkilerin geleceği, azınlıkların
da geleceği açısından önem
arzediyor. İkili ilişkiler iyi olunca
azınlıkların durumunun da iyi
olacağı kesin olmasa bile, ikili
ilişkilerin kötü olması azınlıkların
durumunun kötü olacağını
neredeyse garantiliyor. 

İşte bu mantıkla bile olsa, Batı
Trakya Türk insanı Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkilerin her
zaman iyi düzeyde olmasını
arzuluyor.

Erdoğan – Çipras görüşmesini
değerlendirmesini istediğimiz
azınlık temsilcilerinin
çoğunluğunun da beklentisi bu
yönde. Kısacası, ikili ilişkilerin iyi
olmasının, Batı Trakya Türk
azınlığının yıllardır süregelen
sorunları için de bir deva
olabileceği düşüncesi, ya da en
azından temennisi söz konusu. 

Çipras hükümetinden bir diğer
beklenti de azınlık sorunları ile ilgili
elle tutulur yaklaşımların ortaya
çıkması ve var olan sorunlara somut
çözümlerle yaklaşılması yönünde. 

Bu aslında devlet ile azınlık
mensubu vatandaş arasında
mevcut olan güven bunalımının
sona ermesinin de tek çaresi. Yani
azınlığın, vatandaşı olduğu devlete
güven duyması için somut adımları
görmesi, bu adımların samimi
olduğuna ikna olması gerekiyor. 

Bilindiği üzere, azınlığın artık
kangren haline dönüşmüş, yıllar
içerisinde yığın olmuş sorunları
mevcut. Sol görüşü nedeniyle bu
sorunları çözebilecek tek parti
olabileceği inancıyla azınlık
seçmeni SİRİZA’ya vakti zamanında
destek vermişti. Ancak SİRİZA’nın
kendisine seçtiği koalisyon ortağı,
iktidarı ele aldığından bu yana
izlediği politikalar, bu konuda ne
sözde, ne de özde girişimlerinin
olmaması, SİRİZA hükümetine
yönelik beklentilerini yüksek tutan
azınlık insanı için bir hayal kırıklığı
oldu.

Tito Yugoslavyası’nın
parçalanması ile ortaya çıkan
Makedonya Cumhuriyeti’yle
(FYROM) yaşanan isim konusundaki

anlaşmazlığın 28 yıl aradan sonra
çözüme kavuşturulması, SİRİZA’nın
önemli adımlar atabileceği
açısından yeni bir ümit kaynağı
oldu. “Milli meseleler” arasında yer
alan bir konuda atılan ve sonuç
alınan bu konu bizler için de bir
umut ışığı oluşturabilir. 

Bir başka deyişle, hiçbir şey zor
değil. Çözülemeyecek, üstesinden
gelinemeyecek hiçbir sorun yok.
Yeter ki irade ve istek olsun. Tutarlı
politikalar üretilebilsin.

Bu Türkiye ile ilişkiler açısından
da böyle, azınlık sorunlarının
çözümü konusunda da… 

Geçen dönemde SİRİZA
hükümeti seçimler öncesinde
azınlık sorunlarına somut çözüm
önerileri ile yaklaşmadı,
yaklaşamadı. İktidar olduğu süre
içerisinde de azınlık işlerini ANEL’e
teslim ettiği eleştirisiyle karşı
karşıya kaldı. 

Yani, azınlık sorunlarına çözüm
konusunda somut öneriler ortaya
koyamadı, azınlık insanıyla diyalog
kurmadı. 

Yeni bir seçim dönemine
giriyoruz. Bir tarafta yerel seçimler
ve Avrupa Parlamentosu seçimleri,
diğer tarafta ise milletvekilliği
seçimleri var. 

Bu seçim dönemi azınlık
sorunları açısından avantaj da
olabilir, dezavantaj da. Dezavantaj;
ülke genelindeki seçmeni kızdırma
korkusuyla hareket edilmesi
durumunda ortaya çıkabilir. “Milli
konularda geri adım atma”
eleştirileriyle yıpranma ve oy
kaybına uğrama endişesiyle, SİRİZA
yine azınlık sorunları karşısında
politika üretmeden, yeni
girişimlerde bulunmadan
sessizliğini ve ataletini sürdürebilir.

Ya da daha iyimser bir
düşünceyle, kendisine fazlasıyla
destek çıkan azınlık insanına bu kez
somut vaatler ve adımlarla
yaklaşabilir. 

Bakalım, SİRİZA yeni seçim
döneminde sorunlara somut
adımlar üretmeyi mi tercih edecek,
yoksa “kaybetme” korkusuyla yine
azınlığın istek ve taleplerini
görmezden mi gelecek?

Tercih SİRİZA kurmaylarının…
Ama azınlığın bu seçimlerde daha
bilinçli ve beklentisinin daha
yüksek olacağını unutmamakta
fayda var.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

İSKEÇE ve Gümülcine’deki müftülük
makamlarına hükümet tarafından atama
yapılmasını eleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan
Millet Gazetesi sahibi Cengiz Ömer ile gazetenin
başyazarı Feyzullah Hasankahya 15’er ay hapis
cezasına mahkum edildi.

Trakya İstinaf Mahkemesi, İskeçe ve
Gümülcine’deki atanmış müftüler Mehmet Emin
Şinikoğlu ve Cemali Meço’ya İskeçe’de
yayımlanan Millet gazetesi aracılığıyla hakaret
ettikleri gerekçesiyle Ömer ve Hasankahya
hakkında bir alt mahkemenin verdiği 20’şer aylık
hapis cezasını 15 aya indirdi.

Atanmış eski müftüler Şinikoğlu ve Meço’nun,
Millet Gazetesi’nde, Hasankahya imzasıyla
yayımlanan bir yazıda, kendilerine hakaret
edildiği gerekçesiyle gazetenin sahibi Cengiz
Ömer ve Feyzullah Hasankahya hakkında açtığı
dava, geçen Haziran’da İskeçe Ceza
Mahkemesi’nde görülmüştü.

Mahkeme, Ömer ve Hasankahya’nın, 3 yıl
ertelemeli 20’şer ay hapis cezasına
çarptırılmasına hükmetmişti. Karara bir üst
mahkeme nezdinde itiraz eden Ömer ve
Hasankahya serbest bırakılmıştı.

KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAKLAR
Millet gazetesi sahibi Cengiz Ömer, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Trakya’da
Müslüman Türk Azınlığa yapılan haksızlıkları
dile getiren gazetecilerin hapis cezalarıyla
susturulmak istendiğini ifade etti. Ömer, Trakya
İstinaf Mahkemesi’nin kararına Yunanistan
Yüksek Mahkemesi nezdinde itirazda
bulunacaklarını söyledi.

Sırf eleştiri hakkını kullandığı için
Hasankahya’ya ve kendisine hapis cezası
verildiğini belirten Ömer, “Bu cezalar ifade
özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Başbakan
Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretinin hemen
sonrasında yaşanan bu olay, Yunan devletinin
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın dini
özgürlükleri konusunda adım atmaya niyetli
olmadığını bir kez daha tescil etti.” dedi.

Hasankahya, dava konusu olan yazısında,
İskeçe ve Gümülcine’deki müftülük makamlarına
atama yoluyla getirilen müftülerin, Müslüman
halk tarafından seçimle belirlenmediği için
anlaşmalara ve kanunlara uygun olmadığını,
dolayısıyla “müftü sıfatını taşımayı hak
etmediklerini” yazmıştı.

Müftü atamasını 
eleştiren 
gazetecilere 
hapis cezası

3

Malezya ve Yunanistan’a 
ait iki gemi çarpıştı

MALEZYA  kara
sularında, Yunanistan ve
Malezya’ya ait iki gemi çarpıştı.

Malezya Denizcilik
Dairesi’nden yapılan
açıklamada, ülkenin
güneyindeki Johor
eyaleti açıklarında, Yunanistan
bayraklı yük gemisi ile
Malezya’ya ait bir geminin
çarpıştığı belirtildi.

Kazada, gemilerde küçük

çaplı maddi hasar meydana
geldiği belirtildi.

Açıklamada, uyarı
yapılan Yunan gemisinin
durmaması üzerine çarpışmanın
yaşandığı ileri sürüldü.

Kazanın ardından Yunan
gemisi durdurulurken, gemi
mürettebatının da gözaltına
alındığı kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldığı bildirildi.
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YTB Başkanı Abdullah Eren’den 
dünya genelindeki öğrencilere çağrı

TÜRKİYE’deki Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren,
YTB koordinasyonunda yürütülen “Türkiye
Bursları” programını değerlendirdi. Türkiye
Bursları programının uluslararası öğrencilere
Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde
eğitim imkanı sunduğunu vurgulayan Eren,
burs başvurularının 20 Şubat’ta son
bulacağını hatırlattı.

Burs almak isteyen yabancı
öğrencilerin “www.turkiyeburslari.gov.tr
“ internet adresinden başvuru
yapabileceklerinin altını çizen Eren şu
ifadeleri kullandı: “Başvuruların alınacağı
sitemizi bu sene yeniledik ve her türlü
yönlendirmeyi ekledik. Öğrencilerimiz hangi
bölüme başvurmak istiyorlarsa oralarla alakalı
bilgiler mevcut. Türkiye’deki eğitim
sistemimizle ve şehirlerimizle alakalı geniş
bilgiler sitemizde yer alıyor. Öğrenci
arkadaşlarımız böylece sitemize girdikleri
zaman kolaylıkla başvurularını
yapabilecekler. Öğrencilik yılları
unutulmayan, zevkli yıllardır. Türkiye Bursları
ile Türkiye’de eğitim almak ise çok daha
zevklidir. Dünyanın dört bir yanından
uluslararası öğrencileri Türkiye’de eğitim
almaya davet ediyoruz.”

“BURS KAZANAN ÖĞRENCİ BAŞKA
KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYMUYOR”
Türkiye’nin, “Türkiye Bursları” markasıyla
yükseköğretimde büyük mesafe katettiğini
söyleyen Eren, “Üniversitelerimiz uluslararası
öğrenci ve yükseköğretimin
uluslararasılaşması hususlarında oldukça
bilinçli. Bunun yanında farklı şehirlerde
birçok alanda uluslararası öğrencilere çok
sayıda tercih imkanı sunuyorlar. Türkiye
Bursları bir marka olarak dünyadaki diğer
burs programlarına göre hakikaten avantajlı
durumdadır.” diye konuştu. 

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin
Türkiye’ye geldiklerinde karşılanarak
üniversiteye yerleştirildiklerini vurgulayan
Eren, “Bununla birlikte üniversite harçlarını
ve Türkiye’de aldıkları eğitim boyunca sağlık
sigortalarını karşılıyoruz. Ayrıca
öğrencilerimizin yurt masrafları da Türkiye
Bursları programı tarafından karşılanıyor.”
dedi.

Öğrencilerin Türkiye’ye geliş ve gidiş uçak
biletlerinin de YTB tarafından karşılandığını
aktaran Eren, “Tüm bunların yanında
öğrencilerimize cep harçlığı da veriyoruz.
Dolayısıyla bu burs programını kazanan bir
öğrenci başka hiçbir kaynağa ihtiyacı
olmadan eğitimini karşılayabiliyor.” ifadesini
kullandı.

“REKOR BAŞVURU 
ALMAYI BEKLİYORUZ”
Eren, 2012’den itibaren de YTB’nin
koordinasyonunda “Türkiye Bursları” olarak
devam eden programa ilişkin, “YTB tarafından
Türkiye Bursları markasının oluşturulmasının
ardından ciddi sayıda başvurularda artış
yaşandı. Türkiye adeta dünyada eğitim üssü
olma yolunda hızla ilerliyor. Programın
başladığı 2012 yılında yaklaşık 42 bin başvuru
alırken, 2018 yılı itibarıyla bu sayı 136 bini
buldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500
öğrencinin burs programından yararlandığını
söyleyen Eren, “Bu seneki Türkiye Bursları

başvuruları 20 Şubat 2019 tarihinde son
buluyor. Dünyanın dört bir yanında
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl dünyanın
her bölgesinden rekor başvuru almayı
bekliyoruz.” dedi.

Burs programından yararlanan öğrencilerin
kendi ülkeleriyle Türkiye arasında bir köprü
vazifesi gördüğünü vurgulayan Eren şunları
kaydetti: “Türkiye’de eğitim alan öğrenciler
aynı zamanda birer gönül elçisi olacak.
Öğrencilerimiz kendi ülkelerinin gelişimlerine
katkı sağlayacaktır. Siyasi, iktisadi ve
toplumlar arası ilişkilerimizin gelişmesine
zemin hazırlayacaklar. Türkiye hiçbir zaman
dış politikasında patronaj mantığı ile hareket
etmemiştir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Kendi
tecrübemizi bu programlar sayesinde tüm
dünya ile paylaşmak istiyoruz. Dünyanın dört
bir yanından kardeşlerimiz Türkiye’ye
gelsinler, gelişimi ve değişimi kendileri
tecrübe etsinler.”

Türkiye Bursları Gümülcine ve İskeçe’de tanıtıldı
YURTDIŞI Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından verilen Türkiye Bursları ve
Türkiye'deki üniversite eğitimi, Batı
Trakya’da tanıtıldı. Gümülcine Türk
Gençler Birliği ve İskeçe Türk
Birliği’nde lise son sınıf öğrencileri ile
velilere yönelik tanıtım etkinliği
gerçekleştirildi. 

GTGB’DE TANITIM
1 Şubat Cuma günü Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde ‘GTGB) düzenlenen
etkinlikte Türkiye Bursları’nın yanı
sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinde
eğitim veren üniversiteler Batı Trakya
Öğrenci Birlikleri (BATÖB) temsilcileri
tarafından videolarla tanıtıldı.

Liseli öğrencilere üniversite
sınavına girmeden önce hangi
bölümün kendilerine uygun
olduğunu, tercih yaparken nelere
dikkat etmeleri konusunda
“Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim” başlığı
altında sunumlar yapıldı.

Üniversite öğrencisi Onur İbram’ın
sunduğu tanıtım programı,
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
eski başkanı ve eğitim danışmanı Dr.
Koray Hasan’ın konuşmasıyla başladı.

Daha sonra, Batı Trakya Öğrenci
Birlikleri (BATÖB) temsilcileri
tarafından katılımcılara Ankara,
Edirne, Tekirdağ, Samsun, Eskişehir
ve İstanbul’daki üniversiteler tanıtıldı.

Programın ikinci bölümünde
Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
öğretim görevlileri Prof. Dr. Tuncay
Ergene ve Doç. Dr. Arif Özer,
üniversite öğrencisi olmaya aday
liselilere meslek seçimi ve hazırlık
sürecinde nelere dikkat etmeleri
konusunda bilgi verdiler. 

Öğrencilere meslek belirleme
konusunda testler de yapıldı.
Öğrenciler testten aldıkları puanlara
göre hangi bölümün kendileri için
daha ideal olduğunu gördüler. Çıkan
sonuçlar öğretim görevlileri

tarafından değerlendirildi. 
Prof. Dr. Tuncay Ergene ve Doç. Dr.

Arif Özey öğrencileri tercih konusunda
dikkatli olmaları ve doğru tercih
yapmaları konusunda uyardılar.

