




ΡΟΔΟΠ ΡΟΥΖΓΚΙΑΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Λ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020  ΤΕΥΧΟΣ: 139, 

ΤΙΜΗ: 2 E

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ-

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ.

ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ

Χ. ΛΥΚΕΙΟΝ 69300 - ΣΑΠΕΣ

ΤΗΛ. +3025320 41596

ΚΙΝ. +306946471488

e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

.....................................

E

Y

L

Ü

L

www.rodopruzgari.com

www.burasibatitrakya.com

Dergimizde yayınlanan yazılar 

yazarların kendi görüşleri olup 

sorumlulukları yazarlarına aittir.

Σ
Ε
Π
Τ
Ε
Μ
Β
Ρ
Ι
Ο
Σ

2020/139.   İÇİNDEKİLER
RODOP RÜZGARI

Aylık, Yöresel Araştırmalar, Popüler 

Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi.

Batı Trakya Türklerinin Dergisidir.

EYLÜL 2020. Sayı: 139. Fiyatı: 2 Ε

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni:

İBRAM İbraim

(İbrahim Baltalı)

Adres: H. Likion, 69300-Sapes-

GREECE

Tel: +30 25320 41596

Cep: +30 6946471488

e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

Abonelik koşulları:

Yurtiçi 12 sayı 24 E

2

Başyazı
“LEKÜM DİNİKÜM VELİYEDİN”
İbrahin BALTALI
4

Kaybettiklerimiz
İsmail Rodoplu’yu kaybettik
İsmail Rodoplu son yolculuğuna 
uğurlandı
7

Anılar
BİLİNEN VE BİLİNMEYEN TA-
RAFLARIYLA DOSTUM İSMAİL 
RODOPLU
Tevfi k HÜSEYİNOĞLU
10

Anılar
“Ağlayın ağlayın, biz de çok 
ağladık”
Dr. Mehmet EMİNOĞLU
14

Açıklama
“Balkan göçmenleri sonradan 
Türkleşti” ifadesine tepki
Kader ÖZLEM
15

DUYURU
BAKEŞ Kozlukebir Yaratıcı Eği-
tim Merkezi kayıtlara başladı
16

Atasözlerimiz
17

Görüşler - Düşünceler
Ne güzel insandın İsmail abi...
Pervin Hayrullah
18

Etkinlik
GTGB’den Aşure Günü etkinliği
19

Evliya’nın yolunda Yunanistan
Drama
21

İsmail Rodoplu için taziye me-
sajları
Ramadan Duban

Asım Çavuşoğlu 
22

Yorum
Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın “Bal-
kan göçmenleri Türk değildir, 
sonradan Türkleştiler” sözlerine 
tepkiler sürüyor!
İbrahim BALTALI
24

BATI TRAKYALILAR
Gümülcineli İsmail Bey 
25

BATI TRAKYA KÖYLER ANSİK-
LOPEDİSİ
Fındıcak, Λεπτοκαρυά (Lepto-
karya)
Evros – Meriç ilinde bir köy.
27

Uluslararası toplantı
Batı Trakya Türk heyeti 
Avrupa Azınlık Sorunları Bölge-
sel 
Forumu’na katıldı
28

Uluslararası toplantı
“Lozan Antlaşması’nda Azınlıkla-
rın Statüsü Boyutu” tartışıldı
29

Arada bir...
Köy-kasaba kabadayıları 
(Bozguncular)
31

Tarihi eserlerimiz

POŞPOŞ TEKKESİNE NE 

OLDU?

Kapak:

İsmail 

Rodoplu



Rodop Rüzgârı - 2

BAŞYAZI
İbrahim BALTALI
                                e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

“LEKÜM DİNİKÜM VELİYEDİN”

2 Eylül 2020 günü kaybettiğimiz merhum İsmail Rodop-

lu, Batı Trakya Türklerinin en zor anlarında yanlarında 

bulunmuş, onlara yol göstermiş çok değerli bir insandı.

Rodoplu, 18 Haziran 1989 seçimlerinde, Dr. Sadık Ah-

met, Sebahattin Emin ile birlikte Bağımsız  “Güven” liste-

sinden aday olmuş ve Dr. Sadık Ahmet 22.472 oy alarak 

Batı Trakya Türklerinin ilk bağımsız milletvekili seçilmişti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ 24.625 OY  VEREREK 
İSMAİL RODOPLU’YU MECLİSE 
GÖNDERDİLER.

5 Kasım 1989 seçimlerinde bu sefer İsmail Rodoplu, Dr. 

Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif Bağımsız “Güven” Liste-

siyle insanlarımızın oylarına talip oldular. Bu seçimlerde 

çok ilginç gelişmeler yaşandı. Dr. Sadık Ahmet ve İbra-

him Şerif’in adaylıkları 

“Eksik evrak” gerekçe-

siyle mahkeme tara-

fından iptal edildi. Bu 

durumda aday olarak  

sadece İsmail Rodoplu 

kaldı. Batı Trakya’daki 

Müslüman Türk Azın-

lığı fertleri de bu sefer 

24.625 oy  vererek 

İsmail Rodoplu’yu 

meclise gönderdiler.

Böylece Rodoplu, 05.11.1989 – 12.03.19901 aralığın-

da Batı Trakya Türklerini Yunanistan  Meclisinde temsil 

etmiştir.

“LEKÜM DİNİKÜM VELİYEDİN.”

Sevgili abimiz İsmail Rodoplu insanlara yardım etmesi-

ni seven, vefakar, kitleleri coşturmasını bilen  esprili bir 

yapıya sahipti.  Seçimlerde halkın önüne çıkarak  hep 

ilginç çıkışlar yapardı. Ancak onun “Leküm diniküm veli-

yedin.” söylemi adeta bir slogan haline gelmiş; insanla-

rımız arasında çok beğenilmiş olacak ki her propaganda  

döneminde Rodoplu’dan bunu duymak isterlerdi. Kur’an-ı 

Kerim’in bir ayeti olan bu cümlenin Türkçe anlamı  ise, 

“Sizin dininiz size, benim dinim bana…”  

Bu dönemlerde  insanlarımıza akla hayale gelmedik 

baskılar yapılmış; 

taşınmaz mal, inşa-

at izni, traktör-araba 

ehliyeti yasağı, “Türk” 

kelimesi içeren birlikleri 

kapatılmış, tarlaları 

kamulaştırılmış, okul-

larında Türkçe dersler 

kırpılmış, müftülüklere 

atamayla insanlar 

getirilmiş, vakıfl ar ida-

relerine yine atamayla 

idareciler oturtulmuş, 17.09.2006. Ercan Baltalı, İsmail Rodoplu ve İbrahim Baltalı İstan-
bul’da düzenlenen 5. Batı Trakya Türkleri Kurultayı’nda. 
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v.d. bunun gibi en temel insan hak ve özgürlüklerinden 

mahrum edilmişlerdir. 

İşte tüm baskılar altında inleyen Batı Trakya Türkleri Ro-

doplu’nun yukarıda bahsettiğimiz  sloganını çok beğen-

mişti. Aslında bu slogan insanlarımız tarafından “Onlar o 

tarafa, biz bu tarafa ”; daha geniş anlamıyla “sizin oyla-

rınız size, bizim oylarımız bize” gibi yorumlanmış, kabul 

edilmiş ve bu şekilde  Türklerin oyları “Güven” listesine 

adeta bir sel gibi akmıştır. 

AKIBETİ MEÇHUL KARANLIK BİR GECEYE 
GİRİYORUZ!

29 Ocak 1990 tarihinde Batı Trakya Türkleri  tarihlerinin 

en karanlık günlerinden birini yaşadılar. Fanatik Yunanlı-

lar tarafından polislerin gözleri önünde Türklerin dükkan-

ları kırıldı ve yağma edildi. İşte Rodoplu tam bu dönemde 

milletvekiliydi. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-

kanı Sayın Mesut Yılmaz Rodoplu’yu telefonla aradı ve 

Rodoplu kendilerine şu unutulmaz sözleri söyledi: “Türk 

Azınlığın can ve mal güvenliği kalmadı.  Akıbeti meçhul 

karanlık bir geceye giriyoruz!  Allah’tan ve sizden  başka 

hiçbir güvencemiz yok.” Rodoplu’nun bu samimi ve o anı 

anlatan sözleri hala kulaklarımızda çınlamaktadır.  

GONTİKAS RAPORU

İsmail Rodoplu, 1983 yılında, Batı Trakya’daki durumla 

ilgili, Avrupa Parlamentosu’na sunulmak üzere, Yunanlı 

bir parlamenter olan   Kostis D. Gontikas’ın raportör ola-

rak seçilmesinin çok yanlış olduğunu defalarca belirtmiş, 

bunu çok önemsemiş ve Batı Trakya Türkleri açısından 

bir talihsizlik olduğunu defalarca söylemiştir. Gontikas’ın 

önyargılarla, tarafl ı bir şekilde hazırladığı raporun ger-

çekleri yansıtmadığını ve yanlışlarla dolu olduğunu her 

platformda dile getirmiştir. Hatta bir seferinde bu raporu 

bizzat  bana da fotokopi çekerek vermiş ve “Bunu iyi 

sakla. İleride bunlara bakarsınız.” Dediğini de bugünkü 

gibi  hatırlıyorum.

Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgilenen İsmail abiyi 

kaybettik. O, artık aramızda değil.  Allah’tan kendisine 

rahmet dilerken yakınlarına da başsağlığı diliyorum.

10.03.2000. Av. İlhan Ahmet ve İsmail Rodoplu bir toplantı 
vesilesiyle İpsala’da.

27 Kasım 2005. İsmail Rodoplu ve Rıza Kırlıdökme 1. Eği-
tim Şurası toplantısında.
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İsmail Rodoplu’yu kaybettik

İsmail Rodoplu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Rodop Milletvekili ve bir dönem Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı, bunun yanı sıra Ger-

çek Gazetesi Sahibi İsmail Rodoplu bu sabah hayatını 

kaybetti.

Uzun süredir çeşitli kronik rahat-

sızlıkları olan ve Gümülcine’de 

evinde tedavi gören, aslen Gümül-

cine’nin Semetli köyünden olan İs-

mail Rodoplu 2 Eylül 2020 sabah 

saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi 3 Eylül 2020 günü  

ikindi namazından sonra Gümül-

cine’deki evinden kaldırıldı ve 

Semetli köyüne defnedildi. Koro-

navirüs önlemleri kapsamında cenaze törenindee maske 

kullanıldı ve mesafe korundu. 

İsmail Rodoplu kimdir?

1938 yılında Gümülcine’nin Semetli köyünde doğan 

İsmail Rodoplu, 1968 yılında Tarih Bölümü’nden mezun 

olmuştur. 1977 yılında “Gerçek” isimli bir gazete çıkaran 

Rodoplu, 1994 yılına kadar yayın hayatına kadar yakla-

şık 400 sayı yayımlamıştır. Aktif bir siyasi yaşama sahip 

olan İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın siyasi 

hayatı için önemli bir dönüm noktası olan bağımsız liste 

hareketinin liderlerinden biri olarak 5 Kasım 1989 yılı 

genel seçimlerine bağımsız aday olarak girmiş, seçim-

leri kazanarak 1990 yılına kadar milletvekilliği yapmıştır. 

Milletvekili olmadan önceki dönemde Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı olarak görev yapan 

İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak arama 

mücadelesinde uzun yıllar önemli çalışmaların başında 

yer almıştır.

Kaybettiklerimiz

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinde 

simge olmuş ve toplumun en zor günlerinde yanların-

da bulunmuş, eski bağımsız milletvekili İsmail Rodop-

lu 3 Eylül 2020 günü defnedildi.

Gümülcine’deki evinde düzenlenen törene; Batı 

Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve 

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, T.C. Gümülcine 

Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Muavin Konso-

los Subutay Koç, Bölge Başkan Yardımcısı Ahmet 

İbram, eski milletvekilleri Galip Galip, Ahmet Faikoğlu, 

Mustafa Mustafa, Ahmet Hacıosman ve Ahmet Mehmet, 

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, 

DEB Partisi Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, Batı 

Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yassıköy 

Belediye Başkanı Önder Mümin, Mustafçova eski beledi-

ye başkanı Cemil Kabza, Sismanogliyo Devlet Hastanesi 

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Eminoğlu’nun 

yanı sıra sevenleri katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören din 

İsmail Rodoplu
27 Kasım 2005
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görevlisi Ahmet Arif’in Kur’an-ı Kerim okumasıyla başla-

dı. Devamında da Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif 

sözlerine “Rodoplu’nun çok değerli sevdikleri ve arkadaş-

ları! Rodoplu’yu hepiniz biliyorsunuz. Topluyken son defa 

yad edelim ve analım.” Diyerek başladı ve Rodoplu’nun 

hayatını şöyle özetledi:

“Rodoplu, İsmail abimiz, 1938 yılında ailenin dört çocu-

ğunun en büyüğü olarak Semetli köyünde dünyaya geldi. 

