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“Göçmen çocukların
ölümü vicdanlarda 

bir leke”

Android’in 
hikayesi

14’te

Kolesterol ile 
ilgili bilinmesi 
gerekenler 23’te

bilimdünya

‘Kutlu Doğum’
etkinliğine
insan seli
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’nün
düzenlediği “Kutlu Doğum”
etkinliğine Türkiye’den İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi ve televizyon programlarından
tanınan Prof. Dr. Mustafa Karataş
konuşmacı olarak katıldı. Karataş
katılımcılara, “Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu bir
sunum yaptı. »4, 5

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü’nün
düzenlediği hatim törenleri başladı.
İskeçe’deki ilk hatim etkinlikleri
Basaykova ve Kireççiler köylerinde
gerçekleşti. »17

İskeçe’de
hatim törenleri
başladı

Dimetoka Müslümanları Spor, Kültür
ve Eğitim Derneği Başkanı Süleyman
Macur, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) Witten’deki
genel merkezini ziyaret etti. »2

Dimetoka
Derneği’nden
ABTTF’ye
ziyaret

Yassıköylü Samet
Genç Milli Takımı’na

hazırlanıyor

Eğitim Müdürü atandı,
vekiller ne diyor?

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü görevine
Bağımsız Yunanlılar Partisi’ne
(ANEL) yakın bir ismin
getirilmesi ve sözkonusu
atamanın gerçekleşmesinde
ANEL Partisi kurmaylarından
Devlet Bakan Yardımcısı Terens
Kuik’in rolü olduğu haber ve
yorumlarını azınlık
milletvekilleri değerlendirdi.

Bu arada, Gümülcine’den
yayın yapan bir radyo
istasyonuna konuşan yeni
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris,  “ANEL Partisi
üyesiyim. Bunu hiçbir zaman
gizlemedim. ANEL’in Meriç
ilindeki kurucularındanım. ”
dedi.

Eğitim Müdürü olarak,
SİRİZA Rodop İl Örgütü Genel
Sekreteri, eğitimci ve gazeteci
Stamatis Sakelion ile SİRİZA
partisinin İskeçe Belediye
Başkan adayı Nikos Adabufis’in
de adı geçmişti.  » 6, 7

HIRİSTİYAN vatandaşın
yaşamadığı İskeçe’nin dağ
köylerinden Şahin’de Paskalya
ayini yapıldı ve Epitafios (Hz.
İsa’nın mezarını sembolize
eden özel yapı) köy
sokaklarında gezdirildi.  Ayin
ve Epitafios, İskeçe Emekli
Subaylar Derneği tarafından
organize edildi. »15

Şahin’de
Paskalya
töreni
şaşkınlık
yarattı

“Müzik benim dünyam”

GÜNDEM, Doğu Makedonya - Trakya Eğitim Müdürü görevine
yapılan atamayla ilgili azınlık milletvekillerine fikirlerini sordu.

GÖNEN Molla, İskeçe’nin Dinkler
köyünden bir genç. Müzik öğretmeni
ve müzik teknolojisi uzmanı. Hayatı,
müzik. Çok küçük yaştan müziğe
olan ilgisi, onu meslek olarak da bu
sanat dalına yönlendirmiş. O,
sadece müzik öğretmeni değil. Aynı
zamanda müzik teknolojisi uzmanı.
Batı Trakya Türk azınlığında bu da
bir ilk. 

Evinin bodrum katını stüdyoya
dönüştüren, adeta küçük bir ses
labaratuvarı oluşturan Gönen Molla,
etrafına müzik sevgisi ve müzik
bilgisi saçan biri haline dönüşmüş.
Şimdiden 32 öğrencisi var. »8, 9

»12, 13
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ULUSLARARASI Para Fonu (IMF),
2015 yılında Yunanistan
ekonomisinde beklenen büyümenin
yüzde 2,5 olacağını tahmin etti. IMF,
ülkenin bütçe açığı ve işsizlik
oranlarının da iyileşeceğini öngördü.

Dünya ekonomisine ilişkin 6 aylık
beklentileri içeren raporunda IMF,

ekonomik krizle
boğuşan

Yunanistan’da
2014 yılında

yüzde 0,8
olan
büyümenin
2015’te yüzde

2,5 olacağını
belirtti. 2016

yılında büyümenin
süreceği ifade edilen raporda, bu oran
yüzde 3,7 oldu. 

IMF’ye göre 2014 yılı son
çeyreğinde yüzde 1,3 olan büyüme
performansı, 2015’in son çeyreğinde
yüzde 4’e kadar ulaşacak. Rapora göre
geçen yıl 26,5 olan işsizlik oranı, bu yıl
yüzde 24,8’e inecek. 2016’da bu oran
yüzde 22,1 olacak. 

2014’te GSMH’nın yüzde 2,7’si kadar
olan bütçe açığı, 2015 yılında yüzde
0,8’e düşecek. 2016 yılında ise bütçe
yüzde 0,7 oranında fazla verecek. 

Hükümet ise bütçedeki faiz dışı
fazlayı, 2015 ve 2016 yılları için yüzde
2,1 olarak tahmin etmişti. 2014 yılında
bu oran GSMH’nın yüzde 1,5’i
olmuştu. 

Göçmenlerle ilgili
plan açıklandı

GÖÇ İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Tasia
Hristodulu, gittikçe artan göçmen sorunu
karşısında ülkenin altyapısının yetersiz kaldığını
belirterek, hükümetin göçmenlerle ilgili acil bir
plan kararı aldığını açıkladı.

Hristodulu, planın henüz hazırlık aşamasında
bulunduğunu ifade ederek, başkent Atina’nın da
içinde bulunduğu Attiki bölgesinde ve adalarda
kullanılmayan kamu binaları ve askeri tesislerin
göçmen kabul merkezlerine dönüştürülmesinin
tasarlandığını söyledi. Hristodulu, burada
kimlikleri belirlenen göçmenlerin daha sonra kalıcı
mekanlara yerleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Bu arada hükümetin, ülkede bulunan çok sayıda
Suriyeli göçmenin başka ülkelere sevk edilmesi için
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nden (BMMYK) yardım talebinde
bulunduğu belirtildi.

Basına yansıyan haberlere göre, BMMYK’nın kısa
süre önce Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki durum
nedeniyle Avrupa’ya büyük bir göç akını beklendiği
konusunda Yunanistan’a uyarıda bulunduğu ifade
edildi.

SAVUNMA BAKANI KAMMENOS
Savunma Bakanı Panos Kammenos ise
Yunanistan’da göç meselesinin çok büyük bir sorun
haline geldiğini, ülkenin buna dayanmasının
mümkün olmadığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında göç
meselesinin sadece Yunanistan’ın sorunu
olmadığını, tüm Avrupa’nın sorunu haline geldiğini
ifade eden Kammenos, AB’nin bu meseleye daha
fazla fon ayırarak tüm mekanizmalarını harekete
geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Göç meselesinin ekonomik sorunla bağlantılı
olduğunu belirten Kammenos, Yunanistan’ın
istikrarsızlaşmasının ve iflas etmesinin Avrupa’ya
da olumsuz etkileri olacağını ileri sürdü.
Kammenos, Avrupa Birliği sınır muhafaza
teşkilatına (Frontex)  ayrılan fonların Yunanistan’a
verilmesini istedi. Kammenos, göç meselesinin
Türkiye ile de bağlantısı bulunduğunu, AB’nin Türk
hükümetine bu konuda baskı yapması gerektiğini
savundu.

Dimetoka Derneği Başkanı
ABTTF’yi ziyaret etti

IMF: Yunanistan
2015’te yüzde
2,5 büyüyecek

ADALET Bakanlığı, büyük
yoğunluk yaşanan cezaevlerinin
yükünün azaltılması amacıyla yeni bir
yasal düzenlemeyi parlamentoya
sundu. Hazırlanan kanun tasarısı,
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği
Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nu
öldürdüğünü itiraf eden 17 Kasım terör
örgütü üyesi Savvas Ksiros’un da ev
hapsine alınması öngörüyor. 

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan,
önümüzdeki günlerde genel kurulda
oylanması beklenen tasarının bir
maddesi, müebbet hapis cezasına
çarptırılmış, en az 10 yıl cezaevinde
yatmış ve sakatlık derecesi yüzde 80’in
üzerinde olan mahkumların tahliye
edilerek ev hapsinde tutulmalarını
öngörüyor.

Tasarının, fazla kalabalık olan
cezaevlerinde yaşam şartlarının
düzeltilmesi amacıyla hazırlandığını
söyleyen Adalet Bakanı Nikos
Paraskevopulos, mevcut aşamada
ilgili maddeden sadece Ksiros ve
kanser hastası olan bir başka
mahkumun yararlanacağını kabul etti.

2002’de yerleştirmeye çalıştığı bir
bombanın patlaması üzerine
yaralanan ve yakalanan Ksiros’un
gözleri yüzde 98 oranında görmüyor.

Ksiros 1994’te Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk
Sipahioğlu’nu öldürdüğünü,  1991’de
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın
Müşaviri Yardımcısı Çetin Görgü
cinayeti ve aynı yıl Atina Büyükelçiliği
Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’nın ağır
yaralandığı bombalı saldırıda yer
aldığını itiraf etmişti. 

Ksiros 
ev hapsine
alınacak

SÜLEYMAN Macur ve dernek
üyesi Mestan Kitoğlu’nu, ABTTF’nin
Witten’deki genel merkezinde
Federasyon Başkanı Halit
Habipoğlu ve ABTTF yönetim
kurulu üyesi Sami Yusuf ağırladı.

Dimetoka’dan Almanya’ya bir
ziyaret gerçekleştiren ve bu
çerçevede ABTTF genel merkezini
ziyaret eden Süleyman Macur, 2010
yılında Dimetoka’da kurdukları
derneğin bugün 250 üyesi olduğunu
söyledi. Dernek olarak amaçlarının
Dimetoka’da Batı Trakya Türk
azınlığının varlığını, dilini ve
kültürünü devam ettirmek
olduğunu söyleyen Macur, dernek
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Macur, dernek üyelerine yönelik
Kur’an kursları gerçekleştirdiklerini
de aktardı. 

Dimetoka’da yaklaşık 2 bin
Türkün yaşadığını belirten Macur,
müftü sorunundan Dimetoka’daki
azınlık üyelerinin de etkilendiği
belirterek, İskeçe ve Gümülcine’de
olduğu gibi kendi müftülerini
seçmek istediklerini kaydetti. 

ABTTF’nin 9 Mart 2015 tarihinde
Dimetoka Müslümanları Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği’ne yapılan
taşlı saldırı hakkında bir basın
açıklaması yaparak konuyu
gündeme taşıması dolayısıyla
teşekkür eden Macur, ABTTF’nin bu
hassasiyetinden memnuniyet
duyduklarını ve bu durumun

kendilerinin yalnız olmadığını
gösterdiğini belirtti.

“DİMETOKA’DA 
YAŞANAN SORUNLARI DA
ULUSLARARASI DÜZEYDE 
İLE GETİRİYORUZ”
Halit Habipoğlu, ABTTF olarak Batı
Trakya Türk azınlığının bir bütün
halinde hak ve çıkarlarını
savunduklarını, azınlığın
sorunlarının çözüme
kavuşturulması için çalıştıklarını
belirtti. Habipoğlu, müftü sorunu
çerçevesinde Dimetoka’daki durumu
AGİT ve Birleşmiş Milletler’deki
toplantılarda gündeme getirdiklerini
belirtti. Nefret suçları kapsamında
Batı Trakya Türk azınlığına yönelik
saldırıları da her yıl AGİT’e rapor
ettiklerini söyleyen Habipoğlu,
Dimetoka derneğine yapılan
saldırıyı da yine AGİT’e
bildireceklerini kaydetti. 

ABTTF olarak Dimetoka’da
yaşayan azınlık mensuplarına da
sahip çıktıklarını söyleyen
Habipoğlu, Batı Trakya Türk
azınlığının ev sahipliğinde
düzenlenecek FUEN 2015
Kongresi’ne Macur’u da davet etti. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
FUEN kongresi kapsamında
Dimetoka ve Dedeağaç’ı da ziyaret
ederek, oradaki azınlık mensupları
ile bir araya gelebileceklerini
söyledi.

Dimetoka Müslümanları Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı
Süleyman Macur, 13 Nisan Pazartesi
günü, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) genel merkezini
ziyaret etti.
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BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Yunanistan’ın kreditörleriyle bu
ay sonuna kadar anlaşma
sağlayamaması halinde
temerrüte gitmeye hazırlandığı
yönündeki Financial Times
gazetesinde yer alan haberi
yalanladı ve mali yardım
müzakerelerinin çözüm yolunda
“hızla” ilerlediğini belirtti.
Açıklamanın son bölümünde ise
“24 Nisan’ın dünyanın sonu
olmadığını tekrar göreceğiz”
ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği ve Uluslararası
Para Fonu’ndan 2010 yılında
sağladığı 240 milyar euro mali
yardım ile ekonomisini ayakta
tutan Yunanistan geçen yıl
Ağustos ayından bu yana mali
yardım kullanmadı. Hükümet,
yeni bir mali yardım dilimi
alabilmek için ekonomik
reformlar hakkında kreditörleri
ikna etmek zorunda. Financial
Times gazetesinde yer alan bir
habere gore, Atina yönetimi
kreditörleriyle anlaşma
sağlayamaması halinde IMF’ye
Mayıs ve Haziran ayında
yapması gereken 2.5 milyar euro
tutarındaki ödemeyi
yapmamayı bir seçenek olarak
görüyor.

SERMAYE KONTROLÜ
UYGULANABİLİR
Haberin ardından Başbakan

Aleksis Çipras’ın makamından
yapılan açıklamada,
“Yunanistan borçlarında
temerrüte düşmeyi
değerlendirmemektedir ve aynı
durum borç veren kurumlar için
de geçerlidir. Görüşmeler iki
taraf için de faydalı olacak bir
çözüme doğru hızla
ilerlemektedir. Burada
rahatsızlık kaynağı Yunan
hükümetinin son vermeye
kararlı olduğu kemer sıkma
politikalarıdır.” denildi. 

Haberde, Yunanistan’ın
temerrüte girmesi halinde
Avrupa Merkez Bankası’nın
Yunan bankalarına mali yardımı
büyük ihtimalle askıya almak
zorunda kalacağı, Yunan
bankalarının kapanabileceği ve
sermaye kontrollerinin
uygulanmaya başlanabileceği
belirtildi.

“DÜNYANIN 
SONU DEĞİL”
Haberde ayrıca Yunanistan’ın
müzakerelerde kendisi için en
uygun şartları yakalamak için
temerrüt ihtimalini bir pazarlık
unsuru olarak kullanıyor
olabileceği belirtildi. 

Euro Bölgesi maliye bakan
yardımcıları geçen hafta
Perşembe günü yaptıkları
toplantıda, ekonomik reform

Aleksis Çipras’tan
Financial Times’a
cevap...

SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin
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“Yunanistan borçlarında temerrüte düşmeyi
değerlendirmemektedir ve aynı durum borç veren
kurumlar için de geçerlidir. Görüşmeler iki taraf için de
faydalı olacak bir çözüme doğru hızla ilerlemektedir.
Burada rahatsızlık kaynağı Yunan hükümetinin son
vermeye kararlı olduğu kemer sıkma politikalarıdır.”

taslağı hazırlaması için Atina
yönetimine altı çalışma günü
süre verdi. Yunanistan’ın yeni bir
mali yardım dilimine hak
kazanması için 24 Nisan’da
yapılacak Euro Bölgesi maliye
bakanları toplantısına kadar
reform planına nihai halini
vermesi gerekiyor. Çipras’ın
makamından yapılan
açıklamada, “24 Nisan’ın
dünyanın sonu olmadığını
tekrar göreceğiz.” denildi.

Avrupa Komisyonu Başkan
Yardımcısı Valdis Dombrovskis
Reuters’a yaptığı açıklamada,
Yunanistan’ın yapısal reformları
hazırlayarak uygulamak
konusunda yeterince hızlı
davranamadığını ve ülkenin
nakit kaynakları tükenmeden
önce sınırlı zamanı kaldığını
belirtti.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Anlaşılamamak...

F
acebook’ta şöyle bir
geziniyordum. Bir
fotoğraf altında yer alan

iki cümlelik küçük bir yoruma
takıldım kaldım. 

Yunanca el yazısı bir notun
yer aldığı fotoğrafa yapılan
yorumda, “Dış Türklerden en
yazığı da Batı Trakya’ya oldu.
Bu alfabeyi öğrenmek zorunda
kaldınız.” ifadelerine yer
verilmişti. 

Belki de öylesine yazılmış bir
nottu. Üzerinde fazla
düşünülmeden dile getirilmiş
anlık bir tepkiydi belki de. 

Okuduğum bu bir iki
cümleyle birlikte kafamda bir
sürü düşünceler uçuşmaya
başladı.  

Üniversite yıllarıma gitti ilkin
aklım. Üniversite için gittiğim
İstanbul’daki okulumdaki ilk
günlerimi hatırladım.
“Nerelisin” sorusuna verdiğim
cevabın ardından, “Siz Yunanlı
mısınız? Annen- baban Yunanlı
mı? Evde namaz kılıyor
musunuz? Ne güzel Türkçe
konuşuyorsun!” soru ve
tepkileri kulaklarımda çınladı. 

Gerçi benim öğrencilik
yıllarımdan bu yana Türkiye
kamuoyunda çok şeyler değişti.
Batı Trakya ve bu coğrafyada
yaşayan Türklerle ilgili artık bu
soruları sorabilecek insan yok
denecek düzeyde.

Evet, Batı Trakya’yı ve Batı
Trakya’da yaşayan azınlığın
varlığı hemen hemen herkes
tarafından malum. Ancak azınlık
gerçeğine, azınlık sorunlarının
ne olduğuna hakim olan insan
sayısının gerektiği düzeyde
olmadığı düşüncesindeyim.
Daha doğrusu, azınlıkla ilgi
bilgilerin yüzeyde kaldığı,
azınlık sorunlarının
derinlemesine bilinmediği
kanaatini taşıyorum.

Düşüncelere yönelmeme
neden olan yukarıdaki
yorumdan yola çıkarak bir örnek
verecek olursam, bizim derdimiz
Yunan alfabesini öğrenmemek
değil. Bizim arzumuz kendi
anadilimizi en iyi şekilde
öğrenip, vatandaşı olduğunuz
ülkenin dilini de en iyi şekilde
kullanabilmek. En az Yunan

kökenli bir hemşerimiz kadar
Yunanca’ya  hakim olabilmek
isteğimiz. 

Batı Trakya Türk azınlığının
sorunu Yunanistan
topraklarında yaşıyor olmak da
değil. Bu topraklarda farklı bir
kültür ve kimlikle yaşıyor
olmasından dolayı, vatandaşı
olduğu ülkenin ve devletin,
kendisine farklı bir gözle
bakıyor olması sorun. 

Yani bizim için “ne yazık ki”
olan durumlar, kimliğimizi ifade
edemiyor olmamız, dini
liderlerimizi belirleyemememiz,
ecdat yadigarlarımızda söz
sahibi olamamamız, eğitimde
çağın gerisinde kalıyor olmamız,
eşit algılanmayıp, fırsat
eşitliklerinin dışında
bırakılmamız.

Yazık olan bir diğer önemli
husus da, ülke içinde azınlığa
olan bakış açısı. Batı Trakya
Türk insanını olduğu gibi kabul
eden ve birlikte yaşadığı
hemşehrisi olarak görenler tabii
ki var. Ama ne yazık ki bunlar
azınlıkta. En sıcak sohbetlerde
bile Yunanlı hemşehriniz size
kimliğinizle hitap edemiyorsa,
bu ilişkide bir sorun vardır
demektir. Türk olduğunuzu
söylemesi, içinde vatana ihanet
duyguları uyandırıyorsa,
konuştuğunuz dil bile bazen
“Müslümanca” olarak tarif
ediliyorsa, doğru gitmeyen bir
şeyler var demektir. 

İç içe olmasa da yan yana
devam eden hayatlarda var olan
uyuma, zaman zaman sivrileşen
hasmane tutumlar gölge
düşürebiliyor. Azınlık, eşittir
“milli tehlike” algısı ne yazık ki
yok olmuyor. Bazen bu algı
soğusa da, en ufak bir hareketle
alevleniveriyor. 

Tabii ki bu algının temel
sorumlusu devletin tutumu ve
izlediği politikalar. Devletin
bakış açısının, yaklaşımının,
yaptıklarının normal
vatandaşların davranış ve
hareketlerine sirayet
etmesinden doğal ne olabilir ki?

Nereden nereye… Özetle,
azınlığı tanımak, anlamak,
algılamak çok önemli. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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“Kutlu Doğum” etiknliğine insan seli
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’nün,

15 Nisan Çarşamba akşamı Chris – Eve
Oteli’nde düzenlediği “Kutlu Doğum”
etkinliğine Türkiye’den İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi ve televizyon programlarından
tanınan Prof. Dr. Mustafa Karataş
konuşmacı olarak katıldı. Karataş
katılımcılara, “Hz. Peygamber ve Birlikte
Yaşama Ahlakı” konulu bir sunum yaptı.

Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet’in sunumunu yaptığı “Kutlu
Doğum” etkinliği, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Genel Sekreteri
Orhan Bülbül’ün Kur’an-ı Kerim
okumasıyla başladı.

İBRAHİM ŞERİF
Etkinliğin açılış konuşmasını, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif yaptı. Müftü Şerif,
Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın Batı Trakya
gelmesinde emeği geçen başta İpsala
Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a ve
diğer yetkililere teşekkür etti.

İPSALA BELEDİYE BAŞKANI
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman
konuşmasında, daha önce Batı Trakya’da
“Aşure Günü” kutlamasına katıldığını
hatırlatarak, o günkü konuşmasında
Prof. Dr. Mustafa Karataş’ı getirme sözü
verdiğini söyledi. Mustafa Karataş’ın Batı
Trakya gelmesinden ve kendisinin
burada bulunmasından çok mutlu
olduğunu belirten Kerman, tüm Batı
Trakyalı soydaşları İpsala’da
düzenlenecek olan ‘Kutlu Doğum’
etkinliğine davet etti.

BAŞKONSOLOS AKINCI
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında,
etkinliğin düzenlenmesinde emeği
geçenlere, İpsala Belediye Başkanı
Mehmet Kerman’a ve konuşmacı Prof. Dr.
Mustafa Karataş’a teşekkür etti.
“Peygamber sevgisi bizim
medeniyetimizde ve geleneğimizde çok
derin, rafine ve latif izler bırakmış bir
duygudur” diyen Başkonsolos Akıncı
sözlerine şöyle devam etti: “Topkapı
Sarayı’ndaki kutsal emanetler,
Peygamberimize saygıdan dolayı yeni
dokunmuş ipek kumaşlarla temizlenir ve
üzerinden alınan tozlar ‘ayak altında
çiğnenmesin’ diye özel bir kuyuda
saklanırmış. Bizim geleneğimizde bunun
çok fazla örnekleri var. Bize düşen görev
de bunu günün şartlarına göre yaşatmak
ve devam ettirmektir. ‘Kutlu Doğum
Haftası’ etkinlikleri de bu amaçla
Türkiye’de ve dünyanın bir çok yerinde
düzenleniyor.”

ATİNA VE SELANİK’TEN MESAJ
Daha sonra Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Kerim Uras ve Selanik Başkonlosu Tuğrul
Biltekin’in gönderdiği mesajlar okundu.
Ardından katılımcılara günün anlam ve
önemini belirten bir sinevizyon gösterimi
sunuldu.

