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RODOP ilinde etkili olan
dolu yağışı, Yaka kirazında
ciddi zarara neden oldu.
Dolu felaketinin ardından
Tarım Tazminatları Kurumu
(ELGA) Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Sorumlusu
Athanasios Panagos’un
bölgeyi ziyaret ederek, dolu
yağışının etkili olduğu
bölgelerde incelemelerde
bulundu.  » 7, 8

Dolu, Yaka
kirazını
vurdu!

bilimdünya

Aliye öğretmen
son yolculuğuna
uğurlandı
İskeçeli öğretmen Aliye Hüseyinoğlu
vefat etti. Hüseyinoğlu, 9 Mayıs Salı
günü öğrencileri başta olmak üzere
kalabalık bir cemaat tarafından son
yolculuğuna uğurlandı. » 3

Baharın gelmesiyle Türk dünyasında
kutlanan Hıdırellez, Batı Trakya’da da
coşkuyla karşılandı. Türk kültürünün
vazgeçilmez geleneklerinden biri olan
Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde
Batı Trakya’daki azınlık dernekleri de
etkinlikler düzenledi.  »4, 5, 18

Avukat Halil Mustafa, Yunanistan
İnsan Hakları Birliği yönetimine
seçildi.  »3

İnsan Hakları
Birliği’nde
azınlıktan ilk
yönetici

Batı Trakya’da
Hıdırellez
coşkusu

40 öğrenciye bina var   
650 öğrenciye yok!

İSKEÇE iline bağlı Şahin
köyündeki medresenin şehir
merkezine taşınacağı haberleri
azınlık içerisinde soru işaretlerine
yol açtı. GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Şahin
Medresesi’nin İskeçe’ye taşınma
kararının yanlış olacağını
vurguladı. Batı Trakya’daki
medreselerin yıllar önce imam ve
hatip yetiştirme amacına hizmet
ettiğini, ancak uzun zamandan bu
yana bu görevi yerine getirme
konusunda çok yetersiz olduğunu
ifade eden Milletvekili Zeybek,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin bina
sorununun tam olarak çözüme
kavuşmadığı bir ortamda
Medrese’nin İskeçe’ye
taşınmasının planlanmasının
doğru olduğuna inanmadığını
söyledi. »6

BAŞBAKAN Çipras ve
Eğitim Bakanı Gavroglu’nun
basın toplantısında
açıkladıkları değişiklikler
kapsamında zorunlu anaokulu
eğitimi bir yıldan iki yıla
çıkartılacak. Batı Trakya Türk
azınlık eğitimini de
etkileyecek bir diğer değişiklik
ise ilkokullarla ilgili. Başbakan
Çipras, tüm gün eğitiminin
Yunanistan geneline
yayılacağını ve ülkedeki tüm
okullarda uygulanacağını
açıkladı. Zorunlu eğitim süresi
14 yıla çıkartılacak.  » 7

Eğitim sisteminde büyük değişiklik

Yaklaşık 650 öğrencinin eğitim gördüğü İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi için yeni okul binası yapılmazken, yaklaşık 40
öğrenci ile eğitime devam eden Şahin Medresesi’nin şehir merkezine
taşınacağı ve yeni bir binanın bu amaç için tahsis edileceği haberleri
azınlık içinde tepkilere neden oldu. 

»12-13
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ÖĞRETMENİN Sesi dergisinin 7 Mayıs
Pazar günü Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde düzenlediği “Çocuk Kültür
Şenliği”nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenliğe, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve eşi
Hülya Akıncı, Muavin Konsolos Nurettin
Canay Kavuncu ve eşi Bahar Kavuncu,
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Doğu Makedonya - Trakya
eyaleti meclis üyesi Rıdvan Kocamümin,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ercan Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, İskeçe Türk Birliği
Yönetim Kurulu üyesi Seval Osmanoğlu,
Batı Trakya Türk Kadın Platformu
Başkanı Sibel Osmanoğlu, öğretmenler,
öğrenciler ve öğrenci velilerinden oluşan
yaklaşık 800 kişi katıldı.

Etkinlik, Öğretmenin Sesi Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni İlknur Halil’in
açılış konuşması ile başladı. İlknur Halil,
20. yayın yılına adım attıkları bugünlerde
çocuklara yönelik bir etkinlik
düzenlemenin gurur ve mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek, dergi olarak
gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumun
sosyal hayatının gelişmesine katkı
yaptıklarını söyledi. Halil, “Dergimiz 20.
yayın yılına adım attığımız bugünlerde
de çocuklarımızı okumaya, araştırmaya
teşvik etmek ve onların hayal güçlerini
geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla
hepinizin bildiği üzere bir süre önce
ilkokullar arasında ‘Çocuk Hakları’
konulu şiir yarışması ve okul öncesi
çocuklar arasında ‘Engelsiz Hayatlar’
konulu bir resim yarışması
düzenledi.Yarışmamıza tüm
etkinliklerimize olduğu gibi
beklediğimizden çok daha büyük bir
katılım oldu. İlkokul öğrencilerinden 155,
okul öncesi grubundan da resim
yarışmasına 71 çocuğumuz yarışmamıza
katıldı. Bu katılım bizleri onurlandırdı,
gururlandırdı. Ve gerçekten ne kadar
doğru işler yaptığımızı bir kez daha
anlamamızı sağladı.” dedi. İlknur Halil
etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ederek konuşmasını
tamamladı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet konuşmasında
çocukluk yıllarındaki yaşantının
önemine vurgu yaptı. Ahmet, “Bu
konuda gelenek ve göreneklerimiz çok
önemli, ailede verdiğimiz dersler çok
önemli. Kişilikleri ona göre şekillenecek.
En önemlisi de kendi tarihini, kültürünü
öğreterek çocuklarımızı  yetiştirebilmek.
Büyürken cesaretli ve hırslı olabilmesini
sağlamak. Kendi masalları ve kendi
romanları ile onları büyütmek
muhakkak önemlidir.” diye konuştu. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ise çocuklar için yapılan
her türlü faaliyet ve fedakarlığın
önemine değinerek başladığı

konuşmasına şöyle devam etti: “Onları
geleceğe hazırlamak kendimizi geleceğe
hazırlamak demektir. Bir ucu geçmişi iyi
tanımaya, kimliğini, değerlerini iyi
tanımaya dayanan, bir ucu da modern
hayatın çağdaş gereksinimlerini iyi
anlayan, iyi kavrayan bir eğitim sistemi
ile, bir bakış açısı ile çocuklarımızı
geleceğe hazırlayabiliriz. İşin içinde hem
eğitim olmalı, hem değerler sistemi
olmalı, hem sanat olmalı, hem spor
olmalı. Her şeyi iyi düşünmeliyiz, ancak
bu şekilde doğru bakış açısı ile hareket
eden sağlıklı toplumlar gelecekte başarılı
olabilir. Bizim Türk toplumunun bazı
avantajları var ve tamamlamamız
gereken eksikliklerimiz var. Avantajımız
nedir; güçlü bir aile yapısına sahibiz.
Komşuluklar, akrabalıklar; mahalle
hayatı hala ölmedi. Bunu Batı Trakya’da
daha iyi görüyoruz. Türkiye'de hele ki
büyük şehirlerde yavaş yavaş
kaybolmaya başlayan birçok değerin Batı
Trakya’da yaşatıldığını görüyoruz. Ama
tamamlamamız gereken konular da var.
Başta eğitim hayatı. Buna daha fazla
eğilmemiz gerekiyor. Eğitimde eksiklikler
malum. Çocuklarımızı geleceğe iyi bir
donanımla hazırlamamız gerekiyor. Batı
Trakya’da gördüğümüz aslında olumlu
olan, olumsuz yansımaları da olan bazı
durumlar var. Çocuklarımızı kurslara
gönderiyoruz. Görüyoruz ki bazıları kurs
hayatı içinde boğulup kalıyor. Oradan
oraya geçiyor. Dolayısıyla doğru bir
seçim yapmamız gerekiyor.” 

Konuşmalardan sonra “Çocuk
Hakları” konulu şiir yarışması ve okul
öncesi çocuklar arasında “Engelsiz
Hayatlar” konulu resim yarışmasının
sonuçları açıklandı. 

Yarışmada, “Hep Çocuk Olsam” isimli
şiiriyle Efe Ali Kehaya birinci, “Çocuk
Hakları” isimli şiiriyle Defne Mustafa
ikinci, “Çocukluğumuz” isimli şiiriyle
Kerem Sali üçüncülük ödülü aldı.
Yarışmada Azat Kalın Salih, Hümeyra
Osman Pehlivan, Yıldız Kapsuz, Şefika
Bayramoğlu ve Selen Rıdvanoğlu’nun
şiirleri de mansiyon ödülüne layık
görüldü.

Okul öncesi çocuklar arasında
“Engelsiz Hayatlar” konulu resim
yarışmasında ise Eymen Hasan birinci,
Beril Mehmet ikinci, Erva İmamefendi
üçüncü oldu. Ezgi Eblük, Sude Ömer,
Zehra Huskoğlu, Esila Ali, Ceylin Dila ve
Ersoy Hüsnüoğlu da mansiyon aldı.

Şiir yarışmasına 155, resim
yarışmasına da 71 çocuk katıldı. Ödül
alamayan, ancak yarışmaya katılan tüm
öğrencilere katılım belgesi ile birer
hediye verildi. 

Şiir seçici kurulunda araştırmacı
Sabriye Delioğlu, şair Sibel Gülistan ve
öğretmen Mümin Mümin yer aldı.

Resim seçici kurulunda da ressam -
öğretmen Fevzi Ali, seramik sanatçısı
Zeynep Tevfikoğlu, ressam Füsun Süka
ve resim öğretmeni Nebiye Hasanoğlu
görev aldı.

Etkinlikte, el sanatları gönüllüleri
tarafından hazırlanan geleneksel çocuk

giysilerinden oluşan 50 giysi, çocuklar
tarafından davetlilere tanıtıldı.

Davetliler daha sonra, Gümülcine
Zihinsel Engelliler Okulu yararına
çocukların yaptığı el işlerinin ve
ailelerin hazırladığı yiyeceklerin satıldığı
“Çocuk Kermesi”nden alışveriş yaptılar.

Çocuklar gün boyu Gümülcine Türk
Gençler Birliği bahçesinde kendileri için
hazırlanan değişik aktiviteler ve müzik
eşliğinde bol bol eğlendiler.

Saat 15:00’de başlayan “Çocuk Kültür
Şenliği” akşam “oyuncak hikayesi”
isimli çocuk filmi gösterimi ile sona erdi.

Etkinlikte sunuculuğu Büşra Yusuf
yaptı. Ortaokul öğrencisi Defne Beren’in
okuduğu “Çocuk Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin maddeleri davetliler
tarafından ilgiyle dinlendi.

Öğretmenin Sesi dergisi
“Çocuk Kültür Şenliği”
düzenledi
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Öğretmen Aliye
Hüseyinoğlu’nu
kaybettik

SA Hİ Bİ: HüL YA EMİN
Ge nel Mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. Mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

SELANİK’te görevli Türk diplomat çift
kayıplara karıştıUZUN yıllar İskeçe Merkez
Türk İlkokulu’nda görev yapan Aliye
Hüseyinoğlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Hüseyinoğlu’nun son günlerde sağlık sorunları
nedeniyle tedavi gördüğü Dedeağaç Devlet
Hastanesi'nde vefat ettiği belirtildi.  

1946 yılında İskeçe’nin Ketenlik köyünde
dünyaya gelen Aliye Hüseyinoğlu, 5 kız ve bir
erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailenin
çocuğu olarak büyüdü. Aliye Hüseyinoğlu
Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Okulu ve
İstanbul Ortaköy Öğretmen Okulun'da eğitim
gördü. 

Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan
sonra memleketi Batı Trakya’ya dönen Aliye
Hüseyinoğlu ilk olarak İskeçe’nin Yaka
bölgesindeki Yelkenciler köyünde öğretmenlik
yaptı. Ardından Doğancılar Türk Azınlık
İlkokulu’nda görevlendirildi. 1981 – 1982
eğitim yılında İskeçe Merkez Türk İlkokulu’na
tayin edilen öğretmen Aliye Hüseyinoğlu, 2006
yılında emekli olana kadar bu okulda çalıştı.
Toplam 42 yıl öğretmenlik yapan Aliye
Hüseyinoğlu yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 

Görev yaptığı dönemlerde sosyal açıdan faal
bir kişi olan Aliye Hüseyinoğlu, İskeçe Türk
Birliği’nde 1970’li yıllardan itibaren
düzenlenen Anneler Günü etkinliklerinde
üstlendiği görevler ile hatırlanırdı. 

Emekli öğretmen Aliye Hüseyinoğlu, 9
Mayıs Salı günü İskeçe Sünemahalle Camii’nde
kılınan ikindi namazından sonra düzenlenen
cenaze töreniyle toprağa verildi. 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman cenaze töreni sırasında
yaptığı konuşmada, Aliye Hüseyinoğlu’nun 42
yıl boyunca Türk kültürüne hizmet ettiğini ve
yüzlerce bilim adamının yetişmesinde rol
oynadığını söyledi. 

Geçtiğimiz yıllarda vefat eden öğretmen
Hüsnü Hüseyinoğlu ile evli olan Aliye
Hüseyinoğlu doktor Timur Hüseyinoğlu ve
İngilizce öğretmeni Hüseyin Hüseyinoğlu’nun
annesi. 

Aliye Hüseyinoğlu’nun cenaze törenine
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonkonsolosluğu’ndan
Ramadan Duban, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman,
İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, Çınar Derneği Başkanı
Cengiz Ömer, İskeçe eski milletvekilleri Ahmet
Faikoğlu, Orhan Hacıibram ve Birol Akigoğlu,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Asbaşkanı Hüseyin Baltacı, öğretmen
Hüseyinoğlu’nun eski öğrencileri, yakınları ve
çok sayıda soydaş katıldı. 

3

Kayıplara karıştılar...
TÜRKİYE’nin Selanik

Başkonsolosluğu’nda görev yapan
ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne
(FETÖ) üye oldukları iddia edilen
Türk diplomat çift kayıplara
karıştı. 

Anadolu Ajansı’nın haberine
göre, Selanik Başkonsolosluğu’nda
muavin konsolos olarak görev
yapan ve FETÖ mensubu oldukları

belirtilen Muhammet T. ve Ceyda T.
çiftine 3 Mayıs Salı gününden bu
yana ulaşılamıyor.

Pasaportları iptal edilen çiftin,
Yunanistan’ı terk ettiği ve nerede
olduklarının bilinmediği ifade
edildi.

Çiftin, yaklaşık 18 aydır
Selanik’te görev yaptıkları
öğrenildi.

İskeçeli öğretmen Aliye Hüseyinoğlu vefat etti.
Hüseyinoğlu, 9 Mayıs Salı günü öğrencileri başta
olmak üzere kalabalık bir cemaat tarafından son
yolculuğuna uğurlandı.

BATI Trakya Türk azınlığından
bir kişi ilk kez ülkedeki en önemli
insan hakları kuruluşlarından
biri olan Yunanistan İnsan
Hakları Birliği’nin yöneticisi oldu.
Gümülcineli avukat Halil
Mustafa, Yunanistan İnsan
Hakları Birliği’nin yönetim
kuruluna seçildi. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan
Yunanistan İnsan Hakları Birliği
kongresinde 9 kişilik yönetim
kuruluna insan hakları alanında
faaliyet gösteren 16 üye aday
oldu. Birliğin yönetimine seçilen
9 kişilik yönetim kurulu üyeleri
arasında Gümülcineli avukat
Halil Mustafa da yer aldı. Böylece
İnsan Hakları Birliği’ne ilk kez bir
azınlık mensubu seçilmiş oldu. 

Yunanistan İnsan Hakları
Birliği yönetim kurulu
başkanlığına da ilk kez bir kadın
seçildi. Klio Papapantoleon iki yıl
boyunca birliğin başkalığını

yürütecek. 
Yunanistan İnsan Hakları

Birliği yönetimi şu şekilde oluştu: 
Başkan: Klio Papapantoleon
Birinci Asbaşkan: Vasilis

Papastergiu
İkinci Asbaşkan: Yannis

İoannidis
Genel Sekreter: Hristos İliadis
Kasadar: Kiriakos Aggelakos
Üyeler: Andreas Takis, Halil

Mustafa, Lefteris Papayanakis,
Stergios Kofinis. 

Yunanistan İnsan Hakları
Birliği, ülkedeki en önemli
kuruluşlardan biri olup, son
yıllarda özellikle göçmen ve
mülteci kriziyle ilgili olarak
önemli görevler üstleniyor.
Geçmişi 1936’a dayanan kuruluş,
bugüne kadar Yunanistan’ın en
önemli hukukçularını
bünyesinde barındırmış olup,
insan haklarıyla ilgili her türlü
faaliyet ve çalışmada yer alıyor. 

Yunanistan İnsan
Hakları Birliği’ne
azınlıktan ilk yönetici

Bakanlık işgal edildi
ATİNA’da kemer sıkma

önlemlerini protesto eden bir
grup gösterici, Maliye Bakanlığı
binasını işgal etti. 

Mücadeleci İşçi Cephesi’nin
(PAME) çağrısıyla bakanlık binası
önünde toplanan yüzlerce
göstericiden bazıları, binanın
girişlerini kapatarak sembolik
işgal eyleminde bulundu. Kent
merkezindeki Sintagma
Meydanı’nda yer alan binaya

giren bir grup eylemci, ön
cepheye “Sermaye-AB ve
hükümetin yeni hırsızlığına karşı
17 Mayıs’ta genel greve” yazılı
pankart astı. 

Ülkenin önde gelen işçi ve
memur sendikaları, kurtarma
paketi programındaki ek kemer
sıkma önlemlerine karşı 17
Mayıs’ta genel grev çağrısında
bulunmuştu.

gundem_1018_Layout 1  15.05.2017  11:14  Page 3



GÜNDEMhaber 12 Mayıs 20174

Batı Trakya’da Hıdırellez coşkusu 

ILICA’DA 14. HIDIRELLEZ
ETKİNLİĞİ
İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) Mustafçova
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği
Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, 6 Mayıs
Cumartesi günü Ilıca köyünde yapıldı.
İTB’nin 2004 yılında Ilıca Nahiyesi ile
başlattığı Hıdırellez Şenliği bu yıl 14
yaşına girdi. 

Etkinliğe, İTB’nin yönetim ve
denetim kurulu ve Kadınlar Kolu üyeleri
ile Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza’nın yanı sıra İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, BAKEŞ Asbaşkanları Hüseyin
Bandak ve  Remzi Şaban, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Rodop İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, yerel yöneticiler ve çok sayıda
azınlık insanı katıldı. 

“90 YILDIR AZINLIĞIN VE
BÖLGENİN KÜLTÜRÜNE 
KATKI SAĞLIYORUZ”
Sunuculuğunu İTB Gençlik Kolu
Başkanı Emine Zeybek'in yaptığı
etkinlikte açılış konuşmasını Başkan
Ozan Ahmetoğlu gerçekleştirdi. Tüm
katılımcıların Hıdırellez Bahar
Bayramı'nı kutlayan Ahmetoğlu, "Türk
geleneklerimizden ve atalarımız
tarafından asırlardır kutlanan
Hıdırellez Bahar Bayramı'na İskeçe
Türk Birliği olarak bizler de 2004
yılından beri renk katmaktayız. Bu
etkinliklerimiz güçlenerek devam
edecektir. İskeçe Türk Birliği bu yıl 90
yaşına girdi. 90 yıldır bölgenin en eski
sivil toplum kuruluşlarından biri olarak
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
ve bölgenin kültürüne, sanatına,
müziğine, gelenek ve göreneklerine
artılar katmaya çalışıyoruz." dedi.

Etkinlikte sırasıyla, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, BAKEŞ
asbaşkanlarından Remzi Şaban, DEB
Partisi Başkanı Mustafa ALİ Çavuş ve
son olarak Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı birer
konuşma yaptı. 

Selamlama konuşmalarının
ardından, İTB çatısı altında faaliyet
gösteren Tülin Hacıhalil ve Gökhan
Mustafa'nın çalıştırdığı halk oyunları
ekipleri ile yine Süleyman Kara'nın
çalıştırdığı İTB Müzik Grubu’nun
gösterileri, katılımcılar ve misafirler
tarafından çok beğenildi. 

Son olarak İskeçe’nin
Zümbülmahalle köyünden yerel sanatçı
Hasan Zümbül seslendirdiği türkülerle
herkesin beğenisini kazandı. Etkinlikte

ayrıca, İTB Gençlik Kolu’nun
düzenlediği kermes büyük ilgi gördü.

HANIMELİ DERNEĞİ 
(DİNKLER KÖYÜ)
İskeçe ilinin Dinkler köyünde
faaliyetlerini sürdüren Hanımeli
Derneği, 6 Mayıs Cumartesi günü
Hıdırellez kutlaması etkinliği
düzenledi. 

Dinkler köyündeki etkinliğe Yaka
bölgesinden çok sayıda soydaş katıldı.
Hanımeli Derneği’nin etkinliğinde
geleneksel Hıdırellez göllesi tüm
misafirlere ikram edilirken, köy
kadınları maniler okudu. Derneğin halk
oyunları ekibi gösteriler sunarken,
çocuk korosu şarkılar söyledi. 

Dinkler köyündeki Hıdırellez
etkinliğine İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Bulustra
(Avdira) Belediye Başkanı Yorgos
Çitiridis ve yerel yöneticiler, İTB
Yönetim Kurulu üyesi Seval Osmanoğlu,
diğer davetliler ve çok sayıda soydaş
katıldı. 