O yıllarda ilkokulun bir kısmını köyünde tamamladıktan 

sonra, Batı Trakya’daki bir çok insanın tattığı hicreti 

İsmail abi de tatmıştır. Çok küçük yaşlarda ilkokulu yarım-

da kalarak Türkiye’ye, Anadolu’ya kaçak yollardan önce 

Diyarbakır’a sonra da İzmir’e gelerek hayatlarına devam 

etmişlerdir. Ailenin bir kısmının hastalanması ve bölün-

mesi nedeniyle daha sonraki yıllarda memleketi olan Batı 

Trakya’ya, Yunanistan’a Semetli köyüne dönmüşlerdir.

İsmail abi ilkokulu Gümülcine Mastanlı İlkokulunda 

tamamlayıp, devamında da Gümülcine Medresesi’nde 

tahsil hayatına devam etmiştir. Gümülcine Medresesi’ni 

bitiren Rodoplu Mısır’da, Kahire’de Ezher’e devam etmiş-

tir. Buranın orta ve lise kısmını bitirdikten sonra, İskende-

riye’deki üniversitenin Şemsül ayn tarih bölümüne devam 

etmiştir. Aynı zamanda Kahire radyosunda, Türkçe bölü-

münde tercüman ve spiker olarak çalışmıştır.

İSMAİL ABİMİZ, ZOR GÜNLERDE, 70’Lİ VE 
80’Lİ YILLARDA AZINLIĞA YAPILAN “GETO” 
HAYATINI ELİNDEN GELDİĞİ KADAR KALE-
MİYLE SAYFALARA DÖKEREK ANLATMAYA 
ÇALIŞMIŞTIR.

Okulu bitirdiği zaman Batı Trakya’ya dönmüş 

ve o günkü gazetelerde köşe yazarlığı yaparak 

topluma faydalı olmaya başlamıştır. Yıl 1977’ye 

geldiğinde  ve hepimizin hafızalarında yeri olan 

“Gerçek” gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

İsmail abimiz, zor günlerde, 70’li ve 80’li yıllarda azınlığa 

yapılan “Geto” hayatını elinden geldiği kadar kalemiyle 

sayfalara dökerek anlatmaya çalışmıştır. Azınlığın en 

zor günlerinde, azınlığın ihtiyacı olduğu günlerde; bugün 

Hakk’ın rahmetine kavuşmuş abilerimizle birlikte Yüksek 

Tahsilliler Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 

Yüksek Tahsilliler Derneği de 1981 yılında kurulmuştur.

O günlerde yaşadığımız “Geto” hayatından kurtula-

bilmek için devam eden mücadelede bir gün İsmail 

abimiz, artık yüksek tahsillilerin başkanı olarak daha 

aktif rol almak istemiş ve dokuz yıl Yüksek Tahsil-

liler Derneği başkanı olmuştur. Bu onun daha aktif 

olmasını sağlamış ve 1988 yürüyüşünde İsmail 

Rodoplu, Hasan Kaşıkçı bu yürüyüşün başkanlığını, 

tertiplenmesini ve sorumluluğunu üstlenmişler, görev 

almışlardır.

İsmail abimiz, bunun ardından, yine azınlığımıza 

hizmet etme adına 1989 yılında bağımsız milletvekili 

adayları arasında yer almıştır. Daha sonra kısa süre 

de olsa bizleri milletvekili olarak Mecliste temsil etmiştir. 

Onun Meclisteki tek başına olan varlığı bizim varlığımız-

dı.
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İsmail abimiz, ağır baskılar ve çileli hayatın devamı ola-

rak kalp krizi geçirmiş ve İstanbul’daki Koşuyolu Hastane-

sinde uzunca bir süre tedavi görmüştür.

İsmail abimiz, bundan sonra yine yaralı kalp ile 

mücadelesine devam etmiştir.

İsmail abimiz, azınlığı daima düşündüğü için 

2010 yılında ağır bir beyin kanaması geçirmiş 

ve 32 gün yemeden, içmeden komada kaldıktan 

sonra tekrar gözlerini açmış ve hayata devam 

etmiştir.

İsmail abimiz, 2 Eylül 2020 günü hayata veda et-

miştir. Biz, kendisinden hayatta memnun kaldık. 

Bizlere abilik yaptı. Ben, şahsen hakkımı helal 

ediyorum. Allah rahmet eylesin. Geride bıraktığı 

eşine, evlatlarına ve yakınlarına Allah sabırlar versin. 

Mekanı Cennet olsun. Allah hepinizden razı olsun.”

Daha sonra da emekli lise öğretmeni Tevfi k Hüseyinoğlu 

söz aldı.

BEN KEDİSİNE İSMAİL KARDEŞİM DİYORUM, O 
BANA DOSTUM DİYORDU

Rodoplu’nun eşi Ayşe hanımın teklifi  üzerine söz aldığını 

belirten Tevfi k Hüseyinoğlu, içindeki boşluğu bu şekilde 

doldurmuş olacağını söyledi ve sözlerini şöyle tamamla-

dı:

“İsmail Rodoplu kardeşim bana hep dostum, derdi. Hiçbir 

menfaata dayanmayan, doğrudan doğruya kalpten gelen, 

gönülden geçen bir dostluktu bu. Ben ona kardeşim 

diyordum ki yine de diyorum. Bu kardeşlikte bir kan bağı 

yoktur, ama gönül bağı vardır. Gönül bağı da olduğu için 

bu hayatta olduğu kadar, ölüm sonrasındaki hayatta da 

devam edeceğine inanıyorum.

Geçen sene deniz kıyısındaki yazlığında onu ziyaret 

ettiğimde benden bir ricada bulundu. Beraber bir fotoğraf 

çektirmek istediğini söyledi. Neden, diye sorduğumda, 

fotoğrafı baş ucuma koyup bakacağım, cevabını verdi. 

Çocuklarda cep telefonu olduğu halde fotoğrafı çekeme-

diler. Bu benim içimde bir boşluk doğurdu. Ayşe ha-

nımın ricasıyla bu boşluğu doldurmuş oluyorum. Ben 

kedisine İsmail kardeşim diyorum, o bana dostum 

diyordu. Aramızda hukukumuz da vardı. Hakkımı 

helal ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Yapılan konuşmalardan sonra Rodoplu’nun naaşı 

doğduğu köy olan Semetli’ye götürüldü ve burada 

defnedildi. Cenaze namazını Gümülcine S. Müftüsü 

İbrahim Şerif kıldırdı.
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BİLİNEN VE BİLİNMEYEN TARAFLARIYLA 
DOSTUM İSMAİL RODOPLU

                                                                                                                                                                                                            

                                                               Tevfi k HÜSEYİNOĞLU

Aziz kardeşim ve dostum 

merhum Rodoplu’nun 

tabutu başında, Seçilmiş 

Müftü Efendi İbrahim Şerif, 

yaptığı konuşmasında, 

merhumun hayatını özet-

lemiş ve eşi Ayşe hanımın 

ricasıyla ben de birkaç söz  

söyledikten sonra konuş-

ma faslı tamamlanmıştır. 

Ancak herkes için belki yeterli 

görülen bu klasik formaliteyle yetinmenin, en yakın dostu 

ve arkadaşı olarak ben yeterli bulmadım, Rodoplu’ya 

haksızlık olacağını düşündüm ve daha kapsamlı bir yazı 

yazmanın münasip olacağına inandığım için bu yazıyı 

kaleme aldım.

   İnsanların gıyabında, özellikle ölümlerinden sonra yazı 

yazarken hayatlarındaki iyiliklerini anlatmak, insan olarak 

yanıldıkları bazı hatalarını yazmaktan  kaçınmak “Ölüler 

iyilikleriyle anılır” ilkesinin sınırları içinde kalmak zorun-

luluğunu gerektirdiği için merhumun bilinen tarafl arını 

yazarken bu ilkeye riayet ettim.

   Dostum İsmail ile 1953 yılında Gümülcine’de Medrese-i 

Hayriye  rahlelerinde tanıştım. Rodoplu kardeşim orta 

boylu, şişmanca, top-

lu, kalın yapılı, sarışın, 

güler yüzlü ve oldukça 

yakışıklı bir delikanlıydı. 

Usta bir ressam Rodoplu 

dostumun gençliğini res-

metseydi böyle bir portre 

çıkarırdı.

    Yalnız en yakın 

arkadaşlarından biri olarak 

yansıtmaya çalıştığım dış görünüşünden başka merhu-

mun ressam fırçasıyla gösterilemeyen, yazar kalemiyle 

bir dereceye kadar anlatılabilen meziyetleri vardı. Vefa-

tından sonra, ailesinde ve Batı Trakya Müslüman Türk  

toplumunda bıraktığı boşluk ortamında, söz konusu 

meziyetlerini birkaç örnek vermekle, merhumun 83 yıllık 

renkli hayatı nispeten özetlenmiş olacaktır.

   Merhum Rodoplu’nun 10 yıl devam eden bir Mısır ha-

yatı vardır. Kahire Ezher Üniversitesinin alt bölümlerinde 

ortaokul ve lise tahsilini yaparken, daha kaliteli bir hayat 

yaşamak için gelir getirecek bir iş aramış ve başkent  

Kahire Radyosu Türkçe yayın bölümüne girmekle,  öz-

lemini çektiği lüks hayatı yaşamanın  yolunu bulmuştur. 

Tevfi k Hüseyinoğlu                              İsmail Rodoplu

Anılar
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Yıllar geçtikçe kazandığı deneyimlerden  sonra, Arap-

ça’dan  Türkçe’ye yaptığı çevirilerden  ve Türkçe haberler 

spikerliğinden aldığı ücret kendisine özlediği lüks hayatı 

yaşamanın yolunu açmıştır.

   Öğrenci yurtlarında kalmakla kaliteli hayat yaşamak çe-

lişkisinden kurtulmak için Bay Rodoplu bir villa kiralamış 

ve öğrenci muhitinden uzak bir yere yerleşmiştir.

  Yeni hayat devam ederken villaya hırsızlar girmiş ve 

bu beklenmedik olay merhumun keyfi ni kaçırmıştır. 

Kısa sürede polis hırsızları yakalayıp getirince Rodoplu  

şikayetçi olduğunu söylemiş polis arabasında iki polis 

önde, genç iki  hırsız ve Rodoplu arka koltukta emniyete 

giderlerken hırsızlar fısıldayarak muhataplarına şunları 

söylemişlerdir: “İsmail abi, ne olur bize acı, aç olduğu-

muz için villaya girdik, bu anda yine açız. Şikayetini geri 

almazsan emniyette bizi kapayacaklar, yemek vermeye-

cekler, ayrıca da dövecekler. İki günden beri ağzımıza 

bir lokma yiyecek girmedi. İsmail abi ne olur bize acı. 

Şikayetini geri çekmezsen biz perişan oluruz. Çalışmak 

istiyoruz, ancak sabıkalı  olduğumuz için iş bulamıyoruz, 

çeşitli fi rmalar da bize iş  vermiyorlar…”

   Rodoplu bunları dinlerken merhamet duyguları kabarı-

yor ama hırsız gençlere cevap vermiyor. Nihayet  kara-

rını polislere şu sözlerle  bildiriyor: “Beyler ben şikayetçi 

olmaktan vazgeçtim. Bu çocuklar iki günden beri aç 

olduklarını söylüyorlar, gerçekten de açlıktan nefesleri 

kokuyor. Lütfen bildiğiniz en yakın lokantaya gidelim. 

Ben, hırsızlığın tuzağına düşmüş bu çocukların karınları-

nı doyuracağım ve sizden de kendilerini serbest bırakma-

nızı rica edeceğim… ”

   Lokantanın önünde duran polis arabasındaki arka 

koltuktakiler inince, ön koltuktakilerden bir ses geldi: 

“Bize yemek yok mu?”. Merhum İsmail: “Siz de buyurun”, 

deyince polisler de lokantadaki ziyafete katılmakla her 

şey güzel oldu, herkes memnun oldu.

   Merhum İsmail, 1958 yılında Mısır’a “Molla” soyadıy-

la gitti. 1968 yılında da kimliğinde olmayan  “Rodoplu” 

soyadıyla döndü. Doğum yeri olan Semetli köyü Rodop 

dağlarının eteğinde olduğu için bu kavramı soyadı olarak 

benimsemiş olması muhtemeldir.

   Rahmetli Rodoplu, cömert ve hayırsever bir insandı. 

Yeri geldikçe fakirlere para yardımında bulunur, para-

sı yoksa, özellikle müşkül durumda kalmış yabancıları 

evine götürüp misafi r ederdi; ama sahibi olduğu “Gerçek” 

gazetesinin sigorta ücretini düzenli bir şekilde ödemezdi. 

