




VÜCUDUN   TEMEL   GEREKSİNİMİ   KAN   VE   KAN   BAĞIŞI   

Kan,  esk�  meden�yetlerden  günümüze  kadar  yaşam  kaynağı  olarak  görülmüş  temel  unsurdur.  17.              
yüzyılda  W�ll�am  Harvey`�n  kan  dolaşımı  f�zyoloj�s�  konusunda  b�lg�  vermes�nden  sonra,  1665  yılında              
İng�l�z  f�zyolog  R�chard  Lower  tarafından  b�r  hayvandan  d�ğer�ne  kan  nakl�  gerçekleşt�r�lm�şt�r.  İnsandan              
�nsana  kan  nakl�  �se  19.  yüzyıl  başlarında  �ng�l�z  kadın  doğum  uzmanı  James  Blundell  tarafından                
yapılmıştır.  Canlıların  yaşamını  sürdüreb�lmeler�  �ç�n  vücudun  temel  gereks�n�m�  olan  kana,  hep�m�z             
zaman  zaman  kend�m�z,  a�lem�z  veya  yakın  çevrem�z  �le  �lg�l�  �ht�yaç  duymuşuzdur.  Günümüzde  tıp               
b�l�m�n�n  ve  teknoloj�n�n  oldukça  gel�şm�ş  olmasına  rağmen  hala  kan,  kan  b�leşenler�  ve  kandan  elde                
ed�len  ürünler�n  yer�ne  geçeb�lecek  alternat�f  b�r  tedav�  aracı  bulunamamıştır.  Bu  bağlamda  “Kan  Bağışı”               
hayat�  önem  taşımaktadır.  Her  yıl  yüz  b�nlerce  �nsan,  geç�rd�ğ�  b�r  kazadan  veya  hastalıktan  dolayı  kan                 
bulamadığı  �ç�n  hayatını  kaybetmekted�r.  Kan,  tanıdığımız  hatta  h�ç  tanımadığımız  �nsanlara  dah�             
vereb�leceğ�m�z   en   güzel   hed�yed�r.     

Yet�şk�n  b�r  b�rey�n  vücudunda  ortalama  5-6  l�tre         
kan  bulunmaktadır.  Yılda  b�r  veya  �k�  kez  yapacağımız          
kan  bağışı  b�rçok  �nsana  yardım  el�  olab�l�r  ve  pek  çok            
hayat  kurtarab�l�r.  Kan  bağışı  b�r  sosyal  sorumluluktur         
ve  ücrets�z  gönüllülük  esasında  yapılmaktadır.  Ayrıca        
kan  vermek  sadece  kana  �ht�yaç  duyan  b�rey  �ç�n  değ�l           
aynı  zamanda  kan  bağışında  bulunan  b�rey  �ç�n  de          
faydalıdır.  Bu  faydalardan  yüzeysel  olarak  bahsetmek        
gerek�rse;   

● Kan  vermeden  önce,  sorgulama  formunda  doldurulan  sağlığımızla  �lg�l�  b�lg�ler,  boy,  k�lo,  tans�yon,              
nabız,  vücut  sıcaklığı  yanı  sıra,  kan  grubu,  kan  sayımı  ve  seroloj�k  tarama  testler�  ölçüldüğünden,  m�n�  b�r                  
sağlık   taraması   da   yaptırmış   oluruz.   

● Kan   bağışında   bulunmak   k�ş�n�n   kan   hücreler�n�n   yen�lenmes�ne   olanak   sağlamaktadır   
● Düzenl�   kan   veren   k�ş�ler�n,   kalp   kr�z�   geç�rme   r�sk�n�n   azaldığı   yönünde   araştırmalar   bulunmaktadır   
● Özell�kle  bacaklarda  olmak  üzere  damar  hastalıklarını  engelled�ğ�,  bazı  kompl�kasyonları  önleyeb�leceğ�            

düşünülmekted�r.   
● Karac�ğer,  akc�ğer,  kalın  bağırsak  g�b�  bazı  kanserler�n  gel�şme  r�sk�n�  azalttığı  yönünde  çalışmalar  devam               

etmekted�r.   
● Kan  bağışının,  �nsan  vücuduna  f�zyoloj�k  etk�ler�n�n  yanı  sıra,  b�r  ün�te  kan  bağışı  �le  b�rkaç  hastaya                 

yardım   etme   düşünces�,   �nsanı   mutlu   eder,   ps�koloj�k   olarak   rahatlatır.     

Ülkem�zde  de  malesef  gönüllü  kan  bağışcısı  oranı  oldukça  düşüktür.  İnsanların  b�r  çoğu  kan               
vermen�n  faydalı  değ�l  zararlı  olduğu  g�b�  yalnış  b�r  düşünceye  sah�pt�r.  Yapılan  araştırmalar  göster�yor  k�                
pek  çok  k�ş�  de  kan  bağışının  öneml�  b�r  �ht�yaç  olduğunun  farkında  değ�ld�r.  Gönüllü  kan  bağışı  oranının                  
artması  �ç�n  çeş�tl�  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  kampanyalar  düzenlenmekted�r.  Son  olarak  neden  kan               
vermel�y�z  d�ye  düşünecek  olursak  eğer,  kan  vermek  hayat  kurtarır.  Kan  bağışında  bulunarak,  pek  çok                
hastalık  sonucu  oluşab�lecek  kan  �ht�yacını  karşılayarak,  kaza  sonrası  duyulan  kan  �ht�yacının  yanı  sıra               
anem�  hastaları,  kanser  ve  talasem�  (akden�z  anem�s�)  g�b�  düzenl�  kan  nakl�ne  �ht�yaç  duyan  hastalardan,                
hemof�l�  g�b�  kan  pıhtılaşma  faktörüne  �ht�yaç  duyan  k�ş�lere  kadar  pek  çok  k�ş�n�n  hayatına               
dokunab�l�r�z.   

   
  

  
  
  



   
Dünya  Sağlık  Örgütü’nün  raporuna  göre  en  güven�l�r  kan;  k�ş�n�n  kend�  özgür  �rades�yle,  h�çb�r               

karşılık  beklemeks�z�n,  gönüllü,  düzenl�  ve  b�l�nçl�  olarak  verd�ğ�  kandır.  14  Haz�ran  Dünya  Gönüllü  Kan                
Bağışçıları  Günü  ves�les�  �le  hayat�  önem  taşıyan  “Kan  Bağışı”  konusunda  b�r  nebze  olsun  farkındalık                
oluşturabılmek    d�leğ�   �le...   

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

‘Yunan�stan   AİHM   kararları   konusunda   tüm   gec�kt�rme   tekn�kler�n�   kullanmıştır’   
  

Batı  Trakya  Azınlığı  Yüksek  Tahs�ll�ler  Derneğ�        
(BTAYTD)  İnsan  Hakları  Kolu  Başkanı  Perv�n  Hayrullah,         
Avrupa  Konsey�  Bakanlar  Kom�tes�’n�n  Türk  azınlık        
dernekler�yle  �lg�l�  AİHM  kararlarını  uygulamadığı       
gerekçes�yle   Yunan�stan’ı   uyarma   kararını   değerlend�rd�.   
  