MUSAKÖY’DE MUHTEŞEM
HIDIRELLEZ KUTLAMASI 
Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim
ve Kültür Derneği’nin bu yıl 12’ncisini
düzenlediği Hıdırellez ve Bahar Şenliği,
6 Mayıs Cumartesi akşamı Meriç iline
bağlı Musaköy’de gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolosu Davut Ocak, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ercan Ahmet,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Seyyid Ali Sultan Dergahı
yöneticileri, Dimetoka Müslümanları
Derneği Başkanı Süleyman Macır’un
yanı sıra Gürece, Musaköy, Hasanlar,
Dikilitaş, Hotallar, Miri ve civar
köylerden yüzlerce soydaş katıldı.

Etkinlik Güney Meriç Derneği’nin
yeni merkezinin ve ebru kursu
sergisinin açılışı ile başladı. Protokol
konuşmalarından önce Güney Meriç
Derneği’nden Dilek Mehmetoğlu,
Hıdırellez’in Türk kültüründeki yerini
anlatan bir konuşma yaptı. 

Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu bu yıl 12’ncisini
kutladıkları Hıdırellez ve Bahar
Şenlikleri’ni bu noktaya getirmenin
kolay olmadığını belirtti. Mustafaoğlu,
“Bugün bu etkinlikleri yapıyorsak,
tabelaları asabiliyorsak bu sizlerin
sayesindedir. Ne mutlu bizlere. Bu tür
olayları gerçekleştirmek zor, ancak

sonunda insanlar mutlu oluyor. Tekrar
Hıdırelleziniz kutlu olsun.” ifadelerini
kullandı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, söz konusu şenliğe daha
önce de geldiklerini söyledi. Kültürel
etkinlikleri yaşatmanın önemine değinen
GTGB Başkanı, gençlerin Hıdırellez gibi
kültürel etkinlikleri yaşayarak
öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. 

“AZINLIK OKULLARININ
KAPANMASININ EN BÜYÜK 
SEBEBİ ÖĞRENCİ AZLIĞINDIR”
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ercan Ahmet, Hıdırellez’i
yaşatmanın takdire şayan bir gayret
olduğunu ifade etti. Ahmet, “Bu bahar
gününde Batı Trakyamız’da güzel
etkinlikler oluyor. Ancak hoşumuza
gitmeyen şeyler de oluyor ve onların
habercisi olarak kötü şeyler de oluyor.
Yakın zamanda değişik yerlerde azınlık
okullarının kapandığını öğreneceğiz.
Özellikle bu bölgede iki yıl önce kapanan
okullarda öğrencilerin bir iki ay gibi bir
süre okullarına taşınmamasını, mağdur

oluşunu hepimiz ilgiyle izledik. Dernek
olarak yetkililere gerek yazılı ve gerekse
sözlü olarak ilettik. Maalesef, üzülerek
görüyoruz ki bu konuda gelişme ve
ilerleme yok. Tam aksine gerileme var ve
azınlık okulları kapanmaktadır. Azınlık
okullarının kapanmasının en büyük
sebebi öğrenci azlığıdır ve çocukların
çoğunluk okullarına gönderilmesidir.”
diye konuştu.

“AZINLIK OKULLARI BİZİM
YASALARLA KAZANILMIŞ
HAKLARIMIZDIR”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, kültürün yaşam
biçimi olduğunu ve Hıdırellez’in de
Türklerin yaşam biçiminde yer aldığını
söyledi. Toraman, “Bu kültürün geleceğe
taşınması kadar değerli bir şey yoktur.
Bugünlerde okullara kayıt konusuna
değinildi. Azınlık okulları bizim yasalarla
kazanılmış haklarımızdır. Kültürümüzün
devamıdır. Onun için okullarımıza
gereken değerin verilmesini rica
ediyoruz.” görüşlerine yer verdi.

Baharın gelmesiyle Türk dünyasında
kutlanan Hıdırellez, Batı Trakya’da da
coşkuyla karşılandı. Türk kültürünün
vazgeçilmez geleneklerinden biri olan
Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde Batı
Trakya’daki azınlık dernekleri de
etkinlikler düzenledi. 

ILICA

MUSAKÖY

DİNKLER
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Y
unanistan’ın kreditörlerle
imzaladığı ikinci memorandumun
değerlendirmesi nihayet sona

eriyor. Neredeyse bir yıllık bir
geçikmeyle. Fakat değerlendirmenin
tamamlanması demek ferahlayacağımız
demek değildir. Nasıl bitiyor bu
memorandumun değerlendirilmesi?
2019 yılından itibaren yeni kemer sıkma
önlemlerine “tamam” diyerek. Şimdiden
iki yıl sonra hayata geçirilecek önlemlere
“okey” diyoruz. Yani bizim adımıza
hükümet “okey” diyor. 

Bunun karşılığında da kreditörler
Yunanistan’a deyim yerindeyse “dükkanı
çevirebilsin” diye para verecekler. Yani
borç verecekler. Neyse, bizim asıl
konumuz bu değil. 

Muhalefetin ve toplumun büyük
bölümü 2019’dan sonra geçerli olacak bu
yeni önlemler paketine dördündü
memorandum diyor. SİRİZA

memorandum demek istemiyor.
Muhalefete göre memorandum,
SİRİZA’ya göre yeni anlaşma konusunda
mutabakat sağlanmasından hemen
sonrasında Başbakan Aleksis Çipras,
Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti. Eğitim
sisteminde hayata geçirilecek
değişiklikleri ilan etti. İki gün sonra ise
sağlık alanında yapılacak yenilikler ilan
edildi. Biz eğitim meselesiyle
ilgileneceğiz. Zira, Batı Trakya Türkleri
olarak bizi de doğrudan ilgilendirecek bir
konu. 

Başbakan Çipras ile İstanbul Rumu
olan Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu
birlikte gazetecilerin karşısına geçti.
Eğitim sistemindeki değişiklik ve
yenilikler üç yıllık bir süreç içinde
yapılacak. Eğitim sisteminin tüm
aşamalarını ilgilendiren değişiklikler
bunlar. Anaokulundan taa üniversite ve
lisansüstü eğitime kadar değişiklikler
yapılacağını açıkladı Başbakan Çipras. 

Tabii, doğal olarak Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı da doğrudan etkileyen konular
var. İlkokullarda önümüzdeki eğitim
yılından itibaren “Tüm Güm Eğitim”
sistemine geçileceğini söyledi Başbakan.
Bunun en büyük ve merkezde bulunan
okullardan en küçük okullara kadar, en
ucra bölgelerde olan okullara kadar her
yerde uygulanacağını söyledi. 

“Tüm Gün Egitimi” azınlık okullarında
nasıl yapılacak? Öğleden sonra saat
16:00’ya kadar devam eden bu eğitim
sistemi zorunlu mu olacak? 

Geçelim anaokulu konusuna.
Anaokulu eğitimi 2006 yılından bu yana
zorunlu eğitim kapsamında. Fakat
bunun tam uygulamasına 2011 yılından
sonra geçildi. Bir süredir de zorunlu
anaokulu eğitiminin iki yıla çıkartılacağı
konuşuluyordu. Başbakan Çipras
eğitimle ilgili açıklamalarına bunu da
dahil etti. Anaokulu eğitiminin bir yıldan
iki yıla çıkartılacağını söyledi. Buna göre;
bir veya iki yıl içinde 4 yaşını doldurmuş
tüm çocuklar zorunlu olarak anaokuluna
gidecek. Ülkenin en ücra dağlık
bölgesindeki köyde de, en uzaktaki
adada da bunun uygulanacağını söyledi. 

Başbakan Çipras, açıklamasında
eğitim alanında daha birçok
değişiklikten bahsetti. Haberin içinde
bunun ayrıntılarını görebilirsiniz. 

Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın eğitimi farklı özellikleri
içerdiğinden, uluslararası anlaşmalarla

ve özel bazı yasal düzenlemelerle
şekillendiği için, bu gibi tüm geneli
ilgilendiren reformlarda azınlık
eğitiminin de ayrıca ele alınması şart
diye düşünüyorum. Yapılması planlanan
değişiklik ve reformların azınlık
eğitiminin statüsüne, özelliklerine ve
azınlık toplumunun talep ve
beklentilerine cevap verecek bir niteliğe
kazandırılması hayati öneme sahip.
Sadece azınlığın isteklerini karşılamak
açısından değil, hayata geçirilmek
istenen yeniliğin de pratikte
uygulanabilmesi ve sorun yaşanmaması
için bu çok önemli. 

Aslında iki yıllık anaokulu konusu,
Türkçe ve Yunanca eğitim vermesini
istediğimiz azınlık anaokulu talebinin bir
kez daha güçlü bir şekilde dile
getirilmesi ve devlet açısından bu
yükümlülüğün hatırlatılması için bir
fırsat olabilir. Madem ki anaokulu
konusunda da köklü bir değişime
gidiliyor bugüne kadar eksik olan
“Azınlık Anaokulu” konusu da ele
alınmalı. Evden ayrılarak okul ortamıyla
tanışma yaşının dört’e kadar düşeceği
dikkate alınırsa “Azınlık Anaokulu”nun
artık her anlamda bir zorunluluk olduğu
da aşikardır. 

Anaokulu başta olmak üzere hayata
geçirilecek değişiklik ve yeniliklerin
azınlık eğitimine uyumu konusunda
siyasi olarak girişimde bulunmak, adım
atmak, diyalog kurmayı hedeflemek,
azınlığın taleplerini bir kez daha dile
getirmek hem sorumluluk hem de
mecburiyettir. 

Ozan AHMETOĞLU

Eğitim sisteminde değişiklik ve 
azınlık eğitimi?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

“AZINLIĞA DA BAHAR
GELDİĞİNDEN BAHSETMEK
İSTİYORUZ”
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, “Hıdırellez ve
Bahar Şenliği Türk kültüründe
var olan ve asırlardan beri gelen
gelenekleri Batı Trakya Türkleri
de sürdürmekte ve
yaşatmaktadırlar” diyerek
sözlerine şöyle devam etti: “Ama
gelin görün ki her kürsüye
geldiğimde, Yunanistan’ın bir
partisi ve genel başkanı olarak
Azınlık adına güzel şeylerin
olduğunu ve azınlığa da bahar
geldiğine dair güzel haberlerden
bahsetmek istiyoruz; ama
maalesef ülkemiz Yunanistan,
Yunan devleti her anlamda Batı
Trakya Türklerini yok etmeye
çalışmaktadır. Bizler, bunun
bilincinde olmalıyız. Eğer bunun
bilincinde olmazsak, belki bir
asırdan bu yana var olduk, ama
yarınlarımız tehlike altında
olacaktır. Az önce Yüksek
Tahsilliler Derneği
başkanımızdan aldığımız bilgiye
göre yine okullarımız
kapatılacaktır, ancak buna bir
‘dur’ demeli. Eğer bizler ‘dur’
demezsek kendimizi sorgulama
zamanı gelmiştir. Şunu
söylemek istiyorum. Eğitimli
gençler yaratalım. Batı
Trakya’nın her köşesinde
eğitimli gençler var olmaya
başladı ve var olacak.”

“GÜMÜLCİNE’DE BİZ 
SİZLER İÇİN VARIZ”
Gümülcine Muavin Konsolosu

Davut Ocak, davete teşekkür
ederek, katılımcılara
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını iletti. Başkonsolos
Ocak, “Hıdırellez ta Orta Asya’ya
kadar gitmektedir. Bu da
demektir ki binlerce yıl gerilere
gitmekte ve bu geleneği bugün
de kutlamaktayız. Bu demektir
ki varlığımız bu kadar uzun
zamandan beri var. Sizin
aranızdaki bu birlik ve
beraberlik olduğu sürece de bir
bin yıl daha inşallah buralarda,
bu topraklarda olmaya devam
edeceğiz. Böyle etkinlikler
vesilesiyle aranızdaki küskünlük
ve sürtüşmeleri ortadan
kaldırmak gerekir. Böyle
etkinliklere yeni bir sayfa olarak
bakın. Hıdırellez’in bir çok
manasının yanında bir de
baharın uyanışına dikkat
çekmek lazım. Bahar uyandığı
gibi siz de yeniden uyanış
yaşayın, silkinin, kendinize gelin
ve kendinizi tekrar hesaba çekin.
Bu vesileyle herkese teşekkür
ediyorum. Gümülcine’de biz,
sizler için varız. İstediğiniz
zaman gelin, bir kapınız da
orada var. Varlık sebebimiz
sizlersiniz.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından
sonra ebru kursuna katılan
çocuklara başarı belgeleri
verildi. Etkinliğin kültürel
bölümünde ise Güney Meriç
Derneği halk oyunları
toplulukları ve Edirne Halk
Dansları Topluluğu çeşitli
gösteriler sundu.
Bulgaristan’dan gelen “Dostlar”

Türk Halk Müziği Grubu ise
söylediği türkülerle geceye ayrı
bir renk kattı.

BÜYÜK MÜSELLİM
DERNEĞİ 
Büyük Müsellim Kültür ve
Folklor Derneği’nin bu yıl
9’uncusunu düzenlediği
Hıdırellez Şenliği, 7 Mayıs Pazar
günü yapıldı. Etkinliğe çok
sayıda davetli katıldı. 

Etkinlik, dernek başkanı
Cevat Abdurrahman’ın yaptığı
açılış konuşmasıyla başladı.
Abdurrahman, derneğin 2008
yılından beri faaliyetlerini
sürdürdüğünü, kültürel
faaliyetlerin yanı sıra doğa,
hayvan ve insan sevgisine önem

verdiklerini ifade etti. Dokuz
yıldır Hıdırellez etkinliği
düzenlediklerini anlatan
Abdurrahman, katılımcılara
teşekkür etti. Derneğin başkan
yardımcısı Naim Kadir ise
Hıdırellez’in anlamını anlattı. 

Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Davut Ocak,
konuşmasına Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı’nın selamlarını
ileterek başladı. Ocak,
kültürlerin önemine değindi ve
kültürün toplumları birbirine
perçinleyen en önemli etken
olduğunu vurguladı.
Hıdırellez’in de Türk kültürünün
çok önemli bir parçası olduğunu
belirten Ocak, etkinliği
düzenleyenlere teşekkür etti. 

Etkinliğin kültürel
bölümünde ise Büyük

Müsellim’den çocuklar şiirler
okudu. Etkinlik, derneğin müzik
kolundan Batuhan Hasan ve
dernek başkanı Cevat
Abdurrahman’ın okudukları
Türk halk müziği şarkıları ile
devam etti. Etkinliğin
devamında Keşan’dan gelen
Türk Sanat Müziği Korosu
sahneye çıkarak çeşitli şarkılar
seslendirdi. Zengin bir
programın olduğu etkinlik
Gümülcine Türk Gençler Birliği
saz grubu ve Karaduman şov ile
devam eden etti. Büyük
Müsellim’deki etkinlikte son
olarak İskeçe Türk Birliği Türk
Sanat Müzik Korosu bir konser
verdi. İTB korosunun konseri
konuklardan büyük beğeni
topladı. 

BÜYÜK MÜSELLİM

DİNKLER
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YAKLAŞIK 650 öğrencinin eğitim
gördüğü İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi için yeni okul
binası yapılmazken, Şahin Medresesi’nin
şehir merkezine taşınacağı ve yeni bir
binanın bu amaç için tahsis edileceği
haberleri azınlık içinde tepkilere neden
oldu. 

Son yıllarda öğrenci sayısında büyük
artış yaşanan İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin mevcut
binasının yetersiz gelmesi nedeniyle,
sabah ve öğleden sonra olmak üzere
vardiyalı eğitim sistemine geçilmişti.
Azınlık okulunun bina sorunu
giderilmezken, Şahin Medresesi’nin
İskeçe’ye taşınması ve bu amaçla restore
edilmiş bir binanın tahsis edilmesiyle
ilgili haberler azınlık içerisinde soru
işaretlerine neden oldu. Konuyla ilgili
İskeçe’de yayınlanan gazetelerde
geçtiğimiz günlerde çıkan haber ve
yorumlarda, Şahin Medresesi’nin
İskeçe’de Mihail Karaoli caddesinde
Galaksias marketi yanında bulunan,
restorasyonu tamamlanmış ve koruma
altına alınmış bir binaya taşınacağı
belirtildi. İskeçe SİRİZA Milletvekil
Hüseyin Zeybek’in olaya tepki gösterdiği
de haberlerde yer aldı. 

ŞAHİN MEDRESESİ’NDE 
YAKLAŞIK 40 ÖĞRENCİ VAR
Yaklaşık 40 öğrencinin eğitim gördüğü
Şahin Medresesi’ne çocuklarını
gönderen bazı velilerin ise medresenin
İskeçe’ye taşınacak olmasından
hoşnutsuz oldukları ifade edildi. 

İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi, son 10 yılda
neredeyse her eğitim döneminde öğrenci
sayısında rekor kırarken, bina sorunu da
her geçen yıl biraz daha vahim bir hal
aldı. 

Bu arada, geçen Kasım ayı sonunda
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ni
ziyaret eden Başbakan Aleksis Çipras ile
Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na
okulun durumu ve yeni okul binasıyla
ilgili yazılı talepte bulunan Okul Aile
Birliği ve okul yönetimine hala bir cevam
verilmemesi de dikkat çekiyor. 

Tüm taleplere rağmen İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin
bina sorunu çözüme kavuşturulmazken,
Şahin Medresesi’nin İskeçe’ye taşınması
ve bunun için yeni bir binanın tahsis
edilmesi asıl amacın ne olduğu sorusunu
akla getiriyor. 

MİLLETVEKİLİ 
HÜSEYİN ZEYBEK 
Konuyla ilgili GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Şahin Medresesi’nin
İskeçe’ye taşınma kararının
yanlış olacağını vurguladı.
Batı Trakya’daki
medreselerin yıllar önce
imam ve hatip yetiştirme
amacına hizmet ettiğini,
ancak uzun zamandan bu
yana bu görevi yerine
getirme konusunda çok

yetersiz olduğunu ifade eden Milletvekili
Zeybek, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin bina
sorununun tam olarak çözüme
kavuşmadığı bir ortamda Medrese’nin
İskeçe’ye taşınmasının planlanmasının
doğru olduğuna inanmadığını söyledi. 

Milletvekili Zeybek şöyle konuştu:
“Medreseler yıllar önce imam hatip
yetiştirmek üzere açılmış kurumlardı.
Bunlar normal lise seviyesinde değil. Şu
anda bu kurumlar Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına imam hatip
yetiştirmiyor. Bu amaca hizmet etmiyor.
Artık çok sayıda ilahiyat mezunu
imamlarımız ve hatiplerimiz var. Çok
sayıda üniversite mezunu din adamımız
var. Dolayısıyla imam hatip ihtiyacını
karşılama gibi bir şey söz konusu değil.
Özellikle de Şahin medresesi için
söylüyorum. Normal ortaokul – lise gibi
çalışıyor. Ancak bu seviyeden oldukça
uzak. Seviyeleri düşük. Medreseler için
gereken adımlar atılmamıştır. Dolayısıyla
çağın gereklerine hizmet etmemektedir.
Devlet bu kurumları normal lise
statüsüne getirmeye çalıştı. Herkesin
tercihine saygı duyuyoruz. Buraya giden
çocuklarımıza da saygımız ve sevgimiz
sonsuz. Ancak Medreseler misyonunu
tamamlamıştır benim görüşüme göre.
Şahin Medresesi’nde 40 civarında
öğrencinin olduğunu öğrendik. Öte
yandan İskeçe’de Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi var.
Azınlığımız bu yönde tercihini
yapmıştır. Azınlık
ortaokulu –
lisesinde şu anda
tüm fiziki
sorunlara
rağmen
neredeyse 650
öğrenci eğitim
görüyor.
Dolayısıyla
azınlığımız bu
konuda
tercihini açık
bir biçimde
yapmıştır. Bir
süredir Şahin
medresesinin
İskeçe’ye
taşınacağı
söyleniyor.
Geçtiğimiz

günlerde bu yönde haberler de çıktı.
Şunu çok net bir şekilde söylemek
isterim ki; bu konuda yani medresenin
İskeçe’ye taşınması konusunda benim
herhangi bir rolüm yok. Ben görüşlerimi
açıkça söyleyen bir insanım. Batı
Trakya’daki iki medrese normal lise
seviyesinden çok uzak. Buraya giden
çocukların üniversite için çok daha
yüksek seviyede eğitim alması gerekiyor.
Bu kurumlarda  imam – hatip de
yetişmiyor. Bu misyonunu da yitirmiş
durumda. Bunun için çok daha
uzmanlaşmak gerekiyor. Ve dediğim gibi
çok sayıda ilahiyat mezunu, üniversite
mezunu, hatta master yapan din
adamlarımız var artık.” 

“SORU İŞARETLERİNE 
NEDEN OLUYOR”
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
bina sorunu çözüme kavuşmadan,
medresenin İskeçe’de yeni bir binaya
taşınmasının soru işaretlerine neden
olduğunu kaydeden Hüseyin Zeybek,
“Birileri böyle bir karar almak istemiş.
Eğer Şahin’de bu okula yeterince öğrenci
gitmiyor, İskeçe’ye taşırsak daha çok
öğrenci gider diye düşünülmüş ise bu
doğru bir düşünce değil bana göre.
Üstelik de çocukları Şahin medresesine
giden anne babalar bana gelip bunun
olmamasını istediklerini söylüyorlar.
Yani Şahin medresesinin taşınmasını
istemiyorlar. Öte yandan 650 çocuğun

eğitim aldığı bir azınlık ortaokulu –
lisesi var. Bu lisenin bina sorunu

var. Bu soruna, ek bina
formülüyle bir çözüm
bulmaya çalışıyoruz. Tabii
ki amaç ve arzu edilen
çözüm yöntemi yeni bir
binadır. Yani, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ne giden

650 çocuğumuz için yeni
bir okul binası. Dolayısıyla,
İskeçe Azınlık Lisesi’ndeki
bu sorun nihai bir şekilde
çözüme kavuşmadan,
Şahin Medresesi’nin

İskeçe’ye taşınmasıyla ilgili
söylenti ve haberler tabii ki

dikkat çekiyor ve bazı soru
işaretlerini de akıllara

getiriyor.” dedi. 