Etkinliğin son bölümünde ise
öğrencilere Türkiye Bursları hakkında
bilgi verildi. Burslar, Türkiye Bursları
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan
Danışmanı Recep Paçaman, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Koordinatörü Fatih Doğan
tarafından tanıtıldı. Etkinlikte
öğrencilere kitap hediye edildi.

İTB’DE TANITIM
Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

(YTB) tarafından verilen Türkiye
Bursları Tanıtımı ve Mesleki Rehberlik
Semineri, 4 Şubat Pazartesi günü ise
İskeçe Türk Birliği lokalinde
gerçekleştirildi. 
Lise son sınıf öğrencilerine yönelik
seminer programı için bölgemize
gelen Hacettepe Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı öğretim görevlileri Prof.
Dr. Tuncay Ergene ve Doç. Dr. Arif
Özer ile Türkiye Bursları Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) Başkan Danışmanı
Recep Paçaman ve Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
Koordinatörü Fatih Doğan İskeçe Türk
Birliği’ni ziyaret etti. 
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Balkanlar ve Türkçe. Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın da içinde
bulunduğu bu coğrafyada Türkçe

ve Türk kimliği bugüne kadar birçok
badire geçirdi ve geçirmeye devam
ediyor. 

1981 yılından bu yana Avrupa Birliği
üyesi olduğumuz ülkemiz Yunanistan’da
hala Türk kimliği kabul edilmiyor,
isminde Türk kelimesi olan tarihi
derneklerimiz Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına rağmen, illegal
sayılıyor. Hatta okullarımızda görev
yapan Türkçe öğretmenlerinin kurduğu
derneğe “Türkçe Müfredat Öğretmenleri
Derneği” isminin verilmesine dahi izin
verilmiyor. Ve daha neler, neler…  

Peki Balkan coğrafyasında Türkçe ne
durumda? Bu konuda Edirne’deki Trakya
Üniversitesi’nde bir araştırma yayınlandı. 

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent
Yıldırım, Balkanlar’da 2 milyon civarında
kişinin Türkçe konuştuğunu belirtti.

Yıldırım, Türkler’in ve Türkçe’nin
Balkanlar’daki varlığını koruduğunu ifade

etti. Türkçe’nin Balkanlar’da yaşatıldığını
ifade eden Yıldırım, bölgedeki en yoğun
Türk nüfusun Bulgaristan’da olduğunu
söyledi.

Türklerin, Bulgaristan nüfusunun
önemli bir bölümünü oluşturduğunu
anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: “En son
2011 sayımlarında, ana dili Türkçe olan
nüfus 605 bin kişidir. Tabii bu rakam tam
olarak gerçeği yansıtmıyor. Bir önceki
2001 sayımında 746 bin civarındaydı.
Bunun düşük gözükmesinin nedeni,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne
girmesinin ardından binlerce Türk,
Avrupa’ya çalışmaya gitti ve sayımda
orada olmadıkları için nüfus az
gözükmüştür. Bulgaristan’da hala 800
bin civarında Türk var. Bulgaristan’da 1
milyon 500 bin kişinin Türkçe
konuştuğunu söyleyebiliriz.”

Bülent Yıldırım, “Yunanistan Batı
Trakya’da yaklaşık 150 bin Türk nüfusu
var. Bunun yanında Rodos, İstanköy ve 12
Adalar’da az da olsa 5 bin kadar bir Türk
var. Romanya’da 150 bin civarında bir
Türk nüfusu var. Makedonya’da 100 bin,

Kosova’da ise 70 bin civarında bir Türk
nüfus var. Bu rakamlara baktığımızda
Bulgaristan’da Türkçe konuşan 1 milyon
500 insanla birlikte 2 milyon civarında
insanın Balkanlar’da Türkçe konuştuğunu
ve Türk dilini yaşattığını söyleyebiliriz.”
diye konuştu.

Evet, akademisyen Bülent Yıldırım’ın
ifadeleri böyle. Tüm zorluklara ve
engellemelere rağmen ayakta duran ve
yaşayan bir kültür var. Türkçe dili ise bu
kültürün temel direği. 

Balkanlar coğrafyasında Türk
topluluklarının yaşadığı sıkıntıları en
yoğun bir şekilde şüphesiz ki Bulgaristan
Türkleri yaşadı. Zorla göçe zorlamadan
tutun da, zorla isim değiştirme ve Türkçe
konuşma yasağına kadar en acımasız
asimilasyon politikalarına maruz kaldı
Bulgaristan Türkleri. 

Ülkemiz Yunanistan’a gelince.
Demokratik blokta yer alan ülkemiz
Yunanistan, kendi içindeki Türk
toplumuna hiç de demokrasiyle
bağdaşmayacak uygulamaları reva
gördü. Türk kimliğini çok uzun yıllardan
bu yana kabul etmeyen ve inkarcı bir
politika güden Yunanistan, Türkçe dili
için de deyim yerindeyse “kamuflaj”
politikası uyguluyor. Türkçe’yi mümkün
mertebe “görünmez” kılmaya çalışıyor.
Hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce
Gümülcine’de eski valilik salonunda
düzenlenen azınlık eğitimiyle ilgili bir
konferansta Türkçe sunum yapılması
engellenmişti. Aynı dönemde eyalet
eğitim müdürü, okullarda ders saatleri
dışında Türkçe’yi talimatla yasaklamaya
kalkışmıştı. Ancak gösterilen tepkiler
sonrasında bundan vazgeçilmişti. 

Fakat ne yazık ki Türk kimliğine ve
Türkçe’ye olan tahammülsüzlük devam
ediyor. Düşünün ki Başbakanımız Aleksis
Çipras on gün önce gerçekleştirdiği
Türkiye ziyareti sırasında açıklamalarında
İstanbul’daki azınlıktan bahsederken
“Yunan azınlığı” , Batı Trakya’daki
azınlıktan bahsederken “Müslüman
azınlığı” diye bahsetti. Üstelik de bu
konularda en az önyargıya sahip
olduğunu düşündüğümüz başbakan olan
Çipras yapıyor bunu. Azınlığın tarihi
derneklerinin ismindeki “Türk” kelimesi
nedeniyle AİHM kararlarına rağmen ve on
yılı aşkın süredir yapılan uyarılara ve
çağrılara rağmen hala resmiyetlerinin
iade edilmemesi, azınlığın sahip olduğu
kimliğe ve kültüre olan
tahammülsüzlüğün bir parçası değilse
nedir? 

Bunun da ötesinde azınlık okullarında
görev yapan öğretmenlere “Türkçe
Müfredatı Öğretmenleri” ismini taşıyan
bir derneğin dahi kurulmasına izin
verilmemesi neyin nesidir Allah aşkına?
Bu ne biçim bir önyargıdır? Azınlık
okullarındaki müfredattan bahsederken
“Yunanca müfredatı” derken bunun
yanında “Türkçe müfredat” diyemeyip de
bunun yerine “Azınlık müfredatı”
demenin amacı, gayesi nedir? Bir amaç –
gaye var mıdır, yoksa önyargının, fobinin,
milliyetçiliğin post modern şekli midir
bu? 

Ne olursa olsun, demokrasiyle ve dahi
gerçeklikle, realiteyle uzaktan yakından
ilgili ve alakası olmayan bir uygulamadır.
Ve Türk kimliğinin de, Türkçe’nin de
yaşıyor olduğu gerçeğini asla
değiştirmeyecektir… 

Ozan AHMETOĞLU

Balkanlar, Türkçe ve önyargılar

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Zirayet sırasında İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve dernek yöneticileri
tarafından karşılanan konuklar,
İTB’nin faaliyetleri ve tarihi süreci
hakkında bilgi aldı. İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, heyet adına Hacettepe
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim
görevlisi Prof. Dr. Tuncay Ergene’ye
İskeçe Pazaryeri Camii’nin tablosunu
hediye etti. 

Öğrencilerin lokale gelmesiyle
seminere geçildi. İlk olarak Türkiye
Bursları hakkında öğrencilere video
izletildi. Hacettepe Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı öğretim görevlileri Prof.
Dr. Tuncay Ergene ve Doç. Dr. Arif
Özer, üniversite öğrencisi olmaya
aday liselilere "Mesleğimi Nasıl
Seçmeliyim" başlığı altında
tercihlerini nasıl yapmaları, nelere
dikkat etmeleri konularında bilgi
verdiler. 

Ayrıca, etkinliğe katılan

öğrencilere meslek belirleme
konusunda test kağıtları dağıtıldı. 

Öğrenciler tarafından doldurulan
test kağıtlarına puanlama yapıldı ve
öğrenciler testten aldıkları puanlara
göre hangi bölüme daha yatkın
olduklarını gördüler. Çıkan sonuçlar
öğretim görevlileri tarafından
değerlendirildi. 

Prof. Dr. Tuncay Ergene ve Doç. Dr.
Arif Özer, öğrencileri tercih
konusunda dikkatli olmaları ve doğru
tercihi yapmaları konusunda
uyardılar. 

Tanıtımın son bölümünde ise
öğrencilere Türkiye Bursları hakkında
bilgi verildi. Burslar, öğrencilere
Türkiye Bursları Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
Başkan Danışmanı Recep Paçaman,
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı Koordinatörü
Fatih Doğan tarafından tanıtıldı. Son
olarak öğrencilerin soruları
yanıtlandı.

GÜMÜLCİNE Belediyesi’nde ana
muhalefetteki “Biz....Şehir” listesi meclis
üyesi Hasan Hasan Gümülcine’de bazı
yolların durumunun utanç verici olduğunu
kaydetti. 

Hasan Hasan, Gümülcine Devlet
Hastanesi arkasında bulunan bölgeyi
ziyaret ettiklerini, ancak karşılaştıkları
manzaranın utanç verici olduğunu dile
getirerek, yaşanan altyapı sorununun çok
büyük boyuta ulaştığını belirtti. 

Hasan Hasan konuyla ilgili olarak
yaptığı yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz
günlerde, öğrenci ve velilerden gelen
şikayetler üzerine, dört okulun bulunduğu
Gümülcine Devlet Hastanesi arkasında
bulunan bölgeyi ziyaret ettik.
Karşılaştığımız manzara utanç vericiydi.”
ifadelerine yer verdi. 

Hasan Hasan açıklamasına şöyle devam
etti: “Yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü
bölgede, alt yapı eksikliğinden dolayı,
yağmur sonrası okullara ulaşım neredeyse
imkansızdı. Bölgede iki ilkokul ve iki
anaokulunun bulunması da ayrıca dikkat
edilmesi gereken bir husustur. Velilerin,
ana muhalefet listesi meclis üyelerini
bilgilendirmeden önce, iktidarda bulunan
meclis üyelerinden bazılarını sözlü olarak
bilgilendirmiş olmaları ve dört okulun
bulunduğu bu bölgedeki soruna hala bir
çözüm bulunmaması, bizleri düşündüren
bir konu olmuştur. Bunun üzerine, konuyla
ilgili belediye başkan yardımcısını
bilgilendirmiş bulunmaktayız ve
Gümülcine belediyesi yönetiminden bu
soruna en kısa zamanda çare bulmasını
bekliyoruz.”

“Karşılaştığımız manzara 
utanç vericiydi”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Sofralarımızın 
vazgeçilmezi peynir

Peynir, çeşitli hayvan
sütlerinin tek başlarına
veya birlikte peynir

mayası adı verilen enzimlerle
pıhtılaştırıldıktan sonra,
oluşan peyniraltı suyunun
ayrılması ve pıhtının
şekillendirilerek tuzlanması ile
elde edilen bir üründür.

Burada dikkat edilmesi
gereken nokta peynir
üretiminde kullanılan mayanın
kaynağıdır. Peynir mayası bir
enzimdir. Bu enzim üç farklı
kaynaktan elde edilmiş
olabilir.

1-Enzim hayvansal kaynaklı,
2-Bitkisel kaynaklı
3- Mikrobiyal kaynaklı

olabilir.
Peynir teknolojisinde en

çok kullanılan enzimatik
pıhtılaştırıcı rennindir. Rennin
kimosin olarak da bilinir.
Rennin geviş getiren
hayvanların
şirdenlerinden  (geviş getiren
hayvanların sindirim
sisteminin bir bölümü)
ekstraksiyon ile elde edilir.
Bitkisel kaynaklı enzimler
çeşitli bitkilerin kök, gövde,
yaprak, çiçek, tohum  meyve
gibi değişik kısımlarından elde
edilir. Muza benzer bir ağaç
olan pawpaw ağacından elde
edilen papain, ananastan elde
edilen bromelin ve hint yağı
tohumundan elde edilen ricin
bitkisel pıhtılaştırıcılara örnek
olarak verilebilir.

Peynir, zengin bir kalsiyum
ve protein kaynağıdır. Peynirin
içerdiği proteinlerin biyolojik
değeri yüksektir. Peynirlerde
% 20–40 oranında protein
bulunur. İnsanların günde her
kg için 1 gram protein alması
yeterli görülmektedir. Günlük
alınması gerekenin yaklaşık
yarısı yani 30-40 gramı
hayvansal protein olmalıdır.
100 gr beyaz peynir bu
ihtiyacın %30-40’ını karşılar.
100 gr kaşar peyniri ise %
60’ını karşılar. Bir kişinin
günlük 30-35 gr, yılda
yaklaşık 10 kg  kadar peynir
tüketmesiyle bu ihtiyaç
karşılanır.

Peynirde bulunan proteinin
besin değeri yüksek ve
sindirilmesi kolaydır. Peynir
yapımında kullanılan mayanın
midede faaliyetine devam
etmesinden dolayı diğer

besinlerin sindirimine de
yardım ettiği
düşünülmektedir. Peynir,
vücuttaki dokuların özellikle
karaciğer hücrelerinin
yenilenmesini
desteklemektedir.

Peynir içerdiği mineral
madde ve vitaminlerden
dolayı çocukların
beslenmesinde vazgeçilmez
bir besin kaynağıdır. B2, B5,
B6, B12 vitaminleriyle çinko ve
fosfor içerir. Ayrıca kalsiyum
ve fosfor içeriği ile çocukların
kemik gelişiminde önemli rol
oynar. Peynirdeki yağ miktarı
kullanılan süte göre değişir.
Bazı peynirlerde yağ oranı %
60’a kadar çıkar. Peynirdeki su
miktarı az olduğu için süte
göre daha yoğundur. Sütün
suyu azaldıkça birim
ağırlıktaki besin miktarı da
artar.