AİHM  kararlarının,  taraf  devletler  �ç�n  bağlayıcı        
olduğunu  hatırlatan  Hayrullah,  hang�  gerekçeyle  olursa        
olsun  bu  kararlarının  redded�lmes�  ya  da  uygulamaya         

konmamasının  kabul  ed�leb�l�r  olmadığını  vurguladı.  BTAYTD  İnsan  Hakları  Kolu  Başkanı,  “Yunan�stan             
bu  konuda  kullanab�leceğ�  tüm  gec�kt�rme  tekn�kler�n�  kullanmıştır.”  ded�.  Türk  azınlık  dernekler�n�n  38              
yıldır  mücadele  ett�kler�n�  bel�rten  Hayrullah,  Yunan�stan’ın  uygulamalarında  �y�  n�yet  aramanın  mümkün             
olmadığını  söyled�.  Hayrullah,  Yunan�stan’ın  uyarıldığı  Avrupa  Konsey�  kararının  ülkedek�  ana  akım             
medya   tarafından   da   görmezden   gel�nd�ğ�n�   vurguladı.   

  
  
  



 
Perv�n   Hayrullah’ın   GÜNDEM’�n   sorularına   verd�ğ�   cevaplar   şöyle:   
 
GÜNDEM:  Avrupa  Konsey�  Bakanlar  Kom�tes�  geçt�ğ�m�z  günlerde  Batı  Trakya  Türk  azınlık             
dernekler�yle  �lg�l�  AİHM  kararlarını  uygulamadığı  �ç�n  Yunan�stan’ı  b�r  kez  daha  uyardı.            
Bakanlar  Kom�tes�’n�n  bu  ara  kararını  nasıl  değerlend�r�yorsunuz?  Avrupa  Konsey�  Bakanlar            
Kom�tes�’n�n   ara   kararından   nasıl   b�r   anlam   çıkartılab�l�r?   
 
Perv�n  HAYRULLAH:  Avrupa  Konsey�  Bakanlar  Kom�tes�  geçen  hafta  Starzburg’ta  toplandı.  7-9            
Haz�ran  tar�hler�nde  gerçekleşen  toplantıda  gündem  maddeler�nden  b�r  tanes�  de  Batı  Trakya  Türk              
Azınlığı’nın  dernek  davalarıydı.  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemes�’n�n  (AİHM)  “Bek�r  Usta  ve  D�ğerler�              
Yunan�stan’a  Karşı  Dava  Grubu”  kararlarının  13  yıldır  uygulanmayışını  değerlend�ren  Bakanlar  Konsey�             
Yunan�stan’a   konuyla   �lg�l�   uyarılarda   bulundu.   
 
Bakanlar  Kom�tes�  AİHM  Kararlarının  uygulanmasının  denetlenmes�  konusunda  Yunan�stan’ın  kararlara           
uygun   davranmadığına   b�r   daha   d�kkat   çekm�şt�r.   
 
Burada  �k�  öneml�  husus  vardır.  B�r�nc�s�,  AİHM  kararının  da  vurguladığı  g�b�  sözleşmen�n  11.  maddes�                
Yunan�stan   tarafından   �hlal   ed�lm�şt�r.   
  

11   Madde   :   Toplantı   ve   dernek   kurma   özgürlüğünden   bahseder.   Bu   maddede   şunlar   bel�rt�lmekted�r:   
1.  Herkes  barışçıl  olarak  toplanma  ve  dernek  kurma  hakkına  sah�pt�r.  Bu  hak,  çıkarlarını  korumak                
amacıyla   başkalarıyla   b�rl�kte   send�kalar   kurma   ve   send�kalara   üye   olma   hakkını   da   �çer�r.   
2.  Bu  hakların  kullanılması,  yasayla  öngörülen  ve  demokrat�k  b�r  toplum  �ç�nde  ulusal  güvenl�ğ�n,  kamu                
güvenl�ğ�n�n  korunması,  kamu  düzen�n�n  sağlanması  ve  suç  �şlenmes�n�n  önlenmes�,  sağlığın  veya             
ahlakın  veya  başkalarının  hak  ve  özgürlükler�n�n  korunması  �ç�n  gerekl�  olanlar  dışındak�  sınırlamalara              
tab�  tutulamaz.  Bu  madde,  s�lahlı  kuvvetler,  kolluk  kuvvetler�  veya  devlet  �dares�  mensuplarınca  yukarda               
anılan   haklarını   kullanılmasına   meşru   sınırlamalar   get�r�lmes�ne   engel   değ�ld�r.   
İk�nc�  husus  �se  kararların  bağlayıcılığı  ve  �nfazı  konusundak�  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmes�’n�n  46.               
maddes�d�r.   
 
Bu   madde   de   şöyle   den�lmekted�r:   
1.  Yüksek  Sözleşmec�  Taraflar,  taraf  oldukları  davalarda  Mahkeme’n�n  verd�ğ�  kes�nleşm�ş  kararlara             
uymayı   taahhüt   ederler.   
2.   Mahkeme’n�n   kes�nleşen   kararı,   �nfazını   denetleyecek   olan   Bakanlar   Kom�tes�’ne   gönder�l�r.   
  

Yunan�stan’ın  burada  �hlal  ett�ğ�  konu  sadece  “dernek  kurma  özgürlüğü”  değ�ld�r.  Avrupa  İnsan  Hakları               
Sözleşmes�’ne  taraf  olduğunda  46.  maddedek�  hükümler�  de  uygulayacağını  taahhüt  etm�şt�r.  “Bek�r  Usta              
ve  D�ğerler�  Yunan�stan’a  Karşı  Dava  Grubu”nda  ülke  �darec�ler�  maalesef  kend�  taahhütler�ne  aykırı              
davranmaktadır.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



AİHM  kararları  konusunda  farklı  ülkeler  farklı  uygulamalarda  bulunamaz.  Bu  konuda  20  N�san              
tar�h�nde  Avrupa  Konsey�  Dönem  Başkanı  Almanya’nın  Başbakanı  Angela  Merkel  Konsey’de  yapmış             
olduğu  konuşmada,  “Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemes�  kararlarının  ulusal  düzeyde  uygulanmaması  söz             
konusu  olamaz.  Tüm  üye  devletler  tarafından  uygulanmalıdır.”  şekl�nde  b�r  �fade  kullanmıştır.             
Dolayısıyla  Avrupa  Konsey�’n�n  AİHM  kararları  konusundak�  tutumu  bar�zd�r.  Pek�  Yunan�stan  bu             
konuyu  ne  kadar  uzatab�l�r.  Kararları  uygulamamayı  ne  kadar  sürdüreb�l�r.  AİHM  kararları  taraf  devletler               
�ç�n  bağlayıcıdır.  Hang�  gerekçeyle  olursa  olsun  redded�lmes�  ya  da  uygulamaya  konmaması  kabul              
ed�leb�l�r  b�r  durum  değ�ld�r.  Yunan�stan  bu  konuda  kullanab�leceğ�  tüm  gec�kt�rme  tekn�kler�n�             
kullanmıştır.  2017  yılı  Ek�m  ayında  Meden�  Usul  Kanununda  değ�ş�kl�ğe  g�derek  uluslararası  kamuoyunu              
sözde  uygulamayı  kolaylaştıracak  adımları  attığına  �nandırmaya  çalışmıştır.  Fakat  2017  yılından  bu             
zamana  gerekl�  düzenleme  sağlanmadığı  g�b�  sürec�  hızlandıracak  b�r  adım  dah�  atılmamıştır.  Hukuk�  b�r               
süreç  olarak  değerlend�r�lse  bugüne  kadar  İskeçe  Türk  B�rl�ğ�’n�n  tabelası  yen�den  asılmış  olurdu  ve  aynı                
zamanda  Rodop  İl�  Türk  Kadınları  Kültür  Derneğ�  ve  Mer�ç  Azınlık  Gençler�  Derneğ�  kurulmuş  ve                
faal�yetler�ne  başlamış  olurdu.  Bu  dernekler  20  �la  38  yıldır  hukuk  mücadeles�  vermekted�r.  Burada               
Yunan�stan’ın   uygulamalarında   �y�   n�yet   aramak   mümkün   değ�ld�r.   
 