40 öğrencili okula bina var,   
650 öğrencili okula bina yok! 

İskeçe iline bağlı
Şahin köyündeki
medresenin şehir

merkezine
taşınacağı haberleri

azınlık içerisinde
soru işaretlerine yol

açtı. GÜNDEM’in
sorularını

yanıtlayan İskeçe
SİRİZA Milletvekili

Hüseyin Zeybek,
Şahin Medresesi’nin

İskeçe’ye taşınma
kararının yanlış

olacağını vurguladı.
Batı Trakya’daki

medreselerin yıllar
önce imam ve hatip
yetiştirme amacına

hizmet ettiğini,
ancak uzun

zamandan bu yana
bu görevi yerine

getirme konusunda
çok yetersiz

olduğunu ifade eden
milletvekili Zeybek,

İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık

Ortaokulu –
Lisesi’nin bina

sorununun tam
olarak çözüme

kavuşmadığı bir
ortamda

Medrese’nin
İskeçe’ye

taşınmasının
planlanmasının
doğru olduğuna

inanmadığını
söyledi. 
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Eğitim sisteminde
büyük değişiklik

Dolu, Yaka 
kirazını vurduEĞİTİM sisteminde önemli değişikliklere

gidiliyor. Başbakan Aleksis Çipras, 9 Mayıs
Salı günü Eğitim Bakanlığı’na yaptığı ziyaret
sırasında hayata geçirilmesi planlanan
değişiklikleri gazetecilere açıkladı. 

Başbakan Çipras, Eğitim Bakanlığı
ziyareti sırasında Bakan Kostas Gavroglu ile
eğitim sisteminde hayata geçirmeyi
planladıkları değişikliklerle ilgili basın
toplantısı düzenledi. Çipras ve Gavroglu,
değişiklik ve yeniliklerin anaokulu, ilk, orta
ve yüksek öğretimi kapsadığını ifade etti. 

Değişiklikler kapsamında zorunlu
anaokulu eğitimi bir yıldan iki yıla
çıkartılacak. Batı Trakya Türk azınlık
eğitimini de etkileyecek bir diğer değişiklik
ise ilkokullarla ilgili. Başbakan Çipras, tüm
gün eğitiminin Yunanistan geneline
yayılacağını ve ülkedeki tüm okullarda
uygulanacağını açıkladı. Zorunlu eğitim
süresi 14 yıla çıkartılacak. 

TÜM GÜN EĞİTİMİ BÜTÜN 
OKULLARDA UYGULANACAK
İlan edilen değişikliklerden bazıları Batı
Trakya’daki azınlık eğitimini de doğrudan
ilgilendiriyor. Azınlık eğitiminin yapısal
durumunu da etkileyecek nitelikte olan
değişikliklerden biri “Tüm Gün Eğitim”
sistemi. Başbakan Aleksis Çipras,
önümüzdeki Eylül ayından itibaren “Tüm
Gün Eğitim” sisteminin ülke genelindeki
bütün okullarda uygulamaya geçirileceğini
söyledi. Tüm gün eğitiminin son dönemde
yaygınlaştırıldığını belirten Çipras,
önümüzdeki eğitim – öğretim yılından
itibaren bu uygulamanın en ücra bölgelerde
dahi hayata geçirileceğini, dağlık bölgeler ve
tüm adaların buna dahil olduğunu dile
getirdi. 

Çipras, ilkokullarda sınıflardaki öğrenci
sayısını da aşamalı olarak azaltacaklarını
kaydetti. Başbakan, üç yıl içinde sınıftaki
öğrenci sayısını 22’ye düşürmeyi
hedeflediklerini ifade etti. Çipras,
dershanelere dayanan bir eğitim sistemini
aşamalı olarak değiştirmeyi amaçladıklarını
sözlerine ekledi.

OKULDA BESLENEN ÖĞRENCİ 
SAYISI ARTTIRILACAK
Okullarda öğrencilere verilen öğle yemeği
uygulamasına da değinen Çipras, okulda
beslenen öğrencilerin daha başarılı
olduğunu, bunun araştırmalarla
kanıtlandığını söyledi. Çipras, bu eğitim
yılında 15 bin öğrencinin okulda
beslendiğini, bu rakamın önümüzdeki
eğitim – öğretim yılında 30 bine, daha sonra

da daha da yükseltileceğini belirtti. 

ZORUNLU ANAOKULU EĞİTİMİ 
İKİ YILA ÇIKARTILACAK
Çipras, zorunlu anaokulu eğitiminin iki yıla
çıkartılacağını açıkladı. Çipras, “Ülkenin
neresinde olursa olsun, dört yaşından sonra
tüm çocuklar anaokuluna gidecek.”
ifadesini kullandı. 

Zorunlu anaokulu eğitiminin iki yıla
çıkartılmasıyla, zorunlu eğitim süresi de 14
yıl olacak. 

Bu arada, üniversiteye giriş sınavları da
aşamalı olarak kaldırılacak. Çipras, lise ve
üniversite eğitiminde önemli değişikliklerin
planlandığını belirterek, üç yıllık bir süre
içinde lise öğrencilerinin katıldığı
üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılacağını
anlattı. 

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Başbakan Çipras düzenlediği basın
toplantısında, Yunanistan’da bulunan
göçmen ve mülteci çocuklarının bu yıl 115
okulda 300 sınıfta eğitim gördüklerini
açıkladı. Çipras, toplam 5 bin göçmen ve
mülteci çocuğa eğitim verildiğini, bunun
için 450 eğitimcinin görevlendirildiğini
kaydetti. Çipras, önümüzdeki eğitim ve
öğretim yılında göçmen ve mülteci
çocuklarına yönelik sınıf sayısının da
arttırılacağını ifade etti. 

YASA TASARISI YAZ AYLARINDA
MECLİSE GETİRİLECEK
Başbakan Aleksis Çipras, eğitim sisteminde
önemli değişiklikler içeren yasa tasarısına
son şekli verilerek, yaz aylarında meclise
getirileceğini söyledi. Eğitimdeki
değişiklikler üç yıllık bir sürede hayata
geçirilecek. 

RODOP ilinde etkili olan dolu
yağışı, Yaka kirazında ciddi zarara
neden oldu. 

9 Mayıs Salı günü öğleden sonra
Batı Trakya’nın farklı bölgelerinde
etkili olan sağanak yağış, bazı
bölgelerde dolu şeklinde yağarak
etkisini gösterdi.

Gümülcine’ye bağlı Sendelli
köyünden kiraz üreticisi ve Yassıköy
Belediyesi meclis üyesi Galip
Hüseyin, Gümülcine’nin Yaka
bölgesinde etkili olan sağanak
yağışın Yaka kirazına büyük zarar
verdiğini söyledi. Sağanak yağışın ve
beraberindeki dolunun bir saat
arayla iki kez etkili olduğunu
anlatan Hüseyin, “Kalfa, Demircili,
Semetli, Sendelli, Yuvacılı köyleri ile
Ayazma köyünün bir bölümünde
yağan dolu neticesinde başta kiraz
olmak üzere meyve ağaçlarında
yüzde yüze varan zarar meydana
geldiğini çok rahatlıkla
söyleyebilirim. Hatta şunu da
belirtmek istiyorum; doludan zarar
gören bazı ağaçlarda önümüzdeki yıl
yüzde 30’a varan randıman
düşüklüğü yaşanabilir.” diye
konuştu.

Dolu felaketinin ardından Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA) Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Sorumlusu Athanasios Panagos’un
bölgeyi ziyaret ederek, dolu
yağışının etkili olduğu bölgelerde
incelemelerde bulunduğunu belirten
Galip Hüseyin, ağaçları zarar gören
kiraz üreticilerinin bir an önce
Yassıköy Belediyesi yetkililerine
başvurarak zarar bildirimlerinde
bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.
ELGA Müdürü Panagos’un da
incelemeler sırasında dolu yağışının
ağaçlarda ciddi zararlara neden
olduğu konusunda hemfikir
olduğunu söyleyen Hüseyin,
ELGA’dan en kısa sürede bölgede
zarar tespit çalışmalarına
başlayacağı sözünü aldıklarını
kaydetti. 

ELGA Müdürü Panagos’la birlikte
köyleri gezen Doğu Makedonya –
Trakya (DMT) Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram da yaptığı

açıklamada, dolu yağışının Yaka
kirazına büyük zarar verdiğini
söyledi. ELGA Müdürü’nün da
bölgeyi ziyaretinde bunu bizzat
yerinde tespit ettiğini dile getiren
İbram, görevleri kapsamında bu
konunun takipçisi olacaklarının
altını çizdi. 

Öte yandan, Kalfa bölgesinde de
meyve bahçelerinde ve bağlarda
yüzde 80’in üzerinde zarar meydana
geldiğini anımsatan İbram, bölge
halkı adına tüm gelişmeleri
yakından takip edeceklerini
belirterek geçmiş olsun dileklerinde
bulundu.

Bölgeyi ziyareti sırasında ELGA
Bölge Müdürü Athanasios Panagos’a
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Rodop İlinden Sorumlu DMT
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis ve DMT Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram eşlik etti.

KALFA KÖYÜNDE DE 
ZARAR VAR
Bu arada, Bölgesel Ekonomik
Kalkınmadan Sorumlu Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Emre
Ahmet, Gümülcine Belediyesi’ne
bağlı köylerde dolu yağışından
ürünleri zarar görenlerin Gümülcine
Belediyesi’ndeki Tarım Dairesi
Birimi’nden bilgi ve destek
alabileceklerini söyledi. Özellikle
dolu felaketinin yaşandığı Kalfa
köyü muhtarı Mehmet Osman ile
sürekli iletişim halinde olduklarını
kaydeden Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Ahmet gazetemize
yaptığı açıklamada, “Öncelikle Yaka
bölgesi kiraz üreticilerimize ve diğer
bölgelerde dolu yağışı sebebiyle
ürünleri zarar gören insanlarımıza
büyük geçmiş olsun. Zarar beyanları
için yetki alanımıza giren
bölgelerdeki doluzedeler
belediyemizdeki ELGA
memurlarından ve şahsıma bağlı
Belediye Tarım Dairesi’nden destek
ve bilgi alabilirler. Ayrıca 2531 352414
numaralı telefondan da isteyen
kişiler detaylı bilgi edinebilir.” diye
konuştu. 
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MİLLETVEKİLİ
İlhan Ahmet, ELGA
Müdürü’nden, 9
Mayıs Salı günü
Rodop ilindeki
dolu yağışını
nedeniyle meydana
gelen zararların
acilen tazmin
edileceğinin
sözünü aldığını
açıkladı.

Kurebe,
Milletvekili
Ahmet’e yaptığı
açıklamada,
zararlarla ilgili
tespit ve kayıtların
ELGA memurları
tarafından iki gün
içinde
gerçekleşeceğini
belirtti. Zarar
görmüş olan üreticiler 15 günlük bir
süre içinde zararlarını bildirecekler
ve ardından ELGA’nın mevsimlik ve
daimi memurları tarafından
zararların bireysel değerlendirilmesi
yapılacak.

Milletvekili İlhan Ahmet, zarar
değerlendirmelerinin haksızlıklar
yaşanmadan yapılabilmesi için
başka illerden mevsimlik tarım
uzmanlarının Rodop iline

gönderilmesini
talep etti. ELGA
Müdürü Kurebe,
değerlendirmeler
tamamlandıktan
sonra ilk
ödemelerin Ekim
2017 tarihinden
sonra
başlamasının
beklendiğini
bildirdi.

Milletvekili
İlhan Ahmet’ in
ELGA Müdürü
Kurebe’den aldığı
başka bir bilgi de,
11 Mayıs  tarihinde
yapılacak olan
tazminat
ödemeleri
hakkında oldu. 

İlhan Ahmet,
Kurebe’nin verdiği bilgiler
doğrultusunda, “Mayıs, Haziran ve
Ağustos 2016’da, Sasallı, Ortaca,
Yassıköy, Proskinite, Yeni Kalanca ve
Agios Theodoros bölgelerinde dolu
yağışı, sel ve kır domuzlarının sebep
olduğu zararların tazmini ile ilgili
olarak, Rodop ilinde yaklaşık 480
üreticiye toplam 420.000 euro
tazminat ödenecektir.”
açıklamasında bulundu.

Rodop İli Demokratik İttifak Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, 10 Mayıs
Çarşamba günü Atina’da Tarım Sigorta
Kurumu (ELGA) Müdürü Theofanis
Kurebe’yi ziyaret etti. 

Meriç ilinde faaliyet gösteren Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin Başkanı Mesut Şerif, 9 Mayıs Salı ügün Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) Witten’deki genel merkezine
nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Mesut Serif’i ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu karşıladı.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmede Şerif, Seçek Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği’nin yeni yönetim kurulunu belirlediğini ve kendisinin
de derneğin yeni başkanı olarak seçildiğini belirterek, ziyaretinin
amacının ABTTF ile tanışmak ve yeni dönemde birlikte yapılabilecek
ortak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak olduğunu
ifade etti. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği olarak yakın
gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler hakkında bilgi
veren Şerif, ABTTF Başkanı Habipoğlu’nu derneğin 2017 yazında
düzenleyeceği tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri’ne
davet etti.

ABTTF Başkanı Habipoğlu ziyareti dolayısıyla Şerif’e teşekkür
ederek, ABTTF’nin faaliyetlerini aktardı. ABTTF’nin Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak
için uluslararası alanda çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatan
Habipoğlu, 2017 Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri’ne
katılmaktan büyük memnuniyet ve onur duyacağını belirterek davet
için Şerif’e teşekkür etti.

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nden ABTTF’ye ziyaret

Kazancakis Edirne’de anıldı
ULUSLARARASI Barış Ödülü sahibi olan

Yunanlı yazar, şair ve felsefeci Nikos
Kazancakis Edirne’de anıldı.

Nikos Kazancakis’in ölümünün 60. yılı
dolayısıyla Edirne Belediyesi ve
Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu
işbirliğiyle yazarın “Çileci” romanına atfen,
“Çileciye Armağan” adıyla anma etkinliği
düzenlendi.

Yunanistan’ın Edirne Konsolosu
Paraskevi Charitidu, Edirne Halk Eğitim
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı
konuşmada, Kazancakis’in, “Çileci” isimli
kitabını tüm insanlığa hediye olarak
sunduğunu belirtti.

Kazancakis’in çok önemli bir isim
olduğunu ifade eden Charitidu şunları
söyledi: “Kazancakis, tek bir sözcükle kadim

insanlığa bu muhteşem kitabı sunmuştur.
Kazancakis böylelikle sadece kendi
felsefesini değil, tüm insanlığın felsefesini,
onu anlamak isteyen herkese anlatmıştır.
Kazancakis tarihe geçmeyi başardı; fakat
edebiyat tarihine değil, çünkü dönemin
toplumu ona bu değeri vermeyi başaramadı.
Ama geleceğin aydınlatıcılarından biri
olarak, günümüzde insanlığın tarihine
geçmeyi başardı, çünkü Kazancakis insan
toplumunun düşünce ve bedeninin
derinliklerine inmeyi başarmıştı.”

Etkinlikte Yunan oyuncu Maria Nafpliotu
tarafından Kazancakis’in eserleri
seslendirildi.

Etkinliğe, Edirne Milletvekili Erdin
Bircan, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile
çok sayıda Türk ve Yunanlı katıldı.

İlhan Ahmet 
ELGA Müdürü’nü
ziyaret etti

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği, Kan Derneği AGAPİ ile 3 Mayıs
Çarşamba günü İskeçe 1. Azınlık Merkez İlkokulunda ihtiyaç sahiplerinin kan ihtiyacını karşılamak

ve öğrencilerimize örnek olmak adına ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz, Kan Bağışı Kampanyamıza
katılarak destek veren meslektaşlarımıza ve özellikle Mustafçova Belediye başkanı sayın Cemil

Kabza’ya, İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu’na İskeçe 1. Azınlık Merkez İlkokulu Müdürüne, Encümenler
Heyetine, Okul Aile Birliği’ne, velilerimize ve kan bağışında bulunan herkese bu duyarlı

davranışlarından dolayı canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. 

Genel Sekreter Başkan
İrfan KALFA Nurettin KIYICI

TEŞEKKÜR

gundem_1018_Layout 1  15.05.2017  11:14  Page 8



9GÜNDEMhaber12 Mayıs 2017 9

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’nün
organizatörlüğünde ve Kurcalı köyü
halkının katkılarıyla düzenlenen 12.
Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
finali 7 Mayıs Pazar günü Kurcalı köyünde
yapıldı. Yarışmada Evrenköy Kur’an
kursundan Merve Haseki birinci oldu.

Yarışmaya; Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolosu
Davut Ocak, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,
İpsala Müftüsü Ercan Özel’in yanı sıra
binlerce soydaş katıldı.

Yarışma öncesi İlahi Korosu şiir ve
ilahiler okudu. Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yaptığı
konuşmada, yarışmaya katılanlar
herkesin birinci olduğunu belirtti. Ahmet,
“Gün geçtikçe Kur’an-ı Kerim’i okuyan
çocuklarımızın sayısı artıyor. İnşallah bu
kıyamete kadar bu şekilde devam eder.
Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler,
geleneklerimiz ve göreneklerimiz,
kimliğimiz bu topraklarda kıyamete kadar
vesile olacak; birbirimizi kaynaştıran ve
bağlayan değerlerdir.” diye konuştu.

Daha sonra yarışmaya geçildi.
Bilgisayarla yapılan kura çekiminden
sonra sekiz bölgenin finalistleri
Kur’an’dan ayetler ve dualar okudular. 

Yarışma sonuçlarının açıklanmasından
önce Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Kurcalı halkına, etkinliğe
ev sahipliği yapmalarından dolayı
teşekkür etti ve yeni seçilen Mütevelli
Heyeti’ni tebrik etti. Müftü Şerif, “Kurcalı
köyüne ne kadar övgü yağdırsak
kelimeler az gelir. Peygamberimiz S.A.V.
vefatından önce ümmetine şu iki sözü
veya şu iki emaneti bırakmıştır. Eğer
benden sonra yanlış yollara gitmek
istemezseniz size iki emanet bırakıyorum.
Bu Kur’an-ı Kerim ve benim sünnetimdir,
hadislerimdir. Eğer bu iki ipe sarılırsanız
yolunuzu şaşırmazsınız; sapmazsınız,
yanılmazsınız. Evet Peygamber S.A.V. 23
senede Allah tarafından gönderilen
Kur’an-ı Kerim’i ümmetine anlattı,
sünnetiyle de kendisi bunu yaşadı.
Kendinden sonra da kıyamete kadar
gelecek olanlara da sapmak
istemiyorsanız, benim Kur’an’ıma ve
sünnetime sarılın , demişlerdi”
görüşlerine yer verdi.

İpsala Müftüsü Ercan Özel de

yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

“DİNİMİZ, DİLİMİZLE BİRLİKTE
BİZLERİ AYAKTA TUTAN EN GÜÇLÜ
HALKALARDAN BİR TANESİDİR”
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
Davut Ocak da, “Sizin huzurunuzda
seçilmiş müftülüğümüze, Kurcalı halkına
öncelikle teşekkür etmek isterim. Dinimiz,
dilimizle birlikte bizleri ayakta tutan en
güçlü halkalardan bir tanesidir. Onun için
bu etkinlikler, bu örf ve adetlerimizi bir
dahaki nesillere aktarmamız için çok
büyük önem arz etmektedir. İnşallah 24.
ve 36’nı da görürüz. Gördüğümüz
kadarıyla çocuklarımız, gözbebeklerimiz
çok ciddi bir şekilde çalışmışlar, Kur’ana-ı
Kerim’i de çok güzel bir şekilde okudular,
hepsinin ağzına sağlık. Burada siz
ailelerin ve müftülük çalışanlarının
üzerlerine düşen iki görev var. Bunlardan
ilki şudur. Çocuklarımız yüzünden çok iyi
okudular. Bu okumak kadar başka bir şey
daha var ki o da okuduğunu anlamaktır.
Evet okuyoruz, ama yüce kitabımız
Kur’an-ı Kerim bize hangi mesajı veriyor?
Çizdiği çerçevenin içerisinde
yaşayabiliyor ve bunu anlayabiliyor
muyuz? Bu çok önemli. Diğer bir husus
ise bu işin dünyaya bakan yönü. O da
gençlerimizin dini hayatında başarılı
olduğu kadar, ilimde de başarılı
olmasıdır. Bu iş iki kanatlı bir kuşa
benzer. Sadece ahiretinizi kurtararak
yaşamanız mümkün değil, sadece
dünyalığınızı kurtararak yaşamanız da
mümkün değil. Onun için bir denge
sağlamamız lazım. Çocuklarımızın dinini,
dilini öğrendiği kadar, ilimlerde,
okulunda başarılı olması lazım. Parmakla

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması’nın birincisi Evrenköy’den

Gümülcine ve İskeçe
müftüleri “Uluslararası
Kudüs Vakıfları 
Forumu”na katıldılar

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, 8 Mayıs Pazartesi günü
İstanbul’da düzenlenen Vakıflar
Haftası Açılışı ve Uluslararası Kudüs
Vakıfları Forumu’na katıldılar.
İstanbul’daki forumda dünya
genelinden din adamları yer aldı. 

Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Dr.
Adnan Ertem, Kudüs'ün Osmanlı
idaresi altında kaldığı sürenin, sulh ve
sükunun en uzun süre devam ettiği
dönem olarak tarihteki yerini aldığını
belirterek, “Bugün bu mesuliyet, bütün
dünya Müslümanları açısından hala
devam etmektedir. Tıpkı tarihte olduğu
gibi Hazreti Ömer'in, Selahaddin
Eyyubi'nin ve Osmanlı'nın, Kudüs'te
var etmeye çalıştığı bütün inançların
birlikte yaşama imkanını ve ortamını

sağlamak, bütün semavi dinler
açısından kutsal sayılan bu şehrin,
bizlerden beklentisidir.” dedi.

Aynı gün Gümülcine Müftüsü Şerif
ile İskeçe Müftüsü Mete, Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım’ın İstanbul
Dolmabahçe Sarayı’nda misafirlerin
onuruna verdiği akşam yemeğine
katıldılar. Müftüler yemek sırasında,
Atina eski Büyükelçisi ve Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım’ın dış
politika başdanışmanlığı görevini
yürüten Kerim Uras ile bir süre
görüşme fırsatı buldular.

Daha sonra Ankara’ya geçen
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
düzenlenen Avrasya İslam Şûrası Fetva
Meclisi Kuruluş Toplantısı’na katıldılar. 

gösterilen insanlar olmaları lazım. Biz,
bir azınlığız. Azınlık olduğumuz kelime
manasından bir güçsüzlük vermesin.
Nice azınlıklar var ki çoğunlukları
galebe çalmıştır. Önemli olan sayınız
değil, kalitenizdir. İşte bizim hep
beraber bu kaliteyi yükseltmemiz
lazım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif tarafından jüri
üyelerine plaket verildi.

Etkinliğin devamında da jürinin
değerlendirmesi açıklandı. 2107 yılı 12.
Kur’an-ı Kerim yarışmasında ilk sırayı
Evrenköy Kur’an kursundan Merve
Haseki kazandı. Sıralama puan
durumuna göre şöyle oluştu:

1- Merve Haseki  471- Evrenköy
2- İlkay İsmail 464 - Domruköy

3- Duygu Karamehmet 463 - Melikli
4- Berkant Arabacı 457 - Seymen
5- Havva Kamber 448 - Uşşekdere
6- Sude Salih 446 - Payamlar
7- Abdullah Kaplan 444 - Bağlar

Mahallesi, Gümülcine
8- Ravza Kuru 430 - Büyük Derbent
Yarışmada ilk sırayı alan öğrenciye

diz üstü bilgisayar, ikinciye ise bisiklet
hediye edildi. Diğer yarışmacılara da
sponsorlar tarafından gönderilen
hediyeler verildi. Yarışma kurallarına
göre 2018’deki 13. yarışma ilk sırayı alan
öğrencinin köyü olan Evrenköy’de
yapılacak.

Etkinliğin sonunda Kurcalı halkı
tarafından konuklara yemek ikram
edildi.

Merve Haseki
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedilerin tarihi

K
edilerin tarihine
baktığımızda 20
milyon yıllık bir

geçmişe sahip olduklarını
görmekteyiz. İlk kedilerin
oligocene döneminde
Afrika’da ortaya çıktığı
varsayılmakta. Evcil kedilerin
ne zaman ve nasıl ortaya
çıktığı tam olarak
bilinmemekle birlikte en eski
kayıtlar 5 bin yıl öncesinde
Mısır’a dayandığını
gösteriyor. Buradan yola
çıkarak köpeğin
evcilleştirilmesinin tarihi 20
bin yıl öncesine dayanıyor
olsa da kedilerin çok daha
sonra evcilleştirilebildiğini
söyleyebiliriz.

Kedinin insanoğlu ile ilk
etkileşimi 5 bin yıl öncesinde
Nil vadisinde başlar. O
dönemde tarımla uğraşan
çiftçilerin ürünlerini
sakladıkları depolardaki fare
ve haşere istilasında
kedilerin fareleri
yakalamalarını fark etmesiyle
Mısır’da kediler değer
kazanmaya başlar. Kısa
zaman içinde de Firavun’un
insanlara yararı nedeniyle
kedilerin öldürülmesini
yasaklaması ve onları üstün
yaratıklar olarak ilan etmesi
bu dönemde olur.

Mısırlılar’ın Yunanlılar gibi
doğa güçleriyle özdeşleşen
tanrı ve tanrıçalar
sisteminden geldiklerini
bilmekteyiz. Tanrıları
arkalarına alan kralların, kral
olmanın dışında önce yarı-
tanrı, daha sonra da tanrı kral
-firavun- olma özelliği
bulunmaktaydı.

Kedilerin tarihe ya da
mitolojiye konu olmalarıysa
az önce bahsetmiş
olduğumuz sadece fare ya da
haşere yakalamalarından
dolayı değildir. Firavunun
tüm kedilerin sahibi olması
ve kendisinin yarı Tanrı oluşu
kedilere de aynı özelliği
kazandırmıştır.

Bütün kediler firavunun
olduğu için kediyi incitmek
ya da öldürmek o dönemde
çok büyük suç sayılır, zarar
verenlere idam cezası
verilirdi.

Bir evde yangın çıksa önce
kedi kurtarılırdı; çünkü

inanışa göre insanlar sadece
insandı, ama kediler
firavunlar gibi yarı-
tanrıydılar.

Öykü ve efsanelere konu
olan kediler Nil Vadisi’nde
neşe ve müziğin, güzel
şarkıların, kıvrak dansların
temsilcisi “Kedi Kafalı
Tanrıça Bastet” ile
özdeşleştirilir. İnanışa göre
kedi miyavladıkça evin içi
tanrıçanın insanlara hediyesi
sayılan neşe ile dolarmış.

Mısır mitolojisinde Bastet,
tanrıların tanrısı Ra ve İsis’in
kızıdır. Efsaneye göre Bastet
bir gün babasına kızar ve
Nubia Çölü’nde inzivaya
çekilir. Burada bir aslana
dönüşür. Bir süre sonra Ra
kızını affeder ve geri
dönmesini ister. Bu haberin
üzerine aslan görünümlü
Bastet, Assuan yakınlarında
Nil’in sularında yıkanır ve
yeniden kediye dönüşür.
Kayıkla Bubastis’e giderek
burada yaşamaya devam
eder. Babasına kırgınlığı
süren Bastet neşe dağıtan,
uysal, sevimli yaratık kedinin
simgelendiği bir Tanrıça olur.
Bastet'in tanrısal özellikleri
bununla bitmemiş. Başta
cinsellik ve doğurganlık
tanrıçasıyken, daha sonra
ölüleri koruma, yağmur
yağdırma, hastalara ve
çocuklara şifa verme, müzik
ve dans, ay, analık ve aşk
tanrıçası haline de gelmiş.

Kedinin tanrıçalaşmasının
nedeni avlanma yeteneğine
duyulan saygı, güzelliğine
duyulan sevgi ve gizemli
kişiliğine duyulan korku ile
karışık bir hayranlıktır.

Arkeolojik kazılarda birçok
kedi mumyasına rastlanması,
kediyi kutsallaştıran
Mısırlılar’ın, öteki dünyada
da beraber olabilmek
amacıyla kedilerini de
mumyaladıkları sonucuna
varılmıştır. Ayrıca yine
yapılan kazılarda, kedilerin
hayranlık uyandıracak
güzellikteki heykelleri
bulunmuştur. Bu heykellerin
dışında Vatikan'ın eski Yunan
ve Roma salonlarında bronz
ve mermer, Napoli
müzesinde de mozaik kedi
heykelleri sergilenmektedir.

VETERİNER BAKIŞI

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

Prof. Dr. Ömer 
Devecioğlu’ndan 
yeni kitap

ASLEN Gümülcineli olan Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Devecioğlu yeni bir
kitaba daha imza attı. Prof. Dr. Erol Erduran ile
birlikte hazırladıkları kitap, “Çocukluk Çağı
Histiyositozlarında Tanı ve Tedavi” ismini taşıyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanlığı görevinden sonra Memorial Şişli
Hastanesi’nde çalışmalarına devam eden Devecioğlu,
GÜNDEM gazetesinin son kitabıyla ilgili yönelttiği
soruları yanıtladı.

GÜNDEM: Prof. Dr. Erol Erduran ile birlikte
hazırladığınız “Çocukluk Çağı Histiyositozlarında
Tanı ve Tedavi” isimli kitabınız yayınlandı. Öncelikle,
histiyositoz nedir? Bu konuda bize bilgi verebilir
misiniz?  

ÖMER DEVECİOĞLU: Histiyositozlar daha çok
çocukluk çağlarında görülen bir hastalık
grubudur.%10 -20 oranında erişkinde, hatta çok ileri
yaşlarda da görülebilirler. Hasta olan hücre vücut
savunmasının en önemli elemanı olan monosittir. Bu
hücreler kandaki beyaz hücrelerin %3-8’ini meydana
getirirler.Vücut savunmasında çok kritik bir role
sahip- tirler. Dokulara geçince makrofaj ve histiyosit
adını alırlar. 

GÜNDEM: Bu kitabın hazırlıkları nasıl başladı? Sizi
böyle bir çalışmaya iten nedenler neydi?

ÖMER DEVECİOĞLU: 100 yıldan fazla bir geçmişi
olan histiyositozlarla ilgilenmem 1987 yılında
başladı.O tarihte hastanemizi ziyaret eden Histiyocyte
Society sekreterinin teşvikiyle ben de bu derneğe üye
oldum. Halen tek Türk (başka ülke vatandaşı 2-3 Türk
soylu var) üyesiyim. Her yıl genellikle ekim aylarında
üç gün süren bir konferansta toplanır, bilgi
alışverişinde  bulunuruz. Böyle bir kitap hazırlama
düşüncesi iki yıl önce başladı. Ben de tecrübelerimi
arkadaşlarımla ve Türk tıbbıyelisi ile paylaşmak
istedim.

GÜNDEM: Hastalığın tanı ve tedavisi hakkında
bilgi verebilir misiniz? Hastalara ve hasta yakınlarına
tavsiyeleriniz ne olabilir?

ÖMER DEVECİOĞLU: Hastalığı tanıma için bilgi
sahibi olunması önemli. Tanı için aynen kanser

hastalarında olduğu gibi doku örneği (biopsi) veya
kemik iliği aspirasyon materyeli gerekiyor. Özetle
cerrah, patolog, radiolog, hematolog ve onkologların
katıldığı bir çalışma ile tanıya gidiliyor. Hafif formlar
tedavi bile gerektirmezken, ağır formlarda kemoterapi
gerekebiliyor.Tip II histiyositozlar ise çok ağır
seyrediyorlar ve genetik  geçişli olanlarda kemik iliği
nakli yapılmazsa hasta kısa sürede  kaybediliyor. 

GÜNDEM: Üzerinde çalıştığınız başka bir kitap  var
mı? Ya da yeni bir çalışma planlıyor musunuz? 

ÖMER DEVECİOGLU: Şu anda “Annelere
Öğütler”in  doktorlar için olan formunu çalışmaya
aldık. İki yıl içinde bitirmeyi planladık. Çalışmalara
gelince bir çok ulusal ve uluslararası çalışmanın
içindeyiz. Ama hedef histiyositozları içine alan ulusal
bir çalışmada yer almak. Türkiye bu konuda öncülük
edebilir. Hatta Orta Doğu ve Balkanlar’da ortak
projelerde olabiliriz. Bu konuda epey yol aldığımızı
söyleyebilirim. 

“didi” soğuk çay çeşitleri Selanik
şehrinde tanıtıldı. “didi” Yunanistan
Bayii HAS TROFIMA O.E. firması
tarafından Selanik’te 5-7 Mayıs
tarihleri arasında tanıtımı
yapılan“didi” marka soğuk çay
çeşitleri tüketicilerden büyük ilgi
gördü. 

Selanik şehrinde Aristotelio &
Tsimiski caddesinde düzenlenen üç
günlük tanıtımda tüketicilerin
beğenisine sunulan şeftali, bergamot,
limon ve çilek çeşitli “didi” soğuk
çayları tüketicilerden tam not aldı.

“didi” tanıtımına organizatörlerin
tahmininden çok daha fazla tüketici
ilgi gösterdi. Üç gün süren tanıtıma
katılan yetişkinlere farklı lezzetlerde
yaklaşık 12.500 adet bardak çay ikram edilirken, çocuklara da 2.500 adet kutu çay ikram edildi.

Merkezi Gümülcine’de bulunan HAS TROFIMA O.E. firması tarafından düzenlenen ve üç gün süren
“didi” soğuk çayları tanıtımına Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan da katıldı. 

Tanıtıma ailesiyle birlikte katılan Başkonsolos Okan, organizatörlerle sohbet etti ve tanıtımı yakından
izledi.

“didi” soğuk çay Selanik’te tanıtıldı
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Diz üstü bilgisayarlardan 
Dark Evo N1400'ü inceledik.
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SOLDANSAĞA
1)İskambilde sinek – Kalıtımla geçen 2) Kalbe inen inme
– Hafniyum’un simgesi – Namus, haya 3) Rütbesiz asker
– Bir tür yaban soğanı  4) Çok ak – İşler, işlemler 5)
Beddua, ilenme – Manganez’in simgesi – Bir süre ayrı
kaldığı bir yere kavuşma 6) Zayıf – Kemerli ve çıkıntılı
şey 7) Gelir getiren mülk – Kesin yargı – Bir soru eki 8)
Biçim, tarz - (argo) Gösteriş 9) Kırmızı – Derviş 10)
Terazi gözlerinden her biri – Geri, peş 11) Kripton’un
simgesi – Çok küçük boyutlarda işaret, benek 12) Belirti,
iz – (halk dili) Yılanın attığı deri 13) Zarar – Kuram,
nazariye 14) Akdeniz bitki örtüsü – Bir şeyi halka tanıtım
yolu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (felsefe) Fikir – Yırtıcı bir hayvan – Elektrik direnç biri-
mi 2) Bir Akdeniz balığı – Olgunlaşmamış ham kavun –
(kısaca) Anadolu Ajansı 3) Prometyum’un simgesi –
Toplumda davranış kuralları – Yaş duvar sıvası üzerine
resim yapma yöntemi 4) Akılsız, sersem – Belirli bir
günün öncesi – Mavi 5) Gün doğmadan önceki alaca
karanlık – Magnezyum’un simgesi – Lütesyum’un sim-
gesi – Taneli bir meyve 6) Gönülden sevilen kadın – CL
elementi 7) Olgun olmayan meyve – Hindistan’da
prenslere verilen ünvan – (halk dili) Bir tür çörek 8)
Borcunu ödeyemeyen tüccarın durumu – Büyük delikli
kalbur – İlave 9) Soğukla sıcak arası – Güvenliği sağla-
makla görevli kimselerin bulunduğu konut 10) İnce
kamış – Boynu uzun hayvan – (tiyatro) Antrakt 11)
İridyum’un simgesi – Çarpık göz – Zamanı yıllara, aylara
ve günlere ayıran yöntem.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Omnibüs, Car 2) Tü,
Nostalji 3) Asa, Star, Ac
4) Kamet, Torna 5)
Aylak, Mas 6) Eda,
Nifak 7) Sent, Lr, Sal 8)
Tümsek, Dg 9) Ak, Fe,
Nara 10) Rate, Aklama
11) Sakak, Em 12) Kas,
Tavsiye 13) Ab, Merak,
Af 14) Talih, Haile.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Otak, Esrar, Kat 2)
Müsaade, Kasaba 3)
Amyant, Tas 4) İn, El,
Tüfek, Mi 5) Bostan,
Me, Ateh 6) Üst, Kils,
Akar 7) Stat, Frenk, Vah
8) Aroma, Kaleska 9)
Cl, Raks, Rami 10)
Ajans, Adam, Yal 11)
Rica, Alg, Arefe.

UYGUN fiyatlı dizüstü bilgisayar
kategorisinde pek çok model
görebiliyoruz. Kullanım alanı olarak
daha çok sosyal medya takibi
yapabildiğiniz ve gündelik işlerin yanı
sıra film ve müzik gibi multimedya
öğelerini yürütebildiğiniz bu modellere
bu defa da Dark'ın Evo N1400 modeli
bizlerle.

Tasarım
Dark Evo N1400, mütevazi bir teknik

kadroya ve tasarıma sahip. Önce
tasarımıyla başlayacak olursak, gayet
sade bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Siyah renkli bir dizüstü bilgisayar olan
Dark Evo N1400, oldukça ince bir
gövdeye sahip. Yine 1,4 kilogram
ağırlığında olduğunu da söyleyelim.

14 inç boyutunda bir ekranın sahibi
olan Dark Evo N1400, ekranını 180
dereceye kadar yatırabilmenizi
sağlayan bir menteşe yapısına sahip.
Böylece esnek bir şekilde
kullanılabiliyor. Bu yolla, dizüstü
bilgisayarı masa başında
kullanmadığınız zamanlarda,
kucağınızda veya bir masa üstü standı
üzerine konumlandırdığınızda, ekranı
geriye rahat şekilde
yaslayabiliyorsunuz.

Cihaz, çok çekici bir görünüme sahip
değil; onu söylemek gerek. Kullanılan
plastik malzeme gerek dış kaplama,
gerek iç yüzey gerekse klavye alanında
kendini hissettirebiliyor. Özellikle
touchpad alanını bu nedenle
beğenmedik.

Fazlasıyla ince yapıda olmasına

karşın kenarlarında
birtakım
bağlantılara yer
veren laptop, sağ ve
sol kenarında iki
USB portu
bulunduruyor.
Bunlardan sol
taraftaki USB 3.0,
sağdaki ise USB 2.0
formunda. Ayrıca
bir HDMI da
bulunuyor, fakat bu
da tam boyutlu
değil. Bu portu mini
HDMI formunda
bulabiliyorsunuz. O
nedenle cihazı TV'ye
veya monitöre
bağlarken bir
dönüştürücü adaptöre
ihtiyacınız olacak. Yine
cihazda kart okuyucu ve
kulaklık girişi de yer alıyor.

Neler sunuyor?
Dark Evo N1400, Windows 10 işletim

sistemiyle çalışıyor. Teknik altyapısına
baktığımızda klasik olarak Intel Atom
platformunu görüyoruz. 2015 yılının
ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen 1.44
GHz taban frekansında çalışan ve 14nm
mimarisinde olan Atom x5-Z8300
işlemciden güç alan bilgisayar, 2 GB
RAM ve 32 GB flaş depolama alanına
sahip. Evet, depolama kapasitesi geniş
değil, ancak cihazın türevlerinde de
durum pek farklı değil. Kart okuyucu
yoluyla bu alanı 128 GB daha 

genişletmeniz mümkün. Öte yandan
yine bulut depolama servislerini de
kullanarak bu açığı kapatabilirsiniz.

Cihazın ekranı az önce de
söylediğimiz gibi 14 inç boyutunda.
Ekran çözünürlüğü olarak HD
sağlanıyor. Hometech HT Book 14'te de
benzer bir ekranla karşılaşmıştık. Fakat
elimizdeki laptop'ın ekranının
parlaklık seviyesi çok da parlak değil.
Panelin LED olması ise bir avantaj.

Neler yapabilirsiniz?
Dark Evo N1400, başta da

söylediğimiz gibi uygun fiyatlı
kategoride sunulan bir dizüstü

bilgisayarı. Bu nedenle bu cihazı
alırken beklentileri yüksek tutmamak
gerekiyor tabii ki. Günlük işleri
yapabilmeniz mümkün; bunlara
internet takibi olduğu kadar, ofis
uygulamaları kullanımı, e-posta
kontrolü ve benzeri işlemlerini örnek
olarak verebiliriz.

Hız konusunda da yine
çalıştırdığınız uygulamaya bağlı olarak
performans alıyorsunuz doğal olarak.
Windows'un açılışı birkaç saniye içinde
oluyorken, rutin işlerde sıkıntı
yaşamıyorsunuz. Özellikle ödevlerini

ve internet araştırmalarını yapmak
isteyen öğrenciler için uygun bir

çözüm olacaktır kanaatindeyiz.
Ayrıca şunu da belirtmek
gerekiyor: Cihazda her ne

kadar HD çözünürlük
desteği sunulsa da,

HDMI yoluyla 4K görüntü
aktarımı yapabiliyor. Yani yüksek
çözünürlükte video dosyalarını
dilerseniz bu yolla televizyonunuzda
izleyebiliyorsunuz. Ha, tabii ki film
izlemek için illa laptop'ı TV'ye
bağlamanıza gerek yok; çözünürlükten
feragat edip, cihaz üzerinde de
izleyebilirsiniz.

Peki, pil performansı nasıl? Biz
yaptığımız denemelerde aralıklı
kullanımda Dark Evo N1400'ün 5 – 6
saat performans sunduğunu gördük.
Bu da daha önce incelediğimiz
Hometech HT Book 14'le muadil
olduğunu gösteriyor.
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İlk parfümü kimin yaptığı bilinmiyor. Ama parfümün binlerce yıllık bir
geçmişi var. Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanlar güzel kokulardan
hoşlanmış. Hoşlarına giden kokular elde etmek için kimi zaman çok ilginç
malzemeleri birbiriyle karıştırmışlar. Parfümler zaman içinde fabrikalarda
üretilmeye başlanmış. Ayrıca parfüm yapımında doğal malzemelerin yanı sıra
laboratuvarda elde edilen kimi yapay malzemeler de kullanılmaya başlanmış.
İşte parfümün öyküsü…

Eski Mısır, bundan 5000 yıl önce kurulmuş ve yaklaşık 300 yıl süresince
varlığını sürdürmüş bir uygarlık. Eski Mısırlılar güzel kokuların
hastalıkları uzak tutacağına inanırmış. Bu nedenle hoş kokulu yağlar,
merhemler hazırlarlarmış. Bunlar özellikle dinsel törenlerde kullanılırmış.
Kokulu yağların ve merhemlerin yapımında kullandıkları malzemeler daha
çok zeytin, yasemin, sandal, amber, sakız, zambak, portakal gibi bitkilerin
kabuklarından, çiçeklerinden ve tohumlarından elde edilirmiş. Eski
Mısırlıların hazırladıkları kokulu yağlar katı halde olurmuş. Bu kokulu yağları
başlarının üzerine koyarlarmış. Bu yağlar bir süre sonra sıcak havanın
etkisiyle erir ve çevreye güzel kokular yayılırmış. 