Peynir hijyenik koşullar
altında üretilip tüketildiğinde
beslenmede önemli bir yere
sahiptir. Ancak peynirler
uygun koşullar altında
üretilmezse; depolama,
sevkiyat ve personel hijyeni
yeterli olmayan koşullara
maruz kalırsa bu değerli besin
ciddi sağlık riski taşıyabilir.
Dolayısı ile peynir alırken ve
tüketirken dikkat edilmesi
gerekenleri şöyle
sıralayabiliriz:

- Çarşı ve pazarlarda açıkta
satılan peynirler alınmamalı,

- Ambalajı delik, yırtık ve
hasar görmüş ürünler
alınmamalı,

- Son kullanma tarihi
geçmiş ve soğuk zincirde
satışa sunulmayan yerlerden
ürün alınmamalı,

- Homojen delikleri olan
beyaz peynirler tercih
edilmemeli,

- Tenekesi şişmiş olan
peynirler kesinlikle
tüketilmemeli,

- Anormal renkte (pembe,
mor, yeşil vs) olan peynirler
tüketilmemeli,

- Kontrolsüz şartlarda
üretilen küflü peynirler tercih
edilmemeli,

- Dış kısmı çok yumuşak
veya iç kısmı yumuşak olan
ürünler tüketilmemeli,

- Maya kokusu olan ve
çabuk ufalanabilen ürünler
tüketilmemelidir…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

Çiftçi eylemleri
giderek artıyor

KUZEY Yunanistan’da bir
süredir eylem yapan çiftçiler son
günlerde eylemlerini
hızlandırdı. Hükümetin tarım
politikalarını eleştiren Tesalya
ve Makedonya bölgesindeki
çiftçilerin yolları trafiğe
kapatma şeklinde kendini
gösteren eylemleri artmaya
başladı. 

Tarım sektörüne daha fazla
kaynağın aktarılmasını ve
çiftçilerin maliyet giderlerinin
azaltılmasını isteyen çiftçilerin
eylem başlattığı noktalar
geçtiğimiz günlerde arttı. 

Nikea bölgesinden başlayan
çiftçi eylemleri Tesalya ve
Makedonya’nın farklı
bölgelerine yayıldı. 12 Şubat Salı
itibarıyla ülke genelinde
çiftçilerin eylemleri nedeniyle
barikat kurularak yolların
trafiğe kapandığı nokta sayısı
10’u aştı. Eylemci çiftçilerin 12

Şubat Salı günü Platikampos
kavşağını trafiğe kapattığı
bildirildi. Atina ile Selanik’i
birbirine bağlayan yolun Nikea
noktasındaki eylem ise iki
haftayı geride bıraktı.

Bu arada, eylemlerini
sürdürmekte kararlı olduklarını
vurgulayan çiftçiler,
önümüzdeki günlerde Atina’da

Tarım Bakanı Stavros
Arahovitis’le yapacakları
görüşmeyi bekliyor. Hükümet
adına görüşmede yer alacak
kişilerin kesinleşmesinden
sonra çiftçilerle yetkililer
arasında çözüm arayışına
yönelik buluşmanın
gerçekleşeceği ifade edildi. 

Dijital KEP dönemi başlıyor

ÜLKE genelindeki Vatandaşa Hizmet
Merkezleri’nin (KEP) modernleştirilerek, “dijital
KEP” dönemine geçişi sağlayacak çalışmalar
tamamlanıyor. 

Yeni uygulamayla, KEP’lerden temin edilen
tüm belge ve hizmetler basit bir dilekçeyle
elektronik ortamda alınabilecek. 

Bu arada, Yunanistan genelindeki Vatandaşa
Hizmet Merkezleri’nden, 2017 yılında toplam 8
milyon 500 binin üzerinde işlem yapıldı.
İşlemlerin gerçekleşmesi için vatandaşların bizzat
merkeze gitmesi gerekti. 

Dijital KEP’lerin hizmete girmesiyle gerek söz
konusu merkezlerde çalışan memurların, gerekse
hizmet almak isteyen vatandaşların işlerinin
kolaylaşacağı bildirildi. Aynı zamanda KEP’lerde
verilecek hizmetin kalitesinin yükselmesi ve
hayata geçirilen işlemlerin de çoğalması
bekleniyor. 

Dijital KEP projesinin 2,4 milyon euro tutarında
olduğu ifade edildi. 

Yunansitan genelinde faaliyet gösteren
Vatandaşa Hizmet Merkezleri’nde (KEP) 3.500
memur çalışıyor. 
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EVET, hatırlarsanız geçen
hafta sizlerle Intel Core i9-
9900K işlemci incelememizi
paylaşmıştık ve bu işlemciye
özel olarak topladığımız test
sistemimizde yer alan tüm
parçaların detaylı test ve
değerlendirmesini ayrı ayrı
yapacağımızdan bahsetmiştik.
Evet, bugün serinin ikinci
parçasını inceleyeceğiz. O da
kuşkusuz elimizdeki önemli bir
model olan Asus ROG Strix
Gaming GeForce RTX 2080
ekran kartı oluyor.

Öncelikle şunu söyleyelim.
Elimizdeki kart, referans
tasarımdan elbette birtakım
farklılıklar gösteriyor. Bunu
özellikle Asus’un kendi
soğutma bloğuyla belli ettiği
gibi, fabrika çıkışından hız
aşırtmalı yapıda tasarlanmış
olmasıyla da gösteriyor.
Bunlara geçeceğiz, ancak önce
kartı tasarımıyla bir tanıyalım.

Asus ROG Strix Gaming
GeForce RTX 2080, 3 fanlı bir
yapıya sahip ve kaslı bir kart.
Çift slot tasarımını benimseyen
kartın, üzerindeki fanlar eksen
teknolojisine sahip. Bununla
daha uzun kanatlara sahip olan
fanlar, ayrıca içine olası toz
parçacığının girmesini
engellemek üzere IP5X toz
dayanıklılık standardında
geliştirilmiş. Eksen teknolojisi
ile fanların yük altında gürültü
seviyesi artmadan daha fazla

hava akımı oluşturması
sağlanmış.

Öte yandan fanlar elbette
0dB olarak da nitelendirilen bir
diğer teknolojiyi içeriyor.
Böylece GPU, 55 derecenin
üzerine çıkmadığı durumlarda
fanlar tamamen hareketsiz
kalıyor, çalışmıyor. Ne zaman
55 derecenin üzerine
çıkıyorsanız, o zaman fanlar
yeniden dönmeye başlıyor.
Bunun ayarını, yani fanların
sürekli çalışıp çalışmamasını
Asus’un GPU Tweak yazılımı
üzerinden yapabileceğiniz gibi,
kartın üzerinden de fiziksel
olarak ayarlayabiliyorsunuz.
Kartın kenarında bir anahtar
var, bu anahtarı performans
moduna alırsanız, fanlar hep
dönecek; sessiz moda alırsanız
ise fanlar 55 dereceye kadar
sessizliğini koruyacak.

Elbette Asus RTX 2080 de
artık kasa içinde yer alan
neredeyse tüm parçalar gibi
RGB renk desteğini içeriyor.
Aura RGB aydınlatmaların
sahibi olan kart, Aura Sync
yazılımı üzerinden kartın
üzerindeki ışıklandırmaları
kontrol etmenize imkan tanıyor.
Bu ışıklandırmalar, fanların
çevresine yerleştirildiği gibi,
arka plakada bulunan ROG
logosunda da karşımıza çıkıyor.
Işıklandırmaları, statik, nefes,
nabız, renk döngüsü, müzik
efekti ve GPU sıcaklığı şeklinde

ayarlayabiliyorsunuz. Elbette
bu ışıklandırmaları kullanmak
istemiyorsanız, kapatabilirsiniz.

Kartın arka kenarında yer
alan bağlantılara baktığımızda,
burada da zengin seçeneklerin
yer aldığını görüyoruz. Burada 2
adet HDMI 2.0b, 2 adet
DisplayPort 1.4 çıkışının yanı
sıra, ayrıca 1 USB Type-C
portunun da yer aldığını
görüyoruz. Bu bağlantı
üzerinden
VirtualLink yoluyla
VR başlıklarla da
kartı elbette
kullanabiliyorsunuz.

Son olarak kartın
üzerinde çift 8 pinlik güç
yuvasının bulunduğunu
da söyleyelim ve artık biraz
daha içeriye girelim.

Asus ROG Strix Gaming
GeForce RTX 2080, NVIDIA
Turing mimarisine sahip pek
tabii. Turing TU104 GPU üzerine
kurulan kart, 13.6 milyar
transistör içeriyor ve 12nm
fabrikasyon süreci sonucu
karşımıza çıkıyor.

Kartın içeriğinde 2944 CUDA
çekirdeği, 368 Tensör çekirdeği,
184 doku ünitesi ve 46 RT
çekirdeği yer alırken, 8 GB
GDDR6 bellek sahibi. 256-bit
bellek arayüzü ile 14 Gbps
bellek saat hızı sağlayabilen
kart, 448 GB/sn bellek bant
genişliğine ulaşabiliyor.
Dediğimiz gibi elimizde Asus

yorumuyla bulunan RTX 2080,
fabrika çıkışında referans
tasarıma kıyasla hız aşırtmalı
yapıda geliyor. Kartın
çekirdekleri standart
saat hızıyla 1515
MHz

frekansında
çalışırken,

arttırılmış saat hızı
noktasında ise 1890 MHz’e
erişebiliyor. Bu rakam, referans
tasarımda ise 1800 MHz
seviyesinde.

VR olsun, G-Sync olsun tam
destek veren kart, oyun
performansı noktasında da
kuşkusuz 4K’da 60 kare/saniye
veya 2K’da 144 kare/saniye
oyun performansı sağlamak
isteyenler için ideal. Elbette
konu RTX olunca, şimdi bu
kartın oyun dünyasına
kazandırdığı yeni teknoloji olan
Ray Tracing, yani Işın İzleme
teknolojisinden bir bahsetmek
lazım.

Kabaca tabiriyle bahsedecek
olursak, Işın İzleme, gerçek

dünyada ışığın ne şekilde
hareket ettiğini göz önünde

bulundurarak bir sahnenin
görüntüsünü çizen bir

grafik oluşturma yöntemi
olarak nitelendirilebilir.

Bunun RTX ile
oyunlara yansıması

da ışığın fiziksel
davranışını simüle
ederek, gerçek

zamanlı olarak
nesnelerle etkileşime

geçebilmesini sağlamaktan
geçiyor. Yani daha basit olarak
şu şekilde ifade edebiliriz:
Yansımalar had safhada açık.

Evet, Asus ROG Strix Gaming
GeForce RTX 2080 fazlasıyla
kaslı ve güçlü bir kart. Elbette
ondan iyisi de var ve o da bu
kartın 2080 Ti versiyonu oluyor.
Eğer 2080 Ti’ı düşünüyorsanız,
DXR, yani ışın izlemeyi açarken
detayını Ultra şeklinde
ayarlayabiliyorsunuz, fakat
elimizdeki 2080 modeli için bu
Medium olarak öneriliyor.
Böylece 2080 Ti ile daha yüksek
bir Ray Tracing desteği
sağlayabiliyorsunuz. Ancak
bizce bu kart da bu işi fazlasıyla
iyi şekilde görüyor. Elbette Ray
Tracing için henüz erken,
önümüzdeki dönemde daha iyi
olacak. Ancak ilk elden bu
deneyimi yaşamak isteyen
oyuncular Asus ROG Strix
Gaming GeForce RTX 2080’dan
memnun kalacaklar.

Asus ROG Strix Gaming 
GeForce RTX 2080’i inceleyelim
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SOL DAN SA ĞA
1) Süt ürünleri elde etme yeri – Ufak motorlu taşıt 2)
Basımcılıkta bir kelimenin harflerini ayırmak için kul-
lanılan harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk –
Kendini akıllı sanan 3) Titan’ın simgesi – Kılıç, bıçak
kabı – Yapılan iş 4) Seçkin – Sormaca 5) Kişisel
duyguların etkili anlatımı – Akıllı 6) İskambilde bir
kağıt – Çok iri bir yılan türü 7) Patlayıcı madde –
Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 8) Tantal’ın
simgesi – Bir iç organımız – Kalsiyum’un simgesi 9)
Maskara, soytarı – Kayak 10) Namus, haya – Tek
başına yapılan vücut çalışmaları 11) Rütbesiz asker –
(halk dili) Ağaç dikme çukuru 12) Bazı ağaçlardan
elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan
reçine – Özel oluş veya davranış biçimi, stil 13) Ut
çalan kimse – (halk dili) Sert, katı – Uçurum 14)
Yolun yokuş bölümü – (eski) Sarıklı din bilginleri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) On paralık sikke – (mecaz) Sıkıntı, dert 2)
İsyankarlık – D. Anadolu’doa çalınan bir çalgı türü –
Çevresi suyla kaplı kara 3) Neptünyum’un simgesi –
Kurbağa kurtçuğu – Acınacak, acıklı 4) Yazı makinesi
– Merih gezegeni 5) Hararet – Üstünde olan şey –
Kalın, kaba kumaş 6) Ad, ün – Bir etmek, tek duruma
getirmek 7) Altın’ın simgesi – Yel, rüzgar – İlaç –
Kurçatovyum’un simgesi 8) Hint bademi – Güzeli en
üstün sayan kişi 9) Göstermelik, satılık şeylerin
sergilendiği camlı bölme veya yer, vitrin –
Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söza 10) Bildirme
yazısı, mesaj – Güçsüzlük – Boyun eğen 11) Bir cins
güvercin – (Farsça) Çocuk bakıcısı – En küçük yer-
leşim birimi.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Eprimek, İri 2) Vaaz,
Ruhsuz 3) Lr, Zakkum
4) Amber, Aleni 5)
Artma, Ateh 6) Eke,
Ases, Fa 7) Şad, Hakem
8) At, Haki, Ar 9)Süit,
İlim 10) Stant, Sunu 11)
Epilepsi 12) Kano, Eti,
Np 13) Adet, Arena 14)
Kak, Arp, His.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Evla, Esas, Akak 2)
Parmak, Tüs, Ada 3) Ra,
Breş, İtenek 4) İzzet,
Ahtapot 5) Armada, Ni,
AA 6) Erk, As, Kitle 7)
Kuka, Ehil, Etap 8)
Hulasa, İspir 9) İsmet,
Kamus, Eh 10) Ru,
Nefer, Ninni 11)
İzdiham, Au, Pas.
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Çipras’ın Türkiye ziyaretinden
azınlık ne bekliyor?

RODOP MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA MUSTAFA
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, Başbakan Aleksis Çipras’ın
Türkiye ziyaretini gazetemize
değerlendirdi. Çipras’ın dört kez
Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan
Mustafa, iki ülke arasında olumlu
ilişkiler çerçevesinde azınlık
sorunlarının da çözüleceği inancında
olduğunu söyledi. 

Milletvekili Mustafa Mustafa şöyle
konuştu: “Yanlış hatırlamıyorsam bu
ziyaret Başbakan Çipras’ın 2015
yılından bu yana dördüncü ziyareti.
Tabii bu arada tam 65 yıl sonra ilk defa
bir Türkiye Cumhurbaşkanı olarak
sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi
ziyaret etti. Onun yanı sıra çeşitli
dönemlerde bakanlar, bakan
yardımcıları defalarca ülkemizi ziyaret
etti. Gerçekten bu dönem içerisinde
karşılıklı gidiş gelişlerin olduğunu
görüyoruz. En başta biz bunu olumlu
bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Bu ziyaretlerin sonuçları konusunda
yapılan değişik yorumlar olabilir,
ancak tarihin, coğrafyanın bir arada
yaşamaya ‘mahkum ettiği’ ülkelerin
karşılıklı olarak görüşmeleri,
ilişkilerini sürdürmeleri, var olan
sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri
bir gerekliliktir. Bu dönemin Türkiye-
Yunanistan ilişkileri açısından olumlu
bir dönem olduğu görüşündeyiz.
Muhakkak ki komşular arasında
sorunlar olacaktır. Bu sorunlar
diyalogla, konuşularak, anlaşılarak
çözülebilir.” 