Hatırlanacağı  üzere  27  Mart  2008  tar�h�nde  AİHM,  Yunan�stan’ın  AİHS’n�n  11.  maddes�n�  �hlal             
ett�ğ�ne  karar  verm�şt�r.  Üzer�nden  geçen  13  yılda  uygulanmayan  kararlar  �ç�n  �y�  n�yet  söz  konusu  olsa                 
mutlaka  düzenleme  get�r�l�rd�.  Halbuk�  burada  hukuk�  b�r  zem�n  değ�l  s�yas�  b�r  zem�nde  manevralar               
yapılmaktadır.   
  

Bakanlar  Kom�tes�  7  –  9  Haz�ran  tar�hler�nde  yapmış  olduğu  �ncelemede  AİHM  kararlarının              
üzer�nden  13  yıl  ve  1.  Ara  Kararın  kabul  ed�lmes�n�n  üzer�nden  yed�  yıl  geçmes�ne  rağmen  herhang�  b�r                  
olumlu  adım  atılmayışını  end�şeyle  karşılamıştır.  İskeçe  Türk  B�rl�ğ�  ve  D�ğerler�,  Bek�r  Usta  ve  D�ğerler�                
�le  Em�n  ve  D�ğerler�  davalarındak�  �t�razların,  Sözleşme’n�n  11’�nc�  maddes�  �le  Mahkeme’n�n             
�çt�hatlarına  derhal,  tam  ve  etk�l�  b�r  şek�lde  uygun  olarak  Yargıtay  tarafından  karara  bağlanması  �ç�n                
Yunan�stan’a  uyarıda  bulunmuştur  ve  Ek�m  2020’de  �ncelenen,  İskeçe  Türk  B�rl�ğ�’ne  �l�şk�n  Yargıtay              
kararını  beklerken,  1411’�nc�  toplantıda  (Eylül  2021)  bu  dava  grubunun  yen�den  değerlend�r�lmes�ne             
karar   ver�lm�şt�r.   
 

Bu  durum  da  göstermekted�r  k�  Yunan�stan  bu  durumu  daha  fazla  su�st�mal  edemeyecekt�r.  En               
n�hayet�nde  AİHM  kararlarını  uygulamak  zorundadır.  Bugüne  kadar  Batı  Trakya  Türk  Azınlığı  s�v�l              
toplum   örgütler�n�n   hayatından   çalınmış   20   �la   38   yıl   bu   azınlığa   karşı   b�r   borçtur.   
  

“YUNANİSTAN   MEDYASI   BU   KARARI   GÖRMEZDEN   GELDİ”   
GÜNDEM:  Avrupa  Konsey�  Bakanlar  Kom�tes�’n�n  Yunan�stan’ı  uyardığı  bu  karara  Yunan�stan            
medyasının   sess�z   kaldığını   görüyoruz.   Bunu   nasıl   değerlend�r�yorsunuz?   
 
Perv�n  HAYRULLAH:  Bakanlar  Kom�tes�n�n  almış  olduğu  2.  Ara  Karar  konusunu  maalesef  Yunan  ana              
akım  medyasında  görmek  mümkün  olmadı.  Her  konuda  yorum  yapan,  Yunan�stan  �le  �lg�l�  �lg�s�z  pek  çok                 
haber�  sütunlarına  ve  ekranlarına  taşıyan  medya,  maalesef  Yunan�stan’ın  tar�h�  Türk  azınlığının  dernek              
davaları  konusunda  üç  maymunu  oynadı.  Burada  yıllardır  yapılmış  olan  haksızlığı  d�le  get�ren  b�r  –  �k�                 
�st�sna  dışında  ana  akım  medya  grubunun  konuya  h�ç  �lg�  duymaması,  kamuoyunu  b�lg�lend�rmemes�  de               
aslında  b�r  �nsan  hakları  �hlal�d�r.  B�r�nc�s�  ülken�n  uluslararası  platformda  düşürüldüğü  durumdur.             
İk�nc�s�  de  halkın  bu  konuda  aydınlatılmamış  oluşudur.  Aslında  bu  sadece  azınlık  �ç�n  değ�l,  Yunan                
kamuoyu  �ç�n  de  b�r  sorundur.  S�yas�ler�n  yapmış  olduğu  hatalar  yüzünden  ülke  Avrupa  İnsan  Hakları                
Mahkemes�’nde  (AİHM)  mahkum  ed�l�rken  bunu  halktan  g�zlemek  �se  yapılan  yanlışın  b�r  başka  öneml�               
boyutudur.   

  
Gündem   Gazetes�'n�n   (14-06-2021)   tar�hl�   röportajı   



ÇOCUKLARDA   İSTENMEYEN   DAVRANIŞLAR   

Ps�kolog  sayın  Nurdan  AHMET  �le  “Çocuklarda  İstenmeyen  Davranışlar”  konulu  b�r  söyleş�             
gerçekleşt�rd�k.   Kend�s�ne   verd�ğ�   b�lg�lerden   dolayı   çok   teşekkür   eder�z.     

- Pel�n   KOCA   MOLLA   

Sayın   Nurdan   Ahmet,   çocuklarda   �stenmeyen   davranışlar   nelerd�r?     

Çocukların  yaramazlık  yapması,  kurallara  uymaması,  ebeveynler�n�        
d�nlememes�  ve  topluluk  �ç�nde  ebeveynler�n�  zor  durumda  bırakacak          
davranışlarda  bulunması  �stenmeyen  davranışlardır.  Bazen  bu  davranışlar  her          
hang�  b�r  problem�n  bel�rt�s�  olurken  bazen  de  ebeveyn  tutumları  �le  �lg�l�             
olab�l�r.     

  

İstenmeyen    b�r   davranış   karşısında   ebeveynler�n   tutumu   nasıl   olmalıdır?   

● Çocuğunuz   olumsuz   davranış   serg�led�ğ�nde   kısa   b�r   süre   �ç�n   çocuğunuza   �lg�   göstermey�   bırakın.   
● Onunla   tartışmaya   g�rmey�n,   konuşmayın   ve   onu   azarlamayın.   
● Başınızı   çev�r�n   ve   onunla   göz   göze   gelmekten   kaçının.   
● Tutum   ve   davranışlarınızda,   yüz   �faden�zde   kızgınlık   bel�rt�s�   göstermey�n.   
● Başka   şeyle   uğraşıyormuş   g�b�   yapın   ve   odadan   çıkın.   
● Çocuğun   kötü   davranışı   karşılığında   b�r   ödül   elde   etmemes�ne   özen   göster�n.   
● Olumsuz   davranışlarını   görmezden   gel�n,   olumlu   davranışları   �ç�n   ger�b�ld�r�mde   bulunun.   
● Kötü   davranışı   son   bulunca   çocuğa   bol    bol    �lg�   göster�n.   

Çocuğun  d�s�pl�ne  ed�lmes�  ve  uyumlu  b�r  çocuk  olması  �ç�n  öncel�kle  yapılması  gereken              
ebeveynler�n  kararlı  ve  tutarlı  davranmalarıdır.  Zaman  zaman  oyuncakçıda  ya  da  restoranlarda  �sted�ğ�              
alınmadığı  �ç�n  ağlayan  ya  da  kend�n�  yerlere  atan  çocuklara  hep�m�z  şah�t  olmuşuzdur.  O  anda  ebeveyn�n                 
s�n�rler�ne  hak�m  olup  durumu  kontrol  altına  alması  zor  olsa  da  bunu  başarması  gerekmekted�r.  Bunu               
başardığı   takd�rde   durumun   ş�ddet�   azalacaktır.   