Bundan yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş olan Eski Yunan uygarlığında
güzelliğe ve temizliğe büyük önem verilirmiş. Eski Yunanlıların vücudun
hemen her bölümü için ayrı bir koku kullandığı anlatılıyor. Örneğin,
bacaklarına hurma yağı, kollarına nane yağı, kaşlarına ve saçlarına
mercanköşk yağı, dizlerine ve boyunlarına da kekik yağı sürüyorlarmış. Eski
Yunanlılar ellerini kille temizlerlermiş. Kil, bir anlamda bugünkü sabun yerine
kullanılan bir temizlik malzemesiymiş. Güzel kokması için kilin içine kokulu
yağlar karıştırırlarmış. Sıvı parfümleri ilk olarak üreten de Eski Yunanlılar
olmuş. Parfüm yapımında en sık kullandıkları malzemeler gül, sakız, safran,
tarçın, menekşe, sandal, Hind sümbülü gibi bitkilermiş. 

İnsanların parfüm merakı zaman içinde Avrupa kıtasına doğru yayılmış.
Bundan yaklaşık 200 yıl önce kurulmuş olan Roma İmparatorluğu döneminde
parfümlerin çok sevildiğini, ama çok pahalı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle

parfümler yalnızca varlıklı
insanlar tarafından
kullanılabiliyormuş. Bu varlıklı
insanlar banyo yaptıkları
sulara parfüm karıştırıyor,
giysilerine, ayakkabılarına,
hatta köpeklerine ve atlarına
bile parfüm sürüyorlarmış.
Anlatılanlara göre, şölen
sofralarının kurulduğu
salonlarda gösteriş amacıyla
üzerlerine parfüm sürülmüş

güvercinlerin uçurulduğu bile
oluyormuş. Hatta ünlü Roma
hükümdarı Neron’un
sarayının odalarının, parfüm
püstürmeye yarayan
küçük

borucuklarla döşeli
olduğu söylenir.

Parfüm yapımının tarihinde,
Arap dünyasının da ayrı bir
yeri var. Arap kimyacılar,
parfüm üretiminde

kullanılan çeşitli araçlar
geliştirmişler. Bunun yanı sıra parfüm

yapımını ve parfüm yapımında kullanılan
maddeleri ve karışımları anlatan kitaplar yazmışlar.

1200’lü yıllarda İstanbul ve Venedik parfüm ticaretinin iki
önemli merkezi haline gelmiş. Daha sonra bu merkez Paris’e kaymış.
Anlatılanlara göre o dönemlerde Paris’te sokaklar pek temiz değilmiş ve
kanalizasyon kokusundan geçilmiyormuş. Kentlerde, kirli sulardan
kaynaklanan salgın hastalıklar görülmeye başlanınca halka açık banyolar
kapatılmış. İşte parfüm tam bu sırada insanların yaşımına girmiş. İnsanlar
vücutlarını parfümlü bezlerle temizlemeye başlamışlar. Saçlarını da yıkamak
yerine kokulu pudralarla tarıyorlarmış. Ayrıca kötü kokuları gizlemek için
giysilerinin altına koku keseleri de dikiyorlarmış. Pek çok kişi sokaklardaki
kötü kokuları duymamak için de ellerine çiçek buketleri alıp dışarı çıkıyormuş.
İşte tüm bu nedenler parfüm kullanımını o dönemde yaşayan Parisliler için
neredeyse bir zorunluluk haline getirmiş. Bu da Fransa’da parfüm konusunda
çok çalışma yapılmasıyla sonuçlanmış. 

20. yüzyıla gelindiğinde, labaratuvarlarda yapay koku maddeleri
üretilmeye başlanmış. Bu, parfüm dünyasında neredeyse bir devrim olmuş.
Böylece parfümün günümüze değin uzanan altın çağı da başlamış. Parfüme
olan ilginin giderek artması, parfüm şişelerinin ve ambalajlarının tasarımının
da özel bir iş kolu haline gelmesini sağlamış.

Bakalım parfümün yüzyıllardır süren öyküsünde gelecekte neler yer alacak?

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Bu kazanlardabitkilerdeki kokuluyağların damıtmaişlemi yapılıyor.

Eski Mısır

Gül

Lavanta
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Misket,
meraklı ve
yaramaz bir
sincapmış.
Kocaman çınar
ağaçlarıyla dolu güzel
bir ormanda yaşıyormuş.

Kış mevsimi geldiği için
ormandaki hayvanların
çoğu kış uykusuna yatmış.
Misket de bir ağacın
kovuğundaki sıcak
yuvasında uyuyormuş.

Birden karnının
gurultusuyla uyanmış.
Uyumaya devam etmek
istiyormuş, ama sağına 

dönmüş, yine olmamış.
Bir türlü uyuyamıyormuş.

- Off! Bu açlık beni
uyutmayacak. Gidip biraz
fındık yiyeyim bari, demiş.

Fındıklarını ararken
pencereden görünen
beyazlık dikkatini çekmiş. 

Ne olduğunu anlamak
için yuvasından çıkmış.

Çıkar çıkmaz da
şaşkınlıkla bağırmış:

- Aman Allah’ım!
Ağaçlar, kuşlar, kuş
yuvaları… Hiçbir şey yok!
Burası neresi? Ben
neredeyim?

Misket etrafına bakınıp
ilerlemiş. Çevresini saran
beyazlık onu bir hayli
korkutmuş. Daha da
yüksek sesle bağırmaya
devam etmiş.

- Eyvah! Beyaz
pamukçukların saldırısına
uğradık… Dünyamızı ele

geçirdiler. İmdat!
İmdaaat!

Korkudan tir tir
titriyormuş.

Oralardan geçen
Serçe Bey,

Misket’i

görüp onun
yanına
doğru
uçmuş.

Şaşkın, şaşkın,
- Bu küçük sincap

yılın bu vaktinde burada
ne yapıyor acaba?
Yuvasında uyuyor olması
gerekiyordu, demiş kendi
kendine.

Sonra da “Cik cik ciik…”
diye öterek Misket’in
başının etrafında
dönmeye başlamış.

Serçe Bey’i gören
Misket,

- Sizi gördüğüme nasıl
sevindim anlatamam.
Bakın beyaz pamukçuklar 

dünyamızı ele geçirmişler.
Bir şeyler yapmamız
lazım, demiş.

Serçe Bey’in gagası
şaşkınlıktan açık
kalmış.

- Beyaz
pamukçuklar mı?

Dünyamızı ele mi
geçirdiler? Sen

neler 

söylüyorsun
küçün sincap? Bu

gördüğün sadece sis.
- Sis mi? O da ne?
- Küçük su tanelerinden

oluşan bulutlar bazen
yeryüzüne kadar iner.
Böylece etraf bembeyaz
olur. Yılın bu mevsiminde
ormanımızda sis
olabiliyor. Sen bu
zamanlarda hep
uyuduğun için bu durumu
bilmemen normal. Ama
artık öğrendiğine göre
korkman için bir sebep

kalmadı, demiş.

Misket gözlerini
kocaman açarak,

- Gerçekten mi, diye
sormuş. 

- Tabii ya! Bak, zaten sis
de yavaş yavaş dağılıyor.

Misket gülümseyerek,
- Evet, ağaçların

yaprakları görünmeye
başladı. Bunları bana
anlattığınız için çok
teşekkür ederim Serçe Bey.
Sizin sayenizde sisin ne
olduğunu öğrendim.
Korkacak bir şey
olmadığını da anladım,
demiş Misket. 

- Yeni şeyler öğrenmen
beni de mutlu etti küçük
sincap. Belki sen de günün
birinde öğrendiklerini
başkalarıyla paylaşırsın.
Unutma, bilgiyi
paylaşmak önemlidir.

Misket, bir kez daha
Serçe Bey’e teşekkür edip
onu uğurlamış. Serçe Bey
uçarak ağaçların arasında
kaybolmuş. 

Misket ise yuvasına geri
dönmüş. Birkaç fındık
yedikten sonra sıcacık
yuvasında yeniden
uykuya dalmış.

Sizin köşeniz                                     Nur Haliloğlu - 9 yaş 

İSKEÇE

Konu:
İngiltere'nin
başkenti
Londra'nın
sembolü Big
Ben'i çizdim.
Resim yapmayı
çok seviyorum.

12 Mayıs 2017

Ben neredeyim?
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MİDEMİZİN büyüklüğü bir avuç içi
kadardır. Tabi biz onu büyütmediysek!
İhtiyacınız olan bir avuç yemeği kaç
dakikada tüketiyorsunuz? Üç beş dakika
mı? Peki, hiç 21 dakikada bitirmeyi
denediniz mi? Eğer denemediyseniz
bugünün egzersizi olarak bunu
deneyebilirsiniz.

Normal açlık derecesinde olduğunuz
bir an, bir avuç sağlıklı gıdayı küçük bir
tabağa koyun. Küçük bir çatal alın ve
aynanın karşısına geçip oturun. Saatinizi
ayarlayın ve yemeye başlayın. Her
lokmaya önce bakın, sonra koklayın,
sonra da bu lokmayı yiyebilecek ve
tadına varabilecek olduğunuz için
teşekkür edin. Lokmayı ağzınıza koyun
ve yavaş yavaş çiğneyin, tadına varın. Bu
işlemi her lokmada tekrarlayın ve 21
dakikada tabağınızdaki yemeği bitirin.

Hızlı yemek vücutta kıtlık bilinci

yaratır, daha fazla yemek ve yediğini yağ
olarak depolamak ister. Oysa yavaş
yavaş, sık sık sağlıklı, doğal gıdalar
yemek bedeni rahatlatır. Her zaman işe
yarar besinler geliyor bilinciyle
yediklerini stoklama gereği duymaz.
Tokluk sinyali beyne yaklaşık 20
dakikada ulaşır. Hızlı yerseniz doyma
sinyali gelene kadar boşu boşuna, daha
fazla yeme gereği duyar; midenizi
gereksiz yere şişirirsiniz.

Yavaş yemek için hafif bir müzikten
destek alabilirsiniz. Müziğin ritmi ve
yumuşaklığı yavaş çiğnemenizi
destekler. Ayna karşısında kendinizi,
yeme şeklinizi incelemek de size vakit
kazandıracaktır. Ayrıca çatalınızı
ağzınıza götürüp lokmayı çiğnemeye
başladığınız anda çatalınızı elinizden
bırakın ve sadece çiğnemeye odaklanın.
Böylelikle en az normal çiğnemenizin 3-4

katı daha çok çiğnediğinizi fark
edeceksiniz. 21 gün boyunca her
öğününüzü bu şekilde yerseniz yeme
alışkanlığınız değişmeye başlayacak ve
ilk yaptığınız zamanki kadar
zorlanmayacaksınız.

Bebekliğinizden bu yana o kadar çok

şey öğrendiniz ki, bunu da
öğrenebilirsiniz. Bu yavaş yeme
egzersizinizi biraz sonraki öğününüzde
yapmaya başlayabilirsiniz. Şu an tek
yapmanız gereken, bu öğünde hangi
sağlıklı yemeği seçeceğinize karar
vermek...

VİTAMİNLER, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik
bileşiklerdir. Vücutta metabolik olayların gerçekleşmesi, sağlıklı yaşamın devamı
için gereklidir. Latince hayat anlamına gelen vita sözcüğünden gelmektedir.

Vitaminler iki grupta toplanır:
Suda çözünen vitaminler: C ve B grubu vitaminleri; 
Yağda çözünen vitaminler: A, D, E, K vitaminleri
*Özellikle bahar geçişlerinde vücut direncini arttırmada vitaminden zengin

besinler tüketilmesi gereklidir.
*Yiyeceklerin saklama, yıkama, pişirme sürecinde de vitamin değerlerinden

önemli bir kısmı kaybolmaktadır. 
*Besinlerin taze ve mevsiminde olması da içeriğindeki vitamin miktarını etkiler.
*Eğer yeterli miktarda vitaminleri doğal yoldan alamıyorsak, bulgulara göre

supleman olarak kullanmak gerekebilir. 
B1 sebzelerde, tahıllarda, baklagillerde, meyvelerde bulunur. Büyüme

döneminde sinir sisteminin gelişimi ve hızlı metabolizma için B1 vitaminine ihtiyaç
vardır. Eksikliğinde kusma, iştahsızlık, huzursuzluk, nefes almada zorluk, kalp
çarpıntısı, morarma, kalp yetmezliği, merkezi sinir sistemi bozuklukları, kalp
yetmezliği, ses kaybı, beriberi hastalığı görülebilir.

B2 sakatatlarda, süt ve peynirde ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. Eksikliği
görme bozukluklarına, dudak kenarlarında çatlaklara, deri ve mukoza
hastalıklarına yol açar.

B6 eksikliğinde dilde şişme, göz, ağız ve burun çevresinde yağlanma görülür.

Tahıllar, yumurta, et ve ciğer yoğun olarak B6 içerir.
B12 eksikliği sinir hücrelerini kaplayan beyaz bir madde olan miyelin kaybına

neden olarak sinir sistemi sorunlarına ve anemiye yol açar. Et, balık, deniz ürünleri
ve yumurtada bulunan bu vitamini süt ve süt ürünleri de az miktarda içerir.

C vitamini turunçgiller, kuşburnu, brokoli, domates, biber, karnabahar ve
ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunur, dokular için kolajen üretimini
sağlar.

A vitamini en çok balık, yumurta, tereyağı ve sarı renkli meyvelerde bulunur.
Kilo alamama, boy kısalığı, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının
yetersiz salgılanması, kuru ve pullanmış deri, halk arasında tavuk karası diye
adlandırılan gece körlüğü görülür.

D vitamini hem beslenme, hem de güneş ışığı yoluyla alınır. Balık, peynir, süt,
tereyağı ve yumurta sarısında bulunur. Eksikliği çocuklarda raşitizme neden olur.
Kemiklerde kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. Huzursuzluk, baş terlemesi,
kaşıntı, uyku bozuklukları, ileriki aşamalarda kas güçsüzlüğü, kafatasında
yumuşama, büyümüş bıngıldak, kafatası büyüklüğü, diş problemleri
görülmektedir.

E vitamini antioksidan etkiye sahiptir, yara iyileştirmesini hızlandırır, damar
sağlığını korur ve metabolik hızın arttığı okul ve ergenlik çağında vücudu zararlı
maddelerden temizleyici özelliği vardır. Eksikliğinde anemi, ödem görülebilir. Tahıl
ürünleri, balık, balık yağı, kuruyemişler, yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzelerde
bulunur.

Hangi vitamin hangi besinde bulunur?

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi

kabuğunuza çekilip, biraz
kafa dinlemek isteyebilirsiniz.

Çevrenizdeki pek çok insanın negatif
enerjisi sizi sıkabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) ilişkilere bakış açınız

değişiyor. İsteklerinizin gücü
sizi harekete geçirecek ve

İsteklerinizi ortaya koymak için
büyük bir gayret göstereceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Davetler,
organizasyonlar ve ekip
çalışmalarında başarılı

olacağınız bir dönemdesiniz…
Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Olaylardan

kolay etkileneceğiniz bir hafta.
Duygularınız derin ve yoğun

olacak. Sevdiğiniz konularla ilgilenin.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok eski
tanıdıklara rastlayabilir,

eski dostlarınızla
karşılaşabilirsiniz. Duyacağınız
haberlerden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Karmaşık duygular içine girebilir

ve yanılmış olduğunuzu
düşünebilirsiniz. Ancak
karşılaştığınız olaylar ve
karışıklıklar sizi fazla

zorlamayacak.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Heyecanlı ve
atak bir tavır

sergilemeniz mümkün.
Duygularınızı denetleyin ve güç
mücadelelerinden uzak durun. .

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Hareket halinde
olmak keyfinizi yerine
getiriyor. Çevrenizin ilgisi

moralinizi yükseltecek.
Böylece kafanızı karıştıran

sorunlardan uzaklaşacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Sürprizler
keyfinizi yerine getirecek.
Sürpriz aşklar ve heyecan
verici maceralar, duygularınızı
harekete geçiriyor. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sevdiklerinizin ilgisi ve
desteği ile kendinize olan
güveniniz yükselecek. Küçük

seyahat planlarınız olabilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Tanışacağınız ilginç kişilerle
arkadaş olabilir, yeni edindiğiniz
dostlukları güçlendirmek için
keyifli organizasyonlar

yapabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Hayatı ve olayları

sorguladığınız bir
dönemdesiniz, fakat
anlayışlı ve yapıcı
davranmayı

başaracaksınız. Böylece isteklerinizi
ortaya koymanız daha kolay olacak.b

u
rç
la
r.
..

Yavaş yiyerek
zayıflayın...
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BTAYTD: “Dilimize, dinimize ve 
eğitimimize sahip çıkalım”

BTAYTD tarafından
yayınlanan yazı şöyle: 

Birey daha
doğmadan, asıl
doğumuyla
birlikte eğitim
almaya başlar.
Çocuğun
almaya
başladığı ilk
eğitim, anne-
baba ve yakın aile
çevresi tarafından
gerçekleştirilmiş olur.
Çocuk ilk andan itibaren yakın
çevresinden duymuş olduğu sesleri,
kelimeleri ve cümleleri bilinç altında
yerleştirmeye başlar. Böylece bireyin dil
hazinesi gelişmeye başlar. Dolayısıyla
çocuk, duyduğu ilk sözler ile konuşma
kabiliyeti kazanmış olur.  

Aile içindeki dil, din ve eğitim
çalışmalarına devam eden çocuk belirli
bir yaşa gelince asıl eğitim dünyası ile
tanışmış olur. Burası “Anaokul”dur. İşte
çocuk daha ilk eğitim basamağının
başında büyük şoku ve acıyı yaşamış
olur. Çünkü biz “Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın” dili “Türkçe” olmasına
rağmen çocuk ilk öğretmeni tarafından
farklı bir dil ile karşılanmış ve eğitim
hayatına adım atmış olur. Bu sebeple
“Anaokul” dediğimiz camiânın, çocuğun
daha doğumu ile birlikte öğrenmeye
başladığı sözcükler ve dil ile eğitimine
başlaması gerekir. Dolayısıyla eğitimin
amacı, toplumun aydınlanması ve
kültürlü bireyler yetiştirmek ise ilk adım
olan “Anaokulların” özellikle
“Müslüman-Türk Azınlık
Anaokulları’nın” çocuğun anadili olan
“Türkçe” ile eğitim vermesi
gerekmektedir. Bunun yanında
ülkemizin resmi dili olan “Yunanca” da
tabii ki öğretilmelidir. Fakat Yunanca
ikinci bir dil olarak eğitimde yerini
almalıdır. Maalesef eğitimdeki ilk
sorunlar, çocuğun eğitim hayatına ilk
adım attığı andan itibaren
başlamaktadır. Bu sebeple biz “Batı
Trakya Müslüman-Türk Azınlığı’nın”
Yunanistan hükümetinden talebimiz “İki
Dilli Eğitim” veren “Azınlık
Anaokulları’nın” açılmasıdır. Bu
bahsettiğimiz Anaokulları’nda temel dil
eğitimi Azınlığın anadili olan “Türkçe”
ile  yapılmalı, ülkenin resmi dili olan
“Yunanca” da mutlaka ikinci bir dil
olarak eğitim hayatına katılmalıdır. Bu
tür uygulamalar yapıldığı sürece temel
eğitim başarısından ve eşitlik ilkesinden
söz etmiş olabileceğiz. Dolayısıyla, biran

evvel talebimiz olan “Çift Dilli”
eğitim veren “Azınlık

Okulları’nın” eğitime
başlamasıdır.

Yine de biz
“Batı Trakya
Müslüman-Türk
Azınlığı” olarak
şanslı

sayılabilcek bir
azınlığız. Çünkü

yasalar ile ilk, orta
ve lise eğitimimiz

güvence altına alınmış ve
en önemlisi bu eğitim

alanlarında eğitim yapabilen “Azınlık
Okullarımız” bulunmaktadır. Azınlık
okullarımızın varlığı eğitim konusunda
bizlere aşırı derecede bir güven
vermektedir. Çocuğun ilk öğrendiği dili
“Türkçeyi” eğitim alanında da devam
ettirebileceği yegâne ve güzide
kurumlarımızdır. Son zamanlarda
“Yunan Milli Eğitim Bakanlığınca”
kapatılmaları yönünde uygulamalara
mâruz kalsa da “Azınlık Okullarımız” bu
çirkin uygulamalara karşı dimdik ve
onurlu bir şekilde direnmekte, baskılar
altında eğitimlerine devam etmekteler. 