Azınlık sorunlarının en başta bu
ülkenin kendi sorunu olduğunu
vurgulayan Mustafa, “Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkiler 100
milyona yakın insanı ve geniş bir
coğrafyayı ilgilendiren ilişkilerdir.
Balkanlar’ı, Güneydoğu Akdeniz’i
ilgilendiren ilişkilerdir. Bu açıdan biz
bu ilişkilere çok önem veriyoruz. İki
ülke arasında olumlu ilişkiler
çerçevesinde bizim sorunlarımızın da
çözüleceği inancındayız. Belirtildiği

gibi azınlık sorunları en başta bu
ülkenin kendi demokrasi sorunudur.
Yurttaşlarına eşit davranma
mükellefiyetinden kaynaklanması
gerekiyor. Biz de toplumumuzun
mücadelesinin ülkesindeki
demokrasinin gelişmesi doğrultusunda
ve gerek uluslararası anlaşmalardan,
gerek ülke anayasasından, gerekse
Avrupa Birliği müktesebatından
kaynaklanan haklarının bir an önce
yerine getirilmesinin mücadelesinden
geçtiği inancındayız.” dedi.  

Milletvekili Mustafa Mustafa şöyle
devam etti: “Bizler son dönemde
azınlık konularında bazı olumlu
gelişmelerin olduğu inancındayız.
Gerek şeriatın isteğe bağlı hale
getirilmesi, gerek eğitim sisteminde
özellikle anaokullarında bize çift dilli
anaokullarının yolunu açacak ön
çalışmaların yapılması, yine eğitim
alanında İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Lisesi’nin olağan bir azınlık okulu
statüsüne kavuşturulması ki orada ilk
defa encümen seçimlerinin yapılmış
olmasından son derece mutluyuz.
Bunlara benzer toplumumuzun belki
beklentisinin altında da olsa bazı
gelişmeler oldu. Bizler bu gelişmelerin
daha hızlı bir şekilde devam edeceği
inancındayız. 

Yunanistan olağanüstü koşullardan
geçti. Ülkede biraz çapraşık da olsa
toplumsal kurtuluş hükümeti
deneyimini yaşadık ve özellikle
Prespes Anlaşması ile Yunanistan’daki
politik yaşamı zehirleyen, bu yaşamı
şovenizmin cenderesinde zorlayan bir
uygulamanın da üzerinden gelindi.
Bizler bu 153 oyun içinde yer almanın
mutluluğunu da yaşıyoruz. Bütün
bunlar ülkemizde demokrasinin daha
da ilerleyeceğini, şovenizmin
gerileyeceğini bu bağlamda bizlerin de
bu gelişmelerden çok daha fazla pay
alacağımız inancındayız.” 

MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET
Başbakan Çipras’ın ziyaretini
değerlendiren Rodop KİNAL
Milletvekili İlhan Ahmet, Batı Trakya

Türk Azınlığı’nın taleplerinin gayet net
olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bu talepleri iletmesi bizi
memnun etmiştir.” dedi. Milletvekili
Ahmet, azınlığın “sözde” müftü
seçimini kabul etmeyeceğini ifade
ederek, azınlığın iradesine saygı
duyulması gerektiğini vurguladı. 

İlhan Ahmet şu ifadelere yer verdi:
“Azınlığımızın yıllardır var olan
talepleri açıkça ortadadır. Seçmiş
olduğumuz müftülerin derhal göreve
atanması, yani Gümülcine’de İbrahim
Şerif’in, İskeçe’de ise Ahmet Mete’nin
göreve getirilmeleri, azınlığın önerdiği
şekilde vakıf seçimlerinin yapılması
azınlığımız talepleriydi.

Başbakan Çipras’ın son ziyaretinden
sonra basına yansıdığı kadarıyla
Türkiye’deki Ruhban Okulu’nun
açılmasını talep eden Çipras’a, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da azınlığın bu taleplerini
iletmesi bizlerde memnuniyet
yaratmıştır. Ancak biz herhangi bir
‘sözde’ müftü çözümüne karşıyız.
Gerçekten azınlığın iradesine saygılı
bir şekilde bu sorunun çözülmesi
lazım. Azınlık bu konuda niyetini,
iradesini ortaya koymuş ve seçimini
yapmıştır. Bundan yıllar önce kimleri
müftü olarak kabul ettiğini göstermiştir
ve günlük yaşamda, yani pratikte de
bunu uygulamaya koymuştur. Halkın
teveccühü ve isteği bu yöndedir.
Dolayısıyla bizim talebimiz de bu
yöndedir. Ancak ne yazık ki bugüne
kadar gelip geçen tüm hükümetler bu
konularda söz vermişler ama sözlerini
yerine getirmemişlerdir.” 

Hükümetin hazırladığı
müftülüklerle ilgili cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin kabul edilemez
olduğunu dile getiren İlhan Ahmet,
müftülük ve vakıf seçimleri
kanununun azınlığın istekleri
doğrultusunda hayata geçirilmesini
istedi. Milletvekili Ahmet, Çipras’ın son
ziyaretinden sonra hükümetin
samimiyetinin sözde değil, özde olması
halinde umutlanabileceklerini söyledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı
temsilcileri, Başbakan

Aleksis Çipras’ın Türkiye
ziyaretini değerlendirdi.

Türk azınlık
milletvekilleri ile dernek
başkanları, Çipras’ın 5 –

6 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirdiği Türkiye

ziyaretini Batı Trakya
Türk Azınlığı açısından

ele aldı. 
Azınlık temsilcileri
Çipras’ın Ankara ve
İstanbul ziyaretini

olumlu bir ziyaret olarak
nitelendirerek, iki ülke

arasındaki ilişkilerin
tüm boyutlarıyla

gelişmesinin önemine
vurgu yaptılar. Azınlık

temsilcileri ayrıca
ziyaretin Batı Trakya

Türk Azınlığı’nın
sorunlarının çözümü için

bir fırsat olması
temennisinde

bulundular. 
Başbakan Aleksis
Çipras’ın Türkiye

ziyaretini milletvekilleri
Mustafa Mustafa, İlhan
Ahmet, Hüseyin Zeybek
ile Batı Trakya Azınlığı

Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Hüseyin

Baltacı, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan

Ahmetoğlu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği

Başkanı Necat Ahmet ve
Batı Trakya Türk

Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet’le

değerlendirdik. 
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Ahmet şöyle devam etti:  “SİRİZA –
ANEL hükümeti son üç buçuk yılda
azınlığın kabul etmeyeceği bazı büyük
olaylara imzasını atmıştır. Herşeyden
önce hükümetin Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve azınlığın
özerkliğine, müftülüklerin özerkliğine
gölge düşüren cumhurbaşkanlığı
kararnamesini geri aldığını resmen ilan
etmesi gerekmektedir. İkinci olarak
Medrese-i Hayriye okulundaki grev
sonuçlanmış olmasına rağmen hükümet
söz konusu uygulamayı geri çektiğini
açıklamamıştır. Hükümet bu uygulamayı
da geri aldığını resmi olarak derhal
açıklamak zorundadır. Bunların yanı sıra
hükümet bölgemizdeki azınlık
okullarının sözde sebeplerle
kapatılmasını derhal durdurmalıdır ve
vakıf seçimleri kanununu müftülük
kanunu ile birlikte azınlığın isteği
doğrultusunda ortaya koymalı, İskeçe
Türk Birliği ve diğer benzer derneklerin
tanınmasını zorlaştıran kanunu bir an
önce düzenlemeli, uygulamaya
koymalıdır. Başbakan Çipras’ın son
yaptığı ziyaretten sonra umutlanmamız
için ben hükümetin samimiyetinin sözde
değil özde olması gerektiğine ve azınlık
olarak bizim bunu görmemiz gerektiğine
inanıyorum. Ben hükümetten bunu
bekliyorum.” 

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ZEYBEK 
İskeçe ili SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilerin tekrar doğru yönde
gelişmeye başlamasından memnuniyet
duyduklarını dile getirdi. Ziyarette
yoğun bir gündemin olduğunu
kaydeden Zeybek, “Ruhban Okulu ve
karşılığında Batı Trakya’daki müftülük
olayının çözümünün dahil olması son
derece önemli.” diye konuştu. 

Hüseyin Zeybek, “Herşeyden önce
önemli olan iki ülke arasındaki ilişkilerin
düzelmesi. İki ülke arasındaki soğuk bir
dönemden sonra gerek Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti, gerekse
Başbakan Aleksis Çipras’ın son Türkiye

ziyareti ile ilişkiler tekrar iyi yöne doğru
gelişmeye başladı. Bizler tabii bundan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Batı
Trakya Türk Azınlığı olarak Türk - Yunan
ilişkilerinin düzelmesinden yanayız.
Tabii Başbakan Çipras’ın ziyaretinde
gündem oldukça yoğundu. Gündem
sadece Batı Trakya değildi. Basına
yansıdığı kadarıyla gündeme Ruhban
Okulu ve karşılığında Batı Trakya’daki
müftülük olayının çözümünün dahil
olması son derece önemli. Tabii bu
sorunlar ancak iki ülke arasında iyi
ilişkiler olması durumunda çözüme
kavuşabilir. Dediğim gibi oldukça yoğun
bir gündem vardı. Ticari ilişkilerin
geliştirilmesi konusu da görüşüldü. Bu
çerçevede önümüzdeki Mart ayında
Selanik’te bir fuar yapılması planlanıyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin
büyümesi amacıyla adımlar atılacak.
Bunun yanı sıra İzmir – Selanik gemi
sefelerinin tekrar başlaması planlanıyor.
Bunlar olumlu ve bizim arzu ettiğimiz
konular. 

Ziyareti sadece Batı Trakya açısından
değerlendirecek olursak basına yansıyan
çok fazla konu olmadığı için açıkçası
fazla değerlendirme yapma imkanımız
yok. Dediğim gibi dışarıya yansıyan çok
fazla konu yok. Bir de daha önce
dediğim gibi ziyaretin ana konusu
sonuçta Batı Trakya değildi. Tabii tüm
konuların yanında mutlaka bizim
sorunlarımız da masaya yatırılmıştır.
Burada her şeyden önce önemli olan iki
ülkenin sağlıklı bir diyaloğa girmesi.”
dedi.  

Azınlıkla ilgili olarak atılan bazı
küçük adımların olumlu olduğunu,
ancak daha büyük adımların atılmasını
beklediklerini ifade eden milletvekili
Zeybek, atılan adımların sonuçlarının
önümüzdeki dönemde belli olacağını
vurguladı. 

Zeybek şu ifadelere yer verdi:
“Başbakan Çipras bildiğiniz gibi ziyaret
öncesi yaptığı açıklamalarda azınlığın
sorunlarının çözümü için önümüzdeki
dönemde de adımlar atılacağını söyledi.
Bugüne kadar atılan adımlara bakacak
olursak eğitim konusunda bazı adımlar
atıldı. Bildiğiniz gibi müftülükler
konusunda müftülerin şer-i yetkilerinin
düzenlenmesi ile halkımız artık isteğe
bağlı olarak medeni hukuka gitme
hakkına da kavuştu. Bundan bir kaç
hafta önce eğitimcilere kadro verilmesi
ile ilgili bir yasa geçti. Ben o konuda
yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi
azınlık okullarında eğitim veren
öğretmenlere de kadro verilmesi
gerekiyordu. Bu konuda bakanla da
görüştük ve bakan bunu kabul etti.
Önümüzdeki günlerde bu konuda da
gelişmeler olacak. Azınlık okullarında
görev yapan öğretmenlerimiz de kadroya
alınacak. Bunlar olumlu adımlar. Bazı
küçük adımlar atıldı ama tabii bizler
daha büyük adımlar beklemekteyiz.
Azınlığımızın önemli sorunları hala
devam etmekte. Örneğin vakıflarda
seçim beklentimiz devam ediyor. Azınlık
olarak bizim bir diğer beklentimiz  çift
dilli anaokulları konusudur. Şu anda
uygulamada olan bir pilot uygulama var,
ama bu bizim tam olarak arzu ettiğimiz
bir şey değil. Bir diğer gelişme
biliyorsunuz İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Lisesi’nin statüsünün değiştirilmesi. Bu
gelişme olumlu bir gelişme olarak
yorumlanıyor. Tabii ne kadar olumlu bir
gelişme olup olmadığını zaman
gösterecek. Kısacası bazı olumlu
gelişmeler var ama bunlar ne kadar
yeterli, o konuda tam anlamıyla tatmin

olduğumuzu söylememiz zor. Eğer daha
tatmin edici, radikal kararlar
alınamazsa, örneğin yeni bir okul
yapılması kararı alınamazsa diğer
adımlar beklentileri tam anlamıyla
karşılamıyor. Tüm bunlara rağmen bazı
kesimlerin son dönemde azınlık
konularında hiç bir şey yapılmadığını
söylediğini görüyoruz. Bu da yanlış bir
yaklaşımdır. Küçük de olsa atılan olumlu
adımları tamamen yok saymak, bir nevi
sıfırlamak doğru bir yaklaşım değil.”

Azınlığın kangren haline dönüşmüş
sorunları olduğunu da ifade eden
Zeybek, iki ülke arasındaki ilişkiler
geliştikçe bu sorunların çözümünün de
kolaylaşacağını söyledi. Zeybek şu
sözlerle açıklamasına son verdi:
“Azınlığın kangren haline dönüşmüş
temel sorunları var. Bizim beklentimiz
bunların da çözüme kavuşturulması.
Tabii bunlar bir günde çözülecek
sorunlar değil. Her iki ülke arasındaki
ilişkiler geliştikçe daha büyük adımlar
atılacaktır. Eğer iki ülke arasında iyi
ilişkiler kurulmazsa ve sağlam temellere
oturmazsa bu sorunların çözümü de zor
olacaktır.” 

BTAYTD BAŞKANI
HÜSEYİN BALTACI
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı, Başbakan Aleksis Çipras’ın
Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki
ilişkilere yeni bir ivme
kazandırabileceğini vurguladı. “Sadece
mevcut hükümet değil, Yunanistan’daki
tüm hükümetler Türkiye ile iyi ilişkiler
içinde olmayı birinci hedef olarak
benimsemelidir.” diyen dernek başkanı
Hüseyin Baltacı, Batı Trakya Türk
Azınlığı’na söz konusu ziyaretin olumlu
yansımasını beklediklerini söyledi. 

Baltacı şöyle konuştu: “Gerek
Ankara’da, gerek İstanbul’da yapılan
ziyaretlere baktığımızda çok sembolik
hareketlerin olduğunu göreceğiz.
Başbakan sayın Çipras’dan azınlığımızın
sorunlarına cesaretle eğilmesini ve daha
önce verilen sözlerin yerine getirilmesini
bekliyoruz. Bu ziyaret sonrasında Batı
Trakya Türklerinin yaşadığı problemler
konusunda bazı iyi niyetli adımların
atılması gerekiyor. Artık zamanı geldi de
geçti bile. Özellikle çok uzun zamandan
bu yana çözüm bekleyen sorunlarımız ve
özellikle eğitim alanında adımların
atılması gerekiyor. Hatta şart diyebiliriz.
Azınlığımızla ilgili atılacak adımlar
eminim ki iki ülke arasındaki ilişkilere
de yansıyacak. Biz azınlık olarak ve tabii
ki dernek olarak her zaman barışı ve
huzur ortamını arzu ettik. Biz diyoruz ki,
İstanbul Rumlarının da istekleri yerine
getirilsin, Batı Trakya Türklerinin de
istekleri yerine getirilsin. Sayın Aleksis
Çipras’dan da verdiği sözleri yerine
getirmesini bekliyoruz.” 