Çocuğun   bu   tür   davranışlar   serg�lemes�   neden   kaynaklanab�l�r?     

Çocukların  söz  d�nlememes�  veya  toplum  �ç�nde  �stenmeyen         
davranışlar  göstermes�  bazen  çocuğun  duygusal  durumu  �le  �lg�l�  de           
olab�l�r.  Çok  yakın  zamanda  yaşanmış  olan  b�r  ayrılık,  kayıp,  arkadaş            
problem�,  kardeş  doğumu,  okula  başlama  ya  da  akadem�k          
başarısızlıklar  g�b�  sorunlar  çocuğun  �stenmeyen  davranışları        
serg�lemes�ne  sebep  olab�l�r.  Bunun  �ç�n  ebeveynler�n  çocuklarını  çok          
�y�  gözlemlemeler�  ve  son  zamanlarda  çocuklarındak�  değ�ş�kl�kler�         
tak�p   etmeler�   gerekmekted�r.     

  

  

  



Çoğu   ebeveyn   böyle   b�r   durumla   karşılaştığında   nasıl   davranacağını   b�lememekted�r.   İstenmeyen   
davranışları   görmezden   gelerek   m�   yoksa   cezalandırarak   mı   yok   edeb�l�r�z?   

İstenmeyen  davranışları  azaltmak  ya  da  ortadan  kaldırmak  �ç�n  ebeveynler�n           
yapması  gerekenler  göründüğü  kadar  zor  değ�ld�r.  Yukarıda  bahsett�kler�m�ze  ek  olarak            
çocuğu  sevd�ğ�  etk�nl�kten  ayırıp,  oyuna  ya  da  etk�nl�ğe  kısa  b�r  süre  ‘‘ara  verme’’               
yöntem�  de  çocuğun  �stenmeyen  davranışlarını  azaltmak  �ç�n  kullanılab�l�r.  Bu           
yöntemle  çocuğunuz  �stenmeyen  davranışı  serg�lend�ğ�nde  pek�şt�r�c�  ya  da  haz  ver�c�            
durumdan  çabucak  uzaklaştırıp,  onun  açısından  h�ç  de  pek�şt�r�c�  olmayan  b�r  ortamda             
bell�  b�r  süre  oturarak  etk�nl�kten  uzaklaşması  sağlanmalıdır.  ‘‘Ara  verme’’  yöntem�  �le             
b�r  çok  �stenmeyen  davranış  çabucak  zayıflar.  ‘‘Ara  verme’’  hemen  �stenmeyen            
davranışın  arkasından  uygulanmalı  ve  süres�  çocuğun  yaşının  her  yılı  �ç�n  b�r  dak�ka              
olmalıdır.  Bunun  �ç�n  alarmlı  b�r  saat  kullanılab�l�r.  Saat�n  alarmının  çalması            
beklenmel�  ve  saat  çalana  kadar  çocukla  her  türlü  �let�ş�m  kes�lmel�d�r.  Saat�n  z�l�              

çaldığında  çocuk  kend�s�,  süren�n  b�tt�ğ�n�  anlayıp  etk�nl�ğ�ne  ger�  döneb�l�r.  Böylece  ebeveynler  de              
kend�ler�n�   suçlu   h�ssetmem�ş   olacaklardır.     

Bu   tür   davranışlar   hang�   sıklıkta   ortaya   çıkab�l�yor?   

Çocukların  �stenmeyen  davranışlarını  çok  �y�  tesp�t  etmek  ve  hang�  durumlarda  ve  ne  sıklıkta  ortaya                
çıktığını  bel�rlemek  gerekmekted�r.  Ebeveyn  tutumlarına  bağlı  olan  �stenmeyen  davranışların  düzelmes�,            
ebeveynler�n  ortak  kararlılığı  ve  tutarlılığı  �le  mümkündür.  Burada  d�kkat  ed�lmes�  gereken  nokta,  bu               
davranışların  bel�rl�  b�r  ps�koloj�k  olaydan  sonra  ortaya  çıkıp  çıkmadığıdır.  Bu  g�b�  durumlarda              
ebeveynler�n  b�r  uzmandan  yardım  alması  gerekmekted�r.  Uzman  tarafından  tesp�t  ed�len  duygusal             
bozuklukların  erken  teşh�s  ve  tedav�s�  �le  hem  çocuk  hem  de  ebeveynler  �stenmeyen  davranışları  kontrol                
altına   almış   olacaklardır.   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



GEÇMİŞE   YOLCULUK     
  Gümülc�ne   ve   c�var   köyler�nde   geleneksel   kıyafetler�m�z .   

 Esk�  dönemlerde  erkek  kıyafetler�nde  potur  en  öneml�          
g�yecekt�.  S�yah  ve  lac�vert  renkler  kullanılırdı.  Poturun  altına          
last�k  ayakkabılar,  çarık,  pot�n  g�y�l�rd�.  Poturun  üzer�ne         
m�ntan  den�len  yakasız  gömlekler  terc�h  ed�l�rd�.  M�ntanın         
üzer�ne  �se  yelek  veya  ceket  g�yenler  vardı.  Beller�ne  kuşak           
sarılırdı.  Ayrıca  köstekl�  saat  kullanılırdı.  Fes  takılır,  etrafı          
kahve  reng�  bez  �le  sarılırdı.  Günümüzde  bu  şek�lde  g�y�nmey�           
terc�h   eden   yaşlılarımız   bulunmaktadır.   

 Kadınlar  �ç�n  günlük  kıyafetler,  şalvar(koca  don),  entar�,  ve           
çemberden  oluşuyordu.  Şaçlar  kes�lmey�p  �k�  bel�k  örülürdü.         
Esk�  yıllarda  kadınların  saçını  kesmes�  hoş  görülmezd�.  Özel          
günlerde  kadınlar  f�stan  g�ymey�  terc�h  eder  başlarına  grep          
ded�ğ�m�z  �ğne  oyalı  baş  örtüler  takardı.  Grepler�n  kenarlarına          
zamanın  ç�çekler�  takılır  (şebboy-karanf�l)  süslen�rd�.       
Geleneksel  takılarımız  olan  dana  burun  küpe,  hanımel�  küpe,          
badem  yüzük,  yaka  �ğnes�  olan  yıldız,  menekşe,  dal  takılırdı.           