MUSTAFA KARATAŞ’TAN 
ETKİLEYİCİ SUNUM
Protokol konuşmalarının ardından
Türkiye’den gelen konuk konuşmacı
Prof.Dr. Mustafa Karataş söz aldı.
Sözlerine “Siz, bizleri bağrınıza bastınız.
Hepinizle akraba olduk, hepinizin
sevgisini biliyorum; gerçekten çok
duygulandım” diyerek başlayan Karataş,

“Ben buraya sadece konuşmaya değil,
sizleri de dinlemeye geldim. Peygamber
aşkınızı görmeye geldim. Ama siz bunu
fazlasıyla gösterdiniz, Allah hepinizden
razı olsun. Attığınız adımlar sayısınca
Allah sizlere sevap yazsın. Aldığınız,
verdiğiniz nefesler sayısınca Rabbim
günahlarınızı bağışlasın. Ne güzel
insanlarsınız. Ama sizler bizden daha
önemli işler yapıyorsunuz. Hepinize hem
dua ediyor, hem teşekkür ediyoruz.
Sadece bir şey için üzülüyorum. Batı
Trakya’ya çok geç geldim, ona
üzülüyorum. Keşke daha önceden gelmiş
olsaydım.” diye konuştu.

“ALLAH BAŞKALARI İÇİN DE
YAŞAMAYI NASİP ETSİN”
Konuşmasının ilk bölümünde
peygamberin hayatından örnekler veren
Karataş, Hz. Muhammed’in kendisi için
değil, başkaları için yaşadığını söyledi.
Karataş, “Allah’ın rızası, kullarının
rızasına bağlıdır. Sizin değeriniz,
başkalarına verdiğiniz değer kadardır.
Kendin için değil, başkası için de
yaşayacaksın. Biz peygamberin sonradan
dünyaya gelen ümmetleriyiz. Allah
başkaları için de yaşamayı nasip etsin”
dedi.

İkinci bölümde, “Peygamber
efendimizin olduğu gibi göründü,
göründüğü gibi oldu” başlığı altında
konuşmasına devam eden Karataş, “Bir
insanın sevmediğimiz bir halini veya
huyunu söylerken o insanı incitmeden
söylemeliyiz. 

Eğer bunu başarabilirsek çok şey
kazanırız.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının bu bölümde yalan
konusuna da değinen Karataş, İslam
dininde yalanın yeri olmadığını ve hiç bir
Müslümanın yalan söylememesi
gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının son bölümünde İslam
peygamberinin dünya ve ahiret dengesini
çok iyi kurduğunu belirten Karataş,
İslamiyet’in de bir denge dini olduğunu
söyledi. Bir Müslümanınr Kur’an’dan
manevi anlamda beslenmesi gerektiğini
kaydeden Karataş, herkesin her işi
dengeli yapması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Mustafa
Karataş’a ve İpsala Belediye Başkanı
Mehmet Kerman’a programa
katkılarından dolayı Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif tarafından birer plaket

sunuldu.
Program, Gümülcine Seçilmiş

Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerin
okuduğu ilahilerle sona erdi.

Etkinliğe Türkiye’den katılanlar
arasında Edirne İl Müftüsü Emrullah

Üzüm, Keşan İlçe Müftüsü Süleyman
Yeniçeri, İpsala İlçe Müftüsü İsmail
Geyim, İpsala Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, Keşan Kaymakamı Bekir
Dınkırcı, İpsala Kaymakamı Eyyup
Özdemir yer aldı. 
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D
oğu Makedonya Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü değişti. Ülkede
13 eyalet ve bu eyaletlerde de

13 eğitim müdürü var. Eğitim
Bakanlığı’nın eğitim politikasını
uygulayan büroklardan
bahsediyoruz. Düne kadar İskeçeli
Savvas Melissopulos’un görevde
olduğu müdürlük görevine Dedeağaç
Ferecikli bir beden eğitimi öğretmeni
getirildi. Panayotis Keramaris.
Keramaris’in tayin haberiyle birlikte
bu ismin Bağımsız Yunanlılar Partisi
(ANEL) üyesi olduğu ve devlet bakan
yardımcısı ve ANEL kurmaylarından
Terens Kuik’in tercihi olduğu
yönünde haberler peşisıra çıktı. 

Bilindiği gibi Eyalet Eğitim
Müdürü, azınlık eğitiminin de bağlı
olduğu geniş bir yetki yelpazesine
sahip bir bürokrat. Yeni eğitim
müdürünün kim olacağı tartışmaları
başladığında “yukarıdan” bir “el”
olaya el koydu ve yönlendirmeye
başladı. Bu “el” Batı Trakya Türk
azınlığının bir aşama kaydetmemesi
için, azınlığa yönelik maazallah bir
hak iadesi olmaması için uğraşan
“vatanperver” kendine göre bu

“kutsal” yolda “ulvi” bir çalışma
yapan bir güç niteliğinde. Olaya el
koydu ve azınlığa yakın olabilecek bir
bürokratın eyalet müdürü olmasını
engelledi. Böylece “milli görev” de
tamamlanmış oldu. 

Evet şu anda azınlığımıza bakış
açısı ne yazık ki bu. Bağımsız
Yunanlılar Partisi şu anda ülkedeki
“sol” iktidarın koalisyon ortağı. Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı gibi
konularda SİRİZA’yı kendine göre
“aklı selime” davet eden veya
amiyane tabirle “hizaya” çeken
“milli” güç rolünde. ANEL Partisi ve
kurmayları, Batı Trakya Türk
azınlığını ilgilendiren konulara ne
yazık ki “insan ve azınlık hakları”
veya “demokrasi” penceresinden
bakmıyor. Bu bakış açısına tabii ki
katılmıyoruz. Yanlış bulduğumuz
gibi, azınlığın kesinlikle hak
etmediği, antidemokratik, haksız ve
baskıcı bir politika olarak görüyoruz.
Ümit ederiz ki; bir gün azınlığı
ilgilendiren konulara bakarken
“tehlike” ve “korku” edebiyatından

vazgeçilir. 
Burada ANEL’in ne yaptığı ve nasıl

hareket ettiğinden çok, SİRİZA’nın ne
yaptığı ve nasıl hareket ettiği
önemlidir. Batı Trakya Türkleri
bugüne kadar olmadığı şekilde bir
partiyi destekledi. Oylarıyla üç azınlık
milletvekili seçti ve meclise gönderdi.
Şu ana kadar azınlık sorunlarının
çözümü konusunda “olumlu” bir
işaret gördüğümüzü söylemek pek
mümkün değil. Eyalet eğitim müdürü
tayini ilk ciddi sınavdı. Hükümetin
veya SİRİZA’nın “Ne yapalım ANEL
var, elimizden bir şey gelmiyor”
babında bir tavrı sanırım şimdilik ağır
basıyor. Azınlıkla ilgili atılacak her
adıma ANEL’in engel koymasına ses
çıkarmamak veya bunu kabullenmek,
bir süre sonra atılabilecek adımları
da imkansız hale getirebilir. Bu
durum bir “alışkanlık” haline
gelmeden gerekli adımlar bir an önce
atılmalıdır. 

*****

Ülkemizde öyle bir çevre var ki;
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını
bir “tehlike” olarak görme ihtiyacı
hissediyor. Buna adeta muhtaç gibi.
Düşünün ki; azınlık üyeleri, ülkedeki
diğer vatanşarların yararlandığı bir
uygulamadan yararlanamıyor. Bu
haksız uygulamayı düzeltiyorsunuz.
Sonrasında “iyi ki bu haksızlığı
giderdik” denmesini beklerken,
“azınlığa kıyak yapılıyor, azınlığa
rüşvet veriliyor” şeklinde ithamlarla
karşı karşıya kalıyorsunuz. 

Yunanistan’daki Tarım Sigortası
Kurumu (OGA) bu sigortaya bağlı

olan vatandaşların cenaze masrafları
için bir ödenek veriyor. Bu belirli bir
kesime, zümreye yapılmıyor. Tüm
sigortalı vatandaşlara yapılıyor. Fakat
bir önceki hükümet azınlık
üyelerinden, cenaze masraflarıyla
ilgili olarak Hıristiyanlarda olduğu
gibi cenaze büroları olmadığından
fatura ve resmi masraf evrakı beyan
edemedikleri bahanesiyle bu
ödeneği kesti. Rodop milletvekili
Ayhan Karayusuf, bu sorunu daha
doğrusu bu ayrımcılığı soru
önergesiyle meclise taşıdı. Aslında
normal olan bu haksızlığın ve
ayrımcılığın giderilmesi değil, bunun
hiç olmamasıydı. Bakan Aristidis
Baltas, soru önergesine verdiği
yanıtta problemin giderilmesi için
gereken adımların atılacağını söyledi.
Bunu gören bazı çevreler “azınlığa
imtiyaz sağlanıyor” diye bir kaşık
suda fırtına koparmaya çalışıyor.
Gerçekten olacak iş değil! Bu konuda
yayınlanan haberlerde OGA’dan
cenaze masrafı almak için bazı
kimselerin ölülerini birkaç kez
defnetmiş gibi gösterdiği bile yazıldı!
Hatta hükümetin azınlığa siyasi
rüşvet verdiği iddiaları bile var. El
insaf! Eğer azınlık insanı bu ülkenin
vatandaşıysa diğer vatandaşların
yararlandığı haklardan yararlanmak
durumundadır. Bu devletin
yükümlülüğüdür. Azınlığın haklarının
ihlal edilmesi ve durup dururken
haksız uygulamalara maruz kaldığı
yetmezmiş gibi, bir de akıl ve mantık
dışı itham ve iddialarla da karşı
karşıya kalıyor. Gerçekten biraz
insaf!... 

Ozan AHMETOĞLU

Keramaris, Siriza, Anel, 
Azınlık ve Cenaze Masrafları

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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İSKEÇE
Müftülüğü, 24
Nisan Cuma günü
“Kutlu Doğum”
etkinliği
düzenleyecek.
Politia düğün
salonunda
yapılacak etkinlik
saat 18.00’de
başlayacak. 

İskeçe’deki
“Kutlu Doğum”
etkinliğine, İskeçe
Müftüsü Ahmet
Mete, Türkiye’den
gazeteci - yazar
Ahmet Taşgetiren
ve yazar Abdullah
Sert konuşmacı
olarak katılacak.
Etkinlikte ayrıca
kurra hafız
Abdurrahman
Bozan da yer
alacak. 

Katılımcılar,
“Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaşama
Ahlakı” konulu bir
sunum yapacak.

İskeçe Müftülüğü’nden 
“Kutlu Doğum”

Etkinliğe Batı Trakya’dan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve eşi Hülya Akıncı, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı ve azınlık eyalet meclis üyeleri,
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, BAKEŞ

Başkanı Galip Galip, Trakya Tütüncüler
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Asbaşkanı Turgut
Hüseyin, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,
Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu, diğer
azınlık kurum ve kuruluş temsilcilerinin
yanısıra çok sayıda soydaş katıldı.
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Azınlık milletvekilleri eğitim
müdürü atamasını değerlendirdi

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Eğitim Müdürlüğü görevine
Panayotis Keramaris’in atanmasıyla ilgili
olarak, kendilerinin bu konuda farklı
tercihleri olduğunu belirtti. 

Zeybek, SİRİZA Rodop İl Örgütü Genel
Sekreteri, eğitimci ve gazeteci Stamatis
Sakelion, İskeçe’den Nikos Adabufis
(İskeçe Belediye Başkan adayı), SİRİZA
İskeçe İl Örgütü Genel Sekreteri Yorgos
Hacitheodoru gibi çok sayıda eğitimcinin
ve azınlığın yakından tanıdığı isimlerin
bu göreve talip olduğunu hatırlattı.

Bu atamadan dolayı üzüntülü
olduklarını söyleyen Zeybek şunları
söyledi: “Panayotis Keramaris’in eğitim
müdürü olarak tayin edileceğini
öğrendik. Şunu da söylemek isterim ki,
yapılan bu tercihten daha da kötüleri
vardı. Bazı girişimlerde bulunduk.
Sonuçta Keramaris yeni müdür oldu.

Şimdi Keramaris bu göreve geldi diye
azınlık eğitim bitti mi? Hayır bitmedi.
Eğitim Bakan Yardımcısı Tasos Kurakis
çok değerli bir insan ve geçtiğimiz
dönemde partide eğitim komisyonu
başkanıydı. Daha önceki dönemlerde
hep birlikte çalışmıştık. Bundan sonra da
kendisiyle birlikte çalışmalarımız devam
edecek.”

“AZINLIK EĞİTİMİNDE 
REFORM GEREKLİ”
İlgili atamayı önemli bulduğunu, ancak
azınlık eğitimindeki sorunların sadece
buna bağlı olmadığını belirten Zeybek,
“Kurakis’in de dediği gibi azınlık
eğitiminde olumlu yönde reformların
yapılması gerekiyor. Örneğin yeni okul
binalarını inşası ve yeni eğitim
kadrolarının oluşturulması gibi sorunlar
var. Dolayısıyla artık bu sorunları
görmezden gelemeyiz.” ifadelerini
kullandı.

“EĞİTİM POLİTİKALARINI
MEMURLAR VE ATANMIŞLAR
YÖNLENDİREMEZ”
Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan
atamayla ilgili olarak hoşnutsuzluklarını
partinin ilgili organlarına ilettiklerini
kaydeden Hüseyin Zeybek, ancak paniğe
gerek olmadığını, henüz yapılacak
işlerin bitmediğini ve bu konuda zamana
ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Eğitim politikaları ve atılacak
adımlara ilgili kararların bakanlıklar
tarafından alındığını ifade eden
Milletvekili Zeybek sözlerine şöyle
devam etti: “Uygulanacak eğitim
politikalarını tabii ki hükümet belirler.
Bu politikaları buradaki memurlar ve
atanmışlar yönlendiremezler. Sorumlu
olan bakanlıktır. Bu bakanlık da
SİRİZA’dadır. Zaten bizler de yapılan bu
tercihten memnun olmadığımızı dile
getirdik. Bu konudaki sorunlarımızı
iletmeye ve takip etmeye devam
edeceğiz. Ben buna demokrasinin bir
azizliği diyorum. O kadar çok oy aldık ve
tek başımıza iktidar olamadık. Daha 15
bin civarında oy almış olsaydık tek
başımıza iktidar olabilirdik. Tek başımıza
iktidar olsaydık, durumlar daha farklı
olabilirdi.” 

Hüseyin Zeybek, “Henüz bu iş bitmiş

değil. Kaldı ki, bütün işler de oraya bağlı
değil. Elbette ki, bizler de partimizin
verdiği sözleri tutmasını istiyoruz. Bu
atamaya parti içinden de bazı tepkiler
var.” diye konuştu.

“ANEL İLE KOALİSYON OLDUĞU
İÇİN BİZ DE ZOR 
DURUMDA KALIYORUZ”
Atamada, ANEL Partisi’nden Terens
Kuik’in rolüyle ilgili soruyu da yanıtlayan
Milletvekili Zeybek, “Yeni eğitim
müdürünün ANEL Partisi’yle tam olarak
nasıl bir ilişkisi olduğunu bilmiyorum.
Tabii bu yönde haber ve yorumlar yer
aldı. Kendisi geçen sene Aris
Yannakidis’in listesinden eyalet meclis
üye adayı olmuş. PASOK’a yakın bir kişi;
herhalde Bağımsız Yunanlılar Partisi’ne
de yakın bir kişi. Şu anda ANEL ile bir
koalisyon var. ANEL ile ortaklık olduğu
için biz de zor durumda kalıyoruz.” dedi.  

“AZINLIK EĞİTİMİNDEKİ
REFORMLARI YAPAMAZSAK 
BUNUN ARKASINDA DURAMAM”
Azınlık eğitimi konusunda adımların
atılması gerektiğini kaydeden Zeybek,
“Azınlık eğitimi bugüne kadar çok geride
kaldı ve çok büyük darbeler aldı. Bir
değişimin olacağı inancını
taşımaktayım. Dediğim gibi her şey
bitmiş değil. Bakanlık bizlere ait.
Bakanlığımız da bu konudaki
beklentilerimizi biliyor ve bizler de
iletmeye devam ediyoruz. Bu konudaki
mücadelemize devam edeceğiz. Eğitim
alanında adımların atılacağına
inanıyorum. Eğer azınlık eğitiminde bu
reformları yapamazsak, o zaman bu da
bizim için büyük bir başarısızlık olur.
Şahsen bunun arkasında
duramayacağımı belirtmek isterim.”

AYHAN KARAYUSUF
Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, Panayotis Keramaris’in
atamasıyla ilgili olarak, “Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’ne ANEL kökenli bir
eğitimcinin atanması, ANEL’in
hükümetin kurulma aşamasında

SİRİZA’dan talep ettikleri çerçevesinde
yapılmış bir atamadır diye
düşünüyorum.” değerlendirmesinde
bulundu.

Koalisyon hükümeti olması sebebiyle
ANEL Partisi’nin bazı eyalet eğitim
müdürlüklerinin atanması noktasında
talepte bulunmuş olabileceğini dile
getiren Milletvekili Ayhan Karayusuf,
“Bu atamaya ilişkin olarak yerel parti
örgütlerinin görüşü alınmadı. Çünkü
ortada bir koalisyon hükümeti var. ANEL
ile SİRİZA’nın kurduğu bir koalisyon
hükümeti var. Yunanistan genelinde 13
eyalet ve dolayısıyla 13 eyalet eğitim
müdürü var. Bu eyalet müdürlerinin bir
veya ikisini ANEL talep etti. Talep ettiği
bölgelerden biri de bizim bölgemiz.
Bunun dışında bizlerin üzerinde
durmamız gereken en önemli konu,
bizim parti olarak programımıza almış
olduğumuz reformları ve değişikliği ne
kadar uygulayabileceğimizdir. Bölge
milletvekilleri olarak bunun için
uğraşmamız gerekir. Azınlık eğitimi
konusunda bizlerin yapmış olduğu bir
çok hazırlıklar vardı. Bunların
uygulanması için elimizden gelen
baskıyı ve hatırlatmayı yapmaktır önemli
olan.” ifadelerini kullandı.

“EYALET EĞİTİM MÜDÜRLERİ
BAKANIN KARARINI 
UYGULAMAKLA MÜKELLEFTİR”
Eğitim Bakan Yardımcısı Tasos
Kurakis’in azınlık eğitimi ile ilgili
görüşlerine de yer veren Karayusuf,
“Kurakis bakan olarak, gerek Batı
Trakya’da, gerekse Yunanistan genelinde
eğitim alanında yapılacak olan
değişikliklerin altına imzayı atacak olan
insandır. Eyalet eğitim müdürleri de
bunu uygulamakla mükelleftir. Çünkü
bu eyaletin tek bir eğitim müdürü varsa,
11 tane SİRİZA’lı milletvekili var; bunu
da gözardı etmemek gerekir. Bu durum
da aslında bir nevi koalisyon ortaklığının
bir azizliğidir.” dedi.

“EĞİTİM POLİTİKALARINDA
SİRİZA’NIN DAHA ETKİN OLACAĞI
KONUSUNDA ŞÜPHEM YOK”Meclis
Eğitim Komisyonu’nda kendisinin ve
İskeçe’den Hüseyin Zeybek’in
bulunduğunu hatırlatan Karayusuf,

GÜNDEM, Doğu
Makedonya -

Trakya Eğitim
Müdürü görevine
yapılan atamayı

azınlık
milletvekillerine

sordu. 
Doğu Makedonya

- Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü

görevine Bağımsız
Yunanlılar

Partisi’ne (ANEL)
yakın bir ismin

getirilmesi ve
sözkonusu
atamanın

gerçekleşmesinde
ANEL Partisi

kurmaylarından
Devlet Bakan

Yardımcısı Terens
Kuik’in rolü olduğu

haber ve
yorumlarını azınlık

milletvekilleri
değerlendirdi. 

HÜSEYİN ZEYBEK MUSTAFA MUSTAFA AYHAN KARAYUSUF
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“Azınlık eğitimi konusunda yapılacak
olan değişikliklerde muhakkak ki bizlerin
de bir görüşümüz ve söz hakkımız olacak.
Çünkü yasa tasarıları önce
komisyonlardan geçer ve burada herkes
görüş belirtir. Burada uygulanacak olan
eğitim politikalarında SİRİZA’nın daha
ağırlıklı ve etkin olacağı konusunda
herhangi bir şüphemiz yok.” diye konuştu.

“RAHATSIZLIĞI İLETMENİN 
BİR YARARI OLACAĞI 
KANISINDA DEĞİLİM”
GÜNDEM’in, “Sözkonusu atamayla ilgili
azınlığın rahatsızlığını parti organları
içerisinde veya bakanlığa iletmeyi
düşünüyor musunuz?” sorusuna
Milletvekili Ayhan Karaysyuf, “Bu zaman
süreci içerisinde böyle bir hareketin
herhangi bir yararının olacağını
düşünmüyorum. Duruma bu şekilde
bakmak gerekir. Bizim eğitim
programımızın uygulanması konusunda
bir sıkıntı olduğu zaman biz girişimimizi
yapacağız. Muhakkak ki, herkes kendi
partisinin eğitim programını uygulamaya
çalışacak. Ama eğitim komisyonu
içerisinde ezici çoğunluk bizden yana,
bunu da unutmayalım.” cevabını verdi.

“BU ANEL PARİTİSİ İÇİN DE 
BİR SINAV SAYILABİLİR”
Önümüzdeki dönemde, Eğitim
Bakanlığı’nın hayata geçirmek istediği
yasa tasarılarının, komisyonlarda
görüşülerek yasa haline getirileceğini
kaydeden Karayusuf sözlerini şöyle
tamamladı: “Bizler eğitim konusundaki
amaçlarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda
şeffaflığa inanıyoruz. Bundan kimsenin
şüphesi olmasın. Yunanistan’ın eğitim
konusunu düzeltmesi gerekiyor. Bu alanda
reform yapılması şart. Bu konu ANEL
partisi için de bir sınav niteliğinde olacak.
Onları bu konuda zorlayacağız. Böylece
onların da ne kadar iş yapıp
yapmayacağını görmüş olacağız.”

MUSTAFA MUSTAFA
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e kısa bir
açıklamada bulunan Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa, Doğu
Makedonya - Trakya Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’in atanması
hakkında, “Her bakanlığın örgütlenme
piramitinde bir çok seviyede eleman
kullanılmakta, bu elemanların seçiminde
objektif olduğu kadar subjektif kriterler ve
dengeler belirleyici olmaktadır. Söz
konusu tayini bu çerçevede
değerlendirmekteyiz.” değerlendirmesinde
bulundu.

“HEPİMİZ TOPLUMUN, 
TARİHİN KANTARINDA TARTILIP
DEĞERLENDİRİLECEĞİZ”
Bu konuda hükümetin ve bakanlığın
politika ve uygulamalarının önemli
olduğunu belirten Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa, “Önemli olan
hükümetin, bakanlığın genel politikasının
doğrultusudur ve yönelimidir. Bizler
ırkından, dininden, dilinden bağımsız
olarak tüm evlatlarımıza çağdaş bir eğitim
verilmesini, herkesin müktesap haklarına,
özelliklerine, farklılıklarına saygı
duyularak ilerlemesini hedefliyoruz.
Eninde sonunda hepimiz toplumun ve
tarihin kantarında tartılıp
değerlendirileceğiz.” ifadelerini kullandı. 