İTB BAŞKANI OZAN AHMETOĞLU
İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Başbakan Aleksis Çipras’ın
ziyaretini bir milat olarak görmek
istediklerini belirterek, iki ülke
arasındaki işbirliğinin Batı Trakya
Türklerinin sorunlarının çözümü için de
bir fırsat oluşturmasını temenni
ettiklerini söyledi. Ahmetoğlu, “Çipras’ın
‘Azınlığa yönelik iyileştirici önlemlere
devam edeceğiz’ açıklamalarının ete
kemiğe bürünerek, somut bir hal
almasını temenni ediyor ve bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı. 

Devamı 10. sayfada

MUSTAFA MUSTAFA

HÜSEYİN ZEYBEK 

OZAN AHMETOĞLU

NECAT AHMET

AYDIN AHMET

İLHAN AHMET

HÜSEYİN BALTACI
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İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu şunları

kaydetti: “Herşeyden önce vatan ile anavatan
yetkililerinin görüşmesinden sadece
mutluluk duyarız. İki ülke ve iki halkın barış
ortamından, diyalog ve işbirliğinden
kazanacakları o kadar çok şey var ki. Sayın
Çipras’ın ziyaretinin fobilerden uzaklaşılması
için, işbirliği odaklı bir dönemin başlangıcı
olmasını gönülden temenni ediyoruz.
Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretini
Batı Trakya Türkleri olarak bir milat olarak
görmek isteriz. İki ülke arasında atılacak
olumlu adımların, işbirliğinin biz Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunlarına çözüm
getirmesine bir vesile olmasını bekliyoruz.
Başbakan Çipras’ın Türkiye ziyareti sırasında
ve ziyaret öncesinde söylediği ‘Azınlığa
yönelik iyileştirici önlemlere devam edeceğiz’
açıklamalarının ete kemiğe bürünerek, somut
bir hal almasını temenni ediyor ve bekliyoruz.
Bunu yaparken de azınlığın taleplerinin
dikkate alınmasını talep ediyoruz. Çünkü
azınlığın talepleri ve beklentileri dikkate
alınmadan atılacak adımlar özde değil, sözde
kalacaktır. Başbakan Çipras’ın ve hükümetin
bu kararlılığı gösterebilecek güçte olduğuna
inanmak istiyoruz. Sanıyorum ki işe 10 yıldır
uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin İskeçe Türk Birliği kararını
uygulamakla başlanması çok anlamlı
olacaktır.

Aynı zamanda daha sonra atılacak
adımları da daha kolay hale getirecektir.”

GTGB BAŞKANI NECAT AHMET
Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB)
Başkanı Necat Ahmet, Başbakan Çipras’ın
ifadelerine bakınca haklar açısından vermeyi
değil, daha çok almayı hedeflediğini
gördüğünü söyledi. 

Necat Ahmet, Çipras ziyaretini şöyle
değerlendirdi: “Başbakan sayın Çipras’ın
Türkiye ziyaretinden anladıklarınız neler diye
bir soru sormamız lazım aslında Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’na. Ziyaretlerden ve
basın toplantısındaki liderlerin
konuşmalarından neler anladık?

Şahsen ben sayın Çipras’ın gerek basın
toplantısında söyledikleri, gerekse Ruhban
Okulu ziyaretinde oradaki Rumlara hitaben
yaptığı konuşmasında, haklar açısından
vermeyi değil daha çok almayı hedeflediğini
söyleyebilirim. Hatta bazı isteklere cevap bile
verememesi veya kulak arkası yapması Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın hakları
konusunda beni pek de iyimser düşünmeye
itmiyor.”

İstanbul Rumları için iyimser olduğunu,
ancak Batı Trakya Türkleri için aynı şeyi
söyleyemeyeceğini dile getiren GTGB Başkanı
Necat Ahmet şunları kaydetti: “Azınlık
hakları açısından iyimser misiniz sorusuna
ise İstanbul Rum azınlığı için iyimserim, fakat
söz konusu Batı Trakya Türkleri olduğunda
ve karşılıklı hakların korunması açısından
bakıldığında  maalesef endişe ile
yaklaşıyorum. Belki bilinçaltı, belki de
hakikatler ama bir bireyin devletine endişe ile
bakması, o devletin kendisine hala güveni
sağlayamamasından kaynaklanır. Geçmişten
bugüne yapılanlar yeniden gözden geçirilmeli
ve bu memleketi tüm bireylere sevdirebilmek
ve güvendirebilmek için farklı ve iyimser
politikalar benimsenmeli diye düşünüyorum.
Çünkü gerçekte çoğu zaman sorun
hükümetlerde  değil devletin kendisindedir.
Devlet politikası azınlıklar için bazen iki ülke
arasında bir köprü, bazen ise bir uçurumdur.
Devletin azınlıklara hangi pencereden baktığı
çok önemlidir.” 

BTTÖB BAŞKANI AYDIN AHMET
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB)

Başkanı Aydın Ahmet, ziyaretin azınlığı
umutlandırdığını belirtti. Rum azınlığın etnik,
Batı Trakya’daki azınlığın ise dini azınlık
olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu
kaydeden BTTÖB başkanı Yunanistan’ın bu
tutumundan vazgeçmesi gerektiğini
vurguladı. 

Aydın Ahmet şöyle konuştu: “Ülkemizin
Başbakanı Aleksis Çipras’ın anavatanımız
Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret etmesi, biz
Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarını
yıllardır çözüm bekleyen azınlık sorunları
bakımında ziyadesiyle umutlandırmıştır.
1923’te imzalanan uluslararası Lozan Barış
Antlaşması ile mütekabiliyet esasına göre
Yunanistan’a emanet edilmiş Batı Trakya
Türk Azınlığı ile Türkiye’ye emanet edilmiş
Rum Azınlığı, hiç şüphesiz vatandaşı
bulundukları ülkelerde sorunsuz yaşama
arzusundalar. Bu da en doğal haklarıdır. 

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti son
yıllarda Rum azınlığı ile ilgili sorunların
çözümü noktasında çok önemli adımlar attı.
Vakıflar, vatandaş yapılarak Sen Sinot
Meclisi’ne atanan din adamları ve
Gökçeada’da açılan okul gibi konularda
somut çözümler üretti. Bizde azınlık
sorunlarında maalesef hiçbir adım atılmadı.
Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının
seçtiği müftüler hâlâ tanınmadığı gibi ‘korsan
müftü’ diye sürekli aşağılandılar. Vakıflar
İdaresi hâlâ azınlığın iradesinden uzak
tutulmaktadır. Azınlık eğitimi özelikle en
büyük sorun olarak yerinde durmaktadır.
Ancak bana göre azınlığın kimlik sorunu
çözüme kavuşmadan bu sorunların çözülmesi
çok zordur. Bir tarafın dini, diğer tarafın etnik
azınlık olarak tanınması abesle iştigaldir. İlk
olarak Yunanistan’ın bu hususta adım atması
elzemdir. 

Başbakan Çipras’ın 1971’den beri kapalı
bulunan ‘Heybeliada Ruhban Okulu’ ile ilgili
bir gelişme istemesini ben şahsen hayretle
izledim. Kendi ülkesinde emanet aldıkları
azınlığın sorunlarına bugüne kadar
eğilmekten, vakit ayırmaktan çok uzak
durmuş bir Başbakan’ın böyle bir talepte
bulunması hepimizi hayrete düşürmüştür.

İki yıl sonra çift dilli Türkçe - Yunanca
eğitim alacak çocuklarımıza, haksız ve
mantıksız olarak dayatılan tek dilli anaokulu
eğitiminin bilimsel izahatını yapmadan,
kalitesi yüksek Türkçe ve Yunanca eğitimini
azınlık okullarında sağlamadan, Vakıflar
İdaresi’ni azınlık iradesine bırakmadan ve
azınlığın seçmiş olduğu müftüleri tanımadan
yeni bir talebi bu ziyaretin ortasına
yerleştirmesi komiktir. Hele hele azınlığın
Müslüman azınlık olarak tanımlanması,
azınlık sorunlarının hiçbir zaman çözülmek
istenmediğinin açık bir göstergesidir. Bu iki
azınlık karşılıklılık ilkesine göre bırakılmıştır.
Kısaca mütekabiliyet esastır. Azınlığın kimliği
ile ilgili konulara itiraz edenleri, özgürce
fikirlerini beyan edenleri de ülkemiz
Yunanistan’ın yargı yolu dizayn etmesi,
ürkütmesi ve özellikle de kamuoyunu
bilgilendiren azınlık mensubu basın
mensuplarını hapse mahkum etmesi
vicdanları kanatıyor. Bu yaklaşım
tarafımızdan kabul edilemez. Bana göre
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde tek bir sorun
vardır. Sorunun adı ‘Karşılıklı Güven
Bunalımı’dır. Hiç şüphesiz bu güvensizlik
azınlık ilişkilerine de yansımaktadır. Oysa her
ülkenin kendi içinde azınlıkları mutlu etme
gibi bir hükümlüğü vardır. Azınlıkların
sorunsuz yaşamaları, mutlu olmaları azınlık
mensuplarının ülkelerine karşı aidiyet
duygularını geliştirir. Mutlu olan azınlıklar
ancak o zaman vatanları ve anavatanları
arasında ciddi köprüler kurulmasına katkı
sunarlar. Umarım dostluk köprülerinin
kurulmasına katkı sunacağımız günler
yakındır.”

9. say fa nın de va mı

Birol İncemehmet 
Bulustra belediye 
başkan adaylığını açıkladı

DOĞU Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi Birol
İncemehmet, Bulustra (Avdira)
belediye başkan adaylığını
açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde adaylığını
açıklayan Gökçeler eski belediye
başkanı Birol İncemehmet’in
listesinin adı “Yeni Akım” olacak. 

İncemehmet, 11 Şubat Pazartesi
günü sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla, İskeçe’nin
tebrübeli ve sevilen simalarından
diş doktoru Tuncay Çavuş ile aslen
Karaçanlar köyünden olan doktor
Rıdvan Kaba’nın da “Yeni Akım”
listesiyle seçimlere katılacağını

duyurdu. 
İncemehmet açıklamasından,

“Bölgemizin çok değerli iki doktoru
olan; diş doktoru Tuncay Çavuş ve
doktor Rıdvan Kaba, Yeni Akım
listemizden belediye seçimlerine
katılacaklardır. Bu, bizler için onur
ve gurur verici bir olaydır.
Listemizin diğer tüm üyelerini Mart
ayı sonu Nisan ayı başı halkımıza
duyurup seçimlere katılmayı
hedefliyoruz. Listemizde her
kesimden, her görüşten kişilere yer
verilecektir. Bu seçim listesi
toplumun tamamını kucaklayan bir
liste olacaktır. Başarı mutlaka
hepimizin olacak.” ifadelerini

Basından “alarm” iddiası

TÜRKİYE İçişleri Bakanlığı’nın,
15 Temmuz darbe girişiminden bir
gün sonra askeri helikopterle
Dedeağaç şehrine kaçan FETÖ’cü
sekiz asker için toplam 32 milyon
TL (darbeci asker başına 4 milyon
TL) ödül koyması üzerine, Yunan
güvenlik birimlerinin alarm

durumuna geçtiği ileri sürüldü.
Yunan ulusal medyasında yer

alan haberlerde, darbeci sekiz
askerin korunması ile ilgili
planların yeniden gözden
geçirildiği ve yeni önlemler alındığı
iddia edildi.
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Cihan İmamoğlu ve 
Emre Mustafa eyalet meclis
üye adaylığını açıkladı

GÜMÜLCİNE Belediye
Başkan Yardımcısı avukat
Cihan İmamoğlu ile genç
işadamı Emre Mustafa,
Hristodulos Topsidis’in
listesinden eyalet meclis üye
adaylığını açıkladılar. 

CİHAN İMAMOĞLU
Gümülcineli avukat ve
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Cihan İmamoğlu,
Mayıs ayındaki yerel seçimlerde
Hristodulos Topsidis’in
“BÖLGESEL SENTEZ”
(Περιφερειακή Σύνθεση)
listesinden Doğu Makedonya-
Trakya eyalet meclis üyesi adayı
olduğunu açıkladı. 

İmamoğlu, adaylığını şu
ifadelerle duyurdu:
“Önümüzdeki yerel seçimlerde
eyalet meclis üyesi adayı
olacağımı sizlere saygıyla
bildirmek isterim. Sizin
hakkınızı ve hukukunuzu en iyi
şekilde savunabileceğime ve

çok ciddi eyalet meselelerinde
sesinizi güçlü bir şekilde
duyurabileceğime inanarak bu
siyasi adımı atmaktayım.
Hukuk bilgime ve idari
tecrübeme dayanarak ve hizmet
anlamının bir vazife olduğunu
düşünerek halkımıza faydalı
olma hedefiyle sizin değerli
oylarınıza talip olduğumu
bildirir, saygı ve sevgilerimi
sunarım.”

EMRE MUSTAFA
Petrol Ofisi Yunanistan Bayii iş
adamı Emre Mustafa, Mayıs
ayında yapılacak yerel
seçimlerde Hristodulos
Topsidis’in listesinden Doğu
Makedonya – Trakya eyalet
meclis üye adayı olduğunu
açıkladı. 

Daha önce Genç
Akademisyenler Topluluğu
başkanlığı da yapan Emre
Mustafa, adaylığıyla ilgili olarak
basın yaptığı basın

açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:

“Önümüzdeki Mayıs ayında
yapılacak olan  seçimlerde,
Doğu Makedonya Trakya eyalet
meclis üyesi adayı olduğumu
sizlerle paylaşmaktan gurur
duyarım.

İş hayatımda yaptığım
çalışmalar neticesinde halkımın
desteği ile aldığım başarılı
sonuçların ardından, yine sizin
desteğinizle siyasi hayata
başlayarak hizmet noktasında
karşılık verme zamanı geldiğini
düşünüyorum. Değerli
oylarınızla meclise seçilmem
halinde, azınlığımızın çok iyi
bildiğim sorunlarının
çözümünde mücadele
edeceğim.

Bu vesileyle önümüzdeki
yerel seçimlerde siz değerli
halkımın oylarına talip
olduğumu belirtir ve desteğinizi
beklerim.”

TÜRK diplomatların da bulunduğu çok sayıda
kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi
Dimitris Kufodinas’a, tutuklu bulunduğu
cezaevinden çıkması için bir kez daha izin verildi.  

Medyada yer alan haberlere göre, kısa bir süre
önce yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden
Volos kentindeki açık cezaevine nakledilen
Kufodinas, 28 Şubat’tan itibaren adli kontrol
şartıyla 6 günlük izin kullanacak.