Bildiğiniz gibi, Yunan Milli Eğitim
Bakanlığınca Azınlık Okulları’nın
öğrenci kayıtları, 2 Mayıs ile 19 Mayıs
arasında olduğu yayınlanmıştır. Bu
sebepledir ki bizler, Azınlık üyeleri
olarak çocuklarımızın anadilleri olan
Türkçemizi sürekli canlı tutabilecekleri
“Azınlık Okullarına” sahip çıkmalıyız.
Azınlık okullarımız çift dilli eğitim
verebilen tek kurumlardır. Bireyin
başarılı gelişimi ilk öğrendiği dil aracılığı
ile olmaktadır. Daha sonra edindiği
ikinci, üçüncü ve daha fazla diller ile dil
hazinesi genişlemiş olur. Fakat ilk
öğrendiği dil ile konuları kavrar ve bilinç
altında canlandırır. Bu bağlamda
“Azınlık Okullarımız” çocuklarımıza bu
fırsatı vermektedir. Çocuğumuzun ilk
düşünce dünyasına hitâp etmekte,
bunun yanında da ülkenin resmi dili
olan Yunancayı da öğretmektedir.
Öğrenci anadili ile eş zamanlı, güvenli ve
başarılı bir şekilde ülkenin resmi dilini
öğrenmiş olmaktadır. Öğrenci kendisini
eğitim alanında güvende hissetmediği
sürece eğitiminde maalesef başarı
sağlaması beklenmemelidir. Bu güven de
anadili aracılığıyla sağlanmaktadır.
“Azınlık Okullarımızda” Türkçe konuşan
öğretmenlerimizin varlığı öğrenciye her
anlamda güven vermekte ve akabinde de
başarıyı getirmektedir. 

Öğrencinin dil gelişimi kadar din

eğitimi de bir o kadar önem
arzetmektedir. “Azınlık Okullarımızın”
varlığı ile çocuklarımız kendi dinleri olan
“İslâm” dini, ilk dinî bilgilerini kendileri
gibi “Türkçe” konuşan öğretmenlerden
alacak ve almaya devam edecektir. Bir
öğrenci öğretmeninin söylediklerini
algıladığı sürece o alanda başarıdan ve
kaliteden bahsetmiş olabiliriz. Bu
vesileyle, öğrenci İslâm dinini iyi bir
temel üzerine oturtabilmesi için anadili
olan Türkçe ile eğitim veren ve İslâm
dinini Türkçe öğreten “Azınlık
Okullarında” eğitim alması her
bakımdan biz anne-babalar kadar,
çocuklarımız, toplumumuz için de
yararlı olduğu kadar başarılı bir tercih de
olacaktır. Kur’an-ı Kerim’in vasiletleri,
bizlere verdiği ve aktardığı mesajları
“Azınlık Okullarımızdaki” “Türkçe” din
eğitimi veren öğretmenlerimiz sayesinde
daha da anlaşılır ve kavranmış olacaktır.
Bu bağlamda “Azınlık Okullarının”
önemi biz azınlık toplumu için bir o
kadar daha fazla olmaktadır. Eğer bir
toplumda varlığımızı sürdürmek
istiyorsak kendi dilimize, kendi dinimize
ve kendi öz değerlerimize sahip çıkıp
onları savunmalıyız. 

Ayrıca, fen bilimi dediğimiz,
matematik, fizik, kimya biyoloji gibi
derslerde de başarı elde edebilmek için
“Azınlık Okullarımızın” önemini bir kez
daha görmekteyiz. Bir öğrencinin
yukarıda dile getirdiğimiz derslerde
başarı kazanabilmesi, öğrencinin bu
dersleri kendi anadilinde öğrendiği
sürece mümkün olabilir. Çünkü öğrenci
bu derslerde ilk önce kendi anadilinde
konuları ve olayları yorumlamakta, daha
sonra işleme geçmektedir. Bu şekilde
“Azınlık Okullarımızdaki” temel
derslerin hepsi öğrencinin öz dili olan
“Türkçe” ile yapılmaktadır. Böylece
öğrenci hem psikolojik olarak hem de
sosyal olarak başarıyı kolay bir şekilde
elde edebilecektir. İfade kalitesi arttacak,
bu durum da başarıyı getirecektir.

Tüm bu unsurların yanında “Azınlık

Okullarımız” öğrencilerimize öz
kültürlerini ve öz varlıklarını da
öğretmektedir. Türkçe konuşan
öğretmenler aracılığıyla çocuklarımız
gelenek, görenek ve kültürlerini her
alanda öğrenmiş olacak, gelecek
kuşaklara bunları aktaracaktır. “Azınlık
Okullarımızın” varlığı ile çocuklarımız
kendilerini evlerinde gibi hissedecek ve
psikolojik olarak gelişimleri olumlu
anlamda tamamlanmış olacaktır. Çünkü
bir çocuk sürekli kendi toplulumunun
kültürü ile iç içe olduğu sürece sosyal
anlamda daha duyarlı olabilecektir.

Sonuç olarak, “Azınlık Okullarımızın”
eğitime katkısı son derece önemlidir. Bu
okullarımız sayesinde biz “Azınlık
Bireyleri” bu topraklarda varlığımızı
devam ettirip kalıcılığımızı
sağlayabileceğiz. “Azınlık Okullarımızın”
devamlılığı ile çocuklarımız her anlamda
sağlam ayaklarla yere basan, dünyaya
farklı bir bakış acısı olan bireyler
olacaklardır. Bu okullarımız sayesinde
toplumumuzda aydın sayısı arttacak ve
toplumumuza katkı sağlayan bireyler
yetişecektir. Nitekim, azınlığımız içinde
yer alan aydınlarımız “Azınlık
Okullarında” eğitimlerini almış ve
tamamlamış kişilerdir. Bir çok azınlık
üyemiz, bu okullarda aldıkları eğitimleri
sayesinde önemli pozisyonlarda
bulunmaktadır. Dolayısıyla bizler,
“Azınlık Okullarımızın” kalitesine,
önemine, vermiş oldukları eğitime,
azınlığımıza katmış oldukları sosyal
değere sonuna kadar güveniyor, her
anlamda ve her alanda bu
kurumlarımızın yanında olduğumuzu,
bu kurumları desteklediğimizi
belirtiyoruz. Bu vesileyle yukarıda
belirtmiş olduğumuz tarihler içinde
çocuklarımızı “Azınlık Okullarına” kayıt
ettirelim ki, gelecekte “Azınlığımızın,
Ana dilimizin, Dinimizin, Kültürümüzün
devam edebilmesi ve kalıcılığı
sürdürebilmesi için” bu kurumlarımız
her zaman daim olsun. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD), azınlık eğitiminin
önemine vurgu yapan bir açıklama
yayımladı. Açıklamada, Batı Trakya Türk
azınlığının kültürel açıdan kalıcı olabilmesi
için “dilimize, dinimize ve eğitimimize
sahip çıkalım” mesajı verildi. 
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İskeçe’de hatim
törenleri devam
ediyor

Eray BODUR

Avrupa’nın Afrika’sı Batı Trakya...
1981’de Avrupa Birliği’ne tam üyelikle

büyük ivme kazanan Yunanistan’da
planlanan ve gerçekleşen yatırımların
sağlam temeller üzerine kurulu bir
sistem olacağını düşünenler, bugün
nasıl bir yanılgı içinde olduklarını açıkça
görmektedirler. 

Yapılan yanlışların ve iş bilmezliklerin
faturasını halk 2011’den beri ödemeye
çalışıyor; fakat nafile. Her geçen gün
sıkılan kemer artık can acıtmaya
başladı. Tabi hükümetlerin yürüttüğü
politikalar da gelen gideni aratır cinsten. 

Çok açıktır ki Avrupa’nın güçlü
ülkeleri, diğer ülkeleri kendileri muhtaç
bırakmak üzerine bir sistem kurmuş.
Bugün Yunanistan kadar verimli
toprakları ve mevsimi olmayan ülkeler,
Yunanistan’a “üretme, daha ucuza
benden al” mantığını başarılı bir şekilde
oturtmuş. Hal böyle olunca üretmekten
çok tüketime ağırlık veren toplumun
bugün vardığı nokta bellidir. Batı
Trakya’nın ülke genelindeki durumuna
da bakıldığında, biz her anlamda
koskoca Avrupa’nın Afrika’sıyız.

Batı Trakya yıllardır gelişime ve
yatırıma aç bırakıldı. Sanayi anlamında
Yunanistan’ın en zayıf bölgesiydi.
Krizden sonra da var olan irili ufaklı
birkaç fabrika daha fazla dayanamayıp
kapıya kilidi vurdu. 

Çocukluğumdan beri gözlemimdir;
azınlığımız gerçekten çalışkandır.
Üretmekten, çalışmaktan kaçınmaz.
Gelecek kuşaklar için net bir şey
söyleyemem, fakat kaybettiğimiz
kuşaklar ve anne babalarımızın
yaşadıklarıyla anlattıkları takdire şayan.
Lakin şu dönemde ne oluyorsa üretilen
para etmiyor; neredeyse üretim
masraflarıyla kafa kafaya geliyor. İş
göçü kendimi bildim bileli var. Bizim
azınlıkta önemli bir kitle gurbette çalışıp
geçim savaşı veriyor. 

Bilmeyenler için kısaca hatırlatmak
gerekirse, ben anavatanda yaşıyorum.
Geçtiğimiz haftalarda memleketim
İskeçe’ye geldim. Her gelişimde mutlaka
dikkatli gözlemler yapmaya gayret
gösteririm. Yine gözlemlerimi
paylaşmak gerekirse, durum gerçekten
iç açıcı değil. Ekonomiden sağlık
hizmetlerine, tarımdan eğitime kadar
her anlamda azınlığımız sıkıntı
içerisinde. Afedersiniz, ama devletimizin
son dönemlerdeki tutumu iliğimize
işleme boyutunda. Soruşturmalardan
tutun da TV kanallarının uzun soluklu ve
farklı anlamlar doğuran habercilik
anlayışına kadar... 

Güzel gelişmeler de yok değil.
Örneğine Gümülcine’den başlarsam,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
efsane lideri merhum Dr. Sadık Ahmet’in
oğlu Levent Sadık Ahmet’in şirketi olan
Yaka İKE’nin bölgeye kazandırdığı kiraz
paketleme tesisini gidip yerinde
inceleme fırsatım oldu. Ciddi
maliyetlerle kurulan tesisin bölgeye
heyecan getirdiğini düşünüyorum.

Küçük esnafın bile maliyetini düşünerek
Bulgaristan’da yatırım yaptığı, hatta
aylıkçı yaşlıların bile maaş yeterli olsun
diye Bulgaristan’da yaşadığı bu
dönemde bölgede böyle büyük bir
yatırım yapmak ancak ve ancak azmin,
inancın göstergesidir. 

Burada bölge halkına da
sorumluluklar düşüyor. Destek olmak,
işletmeyi ayakta tutmak gerekiyor.
Neden mi? Çünkü 100 kişinin üzerinde
insana ekmek kapısı olacak da ondan.
Çünkü kirazını daha iyi yetiştirmeyi
öğrenip, kaliteli kirazın hasadından
daha iyi gelir elde edecek rençper ve
ailesine ekmek kazandıracak da ondan.
Sadece bunlarla sınırlı değil, bunun
tedarikçisinden tutun da buraya yan
ürün veren diğer işletmesine kadar
birçok insana kazanç elde ettirecek.
İnşasında çalışanlar da bölge halkıydı. 

Ben, böyle bir yatırımı bölgemize
kazandıran iş adamı Levent Sadık
Ahmet’i tebrik ediyorum. Tesisin
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.
İnşallah bölgemize yatırım yapan daha
nice iş adamları, nice işletmeler olur.

İskeçe Ticaret Odası’nın da
çalışmalarını gerek basından, gerekse
sosyal medya üzerinden takip ederim.
Son ziyaretimde Ticaret Odası’nın iki
değerli ismi İrfan Hacıgene ağabeyim ile
Serkan Hatip ağabeyimle görüşme
fırsatım oldu. Ben de Kocaeli Ticaret
Odası 20. Komite’de (Otel, Restaurant &
Cafe, Yurtlar) başkan yardımcılığı
görevini yapıyorum. Kent esnafı için
ticaret odasının ne denli önemli
olduğunu biliyorum. Yalnız ticaret
odalarını esnaflarımız genellikle yanlış
algılarlar. Sanırlar ki ticaret odası
gidecek kendisine hazır müşteri
getirecek. Hayır efendim, ticaret odaları
biz esnafların buluşma, tanışma,
dayanışma ve işbirliği yapması üzere
kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.
Odalar üzerinden kendimizi geliştirir,
işimizi geliştirir, ticaretimizi geliştiririz.
Bunun gerçekleşmesi için de ticaret
odalarının etkinliklerine katılım
sağlamak gerekir. Belirli yıllarda oy
kullanıldı diye şahsa hizmet beklemek
yanlış olur. Oda içerisinde görev
alanların iş üretmesi, hizmet üretmesi
de esnafın istek, dilek ve temennilerini
belirtmesiyle olur. 

İskeçe Ticaret Odası ciddi bir ivme
kazanmış durumda. Yapılan faaliyetleri
dinledikçe heyecan duyduğumu
gizleyemem. Karyoka Festivali’nin
İskeçe şehrine kazandıracaklarını
ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

Tabi esnafların ve tüccarların
ekonomik kriz sebebi ile çok fazla gücü
olmadığı hepimizin malumu. İşte ticaret
odaları böyle dönemde daha aktif hale
getirilmeli. İskeçe Ticaret Odası başkan
ve yönetimi bunu başarmış durumda. İş
insanlarının biraz daha katılımı ile
İskeçe ticaretinde de güzel gelişmeler
yaşanacağına inanıyorum.

GENÇ YORUM

İSKEÇE Müftülüğü'ne
bağlı olarak faaliyet
gösteren Kur'an kursları
tarafından her yıl
geleneksel olarak
düzenlenen hatim törenleri
devam ediyor. 7 Mayıs
Pazar günü İskeçe'de
Alıtçılar köyü, şehir
merkezinde Sünne Mahalle
ve Mustafçova köyü olmak
üzere üç hatim etkinliği
yapıldı.

İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı Alıtçılar, Sünne
Mahalle ve Mustafçova
köyü hatim merasimlerine
katıldılar.

ALITÇILAR KÖYÜ
Alıtçılar köyündeki hatim
törenine bölge halkının
yanı sıra bölgenin yerel
yöneticileri ve din adamları
da ilgi gösterdi. İskeçe Türk

Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu da
Alıtçılar’daki hatim
etkinliğine katıldı. Alıtçılar
köyündeki hatim duasını
İskeçe Müftülüğü vaizi
Sedat Karadayı yaptı.

SÜNNE MAHALLE
Sünne Mahalle hatim
törenine ilgi büyüktü.
Etkinliğe Müftü Ahmet
Mete, Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza akıncının yanı sıra
İTB Asbaşkanı İsmet
Tüccar, eyalet meclis üyesi
İrfan Hacıgene de katıldı.
Hatim duasını İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu yaptı.

MUSTAFÇOVA KÖYÜ
Mustafçova köyündeki
hatim törenine de bölge
halkı yoğun ilgi gösterdi.
İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Milletvekili Hüseyin

Zeybek ve Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı’nın yanı sıra
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza,
belediye meclis üyeleri,
DEB Partisi Başkan Vekili
Ahmet Kara, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, BAKEŞ Asbaşkanı
Hüseyin Bandak ve çok
sayıda davetli katıldı. 

Mustafçova köyündeki
hatim duasını İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı.

Hatim törenlerinde
yapılan konuşmalarda
birlik ve beraberlik
mesajları verildi. Bu
değerlerin yaşatılması
gerektiğinin altını çizen
konuşmacılar, öğrencileri
tebrik ederek başarı
dilediler. 

Törenler sonunda
katılımcılara geleneksel
etli pilav ve ayran ikram
edildi.

Alıtçılar köyü

Sünne Mahalle

Mustafçova köyü
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

B
izler için ayrı bir anlam
ve önem ifade eden üç
ayların yarısına

geldiğimiz şu günlerde,
Ramazan’ın mübarek iklimine
adım adım yaklaşmaktayız. 10
Mayıs Çarşamba’yı Perşembe’ye
bağlayan gece, Ramazan ayının
habercisi mübarek Berat
Kandili’dir.  

Kur’an-ı Kerim’de kendisini,
Rahman ve Rahim sıfatlarıyla
tanıtan Yüce Rabbimiz’in affı ve
bağışı çok boldur. Kullarından
O’na yönelip af ve mağfiret
dileyenlerin dualarını kabul
eder. Öyle ise, bu gibi mübarek
geceleri fırsat bilip tevbe ve
istiğfar etmeliyiz.   

Berat ve Kadir geceleri gibi
mübarek gün ve geceler,
müslümanların Allah’a
yöneldikleri, çeşitli ibadetlerle
meşgul oldukları, hayır ve
hasenat  yaptıkları; dua, tevbe ve
istiğfar ile günahlarının
bağışlanmasını Yüce Allah’tan
istedikleri bereketli ve feyizli
zamanlardır.

Hz. Aişe validemizin rivayetine
göre, Peygamber Efendimiz,
Berat gecesini ibadetle geçirmiş
ve kıldığı namazın secdesinde
şöyle dua etmiştir: “Allah’ım!
Azabından affına, gazabından
rızana sığınıyorum. Ya Rabbi!
Senden yine Sana sığınıyorum.
Sen yücelerden yücesin, Seni
layık olduğun şekilde medh-ü
sena edemiyorum. Sana layık bir
şükürle şükredemiyorum. Sen
ancak kendini övdüğün gibisin”.
(İbni Mace, C. 1, s. 444)

Hepimiz biliyoruz ki, fertler
arasında insani değerlerin
önemsenmemesi, yıpratılması
veya yok edilmesi toplumsal
çürümenin habercisidir. İslam,
insanın beden sağlığına önem
verdiği kadar ruh sağlığına da
önem vermektedir. 

Dinimiz, insanda mevcut olan
pozitif değerleri öne çıkararak
onu geliştirmek, negatif
değerlerin etkisini azaltarak
özün bozulmasını önlemek;
insanın kendisi, çevresi ve
yaratıcısı ile ilişkilerini
düzenlemek için gönderilmiş bir
dindir. 

Berat gecesini idrak eden
herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı
Kerim’deki; “De ki, ey kendi
nefisleri aleyhine haddi aşan

kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümit kesmeyin! Çünkü Allah
bütün günahları bağışlar.
Şüphesiz ki O çok bağışlayan,
çok esirgeyendir.” (Zümer-53)
müjdesinin farkına vararak kendi
özüne dönmeli, ümitlerini
canlandırmalı, bağışlama ve
bağışlanma duygularını
güçlendirmelidir. 

Hz. Peygamber, bireysel
hayatımıza; “Kendi nefsin için
istediğini başkası içinde iste;
kendi nefsin için istemediğini
başkası için de isteme! ”, “Kim
dünyada bir mümin kardeşinin
ihtiyacını giderirse Allah da onun
ihtiyacını giderir” ve “Kim bir
müslüman kardeşinin ayıbını
örterse Allah da onun ayıbını
örter” ilkelerini getirerek, sağlıklı
bir toplumu oluşumunda olgun
kişiliklerin önemli olduğuna
dikkatlerimizi çekmektedir. 

Yüce Allah’ın ilahi emirleri ve
sevgili peygamberimizin
tavsiyeleri ışığında; ruhumuzun
gelişmesi ve olgunlaşması için
düşünce ve davranış
biçimlerimizi gözden geçirmeli,
yeni düşünce ve fikirlere açık
olmalı, birbirimizi anlamalı;
ilişkilerimizde doğruluk, adalet
ve samimiyeti esas alarak zaman
zaman ortaya çıkan
anlaşmazlıkları çatışmaya ve
inatlaşmaya dönüştürmeden
çözmeli, bilerek ya da
bilmeyerek yapılan bireysel
hataları hoş karşılamalı ve
affetmeliyiz. 

Bu mübarek gün ve geceler
vesilesiyle, içimizdeki manevi
duyguların sesine kulak vererek
günahlarımıza tevbe etmeyi,
kendimiz, ailemiz,
memleketimiz, bütün
müslümanlar ve insanlık için
Allah’a dua ve niyazda
bulunmayı ihmal etmeyelim.
Ramazan’ın habercisi olan bu
günler, çağın getirdiği sıkıntılarla
bunalan ruhlara, manevi hayatın
ihmaliyle daralan kalplere
ümitsiz, karamsar ve zamanları
gafletle geçen kimselere bir
diriliş ve ümit olması dileğiyle
bütün kardeşlerimin Berat
Kandili’ni tebrik ediyor,
insanlığın barış, huzur ve
saadetine, tüm müminlerin de
affına vesile olmasını Cenâb-ı
Allah’tan niyaz ediyorum.
Rabbim bizleri on bir ayın sultanı
Ramazanla ebedi nimetlerine
nail olan bahtiyar kullarından
eylesin.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Berat Kandili

Gümülcine Bağlar
Mahallesi’nde 
muhteşem hatim 

GÜMÜLCİNE’nin Bağlar
Mahallesi’nde 6 Mayıs
Cumartesi günü hatim töreni
düzenlendi. Etkinliğe
Gümülcine’den ve civar
köylerden yüzlerce soydaş
katıldı.

Kur’an kursu öğrenci
velilerinin öncülüğünde
mahalle halkının desteğiyle
düzenlenen hatim töreni
Kemerli Camii’nde gerçekleşti.
Etkinliğe Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif Emin, Batı Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık ve yerel temsilciler
katıldı.

Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı Bağlar
Mahallesi Kur’an kursunda 80
öğrenci eğitim alıyor. Din
görevlileri Ahmet Arif ve
Hüseyin Mustafa Baş’ın
çalıştırdığı öğrencilerden 37’si
6 Mayıs Cumartesi günü hatim
törenine katıldı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler,
ilahiler ve dualar
katılımcılardan büyük takdir

topladı.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü

İbrahim Şerif hatim
törenlerinde Bağlar
Mahallesi’nin ön plana
çıktığını dile getirerek, uzun
süredir böyle bir etkinliğin
bölgede olmadığını hatırlattı.
Başta öğrenciler olmak üzere,
hatim töreninin
gerçekleşmesine katkıda
bulunan mahalle halkına ve
öğrenci velilerine teşekkür
eden Müftü Şerif, Kur’an
kurslarının son derece önemli
bir yere sahip olduğunu
sözlerine ekledi.

“BATI TRAKYA’NIN HER
KÖŞESİ, HER MAHALLESİ,
HER KÖYÜ BİZİM 
İÇİN AZİZDİR”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
etkinlikte yaptığı konuşmada,
“Bu masum yavrularımızın
hatim törenleri bütün bahar
boyunca Batı Trakya’yı
şenlendiriyor. İskeçe’de,
Gümülcine’de, Batı Trakya’nın
mahallelerinde, köylerinde
harika törenler düzenleniyor,
bizler de istifade ediyoruz.
Sizlerle bir arada olmak bize
onur veriyor, şeref veriyor.
Gurur duyuyoruz bu tabloyu
gördüğümüz için. Ben anneleri
babaları ve bu yavruları

yetiştiren hocalarımızı tebrik
ediyorum. İnşallah bu
topraklarda bu faaliyetler
devam eder. Camilerimiz,
mecditlerimiz ve Kur’an
kurslarımız bu faaliyetleri
sürdürür. Bunun olması
sizlerin ve bizlerin elinde.
Gevşekliğe düşmezsek,
rehavete kapılmazsak,
çalışmaya gayret etmeye devam
edersek, birlik beraberlik
içinde kenetlenirsek bu böyle
devam eder. Ama tersi olursa
nice beldelerin başına gelen
buranın da başına gelir. Değerli
kardeşlerim, Batı Trakya’ya
gelen her misafir şu tabloyu
gördüğünde gözleri dolarak
ayrılıyor. Törenler yapmak ve
biraraya gelmek tabi ki çok
güzel, fakat yetmiyor. Hayatın
geri kalanını doldurmamız
gerekiyor. Bu çocukların bu
çağda öğrendiği şeyleri bundan
sonra çalkantılı dönemde
devam ettirmeleri, tatbik etmek
gerekiyor. Bu da sizlerin ve
bizlerin elinde olan bir konu.
Batı Trakya’nın her köşesi, her
mahallesi, her köyü, her bir
hanesi bizim için azizdir. Sizler
bizim için değerlisiniz, hiç
kimseyi ayırt etmiyoruz.”
Ifadelerini kullandı.

Program sonunda
katılımcılara yemek ikram
edildi.
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Θα γεμίσουν με διόδια την Εγνατία με
μεγάλο οικονομικό κόστος για όλους

T
ο ελληνικό δημόσιο θα δαπανήσει
6 εκατομμύρια ευρώ για να
φτιάξει σταθμούς διοδίων που

πρέπει να καταργηθούν εντός του 2017!
Μεταξύ αυτών και τα διόδια της Μέστης
που θα αποτελέσουν τον δεύτερο σταθμό
διοδίων μέσα στο νομό Ροδόπης κατά
μήκος της Εγνατίας Οδού. Όμως έχει
υπάρξει ήδη νομοθετική πρόβλεψη για
κατάργηση των μετωπικών διοδίων μέσα
στο 2017 και την καθιέρωση αναλογικών
διοδίων. Αυτά δηλαδή που ο καθένας θα
πληρώνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα που
θα κάνει με το  αυτοκίνητό του.       

Η επιβολή των διοδίων της Μέστης θα
λειτουργήσει καταστροφικά για την
οικονομία της Θράκης και θα επιβαρύνει
δραματικά το κόστος μεταφορών και των
μετακινήσεων των πολιτών και ιδιαίτερα
εκείνων των πληθυσμιακών ομάδων που
χρησιμοποιούν σε τακτική βάση το
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της

Αλεξανδρούπολης.  
Αποκαλυπτικός ως προς το

περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου των
νέων διοδίων, είναι ο παλαιός πρόεδρος
του ΤΕΕ Θράκης, Αργύρης Πλέσιας ο
οποίος τονίζει ότι το 2017 είναι το έτος
έναρξης εφαρμογής των αναλογικών
διοδίων, όπως προβλέπει ο νόμος 4388
του 2016 ο οποίος αντικατέστησε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση 1686 του
2014, η οποία με τη σειρά της
θεσμοθέτησε τα διόδια της Μέστης. 

Στόχος των διοδίων είναι η
αποπληρωμή των δαπανών κατασκευής
και λειτουργίας, η συντήρηση και η
βελτίωση του αυτοκινητοδρόμου της
Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων
της, με ελάχιστη χρέωση 3 λεπτά ανά
χιλιόμετρο. Στην ίδια Κοινή Υπουργική
Απόφαση του 2014, προβλεπόταν η
εφαρμογή ολοκληρωμένου αναλογικού
συστήματος διοδίων με ημερομηνία

έναρξης από το 2017. 

Μάλιστα, ο νόμος όριζε ότι δεν θα
γινόταν κανένας άλλος μετωπικός
σταθμός διοδίων(!) μέχρι της
εφαρμογής των αναλογικών διοδίων.
Χρειάστηκαν, όμως, μόνο δύο μήνες και
τον Αύγουστο του 2016, έρχεται
τροποποίηση του νόμου που μιλάει για
αρχική λάθος εκτίμηση και θέτει εκ
νέου την πρόβλεψη της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης του 2014 για
την κατασκευή και λειτουργία στην
Μέστη!  

Αυτή την διάταξη έρχεται να
υλοποιήσει τώρα το Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Στον
ίδιο νόμο, τίθεται το ζήτημα της
απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παλαιό
εθνικό δίκτυο οχημάτων άνω των τριών
τόνων, με εξαιρέσεις που θα ορίζονται
περιγράφονται στις οικείες διατάξεις.
Με άλλα λόγια, ισχύει η απαγόρευση
μετακίνησης βαρέων οχημάτων στην
Εγνατία Οδό με πρόστιμο 1.000 ευρώ
στον οδηγό και 1.000 ευρώ στον
ιδιοκτήτη.

Οι προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης, όπως
εκφράστηκαν από τον κύριο Πλέσια για
τις από εδώ και πέρα ενέργειες για τα
διόδια της Μέστης, συμπυκνώνονται σε
τρία σημεία: 

Α) «Να διεκδικήσουμε με νομικό
τρόπο πριν την οποιαδήποτε
εγκαθίδρυση διοδίων, την κοστολόγηση
τους ώστε να αποδεικνύεται με βάση

την ισχύουσα ΚΥΑ, τι πληρώνουμε
μέσα από τα διόδια. Για να εφαρμοστεί
η ΚΥΑ δηλαδή, πρέπει να καθοριστεί
πρώτα το κόστος».

Β) «Επειδή προβλέπει η ΚΥΑ να
λειτουργήσουν τα αναλογικά διόδια
μέσα στο 2017 και επειδή τα μετωπικά
δεν μπορούν να ενταχθούν στο
αναλογικό σύστημα, πρέπει να
προσφύγουμε με την λογική της
διασπάθισης του δημοσίου χρήματος
εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Αυτή
την στιγμή δίνονται από το ελληνικό
δημόσιο 6 εκατομμύρια ευρώ για κάτι
που θα έχει λειτουργία λίγων μηνών και
ενδεχομένως να μην λειτουργήσει καν
εντός του 2017! Όποιος επιμένει ότι
αυτό το πράγμα έχει συγκεκριμένο
χρονικό ορίζοντα και στην συνέχεια
σταματάει η εφαρμογή του, σπαταλάει
το δημόσιο χρήμα». 

Γ) «Δυναμικότερη διασφάλιση της
δημόσιας περιουσίας. Στοχευμένα, μία
φορά την εβδομάδα, θα κλείνουμε έναν
παράδρομο που κυκλοφορούν βαρέα
οχήματα παρανόμως και θα καλούμε
την τροχαία να τους γράψει».

Σε κάθε περίπτωση μετά και την
ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα
στην Κομοτηνή για το θέμα των
διοδίων, αναμένονται μαζικές
κινητοποιήσεις για να γλιτώσουν οι
πολίτες της Θράκης από ακόμα ένα
χαράτσι που θα δημιουργήσει ακόμη
μεγαλύτερα προβλήματα στην δύσκολη
οικονομική τους κατάσταση.           

GELENEKSEL hale gelen ve Silivri
Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci
Ortaköy Börek Festivali’ne
Yunanistan’dan giden mübadiller de
katıldı. Festivalde, her iki ülke kadınları
birlikte hamur açıp, börek pişirirken
dostluk mesajı verdi. 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
geçmişin izlerini taşıyan, med-cezirleri,
bir yaşam dramını, insanlık tarihinin en
büyük göçünün izlerini taşıyan
Ortaköy’de anıları canlandırdıklarını
söyledi. Işıklar şöyle konuştu: “Börek bu
anılardan sadece bir tanesi. Şarkı, türkü,
horonlarımız, folklorumuz, danslarımız,
manilerimiz, hikayelerimiz var. Böreğin
bizi bağlayıcı etkisini yıllarca devam

ettirmeyi düşünüyoruz. Mübadele
ruhuyla, gözyaşıyla, ruh ve sevgi
katılarak açılan o börekler, aslında bizim
kültürel birleşmemizin en önemli
parçalarından sadece bir tanesi. Bir daha
acıların yaşanmaması için de bu çabaları,
dostluğu sürdürmeliyiz. Artık kimse bizi
kavga ettiremez, düşmanlaştıramaz. Bu
maya tuttu, bundan sonra da devam
etmesini diliyorum.”

Festival alanında Kültür Merkezi ve
Mahalle Evi kursiyerlerinin açmış olduğu
el emeği ürünlerin yer aldığı sergi alanı
ilgi gördü. Büyük Mübadele Derneği’nin
stantlar açtığı alanda, mübadele
dönemini anlatan kitaplar da satışa
sunuldu.

Türk ve Yunanlı kadınlar 
“Dostluk Böreği”nde buluştu

Şapçı Derneği’nden 
Hıdırellez etkinliği

ŞAPÇI Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği “Yaza Merhaba” başlığı altında
Hıdırellez etkinliği düzenledi.

Şapçı’daki Epavli düğün salonunda
düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Şapçı
Azınlık Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Ahmet Deli, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ercan Ahmet, Gümülcine Türk

Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet,
Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Osman
ve civar köylerden yüzlerce soydaş
katıldı.

Etkinlik çerçevesince yöresel
kıyafetlerin sunulduğu defile
gerçekleştirildi. Gecede farklı grupların
seslendirdiği şarkı ve türkülerle
etkinlik devam etti. 
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ALMAN ordusu içinde üst
düzey siyasetçilere suikast
düzenleyerek suçu
sığınmacıların üzerine yıkmayı
planlayan aşırı sağcı bir örgüt
yapılanması olduğu iddiası
ülkenin gündemini meşgul
etmeyi sürdürüyor.

''Terör saldırısı planladığı''
şüphesiyle 26 Nisan‘da
tutuklanan aşırı sağcı üsteğmen
Franco A.’nın ardından, geçen
salı da üsteğmen Maximilian
T.'nin gözaltına alındıktan
sonra tutuklanması, Alman
ordusunda aşırı sağ bir
örgütlenme olduğu yönündeki
tartışmaları alevlendirdi.

Soruşturmayı yürüten Alman
Federal Başsavcılığı,
Maximilian T.'nin Franco A. ve
gözaltına alınan Mathias F. adlı
bir öğrenci ile "devletin varlığını
tehdit eden ağır suç" işlemeyi
planladığından
şüphelenildiğini açıkladı.

Halihazırda ırkçı askerlerle
ilgili 280 soruşturmanın olduğu
orduda 2012 ila 2016 yıllarında
aşırı sağcı olduğu tespit edilen
18 askerin ilişiğinin kesilmesi,
ordunun aşırı sağı bertaraf etme
konusunda yetersiz kaldığını ve
kronik bir sorun ile karşı karşıya

olduğunu gösteriyor.
Almanya'da 2011 yılında

zorunlu askerliğin
kaldırılmasının ardından aşırı
sağcıların orduya katılmaya
devam etmesi, ordunun
gelecekte bu soruna bir çözüm
üretmesi gerektiğini ortaya
koyuyor.

Üsteğmen Franco A.'nın aşırı
sağcı görüşlere yer verdiği
yüksek lisans tezinin
komutanları tarafından
görmezden gelinmesi,
üsteğmenin 2015 yılı sonuna
doğru kendisini Suriyeli David
Benjamin olarak tanıtması ve
tek kelime Arapça bilmeden
sığınmacı müracaatında
bulunabilmesi ülkede
tartışmalara neden oldu.
2016'nın mayısında iltica
talebinde de bulunan üsteğmen
Franco A.'nın mülteci statüsü
almasının ardından devletten
verilen maddi yardımı da aldığı
belirtiliyor.

Aşırı sağcı ideolojiye sahip
oldukları belirlenen üç ismin,
eski cumhurbaşkanı Joachim
Gauck ve Adalet Bakanı Heiko
Maas gibi üst düzey Alman
siyasetçilere suikast düzenleyip
suçu bir mültecinin üzerine

atmayı planladıkları iddia
ediliyor.

Franco A., 2017'nin ocak ayı
sonunda Viyana
Havalimanı'nda güvenlik
kontrolünden geçmeden önce
silahını tuvalette saklarken
dikkatleri üzerine çekmesinin
ardından takibe alınmış ve 3
Şubat'ta silahı sakladığı yerden
almaya çalışırken yakalanmıştı.

Franco A.'nın ordudan büyük
miktarda mühimmat çaldığı ve
suç ortağı olduğu düşünülen
üniversite öğrencisi arkadaşının
evinde Alman ordusuna ait bin
kadar mermi bulunduğu ortaya
çıktı.

Bulunan mermilerin, G3 ve

G36 tipi otomatik silah ve
makineli tüfeklerde de
kullanılabileceği ifade edildi.

Bunun üzerine Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Volker
Wieker tüm kışlalarda arama
yapılması talimatı verdi.
Aramalarla ilgili sonuç
raporunun 16 Mayıs'ta
açıklanması bekleniyor.

Alman ordusundaki durumla
ilgili Savunma Bakanı Ursula
von der Leyen eleştirilen
isimlerin başında geliyor. 

Von der Leyen, orduda
"yönetim zaafı" olduğu
yönündeki açıklamasının
ardından gelen tepkiler üzerine,
tüm orduyu zan altında bırakan

sözlerini düzeltmişti. 
Meclis Savunma

Komisyonuna bilgi veren Bakan
von der Leyen orduda bazı
reformların yapılacağı sinyalini
verdi.

Yaşanan kriz sonrası bu olayı
çözmek amacıyla ABD ziyaretini
iptal eden von der Leyen
komisyon toplantısından sonra
yaptığı açıklamada askerlere iyi
bir siyasi eğitim verileceğini
bildirdi.

Koalisyon ortağı Sosyal
Demokrat Parti Meclis Grup
Başkanı Thomas Oppermann,
von der Leyen’i görevini ihmalle
suçlayarak sorumluluğun
bakanda olduğunu dile getirdi.

Alman ordusunda ırkçı asker paniği
Mültecileri zan altında bırakarak
onlara yönelik olumsuz bakışın
pekiştirilmesini amaçlayan aşırı
sağcıların bir örgütlenme
içerisinde olduğu düşünülüyor.
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Muhterem hemşehrilerim;
Yukarıda 19 Mart 1952 Çarşamba

tarihli “TRAKYA” gazetesinin İskeçe’ye
niçin bir “ORTAOKUL”a ihtiyaç
duyulduğunu okudunuz. İşte bugün 10
Mayıs 2017 tarihinde 51. yıl dönümünü
kutladığımız “İSKEÇE GÜNDÜZLÜ
ÖZEL AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ”nin ilk tohumu böyle atılmıştır.

Ayrıca o süreçte  “CEMAAT
HEYETLERİ” de seçimle yönetime
geldiği için “DEVLET ve HÜKÜMET”
nezdinde İskeçeye de bir ORTAOKUL
açılması desteği çok itibar görmüştür.

Hiç şüphesis yine o esnada “TÜRK-
YUNAN” ilişkilerinin de çok samimi
olduğunu hatırlamakta çok fayda
vardır. 

Bu minval üzerinde yürüyen “TÜRK
– YUNAN” sıkı dostluğunun verdiği
sıcak ilişkiden azınlık gençlerinin de
çoğunluk çocukları gibi kendi “ANA
DİLLERİ” ni düzgün ve seviyeli
öğrenebilmeleri bu yukarıda
okuduğunuz siyasetçiler ve camaat
heyetleri hiç ara vermeden çok sıkı
çalışarak İskeçe’ye de bir “ORTA
OKULUN” açılmasını istemişlerdir.

***

Ve nihayet bir çok fırtınalı
namelerden sonra bugün kuruluşunun
yıl dönümünü kutladığımız “İSKEÇE
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK ORTA
OKULU ve LİSESİ” nin açılması için
“İSKEÇE CEMAATİNE 10 MAYIS 1965”
te izin verildi.

Biz, “ALLAHIN” şanslı kulu olarak
İskeçeye kurulmasına izin verilen

“AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ” nin
bütün kuruluş fasıllarını İskeçe
seçilmiş cemaat başkanı müteveffa çok
muhterem MUZAFFER beyin yanında
hep yaşadık.

Sohbetimizin içinde gördüğümüz
kuruluş izni “İSKEÇE AZINLIK AİLESİ”
nin eline geçinceye kadar azınlık ailesi
ileri gelenleri ile “HÜKÜMET”
makamları arasında yapılan bütün
yazılı temasların belgeleri arşivimizde
mevcuttur.

Kısmet olursa “50 yıl İSKEÇE
SALİHOĞLU MAZAFFER GÜNDÜZLÜ
ÖZEL AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ”
adı altında bir kitap çıkaracağız. Bu
kitapta “DEVLET – HÜKÜMET” ve
“AZINLIK AİLESİ” ile yapılan bütün
nameleri sizlere sunacağız ki, azınlık
ailesi bir eğitim kurumu kurmak için ne
badireler geçirdiğini görsün, okusun ve
bir azınlık okulunun ne kadar zorluklar
içinde kurulduğu anlaşılsın.

Batı Trakya Türkleri azınlık fertleri
şunu hiç bir zaman unutmasın.

Biz Batı Trakya Türkleri olarak,
vatandaşı olduğumuz “DEVLETİMİZ ve
HÜKÜMETİMİZ” den bilhassa “ ANA
OKULLARI” ORTAOKUL ve LİSE” tesisi
için çok zorlanacak olsakta, çok
yorulacak olsakta istemekten asla vaz
geçmeyeceğiz.

Tabi yapılacak bütün istekler daima
yasal olacaktır. Acele edilmeyecektir ve
sabırlı olunacaktır.

Bu minval üzere yürüdüğümüz de
mutlaka azınlık ailesi başarılı olacaktır.

Bu giriş notlarımızdan sonra bugün
51. kuruluş yılını kutladığımız “İSKEÇE
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ” nin kuruluş
izninde gördüğünüz ve okuduğunuz
gibi “İSKEÇE SEÇİLMİŞ CAMAAT
HEYETİ” 1963 ten başlayarak “O süreçte
Yunanistan iç siyasetinde çok ciddi
çalkantıları da değerlendirerek”
durmadan İskeçe’ye de bir
“ORTAOKULUN” açılmasını hep istedi.

İşte bu olgu çerçevesinde İskeçe
camaatine bir “ORTAOKUL ve LİSE”
izni verildi.

Bu iznin verilmesi hiç şüphe yok
İskeçe azınlık ailesi için bir “MİLAT”
oldu.

İzni o günün yasalarına uygun
olması için “MUZAFFER” beyin adına
verdiler.

MUZAFFER bey o esnada “SEÇİLMİŞ
CEMAAT BAŞKANI” idi.

Bu olayı bütün İskeçe halkı
kabullendi ve “ORTAOKULUMUZ” 1965
– 1966 ders yılında eskiden “KIZ
RÜŞTİYESİ – ORTAOKULU” olan
binada faaliyete başladı.

Okulun kurucu üyeleri o zamanın
“Cemaat Üyelerinin” bir iki tanesi hariç
diğerlerinin imzaları ile kurulmuştur.

MUZAFFER bey, hem kurucu üye,
hem ilk sahibi oldu.

Okul 77 öğrenci ile 1965 – 1966 ders
yılında eğitime başladı.

1 Eylül 1965’ten 19 Ocak 1984’de
kadar “yani ölümüne kadar”
MUZAFFER bey bu biricik eğitim
kurumumuzun sahibi ve yöneticisi idi.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti İskeçe Gündüzlü Özel Azınlık
Ortaokulu ve Lise’si 51 Yaşında

Yukarıda görmekte olduğunuz kuruluş iznini iki cümle ile şöyle açıklayalım.
10 Mayıs 1965’te bakanlık kararı ile İskeçede mühim mülk sahibi SALİHOĞLU MUZAFFER’e bir
gündüzlü özel okul kurmasına izin veriyoruz.
Bu okulun adı “AZINLIK ORTAOKULU” olacaktır.
Ayrıca Türkçe ve Rumca derslerini ve öğretmenlerinin konumunu açık olarak ayrı ayrı zikretmektedir. 
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Muzaffer beyin ölümünden sonra
yasaya göre vasiyetname ile veraseten
okulun sahibi eşi “SEMİYE 

MUZAFFER” oldu.
“SEMİYE MUZAFFERİN” vekaleti ile

yönetici “Rıza KIRLIDÖKME” oldu.
1990’da “SEMİYE MUZAFFER’ in

vefatı üzerine yine vasiyetname ile
veraseten sahibi oğlu “SÜHA
MUZAFFER” oldu.