“Eyalet Eğitim Müdürü
Terens Kuik’in tercihi” iddiası

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü görevine atanan
Panayotis Keramaris’in, Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi üyesi olduğu
belirtildi. Keramaris’in, ANEL
Milletvekili ve Devlet Bakan Yardımcısı
Terens Kuik’in önerisiyle göreve
getirildiği iddia edildi. 

Milliyetçi görüşlere sahip bir eğitimci
olduğu ifade edilen Keramaris’in,
Eyalet Eğitim Müdürlüğü görevine
getirilmesinde ANEL Partisi Başkanı ve
Savunma Bakanı Panos Kammenos ile
partinin kurmaylarından Terens Kuik’in
etkili olduğu öne sürüldü. 

Yerel basında, Eğitim Bakanlığı’nda
Din İşleri Genel Sekreteri Yorgos
Kalancis’in de, bu görevde kalmasında
Kammenos ve Kuik’in rolü olduğu
yönünde haber ve yorumlar yer aldı. 

Savvas Melisopulos’un başında
bulunduğu Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Müdürlüğü görevine,
halihazırdaki müdür Melisopulos’un
yanısıra, SİRİZA Rodop İl Örgütü Genel
Sekreteri, eğitimci ve gazeteci Stamatis
Sakelion ile SİRİZA partisinin İskeçe
Belediye Başkan adayı Nikos
Adabufis’in de adı geçiyordu. SİRİZA’ya
yakın bir ismin yerine ANEL Partisi
destekli olduğu ileri sürülen birinin
sözkonusu göreve getirilmesi; ANEL ve
Terens Kuik’in Batı Trakya’daki rolüyle
ilgili yorumlara neden oldu. 

Sözkonusu tayin, azınlık eğitiminde
olumlu adımların atılmasını bekleyen
Batı Trakya Türk azınlığında da hayal
kırıklığı yarattı.

452 EĞİTİMCİ BAŞVURDU
Öte yandan ülke genelindeki 13 eyalet
eğitim müdürlüğü için toplam 452
eğitimcinin başvurduğu ifade edildi. 

PASOK TEPKİ GÖSTERDİ
Bu arada, PASOK partisinden konuyla
ilgili yapılan açıklamada, 13 eyalet
eğitim müdürünün atamasında şeffaf
olmayan yöntemlerin benimsendiği ve
particilik kriterleriyle hareket edildiği

iddia edildi. Partinin
eğitim sorumlusu Evi
Hristofilopulu,
hükümetin atamaları
Paskalya haftasında
yapmasının ardında,
konunun kamuoyunda

konuşulmaması amacının
yattığını kaydetti.
Hristofilopulu, Eğitim
Bakanlığı’ndan, yeni atanan
eyalet eğitim müdürleriyle
ilgili olarak açıklama
yapılmasını istedi. 

Altın Şafak davası başlıyor...
IRKÇI Altın Şafak Partisi

lideri Nikos Mihaloliakos’un
ve bazı milletvekillerinin suç
örgütü yönetme ve örgüte üye
olmakla suçlandığı Altın
Şafak Partisi (Hrisi Avgi) ile
ilgili davanın görülmesine 20
Nisan’da Atina’da başlanacak.

Atina yakınlarındaki
Koridallos cezaevinde
oluşturulan mahkeme
salonunda, parti lideri
Mihaloliakos’un yanı sıra bazı
Altın Şafak milletvekillerinin
ve parti üyelerinin  de
aralarında bulunduğu 69
sanık, ağır ceza
mahkemesince yargılanacak.

Yunanistan’da, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra
parlamentoda grubu bulunan
bir siyasi partinin, suç örgütü
oluşturmaktan yargılanacağı
ilk davada mahkeme, Altın
Şafak’ın bir Nazi oluşumu
olup olmadığına, üyelerinin

işlediği cinayet, silahlı
soygun ve ırkçı saldırı
suçlarının partinin politikası
olup olmadığına karar
verecek.

Yabancı basın
mensuplarının da ilgi
gösterdiği davada 100’ün
üzerinde savunma avukatı
görev yapacak, 130’un
üzerinde tanık dinlenecek.

Altın Şafak ile ilgili dava
1,5 yıl önce açılmasına
rağmen personel yetersizliği
nedeniyle başlatılamamıştı.

Atina’da, 2013 yılında solcu
rap şarkıcı Pavlos Fissas’ın
Altın Şafak üyesi Yorgos
Rupakias tarafından
öldürülmesinin ardından
Altın Şafak’ın suç örgütü
kapsamına alınması için

Kamu Düzeni Bakanlığı
tarafından çalışma
başlatılmıştı. Yüksek
Mahkeme Savcılığı tarafından
sürdürülen soruşturma
sonucunda, aleyhinde suç
örgütü yönetme ve örgüte üye
olma suçlarından iddianame
hazırlanan Altın Şafak’ın,
arasında parti lideri
Mihaloliakos’un da
bulunduğu 9 milletvekili
tutuklanarak Koridallos
cezaevine konulmuştu.

Mihaloliakos ve
milletvekili Yannis Lagos, bir
süre önce 18 aylık yasal ön
tutukluluk süresini
tamamladıkları gerekçesiyle
şartlı olarak serbest
bırakılmıştı. Halen 4
milletvekili tutuklu bulunan
Altın Şafak Partisi, 25 Ocak
seçimlerinde aldığı 6,28’lik oy
oranıyla 17 milletvekili
çıkarmıştı.

Keramaris: “ANEL üyesi olduğumu
hiç bir zaman gizlemedim”

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü görevine
geçtiğimiz günlerde atanan Panayotis
Keramaris, Bağımsız Yunanlılar
Partisi (ANEL) üyesi olduğunu
belirterek, “ANEL üyesi olduğumu hiç
bir zaman gizlemedim” dedi. 

Gümülcine’den yayın yapan bir
radyo istasyonuna konuşan
Keramaris, bir soru üzerine ANEL
Partisi üyesi olduğunu kaydetti.
Keramaris, “ANEL Partisi üyesiyim.
Bunu hiçbir zaman gizlemedim.
ANEL’in Meriç ilindeki
kurucularındanım. Partinin kuruluş
döneminden itibaren örgütlenmesi

için çalışan insanlardan biriyim.”
diye konuştu.

14 Nisan itibarıyla göreve
başladığını anlatan Keramaris,
müdürlük görevinin kendisi için
sürpriz olduğunu söyledi. Eğitim
politikasını bakanlığın çizdiğini ifade
eden Keramaris, “Eğitim politikasını
ben belirlemiyorum. Bunu bakanlık
belirliyor. Ben yasaları uygulamak
için buradayım. Gerek devlet
eğitiminde, gerekse azınlık
eğitiminde yasaların uygulanması
için çalışacağım. Eğitimin
iyileştirilmesi için çalışacağım.” dedi.  
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GÖNEN Molla, İskeçe’nin Dinkler
köyünden bir genç. Müzik öğretmeni ve
müzik teknolojisi uzmanı. Hayatı, müzik.
Çok küçük yaştan müziğe olan ilgisi, onu
meslek olarak da bu sanat dalına
yönlendirmiş. O, sadece müzik
öğretmeni değil. Aynı zamanda müzik
teknolojisi uzmanı. Batı Trakya Türk
azınlığında bu da bir ilk. 

Küçük yaşta babasının amatör ruhla
bağlama çalmasından etkilenen,
çocukluk yıllarında Almanya’da çalışan
komşusundan yaz aylarında aldığı
bağlama eğitimiyle hayatı müzikle
kesişen Gönen’in vazgeçilmezi olmuş
müzik. 

Kendi emeği ve ailesinin yardımıyla
evin bodrum katını stüdyoya
dönüştüren, mesleği olan müzik
teknolojisi uzmanlığının gerektirdiği
araçlarla adeta küçük bir ses
labaratuvarı oluşturan Gönen Molla,
etrafına müzik sevgisi ve müzik bilgisi
saçan biri haline dönüşmüş. Şimdiden 32
öğrencisi var. Tümü bağlama ve gitar
dersi alıyor. Üniversite eğitimini
tamamladıktan sonra askere giden ve
kısa bir süre önce vatani görevini
tamamlayan Gönen, müzik alanında
çalışmak ve daha da önemlisi üretmek
istiyor. 

Hayatında iki önemli dönüm noktası
olmuş Gönen için. Bu dönüm noktalarını
genç müzisyen şu ifadeleri kullanarak
anlatıyor: “Hayatımdaki ilk dönüm
noktası bağlama ile tanışmam oldu.
Bağlamanın sesi beni çok etkiledi.
Bağlamayı, telli çalgıların atası olarak
kabul ediyorum. İkinci önemli dönüm
noktası ise Türkiye’de konservatuvar
öğretmeni ve bağlama hocası Yaşar
Yokuş’la tanışmak ve ondan müzik
dersleri almamdı. Yaşar hocadan çok şey
öğrendim. Kendisiyle tanışmış olmakla
kendimi şanslı hissediyorum.” 

İnsan ve toplum hayatında kültürün
öneminin çok büyük olduğuna dikkat
çeken Gönen Molla, “Toplum hayatında
da, insan hayatında da kültürün
önemine ve belirleyiciliğine inanıyorum.
Biz eğer azınlık olarak kimliğimizi ayakta
tutabilmişsek, bunu kültürümüze
borçluyuz. Kimlik kültürü, kültür de
kimliği ayakta tutuyor veya etkiliyor.

Kültür denen olay içinde müziğin
önemine inanıyorum. Çünkü, müzik hiç
şüphesiz bir kültür olayıdır. Ben bir
müzik insanı olarak buna tüm
içtenliğimle inanıyorum. Şunu da
söylemek istiyorum ki; toplum olarak,
azınlık olarak kültür alanında ve tabii ki
müzik alanında yapacağımız, daha
doğrusu yapmamız gereken çok şey var.”
diyor.

“BABAMIN BAĞLAMASINA RİTİM
TUTMAKLA BAŞLADI HERŞEY”
Batı Trakya’daki binlerce gençten biri
olan Gönen Molla, 1991 yılında Dinkler
köyünde dünyaya geliyor. İlkokulu kendi
köyünde okuduktan sonra ortaokulu
Kızılcaköy (Polisitos) Ortaokulu’nda
tamamlıyor. 

İki çocuklu bir ailenin çocuğu olan
Gönen, küçük yaşta müziğe ilgi duymaya
başladığını anlatıyor. “Babam okula
gitmeden, müzik dersi almadan, kendi
kendine bağlama çalmayı öğrenmiş. Ara
sıra çalıyordu. Bu nedenle kulağım
bağlama sesine aşina. Beni müzik
konusunda ilk etkileyen kişi babamdı
diyebilirim. İlk önce babamın
bağlamasına ritim tutmaya başladım.”
sözleriyle müzikle tanışmasını anlatan

Gönen Molla sözlerine şöyle devam
ediyor: “10 – 12 yaşlarına gelince müzik
ve bağlama merakım birdenbire arttı.
Babamın köyümüzden bir arkadaşı
vardı. Fakat Almanya’da çalışıyordu.
Almanya’da Türkiyeli müzisyenlerden
bağlama dersleri almış altı yıl boyunca.
Yaz tatili için köye geldiğinde
bağlamasını da getirmiş. Bilinen uzun
saplı değil, kısa saplı Türk usulü bir
bağlamaydı. Bana biraz ders verdi. İlk
gerçek anlamda dersleri ondan aldım.
Bağlamanın sesi beni çok etkiledi. O
günden itibaren bağlamayı elimden
bırakmadım. Allah bana ömür verdiği
sürece de bırakmayacağım.”

MÜZİK AŞKI, ÖDÜLLERİ DE
BERABERİNDE GETİRİYO
Gönen, lise yıllarından itibaren müzikle
içiçe yaşamaya başlar. Gönen şöyle
anlatıyor ilerleyen yılları: “İskeçe’de bir
müzik lisesi olduğunu öğrenir öğrenmez
o okula gideceğimi söyledim aileme.
Müzik lisesi İskeçe’nin Hemetli köyünde.
Bizim köye biraz uzak olmasına rağmen
oraya gitmeyi tercih ettim.” 

Lisede Gönen’in müzik dolu bir
öğrencilik hayatı oluyor. Müziğe karşı
duyduğu sevgi, Gönen’e başarılar ve
ödüller de getiriyor. Örneğin; lise
öğrencisiyken, 2007 yılında Doğu
Makedonya - Trakya eyaletini kapsayan
bir müzik yarışmasında bağlama
alanında birinci oluyor. Tüm müzik
aletleri alanında ise ikinciliği kazanıyor.
Lise eğitimi sırasında Gönen,
yarışmalarda hep derecelere giriyor ve
başarılı bir grafik çiziyor. Gönen, 80
öğrenci arasında aldığı derecelerle,
yaptığı tercihin ne kadar doğru
olduğunu hem kendisine, hem de
etrafındakilere kanıtlıyor.

MÜZİK EĞİTİMİNE 
ÜNİVERSİTEDE DE DEVAM 
Gönen Molla, yaptığı araştırmalardan
sonra üniversitede “Müzik Teknolojisi
Bölümü”nü okumaya karar veriyor.
“Neden müzik teknolojisi?” diye
sorduğumuzda ise şu yanıtı veriyor
Gönen: “2009 yılında üniversiteye
girdim. Konservatuvar mı, yoksa başka
bir bölüm mü diye çok düşündüm.
Konservatuvara gitmiş olsaydım, bir
enstrümana mutlaka yoğunlaşmam
gerekiyordu. Aksi takdirde müzik o kadar
geniş ve büyük bir şey ki, kaybolup
gidersin. Benim okuduğum bölüm,
Yunanistan’da tek. Temel sağlam olursa
o zaman istediğim alanda
uzmanlaşabilirim diye düşündüm.
Müziğe daha genel bakmak istedim. Bu
nedenle müzik teknolojisi bölümünü
seçtim. Mesela sizin dinlediğiniz bir
müzik kaydı o kadar çok geniş bir
kavram ki. Ya da sinemada seyrettiğiniz
filmin ses ve müzikleri o kadar uzun, zor
ve ayrıntılı bir şey ki anlatamam.
Örneğin bir filmin çekimleri beş ay
sürerse, onun ses ve müziklerini yapmak
da bir beş ay daha devam ediyor.”

Gönen, müzik teknolojisi uzmanının
yaptığı işi de şu ifadelerle anlatıyor:
“Müzik teknolojisi uzmanı veya ses
mühendisi; film, radyo, televizyon,
müzik, elektronik ürünler ve bilgisayar
oyunlarına ses üretmek için teknolojileri
yaratıcı şekilde kullanır. Alternatif
olarak, ses mühendisi terimi akustik
mühendisliği alanı içinde çalışan, yeni
ses teknolojileri geliştiren bir bilim
insanını veya mühendisini ifade edebilir.
Benim bir ses teknisyeni olarak
uzmanlık alanım albüm kayıt
çalışmaları, ses yankı tasarımcılığı ve
konserler. Üniversite eğitimi sonucunda
aldığım uzmanlık kısaca bu.” 

“Kültür kimliği, kimlik de 
kültürü ayakta tutuyor”

Toplum
hayatında da,
insan
hayatında da

kültürün önemine ve
belirleyiciliğine
inanıyorum. Biz eğer
azınlık olarak
kimliğimizi ayakta
tutabilmişsek, bunu
kültürümüze
borçluyuz. Kimlik
kültürü, kültür de
kimliği ayakta
tutuyor veya
etkiliyor. 

“ “

GÜNDEM ÖZEL

gundem_926_Layout 1  26.04.2015  16:32  Page 8



GÜNDEMhaber 917 Nisan 2015

KEFALONİA ADASINDA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
İyon Adaları Üniversitesi’ne bağlı olarak
Müzik Teknolojisi Bölümü’nü kazanan
Gönen, İskeçe’den hayli uzaktaki İyon
denizinin en güzel adalardan biri olan
Kefalonia’da eğitimini tamamlıyor. Bu
bölümden mezun olduktan sonra askere
gidiyor. Vatani görevini İgumeniça’ya
bağlı bir köyde tamamlıyor. 

SELİMİYE’NİN MUHTEŞEM 
YANKISI BİTİRME 
TEZİ OLUYOR
Müzik öğretmeni ve müzik teknolojisi
uzmanı Gönen Molla, okulu bitirme tezi
olarak da çok ilginç bir konu seçiyor.
Gönen’in tezi, Mimar Sinan’ın “ustalık
eserim” dediği Selimiye Camii’nde ses ve
yankı üzerine yapılmış bilimsel bir
çalışma. “Selimiye’nin ses ve yankı
tasarımını yapmak inanılmaz bir
deneyim” diye konuşan Gönen, Selimiye
Camii’nin ses ve yankı tasarımını kayıt
altına alarak bir ilki gerçekleştiriyor.
Gönen Molla şöyle anlatıyor bu olayı:
“Okulda herkes bir bitirme tezi yapmak
zorunda. Bu çalışma ses veya yankı
denen olayla ilgili olmak zorunda. Ben
kapalı alandaki bir sesin, Selimiye
Camii’ne aktarılmasını işledim.
Bölgemizden bir din adamının
stüdyomda okuduğu ezanı kayıt ettim.
Ondan sonra bu ezanı Selimiye
Camii’nde okuttum ve kayıt ettim.
Aradaki fark gerçekten çok büyük. Çok
farklı ve çok özel bir yapı Selimiye Camii.
Mimari özelliklerinin yanısıra, ses ve
yankı sistemi muhteşem. Cami ortasında
bir sesin yankısı 13 – 15 saniye sürüyor.
Ben bunları kayıt altına aldım. Yani

Selimiye’nin ses ve yankı tasarımını
çıkardım. Bunun için çok uğraştım. 8 bin
euroluk ve 55 kiloluk bir ekipmanla
üniversitenin olduğu Kefalonia’dan,
Edirne’ye gittim. Yunansitan’daki
üniversiteden yurtdışına cihaz götüren
ve çalışma yapan ilk ve tek öğrenciydim.
Bunun birçok bürokratik işlemleri var.
Bütün bunları tek başıma yaptım.
Bürokratik işlemleri hallettikten sonra
gerekli izinleri aldım ve çalışmamı
gerçekleştirdim. Ben bu çalışmayı
yaptığım sırada Selimiye Camii’nin
içinde hiç kimse yoktu. Kısa bir süre için
de olsa camiye giriş olmadı. Edirne’deki
yetkililere bana sağladıkları kolaylıklar
için ve yardımları için bir kez daha
teşekkür ederim. Sonuçta öğretmenlerim

de yaptığım bitirme tezinden çok
etkilendi. Çalışmam 10 üzerinde 10 puan
aldı.” 

“DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ 
SES VE YANKI ŞİRKETİYLE
İLETİŞİME GEÇTİM”
Yaptığı bitirme tezini dünyaca ünlü bir
şirkete gönderdiğini anlatan Gönen, bu
konuda da şunları söylüyor: “Ben
bitirme tezimi tamamladım . Dünyada
ses ve yankı tasarımı alanında en büyük
şirket olan Altiverb Audio Ease şirketine
mail attım. Selimiye’de yaptığım
çalışmayı gönderdim. Selimiye, ses ve
özellikle yankı konusunda muhteşem bir
yapı. Halılar olmasına rağmen çok güzel
bir yankı var. Halılar olmasa yankı daha
da güzel ve etkili olacak. Şirket, elinde
camiye ait herhangi bir ses ve yankı
tasarımı çalışması olmadığını ve çok
ilgilendiğini söyledi. Bu çalışmayı
benden istedi. Ben de onlardan
dünyanın çeşitli yerlerinden alınmış
yankı sesi programını istedim. Yani bir
bilgisayar programı istedim. Kabul
ettiler. Ben bu dünyaca ünlü şirkete hazır
bir proje vermiş oldum. Sadece program
değil de çok daha fazla şeyler isteseydim
belki de kabul edeceklerdi.” 

KONSERVATUVAR 
ÖĞRETMENİ 
Öğrencilik yıllarında Türkiye’de
konservatuvar öğretmeni Yaşar
Yokuş’dan ders alan Gönen Molla, bu
dönemde müzik bilgisini de
zenginleştirmiş. Kendisi için son derece
önemli olan bu olayı da şöyle anlatıyor
Gönen: “Yaşar hocamız mükemmel bir
öğretmendi. Kendisi bağlama hocası.
Ondan çok şey öğrendim. Altı ay
boyunca bağlama dersleri aldım. Müzik
bilgimi geliştirdim. Farklı yörelere ait
türküleri öğrendim. Çok güzel ve faydalı
bir çalışma oldu. Yaşar hocama her
zaman teşekkür borçluyum.” 

KISA SÜREDE 
32 ÖĞRENCİ
2014 yılında okuldan mezun olduktan
sonra askerliğini de bitiren Gönen Molla,
İskeçe’ye dönüyor. Öğrencilik yıllarının
sonuna doğru harçlığını çıkarmak için
verdiği müzik derslerinin ardından,
öğrenci sayısının artmasıyla Gönen ciddi
bir şekilde müzik öğretmenliğine
girişiyor. Evinin bodrum katını stüdyo
haline getiren Gönen’in kısa sürede 32
öğrencisi oluyor. Bugün Gönen’in,
İskeçe’nin Mursallı köyünden,
Gümülcine’nin Dolapçılar köyüne kadar
geniş bir bölgeden öğrencileri var. Bateri
dersi alan bir kişi hariç, diğerleri
bağlama ve gitar öğreniyor. Hatta
öğrencilerinden birçoğu amatör grup
kurma çalışmaları içinde bulunuyor.

Gönen de birçok grupta yer alıyor. Rock
parçalar çalan “Son Dorack”, Türkçe ve
Yunanca müzik grubu “Acoustologio”,
alternatif rock grubu “The Jah Woo” ile
Türkçe parçalar çalan “Turquaz” birlikte
çalıştığı müzik grupları. “Son Dorock” ve
“Kireççilerli Ahmet”in ise kayıt ve
aranjörlüğünü yapıyor. 

“MÜZİK YOKSA 
RUH DA YOK”
Gönen’e, “Peki bundan sonra ne yapmak
istiyorsun?” diye soruyoruz. Derin bir
nefes aldıktan sonra, “Ben çok şey
yapmak istiyorum aslında” diye başlıyor
sorumuzu yanıtlamaya. Ve şöyle devam
ediyor: “Ben kültürün önemine
inanıyorum. İnsanı da, toplumu da
ayakta tutan kültürdür. Müzik de
kültürün çok önemli bir parçası. Aynı
zamanda sonucu. Biz zengin bir
kültürün parçasıyız. Fakat bölgemizdeki
bu zenginliğin ortaya çıkartılması ve
yaşatılması gerekiyor. Ben aldığım
eğitimle ve kazandığım meslekle büyük
şehirlerde rahatlıkla iş bulabilirim.
Atina’da, Türkiye’de veya Avrupa’da
faaliyet gösteren büyük şirketlerde
çalışabilirim. Fakat ben mesleğimi
burada icra etmek istiyorum. Batı
Trakya’da yaşamak, çalışmak ve üretmek
istiyorum. Amacım, hayalim bu. Bir
süredir müzik öğretmenliği yapıyorum.
Öyle yetenekler var ki, bu alanla uğraşan
ben bile şaşıp kalıyorum. Demek ki bizde
eksik olan şey eğitim. Batı Trakya Türk
azınlığının müzik alanında yetersiz
olduğunu düşünüyorum. Özellikle
İskeçe bölgesinde gençlerin müzikle
uğraşmadığını gözlemliyorum. Kültürel
zenginliğimizin ortaya çıkartılması
gerektiği inancındayım. Eski
türkülerimiz, şiirlerimiz, manilerimiz var.
Bunlar yavaş yavaş yok oluyor. Bunları
ortaya çıkartıp, notalandırmak ve şarkı
haline getirmeyi çok istiyorum. Genel
olarak Batı Trakya Türkleri’nin müzik
kültürüyle ilgili çalışmak ve üretmek
istiyorum. Azınlığımızda müziği
geliştirmeyi ve ilerletmeyi amaçlıyorum.
Hayalim bu. Müzik bir toplumu
anlatabilmek için en güzel ve en etkili
yollardan biri. Ve biz ne yazık ki bu
alanda çok yetersiziz. Aslında müzik
yoksa ruh da yoktur. Ben buna
inanıyorum.” 