Terör suçlarından 11 kez müebbet hapis
cezasına mahkum edilen “Lukas” kod adlı
Kufodinas’a, daha önce de altı kez cezaevi
kurulunca izin verilmişti. Son izni yaklaşık bir ay
önce kullanan Kufodinas 6 gün cezaevi dışında
kalmıştı.

Mevcut yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan
mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi
kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun
işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz
önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde görevli

diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu’nu
öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz
Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil
Yıldırım’ı yaralamıştı. 17 Kasım terror örgütü çok
sayıda eylem gerçekleştirmişti.

GÜVEN oylamasında
hükümeti destekleyerek
görevde kalmasını sağlayan
milletvekilleri SİRİZA meclis
grubuna katıldı. 

Hükümetin küçük ortağı
ANEL Partisi’nin hükümetten
çekilmesinden sonra Başbakan
Aleksis Çipras’ın kararıyla
yapılan güven oylamasında
hükümeti destekleyen
bağımsız milletvekilleriyle, iki
ANEL milletvekili meclis
başkanına gönderdikleri
mektupla, bundan sonra
mecliste yapılacak
oylamalarda kendi oylarının
iktidar partisi oylarına dahil
edilmesini istedi. Bu

gelişmeden sonra SİRİZA
hükümetini destekleyen vekil
sayısı 151 oldu. 

Meclisteki oylamalarda
kendi oylarının iktidar oylarına
dahil edilmesini isteyen
milletvekilleri şunlar: bağımsız
milletvekili Katerina Papakosta
(YDP ile seçilmişti) , bağımsız
milletvekili Elena Kondura
(ANEL ile seçilmişti), bağımsız
milletvekili Vasilis Kokkalis
(ANEL ile seçilmişti), bağımsız
milletvekili Spiros Danellis
(POTAMİ ile seçilmişti) ile
ANEL milletvekilleri
Konstandinos Zuraris ve
Thanasis Papahristopulos.

Hükümete güvenoyu
veren vekiller SİRİZA
meclis grubuna katıldı

Terörist Kufodinas’a 
yeniden 6 günlük izin

Emre Mustafa Cihan İmamoğlu

Dr. Engin Kıyıcı
muayenehanesini açtı

İSKEÇE’li Ürolog Engin
Kıyıcı muayenehanesini açtı.
Tesalya Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu Üroloji –
Androloji Uzmanı Operatör
Doktor Engin Kıyıcı,
İskeçe’deki kendi
muayenehanesini açarak
hastalarına hizmet vermeye
başladı. 

İskeçe’nin Paşevik köyünde
dünyaya gelen Engin Kıyıcı,
ilkokulu Paşevik Türk Azınlık
İlkokulu’nda tamamladı. Daha
sonra Gökçepınar Ortaokulu’na
giden Engin Kıyıcı lise
eğitimini ise İskeçe Üçüncü
Lise’de tamamladı. 

2005 yılında Larisa’daki
Tesalya Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin kazanan Engin
Kıyıcı, 2011 yılında fakülteden
mezun oldu. Askerliğini Deniz
Kuvvetleri’nde doktor olarak
yaptı. 

2012 yılıda İskeçe Devlet
Hastanesi’nde üroloji
uzmanlığına başladı. Birbuçuk
yıl İskeçe Hastanesi’nde eğitim
alan Engin Kıyıcı, uzmanlık
eğitimine bir yıl Kavala
hastanesinde devam etti. Daha
sonra Dedeağaç Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne geçen Engin
Kıyıcı uzmanlığını burada
tamamladıktan sonra, 4 yıl
boyunca Dedeağaç
Hastanesi’nde üroloji ve
androloji alanında master ve
doktora yaptı. Dr. Engin Kıyıcı,

doktora eğitimine hala devam
ediyor. 

Üroloji ve Androloji Uzmanı
Operatör Dr. Engin Kıyıcı
geçtiğimiz haftalarda
İskeçe’deki muayenehanesini
açarak hizmete başladı.
Böbrek, mesane, testis ve
prostat kanseri tedavisi ve
ameliyatlarına katılan Dr.
Engin Kıyıcı, kapalı ve açık
lazer ameliyatları,
laparoskopik ameliyatları,
endoüroloji, böbrek, üreter ve
mesane taşlarının tedavisi,
androloji ve cinsel fonksiyon
bozuklukları tanı ve tedavisi,
erkek infertilitesi tanı ve
tedavisi, sünnet ve inmemiş
testis tedavisi alanında hizmet
veriyor. 

Dr. Engin Kıyıcı’nın
muayenehanesi İskeçe’de
Thermopilon sokağı 2
numaradaki binada 3. katta
bulunuyor. 
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Γιατί φοβόμαστε 
τόσο πολύ τον «άλλο»;

Tους τελευταίους μήνες με αφορμή
την συμφωνία των Πρεσπών
περίσσεψαν και πάλι οι θεωρίες

συνομωσίας στις τάξεις του πολιτικού μας
συστήματος και ευρύτατων τμημάτων της
ελληνικής κοινωνίας. Φόβος, άρνηση,
θυμός, αγανάκτηση, αισθήματα εθνικής
ταπείνωσης κατέκλυσαν τον δημόσιο
λόγο και διαμόρφωσαν κλίμα επιθετικό
και απορριπτικό για έναν γειτονικό λαό.
Οι ψύχραιμες φωνές αποδείχτηκαν για
μια ακόμη φορά μειοψηφικές, ο δημόσιος
διάλογος οδηγήθηκε σε αφοριστικούς
διαχωρισμούς ανάμεσα σε πατριώτες και
ριψάσπιδες. Ακόμα και μεγάλες
προσωπικότητες που αποτέλεσαν στον
διάβα της ζωής τους σύμβολα αντίστασης
απέναντι σε τυραννικά καθεστώτα, όπως
είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, έκαναν λόγο
για «μείζον εθνικό κίνδυνο» από την
αναγνώριση του γειτονικού κράτους με το
όνομα Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η

μόνη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα
αυτό. Ο φόβος που εκπηγάζει από την
αμφισβήτηση της εθνικής καθαρότητας
είναι ιστορικά καταγεγραμμένος από την
διαμόρφωση του εθνικού αφηγήματος
μας ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Κι
όμως, η Ελλάδα μέχρι και την ανταλλαγή
των πληθυσμών που προέκυψε μετά την
Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, υπήρξε
μία κατεξοχήν πολυφυλετική και
πολυπολιτισμική χώρα, ένα πραγματικό
χωνευτήρι λαών και πολιτισμών είτε
διέθεταν ελληνική συνείδηση είτε όχι.
Αλλά και αργότερα, μέχρι και την
δεκαετία του 1940, η εβραϊκή κοινότητα
της Ελλάδας έως ότου εξολοθρευθεί από
τους ναζί στα κρεματόρια της Γερμανίας
αποτελούσε ένα πολύ ζωντανό κομμάτι
της κοινωνίας αλλά και οι σλαβόφωνοι
πληθυσμοί της Μακεδονίας ήταν μια
αδήριτη ιστορική πραγματικότητα που
ενοχοποιήθηκε εθνικά μέσα στην δίνη των
συνεπειών του εμφυλίου πολέμου.  

Η εθνικοφροσύνη που κυριάρχησε ως

ιδεολογικό δόγμα στην μεταπολεμική
Ελλάδα, επέβαλε την διαμόρφωση μιας
εθνικής ταυτότητας που αναγνωρίζει
την ελληνικότητα μόνο στα στοιχεία της
κυρίαρχης αντίληψης για την ορθόδοξη
θρησκευτική πίστη, την ιστορική
συνέχεια μέσα από την αποθέωση της
αρχαιολατρίας, στην χρήση της
γλώσσας ( έστω και αν εκεί πέρασε
σχεδόν ένας αιώνας μέχρι να λυθεί το
πρόβλημα της επιλογής ανάμεσα στην
δημοτική και την καθαρεύουσα). Η
ετερότητα τέθηκε υπό διωγμό και
ενοχοποιήθηκε, αμφισβητήθηκε το
εθνικό φρόνημα των πολιτών που είχαν
άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις,
διαφορετικές γλωσσολογικές αναφορές
και δεν αισθανόταν μέτοχοι του κοινού
μας εθνικού αφηγήματος. 

Η Μειονότητα της Θράκης
αναφέρεται ως ένα κλασσικό
παράδειγμα που βίωσε στο πετσί της
έντονα αυτούς τους διαχωρισμούς για
40 περίπου χρόνια μέχρι να επέλθει μία
σταδιακή άμβλυνση των συνεπειών των
μέτρων που ίσχυσαν εναντίον της, από
την δεκαετία του 1990. Και συνεχίζουν
μέχρι και σήμερα τα μέλη και οι
συλλογικότητές της να παλεύουν
μεταξύ άλλων και για το αυτονόητο
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους.       

Δεν είναι κακό πράγμα ούτε ο
πατριωτισμός ούτε η εθνική
υπερηφάνεια. Κακό πράγμα είναι το
μίσος για την πατρίδα του άλλου, η
αμφισβήτηση των δικών του εθνικών
ευαισθησιών, των δικών του
απαράγραπτων δικαιωμάτων. Και είναι

απαράγραπτο δικαίωμα του κάθε λαού
να προσδιορίζει τα στοιχεία της
ταυτότητας του, σεβόμενος πάντοτε τις
ευαισθησίες και τις ιστορικές αναφορές
των γειτόνων του στο πλαίσιο της
ειρηνικής συνύπαρξης. 

Στους γείτονές μας λοιπόν, τους
βορειομακεδόνες όπως εφεξής θα
ονομάζονται από όλη τη διεθνή
κοινότητα, δεν παραχωρήσαμε ούτε
γλώσσα, ούτε εθνότητα γιατί πολύ απλά
δεν μας ανήκουν. Δεν μας ανήκει ούτε η
γλώσσα τους, ούτε η εθνότητά τους
ούτε ο εθνικός τους
αυτοπροσδιορισμός. Είναι δική τους
υπόθεση πώς θέλουν να αισθάνονται
και να αυτοπροσδιορίζονται, αρκεί να
σέβονται τους διεθνείς κανόνες και τις
συμφωνίες που έχουν υπογράψει αλλά
και τις δικές τους μειονότητες στο
εσωτερικό τους. 

Άλλωστε ο αρχαίος ελληνικός
πολιτισμός είναι κομμάτι της
παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς και
η εμβέλεια του ξεπερνά κατά πολύ τα
σύνορα των εθνικών κρατών όπως αυτά
διαμορφώθηκαν κυρίως στον 20ο
αιώνα. Το δύσκολο στις μέρες μας
εντέλει είναι να μετατρέπουμε την
ιστορία σε προωθητική δύναμη
συνύπαρξης με τους γειτονικούς λαούς.
Αλλιώς, θα αναπαράγουμε συγκρούσεις
πίσω από τις οποίες θα υποκρύπτονται
πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγαλμάτων
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

“Kuzey Makedonya” tabelaları hazır
MAKEDONYA’nın

güneyinde Yunanistan ile sınır
kapısı “Bogorodica”da, ülkenin
yeni anayasal ismi olan “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti”
ibaresinin bulunduğu tabela
konularak Prespa
Anlaşması’nın öngördüğü isim
değişikliği resmen
uygulanmaya başlandı.

“Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” ibaresinin yer
aldığı tabela, Makedonca ve
İngilizce olmak üzere iki dilde,
Kuzey Makedonya ve
Yunanistan sınırına konuldu. 

Üsküp yönetimi ayrıca,
internet sitesindeki ismini
“Kuzey Makedonya” olarak
değiştirdi.

Prespa Anlaşması’nın 12
Şubat Salı günü yürürlüğe
girmesiyle birlikte ülke
yetkilileri, anlaşmanın
öngördüğü yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için
çalışmalara başladı. Bu
doğrultuda Kuzey Makedonya
hükümeti tarafından
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için bakanlıklar arası
çalışma grubu kuruldu.

Prespa Anlaşması ile Kuzey
Makedonya’nın NATO’ya üyelik
protokolünü 8 Şubat’ta
meclisinde onaylayan
Yunanistan, Salı günü de bu
konuya dair sözlü notayı

Üsküp’e göndermişti.
Öte yandan, Kuzey

Makedonya hükümetince Salı
günü yapılan açıklamada,
ülkenin yeni isminin de dahil
olduğu anayasal değişikliklerin
Resmi Gazete’de
yayımlanmasıyla sınırlardaki
tabelaların üç gün içerisinde,
ülke genelindeki uluslararası
yollardaki trafik levhalarının iki
ay içerisinde, araç plakalarının
dört ay içerisinde, yeni
pasaportların bu yılın sonuna
kadar, yeni banknotların da
2020 yılı başında
hazırlanacağını duyurmuştu.

Yunanistan ile 28 yıllık isim
sorununu aşan Kuzey
Makedonya, NATO’ya katılım
protokolünü 6 Şubat’ta
imzalamıştı. İki gün sonra
Yunanistan, komşusu Kuzey
Makedonya’nın NATO üyeliğine
ilişkin protokolü onaylamıştı.

Makedonya’nın üyeliğinin
başlaması için katılım
protokolünün tüm üye ülkelerin
parlamentolarında
onaylanması ve bazı resmi
süreçlerin tamamlanması
gerekiyor.

Bu süre zarfında Makedonya,
NATO toplantılarına davetli
olarak katılacak.

Kuzey Makedonya, bu
aşamada Prespa Anlaşması’nın
yürürlüğe girdiğini, üye olduğu

tüm uluslararası ve bölgesel
kurumlara bildirecek.
Anlaşmaya göre, ülke, bu
uluslararası kurumlar ve
Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm
üyelerinden ülkenin yeni adını
kabul etmelerini talep edecek.
Bundan sonraki süreçte ise
diğer ülkeler Makedonya’yı
resmen “Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” olarak kabul
edecek.

NATO ÜYELİĞİNE ONAY
Bu arada, Yunan Meclisi’nde

yapılan oylamada, Kuzey
Makedonya'nın NATO'ya
katılımına ilişkin protokol,
140'a karşı 153 "evet" oyuyla
kabul edildi.  

İktidardaki SİRIZA
vekillerinin yanı sıra Potami
partisinin desteğini alan
protokole, ana muhalefetteki
Yeni Demokrasi Partisi ve
hükümetin eski ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) karşı çıktı. 

Başbakan Aleksis Çipras,
milletvekillerine yaptığı

konuşmada, anlaşmanın
geçmesine vesile olan vekillere
teşekkür ederek, "Tehdit ve
şantajlara rağmen,
vatanperverlik görevimizi
yerine getirdiğimize
inanıyorum." ifadesini kullandı. 

Meclisin aldığı kararın
ülkenin geleceğini bağladığını
savunan YDP lideri Kiriakos
Miçotakis ise halkın
çoğunluğunun anlaşmaya karşı
olduğunu söyledi ve anlaşmayı
"ulusal yenilgi" olarak niteledi. 
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Türkiye, Uygur Türkleri için
Çin’e çağrıda bulundu

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, “Çin
makamlarını, Uygur
Türklerinin temel insan
haklarına saygı göstermeye ve
toplama kamplarını kapatmaya
davet ediyoruz.” açıklamasında
bulundu.