“SÜHA MUZAFFERİN” vekaleti ile
yönetici “Rıza KIRLIDÖKME” idareye
devam etti.

1999 “SÜHA MUZAFFERİN” ölümü
üzerine vasiyetname ile veraseten
okulun sahibi “Saime KIRLIDÖKME”
olmuştur.

1999 – 2000 ders yılında “Saime
KIRLIDÖKME” yönetime başladığı
zaman okulumuzun 184 öğrencisi
vardı.

Bugün 51’ci kuruluş yıldönümünü
kutladığımız okulun toplam mevcudu
636 öğrencidir.

Bunlardan 410 ORTAOKUL – 226
LİSE öğrencisidir.

Öğretmen mevcudu:
TÜRKÇE öğretmenleri 22, Rumaca

öğretmenleri 22, Sınıfları da 22 dir. 19
sınıf sabahçı, 3 sınıf öğleden sonra
eğitim yapmaktadır.

Sonuç olarak bugün okulun
kadrrosu şöyledir.

Sahibi ve yöneticisi: Saime
KIRLIDÖKME

Müdürü: Selçuk FEHMİ
Müdür muavini: Eva STERYANİDU
Danışman: Rıza KIRLIDÖKME
Hukuk muşavirleri: Ahmet KARA ve

Adnan PEÇENEK’tir
Okulumuz bütün İskeçe vilayeti

azınlığını temsil ettiği için 45 azınlık

köyünden hergün 636 Türk azınlık
çocuğu “ANADİLLERİ” Türkçeyi ve
vatan dili “RUMCAYI” öğrenmek için
sabah gelip, akşam evlerine
dönmektedirler.

İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
ORTAOKULU ve  LİSESİ”ni onlarla
tarihi muhterem simalar ziyaret
etmiştir.

Bunların arasında en meşhur tarihi
sima 25 Kasım 2016 Cuma günü
okulumuzu ziyaret eden Başbakan
Sayın ALEKSİS ÇİPRAS’tır.

Sayın Başbakanın fotoğraflarda da
gördüğünüz gibi öğrencilerle bir
arkadaş gibi kaynaşması, küçük -
büyük herkezi sonderece mutlu
etmiştir.

HELE SİZİ:
Köstebek gibi üst üste olmaktan

kurtaracağım demesi ve hemen tarihi
İskeçe “HÜRRİYET” mahallesi
mektebini onarmaya başlatması bütün
azınlık ailesini çok mutlu etmiştir.

Okulun onarımı şu anda yüzde
doksan bitmiştir. Yakında İskeçe
vakıflar idaresinden azınlık ortaokulu
ve lisesi idaresine teslim edilmesini
bekliyoruz.

Okulumuzun ayakta kalması,
yaşaması için elini uzatan bütün
muhterem insanlara kalbi
teşekkürlerimizi arz ederiz.

***

Sayın Başbakan ALEKSİS ÇİPRAS,
onarılan “HÜRRİYET”  mahallesi
mektebinin açılışına bekliyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta Başbakan Aleksis Çipras’ı iki öğrencimizin kendi çocukları gibi kucaklamasını
görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta Başbakan Aleksis Çipras’ı okul öğrencileri ile çok samimi selamlaşmasını
görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta okulumuzu ziyaret eden Başbakan Sayın Aleksis Çipras’a okul sahibi Saime Kırlıdökme tarafından öğrencilerimizin yaptığı tabloyu bir anı olarak takdim ederken görmektesiniz.
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Emine Tabak Ahmet

Aile içi çatışmaların çocuklar
üzerindeki olumsuz etkileri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

G
ünümüzde yaşanan
sosyo-ekonomik
sıkıntılar, ne yazık ki

pek çok ailenin sorunlar
yaşamasına neden olmakta!
Bu sorunlar da aile içi
huzursuzluğa ve dolayısıyla
da çocuklara yansıyarak,
onlarda bir takım sıkıntılara
sebebiyet vermektedir.

Ailesinde sorunlar bulunan,
anne babası sürekli tartışan
çocuklar, okulda ve genel
sosyal yaşamlarında bunu,
çeşitli davranış
bozukluklarıyla
göstermektedirler. Böyle bir
ailede büyüyen çocuk,
derslerinde başarısızdır.
Çünkü onun düşünceleri
evdeki sorunlara ve
tartışmalara odaklı olduğu
için, derslerine yoğunlaşamaz.
Ne kadar zeki olursa olsun
sınıfta başarısızdır. Mutsuz ve
içe dönüktür. Dikkati çabucak
dağılır. Arkadaşlarıyla
geçinemez. Sürekli bir
huzursuzluk içindedir. Ailesine
karşı kin duyguları besler.
Kendisinin mutsuzluğuna
sebep oldukları için onlardan
nefret edebilir. Anne babanın
söylediklerinin tersini yaparak
tepkisini belli eder, onların da
mutsuz olmasını ister. Bu
huzursuzluk uyku
problemlerine de neden
olabilir. İyi uyku uyuyamayıp
korkulu rüyalar görerek sık sık
uyanır. Dolayısıyla da sınıfta
uyuklayarak dersleri takip
etmesi de zorlaşır.

Aile içi geçimsizlik
ortamındaki çocuk onlara
karşı duyduğu kini bir şekilde
boşaltma ihtiyacında olduğu
için, çevresindekilere karşı da
saldırgan davranışlar gösterir.
Arkadaşlarına, komşularına,
onların eşyalarına, evlerine,
arabalarına, hayvanlarına
zarar vermek ister. Bunun
yanısıra çocuk kendine
yönelik zarar verici
davranışlarda da bulunabilir.

Bu çocuklarda yalana
başvurma da sıklıkla
görülebilir. Çeşitli yalanlarla
arkadaşlarını kandırmaya

çalışır. Söylediği bazı yalanlar
da, yaşamında olmasını arzu
ettiği şeylerle ilgili yalanlardır.
Hayalinde canlandırdığı bazı
olayları gerçekmiş gibi anlatır.
Mesela anne ya da
babasından ilgi göremeyen, ya
da şiddet gören çocuk, onların
kendisini ne kadar çok
sevdiklerini, ona sürekli
hediyeler aldıklarını
arkadaşlarına anlatarak,
hayalindeki anne babayı
anlatmaya çalışmaktadır.

Ayrıca hırsızlık yaparak
dikkat çekmeye çalışmak da,
huzursuz bir ailede büyüyen
çocuğun olumsuz
davranışlarından biridir.
Mesela ihtiyacı olmadığı halde
arkadaşlarının eşyalarını
çalarak, onların da mutsuz
olması için bu eylemi
gerçekleştirir.

Ergenlik döneminde ise,
kötü arkadaş gruplarına
katılma, sigara, alkol, hatta
uyuşturucu kullanma gibi kötü
alışkanlıklar görülebilir.

Bütün bu olumsuzlukları
önleyebilmek için, çocuklara
huzurlu bir aile ortamı
sunabilmek son derece
önemlidir. Sıkıntılar ve
sorunlar çocukların yanında
dile getirilmemelidir. Ayrıca
onların gözü önünde
tartışmak, kötü konuşmak
çocuklarda çeşitli travmalara
yol açabilir. Bunların telafisi
de son derece zor olmaktadır.
Mutsuz çocuklar, dolayısıyla
da geleceğin mutsuz
büyüklerini yetiştirmemek
adına, her anne baba kendi
çıkarlarını bir tarafa atarak,
çocukları için fedakarlıklar
yapmak zorundadır. Mutlu,
başarılı, özgüveni gelişmiş
çocuklar yetiştirmek her
zaman anne babanın
elindedir. Onlara iyi örnek
olabilmek, huzurlu ve sakin bir
aile ortamı sağlamak için çaba
göstermek, her anne babanın
en önemli vazifelerindendir.

Huzurlu bir hafta
geçirmeniz dilekleriyle...

“Batı Trakya Türk
Kadını Giysileri”
defilesi göz kamaştırdı

22

“Edirne, çok önemli ve kutsal
bir yer. Osmanlı’nın buraya ilk
ayak basmasıyla başkent olmuş
bir yer. İstanbul’u fethetmiş bir
şehir. Bir medeniyet kurulmuş
burada, özellikle bir Balkan
imparatorluğu kurulmuş,
evlatlarını yetiştirmiş burada.
Tarihte bugüne gelindiğinde
Balkanlar, bugünkü haliyle
şekillenmiş, ama Edirne ve
Türkiye’nin aklı, gönlü, fikri
oradadır. Orasında bir sızı
olduğu zaman bir tarafı acımış
gibi acır. Orada bir sevinç
olduğu zaman burada olmuş
gibi sevinir. Birbirilerinden ayrı
topraklar değildir. Oradaki
milletler de her ne yaşanmışsa
arada bir birliktelik vardır.
Yakına geldiğimiz zaman
aslında ne kadar çok
benzediğimizi fark ederiz. Çok
uluslu bir medeniyet kurmuş
Edirne’yi tekrar burada
oluşturabiliriz diye
düşünüyoruz. Kendi
değerlerimizi Balkanlar’da gün
yüzüne çıkartıp, biz burada
sizinleyiz, bizden ayrı değilsiniz
derken, diğerlerine de biz barış
için buradayız, dostluğumuz
size yarar mantalitesiyle hareket
ediyoruz.”

“EMREDİN YAPALIM”
Kendisinin de Balkan göçmeni
bir ailenin çocuğu olduğunu
aktaran Tabakoğlu, eğitimdeki
kaliteyi artırarak Batı Trakya’ya
faydalı olmak istediklerini
vurguladı. Tabakoğlu,
“Dediğimiz gibi Edirne aslında
Balkan’a bakar. Orayı görür,
penceresi orasıdır. Ondan sonra
dünyayı, Avrupa’yı görür. Batı

Trakya zaten bizden bir parça,
bizim bir uzvumuz.
Kendimizden ayrı görmüyoruz.
Trakya Üniversitesi olarak bize
ne düşüyor, ne gibi faydalarımız
olur diye düşünüp o şekilde
hareket etmekteyiz. Üniversite
olarak eğitim anlamında
oradaki evlatlar bizim
evlatlarımızdır. Güvenle teslim
edebilirsiniz. Eğitim anlamında
ilerlemek istiyoruz. Kaliteyi
yükseltmek istiyoruz. Tanım
olarak yabancı öğrenci diye
geçiyor; ben bunu özellikle

kullanmıyorum. Misafir öğrenci
diyorum. Bizim öğrencimiz
diyorum. Ben de Balkan
göçmeni bir ailenin çocuğu
olarak camilerimize,
mezarlarımıza bekçi kalmış
sizlere borçlu olduğumuzu
düşünüyorum. O yüzden ne
emrederseniz, söyleyin
yapalım.” diye konuştu.

Program defile ve Batı
Trakya’dan gelen sanatçılar
tarafından verilen konserle
devam etti.

24. sayfanın devamı
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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile
oynadığı beşinci play-off maçında
yaşanan olaylar nedeniyle Yunanistan
temsilcisi Olimpiakos'a evinde 1 maç
seyircisiz oynama ve 15 bin euro para
cezası verildi.

Avrupa Ligi'nin disiplin komitesi
tarafından yapılan açıklamada,
Olimpiakos'un konuk ettiği Anadolu
Efes'i 87-78 yenerek Dörtlü Final'e
kaldığı geçen hafta oynanan play-off
serisinin beşinci maçında ev sahibi
takım tribünlerinin kural ihlalleri
yaptığı belirtildi.

Açıklamada, maç sırası ve sonrasında
Olimpiakos tribünlerinin meşale
yakarak oyuncuların, diğer seyircilerin
ve yetkililerin can güvenliğini tehlikeye
attığı ve bu nedenle Yunanistan
temsilcisine 1 maç seyircisiz oynama ve
15 bin euro para cezası verildiği ifade
edildi.

Olimpiakos'un bu sezon evinde
oynadığı birçok maçta aynı gerekçeyle

uyarı almasına rağmen bunları dikkate
almadığı ve söz konusu ceza kararında
bu durumun göz önünde
bulundurulduğu da vurgulandı.

Olimpiakos, 19 Mayıs Cuma günü
Dörtlü Final serisinin ilk maçında konuk
edeceği Rusya temsilcisi CSKA Moskova
karşısında boş tribünler önünde
oynayacak.

Yunanistan Kupası
PAOK'un
Finalde AEK'yı 2-1 yenen
PAOK, Yunanistan Kupası'nı
5. kez müzesine götürdü.
YunanistanKupası finalinde
AEK'yı 2-1 mağlup eden
PAOK, 5. kez şampiyonluğa
ulaştı.
Volos kentindeki
Panthessaliko Stadı'nda
oynanan karşılaşmada
PAOK'un gollerini eski
Kayserisporlu Diego
Biseswar ile Pedro Henrique
kaydetti. AEK'nın golünü ise
Lazaros Christodoulopoulos
attı.
Kupa finalinde 18. kez
mücadele eden PAOK, 1972,
1974, 2001 ve 2003'te de
şampiyon olmuştu.
Organizasyonda 15
şampiyonluğu bulunan AEK
ise 8. finalini kaybetti.
Öte yandan, karşılaşma
öncesinde çıkan olaylarda
birçok taraftar yaralandı.

Uzay Yaluç Selanik’te ikinci oldu

Olimpiakos'a seyircisiz
oynama cezası

Selanik şehrinde 6 Mayıs Cumartesi
günü düzenlenen Taekwondo turnuvasında
Batı Trakyalı Uzay Yaluç oldu.

Selanik şehrinde düzenlenen
Teakwondo turnuvasında farklı
kategorilerde yaklaşık 300 çocuk ringe
çıkarak dövüştü. Yarışan çocuklar arasında
Rodop iline bağlı Bekirli köyünden ilkokul
ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Uzay Yaluç
da vardı.

Taekwondo sporuna 5 yaşında başlayan
Uzay, İskeçe’de AGS XANTHİS’te
Teakwando eğitimi almaya devam ediyor.
Küçük Uzay bugüne kadar dostluk
turnuvalarında yarıştı. Selanik Oreokastro
salonunda düzenlenen turnuva onun için
ilk profesyonel turnuva oldu. 

Gösterdiği başarılı performansla Uzay,
katıldığı ilk resmi turnuvada podyuma
çıkmayı başardı. Uzay, yarıştığı 24 kilo
kategorisinde ikinci oldu.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile
oynadığı beşinci play-off maçında
tribünlerin meşale yakması gerekçesiyle ev
sahibi Olimpiakos'a bir maç seyircisiz
oynama cezası verildi

FUTBOL’da 2017-2018 sezonu için UEFA ve
Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan
kulüpler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp
Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans
ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan
sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali
kriterler yönünden incelemede bulundu ve
2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp
Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirled

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA
lisansı için 16 kulüp başvuruda bulundu.
İncelemeler sonucunda Spor Toto Süper
Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz
Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray,
Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir,
Osmanlıspor, Trabzonspor ve TFF 1. Lig'den
Giresunspor, UEFA lisansı almaya hak kazandı.

Süper Lig'den Bursaspor, Çaykur Rizespor,
Adanaspor, Kayserispor, Kardemir
Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve
Gaziantepspor, UEFA lisansı alan takımlar
listesinde bulunmadı.

Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan
56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan
incelemelerde ise Spor Toto Süper Lig'den
Kardemir Karabükspor, TFF 1 . Lig'den
Altınordu, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor,
Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor,
Hacettepe, Kahramanmaraşspor,
Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu
Selçukspor, lisans alma hakkı elde etti.

Açıklamaya göre, 12 kulüp UEFA lisansı, 11
kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

UEFA ve Ulusal Kulüp
Lisansı alan takımlar
belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde
finalin adı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı
final rövanş maçında Real
Madrid deplasmanda
Atletico Madrid'e 2-1
yenilmesine rağmen finale
yükseldi.
Vicente Calderon'da
oynanan Madrid derbisini
Türk hakem Cüneyt Çakır
yönetirken, Santiago
Bernabeu'da oynanan ilk
maçı sahasında Cristiano
Ronaldo'nun 3 golüyle 3-0
kazanmayı başaran Real
Madrid finale yükseldi.
Finalin adı Juventus-Real
Madrid
Real Madrid, finalde,
Monaco'yu eleyen Juventus
ile karşı karşıya gelecek.
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Edirne’de “Batı Trakya Türk Kadını
Giysileri” defilesi göz kamaştırdı

TRAKYA Üniversitesi Dış
İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
öncülüğünde gerçekleştirilen
Batı Trakya Gecesi, duygusal
anlara sahne oldu. Edirne’deki
etkinikte, “Gelenekten Geleceğe
Batı Trakya Türk Kadını Giysileri
Defilesi”, el işi ürünleri ve
fotoğraf sergisi düzenlendi.

Birlikte yaşamının ve aynı
kültüre sahip olmaktan dolayı
ortak geçmişin izlerini taşıyan
geceye, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu başta olmak üzere,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
eşi Hülya Akıncı, Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Edirne Temsilcisi
Kubilay Haliloğlu,
akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.

“738 BATI TRAKYALI
ÖĞRENCİ”
El işi ürünlerinin ve fotoğraf
sergisinin gezilmesinin
ardından program saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Balkan
Kongre Kültür Merkezi’nde
yapılan gecede açılış
konuşmasını Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Edirne Temsilcisi
Kubilay Haliloğlu yaptı.
Haliloğlu konuşmasında azınlık
olarak geçmişte çok sıkıntı
yaşadıklarını belirtti. Haliloğlu,
ortak değerlere sahip
çıktıklarını ve bu davranışı
sürdüreceklerini dile getirerek,

“Lozan Antlaşması’ndan
itibaren Batı Trakya’da azınlık
olarak bırakılarak, dünya
konjonktürüne bağlı birçok
sıkıntıları yaşayarak
bugünümüze gelmiş
bulunmaktayız. Yaşadığımız
büyük sıkıntılara rağmen
yılmadan ayakta kalmayı
başardık. Ayakta kalmamızdaki
en büyük etken kültür
değerlerimize sahip çıkmamız
olmuştur. Geçmişten günümüze
kadar kültürüne ve mirasına her
zaman sahip çıkmış Batı Trakya
Türkleri, eğitim konusunda
Türkiye’ye, özellikle Edirne’ye
yönelmektedir. Şu anda Trakya
Üniversitesi’nde eğitim gören
738 Batı Trakyalı öğrenci
bulunmaktadır.” ifadelerini
kullandı.

“EDİRNE BATI TRAKYA’NIN
KENDİSİDİR”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
Batı Trakya Türklerinin medeni
ve barışçıl bir topluluk
olduklarını vurguladı. Ortak
kültürel değerlere sahip
olunduğundan dolayı aslında
gece kapsamında anlatılan
hikayenin Edirne’nin ta kendisi
olduğunu söyleyen Akıncı
şunları kaydetti: “Sizlere sınırın
öte yanından selamlar getirdim.
Dünyanın en demokrat, barışçıl
medeni topluluklarının
selamını getirmenin onurunu
yaşıyorum. Batı Trakya Türkleri,
Yunan devletine bağlı, kamu
düzenine saygılı, hiçbir zaman
şiddete başvurmamış, kendi
hakkını ararken hiçbir zaman

şiddete başvurmamış bir
topluluktur. Hem geleneklerine
ve değerlerine bağlıdır, bunları
koruma noktasında hassastır;
hem de modern dünyayı takip
etme konusunda uyanıktır.
Ekonomik olarak daha çok
tarım ve hayvancılığa bağlı
olmakla birlikte şaşırtıcı bir
şekilde eğitime önem veren,
bazı köylerde 100’ün üzerinde
üniversite mezunu olan bir
topluluktur. Bizler, bütün dış
Türkleri, akraba topluluklarını
seviyoruz. Ama sadece sevmek
yetmiyor. Birbirimizi daha iyi
tanımak zorundayız. Bir Batı

Trakya Türkü ‘Batı Trakya da
neresi’ sorusuyla karşılaştığında
ya da ‘Siz Türkçe’yi nerede
öğrendiniz’ sorusuyla
karşılaştığında yeterince
üzülüyor. Bazen birbirimizi
yeterince iyi tanımadığımızı
görüyoruz. Bunu derinleştirmek
durumundayız. Birbirimizi daha
derinden tanıdıkça, birbirimize
ne derece ihtiyacımız olduğunu
göreceğiz. Bu programın amacı
budur. Batı Trakya ve o
bölgedeki birçok yerleşim yeri
geçmişte idari ve kültürel olarak
Edirne’nin yörüngesinde olan
bir uzantısıdır. Dolayısıyla

burada anlatılacak olan
Edirne’nin hikayesidir.”

“EDİRNE’NİN PENCERESİ:
BALKANLAR”
Son olarak organizasyona ev
sahipliği yapan Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, Balkanlar’ın
Edirne’nin penceresi olduğunu
söyledi. Trakya Üniversitesi
olarak Batı Trakya topraklarına
ne gibi faydaları olabileceklerini
düşünerek hareket ettiklerini
ifade eden Tabakoğlu
konuşmasında şunları söyledi:

Edirne’de Trakya Üniversitesi
tarafından düzenlenen Batı Trakya
Gecesi’nde, “Gelenekten Geleceğe
Batı Trakya Türk Kadını Giysileri
Defilesi” izleyenleri büyüledi. 35
kıyafetin sergilendiği defile
katılımcılardan tam not alırken,
gecede düzenlenen konser, el işi
ürünleri ve fotoğraf sergisinde
birlik ve barış mesajları verildi.

Devamı 22. sayfada
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