“Emeklilik yaşımıza kadar yaşarsak Allah kerim”, derdi.

   Politikaya meraklıydı. 1990 yılında aday oldu ve millet-

vekili seçildi, bir süre Yunan Meclisinde azınlığımızı tem-

sil etti. Milletvekili maaşından bile geleceğe yönelik bir 

tasarrufta bulunmadı. Eşi Ayşe hanımın tabiriyle, “Semetli 

köyünde dedesinden kalan bir evden başka dikili çubuğu 

olmayan bir politikacıydı.”

   Toplum işlerinde görev almayı severdi. Örnek vermek 

gerekirse, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derne-

ğinde en çok başkanlık yapmış olan üye İsmail Rodoplu’ 

dur.

   Kardeşim İsmail, 10 sene  önce ağır bir beyin kanama-

sı geçirdi, Dedeağaç Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. 

Rahatsızlığının ilk günlerinde ziyaretine gittim. Solunum 

cihazına bağlı olarak yattığı yere doktor kızından başka 

hiç kimseyi salmıyorlardı.
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Tevfi k HÜSEYİNOĞLU 

1936 Yılında Gümülcine (Komotini)’ye bağ lı 

Kirazlı (Kerasea) köyünde doğdu. Küçük 

yaşta yetim kaldı. Bulgar zamanı ve iç savaş 

yıllarını yaşadı. Dokuz yaşında başladığı ilk 

öğrenimini Susurköy ilkokulunda gördü. 

Medrese-i Hayriye’yi bitirdikten sonra lise 

öğrenimini Celâl Bayar Lisesi’nde tamatiı- 

ladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi ila-

hiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yılın 

sonbaharında, İskeçe Muzaffer Salihoğlu 

Azınlık Lisesi’ne tayin edildi. 2003 yılında 

emekliye ayrıldı. Öğretmenlik görevinin yanı 

sıra başka etkinliklerde de bulundu. Eğitim 

panellerinde konuşmacı olarak yer aldı. 

B.T.A. Yüksek Tahsilliler Derneğinin kurucu 

üyelerindendir. Dernekte genel sekreterlik 

ve başkanlık yaptı. Şafak ve Hakka Davet 

dergilerinde yazıları yayınlan dı. Çok yönlü 

bir yazardır. Düz yazıları daha çok öğreti-

ci nitelikte yazılmış makalelerdir. Yunan’lı 

yazar Antonis Samarakis’in “Teh like İşareti” 

adlı romanını Türkçe’ye çevir miştir. Bu ro-

manıyla da Batı Trakya’da bir “İlk”e imzasını 

atmıştır. Rahmi Ali ile be raber yazdıkları “Yu-

nan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı” 

adındaki eseri 2009 yılında yayınlanmıştır. 

Bazı çalışmalarına halen devam etmektedir.

omanını Türkçe’ye çevir miştir. Bu romanıyla 

da Batı Trakya’da bir “İlk”e imzasını atmıştır. 

Rahmi Ali ile be raber yazdıkları “Yunan İç 

Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı” adın-

daki eseri 2009 yılında yayınlanmıştır. Bazı 

çalışmalarına halen devam etmektedir.

    Günler geçtikçe ümitleri tükenen gözleri yaşlı eşi ve 

iki kızı yoğun bakım biriminin camında bir hayat belirtisi 

beklerken günler geçmek bilmiyordu. Nihayet bir ayı aşkın 

bir süre sonra hastada ümitsizlikle beklenen hayat belir-

tisi göründü.  Doktorlar “Yaşayacak” dediklerinde, hasta 

yakınlarının keder gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüştü. 

Taburcu olup evine döndüğünde İsmail dostum, vefakar 

eşi tarafından bebek gibi bakılmaya başlandı.

   Rodoplu dostum hastalığından önce yaptığı esprileri tek-

rar yapmaya başlayınca, yine evin neşeli babası olmuştur.

   Nihayet 2 Eylül 2020 sabahı yazlığında kahvaltı yapmak 

üzere iken merhum Rodoplu ansızın fenalaşınca eşi ve 

küçük kızı büyük bir gayretle hastayı arabanın arka kol-

tuğuna yatırıp Gümülcine Hastanesine yetiştirmek üzere 

yola çıktıklarında, süratle arabayı süren kızına arka kol-

tuktan annesi: “Sevgi, baban gidiyor kızım” deyince, hasta 

bir zorlanma belirtisi göstermeden: “Ben buradayım, hiçbir 

yere gitmiyorum”, dediğinde yine ümitler tazelendi, daralan 

yürekler rahatladı. Ancak hastanın bu sözü son sözüymüş, 

hastaneye ulaşamadan hasta eşinin dizinde vefat etmişti. 

Hastanede yapılan elktroşoklar, belki de İsmail kardeşi-

min kapanan hayat perdesini duyurmaktan başka bir şey 

değildi. Artık Rodoplu yoktu, cenazesi vardı. Cenaze bir 

gece hastane morgunda kaldıktan sonra korona sebebiyle 

konmuş olan kısıtlamaların gölgesinde 3 Eylül 2020 Per-

şembe  günü merhum Rodoplu, doğup büyüdüğü Semetli 

köyü kabristanında toprağa verilmiştir.

   Rabbul Alemin gani gani rahmet eylesin. Rodoplu karde-

şimiz nur içinde yatsın.

    3 Eylül 2020
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   Anılar                Dr. Mehmet EMİNOĞLU

“Ağlayın ağlayın, 
biz de çok ağladık” 

İsmail RODOPLU

İsmail Molla (Rodoplu) genç yaşlarda  iken ilim oğrenmek 

amacı ile memleketten ayrılarak EL EZHER Üniversi-

tesinde okumak için Mısır’ın başkenti  Kahire şehrine 

gitmiştir.  Arkadaşların büyük bir kısmı, hacı kafi lelerinin  

Mısır üzerinden geçtikleri için onlara takılıp oraya  tahsil 

görmeye geldiklerini söylüyorlardı.

Azınlığımızdan bir çok ağabeyimiz o yıllarda, Mısır Kahi-

re’de yer alan İslâm aleminin en prestijli El Ezher Üni-

versitesinde okuyorlardı. İsmail Bıçakçı, İsmail Rodoplu, 

Jandarma Mehmet, Hasan Paçaman, Adem Bekiroğlu, 

Hüseyin Aga v.d. sayabilirim.

Bu arkadaşlar küçük guruplar halinde, değişik zamanlar-

da, çok daha önceden oraya gitmişlerdir. 

El Ezher Üniversitesinin bugün 2 milyon civarında öğren-

cisi vardır. O yılarda 103 ülkeden öğrenci vardı. Arapça 

ve dini tedrisat üzerinde dünyanın en büyük ve en eski   

üniversitelerinden biriydi. Devamında fen, mühendislik 

gibi fakülteler de eklendi.

Biz de 1966 yılının başında gitmiştik. Bütün İslâm alemin-

deki öğrencilere ve hatta Müslüman olmayan Japonya, 

Avrupa, Amerika gibi ülke insanlarına da kucağını açmış 

bir kurumdu. Sadece Mısır’ın değil, diğer İslâm ülke vakıf-

larının da desteklediği ve Mısır devletinden bağımsız bir 

üniversite idi. O kadar büyümüştü ki nerdeyse Kahire’nin 

yarısı El Ezherin gibi bir durum oluşmuştu. Abdülnasır 

zamanında bu servetin büyük bir kısmı kamulaştırıldı. 

Büyüklerimizin anlattıklarına göre Kral Faruk, dışarıdan 

gelen yabancı  öğrencileri bizzat ağırlıyormuş. Kısacası 

Mısır ve İslâm aleminde söz sahibi bir üniversite idi.

“AĞLAYIN AĞLAYIN, BİZ DE ÇOK AĞLADIK”

İsmail abinin bu üniversiteye 1957- 58 yıllarında  gitmiş 

olduğunu tahmin ediyorum. Onlardan önce de 1952’den 

itibaren İsmail Bıçakçı orada öğrenim görmüştür. Biz, 

1966 yılında buradan o kurumun davetlisi olarak iki öğ-

renci ancak gidebildik. Mısır’a gittiğimizde bizleri ilk İsmail 

abi karşıladı. Bizi yurda götürdü. Çok modern ve eski 

olmak üzere değişik tiplerde yurtlar ve tekkeler vardı. 

O yıllarda Kahire nüfusu 20 milyona yakındı. İlk oraya 

vardığımızda, köyden giden çocuklar olarak şaşırmıştık. 

Bizi kaldıkları yurda götürdü. Sıkıcı bir yerdi. Ağlamaya 

başladık. İsmail abi bize, ““Ağlayın ağlayın, biz de çok ağ-

ladık”dedi ve ekledi, “ Biz de buraya ilk geldiğimizde çok 

ağlamıştık, devamında alıştık buralara.”

 Bize yine dedi ki: “Siz bizden daha şanslısınız; çünkü 

yanınızda biz varız. Bizim örtünecek bir yorganımız dahi 

yoktu. Arkadaşlar üzülmeyin, üst katta yaşlı Şeyh Akil abi-

miz var. Sağlık durumu çok kötü. Size beklemek düşer. 
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Sonuç olarak o yorgan bize kaldı ve onunla idare ettik.”

İşler sonraları daha da düzeldi. Arapça’mızı geliştirmek 

için başta İsmail abi olmak üzere diğer büyüklerimizden 

dersler aldık.

İsmail abi, herkese iyilik yapar, kim gelirse ona başvurur, 

kısacası dert babasıydı.

İsmail abi, gece okuluna giderek dışarıdan da lise bitirme 

sınavlarına giriyordu. Amacı paralel olarak başka üni-

versitelerde de okumaktı. Desteği kaybetmesin diye El 

Ezhere de devam ediyordu. Diğer taraftan da normal 

liseyi bitirerek İskenderi’yenin Tarih kısmına geçtiğini 

hatırlıyorum.

ARAP ALEMİNE SEMPATİYLE BAKMIYORDU

İsmail abi, aynı zamanda Kahire Radyosunun Türkçe 

bölümünde spikerliğe de başlamıştı. Hulusi, Hıdır diye 

arkadaşları da onunla birlikteydi. Çok ilginçtir, diğer arka-

daşları diyorlardı ki: “Biz, oturup sabaha kadar tercüme 

yapıyoruz, İsmail abi hemen yarım saatte bu tercümeleri 

bitiriyor.” Ancak Arap alemine sempatiyle bakmıyordu. 

Nedeni de İsrail ile olan bitmeyen savaşlardı. Ya da 

teninin de sarışın olması, yabancı kökenli olabilir, diye 

düşünüyorlardı Mısırlılar. Hatta bu konuda bir çok defa, 

“Sen yabancı mısın, kimliğini göster” gibi sorgulamalarla 

da karşı karşıya kalmıştı. Radyoda üç arkadaş arasında 

tartışma yaşanmış. İsmail abinin de Mısır aleyhine birkaç 

söz söylediği yetkililere duyurulmuş. Sorguya çekilmişler, 

Hulusi arkadaşı kendisinin böyle bir söz söylemediğini 

belirtmiştir. Ancak bu olay onun ve arkadaşı Hulûsi’nin 

işlerini  kaybetmesine sebep olmuştur.

Daha sonra İskenderi’yedeki Tarih 

bölümüne gitti o bölümden mezun 

olduktan sonra  Devamında da Se-

lanik’teki (Thessaloniki) üniversiteye 

fi loloji bölümüne kaydını  yaptırdığını 

öğrendik.

Atletik bir yapısı vardı. Bir gün 

evine iki hırsız girmiş. Yarı şaka yarı 

ciddi hırsızlara, “Ne oluyor, taşınıyor 

muyuz”, demiş ve onları kıskıvrak 

yakalayarak polise teslim etmiştir.

HİÇBİR ZAMAN SERVETLE 
DERDİ OLMAMIŞTIR

Mütevazi, sakin bir hayatı vardı. Hiçbir zaman servetle 

derdi olmamıştır.(Komotini) Gümülcine’ye döndüğümüzde 

de hepimize çok çok iyi bir abilik yaptı. Hele hele Mı-

sır’dan gelenler onun yazıhanesinde buluşur, sohbet eder 

ve dünya konjonktüründen  değişik durumları tartışma 

fırsatı buluyorduk.

Benim Hemetli (Organi) Nahiye Başkanı olduğum dö-

nemlerde düzenlediğimiz etkinliklere sık sık gelmiştir. Çok 

daha önceki yıllarda bir seferinde, Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı sıfatıyla “Seçek” yağlı 

güreş etkinliklerine katılmıştı. Biz de tabii ki oradaydık. 