Türkçe’nin yanısıra Yunanca ve
İngilizce bilen, bağlama, gitar, piyano,
bass gitar ve drums/davul çalan Gönen
Molla, hem bir müzik öğretmeni, hem de
bir müzik teknoloji uzmanı olarak bilgisi,
birikimi, cesareti ve yeteneğiyle
“topluma ruh vermek isteyen” bir genç.
Gönen ve onun gibi gençler aslında bir
toplumun en önemli kazanımları. Yeter
ki verimli olabilmelerine fırsat verilsin.

Batı Trakya’da
yaşamak,
çalışmak ve

üretmek istiyorum.
Amacım, hayalim bu.
Bir süredir müzik
öğretmenliği
yapıyorum. Öyle
yetenekler var ki, bu
alanla uğraşan ben
bile şaşıp kalıyorum.
Demek ki bizde
eksik olan şey
eğitim. 

“ “
Selimiye Camii’nde
okul bitirme tezini
hazırlarken...

Gönen Molla öğrencileriyle birlikte...
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VETERİNER HEKİMİ

10

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvanlarda 
bitki zehirlenmeleri

Bu haftaki konumuzu,
özellikle sıcakların ani artışa
geçtiği bir dönem olması ve bu
dönemde bitkilerin hızlı
büyümesinden dolayı,
hayvanlarca tüketildiklerinde
ölümlere neden olan bitkisel
zehirlenmelere ayırdık. 

Genelde bitkiler çok çeşitli
zehir içerirler. Özellikle zehirsiz
olarak bilinen bitkiler bu
dönemde hızlı bir büyüme
gösterdiğinden zehirlenmelere
sebebiyet verebilir. Bu nedenle
hayvanların bitki türlerine göre
ne gibi belirtiler göstereceği
hakkında kesin bir şey
söylemek olası değildir.
Bununla birlikte zehirlenme
belirtileri olarak aşağıdaki
noktaları sayabiliriz. Özellikle
bu dönemde merada otlayan
koyunlarda;

- Görünür hiçbir neden
olmadan ani ve anlaşılmaz
hastalık durumları,

- Ateşli durum görülmeden
merkezi sinir sistemi ya da
sindirim organlarında ani
rahatsızlık görülmesi ve sürü
içinde birçok hayvanın aynı
durumda olması,

- Kalbin hızlı atışı, mide ve
bağırsaklarda bozukluk,

- Takatsizlik, koma durumu
ve nefes alma zorluğu,

- Ani ishaller ve ölümler
gözlenebilir.

Bitki zehirlenmesinde
koruma

Bitki zehirlenmesinde tedavi
zordur. Korunma daha önemli
ve daha kolaydır. Korunma,
öncelikle, zehirli bitkinin
tanınmasına, o çevrenin funda,
çalılık, çayır-mera ve
ağaçlarının bilinmesine
bağlıdır.

Bitki zehirlenmelerine karşı
aşağıdaki önlemler
düşünülebilir:

- Koyunların su içmesi ve
yürümesi zehirlenme
belirtilerini hızlandırabilir. Bu
yüzden zehirli bitki yedikleri
şüphelenen hayvanlar sudan
uzak tutulur ve yürütülmezler.

- Aç koyunlar zehirli bitkilere
karşı daha duyarlıdırlar. Bu
nedenle aç koyunların meraya
gönderilmeden önce ot ve
samanla açlıklarının
giderilmesi sağlanmalıdır.

- Koyun otlaklarının
bakımına ve iyileştirilmesine
özen gösterilmelidir.

- Koyunlar yeteri kadar
yararlı bitkiler bulunursa zehirli
bitkileri yemezler. Zehirli
bitkiler aslında daha az
lezzetlidir ya da lezzetsizdirler.

- Koyun otladıkları çevre ve
meralarda zehirli bitkiler
çobanlar tarafından tanınması
gerekir. Zehirli bitki tanınırsa
bunlardan mera temizlenir ya
da bunlara karşı alınacak
önlemler bilinir.

Kimi bitkilerde belirli
devrelerde zehirlidir. Bu gibi
devrelerde koyunlar meraya
gönderilmez.

- Zehirli bitkiler, çoğunlukla
yararlı bitkilerden daha önce
gelişirler. Bu yüzden merada
yararlı ve zararsız bitkiler tam
olarak gelişmeden koyunları
buraya salmamak gerekir.

- Hayvanlar arasında
zehirlenme belirtileri görülür
görülmez, sürü hızla o
bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

Özet olarak, koyunlar
özellikle meradaki bitkiler, ince
yağmurlarla ıslandığı ya da çiğ
ile nemlendiği zaman aç olarak
meraya gönderilmemelidir. Bu
durumda zehirli bitkilerin etkisi
fazla olmakta ve
zehirlenmelere neden
olmaktadırlar.

VETERİNER BAKIŞI

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

18 SİRİZA milletvekili Türkiye vatandaşlarına
72 saatlik vize verilmesiyle ilgili meclise soru
sundu. Soruyu imzalayan 18 milletvekili arasında
Rodop ilinden Ayhan Karayusuf, İskeçe ilinden
Hüseyin Zeybek ve Efstathios Yannakidis, Meriç
ilinden Anastasia Gara, Yorgos Kaisas ve Dimitris
Rizos yer aldı.

SİRİZA milletvekilleri, Türkiyeli turistlere 72
saatlik vize verilmesi konusunu Dışişleri, Maliye,
Altyapı, Denizcilik-Turizm, İçişleri ve İdari
Reformlar bakanlarına yönelttiler. 

Soruda, Türkiye vatandaşlarına Yunanistan’a
yapacakları turistik ziyaretler için kısa süreli giriş
vizesi uygulamasının gerekliliğinin altı çizilerek,
bu sayede Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk
turistlerin sayısının artacağı, bunun da ülke
ekonomisine çok yönlü fayda sağlayacağı

kaydedildi. 
Milletvekilleri ilgili bakanlara şu soruları

sordu:
1- Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti ve Doğu

Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk
vatandaşlarına 72 saatlik vize verilmesi önerisini
bakanlıklar inceleme niyetindeler mi?

2- Meriç’te sınır kapılarının ve Ege adalarındaki
havaalanı ve limanlarının düzenli bir şekilde
hizmet vermesi sağlanması için yeterli personel ve
uygun teknolojik donanımla ilgili planlamalar
nelerdir?

3- Schengen Antlaşması çerçevesinde turizm
için kısa vadeli giriş vizeleri verilmesi sürecinin
uygulanması olanağı ile ilgili Avrupa Birliği
nezdinde ne tür girişimler planlanmaktadır?

Aşağıköy “sağlık hizmeti”ne
kavuşuyor...

AŞAĞIKÖY Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği’nin sağlık hizmeti konusundaki çabaları
sonuç verdi. Hafta bir kez köye gelecek bir
doktorun bölge sakinlerine sağlık hizmeti
vereceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Aşağıköy Azınlığı Kültür
ve Folklor Derneği Başkanı Ferdi Bozali yaptığı
açıklamada, yönetim kurulu olarak öncelikli
amaçlarının köye ve köy halkına kalıcı hizmetler
sunmak olduğunu söyledi.

Dedeağaç Hastanesi’nde doktor olarak görev
yapan Bozali sözlerine şöyle devam etti: “Haftada
bir doktorun köyümüzü ziyaret etmesi bizim için
çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz.
Dernek yönetimine geldiğimiz günden itibaren

sağlık ve tarım alanında, özlellikle de tütün
konusunda halka yönelik çeşitli bilgilendirme
toplantıları yaptık. Yine kötü durumda olan köy
mezarlığını temizleyip bakımını üstlendik. Diğer
yandan derneğin eşyalarıyla ilgili yer sıkıntısı
çekiyoruz. Buna kalıcı bir çözüm bulmak için
uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk
işlerimizden biri köy gençleriyle bir toplantı
yaparak, gençlerin sorunlarını, fikirlerini
dinlemeyi planlıyoruz. Eskiden olduğu gibi
önümüzdeki dönemde de halkı yakından
ilgilendiren güncel konularda uzman kişilerle
bilgilendirme toplantılarına devam etmeyi ve
köye kalıcı hizmetler vermeye devam etmeyi
planlıyoruz.”

Din Görevlileri Derneği
kongreye gidiyor

BATI Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği 27 Nisan
Pazartesi günü 7. olağan genel kurulunu
gerçekleştirecek.

Dernek tarafından yapılan
açıklamada, kongrenin
Gümülcine Türk Gençler Birliği
lokalinde, saat 10:00’da
başlayacağı ifade edildi. 

Açıklamada, iki yılda bir
yapılan kongreye tüm dernek
üyelerinin davet edildiği vurgulandı.

18 SİRİZA vekili 
72 saatlik vizeyi sordu
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YIL 2004... Andy Rubin, arkadaşı Steve
Perlman’ı aceleyle arar. Rubin’in yeni girişimi
Android, tehlikededir. Telefonlar için mobil
yazılım üreten Android, nakit sıkıntısı
çekmektedir ve yatırımcıların da yardım
etmeye niyeti yoktur. Ancak Perlman, bir
miktar nakdi hemen Android’in hizmetine
sunmayı kabul etmiştir.

Perlman bankaya gider ve 10.000 dolar
çekerek tüm bu nakdi Rubin’e verir. Sonraki
gün ise Android’e fon sağlama amaçlı bir
nakit aktarımı daha yapar.

Perlman, Bussiness Insider’a yaptığı
açıklamada bu yardımı neden yaptığını şu
sözlerle açıklıyor: “Bunu yaptım çünkü bu
şeye inandım ve Andy’ye yardım etmek
istedim.”

Rubin, elindeki nakitle Android’i tekrar
rayına oturtma şansı bulur. Bir miktar daha
fon toplamayı başaran Rubin, takımıyla
birlikte Batı ABD’nin teknoloji merkezi olan
Palo Alto, Kaliforniya’da daha geniş bir ofise
geçiş yapar.

Android, bugün itibariyle dünya
üzerindeki tüm telefonların yüzde 85’inde
kullanılıyor. iPhone ve dolayısıyla iOS’un
kullanım oranı ise yalnızca yüzde 11. Şu
sıralar kol saatleri, otomobiller ve TV’lere
girmek için var gücüyle çalışan Android,
gelecekte belki de her türlü cihazın
kullandığı platform haline gelecek. Buna
sobanızdan termostatınıza, koltuğunuzdan
diş fırçanıza her şey dahil.

Rubin’in akıllı telefon piyasasının yüzde
85’ini eline geçirmek için öncelikle
zamanının en değerli, en karlı teknoloji
firmaları olan Microsoft ve Apple’ı yenmesi
gerekiyordu. Android sadece bununla da
kalmamalı, mobil taşıyıcıları ikna etmeli,
telefon üreticilerini Android’in gelecek
vizyonuna inandırmalıydı. Rubin tüm bunları
tek başına değil, Perlman gibi yatırımcıların
ve Google’ın büyük desteğiyle başardı.

Andy Rubin, Silikon Vadisi’ndeki 29 yıllık
kariyeri sırasında birçok şey öğrendi ve tam
bir teknik dahi, aynı zamanda yetenekli bir
işadamı ve lider haline geldi. Bunlar bir
kenara Rubin, ister kod yazmak olsun, ister
yeni robotlar geliştirmek, yeni şeyler
üretmeyi seven bir girişimciydi.

Rubin’in mühendislik becerisi, Google’ın

kampüsünde, Android’in geliştirildiği
Building 44’te açıkça kendini gösteriyordu.
Rubin burada kendine kahve hazırlayan dev
bir robot kolu geliştirmekteydi. Kol, sadece
bir SMS ile harekete geçmekteydi. Kolun
görevi kahve pişirmek olsa da, söylenene
göre otomobilleri kaldıracak kadar güçlüydü.

Rubin’in dahil olduğu projelerden bir
tanesi, Google’ın bahçesinde uzaktan
kumandayla uçan, dev bir helikopter
geliştirmekti. Google’ın mobil ürün yönetimi
bölümünün eski başkanı Sumit Agarwal,
5.000 dolarlık helikopterin kalktığını ancak
ters döndüğünü, Building 44’ün önündeki
çimenlikte paramparça olduğunu söylüyor.

Rubin, Google’da devasa robot projelerine
dahil olmadan çok önce, çılgın fikirlerini
gerçeğe dönüştürebildiğini ispat etme
ihtiyacı duymuştu. Rubin’in 2000’lerin
başlarındaki en uçuk hayallerinden bir
tanesi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi
geliştirmekti.

2000’lerin başlarında telefonların
maliyetinden tanıtımına her şeyi mobil
sağlayıcılar kontrol etmekteydi. Herhangi bir
firmanın gelirlerine ortak çıkmasını
istemiyorlardı - çoğunlukla bu yüzden
Rubin’in fikri imkansız olarak
değerlendiriliyordu.

Mobil sağlayıcı sistemi kapalı olsa da,
Android açık kaynaklı bir işletim sistemi.
Burada “açık kaynaklı”, isteyen firmanın
kaynak kodunu alıp, onu kendi ürününe
uyarlayarak veya değiştirerek ücretsiz olarak
kullanabileceği anlamını taşıyor.

Rubin, Android’i ilk başta kameralar için
geliştirmeye çalışmış olsa da, yatırımcıların
ilgisini çekemedi. Bunun ardından daha önce
WebTV’nin arayüzünü tasarlayan Chris White
ve eski T-Mobile pazarlama yöneticisi Nick
Sears ile bir araya geldi. Telefonlar için açık
kaynak kodlu bir işletim sistemi oluşturmak
istediğini açıklayan Rubin’in takımına daha
sonra, Google Ventures’ın Batı yatırım
takımından Rich Miner da katıldı.

Android takımı fikirlerini risk
sermayedarlarına açıkladığında ilk iş planı,
yazılımı telefon üreticilerine ücretsiz olarak
sunmaktı. Bu iş modeli, mobil sağlayıcıların
ilgisini çekmek üzere tasarlanmıştı. Ancak
sorun, sağlayıcıların sektörün kontrolünü

elinden bırakmak istememesiydi. Örneğin
Rubin’in ilk telefonu T-Mobile Sidekick,
ancak T-Mobile’ın onun markasını
değiştirerek satmayı kabul etmesiyle gerçeğe
dönüştü. Sidekick’i kullanan gençlerin
çoğunun Rubin’in şirketi Danger’dan haberi
yoktu.

Rubin’in planında tabi ki mobil
sağlayıcıların kendi ürünlerini ve
hizmetlerini istedikleri gibi tanıtmaları vardı,
ancak mobil piyasadaki kontrolün bir kısmını
Android’e bırakmaları gerekiyordu. Bu fikir,
mobil sağlayıcılar tarafından kolay kolay
kabul edilmeyecekti.

Devrilmesi mümkün olmayan bu ortam,
herhangi bir CEO’yu zorlayabilirdi... Rubin
hariç. Bir kaynağa göre Rubin, zorlu
sağlayıcılardan biri için “İşler çok kötü
gittiğinde bile, hiçbir zaman vazgeçmezsiniz”
demişti. Rubin’e göre bu işlerin işleyişi
böyleydi, çünkü bu şekilde inşa edilmişti.

Birçok kişi Rubin’in çıldırdığını
düşünüyordu ancak Android, analistlerin
tahminlerine göre 2014’te sevk edilen 1
milyardan fazla telefonda yüklü
bulunmaktaydı.

Rubin’in fikri çoğunlukla çılgın olarak
değerlendirilse de, onu ilk zamanlarından
itibaren destekleyen bir kişi daha vardı: Larry
Page.

Google’ın eş kurucusu Page, Rubin’in
Android projesini ilk öğrendiğinde Google’ın
ürün bölümünün başkanıydı. Page, bir
Google yöneticisinden Rubin’e ulaşmasını
istedi - bu belki de Rubin’in hayatındaki en
önemli telefon olacaktı.

Google, Rubin’e Android’den haberdar
olduğunu ve “yardım” teklif etmek istediğini

söyledi. Page, Rubin ile Standford
Üniversitesi’ndeki bir panelde tanışmışlardı.
Rubin ve Sears, 2005’in Ocak ayının ilk
haftasında Google’ın Mountain View’daki
merkezine giderek Page ve Google’ın diğer eş
kurucusu Sergey Brin ile bir araya geldiler.
Google Ventures danışmanı ve firmanın ilk 10
çalışanından Georges Harik de buradaydı.

Rubin’in eski projelerinin konuşulduğu,
eğlenceli denebilecek toplantıdan tek bir şey
açığa çıktı: Google, Android ile
ilgilenmekteydi. Ancak bunun nedeni tam
olarak belli değildi.

Google, 45 gün sonra Rubin’i tekrar
aradığında Page’in amacı ortaya çıktı. Bu
seferki toplantıya Android’in dört kurucusu
da katıldı ve Google’a yazılımın bir
prototipini gösterdiler.

Harik, lafı dolaştırmadan Google’ın
Android’i satın almak istediğini söyledi.
Ancak Android’in kurucuları ayrı
düşmüşlerdi. Chris White ve Sears’a göre
Google tarafından satın alınmakta sorun
yoktu. Ancak şu an Google Ventures’ta
çalışan Rich Miner, firmanın küçük kalmasını
istedi. Sonuç olarak Android, Google’ın 50
milyon dolar olduğu iddia edilen teklifini
kabul etti. Google ile ilk kez Ocak’ta buluşan
takım, 6 ay sonra, 11 Temmuz 2005’te
Googleplex’e taşındı.

Android gelene kadar Google’ın
telefonlardaki amacı, uygulamalarını diğer
üreticilerin telefonlarına ulaştırmaktı.
Android’in amacı ise Google uygulamalarını
diğer plaformlara sunmanın yanında,
Google’ın hizmetlerini dağıtmak üzere kendi
sistemini geliştirmesiydi.

Android’in hikayesi
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SOLDANSAĞA

1) Açgözlülük – Güldeste, antoloji 2) Avuç içi – Alev,
yalaz – Nam, şöhret 3) Taze olmayan – Damla 4) Gözün
renkli bölümü – Nikel’in simgesi – Tavır, davranış 5)
Köpek – İktisat 6) Bıçak bileme aracı – Çığır, tarz, cins 7)
Taneli bir meyve – Mektup – Altın’ın simgesi 8) Az
miktarda yeme – Su yosunu 9) Terbiyum’un simgesi –
Tantal’ın simgesi – İddia, tez 10) Boksta bir yumruk –
Manganez’in simgesi 11) Tutacak – Boğa güreşi alanı 12)
Az derin, geniş, düz kap – Bir ağırlık ölçüsü birimi 13)
Doğum yaptıran kadın – Palamut, torik gibi balıklardan
dilim dilim kesilerek yapılan salamura 14) Olumsuz,
negative – Ahize. 

YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Doğal – Kısa hatırlatma yazısı – Bayrak 2) Baştan
çıkarma, doğru yoldan saptırma – (halk dili) Ucu sivri bir
çeşit takoz – Berilyum’un simgesi 3) Sıvı – Arka, geri –
Tekerlekli ayakkabı 4) Gece bekçisi – Elçilik uzmanı 5)
Çizgi – Baskül – Kumaşta kıvrım 6) Havacı ve pilotlar için
yayınlanan bülten – Para saklanan çelik dolap 7)
Durgun, dingin – Bağırsakları tutan karın iç zarı 8) Üzme,
sıkıntı verme – Tırnak cilası – Tanrı tanımaz kimse –
Oyunda kağıt atma sırası 9) Edebi eserde işlenen
düşünce – Yabani hayvan yakalam işi – (felsefe)
Uyulması gerekn kural, düzgü 10) Başpapaz – Su sığırı
11) (felsefe) Fikir – Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan
parlak deri – Baştaki kıllar.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Amonyak, Aka 2) La,
Bürokrat 3) Eda, Kaya,
Ra 4) Maval, Uğraş 5)
Lagün, Nar 6) Ayn,
Katık 7) Vaat, Na, Sek
8) Kodeks, Li 9) Ak, Rb,
Süit 10) Tamu, Bitkin
11) Donma, No 12) Kar,
Enginar 13) An, Vatan,
Ni 14) Panel, Gelin.
Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Alem, Avrat, Kap 2)
Madalya, Kadana 3)
Avanak, Mor 4) Nb, Ag,
Torun, Ve 5) Yüklük,
Db, Meal 6) Ara, Nane,
Bant 7) Koyu, Taksi,
Gag 8) Kağnı, Sütnine
9) Ar, Raks, İkon 10)
Karar, Elti, Ani 10) Ataş,
Ski, Narin.
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Anne bir bebek için önce her
şey anlamına gelir. Yani hem
kendini, hem dünyayı onun
üzerinden tanımladığı
varlıktır. Hem nesne, hem de
tüm çevredir. Bu duygu anneye
bazen ideal, mükemmel olma
baskısını, sürekli hata yapıyor
ya da yapacak olma kaygısını
beraberinde getirebiliyor. 

Oysa şu da bilinen bir
gerçektir ki, ideal insan
olamayacağı gibi, ideal, tam,
mutlak doğru bir anne de
yoktur. Winnicot, “yeterince iyi
anne” kavramından bahseder;
elinden geleni yapan, bebeğinin
ihtiyaçlarını karşılayan anne… 

Başlangıçta anne ve çocuk
dış dünyadan farklı, ikili bir
dünya içindedir. Baba, anne ve
çocuk arasında yaşanan
neredeyse iç içe geçmiş bu
yakınlıkta bir
tampon görevi
görür-görmelidir.
Annenin de desteği
ile baba da çocuğun
ilgi alanına girer.
Sonra yavaş yavaş
açılan bu yoldan,
diğerlerine yönelir;
kardeşlerine, büyüdükçe
arkadaşlarına, okul
arkadaşlarına, iş
arkadaşlarına ve en sonunda
eşine. 

Kadınlar ve erkekler
duygusal, fiziksel, hormonal
olarak farklı iki cinstir ve belki
de bu farklılık dünyayı
ilginçleştirir. Ayrıca iki ayrı
cinsin anneleriyle kurdukları
ilişki biçiminde de kendine
özgü farklılıklar vardır. Kız
çocuğu doğal olarak
babalarından çok annelerine
benzer. Ve kız çocukların
anneden ayrılıp bağımsızlaşma
süreci erkek kardeşinden biraz
daha zorlu olabilir. 

Empati kurma konusunda
kadınlar erkeklerden daha
yeteneklidirler. İki tarafı keskin
kılıç olan bu yetenek bazen
engelleyici bir etkiye sahiptir.
Kadın annesinin arzusunu

bazen kendininkinden daha
fazla önemseyebilir,
farkında olmadan kendini
onu rahatlatmaya,
korumaya, mutlu etmeye
adayabilir. Ve nihayetinde bu
davranışsal kalıbı öteki
ilişkilerine de taşıyabilir. 