Hal�  vakt�  yer�nde  olan  a�lelerde  bu  takılar  mevcut  olup  anneden-çocuklarına  geçerd�  (günümüzde  bu               
gelenek  halen  devam  etmekted�r).  Bu  özel  takılardan  olan  kum  �nc�ler�  her  a�len�n  durumuna  göre  yöresel                 
dey�şle  10  sap  20  sap  alınırdı.  Kad�feler  Batı  Trakya  kadınının  vazgeç�lmez  g�ys�ler�yd�.  Kadınlarımızın               
dışar  g�ys�s�  feraceyd�.  Feraceler  s�yah  renk  olup  g�d�len  yere  göre  baş  örtü  değ�ş�kl�ğ�  yapılırdı.  Köyden                 
şeh�re  g�d�ld�ğ�nde  s�yah  renk  baş  örtü  seç�l�r,  düğünlerde  �se  hacı  bez�  ded�ğ�m�z  saman  renkte  parlak                 
bezler  terc�h  ed�l�rd�.  Bayramlarda  ve  hısım  akraba  düğünler�nde  yüzük  kınası  yakınmak  adettend�.  Ayrıca               
yaşlılar   avuç   kınası   yakınırdı.   Gel�nler�n   �se   eller�   ve   ayakları   b�leklere   kadar   kınalanırdı.   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Batı  Trakya  gel�nler�,  yıllar  önce  şalvar  ve  kısa  ceketten  oluşan  gel�nl�kler  g�ym�ş.  Yıllar  geçt�kçe                
kad�fe  harballıya  geç�lm�şt�r.  Başları,  köy  kadınlarından  toplanan  menekşe  yaka  �ğneler�n�n  b�r  araya              
get�r�l�p,  hotoz  adını  verd�kler�  taç  �le  süslen�rd�.  Gümüş  renkl�  tellerle  süslenen  hotoz,  sıcak  ç�v�  �le                 
şek�llenm�ş  saçlara  yerleşt�r�l�rd�  (günümüzde  kına  geceler�nde  bu  gelenek  devam  etmekted�r.  Hotoz             
başlığı  kuaförler  tem�n  etmekte  ve  sıcak  ç�v�  kullanılmamaktadır).  Daha  sonraları  beyaz  ded�kler�              
gel�nl�klere   geç�lm�ş   olup   halen   devam   etmekted�r.   

   

  

  

  

    

     

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



MANEVİ   DEĞERLERİMİZ   
  

Sam�m�  b�r  selam.  İçten  b�r  gülümseme.  Hal  hatır  sormak.  Otobüs  durağında  otobüs  bekleyen  b�r                
komşuyu,  yolumuzun  üstündeyse,  hatta  değ�lse  b�le,  g�deceğ�  yere  kadar  arabamızla  bırakıvermek.  Yükü              
ağır  b�r  teyzen�n,  b�r  amcanın  el�nden  poşetler�n�  alıp,  yükünü  haf�fletmek,  yardım  etmek.  İş  yapan                
komşumuza,  �çtenl�kle  kolaylık  d�lemek.  Toplu  taşıtlarda  yaşlılara,  hastalara,  ham�le  veya  çocuklu             
kadınlara  yer  vermek.  K�mses�z,  yaşlı  komşumuza,  akrabamıza  doktora  g�derken  refakat  etmek.             
Yardımlaşmak.  Cenaze  ev�ne  g�derken  b�r  kap  yemek,  b�r  paket  kahve  götürmek.  Hastaları  z�yaret  etmek.                
Yaşlıları  hatırlamak.  Büyüklere  saygı  göstermek.  Küçükler�  koşulsuz,  ama  maddeyle  şımartmadan            
sevmek.   Tüm   �nsanları   sevmek.   Tüm   canlıları   sevmek.   Ve   her   şeyden   önce   kend�m�z�   sevmek.   

Daha  sayamadığım  belk�  de  h�ç  farkında  olmadan  yaptığımız  hoş,  naz�k,            
�çten  davranışlarımız,  alışkanlıklarımız.  Yukarıda  saydıklarım  ve  daha         
sayamadığım,  yapılması  zor  olmayan,  aslında  hayatımıza  anlam  katan,          
ruhumuzun,   yaşama   da�r   m�n�k   dokunuşları...   Tüm   bunları   b�raz   unuttuk   mu?   

Gün  geçt�kçe  uzaklaştığımız,  kend�m�ze  yabancılaştığımız,  ötek�  olma         
sevdasıyla,  neredeyse  unuttuğumuz,  b�z�  b�z  yapan  değerler�m�z.  Dünya  kocaman           
b�r  köye  dönüştü.  İlet�ş�m  çok  hızlı.  İl�şk�ler  çok  karmaşık.  Herkes  b�rb�r�ne  çok              
yakın,  ama  b�r  o  kadar  da  uzak.  Herkes  b�rb�r�n�n  ne  zaman  kahve  �çt�ğ�n�,  ne               
zaman,  ne  yemek  yed�ğ�n�,  k�m�nle  olduğunu  b�l�yor  artık.  Yen�  aldığımız  eşyalar,             

ev�m�ze  gelen  m�saf�rler,  g�tt�ğ�m�z  yerler,  yaptığımız  yolculuklar,  tak�pç�ler�m�z�n  beğen�s�ne  sunuluyor.            
Sosyal  medyada  kaç  arkadaşımızın  olduğu,  kaç  tanıdığımızın  olduğu,  kaç  k�ş�y�  tak�p  ett�ğ�m�z,  kaç               
k�ş�n�n  b�z�  tak�p  ett�ğ�,  paylaştıklarımızın  ne  kadar  beğen�  aldığı  v.  s.  artık  günümüzün  vazgeç�lmez                
rut�n�   oldu.   

Bütün  bunlar,  �y�,  hoş,  güzel  de...  ya  b�z�m  gerçek  dünyamız,  �ç  alem�m�z  ne?  Nasıl  b�r  kaosun                  
�ç�ndey�z?   Varoluş   neden�m�z   ne?   Kaybolan   değerler�m�z�n    yer�ne   ne   koyuyoruz?   

Sevg�,  saygı,  hoşgörü  çember�m�z  tüm  bunların  arasında  sıkışıp  kalmıyor  mu?  İl�şk�ler�m�z             
yüzeysel,  hatta  neredeyse  göstermel�k  b�r  sev�yeye  �nmed�  m�?  Yoksunluk  yaşıyoruz.  Duygusal  b�r              
yoksunluk  yaşamamız  �sten�l�yor  ve  b�z  buna  hayır  d�yem�yoruz.  B�ze  uygulanan  bu  man�pülasyona  dur               
d�yem�yoruz.  Yaşam  amacımızdan  saptırılıyoruz.  Tüm  bunlar  b�z�,  h�ç  farkında  olmadan  boş  ve  karanlık               
b�r  kuyunun  d�b�ne  doğru  çekm�yor  mu?  Tem�z,  saf  duygularımızın,  davranışlarımızın  yer�n�,  çok  farklı               
ve  olumsuz  duygular  ve  davranışlar  kaplıyor.  Günden  güne,  b�r  �let�ş�m  ve  tüket�m  k�rl�l�ğ�  �ç�nde                
boğuluyoruz.   

Dışa  yansıyan  görüntümüz  mükemmel,  kameralara  takılan  kareler  har�ka...  Pek�           
ya  gerçek  b�z?  Gerçek  duygularımız,  düşünceler�m�z  ne?  Tüm  bunlarla  b�rl�kte  gerçek             
b�r  manev�  doyum  yaşayab�l�yor  muyuz?  Sam�m�,  �çten,  kaç  tane  arkadaşımız,            
dostumuz  var?  Derd�m�z�  d�nleyecek,  zor  günümüzde  sırtımızı  dayayab�leceğ�m�z,  ya           
da  b�ze  gerçekten  güveneb�leceğ�nden  em�n  olan,  kaç  dostumuz  kaldı?  Sahte  b�r             
dünyada,  sahte  duygular  arasında  sıkışıp  kaldığımızı  farketmed�ğ�m�z  ve  bundan           
kurtulmak   �ç�n   b�rşey   yapmadığımız   sürece,   mutlu   ve   sağlıklı   olmamız   zorlaşıyor…  

Manev�  huzurumuz,  ruh  sağlığımız,  beden�m�z�  de  huzurlu  ve  sağlıklı  yapıyor.            
Bu,  sanal  �let�ş�mle  elde  ed�leb�l�n�r  m�?  B�z  böyle  yaşayarak,  gerçekten  k�m�             
seveb�l�r�z?   B�z   böyle    kend�m�zle   barışık   olab�l�r,   kend�m�z�   seveb�l�r   m�y�z?   
  