Orada o yıllarda hiçbir tesis yoktu. Çocuklar çimenin üze-

rinde tarla gibi bir yerde güreşiyordu. İsmail abi, “Bizden 

bir isteğiniz var mı?” diye sordu. Onlar da “Kıspet istiyo-

ruz” dediler. O da gülerek, “Yahu bu kadar basit bir şey 
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istenir mi, ben başka daha büyük şeyler isteyeceğinizi 

beklerdim”, cevabını vermişti.

BEN  SENİN HOCALIĞINI YAPTIM. ŞİMDİ DE SEN 

KIZIM SEVDA’NIN HOCALIĞINI YAPIYORSUN

Her konuda ona danışırdık. Azınlık insanının dert baba-

sı, danışılacak ve herkese kapısı açık bir abimizdi. Ben, 

doktora tezimi yazdığımda kitabımı ona götürdüm. 

Kendisini orada bulamayınca bürosuna bıraktım. 

Daha sonra yayınladığı “Gerçek” gazetesinde çok 

memnun olduğunu yazdı. Daha sonra hep, “Ne tesa-

düftür ki , Ben  senin hocalığını yaptım, şimdi de sen 

kızım, Sevda’nın hocalığını yapıyorsun”, derdi. Kızı 

Sevda doktor olmuş ve bir ara benim yanımda da staj 

yapmıştı. Ben de ona yarı şaka, “Senin kızın doktor 

olunca, sen de bizden uzaklaştın” derdim.

Babası Molla Hüseyin amca  rahmetli olduğunda 

ben o gece nöbetçiydim. Çok uğraştık ancak kurta-

ramadık. Üzücü haberi kendisine ben ilettim. Üzüldü, 

yüzü sarardı ve şu ilginç sözleri söyledi: “Peygamber 

efendimiz 62 yaşına kadar yaşadı. Babamız   daha büyük 

yaşta olduğuna göre daha fazla yaşamış demektir.

Rahmetli Hasan Hatipoğlu bir 10 Kasım töreninde Kon-

solosluk bahçesinde rahatsızlık geçirdi. Hemen müda-

hale ettim. Ambulans çağırdık. Ambulansa İsmail abi de 

bindi. Hastaneye çekildik ve tam Kılıç anıtının oralarda, 

saat dokuzu beş geçe, “Nasıl durumu, ağırlaştı mı? Allah 

Allah bu adam bu kadar mı şanslıymış” gibi sözler sarf 

etti. Daha sonra hastaneye gittik. Hasan abi de sonunda 

iyileşti. Kısacası ölüm konusunda bile espri yapabilen 

bir insandı İsmail abi. Onun en büyük özelliği de bir çok 

konuda değişik fi kirler ileri sürmesiydi.

“SİZİN BİN DEFA KAZANACAĞINIZI BİLSEM BİR 

DEFA ARKANIZDAN GELMEM. DOKTORUN BİN DEFA 

KAYBEDECEĞİNİ BİLSEM HER ZAMAN ARKASIN-

DAN GİDERİM”

Yüksek öğrenim yapan insanları çok severdi. Ben, uzun 

yıllar politikayla uğraşmadım. Kendisi de bana politikayla 

hiç uğraşma, diyordu. Bir gün Gümülcine Belediyesine 

aday olan bir listeden, benim de aday adayı olmamı 

tavsiye eder mahiyette  bürosundan  telefon etti. Ben de, 

“İsmail abi, her zaman politikayla uğraşmayın, diyordun, 

şimdi ne değişti?” cevabını verdim. O da, “Şimdi zama-

nı geldi” dedi. Ben, aday olmadım. Daha sonra Hemetli 

Nahiyesine başkan adayı oldum. Bir münasebetle o da 

Hemetli’ye gelmişti. Rakip tarafın ona, “İsmail abi sen 

doktorla beraber geziyorsun, ama doktor seçimi kaybe-

debilir”, deyince, o da onlara yüksek sesle, “ Sizin bin 

defa kazanacağınızı bilsem, bir defa arkanızdan gelmem. 

Doktorun bin defa kaybedeceğini bilsem her zaman ar-

kasından giderim” demişti. Bu benim için çok anlamlıydı. 

Yüksek tahsillilere ne kadar önem verdiğini anlatan güzel 

bir anıydı.

BAZI ARKADAŞLARIN YÜKSEK APARTMANLARI 

OLDU. ANCAK BENİM KADAR MESUT DEĞİLLER

Bize her zaman Şöyle derdi: “Ben hiçbir zaman servet 

peşinde olmadım. Bazı arkadaşların yüksek apartman-

ları oldu. Ancak benim kadar mesut değiller. Ailemden, 

çocuklarımdan çok memnunum. Allah bana bu huzuru 

verdiği için büyük bir saadet içindeyim.”

Mesajları her zaman anlamlıydı. Milletvekili iken güven 

oylamasından önce (Kabinenin 1 oya çok ihtiyaç du-
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yulduğu anlarda gözler Bağımsız Azınlık milletvekiline 

çevrilmiş ve nasıl oy kullanacağı merak konusu idi).  

Oylama arifesinde Atina’dan gelen gazeteciler gurubu bir 

pazar günü ne yapacağı konusunu yazıhanesinin önün-

de tartışıyorlardı. “Durun, onlara bir sürpriz yapacağım,” 

dedi. İçeriye girdi, radyoyu açtı, bir futbol maçını dinleme-

ye başladı ki kendisinin maçla alakası yoktu. Maçı dinler 

gibi yaptı. Gazetecileri içeri aldı. Gazeteciler onun maç 

dinlediğini görünce şaşırdılar. “Röportajı başka zamana 

bıraksak, olmaz mı?” dedi. Böylece o zor günlerde onlara 

çok anlamlı bir mesaj vermişti.

“ÜLKEMİZ YUNANİSTAN, BİZİM DERTLERİMİZİ 
İSTESE BİR GÜNDE ÇÖZEBİLİR; ANCAK BİZDE 
AÇILAN BU YARALARI NASIL KAPATABİLİR?

Azınlık hakkında zaman zaman şöyle diyordu: “Ülkemiz 

Yunanistan, bizim dertlerimizi istese bir günde çözebilir; 

ancak bizde açılan bu yaraları nasıl kapatabilir? Bizim 

alın yazımızı bize sorulmadan başkaları yazmış, azınlık 

bırakılmışız”. 

“İNSAN CENNETTE BİLE OLSA AZINLIK OLMAK 
İSTEMEZ!”

Yine bazen de azınlık olmanın çok zor olduğunu bahse-

diyordu. Zaman zaman diyordu ki: “İnsan Cennette bile 

olsa azınlık olmak istemez! ” diyordu.

En son 2010 yılında çok ağır bir beyin kanamasıyla De-

deağaç (Aleksandrupolis) hastanesine kaldırıldı. Ümitler 

neredeyse kesilmişti. Yanılmıyorsam bir ay veya daha 

fazla uyutularak  hastanede koma durumunda kaldı. 

Daha sonra Allah ona daha 10 yıl bir ömür verdi ki çocuk-

ları ve ailesi de kendisine çok sevgi gösterdiler, ilgilendi-

ler ve çok çok iyi baktılar.

Son olarak rahmetli olmazdan önce (Komotini) Gümül-

cine’de çalıştığım hastaneye yatırıldı. Kendisini ziyaret 

ettim. Selam verdim, konuşmuyordu. Kendisine Arapça 

konuştum ve çok ilginçtir bana hemen cevap verince ben 

de şaşırdım. Meğerse Türkçe sorulan sorulara hiç cevap 

vermezmiş . Bana karşı olan sevgisini en zor anında bile 

böyle ispatlaması beni çok duygulandırmıştı.

“KÜÇÜK ÇAYDA KÜÇÜK BALIK YETİŞİR, BÜ-
YÜK ÇAYDA BÜYÜK BALIK YETİŞİR.”

İsmail abimiz Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çok samimi 

arkadaşıydı. O yıllarda El Ezher Üniversitesinde asistan 

olarak görev yapıyordu. Çok iyi tanışıyorlardı. Ekmeled-

din İhsanoğlu İslâm Ülkeleri Teşkilatı Başkanı olduğunda 

İsmail abi onu ziyaret gitmiş. Sekreteri, “Şu anda işi var 

sizi kabul edemez”, deyince, O da “Söyleyin ona kim ol-

duğumu”, demiş. Ekmeleddin İhsanoğlu hemen dışarıya 

çıkıyor ve İsmail abiye sarılıyor. Kendisi  bize her zaman 

bu olayı anlatır ve şöyle derdi: “Küçük çayda küçük balık 

yetişir, büyük çayda büyük balık yetişir.”

Yüksek Tahsilliler Derneği başkanıyken, ikide bir arka-

daşlar ona, “İsmail abi sen Yunanca’nı biraz daha ilerlet-

sen. Biraz daha düzgün konuşsan olmaz mı”, diyorlardı. 

O da onlara esprili bir şekilde cevaben derdi ki: “Hani siz 

çok iyi Yunanca bilenler, bana söyleyin, hangi azınlık so-

rununu halletmişiniz de, ikide bir bana Yunanca’yı öğren 

de öğren diyorsunuz!

Son olarak diyebilirim ki yaşantısı; sade, mütevazi, mutlu-

luk dolu ve israftan uzaktı. 

Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı, gazetecilik ve mil-

letvekili sıfatı ile azınlığımızın tüm mücadelelerinde en 

ön safl arda yer almış; medeni cesareti ve dik duruşu ile  

azınlık insanının takdirini  fazlası ile kazanmıştır.

Kısacası bir çınar daha yıkılıp gitti. Kubbede hoş bir sada 

bıraktı. Kendisine C.Allahtan gani gani rahmet diliyoruz, 

mekanı cennet olsun inşallah!
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Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federas-
yonu Genel Başkanı Dr. Kader Özlem, dün Haber Türk 
televizyonunda yayınlanan Teke Tek programında Orsam 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından kullanılan “Bal-
kan göçmenlerinin Türk olmadığı, sonradan Türkleştiği” 
yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda konuyla ilgili 
yaratılmak istenen algı ope-
rasyonlarına karşı daha önce 
defalarca yaptığımız açıklama-
lardan görüleceği üzere tarihsel 
gerçekliklerin altını bir kez daha 
çizmek isteriz.

-14. Yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Anadolu’dan Rumeli’ye 
yönelik yapılan Osmanlı fütuha-
tıyla birlikte Balkanlar’ı “vatan yapmak” ve “şenlendirmek” 
için bizler Anadolu’daki Oğuz Türkleri olarak Balkanlar’a 
yerleştirildik. Kökenimiz Anadolu’ya dayanan Oğuz’dur, 
Evlad-ı Fatihan’dır, Yörük’tür, dolayısıyla Türkoğlu 
Türk’tür.

-Kadim bir Türk yurdu olan Balkanlar Osmanlı Devleti ön-
cesinde de Avarlar, Uzlar, Bulgarlar, Kumanlar gibi farklı 
Türk boylarının yerleşim yerleri olmuştur.

-1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan günümüze değin 
Balkanlar’da Misak-ı Milli sınırlarımız dışında kalan soy-
daşlarımız maruz kaldıkları katliam, baskı, zulüm ve asi-
milasyon politikalarının etkisiyle anavatanları Türkiye’ye 

göç etmişlerdir. Bu yaşanan nüfus hareketliliği ise Türk’ün 
Türk vatanına göçünden başka bir şey değildir.

-Bunun yanı sıra bugün halen Balkanlar’da yaklaşık 
1.5 milyon soydaşımız bulunurken; geçtiğimiz yüzyılda 
görüldüğü üzere “Türk” olmakla itham edilerek soykırı-
ma,  katliama maruz kalan akrabalarımız yaşamaktadır. 
Dolayısıyla “Beklenen’in”, “Özlenen’in” bölgedeki nüveleri 

olarak sahadayız.

-Önemle belirtmek gerekir ki Bal-
kan Türkleri sadece zor günle-
rinde Türkiye’yi hatırlamaz. Fiziki 
olarak Türkiye sınırları dışında 
olsalar da ruhen yaşamlarını 
Türkiye’yle ve Türkiye’de idame 
ettirirler. Kırcaali, Gümülcine, Üs-
küp, Prizren, Köstence vb. gibi 
bir çırpıda sayabileceğimiz şehir-
lerde yaşayan soydaşlarımızın 

sofrasına oturmak bu realiteyi gözlemlemek için yeterlidir.

-Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan 
ve hukuken “geçici koruma altında bulunan Suriyelile-
rin” dramını ve zorluklarını anlamakla birlikte, Balkan 
göçmenleri olarak bu kapsamda anılmaktan son derece 
rahatsızlık duymaktayız.

-Göç sosyolojisi bağlamında sağlıklı değerlendirmelerde 
bulunmak için bilimsel karşılaştırmanın aynı niteliklere 
sahip topluluklar arasında yapılmasının daha doğru ola-
cağı hatırlatmasında bulunarak bu kapsamda temel tarih 
bilgilerinin gözden geçirilmesini tavsiye ederiz.