Aynı cins olmanın getirdiği
özdeşleşme dışında kültürel
özelliklerin de etkisi ile anneler
bazen kız çocuklarına daha
fazla bağlanırlar. Aile içinde
yaşanan sorunlar karşısında
küçük yaştan itibaren kız
çocuğunun annenin dert ortağı
olduğu, olayların içine çokça
çekildiği sıklıkla görülen bir
durumdur. Ve küçük kız
büyüyüp yeni ilişkiler kurmaya
başlayınca “en iyi arkadaşını”
yani annesini yalnız
bırakmaktan dolayı suçluluk
duyar. 

Annenin kendi ayrılık
kaygılarını çocuğuna, sıklıkla

da
kızına

aktarması, ona
bağımsızlığı öğretmekte

yetersiz kalması yetişkinlikte
kadının pek çok sorun
yaşamasına sebep
olabilmektedir. 

Herkes yaşamındaki en
önemli kişi olan annesiyle
mutlu, bağımlı değil ama iyi
bağlara dayalı bir ilişki
kurmak ister, ama gerçekte
ideal olana erişmek zor, bazen
olanaksızdır. Çoğu zaman da
çatışmalar şu andaki anneyle
değil, geçmişteki anneyle
yaşanır. Onları değiştirerek şu
anda yaşanan sorunlara
çözüm bulunacağı zannedilir.
Oysa yetişkin düzeyinde artık
yapılması gereken geçmişteki
ilişkilerin dinamiğini ve bunun
şu andaki etkilerini, ilişki

kalıplarını anlamaya
çalışarak bunları daha

sağlıklı olanla değiştirmek,
dönüştürmek olmalıdır.
Yetişkin sorumluluğunda kişi
artık eksik olduğunu gördüğü
şey her neyse onu
tamamlamanın yollarını
bulmayı amaçlar. 

Yetişkin kadın, içindeki
küçük kız çocuğuna dair
yetersizlikleri onarabilecek
yaratıcı güçlerini, üreticiliğini,
diğerleriyle olan yapıcı
ilişkilerini devreye sokarak
onarımını gerçekleştirebilir.
Farkındalık kazanmak ve bu
gücü devreye sokmak her
zaman mümkündür. Kadın bu
bilgilerini ve bilgeliğini kendi
kızına ve çevresindeki diğer
kadınlara aktarıp model ve
rehber olabilir.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Herkes yaşamındaki en
önemli kişi olan annesiyle
mutlu, bağımlı değil ama
iyi bağlara dayalı

bir ilişki kurmak ister, ama
gerçekte ideal olana
erişmek zor, bazen
olanaksızdır.

Anne kız ilişkisinde
sorunlar ve çözümleri

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Kakaolu kat için malzemeler

½ litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı nişasta
½ su bardağı toz şeker
1 paket vanilya

Frambuazlı yoğurt katı 
için malzemler 

1 kase bebe bisküvisi
400 gr. süzme yoğurt
5 yemek kaşığı pudra şekeri
½ su bardağı frambuaz püresi
½ su bardağı bütün frambuaz

Hazırlanışı
Kakaolu muhallebi için tüm
malzemeleri bir tencereye alıp
karıştırın ve ocağın üzerine alıp,
muhallebi kıvamına gelinceye

kadar pişirin. Ardından kaplara
bölün. üzerine bebe bisküvilerini
kırarak paylaştırın.

Yoğurtlu kap için, süzme yoğurt,
frambuaz püresi ve pudra şekeri-
ni karıştırın. Kakaolu katın üzerine
dökün ve bütün frambuaz
parçalarını içine serpiştirip üzer-
ine de koyarak süsleyin.

Kakaolu Frambuazlı Cup

Foto: Recep Molla
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Cildinizin daha canlı ve temiz
görünmesini sağlamak için her gün
güzellik salonlarına taşınmanıza
gerek yok. Yüz masajına mı
ihtiyacınız var? Evde kendiniz,
mevcut rutininize uydurarak
yapabilirsiniz. 

Yüz masajı kan dolaşımını artırır
ve bu da cildinizin daha canlı bir
görünüm kazanmasına, lemfatik
boşaltım da denilen yöntemle
hafifleyip ışıldamasına yardımcı olur.
Sabahları en sevdiğiniz cilt temizleme
sütünü kullanarak ya da akşamları
bir miktar cilt serumu ya da
nemlendirici yardımıyla yüzünüze
masaj yapabilirsiniz. İhtiyaç
duyduğunuz her an kendi masaj
terapistiniz olabilirsiniz. Farkı
hissedeceksiniz. Nasıl mı?

1. Cildinizi temizleyerek başlayın.

Önce temizleme jeliyle cildinizi
temizleyin. Sonra ister yine bu jeli,
ister bir miktar nemlendirici ya da
masaj yağını parmak uçlarınıza
damlatıp kayganlaşmalarını
sağlayın. Kuru parmakla masaj
yaparsanız cildinize zarar verirsiniz.
Parmaklarınızı cildinizin üzerinde
hareket ettirmeye başlayın.
Gerektikçe parmaklarınıza yeniden
jel, krem ya da yağ damlatın.

2. Hareket yönü

Parmak uçlarınızı önce
burnunuzun üzerine yerleştirin ve
yanaklarınızın üzerinden geçirip
kulaklarınıza doğru hareket ettirin.
Sonra aynı şekilde başlayıp
boynunuza doğru başka bir hat daha
oluşturun. Kulaklara doğru giden
hatta, kulak deliklerinizden hemen
önce, boyna giden doğru hatta da
yaka çizginize kadar masajı
sürdürün. Bu hareketi beş-on kez
tekrarlayın.

3. Çene hattı

Çene hattınıza doğru
parmaklarınızı hareket ettirerek
kulaklara kadar masaj yapın. Bu
bölgeye masaj yaparken hafifçe
bastırabilirsiniz. Bu şekilde çene
hattınızda kan basıncını hızlandırmış
olacaksınız. Bu hareketi de 5-10 kez
tekrarlayın.

4. El üstüyle masaj

Ellerinizin üst bölgesine birkaç
damla yağ ya da nemlendirici
damlatın. Sonra her iki elinizi çene
kemiğinizin altına yerleştirin ve
kulaklarınızın arkasına doğru
hareket ettirin. Bu hareketi de 5-10
kez tekrarlayın.

5. Boyun

Her iki elinizle yumuşakça boyna
doğru masaj hattını genişletin.
Parmaklarınızı çeneden başlayıp
boyna doğru hareket ettirin. 5-10 kez
tekrarlayın. Sonra aynı hareketi,
boyundan çene altına doğru ters
yönde 5-10 kez daha tekrarlayın.

6. Dudaklar ve burun

İşaret ve orta parmaklarınızı
burnunuzla dudaklarınız arasında
kalan bölgeye yerleştirin. İki tarafta
da minik daireler çizerek merkezden

dudak hattınızın dışına doğru
ilerleyin. Bu hareket üst
dudaklarınızın yanı sıra, ağzınızın
yanında ve yanaklarınızda kan
dolaşımını canlandırır. 5-10 kez
tekrarlayın.

7. Elmacık kemikleri

Parmaklarınızı burnunuzun iki
yanına yerleştirin ve minik dairesel
hareketlerle yanaklarınıza doğru
kaydırın. Bu hareket burnunuzun
üstünde ve kenarlardaki yanağa
bekleyen köprülerde kan dolaşımını
hareketlendirir. 5-10 kez tekrarlayın.

8. Gözler

Gözler hassasiyet gerektirir. Orta
parmağınızı gözlerinizin hemen
altına yerleştirin. Göz halkalarınızın
hatlarını takip ederek dış hatta doğru
parmaklarınızı kaydırın. Göz
çeperinizin dışına fazla çıkmamaya
çalışın. Bu hareket gözlerinizin
etrafında yumuşak bir hat oluşturur.
5-10 kez tekrarlayın.

9. Alın

Parmak uçlarınızı alnınıza
yerleştirin. Minik dairesel
hareketlerle ortadan dış hatlara
doğru ilerleyin. 5-10 kez tekrarlayın.

10. Şakaklar

Parmaklarınızı kaşlarınızın
üstünden şakaklarınıza doğru
kaydırın. Sonra aynı noktadan önce
saç çizgisine oradan yine şakaklara
doğru hareket ettirin. 5-10 kez
tekrarlayın.

Yüz masajını günlük güzellik
rejiminizin bir parçası olarak görün.
Beş dakika harcamanız ve cildinizi
biraz ferahlatmanız güzelliğinizin

yaşam boyu sürmesini sağlar. Seneler
geçse de gençliğinizi korursunuz. Bir
kadın başka ne ister ki?
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Yüz masajınızı ihmal etmeyin!

4 soru cevapla cilt bakım sırları
Cildi ışıl ışıl parlayan kadınlara imrenerek mi

bakıyorsunuz? Üzülmeyin, siz de bunu başarabilirsiniz!
Sizlere, 4 soruda cilt bakım sırlarını açıklıyoruz. Dikkatle
okuyun, unutmamak için not alın ve her gün tekrar edin. 

MAKYAJLI UYUSAM 
NE ZARARI VAR? 
Güzelliğinizi öne çıkarmak için güne başlarken şahane

bir makyaj yaptınız, oradan oraya koşturma, çalışma
derken yorgun argın eve geldiniz ve kendinizi bir an
evvel yatağa atmak istiyorsunuz. Ama bir dakika durun!
Makyajınızı temizlediniz mi? Cildinize yapabileceğiniz en
büyük kötülük makyajla uyumaktır, çünkü gece boyunca
cildiniz nefes alamaz ve hücrelerini yenileyemez.

Makyaj yaptığınız her günün sonunda sadece beş
dakikanızı ayırarak cilt türünüze uygun ürünlerle
cildinizi temizleyin ve cildinizin kendini yenilemesine
yardımcı olmak için
nemlendirici ve onarıcı
krem kullanın.

GÜNEŞ GERÇEKTEN
ZARAR VERİR Mİ? 

Güneşin en tepede
olduğu öğle saatlerinde
korunmasız dışarı çıkmak
cildinizin yıpranmasına,
yaşlanmasına neden olur
ve evet güneş ışınları
zararlıdır. Güneşe karşı
koruyucu krem
kullanmadığınızda
cildinizde lekeler oluşabilir,
gerginliğini kaybedebilir.

Günlük hayatta 15 faktör korumalı güneş kremlerini
kullanarak cildinizi koruma altına alabilirsiniz. Sadece
yüzünüze değil ellerinize de güneş koruma kremi sürmeyi
unutmayın!

UYKUNUN CİLDİMLE İLGİSİ VAR MI?
Yapılan araştırmalarla yetişkinlerin 8 saat boyunca

kesintisiz uyumaları gerektiği sonucuna ulaşıldı. Düzenli
ve yeterli uyumadığınızda cildinizin gece yenilenme
fırsatını kaçırmış olursunuz; yüz ve göz çevresinde
şişlikler meydana gelebilir.

İdeal olarak 8 saat uyumalısınız. Büyüme hormonu
uykunun son aşamasında devreye girer ve cilt yüzeyini
parlaklaştırıp, cilt tonunu düzenlemeye yardımcı olur.
Ayrıca, bedeniniz dinlenir ve gününüzü enerjik ve zinde
yaşarsınız.

KREM KULLANMAK 
ÖNEMLİ Mİ?
Cilde gerginlik,

parlaklık ve renk veren
kolajen, 30’lu yaşlardan
sonra daha az
salgılanmaya başlar.
Cildinizin kolajen
üretimini desteklemek
için retinol veya retinoid
içeren kremler
kullanmalısınız.
Retinollü kremler,
kolajen sentezini uyarır
ve kolajen üretimini
destekler. Özellikle gece
kremlerinin retinollü
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Kolesterol ile
ilgili bilinmesi
gerekenler

YETERLİ ve yeterli sürede uyuyamamak,
çalışanların performansını etkiliyor. Gün içinde
yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk, dikkat ve
konsantrasyon bozukluğu ile unutkanlığa yol
açan uykusuzluk, erişkinlerde sıklıkla rastlanan
bir sorun. 

Uyku, dinlenmemizi, vücudun kendini
yenilemesini ve öğrendiğimiz bilgilerin
kaydedilmesini sağlayan, organizmamız için
vazgeçilmez fizyolojik bir süreç. 

Uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik, duygu
durumda çökme, huzursuzluk, bilişsel
fonksiyonlarda etkilenme, gün içi uykululuk,
motivasyon kaybı, enerjide ve girişkenlikte
azalma, uyku eksikliğine bağlı gerginlik ve uyku
hakkında kaygı gibi durumlara yol açıyor. Bazı
hastalarda baş ağrısı, sindirim sistemi
şikayetleri görülebiliyor. Kronik uykusuzluk
hayat kalitemizi azaltarak, işte, trafikte kazalara
veya hatalara yatkınlığa sebep olabiliyor.

Bunların yanı sıra uyku problemleri,
depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi
psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlığı da
arttırıyor. Kalp krizi, felç, hipertansiyon gibi
hastalıkların ortaya çıkmasına da sebep
olabiliyor. Yeterli ve kaliteli uyku için “uyku
hijyeni”nin önemli olduğunu vurgulayan

uzmanlar, “Odanızın konforunu, uyku için
ayırdığınız vakti, yaşam koşullarınızı, sigara ve
kahve gibi uyarıcı maddeleri kullanım sıklığınızı
lütfen gözden geçirin. Uykuyla ilgili sorunlarınız
devam ediyorsa mutlaka uyku hastalıkları ile
ilgilenen bir uzman ile görüşün” diyor.

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ
Stres, zihni meşgul eden çözümlenememiş
sorunlar, iş veya özel hayattaki konular birçok
kişide uykusuzluğun temel sebepleri olarak
karşımıza çıkıyor. Özellikle çalışan kesimde iş
yoğunluğu, dinlenme için kalan vaktin az
olması, evde iken çocuk ile ilgilenme, yapılması
gereken başka işlerin olması gibi sebeplerle
uykuya ayrılan vakit de yeterli olamıyor.

Huzursuz bacak sendromu da, uykuya
dalmayı güçleştiriyor ve gece içi uyanıklıklara
yol açabiliyor. Uykuda görülen periyodik bacak
hareketleri, solunum ile ilgili sorunlar, uykuda
yürüme-konuşma, kabuslar, uyku davranış
bozukluğu, uykuda yeme bozuklukları gibi diğer
uykuyla ilişkili bozukluklar da kaliteli bir uyku
uyumamıza engel olur. Ayrıca özellikle küçük
çocukları olan annelerin çocuktaki uyku
problemleri nedeniyle sık olarak uykuları
bölünüyor.

Verimliliğin anahtarı uykuda!

SAĞLIKLI bir yaşam için
kolesterol seviyesinin kabul
edilebilir sınırlarda tutulması
çok önemlidir. 

İlaç kullanımındaki en
önemli yanlış; sigarayı bırakma,
diyet ve egzersizle kolesterolün
ne kadar düşürülebileceği
değerlendirilmeden hastanın
ilaçla tedavi kapsamına
alınmasıdır. Çünkü kolesterol
ilaçlarının gereksiz kullanımı,
hasta için zararlı olabilir. 

KOLESTEROL VÜCUT 
İÇİN GEREKLİ 
Kolesterol; vücutta karaciğer
tarafından birçok hücre ve
hücre içi yapının bileşiminde
yer alan, hormonlarda ve diğer
vücut fonksiyonlarında önemli
rol oynayan yapı taşıdır.
Kolesterolün olmaması halinde;
sinir ve sindirim sistemi ile
cinsel fonksiyonlar olumsuz
etkilenir. Özellikle çocukluk
çağındaki beslenme
kolesterolden zengin olmalıdır.
Özellikle bu dönemdeki
kolesterol eksikliği gelişme
bozukluğu ve zeka geriliğine yol
açabilir. Ancak sağlıklı bir
yaşam için kolesterol düzeyinin,
olması gereken seviyede
tutulması çok önemlidir.  

KOLESTEROL DEĞERLERİ
KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
Kolesterol değerlerinin kabul
edilebilir ölçülerde olması
kişinin özelliğine göre değişir.
Kalp hastalığı kanıtlanmış
kişilerde, kötü huylu kolesterol
(LDL) değeri 100’ün altında
olmalıdır. Kalp hastalığı
olmayan ancak yüksek risk

faktörleri olan kişilerde de LDL
değerinin 130’un altında olması
hedeflenir. Kalp hastalığı
olmayan ve risk faktörleri
bulunmayan kişilerde HDL 60
veya üzerindeyse, LDL değerini
130’un altına indirmek gerekli
değildir. Kolesterolün; iyi  huylu
(HDL), kötü huylu (LDL) ve alt
grupları vardır. Bunların
seviyeleri ve birbirlerine oranı
hastalık gelişiminde
belirleyicidir. En önemli damar
sertliği nedeni, HDL’nin düşük
LDL’nin yüksek olmasıdır. Pek
çok parametre içinden en sık söz
edileni LDL seviyesidir. Ancak
kişinin total kolesterolü yüksek,
bunun yanında HDL’si de
yüksekse, LDL için tedavi
gerekmeyebilir. 

YÜKSEK KOLESTEROL
KONTROL ALTINA
ALINMALIDIR
Kolesterol seviyesinin artışı,
damar sertliği ve beraberinde
kalp damar hastalıklarının
oluşmasına zemin hazırlar.
Kolesterolün uygun seviyeye
düşürülmesi, damar sertliğinin
kontrol altına alınmasında
önemli bir yarar sağlar. Damar
sertliği yalnızca kalp damar
hastalıklarında değil; beyin,
bacak, böbrek ile vücuttaki
bütün damarlarda hasar
oluşumuna, yani damar
tıkanmasına yol açabilir. Yüksek
kolesterol tedavisinde hasta
laboratuvar testleri ile birlikte
kardiyoloji uzmanı tarafından
yakın takipte olmalıdır. LDL
değerinin düzeyi, olması
gereken kolesterol seviyesinde
belirleyicidir. Tedavide ideal

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Biraz daha uzak

görüşlü ve öngörülü
olmaya gayret etmelisiniz.

Düşünmeden harekete geçmek bazı
pişmanlıklara neden olabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kontrol

edemediğiniz durumlar öne
çıkabilir. İstikrar aradığınız ikili

ilişkilerde  artık sorumluluk
almak, paylaşımları güçlendirme
zamanı.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sosyal olanakların
arttığı ve size destek verecek

kişilerin hayatınıza girdiği
görünüyor. Biraz çaba ve cesaretle çok
iş çıkarabilirsiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kendinizi

öne çıkarmak konusunda yeni
adımlar atmanız,

çalışmalarınızla dikkat çekmeniz
mümkün. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Eğitim hayatınızı

yeniden tasarladığınız bir
dönem olabilir. Yabancılarla ilgili
konuların, yolculukların öne çıkması ile
karar değişiklikleri içindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Kendi kaynaklarınız üzerinden
ilerlemeye çalışmalısınız.
Başkalarından beklenen
maddi destekler ani krizlere

yol açabilir. Ödemeler, borç
alacak konularınızı yeniden
düzenlemekte kararlı olmalısınız.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Kişisel
haklarınızı korumak,

beklentilerde akılcı
olmak gerek. Yakın ilişkilerde
aşırı fevri olunmamalı. Kışkırtan
gelişmelere dikkat edin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Çalışma
koşullarında oldukça

zahmetli ve hareketli bir
dönem. Enerjinizi kontrollü

kullanmak, ani değişiklikleri sakin
karşılamak gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Değişik spor aktiviteleri ya da
sizi rahatlatan hobilerle vakit
geçirebilirsiniz. Aşk

ilişkilerinizde riskli durumlarla
karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Artık tamamen aileye ilişkin
konularla ilgilenmeniz
gerekecek. İş hayatında

yaşanan aksaklıklara dikkat. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Pek çok konuda düşünceleriniz
yenileniyor. Düşündüğünüz
yolculukların aniden ortaya
çıkması ile planlarınız

değişebilir. Eğitim hayatınıza ilişkin
önemli adımlar atmaya
başlayabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Bütçenizi
toparlamak ve kişisel
yeteneklerinize

güvenmek durumundasınız. Yeni
kazanç yolları aradığınız bu dönem
şansınızı biraz zorlamakta yarar var. b

u
rç
la
r.
..

olarak hedeflenen
LDL’nin bypass olan
veya koroner
anjiyoplasti
geçirenlerde, diyabet
hastalarında ve 65 yaşın
üstünde olan
kadınlarda 100’ün
altına düşmesidir.
Bypass veya koroner
anjiyoplasti geçiren
hastalarda son yıllarda
80 hatta 70’e kadar
düşürülmesi tavsiye
edilmektedir. 

Yaşam tarzı
değişikliği yeterli
değilse ilaç gerekebilir  

Diyet ve egzersiz gibi
yaşam tarzı
değişikliklerine rağmen
kolesterol seviyesi belli
bir düzeye çekilemeyen
hastalarda, ilaçla tedavi
gerekli olabilir. Ancak bu
durum kolesterolü normal
seviyede olan kişiler için geçerli
değildir. 

Kolesterol ilaçlarının yerinde
ve doğru kullanımı çok

önemlidir. Kolesterol yüksekliği
tedavisi mutlaka yaşam
şartlarındaki değişiklikle
birlikte olmalıdır. Bu olmadan
uygulanacak ilaç tedavisi iyi bir
çözüm değildir. Etkili olan her
ilacın da aynı değerlerde

istenmeyen etkileri olabilir.
Kolesterol ilaçlarının da binde
bir oranında olan bazı yan
etkileri bilinmektedir. Ancak
ilaçların kesilmesi ile bu
sorunlar ortadan kalkar ve
kalıcı hasara neden olmaz. 
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Şahin’de 
Paskalya töreni
şaşkınlık yarattı

İSKEÇE’nin Şahin köyünde ilginç bir
olay yaşandı. Hıristiyan vatandaşın
yaşamadığı Şahin’de Paskalya ayini yapıldı
ve Epitafios (Hz. İsa’nın mezarını sembolize
eden özel yapı) köy sokaklarında gezdirildi. 

Şahin’deki ayin ve Epitafios, 10 Nisan
Cuma günü İskeçe Emekli Subaylar
Derneği tarafından organize edildi.
Paskalya ayinine dağlık bölgedeki askeri
birliklerde görevli subay ve askerler, Şahin
polis karakolu memurları ve otobüsle

İskeçe’den Şahin’e gelen 55 vatandaşın
katıldığı bildirildi. Ayine katılan kalabalık,
daha sonra Epitafios’u Hıristiyan inanışına
göre Şahin sokaklarında gezdirdi. 

Hıristiyan vatandaşın yaşamadığı köyde
yapılan sözkonusu ayin ve Epitafios’un köy
sokaklarında gezidirilmesi sosyal medyada
tartışma konusu oldu. Yapılan yorumlarda
hareketin tahrik edici olduğu ve
provokasyona açık bir girişim olduğu
savunuldu.

15

Ruh...

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

Ç
anakkale Savaşları’nın 100.
yılında tarihin okunması,
günümüzün ihtiyaçları da göz

önünde bulundurulduğunda daha bir
önem kazanmakta. Teşbihte hata
olmaz; bedenin ruhu neyse, insan
kalabalıklarının bir şuur etrafında
toplanarak bütünlük oluşturması da
odur. Mahluk nasıl ruhla bir anlam
ifade eder insan olursa, güruh da
şuurla bir anlam kazanır toplum olur,
millet olur... Ruhun ve şuurun
tekamülünde “büyük” hadiseler ve bu
hadiselerle “büyüyen” şahsiyetlerin
de olması gerekir.