  



DOĞRU   DURUŞ   İLE   OMURGA   SAĞLIĞINI   KORUMAK   
OMURGA   NEDİR?   

 Omurga;  başımız  �le  bacaklar  arasında  uzanan  ve  vücut  ağırlığımızın  üçte  �k�s�n�  taşıyan,  omur  den�len                 
23  tanes�  hareketl�  toplam  33  kem�kten  oluşan  b�r  yapıdır.  Bu  kem�kler  b�rb�rler�ne  bağ  dokusu,  eklemler                
ve  d�sk  ded�ğ�m�z  yastıkçıklarla  bağlanır.  Aynı  zamanda  hareketler�  sağlayan  ve  omurların  her  b�r�ne               

bağlanan  güçlü  omurga  çevres�  kaslarımız  vardır.  Merkez�  s�n�r  s�stem�n�n           
en  öneml�  bölümler�nden  b�r�  olan  omur�l�k  de  omurganın  �ç�nde  barınır            
ve  korunur.  Ayrıca  nefes  almamıza  yardımcı  olur,  �drar  ve  dışkı            
fonks�yonlarını  kontrol  eder,  beden�m�z�  döndürmem�z�,  başımızı        
çev�rmem�z�   sağlar   ve   �ç   organlarımızı   da   korur.     

DOĞRU   DURUŞ   �le   OMURGA   İLİŞKİSİ   

Sağlıklı  b�r  omurga  �ç�n ,  omurgamızı  korumamız  ve  ergonom�k          
kullanmamız  öneml�d�r.  Bunu  başarab�lmek  �ç�n  d�k  durmak,  ağır  yük          
kaldırmamak  ve  doğru  oturmak  en  çok  d�kkat  etmem�z  gereken           
unsurlardır.   

Duruş ;  ayakta,  otururken  ve  yatarken  gövde,  kol  ve  bacaklarımıza           
verd�ğ�m�z   poz�syondur.   

İy�  b�r  duruşu  sağlamak  �ç�n;  ayakta,  otururken  veya  yatarken,           
omurgamıza   en   az   yük   b�necek   poz�syonu   almamız   gerek�r.   

Pek�   bu   neden   öneml�d�r?     

Doğru  duruş  �le;  kem�k  ve  eklemler�  zorlanmadan  kasların  çalışmasını,           
omurganın  f�zyoloj�k  kıvrımının  normal  poz�syonda  durmasını  ve         
korunmasını,  böylel�kle  omurları  b�r  arada  tutan  eklem,  bağ  ve  d�skler�n            
üzer�ne  en  az  yükün  b�nmes�n�  ve  bu  yapıların  zorlanmamasını  sağlarız.            
Bunları  sağladığımız  zaman  da  çabuk  yorulmayız,  estet�k  b�r  görünüme           
sah�p  oluruz  ve  en  öneml�s�  de  boyun,  sırt  ve  bel�m�zde  ağrı  olmaz.              
Özell�kle  boyun  ve  bel  fıtıklarının  oluşumunu  engellemek  ve  oluşmuş           
fıtıkların  rahatsız  ed�c�  semptomlarını  yüksek  oranda  azaltmak  doğru          
duruş   �le   mümkündür.   

İy�   b�r   duruşa   sah�p   olmak   �ç�n   neler   gerekl�?   

Omurga  çevres�  kaslarımızın  güçlü  olması,  f�z�ksel  kond�syonumuzun  yüksek  olması  ve  kötü  b�r              
duruşa   sah�p   �sek   bunun   farkına   varıp,   düzeltmeye   gayret   etmem�z   gerek�r.     

Kond�syon ;   b�r   �ş   �ç�n   gerekl�   ps�koloj�k   ve   f�zyoloj�k   performans   sev�yes�d�r.   

Güçlü  kaslar  ve  yüksek  kond�syon  �ç�n;  düzenl�  olarak  yürüyüş,  koşu,  b�s�klet,  yüzme  g�b�  sporlar                
yapmamız  ve  oturarak  geç�rd�ğ�m�z  zamanın  kısıtlı  olması  gerek�r.  Özell�kle  b�lg�sayar  başında,             
telefonda,  masa  başı  yapılan  �şlerde  geç�r�len  zamana  ve  oturma  poz�syonumuza  özen  göstermem�z              
gerek�r.  Ayrıca  ulaşım  �ç�n  mümkün  oldukça  araçlar  yer�ne,  yürümey�  terc�h  etmem�z  de  kas  gücümüzün               
ve   kond�syonumuzun   korunması   �ç�n   öneml�d�r.   



Pek�,  ayakta  duruşumuz,  oturmada  duruşumuz  nasıl  olmalı  ve  özell�kle  de  ağırlık  kaldırırken              
nelere   d�kkat   etmel�y�z?   

Ayakta  dururken;   Başımız,  tam  karşıya  bakacak  ve         
kulak  memes�  �le  omuz  düz  b�r  ç�zg�  üzer�nde  olacak  şek�lde            
d�k  tutulmaya  çalışılmalıdır.  Omuzlar  arkaya  doğru  atılmalı         
ve  göğsümüz  de  önde  olmalıdır.  Bunlar  �le  b�rl�kte  karnımız           
�çe   çek�k   ve   d�zler   de   düz   tutulmalıdır.   

Bu  duruşun  doğru  yapılması  ve  kalıcı  olması  �ç�n  ayna           
karşısında   çalışmak   çok   yardımcı   olacaktır.   

Ütü  yapmak,  bulaşık  yıkamak  g�b�  uzun  süre  ayakta          
sab�t  durarak  yapmamız  gereken  b�r  �ş�m�z  olduğunda  da,          
b�r  ayağımızı  haf�f  yüksek  b�r  basamakta  tutmamız  ve  bunu           
ara  ara  ayak  değ�şt�rerek  yapmamız  daha  az  yorulmamızı  ve           

bel,   sırt   veya   boyunda   oluşab�lecek   ağrı   ve   yaralanmaları   önlemem�z�   sağlayacaktır.     

Buna  ek  olarak  çok  uzun  zaman  sab�t  olarak  ayakta  durmanızı  gerekt�ren  b�r  �ş  �le  uğraşıyorsanız,                 
ara  sıra  kısa  yürüyüşler,  esneme  hareketler�  yapmanız  veya  oturup  d�nlenmen�z  omurganızı  aşırı  yükten               
kurtaracaktır.   

Otururken ;  Sırtımız  ve  başımız  d�k  tutulmalıdır.        
Oturduğumuz  sandalyen�n  arkası  yüksek  olmalı,  otururken        
arkamızı  sandalyen�n  sırtlığına  dayamalı,  ayaklar  yerle        
temas   etmel�   ve   bacak   bacak   üstüne   atılmamalıdır.     

B�lg�sayar  karşısında  otururken  öne  doğru  yaslanmayınız,        
sandalyen�z�  masaya  yaklaştırınız,  sırtınızı  sandalyen�n       
arkasına  dayayınız  ve  kollarınızı  uzatınız.  Omuzlarınızı        
rahat  poz�syonda  tutun,  öne  ve  yukarı  doğru  yaslanmayın.          
Sandalye  yüksekl�ğ�n�z�  ekran  h�zasına  göre  ayarlayın.  Bu         
mümkün  değ�lse,  ekranınızın  yüksekl�ğ�n�  göz  h�zanızda        

ayarlayab�l�rs�n�z.   