“Balkan göçmenleri sonradan 
Türkleşti” ifadesine tepki

Dr. Kader Özlem

Açıklama



BAKEŞ Kozlukebir Yaratıcı Eğitim Merkezi kayıtlara başladı

BAKEŞ DUYURU

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Kozlukebir 

Yaratıcı Eğitim Merkezi (BAKEŞ KDAP Kozlukebir) Öğ-

rencileriyle Buluşuyor

·        BAKEŞ Kozlukebir Yaratıcı 

Eğitim Merkezi 14 Eylül 2020 ta-

rihi itibariyle kayıtlara başlamıştır.

·        Yaratıcı Eğitim Merkezi 05 

ila 12 yaşları arasındaki ilköğre-

tim seviyesindeki çocuklara okul 

sonrası hizmet verecektir.

·        Yaratıcı Eğitim Merkezinin 

çalışma saatleri, haftaiçi hergün 

13.30-21.30 arası olacaktır.

BAKEŞ Yaratıcı Eğitim Merkezinin amacı Kozlukebir 

Bölgesindeki ilköğretim çağındaki çocuklarımızın bilişsel, 

fi ziksel gelişimlerine katkı sağlamak, yeteneklerini ortaya 

çıkarmak, nitelikli vakit geçirmelerine ve okul derslerine 

yardımcı olmaktır.

Tüm çocuklarımızı eğlenerek öğrenmeye, öğrenerek 

büyümeye davet ediyoruz.

Kayıt için hergün 13.30-17.30 arası öğrencilerimizi bekli-

yoruz.

Bilgi İçin Telefon Numaraları:

1-  Özcan Mehmet: +306946658438 / +302531073784

2-  Esma Mustafa: +306970139362

3-  Esra Bülbül: +306980183468

Duyuru



ATASÖZLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ

ATASÖZLERİ

1- Yoldan gidene dur olmaz.

2-  Herkesin yorulduğu yerde han  

                                           yapılmaz.

3- Aç ayı oynamaz.

4- Büyük başın büyük ağrısı olur.

5-  Ye aşını, yap işini, kıl beşini.

6- Sabreden derviş muradına ermiş.

7- Alemin bulguru için kendi 

                       pirincinden vazgeçilmez.

8- Ak akça kara gün içindir.

9- Kendi düşen ağlamaz.

10- Bir pire için yorgan yakılmaz.

11- Bir bulut ile kış gelmez.

12- Ev alma, komşu al.

13- Bir söyle iki dünle.

14- Her çok azdan olur.

15- Büyük dağın dumanı büyük olur.

16- Bir çiçekle bahar gelmez.

1-  Yaz tahtaya al haftaya.

2- Eğri otur doğru konuş.

3- Hatır için çiğ et yenmez.

4- Kel başa şimşir tarak.

5- Öküz altında buzağı aramak.

6- Boynun kıldan ince olması.

7- Sükut ikrardan gelir.

8- Uzunu kısa biçmek.

9- Yaka silkmek.

10- El kapısı hem geç, hem de 

                                          güç açılır.

11- Tükür elime çalayım yüzüne.

12- Güvendiğin  dağlara kar yağdı.

13- Çğne atsan yere düşmez.

14- Aklın baştan kayması.

15- Yüzünden  astarı daha pahalı.

16- Kulak kesilmek.

 

DEYİMLER

Derleyen: Öğretmen Sabri Mehmet 

Derleme yeri: Arabacıköy/Amaksades/Yunanistan

Derleme  tarihi: 15.03.1969
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   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Ne Güzel Adamdın 
  İsmail Abi...
İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığının nevi şahsına mün-

hasır kişiliği... Güzel Adam...

İsmail Rodoplu ile tanışmamız üniversite yıllarından sonra Batı Trakya’ya 

dönüşüme denk düşer. Kafasında binbir düşünceyle, ne yapacağına karar 

verememiş pek çok Batı Trakyalı genç gibi kurumları dolaşırken yolumuz 

kesişti kendisiyle... sonra... sonrasında aynı hedefe doğru yolculuklarımız 

başladı...

2003 yılıydı, Berlin’de Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili bir toplantı düzenle-

niyor, nasılsa bizimde haberimiz oldu... Gidelim mi? Gidelim... İsmail abi baş 

aktör... “Abe kızanlar merak etmeyin...” dedi ve biz rahatız. Güven verirdi 

kendine özgü rahatlığı yanındakilere... Paylaşımı sever, bildiğini aktarırdı 

yanındaki gençlere...

Berlin’e vardık... yol, iz konusunda oldukça acemiyiz... tabi yanımızda bir 

başka duayen Hülya Emin’de var, ama İsmail abinin babacan tavrı ayrı bir 

rahatlık veriyor insana...

Taksiye bindik, biz öyle mi desek, böyle mi desek diye düşünürken İsmail abi 

Türkçe olarak “Oğlum Memet bizi falanca yere götürüver.” dedi. Biz şaşkın, 

taksici daha bir şaşkın, “Abi, Türk olduğumu nerden anladınız?” deyiverdi. 

Derken, ikinci, üçüncü taksi derken, öğrendik ki Berlin’de taksicilerin büyük 

çoğunluğu Türk...

Birgün değişik mutfakları deneyelim dedik... İsmail abi uyumlu... Haydi Mek-

sika lezzetlerini tadalım... Lokantaya vardık, yemek listesini incelerken İsmail 

abi garsonu görür görmez başladı... “Ehlen ve sehlen...” bir müddet arapça 

konuştular, meğer garson Mısırlı imiş, İsmail abinin eğitim geçmişinde Mısır 

var... Biz kendimizi Almanca nasıl ifade etsek diye düşünürken Almanya’nın 

kalbinde Arapça anlaşıverdi garsonla... Alem adamdı vesselam...

Berlin dönüşü İstanbul’a gidiyoruz... Lozan Antlaşması’nın 80. yılı vesilesiyle 

Rodop Dağlarının eteğinden

Bir Rodoplu İsmail geçti...

Geride hoş anılar

Güzel yaşanmışlıklar bırakarak...

Güzel insan İsmail Rodoplu

Rahat uyu

Mekanın cennet olsun...
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toplantı düzenleniyor... Biz yine kafamız-

da henüz yanıtlayamadığımız sorularla 

boğuşurken İsmail abi “Durun be kızan-

lar, otele gidelim önce, sonrası kolay.” 

deyiverdi.

Çok keyifl i bir hafta sonrasında döndüğü-

müz Batı Trakya’da güzel paylaşımları-

mız devam etti İsmail abiyle.

Batı Trakya Türk Azınlığının son elli yılda 

hak arama mücadelesine damga vuran 

isimlerin başında gelir İsmail Rodoplu. 

Her zaman keyifl i sohbeti, engin tec-

rübesi ve gerçekten pek çok insanın 

hafızalarına kazınmış esprili yaklaşımıyla 

kendine özgü biriydi İsmail abimiz.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kuru-

lu sekreterliği yaptığım dönemde tecrü-

besine sıklıkla başvurduğum, yardımları-

nı hiç bir zaman esirgemeyen muhterem 

bir kişilikti...

Rodop Dağlarının eteğinden

Bir Rodoplu İsmail geçti...

Geride hoş anılar

Güzel yaşanmışlıklar bırakarak...

Güzel insan İsmail Rodoplu

Rahat uyu

Mekanın cennet olsun...

Güzel bir sözü vardı İsmail abinin... Azın-

lık olmak bizim suçumuz değil derdi... 

Başka bir memlekette “öteki” olarak gö-

rülmediğimiz bir yerde doğmuş olsaydık 

belki ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı 

olurduk...

Batı Trakya Türk Azınlığını çok severdi 

İsmail Rodoplu... Biz de onu çok sevdik... 

Güle güle güzel insan

GTGB’den 
Aşure Günü Etkinliği

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) 17 Eylül 2020 Perşembe 

günü Aşure etkinliği düzenledi.

Etkinlikle ilgili olarak GTGB’den yapılan açıklama şöyle:

“Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin 

simgesi olan, her yıl birçok soydaşımızın katıldığı Muharrem 

ayı Aşure Günü Etkinliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

tedbirleri kapsamında kısıtlı bir şekilde 17 Eylül 2020 Perşembe 

günü dernek yönetim kurulumuzun organizasyonu ile düzenlen-

di. Etkinlikte hazırlanan Aşureler, dernek bahçesinde bulunan 

halkımıza ve civar esnafımıza ikram edildi.”

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan gençlere 

aşure ikram etti.

Etkinlik
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Dırama şehri varoşu*

Hepsi 7 adet mahalledir. Evvelâ (...) mahallesi (...) (...) 

(...).

Ve 600 adet bağ bahçeli, altlı ve üstlü mamur kârgir 

geniş ev vardır.

Ve 12 adet büyük küçük cami vardır. Evvelâ çarşı 

içinde Eski Cami: Sultan Bayezid-i

Veli’nindir, eski tarz, dua kabul olunur bir mabettir. 

Molla Camii, Ak Mehmed Ağa Camii, Büyük

Tekke Camii, Küçük Tekke Camii. Geriye kalan 7 

adet, mahalle mescitleridir.

Ve iki medrese, 3 sıbyan mektebi, 2 adet derviş tekke-

si, 10 adet küçük han ve 1 adet hamam vardır.

Bir taşlı dere içinde iki tarafı şehir olmak ile bu dere 

üzerinde ağaç köprüsü var. Bu taşlı dere kenarında 

300 adet dükkânlar var, ama kârgir bedesteni yoktur. 

Hatta bazı zaman bu dere içinde akan Pirnaz Nehri 

taşkın gelip bu dere içinde olan dükkânları sel götü-

rüp yine yaparlar.

Bu çarşı içre yüksek bir tahta kule üzerinde acayip 

sanatlı saat kulesi var. Çanının sesi bir hayli uzak 

mesafeden duyulur.

İbret verici mesiresi

Evvelâ, Dırama şehrinin ortasında Eski Cami önünde 

Subaşı adlı arifl erin toplantı yeribüyük bir havuzu 

var kı Şâfi î havuzundan geniş ve derin Hanefî Numan 

ibn Sabit yolu üzere ona ondan büyük göl gibi bir 

havuzdur kı Rum, Arap ve Acem’de, Belh u Buhara, 

Horasan ve Alman’da öyle bir mesiregâh hoş havuz 

yoktur. 100 adetten fazla âbıhayat turna gözü saf

duru, billur gibi sular kaynayıp büyük havuza ve kü-

çük havuzlara akar ki her Kevser suyundan Temmuz 

ayında, bir insan berrak suyundan huzur ile içemez. 

EVLİYA’NIN YOLUNDA YUNANİSTAN
DRAMA

Bir zamanlar Sultan Beyazıt’ın Eski Camii.                                               Günümüzde Aziz Nikola Kilisesi olan Eski Cami.
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Ta bu derece soğuk, temiz içeceklerdir.

Bu büyük havuzların çevresinde çeşit çeşit oturacak 

sofalar ve türlü türlü sedirler ve renk renk yapılarla 

donatılmış odalar var. Bunlardan büyük havuzun 

içine 500 adam sığar. Ve suyu insan memesi boyu 

kadardır. İçi ve taşra kenarları baştan başa tamamen 

beyaz ham mermer döşelidir.

Bu büyük havuzların 4 tarafındaki vadi yüksek çı-

narlar ve türlü türlü gölgeli ağaçlarla süslenmiş bir 

köydür ki bu kadar ağaçların gölgesinde asla âlemi 

aydınlatan güneş tesir etmez, zira her bir büyük ağaç 

biner yaşında Tanrı eseri yüksek çınarlardır ki her 

birinin zirvelerinde nice yüz bin çeşit kuşlar yuva 

yapmışlardır. Ve nice bin güzel sesli kuşlar ve bülbül-

ler o yüksek ağaçların gölgesinde ötüp nağme yapıp 

orada olan âşıklara zevkler verirler.

Hâlâ Dırama şehri halkının dinlenme ve gezinti yeri 

bu mesiredir. Özellikle iki bayram günlerinde, Harez-

mşah Nevruzu gününde, Nevruz-ı sultanîde ve Hı-

zır-İlyas günlerinde bütün çoluk çocukları bu gezinti 

yeri geniş alanda ve burada olan yüksek ağaçların 

dallarına salıncaklar kurup âşık maşuklar gezinerek 

konuşarak salınırlar. Bütün âlem seyyahı oraya gelip 

bu dinlenme yerini gezip dolaşıp her köşkçüklere 

birer çeşit güzel yazı ile eserler bırakmışlar.