Aksoy, Uygur Türklerine
yönelik ağır insan hakları
ihlalleri ve halk ozanı
Abdurrehim Heyit’in vefatına
ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’ndeki Uygur
Türklerinin ve diğer Müslüman
toplulukların temel insan
haklarını ihlal eden
uygulamaların özellikle son iki
yıl içerisinde ağırlaştığına ve
uluslararası toplumun
gündemine taşındığına işaret
eden Aksoy, özellikle Ekim
2017’de “Tüm Dinlerin ve
İnançların Çinlileştirilmesi”
siyasetinin resmen ilan
edilmesinin, Uygur Türklerinin
ve bölgedeki diğer Müslüman
toplulukların etnik, dini ve
kültürel kimliklerinin tasfiye
edilmesi hedefi doğrultusunda
atılmış yeni bir adım olduğunu
vurguladı.

Aksoy açıklamasında, “Keyfi
tutuklamalara maruz kalan bir
milyondan fazla Uygur
Türk’ünün toplama
kamplarında ve hapishanelerde
işkence ve siyasi beyin
yıkamaya maruz bırakıldıkları
artık bir sır değildir. Kamplarda
alıkonmayan Uygurlar da
büyük baskı altında
bulunmaktadır. Yurt dışında
yaşayan Uygur asıllı soydaş ve
vatandaşlarımız bu bölgedeki
akrabalarından haber
alamamaktadır. Binlerce çocuk
ebeveynlerinden
uzaklaştırılmış, yetim kalmıştır.
21. yüzyılda toplama
kamplarının yeniden ortaya
çıkması ve Çin makamlarının
Uygur Türklerine yönelik
sistematik asimilasyon politika
sı insanlık adına büyük bir
utanç kaynağıdır.” ifadesini
kullandı.

“HALK OZANI ABDURREHİM
HEYİT’İN ÖLÜMÜNÜ
TEESSÜRLER ÖĞRENDİK”
Sincan Bölgesi’nde
yaşanan trajediyle ilgili
görüşlerinin Çin makamlarına
her düzeyde dile getirildiğini
aktaran Aksoy, “Böyle bir
ortamda, bir bestesi yüzünden
8 yıl hapse mahkum edilen
değerli halk ozanı Abdurrehim
Heyit’in hapishanedeki ikinci
yılında vefat ettiği haberini
derin teessürle öğrendik.”
değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Aksoy, “Bu elim
hadise, Türk kamuoyunun
Sincan Bölgesi’ndeki ağır insan
hakları ihlalleri konusundaki

tepkisini daha da
kuvvetlendirmiştir. Bu haklı
tepkinin Çin makamlarınca
dikkate alınmasını bekliyoruz.”
çağrısında bulundu.

“Abdurrehim Heyit’i ve Türk
ve Müslüman kimliğine sahip
çıkmak uğruna hayatını
kaybeden tüm soydaşlarımızı
rahmetle anıyoruz.” ifadesini
kullanan Aksoy şunları
kaydetti: “Bu vesileyle, Çin
makamlarını Uygur Türklerinin
temel insan haklarına saygı
göstermeye ve toplama
kamplarını kapatmaya davet
ediyoruz. Uluslararası toplumu
ve BM Genel Sekreterini de
Sincan bölgesindeki insanlık
trajedisinin sona erdirilmesi
için etkin adımlar atmaya
çağırıyoruz.”

ABDURREHİM HEYİT
KİMDİR?
Uygurların tarihini ve
kültürünü yansıtan şarkılarıyla
tanınan ünlü ozan Abdurrehim
Heyit, 1964’te Sincan Uygur
Özerk Bölgesi’nin Kaşgar
vilayetinde dünyaya
geldi. Kaşgar’daki bir Güzel
Sanatlar Okulunda eğitim
gören Heyit, iki telli çalgı aleti
dutarıyla seslendirdiği
şarkılarıyla kısa sürede
dünyaca tanınan bir ozan olan
oldu. Heyit, aynı zamanda çok
sayıda Uygur şarkısının da
bestecisi olarak biliniyor.

Türkiye’de de pek çok
kişinin tanıdığı ve
“Uçraşkanda” (Karşılaşınca)
adlı halk türküsüyle bilinen
Heyit, 2015’te Gazi
Üniversitesinde bir konser
vermişti. 

Çin’de hakkında herhangi
bir suç isnad edilmediği halde
2017’de Urumçi’de gözaltına
alınan ve 8 yıl hapse mahkum
edilen Heyit, hapishanedeki
ikinci yılında vefat etti. 

Ünlü ozan Heyit’in, sözleri
şair Abdurehim Abdullah’a ait
olduğu bilinen Atılar (Atalar)
adlı şarkıyı seslendirmesi
nedeniyle daha önce Çin polisi
tarafından birkaç kez
sorgulanmıştı. 

ÇİN’E ULUSLARARASI
ALANDAN TEPKİLER
Çinli insan hakları kuruluşları,
Sincan’da milyonlarca
Uygur’un “yeniden eğitim”
gerekçesiyle toplama
kamplarında tutulduğunu bir
süredir uluslararası toplumun
gündemine getirmeye
çalışıyordu.

BM Irk Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılması
Komitesi’nin Çin’de ayrımcılığa
uğrayan topluluklarla ilgili
İsviçre’nin Cenevre kentinde
düzenlediği toplantıya katılan
insan hakları kuruluşları,
Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’nde yerel yöneticilerin
siyasi olarak sakıncalı tutumlar
içinde olduğunu iddia ettiği
bireyleri siyasi eğitim
merkezlerinde alıkoyduğunu
öne sürmüştü.

Örgüt temsilcileri, toplantıda
yaptıkları sunumlarda,
herhangi bir yargı kararına
dayanmadan hürriyetinden
alıkonulan kişi sayısının 3
milyonu bulduğunu iddia
etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü
(HRW) bir süre önce
yayımladığı raporda, son iki
yılda Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’nde çok sayıda kişinin
“önleyici polisiye tedbiri” adı
altında suçsuz yere
alıkonulduğu ve siyasi açıdan
tehlikeli olarak değerlendirilen
bireylerin herhangi bir yargı
kararı olmaksızın “siyasi eğitim
merkezleri” denilen gözaltı
merkezlerine gönderildiği
iddialarına yer vermişti.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Doğruluk

Doğruluk yalancılığın
zıddıdır. Doğruluktan
kasıt, söz söylemede, söz

vermede,  yaşantıda, iş hayatında,
aile hayatında doğru olmak,
yalancılıktan uzak durmaktir.
Doğruluk kişiyi iyiliğe, yalancılık ise
kötülüğe sevk eder. Bu nedenle
hayatımızı doğruluk üzerine
kurmalıyız. Çünkü yalan üzerine
kurulan hayatlar, yıkılmaya
mahkümdur. Hergün beş vakit
namazda okuduğumuz Fatiha
sûresinde Rabbimiz şöyle dua
etmemizi bildiriyor: “(Allah’ım!) Bizi
doğru yola, kendilerine nimet
verdiklerinin yoluna ilet; gazaba
uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine
değil.” (Fâtiha : 6-7)

Peygamber Efendimiz de bir
hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Şüphesiz ki sözde ve işde
doğruluk hayra ve üstün iyiliğe
yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi
doğru söyleye söyleye Allah
katında sıddîk (dosdoğru) diye
kaydedilir. Yalancılık, yoldan
çıkmaya; günaha sürükler. Fücûr da
cehenneme götürür. Kişi yalancılığı
meslek edinince Allah katında
kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.” 

Doğruluk ne kadar önemli ise
doğru insanlarla beraber olmakta o
kadar önemlidir. Yaşam yalnız
başına geçirilebilecek tarzda
yaratılmamıştır. Birliktelik
kaçınılmazdır. Bu birlikteliklerin en
güzel şekilde devam edebilmesinin
yolu ise doğruluktur.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde
bizlere şöyle emretmektedir: “Ey
inananlar! Allah’a karşı saygılı olun
ve özü-sözü doğru olanlarla
beraber bulunun.” (Tevbe, 9/119)

“O halde seninle beraber tevbe
edenlerle birlikte emrolunduğun
gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin.
Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi
görendir.” (Hud, 11/112)

Doğruluğu hayat prensibi haline
getirmiş olanlar için nice müjdeler
vardır. Kur’an-ı Kerimde bir ayet-i
kerimede bu müjdeler şöyle
bildirilmektedir: “Şüphesiz,
Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra
dosdoğru yolda yürüyenlerin
üzerine melekler iner. Onlara:
Korkmayın, üzülmeyin, size
vâdolunan cennetle sevinin!
derler.” (Fussilet, 41/30)

Doğruluk hayatın temel ilkesidir.
Dünya hayatının güzel bir şekilde
geçirilmesine vesiledir. Doğru sözlü
olmayanların, işlerinde doğru
çalışmayanların aile yaşantısında
doğru davranışlar sergilemeyenin
sonu hüsranlıktır. Birkaç örnekle
konumuzu daha iyi anlamaya
çalışalım. Aile yaşantısında
doğruluğu benimsemeyenler
sonunda sıkıntıya düşmüşlerdir.
Eve geç gelen koca doğru söz
söylemeyerek eşine karşı nerde
olduğunu saklar ise, evinde olanlar
için kocasına doğru bilgileri kadın

sunmaz ise böyle bir hayat yavaş
yavaş eşlerin birbirinden
uzaklaşmalarına sebep olacaktır. 

Çocuklar tertemiz birer
varlıklardır. Bizler onları
şekillendirmekteyiz. Bu sebeple
onların yanında doğru davranışlar
ve doğru sözler sergilememiz
geleceğimiz için gereklidir. 

İş hayatında doğruluk ilkesi
ışığında çalışmamak kul hakkını
ihlal etmek demektir. İş imkanı
bulmuş isek bu bize verilen bir
emanettir. Doğruluk ilkesi
çerçevesinde verilen işi doğru
düzgün yapmazsak emanete
hıyanetlik etmektir.

Doğruluk konusunda
Peygamber Efendimiz bizlere en
büyük örnektir. O’nun hayatında
yalana asla rastlanmamıştır.
Sadece kendine inanalar değil,
inanmayanlar dahi onun
doğruluğunu tasdik etmişler ve
Peygamber olmadan daha
kendisine Muhammedü’l-Emin
demişlerdir. Kabe’nin tamirinde
Kureyşliler "Hacer-i Esved"i yerine
koyma sırası gelince anlaşamadılar.
Kureyş'in bütün kolları, bu şerefin
kendilerine âit olmasını istiyordu.
Anlaşmazlık dört gün sürdü, kan
dökülmek üzereydi ki, Harem
kapısından ilk girecek zâtın hakem
yapılarak, onun vereceği karara
uyulmasını" teklif edildi. Bu teklifin
kabul edilmesiyle Haremin
kapısından gerecek olan
beklenmeye başlandı. Kapıdan Hz.
Muhammed (s.a.s) girince buna o
kadar sevindiler ki, “el-Emîn,”
geldi! O’nun vereceği karara razıyız
dediler. Hz. Muhammed (s.a.s.),
üzerine Hacer-i Esved-i koyduğu
yaygının uçlarını Kureyşin ileri
gelenlerine tutturdu; hep berâber,
konulacağı yere kadar taşıdılar. Hz.
Peygamber (s.a.s.)'de taşı alıp
yerine yerleştirdi. Anlaşmazlığın bu
şekilde çözümlenmesi herkesi
memnûn etti. Böylece büyük bir
felâket önlenmiş oldu.

Doğru sözlü, doğru özlü
olmamak kişiye zarar verdiği gibi
ibadetlerine de zarar vermektedir.
İman ile yalan asla bir araya
gelmez. Asıl olan insanla yalan asla
bir araya gelmemelidir.  Bu sebeple
ibadetlerimizi korumak, imanımızı
ahlaken kemale erdirmek için
ahlakımızı güzelleştirmemiz
gerekmektedir. Ahlaki ilkelerden
olan ve kişiye nimetlerin en güzelini
kazandıran doğruluk ise hiçbir
zaman terk etmeyeceğimiz bir
davranış şeklidir.

Yazımızı Sevgili
Peygamberimizin tavsiyeleriyle
sonlandırıyoruz. Efendimiz şöyle
buyuruyor. “Şüpheliyi bırak, şüphe
vermeyene bak. Zira gönül, (sözde
ve işde) doğrudan huzur, yalandan
kuşku duyar.” (Riyazü’s-Salihin)

Yüce Rabbim özü ve sözü doğru
olanlardan eylesin.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU
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Emine Tabak

Agresif çocuklar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Bazı çocuklar
isdediklerini elde
edemedikleri zaman ya

bağırıp çağırırlar ya da
kendilerine ‘hayır’ diyen kişiye
saldırgan davranışlarda
bulunurlar. Bu kişiler de çoğu
zaman aile bireyleri ya da
arkadaşlarıdır.

Saldırgan (agrasif) çocuk,
ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkileri
kötü olduğu için bu tür
davranışlar göstemektedir.  Bu
davranışlarının sonucunda da
cezalandırılmaktadır. Fakat
cezaya rağmen yine aynı
olumsuz davranışları
göstermeye devam eder.
Arkadaşlarıyla iyi geçinemez,
sürekli kavga eder. Eleştiri ya
da uyarı aldığında da, o an
mahçup olsa da yaptıklarından
vazgeçmez.

Agresif çocukların aileleri
incelendiğinde de çoğunlukla
aile içi şiddetin hakim olduğu
görülmektedir. Anne - baba
sürekli bir sürtüşme ve didişme
içerisindedir. Evde huzursuzluk
hakimdir. Bu durum çocuğu
olumsuz etkiler. Zira, evin
içinde anne ya da babanın
bağırarak konuşması bile
çocuğu olumsuz etkiler. Böyle
ortamlarda büyüyen çocuklar
kendilerinin de sevilmediklerine
inanarak aynı şekilde olumsuz
davranışlar gösterirler. Böyle
bir ailede büyüyen çocuk
özgüvenini kaybeder. Ailesine
karşı kin duymaktadır. Bu kini
de çeşitli saldırgan ve olumsuz
davranışlarla açığa çıkartır.
Ayrıca bu şekilde dikkatleri
üzerinde toplamayı hedefler.
Arkadaşlarına vurarak,
eşyalarına zarar vererek ilgi
odağı olmaya çalışır. Çünkü
ailede de sorunlar şiddetle ve
olumsuz davranışlarla
çözülmeye çalışılmaktadır.
Çocuk zaten başka bir problem
çözüm şekline şahit olmamıştır.
Baba ya da anne de,
çevrelerindeki kişilere
bağırarak, istediklerini yerine
getirmeleri için baskı
yapmaktadırlar.

Bazen sakin bir ailenin
çocuğunda da agresif
davranışlara rastlanabilir.
Bunun sebebi de ailenin çocuğa
gereken güveni verememiş
olmasıdır. Çocukta özgüvenin
gelişmesi ve aileye karşı
duyulan güvenin yerleşebilmesi
için, çok fazla sevgi ve ilgiye
ihtiyaç vardır. Zira, ailedeki
yetersiz ilgi de çocuğu agresif
yapabilir. Çocuk da bu ilgi ve

sevgiyi arayışa girerek olumsuz
davranışlarda bulunabilir.
Çünkü içinde anne babaya karşı
kin beslemektedir, sevgi, ilgi
açlığı çekmektedir.