Balkan Savaşları’nın Türk milletinin
ortaya çıkışında nasıl travmatik bir
etkisi varsa, Çanakkale Savaşları’nın
da Türk milletinin zamanın ruhunu
kesbeden bir şuurla vücut bulmasında
inkar edilmez bir yeri vardır. Tarihin;
olguları, günün ihtiyaçları
doğrultusunda okuma olduğu
herhalde yadsınamaz. Onun için
aydının, geçmişte yaşanmış olgulara
bugün yüklediği anlam tarih; bu
anlamla ortaya çıkan toplumsal
perspektife de tarih şuurudur
diyebiliriz.

Birinci Balkan Savaşı, iki ay bile
sürmeyen bir zaman diliminde
Osmanlı Türkiyesi’nin Avrupa
topraklarının yaklaşık yüzde
sekseninin kaybedilmesine yol açmış;
ayrıca milyonlarla ifade edilen bir
nüfusun da hem katliamlar ve ölümler,
hem de coğrafya ve toprak
değişiklikleri nedeniyle “yok”
olmasıyla sonuçlanmıştır.
Araştırmacılar; dönemin aydınlarındaki
“şuur bulanıklığı” ile olsa gerek
Balkan Savaşları’ndaki halkın
mukavemetsizliğine; ve direnmeyi
“anlamsız bulan” bir ruh haline dikkat
çekerler.

İşte bu ruh halinin istisnasını 1915
Çanakkale Savaşları oluşturmaktadır.
Üzerinden iki yıl bile geçmeden, o
günün algısıyla, “düvel-i
muazzamanın” karşısında abideleşen
bir mukavemet ve mücadele ile
uluslararası hesapları altüst eden bir
ruh dirilmiştir. Bu ruh, belki 1918 genel
inkarızına mani olmamıştır ama 1919’la
yeni bir şuurun ortaya çıkışına
kaynaklık etmiştir. Milletin istiklalinin,
milletin azim ve kararında olduğunu
merkeze alan bir ruhtur bu. Kendine
inanmayı ve güvenmeyi, bu inanç ve
güvenle çalışmayı, çalışmayı,
bıkmadan yorulmadan çalışmayı esas
alan bir ruh.

Verilere göre, özellikle Birinci
Balkan Savaşı’nda katliamlarla direnci
yazıflatılmış, aydının kendini bile
aydınlatmaktan aczinden mukavemeti
akamete uğratılmış insanlar arasından
binlerce genç Kavala ve Dedeağaç
Şehbenderliklerine koşmuşlar;
Galiçya, Çanakkale, Filistin ve Yemen
cephelerine gönüllü yazılmışlardır.
Çanakkale bunda öncü olmuş, önde
olmuştur. 100 yıl sonra bu ruhla yola
çıkmış ve çok azı geri dönebilmiş,
Mehmetleri, Ahmetleri, Alileri,

Hasanları, Hüseyinleri, Halilleri anmak
ve ruhlarına birer dua göndermek
boynumuzun borcudur.

Bu yolda ölmeyi yaşamak saymış,
“makberi olmayan” ve ancak
“peygamberin aguşuna” layık olan bu
gençlerimizin torunlarına da şöyle bir
titreme zamanıdır demek lazım.
Dedelerine ruhları şad olsun
diyebilecek gönül rahatlığına sahip
miyiz, sormak lazım.

* * *
Özellikle Cunta döneminde

yoğunlaşan uygulamalardan biri de
tamamen Türk ve Müslümanlardan
oluşan, Hıristiyan hemşehrilerimizin
yaşamadığı köylerimize kiliseler inşa
edilmesi olmuştur. Bu kiliselere bir
cemaat devam etmez, ama bunların
atanmış papazları vardır. Özellikle belli
zamanlarda bu kiliseler belli bir
cemaatin katılımıyla ayinler düzenler.
Bu cemaatler de genellikle ve özellikle
ülkenin farklı yerlerinden bölgeye
askerliğe gelmiş Hıristiyan
vatandaşlardan oluşur.
Üniformalarıyla Müslüman köylerdeki
kiliselerde ayinlere katılırlar,
sokaklarından ayin yürüyüşü yaparlar.
Ve gene sokaklarda kimsecikler olmaz.
Paskalya dolayısıyla İskeçe Balkan
kolunun en büyük Türk ve Müslüman
köylerinden Şahin’de de yapılan
budur.

Hıristiyan hemşehrilerimizin dini
vecibelerine yerine getirmelerinden
”milel-i Rum” ile asırlardır aynı
coğrafyayı paylaşanların torunları
olarak rahatsızlık duymamız söz
konusu bile olamaz. Ancak “sonradan
inşa” kiliselerde toplama cemaatlerle
ayinler düzenlemek, eğer bir baskı ve
sindirme amacı gütmüyorsa tamamen
bir özgüven eksikliğinin işareti gibi
görünüyor. Müslüman Türk halkının
Hıristiyan hemşehrilerinin
paskalyalarını kutlamaktan alıkoyan,
onları evlerinin içine kapatan ve bilinç
altlarına “farklı” mesajlar veren bu
uygulamanın 21. yüzyılda
propagandası yapılan hoşgörüyle bir
izahı olup olmadığını düşünmek gerek. 

* * *
Bir Cunta zihniyeti kalıntısı da

“eğitim müfettişliği” uygulaması. Batı
Trakya ilk defa Yunanistan tarafında
işgal edildiğinde Genel Vali tarafından
yönetilen bir bölge olmuş. Merkezden
“genel” algı ve kaygıyla Türk
“ekaliyet” (aslında o dönmede
ekseriyet) yönetilirken sonradan aynı
anlayışın ürünü olarak eğitim de buna
katılmış. Aslında “müstemleke”
algısıdır bu “genel” bakışın özünde
olan. Şimdiki adıyla Doğu Makedonya-
Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ne
“zinde” bir beden eğitimi
öğretmeninin atanmasına şaşırmamak
lazım. SİRİZA’nın ortağının ANEL
olmasına şaşırmıyorsak tabii. Batı
Trakyalı Türk seçmen arasında
aldatılmışlık duygusu oranı ne
merkezde acaba araştıran oluyor mu?
Acaba biri çıkıp “Affet ey halkım
aldatıldık!” diye ne zaman bağıracak?

BULGARİSTAN’da Hasköy’e bağlı
Paşaköy’de (Voyvodovo)  kilise ile cami ortak
bir arazi üzerine kuruldu. Uzun yıllardan beri
ibadete açık olan köydeki kilisenin yanına
inşa edilen caminin yaklaşık bir ay önce
ibadete açıldığı belirtildi.

Hasköy belediyesi tarafından dini
cemaatlerin kullanımına verilen yere kurulan
caminin Cuma namazlarında, kilisenin ise
Pazar ayini sırasında dolduğu ifade edildi. 

Paşaköylü Müslüman ve Hıristiyanlar’ın bu
kararı 2000 yılında aldıklarını öğrenildi. Köy
sakinlerinin önderliğinde, çeşitli kurumlar,
işadamları ve köylünün kendi arasında
topladığı parayla kilisenin inşaatının
tamamlandığı, kilise ile caminin yapımında

Müslüman ve Hıristiyanların birlekte
çalıştıkları belirtildi.

Hasköy Bölge Müftüsü Basri Eminefendi,
“Bizim cami yapımı biraz geç kaldı. Bu yılın
başında minaresi inşa edildi. Geçen ayın
sonunda daha büyük merkez camilerde
genellikle Cuma namazlarında, caminin
inşaatı için bağış toplandığını duyurmaya
başladık. İşadamları da desteğini esirgemedi.
Caminin inşaatında yer alan Hıristiyanlara da
teşekkür ederiz. Paşaköy, iki dini cemaatin
barış, anlaşma ve karşılıklı yardımlaşma
konusunda sarf ettiği ortak çabalarıyla
herkesin örnek alabileceği bir köy.” diye
konuştu. 

Bulgaristan’da dinler 
arası hoşgörü örneği
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Ziraat mühedisi

16

Salih TOPAL

Armut’ta ateş yanıklığı

H
astalığın ismi Ateş
yanıklığı  (����������
������) sebep olan

Erwinia amylovora bakterisidir.
Kışı bir önceki yılda oluşmuş
kanserli dokuların
kenarlarındaki kabuk
dokusunda geçirir. En tipik
belirtisi bulaşık bitki
kısımlarının ateşte yanmış gibi
bir görünüm almasıdır.  Bu
hastalığın en yoğun bulaşma
şekilleri budama ve çiçek
zamanı hastalıklı polen
tozlarının arılar aracılığı ile
taşınmasıyla olur. İklim
şartlarına göre bazen kuvvetli
bazen zayıf epidemi
(yayılım,bulaşma) yapar. Bu
hastalıkla kültürel tedbirler ve
ilaçlı mücadele birlikte
yapılmalıdır, özellikle kültürel
tedbirler daha önemlidir.

Mücadelesi:
Başta bahsettiğim gibi çiçek

zamanı polenlerle bulaşma
olduğu zaman kuruma başlar
başlamaz kuruyan yerin 20-25
cm altından bu dallar kesilerek
yakılmalıdır. (Bakteriler
kuruyan yerde değil kuruyan
yerin 20-25 cm altında
bulunurlar) ileri dönemde
sürgünlerde de başladığında
da aynı şekilde tedbir
almalısınız.

Bu hastalığa karşı kışının
yapraksız dönemde % 2lik
bordo bulamacı ve yine
baharda gözler uyanmnadan
%1 lik bordo bulamacı ile
ilaçlamanız gereklidir. Bunların
dışında çiçek açmadan önce ve
çiçekler dökildükten sonra ateş
yanıklığı hastalığına ruhsat
almış olan ilaçları kullanarak
mücadele yapılır.

NOT
Budama aletleri her ağaçta

alkol ile dezenfekte edilmeli,
budama yaraları da mağcun
yardımı ile kapatılmalıdır. 

Hasta ağaçlar en son
budanmalı.

İlk bahardaki %1 lik bordo
bulamacı budamadan sonra
uygulanmalıdır.

Bitki Doktoru

www.salihtopal@hotmail.gr /www.omatege.gr

Zeytinyağı 
festivali başlıyor

BU yıl altıncısı düzenlenen
“Zeytin ve Zeytinyağı Festivali”
8 – 10 Mayıs tarihlerinde
Atina’da gerçekleştirilecek.
Yunanistan’ın milli ürücü olan
zeytin için yapılan festival Barış
ve Dostluk Stadı’nda
gerçekleştirilecek. 

Bir önceki festivali, zeytin ve
zeytinyağı üretimi yapan
çiftçiler ile zeytinyağı
şirketlerinin çoğunlukta olduğu
15 bin kişi ziyaret etti. 

Atina’da yapılacak festivalde
zeytin ve zeytinyağı üretimi,
makineleri, donanım, yeni
teknolojiler, yeni yasal
düzenlemeler, standartlaştırma,
taşımacılık gibi konuların ele
alınacağı ifade edildi. Festivalde
ayrıca zeytinyağı işletmelerinin
kendi ürünlerini

sergileyebileceği bölümlerin
bulunacağı belirtildi. 

Zeytin ve Zeytinyağı Festivali
sırasında yapılacak bazı
etkinlikler şöyle: 

- Zeytin çekirdeği işlemenin
teknik ve sistemlerinin hedef
olarak kalite gelişimi ve çevreyi

korumasının önemi. 
- Biyolojik zeytinyağı,

pastırma zeytin ve bunların
önemi.

- Günümüz marketing
koşulları ele alınarak zeytin ve
zeytinyağının
standartlaştırılması.

İlaçlama makinalarına
kontrol geliyor

TARIM Bakanı Vangelis
Apostolu profesyonel ilaçlama
ekipmanlarının düzenli
muayene prosedürü ile ilgili
olarak önemli bir karar aldı.
Karar göre bundan sonra,
ilaçlama makinaları düzenli
olarak kotrol edilecek.

Karar gereğince, ilaçlama
makinalarının düzenli zaman
aralıklarıyla kontrolü yapılacak
ve bakımlarına ilişkin makina
üzerine bilgilendirici etiket
yapıştırılacak. Kontrolü
yapacak kurumların ise, devlet

kurumları olabileceği gibi özel
şirketlerin de olabileceği
belirtildi.

Bakan Apostolu, ilaçlama
makinalarına yönelik
kontrollerin kolay ve hızlı bir
şekilde yapılması için
çalıştıklarını söyledi. İlaçlama
makinalarının kontrole tabi
tutulmasının, çiftçilere doğru
dozda ilaç kullanımı, çevreyi
koruma ve ilaç kalıntısı
olmayan ürün yetiştirmesi
amacına yönelik olduğu ifade
edildi. 

Tütüne alternatif 
kekik üretimine geçildi

BULGARİSTAN’ın Kırcaali
ilinde faaliyetlerini sürdüren
Tobacco Şirketi, tütüne
alternatif olarak beyaz kekik
yetiştiriciliğine yöneldi.
Sözkonusu şirketin, üreticilerle
sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Bu yıl 250 dekar alanda beyaz
kekik üretimi yapılacak. Yapılan
toprak incelemeleri sonucunda
Kırcaali bölgesinde şifalı
bitkinin yetiştirilmesine uygun
koşulların olduğu belirtildi.
Beyaz kekik yetiştiren
üreticilerin, dekar başına 250 –
300 leva arasında gelir elde
etmesi bekleniyor. 

Kırcaali Tobacco Şirketi’nde
çalışanlar, tütün ürünlerinden
farklı olarak beyaz kekiğin
pazarlanmasında sıkıntı
çekilmeyeceğini belirttiler.
Böylece Kırcaali bölgesinde
ikinci kez beyaz kekik üretimi

denenmiş olacak.
Daha önceki yıllarda Eğridere

ve Koşukavak’ta beyaz kekik
plantasyonları kurulmuştu.
Fakat üreticiler Pazar sıkıntısı
yüzünden beyaz kekik
yetiştirmekten vazgeçtiklerini

belirtmişlerdi.
Beyaz kekik sadece baharat

olarak değil, ilaç üretiminde de
kullanılıyor. Ayrıca bu bitkiden
beyaz kekik yağı da elde
ediliyor.

SATILIK YAZLIK
Gümülcine’nin Meşe sahilinde, 

çok iyi durumda, 
40 metrekarelik, mobilyalı prefabrik

yazlık ev uygun fiyata satılıktır. 

Bilgi için tel: 6985789698...
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

PEYGAMBERIMIZ VE KUTLU 
ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR

P
eygambermiz (s.a.s.)’in
sevgisi etrafında
toplumumuza birlik ve

beraberlik mesajları sunmak
amacıyla,  Nisan ayının son
haftası Kutlu Doğum Haftası
olarak çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. Hz.
Muhammed’in getirdiği rahmet ve
sevgi etrafında gönülleri
birleştirmeyi gaye edinen bu
hafta, milletimizce de büyük bir
beğeniyle ve coşkuyla
karşılanmaktadır. Bu sene de
Kutlu Doğum Haftasında
Anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın seçtiği “Hz.
Peygamber ve Birlikte Yaşama
Ahlakı” konusu çerçevesinde
gerek Gümülcine’de gerekse
İskeçe’de  Türkiye’den gelen
misafir hocaların etkili
konuşmalarıyla coşkuyla ihya
edilmiştir. Bu vesileyle Kutlu
Doğum Haftası Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu ve tüm
İslâm âlemi için hayırlara, birlik,
beraberlik, kardeşlik, barış ve
huzura vesile olmasını Yüce
Mevlâ’dan niyaz ederim.

Hz. Peygamberi anlamak
Kur’an’ı anlamaya, Kur’an’ı
anlamak da Hz. Peygamberi
anlamaya bağlıdır. Sadece
insanlara karşı değil, bütün
canlılara karşı sorumlu
olduğumuzu bildiren Kur’an, bir
yandan bireysel anlamda şükür,
takva, sabır, iffet, doğruluk,
dürüstlük ve çalışkanlık gibi
ahlâkî değerlerin önemine vurgu
yaparken, diğer yandan birlikte
yaşamanın gereği olarak
paylaşma, af, dayanışma,
fedakârlık gibi erdemleri ön plana
çıkararak toplumsal yapıyı
güçlendiren ahlaki ve insani
erdemlere dikkatleri çekmektedir.
Bu bağlamda birlik ve beraberliği,
hayırlı ve güzel işlerde yarışmayı,
akrabalara iyilik yapmayı,
yoksullara haklarını vermeyi,
iyiliği emredip kötülükten
sakındırmayı, emanetlere riayet
etmeyi, komşularla iyi geçinmeyi,
adaletin gerçekleşmesini ve
yaptığımız her işi en iyi şekilde
yapmayı toplumsal ahlâkın temel
değerleri olarak sunmaktadır. Öte
yandan öfke, kibir, kıskançlık, kin,
gıybet, kınama ve başkalarının
özel hayatını araştırma gibi, kişiye
ve topluma zarar verecek her
türlü ahlâkî sapmadan da
sakındırmaktadır.

Kur’an’ın rahmet yüklü kuşatıcı
mesajın modern dünyaya
sunduğu barış esasen hepimizin
Hz. Âdem’den geldiği ve Hz.
Âdem’in de topraktan yaratıldığı
gerçeğine dayanır. Böylece biz
aynı insanlık ailesinin üyeleri

olarak kardeşliğimizi, birbirimizi
sevmeye olan ihtiyacımızı,
faniliğimizi ve alçak gönüllü
olmamız gerektiğini fark ederiz.
Sevginin vatanı bireyin gönül
yurdudur; gönül yurdunun sahibi
ise Yüce Yaratıcımızdır.

Hz. Peygamber, birlikte
yaşamanın vazgeçilmez unsurları
olan barışı, müsamahayı, affı,
rahmeti ve merhameti, basit bir
iddia ve söz olmaktan çıkarıp
yaşanılan bir gerçekliğe
dönüştürmüştür. Kendisinden
düşmanlarına ‘beddua ve lanet’
etmesini isteyenlere kendisinin
bunlar için değil; ‘rahmet ve
merhamet peygamberi’ olarak
gönderildiğini söyleyerek uyarmış
ve yol göstermiştir. O hiç kimseyi
ayıplamamış, kötülüğe kötülükle
karşılık vermemiş ve nefsi için
intikam almamıştır. Etrafındakileri
hiç incitmemiş, kendisinden
talepte bulunanı geri
çevirmemiştir.

Yüce dinimizin kendimize
güveni, diğerine sevgi ve saygıyı,
sosyal barışı, kardeşliği,
paylaşma ve yardımlaşmayı
öğütleyen sesine kulak verip,
birbirimize karşı yerine
getirmemiz gereken görev ve
sorumlulukların bilincinde olarak,
omuz omuza verip, hayatı acı ve
tatlısıyla paylaşmalı, mutlu ve
huzurlu yarınlara hep birlikte
kavuşmalıyız. Temel insani
sorumluluklarımızı iyi kavrayıp
yerine getirebildiğimiz ölçüde
Peygamber Efendimizin olgun
Müslüman toplumu tasvir ettiği
“bir uzvundaki acıdan bütün
uzuvların ızdırap duyduğu bir
vücuda” benzetmesini anlamış,
bu teşvike ve övgüye layık olmuş
oluruz. 

Ayrıca 20 Nisan Pazartesi günü
Üç Ayların başlangıcıdır. 23 Nisan
Perşembe akşamı da Regaip
Kandilidir. Sevgili
Peygamberimiz, mübarek üç aylar
için, “Recep Allah’ın ayı, Şaban
benim ayım, Ramazan ise
ümetimin ayıdır” (Buhârî)
buyurmuşlardır.

Rasulullah, Ramazan ayı
dışında en fazla Recep ve Şâban
aylarında oruç tutmuşlardır.
Recep ayı girdiğinde
de, “Allah’ım, bize Recep ve
Şaban’ı mübarek kıl ve bizi
Ramazan’a ulaştır” (Keşfu’l
Hafa) diye dua etmiştir.

Bu üç ayda ayrıca Regaip,
Berat, Miraç ve Kadir geceleri
bulunmaktadır. Ramazan ayındaki
farz orucun yanı sıra Rasulullah,
Recep ve Şaban aylarında da
Müslümanları oruç tutmaya teşvik
etmiştir. Üç Aylar ve Regaip
Kandiliniz mübarek olsun.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİskeçe’de hatimler
Basaykova ve Kireççiler
etkinlikleriyle başladı

ALMANYA’nın Witten şehrindeki Sultan
Ahmed Camii kundaklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre 13 Nisan
Pazartesi akşamı saat 23:30 sıralarında meydana
gelen olayda, camiye giren bir kişinin benzin
döktüğü ve camiyi ateşe verdiği tespit edildi.
Kimliği belirlenemeyen kişinin camiye
abdesthane bölümünden girdiği ve daha sonra
caminin ana giriş kapısından kaçtığı kaydedildi.

Cami içerisindeki halılara dökülen benzinin
ateşe verildiği, bunun sonucunda çıkan
yangının kendiliğinden söndüğü ifade edildi.
Cami Derneği Başkanı Veysel Arslan, sabah
saatlerinde birkaç kişiyle birlikte sabah
namazını kılmak için camiye geldiği sırada
camiden dumanların çıktığını gördüğünü
söyledi. 

Bu arada aynı gün Witten’deki “Haus der
Jugend” isimli bir gençlik merkezinin de
kundaklandığı, çıkan yangının itfaiye

tarafından söndürüldüğü kaydedildi. Her iki
kundaklamanın da aynı kişi tarafından yapılmış
olabileceği tahmin ediliyor.

ABTTF’DEN KINAMA
Öte yandan ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Federasyonumuzun genel merkezinin
bulunduğu Witten’deki Merkez Camii’ne yapılan
saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırının failinin bir
an önce tespit edilerek yakalanmasını
umuyoruz. Aynı gün içerisinde Witten’deki bir
gençlik merkezinin kundaklanmaya çalışılması,
ardından Merkez Camii’ne yapılan saldırı
Witten’de yaşayan Türkler olarak bizleri
derinden endişelendirmiştir. Bu saldırıların
münferit saldırılardan oluşmuş olmasını umut
ediyor, nefret temelli bu saldırıların
çoğalmamasını temenni ediyoruz.” ifadelerine
yer verdi.

Witten’de cami kundaklandı

İSKEÇE ilinin Basaykova ile Kireççiler
köylerinde hatim etkinliği düzenlendi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü tarafından
organize edilen hatim etkinlikleri başladı. İlk
etkinlikler Basaykova ve Kireççiler’de yapıldı.
Köy imamları ve Kur’an kursları öğretmenleri
gözetiminde Basaykova’da 12 Nisan Pazar günü,
Kireççiler köyünde ise 13 Nisan Pazartesi günü
hatim etkinliği gerçekleştirildi. Hatim
törenlerine bölge halkı yoğun ilgi göstererek,

çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmadılar.
Hatim etkinliklerine İskeçe Müftüsü Ahmet

Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Alper
Atak, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ramadan Nizam ve
diğer yerel yöneticiler katıldı.