Bu yeşillik ovanın 4 tarafında alçaklı [218a] ve yük-

sekli duvar üzerinde hanedan sahiplerinin çeşit çeşit 

dinlenecek köşkleri ve türlü türlü şahnişinleri olup 

tüm bu vadide oyun oynayan çocukları, çeşit çeşit 

hokkabaz, sürahibaz, cambaz ve çalgıcıları seyreder-

ler. Ama o köşklere her gezintiye çıkan varamazlar, 

zira her kişinin mülkü, bağ ve bahçeleridir.

Bu havuzlarda tüm çocuklar, oğlanlar ve dilberlerin 

küçükleri büyükleri deniz yaratığı gibi kâküllerini 

dağıtıp gümüş tenli çıplak bedenlerini billur futalara 

sarıp her bir havuzda gümüş balıkları gibi yüzüp her 

biri birer güne sanat ile havuzlara perendecilik edip 

birbirleriyle vasıtasız kuç kucak olup görüşüp öpü-

şüp oynaşırlar. Kimse bir şey söyleyip engel olamaz. 

Dırama şehri mahbûbları kanunu, diye mahbûblar 

âdeti budur.

İki bayramın 3 gün 3 gecelerinde bu büyük havuz-

ların çevresinde tüm yiyecek ve içecek satıcı ufak 

tefek esnaf dükkânları yapılıp herkes dükkânlarını 

süsleyip gecelerde dükkânlarını nice bin kandiller ile 

aydınlatıp alışveriş ederler.

Sözün kısası, bu kadar zaman seyahatimiz içinde 

böyle bir eğlence, gezinti ve dinlenme yeri görmedim. 

Gerçekten de ârifl erin toplantı yeridir.

Bu Dırama şehri, Pirnaz Dağı Yaylası dibinde bulun-

makla suyu ve havası gayet hoş olup mahbûbu ve 

mahbûbesi gayet nazik, yumuşak, sim endamlı, güzel 

görünüşlü, melek yüzlü mahbûb ve mahbûbeleri 

olup hepsi garipleri severler. Halkının çoğu mahbûb 

dostlarıdır.

Tüm vilâyeti halkı tüccar, esnaf ve sanat ehlidir. 

Gelen geçen yolculara nimetleri bol olup Bulgarca ve 

Rumca konuşup bazı şiveleri, konuşmaları Urum dili 

gibi “varmisik, gelmisik” diye kâf harfi ni çok kullanır-

lar.

Erkeklerin giysileri: Hep çuka, atlas, kâmhâ, dârâyî ve 

elvan boğası kaftan dahi giyip baş¬larına Muhamme-

Drama Belediyesi tarafından satın alınan Arap Camii



di sarık sararlar.

Kadınların giysileri: Hepsi çuka ferâce ve yassı 

başlı olup başlarına beyaz car bürünüp edepli-

ce gezerler. Bütün reayaları beyaz abâlar giyer 

Çıtak kavmidir, ama gayet rençber, yani işini 

gücüne bağlı, çalışır adamları vardır.

Bu şehrin kıble tarafı büyük bir ova, verimli ze-

min olmak ile gayet ucuzluk ve ganimet şehirdir.

Bu ovanın kıble tarafı sonunda göklere doğ-

ru uzanmış yüksek bir dağ vardır, ismine (—) 

derler. Yaz ve kış asla zirvesinden karı eksik 

değildir. Ondan da nice 100 adet pınarlar do-

ğup ovada olan köy ve kasabaların ekinliklerini 

sular akarsulardır. O yüksek dağ 5 konak yerden 

bellidir.

Şehrin ensesi ki, kuzey tarafıdır, şehirden bir top 

menzili uzak Karlıdağ adıyla bilinen, gerçekten 

bir karlı dağdır. Bir tarafı yine Pirnaz Dağı’dır. Bu 

dağların da daima karları eksik de-ğildir ki eski 

zamanda Feylekos Hakîm’in yaylağı imiş. Hâlâ 

yine bu şehir halkı o yüksek dağlara yaylağa 

çıkarlar.

Hatta bu Dırama şehrinin her hanesinde ve bağ 

bahçelerinde akan abıhayatlar tüm Karlı’dan ve 

bu Pirnaz Dağından gelip evlere taksim olur.

Beğenilenlerinden: Dırama’nm çadır bezi ga-

yet meşhurdur, zira pamuğu gayet hoş olur. Ve 

ince ve şeffaf keten bezi işlenir ki bir gömleğin 

bezini bir kamış içine koyup İstanbul’da vezir ve 

vekillere ve bizzat Osmanlı padişahına hediye 

götürürler. (—) (—) (—).

Kısacası mamur şehirciktir. Yüce Tanrı koruya...

* Kahraman, Syit Ali, Evliya Çelebi, Günümüz Türk-

çesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7-10. Kitaplar, 

Cilt 2, YKY Yayınları - 3778 Özel,  Ocak 2013  İstanbul, 

ISBN: 978-975-08-2432-6

TAZİYE MESAJI 
3 Eylül 2020 Perşembe. İsmail Rodoplu’yu ebediyete 

uğurlarken. İsmail abi mekanın cennet, ruhun şad 
olsun. 

Hayata atılırken, senin gibi bir abiyi tanıma şerfine 
nail olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ken-
dine has o yüzündeki tebessümün gözümün önünden 
hiç silinmeyecek. O güler yüzünle olayları nükteli bir 

şekilde anlatman herkesi can kulağıyla dinlemeye 
sevk ediyordu. İnsanlara, bilhassa gençlere yardım 

edebilmek için nasıl çırpındığını görür gibi oluyorum. 
Halkımızın haklı mücadelesi için ne kadar kararlı 

olduğunu, gece demeden gündüz demeden hizmetine 
nasıl koşturduğuna bizzat tanık oldum. 

Allah rahmet eylesin. Mekanında nurlar içinde uyu. 

             Ramadan Duban

TAZİYE MESAJI 

Rodop Eski Bağımsız Milletvekili ağabeyim, dostum 
ve büyük üstadım İsmail Rodoplu’nun vefat haberini 

üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Dürüstlüğü ve ağırbaşlılığıyla toplumumuz tarafından 
sevilen, sayılan; Azınlığımız arasında daima birleştirici 
olan, yapılacak eylemlerde akılcı yolu izleyen ve Azınlı-
ğımızın hak arama mücadelesinde daima önde olan bir 

şahsiyetti.

03 Eylül 2020 Çarşamba günü ikindi namazını mütea-
kip köyünde (Semetli) toprağa verilen “Gerçek” ga-

zetesi sahibi merhum, halim, selim,sahâvet ve engin 
hoşgörülü bir kişiliğe sahipti.

Merhuma Allah’tan rahmet, Kederli ailesine, yakınları-
na sabır ve başsağlığı dilerim.”

Asım ÇAVUŞOĞLU
BTMMMC. Eski Başkanı
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Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın “Balkan göçmenleri Türk değildir, sonra-
dan Türkleştiler” sözlerine tepkiler sürüyor!

    Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı  Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın 16 Eylül 2020 tarihli 

Haber Türk TV’de “Balkan göçmenlerinin Türk olmadığı, sonradan Türkleştiği” yönündeki aşağıla-

yıcı ve skandal niteliğindeki sözlerine, Balkanlar’ın kalbi Gümülcine’de yaşayan bir yayıncı olarak 

şunları belirtmek isteriz:

YORUM

    Ortaasya’dan kopup gelen Oğuzlar, Kumanlar, Avar-

lar, Kıpçaklar, Peçenekler v.b. Türk boylarının bazıları 

Anadolu’ya, bazıları da Karadeniz üzerinden Balkan-

lar’a gelip yerleşmedi mi?

    Sarı Saltuk, Seyyid Ali Sultan, Demir Baba, Otman 

Baba, Nefes Sultan gibi Alevi-Bektaşi uluları Osman-

lı’dan önce Balkanlar’a yerleşip, İslâmiyet’i ve Türklüğü 

yaymadılar mı? Gönülleri fethedip, fethi kolaylaştırma-

dılar mı?

    H. 870/M. 1471-72 yıllarında Gedik Ahmet Paşa 

Alâiyye (Alanya) Kalesi’ni kuşatınca Kılıç Aslan’ı ve 

etrafındakileri Gümülcine’ye yakınlarındaki bir deniz kı-

yısına iskan ettirmedi mi? Kılıç Aslan Türk değil miydi?

    1500 yıllarında Anadolu’dan bir çok Türk cemaati, 

boyu, aşireti Balkanlar’a yerleşip kendi isimlerini burala-

ra vermediler mi? Örneğin Sindelli, Karagözlü, Bayatlı, 

Baraklı gibi köylerde bugün de Türklerin yaşaması bir 

tesadüf midir? Yine bugün Yunanistan/Batı Trakya’da 130 

civarında köy adının Türkiye’de de bulunması bir rastlantı 

mıdır?

    H.1215/M. 1801-1802 yıllarında İstanbul’da büyük bir 

buğday kıtlığı olduğunda, Gümülcine’nin 134 köyünden 

buğday gönderen Türkler değil miydi?

    Çanakkale’de, Yemen’de, Galiçya’da Osmanlı’nın gele-

ceği için şehit düşen Batı Trakya’lı Mehmetler “Türk” değil 

miydi?

    1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında “Etabli” 

(Yerleşik) anlaşması imzalanırken, Yunanistan’da kalan-

lara “Türk” denilmedi mi?

    Rahmetli Celal Bayar, halen Türkçe-Yunanca eği-

tim veren Celal Bayar Lisesini 1952 yılında Türkler için 

açmadı mı? İskeçe’deki Azınlık Lisesi kimler için açıldı? 

Bu insanlara hala  “Türk“ demeyecek misiniz?
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Yine Üsküp’te Türkçe eğitim yapan “Tefeyyüz” okulu da 

orada yaşayan Türklere açılmadı mı?

    1970’li yıllara kadar Batı Trakya’daki ilkokulların tabela-

larında “Türk İlkokulu” yazmıyor muydu?

    Batı Trakya’daki dernekler, tabelalarında “Türk” kelime-

si bulundurdukları için kapatılmadı mı?

    Bulgaristan’da “Soya dönüş” projesi çerçevesinde, 

Türkan bebek v.d. Türk oldukları için öldürülemedi mi? 

Yine Nuri Turgut Adalı gibi kahramanlar Türk oldukları için 

Belene kampına sürülmedi mi? Bulgaristan’daki totaliter 

rejiminden kaçanlar soluğu Türkiye’de almadı mı?

    2004 yılında, Celal Bayar’ın ziyaretinden 52 yıl son-

ra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan, Batı Trakya Türklerini ziyaret etmedi mi? Yine 

Sayın Erdoğan, 2017 yılında Batı Trakya’ya Türkler için 

gelmedi mi?  

    2017 yılında, Türkiye’nin son Başbakanı Sayın Binali 

Yıldırım’a bir Ramazan akşamı Kurcalı köyünde 8 bin 

Türkün katılımıyla iftar verilmedi mi?

    Birçok rekora imza atarak dünya olimpiyat tarihine 

geçen Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasından Naim Süley-

manoğlu Türk olduğu için Türkiye’yi tercih etmedi mi?

    Yunanistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve 

Kuzey Makedonya’da yayınlanan Türkçe gazete ve der-

giler ile, Türkçe yayın yapan radyolar oralarda hala Türk 

varlığının bulunduğunu ispat etmiyor mu?

    Mehmet Müezzinoğlu, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa 

Dündar, Aydın Özcan v.b gibi Batı Trakya kökenli Türk 

siyasetçiler Türkiye siyasetinin en üst kademelerine yük-

selmediler mi?

    Anıtkabir’i inşa eden mimarlardan Orhan Arda, İskeçe’li 

bir Türkü değil miydi? Yine Sofulu Türklerinden Mazhar 

Osman, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini 

kurmadı mı?

    2011 yılında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçda-

roğlu, İskeçe Türk Birliği ziyaretinde, “Biz sizi çok seviyo-

ruz. Mekânlar farklı olsa da yüreklerimiz aynıdır. Azınlık 

Türkiye’ye güvenebilir” sözlerini sarf etmedi mi?

    2012 yılında Büyükderbent köyünde mehter marşlarıy-

la karşılanan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 

merhum Dr. Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret ettikten sonra, 

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde, “Batı Trakya Müslü-

man-Türk Azınlığı’nın  arkasında 75 milyon Türk Milleti 

bulunmaktadır. Onun için Gümülcine Türk Gençler Birli-

ği’nin isminden Türkü kaldırmakla Türk yok olmaz. İşte 

bu yeşil ağaçların altında Türkçe kim konuşuyorsa Türk 

odur!” demedi mi?

    Daha dün Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri 

merhum Dr. Sadık Ahmet, ‘‘Türk olduğum için hapse gö-

türülüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise, burada tekrar 

ediyorum; ben bir Türk’üm ve öyle kalacağım.” demedi 

mi?

     Ve, bütün bunların da üstünde, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kuran, Türk insanına ulus olma bilincini getiren Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk, Selanik Türklerinden değil miydi?