Ayrıca  sandalyem�ze  yaslandığımızda  bel  çukurumuzun  dolması,  desteklenmes�  gerek�r.  Buna  göre            
uygun   sandalye   seçeb�l�r   ya   da   sandalyem�ze   bel   çukurunu   dolduran   b�r   yastık   takv�ye   ed�leb�l�r.   

Uzun  süre  oturarak  çalışacaksanız  her  30  dak�kada  b�r  ayağa  kalkıp  dolaşab�l�rs�n�z.  Kas              
tutulmalarını   ve   ağrıların   oluşmasını   engellemek   �ç�n   de   kaslarınızı   gereb�l�rs�n�z.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Yatarken;   Özell�kle  yan  yatış  terc�h  ed�lmel�  ve         
yüzüstü  yatmaktan  kaçınılmalıdır.  Yattığımızda  da       
vücudumuzun  f�zyoloj�k  kıvrımlarını  korumaya  özen       
göstermel�y�z.   Yan   yatışta  başımızın  ve  boynumuzun        
atına,  başımızı  orta  hatta  tutacak  yüksekl�kte  b�r  yastık          
koyarak  ve  d�zler�m�z�n  arasına  b�r  yastık  yerleşt�rerek         
vücut   düzgünlüğünü   sağlamak   mümkün.   

Sırt  üstü  yatıldığında  da,  başımızın  altına  haf�f  yüksekl�kte         
b�r  yastık  ve  d�zler�m�z�n  altına  da  b�r  yastık  koyarak           
vücudu   düzgün   yerleşt�rmek   mümkün.   

Yüzüstü   yatılacaksa   da   baş   ve   karnın   altına   yastık   koymak   omurgayı   korumada   yardımcı   olacaktır.   

  

Ağırlık  Kaldırırken; H�çb�r  zaman  vücut       
ağırlığınızın  dörtte  b�r�nden  fazla  ağırlık  kaldırmayın.        
Bunu  yapmanızı  gerekt�recek  durumlarda  b�r  başkasından        
yardım  �stey�n  veya  ağırlığı  taşımanıza  yardımcı  olacak         
araçlar   kullanab�l�rs�n�z.   

Yerden  ağırlık  kaldırırken  ayaklarınızı  açın,  ağırlığı        
vücudunuza  yakın  tutun  ve  d�zler�n�z  kırarak  yere         
yaklaşıp,  kollarınızı  d�rsekten  kırarak  ağırlığı  kavrayın.        
Sonra  karnınızı  çekerek  ve  d�zler�n�z�  düzelterek  ağırlığı         

kaldırın.  Bu  şek�lde  bel�n�z�  bükmeden  ve  ağrılığınızı  omurgaya  vermeden  bacaklarınızın  gücüyle  ağırlığı              
kaldırırsınız.  Ayrıca  kollarınızı  d�rsekten  bükerek  ağırlığı  kaldırdığınız  �ç�n  omuzların  ve  sırt  kaslarının              
omurgaya  baskı  uygulamasını  ortadan  kaldıracak  ve  ağırlığı  kol  kaslarınızı  kullanarak  kaldıracaksınız.             
H�çb�r  zaman  ağır  b�r  c�sm�  bel  h�zanızdan  daha  üste  kaldırmayın.  Kaldırdığınız  ağırlığı  tekrar  yere                
�nd�r�rken  d�z  ve  kalçalarınızı  kırarak  ve  gövden�z�  düz  tutarak  yavaşça  �nd�r�n.  Bel  ve  sırt  kaslarınızı                 
değ�l,   bacak   kaslarınızı   kullanın.   

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  
  
  

  



RESSAM   FEVZİ   ALİ   İLE   SANATINA   DAİR   SÖYLEŞİ     
Res�m  sanatının  Batı  Trakya’da  yaşamasına  öncülük  eden,  hayatını  sanata  adamış  b�r  Ressam              
Fevz�  ALİ.  O  sanatın  b�rleşt�r�c�  ve  barışçıl  gücünü  Batı  Trakya’da  açığa  çıkarmış  ve  bu  küçük                 
şeh�rden  ses�n�  renkler�n  aracılığı  �le  dünyaya  duyurmuş.  Bu  renkler�  s�ze  tanıtmak  �ç�n  Sayın  Fevz�                
ALİ   �le   key�fl�   b�r   söyleş�   gerçekleşt�rd�k.     

Key�fl�   Okumalar…     

Sayın   Fevz�   ALİ   s�z�   tanıyab�l�r   m�y�z?     

1945  Gümülc�ne  doğumluyum.  1957’de  I.       
Merkez  İlk  Okulundan  sonra  Türk�ye  parasız  yatılı         
İlk  Öğretmen  Okulu  sınavlarını  kazanarak,  Adana  –         
Düz�ç�  İlk  Öğretmen  okuluna  g�tt�m.  1963-1964        
dönem�nde  mezun  oldum.  1965-66  Nuhçalı  (Gl�fada)        
köyü  �lk  okulunda  öğretmenl�ğe  başladım.  Araya        
askerl�k  g�rd�  köyümden,  okulumdan  ayrıldım.       
Askerl�k  sonrası  b�r  daha  da  görev  olarak  çok          
sevd�ğ�m   mesleğ�me   ger�   dönemed�m.     

Sanatın  önde  gelen  tems�lc�ler�nden  b�r�  olarak,        
res�m   sanatına   olan   merakınız   nasıl   başladı?     

Resm�  hep  sevd�m.  Kend�m�  ressam  değ�l  de         
resm�   seven   b�r�   olarak   tanımlayab�l�r�m.     

Yaptığınız   res�m   sanatında,   kend�   tarzınızı   nasıl     
tanımlıyorsunuz  ve  çalışmalarınızla  vermek      
�sted�ğ�n�z   mesaj   ned�r?     

Yıllardır  res�m  uğraşmama  rağmen  b�r  tarzım  oldu  mu  b�lem�yorum.  Ama  yörem�n,  �nsanlarımın,              
acılarını,  sev�nçler�n�,  hasretler�n�,  sevdalarını  el�mden  geld�ğ�nce  bet�mlemeye  çalışıyorum.          
Duyumsadıklarımı,   göreb�ld�kler�mle   yoğurarak   somutlaştırmaya,   tuvale   dökmeye   gayret   ed�yorum.     

Çok  yönlü  b�r  sanatçısınız…Ebru  sanatı  �le  de  �lg�len�yorsunuz,  res�m  çalışmalarınız  da  var.  S�z�n               
�ç�n   öncel�kl�   olan   hang�s�?   A�len�zde   s�z�n   dışınızda   sanata   �lg�s�   olan   b�r�   var   mı?     

Yönümü  tam  bulab�ld�m  m�  b�lm�yorum,  ama  ebruyu  da  çok  sev�yorum.  Ebru  öz  be  öz  Türk                 
sanatıdır.   Orta  Asyadan  başlamış  Seyyah  Marko  Polo  aracılığıyla  Avrupa'ya  da  taşınmıştır.  Ebru  �le  çok                
uğraştım.   Araştırdım.  Ustalarla  tanıştım.  Yörem�ze  de  get�rerek  �nsanlarımıza  tanıtmak  �ç�n  çok  uğraş              
verd�m.   (Ancak  tüm  çabalarıma  rağmen,  Yılmaz  Eneş/  Gülbaba  �le  b�r  rastlantı  sonrası  tanışmasaydım               
Ebruyu     Gümülc�ne’ye   taşıyamazdım.   Yüreğ�ne   sağlık   Yılmaz   hocam.   İy�   k�   varsın...)     