Hatim etkinliği sonrası misafirlere geleneksel
etli pilav ve ayran ikram edildi.
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Δυσοίωνα μηνύματα    

Τ
α σύννεφα πυκνώνουν πάνω από
την ελληνική οικονομία, καθώς οι
διαπραγματεύσεις με τους

εταίρους και τους δανειστές δεν
πηγαίνουν καλά και οι δύο πλευρές δεν
φαίνονται διατεθειμένες να
υποχωρήσουν από τις βασικές τους
θέσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν
πρόκειται να λάβει καινούργια υφεσιακά
μέτρα με μείωση μισθών και συντάξεων
ενώ από την άλλη πλευρά οι δανειστές
επιμένουν ότι αν η κυβέρνηση δεν
παρουσιάσει αξιόπιστη λίστα
μεταρρυθμίσεων, δεν πρόκειται να
εκταμιευθούν χρήματα για την Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει να
λάβει οποιαδήποτε δόση είτε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε από
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον
περασμένο Αύγουστο. Με άλλα λόγια,
τους τελευταίους 8 μήνες το ελληνικό
δημόσιο εξυπηρετεί μόνο του τις
υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά μισθούς
και συντάξεις αλλά σταδιακά τα
ταμειακά διαθέσιμα στερεύουν.
Αναμένεται με αγωνία η έκβαση των
διαπραγματεύσεων και κατά πόσο αυτές
θα τελεσφορήσουν στις 24 Απριλίου στις
Βρυξέλλες ή θα πάμε σε νέα παράταση
μέσα στον Μάιο.

Στην Θράκη πάλι, τα μηνύματα που
εκπέμπονται από την κυβέρνηση δεν
είναι ενθαρρυντικά. Η αναμενόμενη
τοποθέτηση του περιφερειακού
διευθυντή εκπαίδευσης κατέληξε τελικά
στην επιλογή ενός στελέχους των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Κανείς βέβαια
δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει κανέναν
άνθρωπο που έχει λάβει ένα δημόσιο

αξίωμα, εάν προηγουμένως δεν δει τα
έργα και τις ημέρες του. Κανείς όμως
επίσης δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι τα
κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ
στα ζητήματα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, είχαν
κοινή πολιτική ατζέντα. Και ο
περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης
είναι πλέον και ο προϊστάμενος της
μειονοτικής εκπαίδευσης στην Θράκη.
Ποια γραμμή θα ακολουθήσει λοιπόν
στα ζητήματα της μειονοτικής
εκπαίδευσης ο νέος διευθυντής;
Ασφαλώς, την γραμμή του υπουργείου
του και της πολιτικής ηγεσίας, είναι μια
πρώτη εύλογη απάντηση. Πέραν του ότι
όμως δεν έχουμε ακόμα δείγματα
γραφής για τις επίσημες θέσεις του
υπουργείου Παιδείας για τα θέματα της
μειονοτικής εκπαίδευσης, τίθεται και ένα
ερώτημα  για το κατά πόσο ο νέος
διευθυντής θα είναι έτοιμος να
υλοποιήσει ανοίγματα προς όλες τις
πλευρές και τους θεσμούς της
Μειονότητας και της μειονοτικής
εκπαίδευσης και όχι μόνο στο στενό
κύκλο συνομιλητών και αρεστών που
γνωρίζαμε από το παρελθόν. Σε κάθε
περίπτωση, το προσεχές μέλλον θα
αποσαφηνίσει τις προθέσεις της
κυβέρνησης στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Υπάρχουν άλλωστε και οι τρεις
μειονοτικοί βουλευτές που έχουν εκλεγεί
σε Ξάνθη και Ροδόπη οι οποίοι και είναι
λογικό να διεκδικήσουν ανοίγματα και
πρωτοβουλίες για την μειονοτική
εκπαίδευση που δεν τις έχουμε δει μέχρι
σήμερα. 

Ένα άλλο μεγάλο όσο και
ανησυχητικό ζήτημα είναι τα όσα
έλαβαν χώρα στον ορεινό οικισμό του
Εχίνου Ξάνθης την Μεγάλη Παρασκευή
των Ορθοδόξων, όταν και
πραγματοποιήθηκε περιφορά του
Επιταφίου της εκεί ευρισκόμενης
χριστιανικής εκκλησίας. Και για το μεν
θέμα της δοξολογίας, δεν μπορεί να
ειπωθεί κάτι, αφού είναι αυτονόητο ότι
κάθε λατρευτικός χώρος οποιουδήποτε
γνωστού δόγματος σύμφωνα με το
ελληνικό σύνταγμα μπορεί να δέχεται
τους πιστούς του και να τελούν τις
θρησκευτικές τους λειτουργίες. Η
περιφορά ενός Επιταφίου όμως, μέσα σε
ένα αμιγώς μουσουλμανικό οικισμό που
είχε να συμβεί από το 1965, τι ακριβώς
ήθελε να αποδείξει; Ποια σκοπιμότητα
ήρθε να υπηρετήσει; Η διοργάνωση του
όλου «event», από την ένωση
αποστράτων Ξάνθης, προκαλεί εύλογες
απορίες για την συμμετοχή των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας σε μια τέτοια εκδήλωση.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που
κυκλοφόρησε στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, «η Ιερά Ακολουθία της Μ.
Παρασκευής, τελέστηκε στο πλαίσιο του
σχετικού προγράμματος για τους άνδρες
των ΕΔ και ΣΑ, όπως και για τους
άλλους εργαζόμενους στην
παραμεθόριο περιοχή. Στο εκκλησίασμα
ήταν οι Διοικητές, Αξιωματικοί και
Οπλίτες από τις Στρ. Μονάδες της
περιοχής, άνδρες του Αστ. Τμήματος
Εχίνου, προσωπικό του ΚΥ Εχίνου,
στους οποίους προστέθηκαν και 55-60
άτομα, που προσήλθαν από την Ξάνθη,(
με 1 λεωφορείο και ΙΧΕ οχήματα), για
να εκκλησιαστούν και ταυτόχρονα να
συμπαρασταθούν στους ακρίτες για την
τόνωση του Θρησκευτικού, αλλά και του
Εθνικού τους Φρονήματος». 

Ερώτημα πρώτο: Σε ποιους ακριβώς
ακρίτες πήγαν να συμπαρασταθούν οι
κάτοικοι και οι αξιωματικοί της Ξάνθης
στον Εχίνο; 

Ερώτημα δεύτερο: Τι σημαίνει ο όρος
«τόνωση του Θρησκευτικού και του
Εθνικού Φρονήματος»; Ποιοι και γιατί
είχαν ανάγκη στον Εχίνο να τονωθεί το

«Εθνικό και Θρησκευτικό τους
συναίσθημα»; Απειλείται από κάτι αυτό
το συναίσθημα και πρέπει να τονωθεί,
περιφέροντας έναν Επιτάφιο μέσα σε
ένα αλλόθρησκο χωριό;

Ερώτημα τρίτο: Πως τοποθετείται το
Δ΄ Σώμα Στρατού για όλο αυτό το
«εθνικοπατριωτικό event» που στήθηκε
στον Εχίνο και γιατί χρειάστηκε να
σταλεί ολόκληρο στρατιωτικό άγημα για
να περιφέρει τον Επιτάφιο μέσα στον
Εχίνο; Αν υποτεθεί ότι ήταν μια αγνή
πρωτοβουλία κάποιων θρησκευόμενων
πατριωτών, δεν τους αρκούσε η δική
τους παρουσία εκεί; Χρειαζόταν και τον
στρατό για να μεταφέρουν τον
Επιτάφιο;  

Ερώτημα τέταρτο: Υπάρχει πρόθεση
στο μέλλον σε κάθε μουσουλμανικό
οικισμό που υπάρχει ένα αστυνομικό
τμήμα ή ένα ορθόδοξο ξωκλήσι, να
γίνεται περιφορά Επιταφίου συνοδεία
στρατού και τι μπορεί να συμβολίζει σε
σχέση με τους μουσουλμάνους
κατοίκους αυτό το γεγονός;        

Για να τελειώνουμε με αυτές τις
γραφικότητες. Τα θέματα θρησκευτικής
λατρείας στην Θράκη έχουν λυθεί προ
πολλού. Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα
είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη
καθώς και η απρόσκοπτη τέλεση των
θρησκευτικών τελετών της κάθε
γνωστής θρησκείας. Χριστιανοί και
Μουσουλμάνοι συμβιώνουν κατά
τεκμήριο ειρηνικά στην Θράκη και
πάντως οι διαφορές που μπορεί να
υπάρχουν δεν εστιάζονται κυρίως στους
τρόπους της θρησκευτικής λατρείας. Ο
καθένας  σέβεται την θρησκεία του
άλλου και αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα
στις πόλεις και τα χωριά όπου ο
πληθυσμός είναι μικτός.

Όλα τα υπόλοιπα υπακούουν μάλλον
σε πολιτικές σκοπιμότητες και πιθανώς
όχι σε αγνά θρησκευτικά και πατριωτικά
κίνητρα. Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει
να βάλει άμεσα φρένο σε τέτοιου είδους
φαινόμενα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να
κάνει με την συμμετοχή του στρατού και
της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα οι
«αγνοί πατριώτες», ας κάνουν ό,τι τους
φωτίσει ο Θεός…    

İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Özay Ömer muayenehanesini açtı

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr.
Özay Ömer kendi
muayenehanesini açtı.
Gümülcineli genç doktor Özay
Ömer’in muayenehanesi
Kilkis 1A adresinde. 

1981 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen Özay Ömer,
İdadiye Türk İlkokulu’nu
bitirdikten sonra Gümülcine
üçüncü ortaokulu ve çok

bölümlü liseden mezun oldu. 
1999 yılında, Selanik

Aristotelio Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde üniversite
eğitimine başlayan Özay
Ömer 2005 yılında fakülteden
mezun oldu.

Ömer, 2006 – 2007
yıllarında zorunlu hizmetini
Gümülcine Devlet Hastanesi
Nefroloji bölümünde

tamamladı.
2007 – 2008 yıllarında

askerliğini tamamlayan Özay
Ömer, 2007 – 2009 yılları
boyunca,  Panthrakikos
futbol takımı akademilerinde,
aynı zamanda, Yunanistan
Futbol Federasyonu
tarafından hazırlanan amatör
ve profesyonel futbolcu
muayene ve kontrol
merkezinde doktorluk
görevinde bulundu. 

Dr. Özay 2009 – 2014 yılları
boyunca, Dedeağaç
Üniversite Hastanesi, İç
Hastalıkları Bölümü’nde
uzmanlığını yaptı. 

2014 yılından itibaren,
Selanik’te Diyabet (şeker
hastalığı) üzerine lisansüstü
eğitim gören Özay Ömer,
geçtiğimiz günlerde kendi
muayenehanesini açtı. Dr.
Özay Ömer’in muayenehanesi
Gümülcine’de Kilkis 1A
adresinde bulunuyor. 

Harmanlık
mahallesinde kermes

GÜMÜLCİNE’deki Harmanlık
Azınlık Eğitim Kültür ve Spor
Derneği Gençlik Kolu 13 Nisan
Pazartesi günü kermes düzenledi.

Gümülcine’deki Harmanlık
mahallesi halkının desteği ile
yardıma muhtaç insanlar yararına
düzenlenen ve mahalle
meydanında gerçekleştirilen
kermese bölge halkı yoğun ilgi

gösterdi. Kermeste giyecek,
yiyecek ve içecekler kurulan
standlarda  satışa sunuldu.

Etkinlik çerçevesinde,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
halk oyunları ekipleri gösterisi ve
Türk halk müziği konseri de
yapıldı. 

Harmanlık’taki kermes akşam
geç saatlere kadar devam etti. 
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ECB Başkanı Draghi’ye
konfetili protesto

AVRUPA Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Mario Draghi, ECB'nin faiz
kararlarını açıklamasının ardından
Frankfurt'ta düzenlediği basın
toplantısında protesto edildi.

Toplantının başlamasından kısa bir
süre sonra, ön sıralarda oturan siyah
kıyafetli bir kadın gösterici, elindeki
çantada bulunan kağıt konfetileri
Draghi'ye fırlattı. 

"ECB diktatörlüğünü sonlandırın"
diye slogan atan gösterici, güvenlik
görevlilerince etkisiz hale getirilerek
salondan uzaklaştırıldı. 

ECB'DEN AÇIKLAMA  
ECB tarafından yapılan yazılı
açıklamada da, basın toplantısının bir
protestocunun sahneye atlayarak
Draghi’ye konfeti atması sebebiyle
kısa bir süre kesintiye uğradığı ve ECB
personelinin olayı araştırdığı kaydedildi.  

Güvenlik görevlilerinin duruma acil ve etkili bir
şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ilk
bulguların, protestocunun temsil etmediği bir haber
kuruluşu adına kayıt yaptırarak toplantıya katıldığını
gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, protesto eylemini gerçekleştiren

kişinin binaya girmeden önce
güvenlik önlemleri ve kimlik
kontrolünden geçirildiği,  ECB
Başkanı Draghi’nin eylemde yara
almadığı ve basın toplantısına
sakince devam ettiği aktarıldı.

"DEĞİŞTİRMEME KARARI ALDIK"
Draghi, verilen kısa bir aranın
ardından basın toplantısına devam
etti. Draghi, düzenli yapılan
ekonomik ve parasal analizlerin
sonucunda anahtar faiz oranlarını
değiştirmeme kararı aldıklarını
söyledi.

Genişletilmiş varlık alım
programını 2016 yılı eylül ayının
sonuna kadar devam ettirmeyi
amaçladıklarını belirten Draghi,
"Enflasyonda hedefimiz olan yüzde
2'ye yakın seviyelere ulaşana kadar

varlık alımı programı devam edecek. Enflasyonda
kalıcı bir artış gözlenene kadar parasal genişleme
sürecek" dedi.

Draghi, ECB Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmelerini yaparken enflasyondaki trendlere
de odaklanacağını ifade ederek, enflasyonda
beklenmedik sonuçları da ele alacaklarını dile getirdi. 

“Göçmen çocuklarının ölümü 
Avrupa vicdanında bir leke”

AB - Google savaşı 

17 Nisan 2015

ÇOCUK haklarıyla ilgili uluslararası
çalışmalar yürüten "Save the Children"
adlı sivil toplum kuruluşu, Akdeniz'de
çocuk göçmenlerin boğulmalarını
engelleyecek arama ve kurtarma
çalışmalarının tekrar başlatılması
kapsamında AB'ye baskı yapması için
İngiltere'deki siyasi parti liderlerine
çağrıda bulundu.

“Save the Children”dan yapılan
açıklamada, "Kurtarmayı tekrar başlat"
adlı yeni kampanyanın, geçen günlerde
Libya'dan İtalya'ya kaçak göçmen
taşıyan teknenin batması ve çoğu çocuk
400 kadar kişinin hayatını
kaybetmesinin ardından hazırlandığı
belirtildi.

Yeni kampanya çerçevesinde Birleşik
Krallık'taki siyasi parti liderlerine
seslenildiği ifade edilen açıklamada,
siyasilerden, Akdeniz'de tehlikeli
yolculuğa çıkan binlerce göçmen için
hazırlanan "Kurtarmayı tekrar başlat"
kampanyasına ilgi göstermeleri talep
edildiği kaydedildi.

“Save the Children” İngiltere Şubesi
İcra Direktörü Justin Forsyth de yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Siyasi
liderlerimiz, arama ve kurtarma
operasyonu olmadan, binlerce masum

çocuk ile ailelerinin Avrupa'nın
kıyısında boğulmalarına izin verdiğimiz
gerçeğini gözardı edemezler. Bir sonraki
hükümette kim olursa olsun, aramaların
tekrar başlatılması kapsamında AB ile
çalışması için manevi yükümlülüğü
bulunuyor. Her bir göçmen çocuğun
ölümü, Avrupa'nın vicdanında bir leke.
Avrupa bu yaz harekete geçmeden
kaç bin kişi ölmeli?"

Öte yandan,
kuruluşun
açıklamasında,
kaçak olarak
İtalya'ya varan
17 yaşındaki
Eritreli bir
gencin
geçirdiği zorlu
ve tehlikeli
yolculuğa
ilişkin ifadelere
yer verildi.

"Brahane"
rumuzlu genç, yardım
kuruluşuna yaptığı
açıklamada, insan

kaçakçılarının
sürekli uyuşturucu
kullandığı ve ters
düştükleri
göçmenlerin üzerine

benzin döküp ateşe
verdiğini belirterek, bu

kişilerin yanarak
öldüklerine şahit olduğunu

savundu.
Brahane'nin şunları bildirdi:

"Libya'da sadece

günde bir defa yemek yedik. Bingazi
yakınlarında bir ay kadar bekledik.
Sürekli dayak atıyorlardı. Demir
sopalarla vuruyorlardı. Hıristiyanların
kafalarını kesen insanları gördüm.
Trablusgarp yakınlarında bir sardalya
fabrikasında 4 ay yaşadık. Binden fazla
kişiydik. Bir arkadaşınız ya da
komşunuzla konuştuğunuzda dayak
atıyorlardı. Bunların hepsi bizden para
koparmak içindi. Evinizi aratıyorlar,
öldüğünüzü söylemenizi istiyorlar, aynı
zamanda dayak atıyorlar ki aileniz
çığlıklarınızı duyabilsin."

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, basın toplantısı
sırasında bir kadın gösterici tarafından üzerine konfeti
atılarak protesto edildi.

AB Komisyonu, arama motoru Google’la ilgili başlattığı
haksız rekabet tartışmasında bir adım daha attı. AB
yetkilileri, beş yıllık incelemenin ardından internetteki
hizmetlerinde egemen konumunu kötüye kullandığı ve
haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Google'a karşı yasal
işlem başlattı.

AB Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarında kendi
hizmetlerini bilinçli olarak öne çıkardığı suçlamasında
bulunuyor. Komisyon, Google'ın bu şekilde AB’nin rekabet
kurallarına uymadığı ve tüketiciye zarar verdiğini
savundu. AB Komisyonu’nun 2010 yılından bu yana
yaptığı incelemenin onaylanması durumunda Google, 6
milyar euro para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Google, Avrupa ülkelerinde arama motoru piyasasında
yüzde 90'a varan bir paya sahip. AB Komisyonu’nun
suçlamalarını geri çeviren Google, suçlamaların dayanağı
olmadığı, Google'ın en çok kullanılan arama
motorlarından biri olmasına rağmen, kullanıcıların başka
yollardan da bilgiye ulaşabileceğini vurguladı.

Google'ın suçlamalara yanıt vermesi için 10 haftası
bulunuyor. Uzmanlar, Google'ın uzlaşma yoluna gitmeyi
tercih etmemesi nedeniyle yasal sürecin uzayacağına
dikkat çekiyor.

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu,
AB'den Akdeniz'de arama kurtarma çalışma-
larının artırılması talebinde bulunması için
İngiliz siyasi parti liderlerine çağrı yaptı.
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RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti Batı Trakya Türkleri’nin                  İlk Tarihi Dernekleri
İskeçe Türk Gençler Yurdu: Kuruluş tarihi 14 Nisan 1927

Yukarıdaki fotoğrafta İskeçe Türk Gençler Yurdu’nun kurucu üyelerini, yöneticilerini, sporcularını ve müzisyenlerini görmektesiniz

1-Besimoğlu Enver Okçulardan
2-Ragupoğlu Mehmet
3-Yani Gulimari
4-Alioğlu Hasan Basri
5-Hüseyinoğlu Ahmet Serezli
6-Hüseyinoğlu Ahmet Mısırlı
7-Hafız Müminoğlu Hüseyin
8-Mehmet Banalı
9-Mustafa Gümülcineli (1)
10-Hasanoğlu Yusuf
11-Yorgo Kitaracı
12-Müminoğlu Rüstem
13-Mustafaoğlu Abdi
14-İsmailoğlu Sami
15-İsmailoğlu Selami
16-Şemioğlu Mehmet
17-Remzi
18-Abdurrahmanoğlu Hıfzı
19-Hacı Hasan Damadı Kalıpçı Ali
20-Hıristiyan
21-Bektaş Mursallıdan
22-Ramadanoğlu Kasım

23-Kurşuncuoğlu (Müzik öğretmeni)
24-Mustafa Gümülcineli (2)
25-Osmanoğlu (eşek) Ali 
26-Demiroğlu Kadri (Boksör)
27-Mehmetoğlu Muharrem
28-Müminoğlu Mümin
29-Mehmetoğlu Tahsin (Dilsiz)
30-Mehmetoğlu Hilmi
31-Osmanoğlu Mustafa (Çöl)
32-Hasanoğlu Rahmi
33-Eminoğlu Muzaffer
34-Süleyman (Mürettip)
35-Hasan Hocaoğlu Hilmi (Karasu)
36-Bahri
37-Hüseyinoğlu Süleyman 
(Kalyoncu)
38-Mehmet Alioğlu Salih Mehmet
39-Demir bey zade Hasan
40-Ali Ulvi Muallim
41-Bayramoğlu Sırrı
42-Hacı Ahmetoğlu Bahri
43-Ahmetoğlu Ahmet

44-ALİOĞLU NUSRET 
(İlk Birlik Başkanı)
45-Eminoğlu Ahmet
46-Mehmet Hilmi
47-Mustafaoğlu Sabri
48-Fettahoğlu Nuri Yılmaz
49-Hafız Mehmetoğlu Tahir
50-Hüseyinoğlu Hayreddin
51-Hasanoğlu İbrahim (Varyemez)
52-Acem Hüseyin
53-Ahmetoğlu Şaban
54-Mustafaoğlu Cemaliddin
55-Ramadanoğlu Mustafa
56-Ahmetoğlu Sabri
57-Şemioğlu Hilmi
58-Molla Recepoğlu Ziya
59-Fahrettin
60-Müminoğlu Hafız Tahsin
61-Hüseyin Şakir
62-Şerifoğlu Şerif
63-Hakkıoğlu Sıdkı
64-İsmailoğlu Kemal

65-Hüseyinoğlu Bahreddin
66-Ahmetoğlu Fehmi
67-Hüseyin Yaveroğlu Burhan
68-Çelik Hüseyin
69-33 No. daki Muzaffer’in kardeşi
70-Salihoğlu Sabri

İLK YÖNETİM KURULU:
1-Nusret Alioğlu: Başkan
2-Hayrettin Hüseyinoğlu : Asbaşkan
3-Ahmet Kasım: Kasadar
4-Ahmet Şaban Üye
5-İmamın Ahmet üye
6-Hilmi Hasanoğlu üye
7-Hasan Basri Alioğlu

İLK KÜTÜPHANE AMİRLERİ:
Bahri Hacıahmet
Alioğlu Hasan Basri (yedek)

Muhterem hemşehrilerim:

Bundan önceki sohbetimizin birinde, Nisan ayının
Batı Trakya Türkleri’nin dernekçilik tarihinde bir milat
olduğunu söylemiştik.

İşte bu olgu içinde bu haftaki sohbetimizde, 14
Nisan 1927’de kurulan ilk TÜRK derneğinin (İSKEÇE
TÜRK GENÇLER YURDU) niçin kurulduğunu, nasıl
kurulduğu ve kimler tarafından kurulduğunu
fotoğraflarla sizlerle paylaşacağız.

Ümit ediyoruz 103 yıllık azınlık tarihimizin
dernekçilik olgusu faslı bütün azınlık ailesine faydalı
olacak dileğiyle.

İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU 
NİÇİN KURULDU?

Bilindiği üzere 1900’lerde İskeçe’de tütün çok revaçta
idi. Bunun içinde İskeçe’de iki tütün amele kulübü
vardı.

Biri SARI kulüp, diğeri de KIRMIZI kulüp idi.
Türk işçilerin ekseriyeti KIRMIZI işçi kulübü üyesi

idi. Türk işçiler bu işçi kulübündeki bazı
uygulamalardan rahatsız olunca, bu kulübün TÜRK
sekreteri rahmetli Mehmet HİLMİ, üstad Osman NURİ
Efendi,  bu kulüpte olan bütün TÜRK işçiler, azınlık
ailesi ileri gelenleri ve ayanları ile anlaşarak yeni bir
TÜRK kulübünün kurulmasına karar verdiler.