Evet, Sayın Uysal, bunlara ne diyorsunuz? Bütün bunları 

gerçekleştirenlere hala “Türk” demeyecek misiniz?

                                                        İbrahim BALTALI



Gümülcineli İsmail Bey* 

* GÜMÜLCİNELİ İSMAİL BEY’İN BURSA VALİLİĞİ
Hasan Ali POLAT -  Osman AKANDERE - Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi
https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/5.-akandere.pdf
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Meşrutiyet  ve  Mütareke  döneminin  mühim  bir  

şahsiyeti  olan Gümülcineli İsmail Hakkı Bey, 

22 Ocak 1885 tarihinde Gümülcine’de doğdu. 

Babası  şehrin  eşrafından  Hacı  Ali  Bey’dir1.  

Annesi  ise  Gümülcineli  

Şükrüye Hanım’dır.  İsmail  

Bey,  iptidaî,  rüştiye  ve  

beş  yıllık  sancak  idadîsi  

tahsilini Gümülcine’de yap-

tı. Akabinde idadî tahsilini 

tamamlamak üzere Edirne 

Leylî   idadisine kaydoldu.

Gümülcineli İsmail Bey’in 

Bursa Valiliği121ÇTTAD, 

XIX/39, (2019/Güz)İdadî-

si’ne kaydoldu ve burada 

iki sene eğitim gördükten 

sonra 1899’da mezun olarak İstanbul’a geldi. 

Mekteb-i Hukuk’a kayıt olarak buradaki tahsilini 

1904’te tamamladı. Şiir ve edebiyata meraklı olan 

İsmail Bey’in, Musavver Fen ve Edep, Malumat 

gibi gazetelerde yazıları çıktı. Mekteb-i Hukuk 

mezuniyeti sonrasında memleketi  Gümülcine’de  

dava  vekilliği  ve  ziraatla  meşgul  oldu.  Ahalinin 

arzusu ve reyi üzerine Cemaat-i İslamiye reisliği 

ve Meclis-i İdare azalığına seçildi. 1906-1907 

yıllarında, II. Meşrutiyet’in ilânı için mücadele 

eden İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dâhil olarak 

cemiyetin bölgede yayılması için gayret sarf etti. 

Nitekim II. Meşrutiyet ilân edildiğinde İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin Gümülcine şubesinin reisi 

idi. II. Meşrutiyet’in ilân edilip Meclis-i Mebusan’ın 

tekrar açılması için seçimler yapılması gündeme 

gelince, yirmi dört yaşında ve kanunen mebus 

seçilmesi mümkün olmamasına rağmen yaşı se-

kiz yaş büyütüldü ve kanunî problem çözüldükten 

sonra ahalinin arzusu ve oybirliğiyle Gümülcine 

mebusu seçildi. Meclis-i Mebusan’da, Kanun-ı 

Esasi encümeninde azalık yaptı; Layiha ve İstid‘â 

Encümeni’ne reislik yaptı. Yine İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin de idare heyeti 

azalığı ve ikinci reisliğini yaptı. 

31 Mart Hadisesi akabinde teşkil 

edilen Encümen-i Fevkalâde’ye 

de aza seçildi. Berat Mebusu 

İsmail Kemal Bey’in [1844-1919] 

hadisede dahli olmadığı görüşü-

nü serderek masumiyeti vurgu-

sunda bulundu. Yine Adana ha-

disesi sebebiyle Divân-ı Harb-i 

Örfî tarafından verilen idam  

cezalarına  da  karşı  çıktı.  Bu  

ve  benzeri  hadiseler  Gümülci-

neli  İsmail Bey’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden 

kopuş sürecini başlattı. Artık İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin takip ettiği siyaseti sert bir şekilde 

eleştirmeye başlamıştı. Nitekim çok geçmeden 

21 Şubat 1910’da İttihat ve Terakki Fırkası ikinci 

reisi iken vazifesinden istifa etti ve mebus arka-

daşlarıyla birlikte Ahali Fırkası’nın kurulmasına 

öncülük etti; hatta İsmail Kemal Bey sonrasında 

Fırkanın reisliğini yaptı. Fırka reisi sıfatıyla da 

İttihatçılara yönelik sert politikasını sürdürmeye 

devam etti. 21 Kasım 1911’de Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası teşkil edilince fırkasıyla birlikte  Hürriyet  

ve  İtilaf’a  iltihak  etti.  Trablusgarp’ın  1911’de  

işgali  üzerine İbrahim Hakkı Paşa [1863-1918], 

Mahmut Şevket Paşa [1856-1913] ve tüm İttihat 

ve Terakki destekli kabinelerin itham edilmesi 

teklifi nde bulundu. 7 Haziran 1912’deki Hürriyet 

ve İtilaf Kongresi’nde kongre başkanlığına seçildi. 

............................................................................
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Fındıcak, Λεπτοκαρυά (Leptokarya)
Evros – Meriç ilinde bir köy.

Batı Trakya 
Köyler 

Ansiklopedisi

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti’nin 

Evros – Meriç ilinde, Dedeağaç’ın 33 km. kuzeyinde 

yer alan, 701 m. rakımlı, dağlık ve az sayıda  Müslü-

man Türkün  yaşadığı bir köydür. Köy, 

41.0682442o K enlemi ve 25.9047852o 

D boylamında bulunmaktadır.

1924’te  Αισύμη – Doğanhisar Nahiyesi-

ne bağlanmıştır. 1928’de  Fındıcak olan 

köyün adı  Λεπτοκαρυά – Leptokarya  

olarak değiştirilmiştir. 1946’da Αρριανά 

– Kozlukebir Nahiyesinden alınıp  

Αισύμη – Doğanhisar Nahiyesine dahil 

edilmiştir. 1997’de  Αλεξανδρούπολη 

Belediyesi sınırları içine katılmıştır.

Köy yakınlarında  “Karakaçan” kültürü-

nü anlatan sazdan yapılma evler vardır.

Anlatılanlara göre, Anadolu’dan gelen yörük Türkleri  

önce Meriç Nehrinin Yunanistan tarafına, burada hastalık 

belirince önce Badüren köyüne, devamında da 15 km. 

mesafedeki bugünkü Fındıcak köyünü yeni yerleşim yeri 

olarak seçmişlerdir. Köy yakınlarındaki bol miktarda fındık 

ağaçları ve burası fundalık bir alan olduğundan bu adı 

aldığı sanılmaktadır.

Köyde; Baltalar, Boncuklar, Galaklar, Kumcular, Kurular, 

Rodop Rüzgârı - 25



Mollaosmanlar, Şabanlar, Şavgalar lakabında aileler 

yaşamaktadır.

İşialan, Kartalpınar, Osmanpaşa, Pamuktarla, Sarıcaa-

lan, Semed, Tokmaklı, Yuntalan, gibi yer isimleri köyün 

etrafında yer almaktadır.

Yine köy yakınlarında; Dalakdere,  Dereyurt, Hacımandı-

ra,  Kelebek, Sakar, Sivri v.b. dağ ve tepe isimleri bulun-

maktadır.

Köy yakınlarından akan dereler ise şöyle kaydedilmiştir: 

Değirmendere, Hasandere, Kocadere ve Tavukdere.

Köyün camisi üç defa yer değiştirmiştir. İlk yapılan camiyi,  

köyün tamamını ve Badüren köyünü  Balkan Savaşları 

esnasında Bulgarlar yakmıştır. Köyün 9 yerde mezarlı-

ğı bulunmaktadır. Mezarlıklarda Osmanlı dönemine ait 

taşlar mevcuttur.

Fındıcak köyünden v.d. köylerden bir çok kişi Osman-

lı ordusuyla birlikte Arabistan’a savaşa gitmiştir. Ordu 

Arabistan’da dağılınca, Fındıcak köyünden bir genç 

İpsala üzerinden  köyüne dönerken  Bulgarların Badü-

ren köyünü yaktığını görmüş; köyüne döndüğünde halkı 

uyarmış ve insanlar da bu katliamdan kurtulmak için 

Durhasanlar köyüne kaçmak zorunda kaçmışlardır. 12 

silahlı kişi köyü korumaya çalışmış, ancak Bulgarlar yine 

de köyü yakmışlar. Bu arada iki kişi bu olaylar sırasında 

öldürülmüştür.

Bulgarlar köyü işgal edince karakolun yanında kalmışlar 

ve insanlara eziyet çektirmişler.

Yine köyde “Todor” adında bir Hıristiyan yaşamıştır. 1967 

cuntasından sonra köyden ayrılmıştır.

Köyün geçim kaynakları arasında hayvancılık ilk sırayı 

almaktadır.

H. 1215, M. 1801-1802 yıllarında İstanbul’da buğday 

kıtlığı olunca padişah iradesiyle Gümülcine köylerinden 

buğday satın alınıp İstanbul’a gönderilmiştir. Fındıcık   

köyünden de 1 haneden  1 Rub’  (1 çeyrek kile) buğday 

satın alınmıştır.

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde yapı-

lan sayımda “Karye-i Fındıcak”, köyünün nüfusu şöyle 

kaydedilmiştir: 

Tuvânâ - Güçlüler: 23

Sabi – Çocuklar: 24

Müsinn – İhtiyarlar: 20

 Toplam: 71

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi’nde köyün 

adı “Fundacık Köyü” olarak kaydedilmiş ve  Gümülcine’ye 

olan uzaklığının 7 saat olduğu kaydedilmiştir. 

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1922 

yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiques De La 

Population En Thrace - Occidentale” adlı broşürde köyün 

nüfusunun tamamen Türk olduğu ve 741 kişiden ibaret 

olduğu belirtilmiştir.

Her on yılda bir yapılan  sayımlarda köyün nüfusu şöyle 

kaydedilmiştir: 1951-89, 1961-84, 1971-79, 1981-101, 

1991-89, 2001-78, 2011-60.
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Batı Trakya Türk heyeti 
Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel 
Forumu’na katıldı

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden oluşan Batı Trakya 

Türk heyeti, toplantıda yaptığı sunumlarda Batı Trakya 

Türk toplumunu hedef alan nefret söylemini dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumunu tem-

silen Avrupa Batı Trakya Türk Fe-

derasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya 

Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 

(BTAYTD) 21-22 Eylül 2020 tarihle-

rinde çevrimiçi olarak düzenlenen 

“Nefret Söylemi, Sosyal Medya ve 

Azınlıklar” başlıklı Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel Fo-

rumu’na katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları 

Özel Raportörü, Avusturya Cumhuriyeti Federal Bakanlığı 

ve Budapeşte merkezli Tom Lantos Enstitüsü tarafından 

düzenlenen, Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 

de ortak kuruluşlardan biri olarak yer aldığı foruma ABT-

TF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ile 

BTAYTD üyeleri Meltem Giritli ve Kerem Aptürahimoğlu 

iştirak etti.

Batı Trakya Türklerine karşı nefret söylemi yapısal ve 

sistematik ayrımcılığın bir parçası

Sosyal medyada azınlıkları hedef alan nefret söyleminin 

sebepleri, ölçeği ve etkisi konulu ilk oturumda söz alan 

ABTTF, Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun etnik 

Türk kimliğinin tanınmadığını ifade ederek, Batı Trakya 

Türklerine karşı nefret söyleminin yapısal ve sistematik 

ayrımcılığın bir parçası olduğunu belirtti. “Yunanistan 

Yunanlara aittir” ve benzeri sloganlar ile sosyal medyada 

Batı Trakya Türklerinin hedef gösterildiğini belirten ABT-

TF, Yunanistan’da koronavirüs salgınının ortaya çıkması-

nın ardından Batı Trakya Türk toplumunun günah keçisi 

haline getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Yunanistan’da nefret 

söyleminin son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiğinin 

altını çizerek, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumuna 

karşı hoşgörüsüz politikasının aşırılık yanlısı grupların 

nefret söylemi için uygun koşulları oluşturduğunu ifade 

etti. Yunanistan’da artan nefret söylemi eğilimlerinin 

nefret suçlarına dönüşebileceğine dikkat çeken BTATYD, 

Yunan devletinden Batı Trakya Türk toplumunun Türk 

etnik kimliğini tanıyarak, Batı Trakya Türklerinin marjinal-

leştirilmesine son vermesini istedi.

Toplantının ikinci günündeki çevrimiçi nefret söyleminin 

düzenlenmesine ilişkin hükümetler arası örgütlerin, dev-

letlerin, internet şirketlerinin ve sosyal medya platformla-

rının rolü ve sorumluluğu konulu üçüncü oturumda konu-

Uluslararası toplantı
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şan ABTTF, Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun 

Osmanlı’dan miras “Truva atları” olarak algılandığını ve 

bunun sonucu olarak ulusal birlik ve bütünlük ile kamu 

düzeni önünde engel olarak görüldüğünü aktardı. ABT-

TF, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerildiği 

bir dönemde Türk köyü Gökçepınar’da yapılan askeri 

tatbikatın medyada yer almasının ardından Batı Trakya 

Türk toplumu karşıtlığı ile bilinen bir internet sitesinde 

Batı Trakya Türklerinin açık hedef haline getirildiğini 

kaydetti.