A�lemden  küçük  kızım  Aslı’yı  yet�şt�rd�ğ�m�  sanıyorum.  G.T.G.B  ‘dek�  Res�m  ve  Ebru  atölye              
çalışmalarını   kend�s�ne   bıraktım.   Çalışmaların   çok   ver�ml�   geçt�ğ�n�   �zl�yor   ve   kend�s�ne   güven�yorum.     

Şu  an  bu  yazıyı  okuyan  ve  sanata  merakı  olan  okuyucularımıza  �letmek  �sted�ğ�n�z  herhang�  b�r                
tavs�yen�z   var   mı?     

Bu  yazıyı  okuyan  sanat  meraklılarına  naç�zane  tavs�yem  Resm�  de  Ebruyu  da  çok  sev�n.  Çok  res�m                 
yapın.  Ebruyu  �y�  tanımaya  çalışın.  Şu  pandem�  b�ts�n  atölyey�  z�yaret  ederek  Aslı  �le  yüz  yüze  görüşerek                  
Ebruyu   daha   �y�   tanımaya   çalışın…   
  
  
  
  

  





DEMİRÖREN   KÖYÜ   

  Özlem   KAFAZ   

Batı  Trakya’nın  Evros  bölges�nde  bulunan  belk�  de  b�r  çok  k�ş�n�n  varlığından  b�le  haberdar               
olmadığı  Dem�rören  köyü  (S�d�ro)  Sofulu  (Soufl�)  beled�yes�ne  bağlı  ve  Sofulu  merkez�n�n  20  km               
batısında  Rodop  dağlarının  etekler�nde  yer  almaktadır.  Köy  Mer�ç  ovasına  yukarıdan  bakar.  Dem�rören              
köyü   en   son   yapılan   sayıma   göre   yaklaşık   700   k�ş�l�k   nüfusa   sah�pt�r.     

Ulaşılan  b�lg�ye  göre  1940  önces�  köy  b�rkaç  kez  yanmıştır.  Yaşanan  olaylar  neden�  �le  1941’de                
bütün  köy  halkı  Türk�ye’ye  ve  ova  köyler�ne  göç  etmek  zorunda  kalmış  ve  1943’te  tekrar  ger�                 
dönmüşlerd�r.  1947  yılında  bütün  Balkanlar’ı  saran  komün�zm  baskısı  sebeb�  �le  patlak  veren  �ç  andartlık                
savaşı  neden�  �le  halk  evler�n�  b�r  kez  daha  terk  etmek  zorunda  kalmış  ve  Sofulu’ya  göç  etm�şlerd�r.  1947                   
ve  1948  yıllarında  köy  tekrar  büyük  b�r  yangın  felaket�  yaşamıştır.  Yaşanan  çeş�tl�  felaketler  sebeb�  �le                 
göç   eden   halk   1955’ten   sonra   topraklarına   ger�   dönmüş   ve   çevre   Balkan   köyler�nden   de   göç   almıştır.   

1965  yılında  köye  yerleşt�r�len  Hır�st�yan  a�leler  �le  b�rl�kte  köyün  ortasına  büyük  ve  görkeml�  b�r                
k�l�se  �nşa  ed�lm�ş,  fakat  Hır�st�yan  a�leler�  köyü  zamanla  terk  etm�şler  ve  böylece  köy  Müslüman  köyü                 
olmaya   devam   etm�ş.   

Osmanlı  dönem�nde  köyde  Dem�r  ustaları  (Dem�r  örenler)  bulunduğu  �ç�n  köyün  adı  Dem�rören              
olarak  kalmıştır.  Köyün  tar�h�  Osmanlı’ya  kadar  dayanmaktadır,  bölgede  Osmanlı  dönem�nden  kalma  pek              
çok  mezar  taşı,  Cam�,  kemerl�  köprü,  okul  g�b�  tar�h�  eserlere  rastlanmaktadır.  Osmanlı’nın              
Balkanlar’dak�  �mzası  n�tel�ğ�nde  olan  kemerl�  köprüler�n  en  esk�s�  ve  şahane  olanlarından  b�r�  de               
Dem�rören  köyünün  g�r�ş�nde  yer  almaktadır.  Yüksekl�ğ�  25  metre  olan  köprünün  yapılış  tar�h�              
b�l�nmemekted�r.   Köprü   köye   g�ren   �nsanlara   tar�h�n   asalet�   �le   selam   vermekte   ve   tar�h�   hatırlatmaktadır.   

  

  

  

  



Dem�rören  köyü  �ç�n  çok  değerl�  olan  Cam�’n�n  de  tar�h�           
Osmanlı  dönem�ne  kadar  uzanmakta  olup  1940  yılından  sonra          
b�rkaç  kez  tam�r  görmüş  ve  en  son  bugün  k�  şekl�n�  2003  yılında              
almıştır.   

Okul  1950’l�  yıllara  kadar  Cam�n�n  b�t�ş�ğ�nde  tedr�satını         
sürdürmüştür.  1975  yılında  eğ�t�m  de  yapılan  yen�l�kler  �le          
modern   ve   s�steml�   eğ�t�m   dönem�ne   geç�lm�şt�r.   

Köy  halkının  geç�m  kaynağı  hayvancılık,  odunculuk  ve        
tütüncülüktür.  İpek  böcekç�l�ğ�  geçm�şte  köyün  öneml�  geç�m         
kaynağı  olmasına  rağmen  bugün  esk�  önem�n�  y�t�rm�ş  ve          
formal�teden  �baret  kalmıştır.  Tütüncülük,  odunculuk  ve        
hayvancılık  hala  önem�n�  korumaktadır.  Özell�kle  tütün  köylü  �ç�n          
en  temel  gel�r  kaynağıdır.  Köy  nüfusunun  neredeyse  %80’n�n�n          
gel�r   kaynağı   tütün   d�yeb�l�r�z.     

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

YENİ   CAMİ   /   GÜMÜLCİNE   
Yen�  Cam�  1585  yılında  sabık  Defterdar  Ahmed  Efend�  tarafından  yaptırılmıştır.  1902  yılında              

yapılan  tad�lat  sonucunda  bugünkü  hal�n�  almıştır.   2008  yılında  tamamı  restore  ed�len  Yen�  Cam�               
Gümülc�ne’n�n  merkez�nde  bulunan  Ermu  Sokağı’ndadır.  Bu  sokak  aynı  zamanda  İfestos  meydanı  olarak              
da  b�l�nmekted�r.   Yen�  Cam�’de  k�taplık,  ders  odaları,  mezarlık,  b�r  çeşme  ve  b�r  türbe  bulunmaktadır.                
Bütün  bunlar  b�r  avlu  �ç�nde  toplanmıştır.  Avluya  g�r�ş  �ç�n  �k�  kapı  bulunur.   Ayrıca  3  tane  de  k�tabe                   
bulunmaktadır.   B�r�  orta  kapısı  üzer�nde  1585  tar�hl�  �nşa  k�tabes�d�r.   İk�nc�  k�tabe  güney  kapısı  üzer�nde                
1902  tar�hl�  onarım  k�tabes�d�r.   Üçüncü  k�tabe  �se  çeşmelerde  bulunan  1811  tar�hl�  b�r  k�tabed�r.  Bu                
k�tabeden  anlaşıldığı  üzere  çeşmeler�n  Hacı  Mehmed  adlı  b�r  şahıs  tarafından  yaptırıldığını             
göstermekted�r.   Yen�  Cam�  haz�res�nde  3  bayan  mezarı  bulunmaktadır.  Mezar  taşlarının  m�mar�  ve  estet�k               
özell�kler�   göze   çarpmaktadır.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