Eğitimlerini beraber yapan Mehmet HİLMİ, üstad
NURİ Efendi, Muallim Osman SEYFİ, İskeçe Türk işçisi,
aşrafı, ayanı bir araya gelerek “14 Nisan 1927”de
“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” derneğini kurdular.

Bu ilk  derneğimiz şekilleninceye kadar hiç süphesiz
bir çok sıkıntılı aşamalardan geçmiştir.

Biz de 88 yıl sonra, bu ilk derneğimizi hem bir daha
hatırlayalım, hem de bize bu derneği kurup bırakan
ecdadımızı analım istedik.

Ruhları şadolsun.
NUSRET ALİOĞLU
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İSKEÇE TÜRK OCAĞI

Muhterem hemşehrilerim;
14 NİSAN 1927’de  “ İSKEÇE TÜRK GENÇLER

YURDU”nu kuran genç ve muhterem ağabeylerimiz
1930’da maalesef aralarında çıkan bazı düşünce
farklılıkları yüzünden çok samimi arkadaş olmalarına
rağmen aralarındaki farkları çözememişler ve “TÜRK
OCAĞI” adında bir kardeş kulüp kurmuşlardır.

Fotoğrafın altındaki isimleri dikkatlice okuduğumuzda
görüyoruz ki hepsi “TÜRK GENÇLER YURDU”nun ya
kurucu üyesi ya da yönetiminde yer almış arkadaşlardır.

HAYRETTİN HÜSEYİN 

İSKEÇE TÜRK OCAĞI’NIN 
İLK BAŞKANI

Hayrettin Hüseyin 1900’da İskeçe’de doğdu ve
İstanbul’da öldü.

Hayrettin Hüseyin’in babası 93 Harbi’nde Kırım’dan
İskeçe’ye muhacır olarak gelmiştir. 

Hayrettin Hüseyin 14 Nisan 1927’de kurulan “İSKEÇE
TÜRK GENÇLER YURDU”nun  üçüncü kurucu üyesi ve
aynı zamanda da bu ilk kurulan derneğimizin ikinci
başkanı idi.

Türkiye’ye göç ettikten sonra İstanbul’a yerleşti. Bu
vesileyle İstanbul’da kurulan “BATI TRAKYA
GÖÇMENLER” derneğinin de kurucu üyesi oldu.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
İskeçe Türk Gençler Yurdu ile Türk Ocağı, o zaman

Aşağı Mahalle’de kale gibi duvarlarla çevrili beş dönüm
bahçe içindeki HALİDE Hanım konağında barınıyordu.

“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” bu konağın
SELAMLIK bölümünde,  “TÜRK OCAĞI” ise konak
bölümünde idi. Taa ki 17 Kasım 1936’da “İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ” ismi çatısı altında birleşinceye kadar.

“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”nin ilk başkanı Galatasaray
Lisesi mezunu  Şemi beyzade BAKİ ZORLU idi.

Devletimiz, Batı Trakya Türkleri’ni çok üzen ve inciten
bir tavırla “ TÜRK BİRLİĞİ” ismini bize çok gördü.

Şimdi biz mi ne diyoruz?
“TÜRK” kelimesi sökülen tabelamız “TEKRAR

TAKILSIN” efendim.

Batı Trakya Türkleri’nin                  İlk Tarihi Dernekleri
İskeçe Türk Ocağı: Kuruluş Tarihi 11 Mayıs 1930 

İSKEÇE TÜRK OCAĞI’NIN 
KURUCU ÜYELERİ:
1- Mehmetoğlu Vasfi
2- Mehmet Talat
3- Müminoğlu Hafız Tahsin
4- HÜSEYİNOĞLU HAYRETTİN 
(İlk başkan)

5- Osmanoğlu Çöl Mustafa
6- Hafız Mehmetoğlu Tahir
7- Tahir efendioğlu Yaşar bey
8- Mehmetoğlu İhsan
9- Molla Recepoğlu Mustafa
10- Abdurrahmanoğlu Hıfzı
11- Fettahoğlu Osman Nuri

12- Fettahoğlu Ahmet
13- Şemioğlu Mehmet
14- Mümin Naci
15- Alioğlu Hasan Basri
16- Hafız Salih Karaçanlarlı
17- Rasimoğlu Celal Güçbilmez
18- İmamoğlu Ahmet

19- Şemioğlu Hilmi
20- Mustafaoğlu Zeki Mumcu
21- Demiroğlu Selahattin
22- Yakalıoğlu Mehmet

HAYRETTİN HÜSEYİN

NUSRET ALİOĞLU

İSKEÇE TÜRK 
GENÇLER YURDU’NUN 
İLK BAŞKANI

İskeçe 1904 doğumludur.
Babasının adı Ali, annesinin HÜSNİYE

ağabeyinin adı SERVET’tir.
Mesleği ayakkabıcılıktır.
Babası ve ağabeyi de aynı mesleği

yapıyordu.
Nüsret Alioğlu, babası ve ağabeyi,

İskeçe’de ilk yüksek topuklu kadın
ayakkabılarını yapmışlardır.

Nüsret Alioğlu, İskeçe RÜŞTİYESİ mezunu
idi ve bekardı. İskeçe’de Sünne Mahallesi’nde
Merarhias Sokağı’nda oturuyordu.

Arkadaşları Mehmet HİLMİ, üstad NURİ
Efendi ve Osman SEYFİ, başkan olmasını
istemişler ve desteklemişlerdir.

Ne yazık ki 14 Nisan 1927’de başkan
seçildikten sonra çok ciddi şekilde
rahatsızlanmış ve aynı yıl içinde vefat
etmiştir.

Mezarının nerede olduğu ne yazık ki
bilinmiyor. Onun için de anma töreni
yapılamıyor. 

“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”nun ilk
başkanının fotoğrafının birliğimizin
salonunda olmaması ise çok üzücüdür.  
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarımıza nasıl 
iyi model olabiliriz

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

H
epimiz, çevremizdeki
bazı insanların, ne
kadar aksi, kötü ya da

uyumsuz olduğundan çoğu
zaman şikayetçiyizdir. Gerçekten
de bazı kişiler, en yakınlarına bile
zarar vermekten çekinmezler,
hatta bundan haz bile alırlar.
Ancak bu tür insanları
yargılamadan önce, onların
çocukluklarında neler yaşamış
olabileceklerini, aile içinde ne tür
olayların cereyan ettiğini, ya da
aileden nasıl bir eğitim almış
olduklarını düşünmemiz gerekir.

Çocuklukta aile içinde
yaşanmış bir çok olay insanın
tüm hayatını olumsuz olarak
etkileyebilir. Dolayısıyla da
çocuklukta yaşanmış kötü
tecrübeler, insanın diğer
insanlardan nefret etmesine,
çoğu zaman da onlara intikam
duygularıyla yaklaşmasına
neden olabilir.

Aile içinde yaşanan ve çoğu
olumsuz etkileyebilecek
olayların en önemlisi anne baba
geçimsizliğidir. Sürekli
kavgaların, tartışmaların
yaşandığı bir ortam, babanın
anneye ve çocuklara şiddet
uygulaması, alkol bağımlısı bir
babanın aile içindeki olumsuz
davranışları, çocukları en çok
yaralayabilen durumlardır. Yine
anne babanın diğer insanlara
karşı olan olumsuz tutumları da
çocuğa katı bir kişilik kazandırır,
insanları sevmeyi öğrenemez.
Anne babanın yakınlarıyla iyi
geçinememesi, arkadaşlarının
arkalarından konuşmaları diğer
insanlar hakkındaki ön yargıları,
dedikoducu tutumları, çocuğa
kötü örnek olabilecek
davranışlardır. Çocuk anne
babanın davranışlarını örnek alır.
Örneğin, bir çocuğun ya da bir
gencin toplum içerisindeki
davranışlarını incelediğimizde,
kendilerinde anne babalarının
davranışlarını görebiliriz. Bir kız
çocuğu annesini örnek alarak,
dedikodu yapan ya da sürekli
başkalarını eleştiren annesi gibi,
o da arkadaşlarının arasında
dedikodu yaparak ya da
arkadaşlarını birbirine
düşürmeye çalışarak, aynı
davranışları sergiler. Aynı şekilde
aile içinde “yalan”ın kullanılması
çocuğun da arkadaşlarının
arasında yalan söylemesine
neden olur. Dolayısıyla anne
babanın, yakın çevreleriyle olan
olumsuz ilişkileri, onlara karşı
hissettikleri kıskançlık,
çekememezlik gibi olumsuz
duygular, çocuğun da
arkadaşlarına aynı hisleri
beslemesine sebep olabilmeleri
açısından davranışlarına son
derece dikkat etmeleri
gerekmektedir.

Aile içerisinde sevgi, saygı ve
güven duygusu temellerinin
sağlam atılabilmesi son derece
önemlidir. Anne baba her zaman
birbirlerini ne kadar çok
sevdiklerini çocuklara
hissettirerek çocukta özgüven ve
sağlam bir kişiliğin gelişmesinde
yardımcı olmalıdırlar. Çünkü
anne babasında birbirlerine karşı
olan sevgi ve saygıyı gören çocuk
mutlu ve huzurlu olur. Anne
babanın diğer insanlarla olan
olumlu ilişkileri de, yine çocuğun
özgüveninin gelişmesinde ve
insanları sevmesinde etkili
olabilecek diğer bir faktördür.
Yakın çevreleriyle, arkadaşlarıyla
iyi ilişkileri olan ailelerin
çocukları da arkadaşlarıyla iyi
geçinirler. Geçimsiz çocukların
ailelerine baktığımızda da anne
ya da babanın da arkadaşlarıyla
ve komşularıyla iyi geçinemeyen
kişiler olduklarını görebiliriz.

Şiddettin ve nefretin hakim
olduğu bir ailede yetişen çocuk
da nefretle besleneceği için
arkadaşlarına hatta aile
fertlerine şiddet uygulayarak
nefretini boşaltmaya çalışacaktır.
Yakın çevresiyle geçinemeyen
sürekli arkadaşlarını aşağılayan,
onların dedikodularını yapan bir
aile içinde yetişen çocuk da,
arkadaşlarıyla iyi geçinemeyen,
onlara güvenemeyen,
arkadaşları tarafından
sevilmediğine inanan bir kişilik
geliştirerek “tek başına”
kalacaktır.

Sonuç olarak, iyi bir insan
yetiştirmek istiyorsak, öncelikle
aile içi ve yakın çevremizle olan
ilişkilerimizi doğru bir şekilde
geliştirmeye çalışmalıyız.
Çocuklarımıza iyi örnek
olabilmek için davranışlarımızı
kontrol edebilmemiz gerekir.
Çünkü iyi çocuklar, dolayısıyla da
iyi insanlar yetiştirebilmek her
zaman biz anne babaların
elindedir. Birbirimizi severek,
dedikodu, yalan, çekememezlik
gibi olumsuz davranışlardan
uzak durarak çocuklarımıza iyi
örnek olabilmeliyiz. Zira, agresif,
kavgacı, önyargılı, karşısındakine
saygı göstermeyen, söz hakkı
tanımayan kişilerin çocukları da
aynı özellikleri benimseyecekleri
için, arkadaşları tarafından kabul
görmezler.

Saygılı, dürüst, sevecen,
uyumlu, yardımsever ailelerde
yetişen çocuklar ise, böyle bir
aile ortamında öğrendiklerini
hayata geçirerek, toplumda ve
arkadaşları arasında her zaman
sevilen bireyler olurlar.
Dolayısıyla, iyi insan
yetiştirebilmek ve iyi bir topluma
sahip olabilmek için hepimizin
davranışlarında dikkatli olması
son derece önemlidir.

22 17 Nisan 2015

ABTTF Köln’deki
Kutlu Doğum
etkinliğine katıldı

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu, Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği’nin (DITIB) 11 Nisan Cumartesi günü Köln’de
gerçekleştirdiği Kutlu Doğum Haftası Avrupa Açılış
Programı’na katıldı. 

Hz. Muhammed’in miladi doğum günü esas
alınarak her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu
Doğum Haftası çerçevesinde Hz. Peygamberi
anmak, onun insanlığa takdim ettiği değerlerin,
İslam’ın aydınlık bilgisinin ve kuşatıcı mesajının
doğru ve güvenilir bilgiler ışığında aktarılmasını
sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe İslam ve
Hristiyan aleminden çok sayıda kişi katıldı.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian
Wulff’un da katıldığı Kutlu Doğum etkinliği
öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez onuruna
yemekli bir toplantı düzenlendi. ABTTF Başkanı
Habipoğlu’nun da katıldığı yemekli toplantıya
Almanya’da yaşayan Türk toplumu temsilcilerinin
yanısıra Balkanlar ve Ortadoğu’dan dini kuruluşlar
ile din temelli olmayan sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri de katıldılar. 

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu ile Türkiye’nin Köln Başkonsolosu
Hüseyin Emre Engin’in de katıldığı yemekli
toplantıda DİTİB Genel Başkanı Nevzat Aşıkoğlu
misafirleri selamladı. Ardından Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez bir konuşma
gerçekleştirdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu, yemekli toplantı
sonrasında Köln Lanxess Arena’da gerçekleştirilen
Kutlu Doğum Programı’na da katıldı. Yaklaşık 20
bin kişinin yer aldığı program Kur’an-ı Kerim

tilavetiyle başladı. Sinevizyon gösterisinin
gerçekleştirildiği programda DİTİB Genel Başkanı
Nevzat Aşıkoğlu katılımcıları selamladı. T.C. Berlin
Büyükelçisi Karslıoğlu ve Kuzey Ren Wesfalya
Eyalet Başkanı Temsilcisi Karl-Heinz Krems de bir
konuşma gerçekleştirdiler.

Programda konuşan Almanya eski
Cumhurbaşkanı Christian Wulff sözlerine
“selamün aleyküm” diyerek başladı. Wulff, Kutlu
Doğum’un Köln’de farklı ülkelerden
Müslümanlarla hep beraber kutlanmasının
önemine dikkati çekti, Kur’an-ı Kerim’in şiddet ve
terörü tasvip etmediğini söyledi. Almanya’da farklı
toplum ve milletlerin birlikte barış ve sevgi
içerisinde yaşamaları için insanların biribirini
daha iyi tanıması gerektiğine belirten Wulff,
“Birbirimizi ne kadar tanırsak, birlikte o kadar
mutlu yaşarız” dedi.

MEHMET GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu
bir konferans verdi. Görmez, “Milletimizin
kalbinde ve yüreğinde var olan Peygamber
sevgisini, sevdasını barışa dönüştürmek, hakka
adalete dönüştürmek, toplumsal barışı
yeryüzünün eksik kalan rahmetini, Peygamber’in
rahmetini, yeryüzüne yaymaya vesile kılmak için
çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

Konferansın ardından Diyanet İşleri Başkanı
Almanya eski Cumhurbaşkanı’na hediye takdim
etti. Programa katılan tüm çatı kuruluşları sahneye
davet edildi ve kuruluş temsilcilerine birer gül
verildi. Program, Mahir Zain konseri ile son buldu.

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen abo ne le ri mi zin, 
Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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Futbol dünyasının
efsaneleri arasına adını
yazdıran Brezilyalı
yıldız Ronaldinho’nun futbola
veda edeceğini açıkladığı
belirtildi.
Brezilya basınında yer alan
haberlere göre; kariyerine
Meksika ekibi Queretaro’da
devam eden Ronaldinho, kısa
süreli tatilini değerlendirmek
için memleketi Porto
Alegre’ye gitti ve tatili
sırasında yaptığı açıklamada
Mayıs ayında emekli olacağını
açıkladı.
35 yaşındaki efsane ismin
Meksika ekibiyle 2016 yılı
Haziran ayına sözleşmesi
olmasına rağmen kararını
kesin olarak verdiği ve
Brezilya’ya döneceğini
söylediği kaydedildi.

MEKSİKA’DA SES
GETİREMEDİ
Meksika ekibi Qeretaro’da 20
maça çıkan Ronaldinho, 3 kez
gol sevinci yaşarken 6 kez de
asist yaptı.
Brezilya ekibi Gremio’da
kariyerine başlayan
Ronaldinho, Avrupa’da Paris
Saint
Germain ve Milanformaları da
giydi.
35 yaşındaki
Brezilyalı, Barcelona kariyerin
de ise başarıdan başarıya
koşup FIFA tarafından 2 kez
Dünyada Yılın Futbolcusu
seçildi.
Brezilyalı efsanenin başarılı
arasında 1 Dünya Kupası, 1
Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1
Serie A şampiyonluğu
bulunuyor.

Yassıköylü Samet Yunanistan
Genç Milli Takımı’na hazırlanıyor

Bir efsane daha
futbolu bırakıyor

YASSIKÖYLÜ Samet,
Yunanistan Genç Milli Takımı
aday kadrosuna alındı.
Gümülcine’deki PAOK Futbol
Akademisi’nin başarılı
futbolcuları arasında yer alan
Yassıköylü Samet Ahmet,
geçtiğimiz günlerde Yanya’da
yapılan Yunanistan Genç Milli
Takım elemelerine katıldı.
Kuzey Yunanistan, orta

Yunanistan, güney Yunanistan
ve adalar bölgesi olmak üzere
dört bölgeden en iyi
futbolcuların kendi aralarında
yaptıkları müsabakalar
sonucunda Yunanistan’ın U 14
Milli Takımı’nın belirleneceği
ifade edildi. U 14 yaş grubunda
yer alan en iyi futbolcular
arasında Batı Trakya’dan sadece
iki genç yer aldı. 18 kişilik U 14
takımında Gümülcine’den
Samet Ahmet’in yanısıra, yine
Gümülcine’den Kostas Cafalias
yer aldı. 

Yanya’da yapılan ve dört
takımın yarıştığı
karşılaşmalardan Yassıköylü
Samet’in takımı kuzey
Yunanistan ekibi şampiyon
oldu. İlk karşılaşmada orta
Yunanistan ekibini 2 – 1 yenen
kuzey Yunanistan, güney
Yunanistan takımını normal
süresi 1 – 1 biten maçta penaltı
atışlarında 4 – 3 mağlup etti.
Kuzey Yunanistan U 14 karması,
her iki maçta da başarılı bir
grafik çizerken, Samet Ahmet
iki maçta da ilk 11’de yer aldı.
Yunanistan U 14 kadrosunun
Yanya’da yapılan eleme
maçlarından sonra belirleneceği
belirtilirken, Samet Ahmet’in

favori oyuncular arasında
olduğu kaydedildi. 

Gümülcine’nin Yassıköy
Ortaokulu ikinci sınıf öğrencisi
olan ve derslerinde başarılı bir
öğrenci olan Samet, dört yıldan
beri Gümülcine PAOK
Akademisi takımında oynuyor.
Haftada 3 antrenman ve bir maç
yapan Samet, futbolla yatıp
futbolla kalkıyor. PAOK ve Real
Madrid takımlarının fanatik
taraftarı olan Samet Ahmet,
örnek aldığı futbolcu ise

İspanyol Sergio Ramos.
Amacının profesyonel futbolcu
olmak olduğunu belirten
Yassıköylü Samet, “Futbolu çok
seviyorum. Amacım
Yunanistan’da profesyonel bir
futbolcu olmak. Çok çalışıp
başarılı olacağıma inanıyorum.”
diye konuştu. Samet Ahmet
kendisini yetiştiren antrenörleri;
Anestis Spiriadis, Konstandinos
Liugos, Dimitris Pagonidis,
Spiros Kuçoyannis ve Yorgos
Marikanis’e teşekkür etti. 

Galatasaray’da
seçim tarihi
açıklandı

GALATASARAY’dan yapılan açıklamaya göre, başkanlık
ve yönetim kurulu seçimleri, 23 Mayıs Cumartesi günü
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın
tarihleri belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlık
ve yönetim kurulu seçimleri, 16 Mayıs Cumartesi günü,
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Mayıs Cumartesi günü
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek. 
Yönetim kurulunun, genel kurul üyelerine gönderdiği
toplantı çağrısı, kulübün internet sitesinde de yayımlandı.
Tevfik Fikret Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak
toplantının gündemine göre Genel Kurul Başkanlık Divanı
oluşturulmasının ardından, kulüp başkanı ve yönetim
kurulunun belirlenmesi için oy verme işlemine geçilecek.

Rusya FNL’de lider olan
Anzhi Makhachkala kendi
sahasında Dzerzhinsk’i konuk
etti.

Maçı 2-0 kazanan Anzhi’de
2. golü atan Ilya Maksimov
maçı izleyen tüm taraftarları
duygulandırdı.

3 YAŞINDAKİ KIZI
HAYATINI KAYBETTİ

Maçın 82. dakikasında
takımını 2-0 öne geçiren golü
atan Ilya Maksimov, hafta
içinde kaybettiği 3 yaşındaki
kızına golünü armağan etti.
Golden sonra duygusal anlar
yaşayan Maksimov’a takım
arkadaşları ve taraftarlar
destek verdi.

En hüzünlü 
gol sevinci
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GTGB’den
çocuklara çevre
bilinci etkinliği

Edirne’nin ünlü tava ciğeri artık GÜMÜLCİNE’de                                                                             

Lezzetin
adresi SOFRAM

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), çocuklara
yönelik “Tasarım Yoluyla Çevre
Bilinci Kazanımı” konulu bir
atölye çalışması düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye’den Trakya
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar
Kısa Ovalı katıldı. GTGB
salonunda gerçekleştirilen
etkinlikte yaklaşık 80 öğrenci
yer aldı. 

Öğrenciler, Kısa Ovalı’nın
öncülüğünde karton ve değişik
malzemelerden hayvan
barınakları yaptılar. Etkinlikle
ilgili açıklama yapan Kısa Ovalı,
“Burada bulunma amacım
çocuklara çevre bilinci
kazandıracak mimari tasarım
yoluyla bir etkinlik yapmak.
Çünkü tasarım yoluyla
ürettikleri şeyleri çocukların
daha fazla sahiplendiklerini ve
bunları çevre bilinciyle hayata
geçirdiklerinde, daha çok
başarılı olduklarını
gözlemlemekteyiz.” diye

konuştu.
Daha önce Türkiye’nin farklı

bölgelerinde benzer
çalışmalarda bulunduğunu
hatırlatan Ovalı sözlerini, “Bu
konuyla ilgili yapmış
olduğumuz tüm çalışmalarda
etkin sonuçlar aldık. Hala bu
çocuklarla görüştüğümüzde
çevre bilincinin çok yüksek
olduğunu, hayvanlara ve
çevreye duyarlı bireyler
olduğunu görüyorum. Batı
Trakya’daki halkımıza da bu
desteği vermek istiyorum.
Çünkü çocuklara çevre bilinci
aşılamanın gerekli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü
çocuklarla bu tür bilgileri
paylaşmanın geleceği
kurtarmak adına çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Çünkü
çocuklar kendi geleceklerini
kurtarmak için, çevreyi
bugünden koruyarak yetişmek
zorundadırlar.” diyerek
tamamladı.

Ünlü tava ciğeri...
Çorba şeşitleri... 
Ev yemekleri...

Yemeğin Kralı!...

Krallara layık hizmet

SOFRAM’da

Adres:
Kilkis sokağı  

Gümülcine /  Komotini 
(King Food karşısı) 
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