Anne babalar çocuklarının
agresif davranışlarda
bulunmalarını engelleyebilmek
için bazı şeylere dikkat
etmelidirler. Eşler kendi
aralarınada, diğer aile
bireyleriyle, arkadaşlarıyla,
komşularıyla, daime iyi ilişkiler
içinde olabilmelidirler.
Tartışmalardan kaçınmalıdırlar.
Çocuk da agresif davranışlarda
bulunduğunda ona bunun
zararlarını anlatmaları gerekir.
Olumsuz davranışlarda
bulunduğu zaman kendisinin
toplum içinde sevilmeyen bir
birey olabileceği, tek başına
arkadaşsız kalabileceği, oysa
uyumlu bir kişi olduğunda
herkes tarafından sevilen ve
takdir edilen bir birey
olabileceği kendisine
anlatılmalıdır.

Çocuk olumsuz davranışlarla
bir istekte bulunduğunda, bu
isteği yerine getirilmemelidir.
Doğru davranışlar sergilemesi
istenerek, doğru davrandığında
da kendisi ödüllendirilmelidir.
Çocuğumuz haklı olduğunda da
ona haklı olduğunu söyleyerek
kişisel haklarına saygılı
olduğumuzu göstermeliyiz. Yaşı
küçük de olsa çocuk da bir
‘birey’dir. Onun da gelişmekte
olan bir kişiliği, egosu ve gururu
vardır. Ona bir yetişkine
davrandığımız gibi
davranabilirsek, haklarına saygı
göstererek aile toplantılarında
söz hakkı verebilirsek, sözlerini
kesmeden dinleyebilirsek, o da
bize karşı daha saygılı
davranacaktır. Çünkü çocuklar
biz büyükleri örnek aldıkları
için, bizim davranış şeklimiz
onların davranış şekillerini
belirleyecektir.

Çocuğun agresifliğinin önüne
geçebilmek için, onu, enerjisini
boşaltabileceği spor
faaliyetlerine yönlendirmek çok
iyi sonuçlar verebilir. Spor
çocukta görülen bir çok
olumsuz davranışların ortadan
kalkması için son derece önemli
bir aktivitedir.

Eğer çocuktaki gerginlik ve
agresif davranışlar, kendisine
ve çevresindekilere ciddi
zararlar verebilecek boyutta ise,
o zaman da bir uzmandan
yardım almak gerekebilir.

Sağlıcakla kalın ! 

Kazandıkları kupayı 
DEB Partisi’ne hediye ettiler

TEKİRDAĞ’da eğitim gören
Batı Trakyalı gençler, 8 Şubat
Cuma günü Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’ni ziyaret etti. 

Türkiye’de düzenlenen futbol
turnuvasında iki yıldır
namağlup şampiyon olan sporcu
gençler, bu yıl kazandıkları
şampiyonluk kupasını DEB
Partisi’nin yeni başkanı Çiğdem
Asafoğlu ve DEB Partisi’ne
hediye ettiler. 

Konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Gençler ve DEB Partisi
ekibi arasında zorlukların,
şampiyon olma yolunda
yaşadıkları maceranın ve ileriye
dönük hayallerinin

konuşulduğu sıcak bir sohbet
gerçekleşti. DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu Batı
Trakyalı gençlerin bu
başarısından dolayı gurur
duyduğunu ve her zaman
desteğe hazır olduğunu belirtti.
Ayrıca şampiyonluk kupasını da
DEB Partisi’ne hediye ettikleri
için teşekkür etti.”

EŞEKÇİLİ KÖYÜNE ZİYARET
Bu arada DEB Partisi başlattığı
köy ziyaretlerine bu hafta da
devam etti.

DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman,
Gençlik Kolları Başkanı Burak
Adil ve Halkla İlişkiler

Koordinatörü Fatih Hüseyin, 8
Şubat Cuma günü Gümülcine’ye
bağlı Eşekçili köyünü ziyaret
ederek, köy halkı ile birlikte
Cuma namazını kıldılar. 

DEB Partisi ekibi Cuma
namazı sonrası halkla birlikte
cami avlusunda sohbet etme
imkanı buldu.  DEB Partisi’nden
yapılan açıklamada, Eşekçili
köyü halkına partiye gösterilen
sıcak karşılamadan dolayı
teşekkür edilirken, köy
ziyaretlerinin azınlık insanı ile
olan iletişimi arttırmak amacıyla
bundan sonra da devam edeceği
belirtildi.

Yasadışı yoldan Türkiye'ye giriş yapan şahıs gözaltına alındı
YASADIŞI yoldan Türkiye'ye giriş yapan Yunanistan

uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’deki Arda Hudut

Karakolu ekipleri Yunanistan sınırındaki Bosnaköy köyü
1. Derece Yasak Bölge'de yasa dışı giriş yapan
Yunanistan uyruklu M.A'yı (50) yakaladı.

M.A'nın sorgusunda, cinayet suçundan
Yunanistan'da cezaevinde 10 yıl kaldığını daha sonra
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlattığı
öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A, Yunanistan’a gönderilmek
üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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ŞAMPİYONLAR Ligi'nde
Ajax - Real Madrid maçı tarihe
geçti.

Avrupa futbolunun kulüp
düzeyindeki bir numaralı
organizasyonu Şampiyonlar
Ligi'nde son 16 turuna, 2
karşılaşmayla devam edildi.
Ajax - Real Madrid arasında
oynanan mücadelede ise bir ilk
yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son
16 turu ilk maçlarında Real
Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-
1, Tottenham da sahasında
Borussia Dortmund'u 3-0 yendi.

İngiltere'nin Tottenham
takımı, Wembley Stadı'nda
ağırladığı Almanya ekibi
Borussia Dortmund'u 47.
dakikada Son Heung-Min, 83.
dakikada Jan Vertonghen ve 86.
dakikada Fernando
Llorente'nin attığı gollerle 3-
0'lık skorla geçti.

Johan Cruyff Arena'da
Hollanda ekibi Ajax'a konuk
olan turnuvanın son
şampiyonu İspanya temsilcisi
Real Madrid, 60. dakikada

Karim Benzema ve 87. dakikada
Marco Asensio'nun golleriyle
mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev
sahibi takımın tek golünü, 75.
dakikada Hakim Ziyech
kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in
kaptanı Sergio Ramos,
takımının formasıyla 600.
maçına çıktı. Benzema ise
Şampiyonlar Ligi'ndeki 60.
golünü attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ
TARİHİNDE BİR İLK

Bu arada karşılaşmanın 37.
dakikasında Ajax'ta Nicolas
Tagliafico'nun attığı gol, Video
Yardımcı Hakem (VAR)
sisteminden faydalanılarak
iptal edildi.

Pozisyonun tekrarını izleyen
hakem Damir Skomina,

Tadic'in ofsaytta olduğunu
belirleyerek golün iptaline
karar verdi. Böylece
organizasyonda son 16
turundan itibaren kullanılmaya
başlanan VAR sisteminin
yardımıyla Şampiyonlar
Ligi'nde ilk kez bir gol iptal
edilmiş oldu.

İki karşılaşmanın rövanşı da
5 Mart'ta oynanacak.

Aaron Ramsey
Juventus’ta
JUVENTUS, Arsenal ile
sözleşmesi sezon sonunda
sona erecek olan Aaron
Ramsey'i transfer ettiğini
açıkladı.İtalya ekibi Juventus,
İngiltere temsilcisi
Arsenal'daki sözleşmesi
sezon sonunda bitecek Galli
futbolcu Aaron Ramsey'nin
transfer edildiğini açıkladı.
Juventus Kulübü, 28
yaşındaki orta saha oyuncusu
Ramsey ile 1 Temmuz'dan
itibaren geçerli olmak üzere 4
yıllık sözleşme imzalandığını
duyurdu. Juve’nin bonservis
bedeli ödemeden transfer
ettiği Ramsey, 2008'de
Cardiff City'den Arsenal'a 4,8
milyon sterlin karşılığında
imza atmıştı. Gelecek sezon
Juventus forması giyecek
Ramsey, Arsenal'da görev
yaptığı 11 yılda 259 maça çıktı
ve 61 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk

43. Olağan UEFA Kongresinde
yapılan oylamayla mevcut Başkan
Aleksander Ceferin, yeniden UEFA
başkanlığına seçildi.

İtalya'nın Roma şehrinde
düzenlenen 43. Olağan UEFA
Kongresi'nde başkanlık seçimi
yapıldı. Gerçekleştirilen oylama
sonucunda mevcut başkan
Aleksander Ceferin tekrar
başkanlığa seçildi. 

UEFA'da ikinci dönemini
yaşayacak olan Ceferin, 2019-2023
yılları arasında da görev yapacak.

Aleksander Ceferin 2016 yılında
yapılan seçimde başkan olmuştu.

,
SLOVENYA FUTBOL
FEDERASYONU BAŞKANIYDI

51 yaşındaki futbol adamı,
UEFA'daki görevinden önce
Slovenya Futbol Federasyonu
Başkanlığı'nı yürütüyordu. Ayrıca
2011-2016 yılları arasında UEFA
Hukuk Komitesi Başkan Vekili ve
FIFA Disiplin Kurulu Üyesi olarak
görev yaptı.

Emiliano Sala'nın
otopsi raporu
açıklandı
UÇAĞI düştüğü için hayatını
kaybeden ünlü futbolcu
Emiliano Sala'nın boğularak
değil, başındaki ve göğüs
bölgesindeki yaralardan ötürü
hayatını kaybettiği ortaya
çıktı.
Uçağı düştüğü için hayatını
kaybeden Emiliano Sala'nın
otopsi raporu açıklandı.
Fransız medyasının haberine
göre Manş Denizi'nde düşen
uçakta hayatını kaybeden
Sala'nın otopsi raporuna göre
ölüm nedeni boğulma değil.
Raporda talihsiz futbolcunun
başındaki ve göğüs
bölgesindeki yaralardan ötürü
hayatını kaybettiği belirtildi.

Aleksander Ceferin,
yeniden UEFA Başkanı
seçildi

BREZİLYA’NIN en tanınmış kulüplerinden Flamengo
Kulübü, şok bir haberle sarsıldı. Kulübün antrenmanlarını
yaptığı tesislerde yangın çıktı.İlk belirlemelere göre
yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gerçekleşen yangında hayatını kaybeden 10 kişiden
çoğunun, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Flamengo
genç takımı oyuncuları olduğu öğrenildi. Yangında 4
altyapı futbolcusu, 2 test için gelen futbolcu ve 4 kulüp
çalışanı yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle yaralanan üç
çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuklardan
birinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ninho de Urubu Tesisleri’ndeki yangının çıkış nedeni
henüz bilinmiyor. Yangının, oyuncular yatakhanede
uyurken çıktığı belirtiliyor. Tesislerde, Flamengo’nun 14-
17 yaş grubu takımında oynayan gençler çalışma yapıyor. 

Brezilya basını, hayatını kaybedenlerin kim olduğuna
dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını duyurdu.

Flamengo tesislerinde
yangın faciası!
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Türk ve Yunan savunma
bakanları Brüksel’de görüştü

NATO Savunma Bakanları
Toplantısı’na katılan Yunan ve
Türk savunma bakanları
Evangelos Apostolakis ile
Hulusi Akar, Brüksel’de bir
araya geldi. 

Türkiye Milli Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Akar ile
Apostolakis arasında
gerçekleşen görüşmede, iki ülke
arasındaki mevcut meselelerin
ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Komşu ve
müttefik iki ülke olarak teknik
çalışma grupları kurulması ve
bu grupların güven artırıcı
önlemler de dahil olmak üzere,
bu meseleler üzerinde çalışması
konusunda mutabık kalındı.”
ifadesi kullanıldı.

Akar, fotoğraf çekimi öncesi
AA muhabirinin Yunanistan
Savunma Bakanı Apostolakis ile
görüşmesine ilişkin sorusuna,
“Dost ve komşu iki ülke olarak
sorunlarımıza barışçıl yollarla
çözüm bulmak için
çalışmalıyız” yanıtını verdi.

Yunanistan Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada ise Bakan
Apostolakis’in Başbakan
Aleksis Çipras ile Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan arasında yapılan
görüşme sonrası Türk
mevkidaşı Hulusi Akar’la
biraraya geldiği kaydedildi.
Görüşmede ikili konuların yanı
sıra 1988 Papulyas – Yılmaz
anlaşmasının uygulanması ve
güven arttırıcı önlemler
kapsamında yapılacak
temasların ele alındığı ifade
edildi. 

BAKAN APOSTOLAKİS –
BÜYÜKELÇİ ÖZÜGERGİN
GÖRÜŞMESİ
Bu arada Savunma Bakanı
Evaggelos Apostolakis, Brüksel
ziyareti öncesi Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Özügergin’le
görüştü. 

Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin, 11
Şubat Pazartesi günü, Savunma
Bakanı Apostolakis’i
bakanlıktaki ofisinde ziyaret
etti. 

Görüşme, bakanlık
çevrelerinde Apostolakis’in

Brüksel’de Türk mevkidaşı
Hulusi Akar ile yapacağı
görüşme öncesinde “ön
hazırlık” olarak değerlendirildi. 

Yunanistan Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, “Büyükelçi’nin
isteği üzerine gerçekleşen
toplantıda, iki ülkeyi
ilgilendiren konular görüşüldü”

ifadelerine yer verildi.

EGE ÇAĞRISI
Apostolakis, Brüksel’de
gerçekleşen görüşme öncesinde
de Türkiye Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a Ege’de
gerginliğin azalması amacıyla
işbirliği çağrısında bulundu.

Apostolakis, “Türk-Yunan

ilişkilerinde hep inişler çıkışlar
yaşanıyor. Sürekli çatışma
ortamı içinde olmamıza, etkileri
önceden kestirilemeyecek
gelişmelere yol açabilecek bir
kaza riskine girmemize hiçbir
neden yok.” dedi.

Başbakan Aleksis Çipras’ın
geçen haftaki Türkiye ziyareti
ile iki ülke arasında Ege’de

gerginliğin azalması için bir
iletişim kanalı açıldığını
belirten Apostolakis, Türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar ile
yapacağı görüşmeyle ilgili
“Kendisi ile tanışıyoruz. Ege’de
tehlikeli hareketleri, gerginliği
azaltmaya çalışacağız. Ne
yapabiliriz araştıracağız” diye
konuştu. 

İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti 
Başkonsolos Ömeroğlu’nu ziyaret etti

İskeçe Azınlık Ortoakulu – Lisesi’nin
statüsünün değiştirilmesinden sonra 28 Ocak
tarihinde yapılan encümen heyeti seçimleri
sonucunda oluşan üç kişilik Encümen Heyeti, 8
Şubat Cuma günü Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nu makamında
ziyaret etti. 
Ziyarete; İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Erhan Hüseyin Ali ve heyet üyeleri
Ahmet Kara ile İhsan Ahmet Kahya'nın yanı
sıra okul müdürü Selçuk Fehmi de katıldı. 
Ziyaretle ilgili olarak Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından
yapılan paylaşımda, “İskeçe Azınlık Lisesi
Encümen Heyeti nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyoruz.” denildi.
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