Üçüncü oturumda konuşan Yunanistan, azınlıklara men-

sup kişilerin çevrimiçi nefret söylemi aracılığıyla hedef 

gösterilmesinin maalesef daha muhtemel olduğunu 

belirterek, Yunanistan’ın nefret söyleminin önlenmesine 

yönelik olarak ülkedeki yasaların uygulanmasında ge-

rekli tüm gayreti gösterdiğini, ülkedeki Müslüman azınlık 

mensuplarının insan haklarının ve 1923 Lozan Antlaş-

ması uyarınca belirlenen haklarının geliştirilmesi, saygı 

görmesi ve eksiksiz yerine getirilmesinin teminat altına 

alınması için çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

Azınlıklar için daha güvenli bir ortam oluşturulmasına 

yönelik olarak çevrimiçi nefret söyleminin ele alınma-

sında olumlu girişimlerin ele alındığı dördüncü ve son 

oturumda konuşan BTAYTD, BM ve AB organları tarafın-

dan yayımlanan insan hakları ihlalleri, yabancı düşman-

lığı ve hoşgörüsüzlük temalı raporların ve sivil toplumca 

dile getirilen endişelerin artan nefret söylemi eğilimleri ile 

mücadelede devletler için bir rehber niteliğinde olduğu-

nu ancak Yunan makamlarının ve Yunan İnsan Hakları 

Komisyonu’nun Batı Trakya Türk toplumu kuruluşlarının 

uyarı ve taleplerini dikkate almadığını kaydetti.

“Lozan Antlaşması’nda Azınlıkların Statüsü Boyutu” tartışıldı

”Avrupa Kamu Kuruluşu’nun 25 Ağustos Salı günü 
düzenlediği “Lozan Antlaşması’nda Azınlıkların Statüsü 
Boyutu” başlıklı webinarın genel değerlendirmesi:

 Avrupa Kamu Kuruluşu’nun düzenlediği “Lozan Antlaş-
ması’nda Azınlıkların Statüsü Boyutu” başlıklı çevrimiçi 
gerçekleştirilen webinara Yunanistan eski cumhurbaş-
kanı ve Atina Ulusal Kapodistrias Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi onursal öğretim üyesi Prokopis Pavlopulos 
ve Anayasa Hukuku öğretim üyesi Spiridon Vlahopulos 
konuşmacı olarak katılmışlardır. Pavlopulos ve Vlaho-
pulos konuşmalarında Batı Trakya’da yaşayan Türk 
azınlığın azınlık haklarından en geniş şekilde ve sorun-
suzca yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Konuşmacılar 
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın müftülük sorununu, sadece 
1990 yılında yasalaşan ve müftülerin atama yoluyla gö-
reve gelmesini sağlayan yasa ile değerlendirmiş, bunun 
öncesindeki uygulamalara değinmemişler ve Hristiyan bir 
ülke olan Yunanistanın müftüleri atamasına örnek olarak 
diğer Müslüman ülekelerdeki atama uygulamalarını 
göstermişlerdir. Kerem Abdürrahimoğlu tarafından 1913 

Atina ve 1920 Sevr Antlaşmalarının (Yunan Sevr’i) müftü 
seçimlerini öngören hükümleri üzerine yöneltilen bir 
soruya, o dönemdeki Yunanistan anayasasının bugünkü 
Yunanistan anayasasından farklı olduğunu ve buyüzden 
bugünkü Yunanistan anayasasına göre bu antlaşmaların 

uygulana-
bilirliğinin 
bulunma-
ması gibi 
anlamsız 
bir cevap 
verilmiştir.  

Buna 
paralel 

olarak konuşmacılar, Lozan Antlaşmasının Batı Trakya’da 
bırakılan bir dinsel Müslüman azınlıktan bahsederken, İs-
tanbul’daki azınlıktan ise milli Yunan azınlığı olarak bah-
settiğini iddia etmişler, Batı Trakya Türkleri’ne dayattıkları 
keyfi  kimlikleri, bu kez Lozan’ın bir parçası olan İstanbul 
Yahudi ve Ermeni azınlıklarına da dikte etmişlerdir. Öte 



yandan sabık cumhurbaşkanı 
Batı Trakya Türk azınlığının 
haklarının Yunanistan tara-
fından korunduğunu iddia 
ederken, azınlığın nüfusunun 
1923’den daha fazla olduğu 
örneğini vermiştir. Lozan 
döneminde 110 bin azınlık 
mensubu bulunduğunu bu-
gün ise rakamın 130 bin oldu-
ğunu ifade etmişlerdir. Bunun 
aksine İstanbul’daki Yunan 
azınlığın nüfusunun 125 bin-
den 2000’in altına gerilediğini 
1955 olaylarını ve 1963-64 
göçünü aktarmışlar ve bu 
konuda da “Bir Tutam Baha-
rat – Politiki Kouzina” fi lmine 
atıfta bulunmuşlardır. Buna 
ek olarak sabık cumhurbaş-
kanının yine Kerem Abdürra-
himoğlu tarafından yöneltilen 
Yunanistan’ın Avrupa Ulusal 
Azınlıkları Koruma Çerçeve 
Sözleşmesi ve Avrupa Ulusal 
ve Bölgesel Diller Şartı gibi 
sözleşmeleri imzalamaması 
ve Batı Trakya Türk azınlığı-
na keyfi  kimlik tayin etmesi 
üzerine yöneltilen sorulara, 
AB müktesebatından çıkar-
maya çalıştığı boşluklar ve bu 
boşlukların ardına gizlenerek 
insan hakları ihlallerini ört-
meye çalışmıştır. Son olarak 
da sabık cumhurbaşkanı 
azınlığın ifade özgürlüğün-
den faydalandığını ve devlet 
organlarıyla özgürce diyalog 
kurabildiğini belirtmesi üze-
rine Kerem Abdürrahimoğlu 
tarafından sorulan niçin Batı 
Trakya’yı ziyareti sırasında 
Türk azınlık temsilcileri ile 
görüşmediği sorusunu tam 
anlamıyla yanıtlamaktan 
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İnsan yapısı gereği yalnız başına yaşayamaz. Bir araya gelerek toplumları 

ve ulusları oluşturur. İnsanı insan yapan en önemli hususlardan birisi birlik ve 

beraberlik içinde yaşamasıdır. Ne var ki, birlik ve beraberliğin sağlanması için o 

toplumda yaşayan herkese bir takım yapıcı görevler düşmektedir. Bu görevlerin 

başında, herkesin kendi çıkarlarını bir yana bırakıp, toplumun menfaatlerini ön 

plana alması gelir. Birbirlerini rakip değil, dost olarak görmelidir. Bizler büyük-

lerimizden sevgi, saygı ve hoşgörü öğrendik. İnsanlarla iyi geçinmeyi öğrendik. 

Toplumumuzu ayakta tutan milli ve manevî değerlerimizi öğrendik. İnceliği, 

açık kalpliliği, gönül berraklığını ve iyilikseverliği öğrendik. Şefkat ve merha-

met ile muâmele etmeyi öğrendik. İnsan, fıtratındaki “Nankörlük” ve “Zalimlik” 

özellikleriyle, zaman zaman toplum içinde bozgunculuk çıkarır, kendisi gibi 

eşit şartlarda yaratılan insanları mali güç veya zorbalıkla esareti altına almaya 

çalışır. Bu tip insanları her köyde görmek mümkündür. Asla sizi olduğunuz gibi 

kabullenmezler, onlar gibi olmak zorundasınız. Bu kişiler kahve sohbetlerinde 

veya herhangi bir konu üzerinde tartışmaya girdiklerinde “…Ben ne istersem 

yaparım. Benim dediğim olur…” Karşı gelenin vay haline! Bu tür tehdit içeren 

lafl arı sarf ettiklerini hep duyarız. Duymasına duyarız da bunların dediklerine, 

orada bulunanlardan bir Allah’ın kulu çıkıp ta “Edep Yahu, nedir bu çığırtkan-

lıklar?” diyemiyor. Hal böyle olunca onlar da etrafta dikili çubuk bırakmıyorlar 

ve zalim izzetinde, mazlum zilletinde bu durum köylerimizde yıllardır aynı 

minval üzere devam edip gitmektedir. Teşbihte hata olmaz denir, evcilleştirilen 

Arada bir. . .

Asım
ÇAVUŞOĞLU

KÖY - KASABA 
KABADAYILARI 
(Bozguncular) 

“Celladına aşık olmuşsa bir millet, 

ister ezan ister çan dinlet, 

itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, 

Müstahaktır ona her türlü zillet!” 

Yusuf Şahin Ceritli
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bazı köpekler nasıl sahipleri için hep bir şeyler yapmaya 

programlanmışlarsa, bu kabadayılar da aynı şekilde ken-

dilerine verilen emirleri yerine getirmek için canla – başla 

çalışmaktadırlar. Tıpkı bizden çok daha üstün koku alma, 

işitme, fi ziksel üstünlük ve hissetme duyularını hiç düşün-

meden kullanmaya hep hazır olan köpekler gibi. Bir çok 

görevi insanlık adına hiçbir karşılık beklemeden yapan 

köpekler için kendilerini insanlığa adadıklarını söylemek 

hiç de yanlış olmayacaktır. 

Kabadayılar yalnız köylerde değil şehirlerde de vardır. 

Ancak bunlar ne yaparlarsa nezaket kuralları dahilinde 

yapmaktadırlar. 

Bilinmelidir ki, ahlâk ve maneviyatı zayıf insanların teşkil 

ettiği toplumların, zulüm ve adaletsizlik içine düşmesi, 

manevi ve ahlâki çöküntüye uğraması kaçınılmazdır. 

Bu gibi âdâb-ı muâşeretten bî – haber bazı seviyesiz 

kişileri düzeltmenin tek yolu bunları bir şekilde ıslah 

etmektir. Onların kalplerine Allah korkusunu yerleştirmek-

tir. Mazlum, haksızlığa uğrayan kişidir ki Müslim, gayri 

Müslim fark etmez, sahip olduğu bir şeyi daha güçlüler,  

kabadayılar tarafından zorla gasp edilirse o kimse, zulme 

uğramış, mazlum bir kişidir. Allahü Teâla, kuvvetlerin 

dağılımını başkalarına, güçsüz ve zayıfl ara baskı olsun 

diye değil, hikmetine uygun olarak sarf etsinler diye lûtuf 

etmiştir. Ancak ne yazık ki, inançlarının hem maddi hem 

de psikolojik olarak çöküntüye uğratıldığı kişilerin, şu an 

dahi sesini menfaat için çıkarmadığına şahit olduğumuz 

şahsiyetli insanları görmemiz mümkündür. Söz konusu 

insanlar, köyün kabadayısına karşı kendini mağdur gibi 

göstermek, bugünün şartlarında adam olmanın belki 

de adam olamamanın belirtisidir. Bir tarafta türlü türlü 

baskılara maruz bırakılan insanlar, diğer tarafta emelleri 

uğruna köyün kabadayılarına şirin gözükebilmek için her 

türlü fi ili işlemekten çekinmeyen iki yüzlüler…

 Ölüm döşeğinde yada yoksullukta yaşayan, yaşatanlara 

(kabadayılara) rahmet mi yoksa lanet mi okumalı diye 

düşünen mağdurlar… 

Söz konusu kişilerin işi – gücü köy sakinleri arasına 

ayrılık tohumları ekerek onları birbirine düşürmektir. Ata-

larımız ne demişler? “Bize bizden olur ne olursa”. Bunu 

bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Asıl üzücü olan 

cihet, olayların yaşandığı köylerde soydaşlarımızın birbir-

lerine düşman gözüyle bakmalarıdır. Ne kötü durumdur 

bu. Ahlakı çok bozuk bir kimsenin herhalde bir yabancı-

dan daha az zararlı olduğunu bilmeli ve son zamanlarda 

görülmeye başlayan yüzeysel düşünceleri zihinlerimizden 

silmeli, birbirimize güvenip dört elle sarılmalıyız. Aksi hal-

de felâket muhakkaktır Bu kabadayıların akıl hocaları çok 

iyi bilirler ki düşmanlıkların yaygınlaştığı, birlik ruhunun 

kaybolduğu toplumlar ancak böyle fi tnelerle güçsüzle-

şirler ve sonunda dağılırlar. Bozgunculuktan nemalanan 

bu gibiler, itibarsız ve adî maşa niteliğinde uşak ruhlu ve 

kıymet – i harbiyeleri olmayan zavallılardır. Köy sakinleri 

arasında kendi fi kirlerini, tek doğru olarak kabul ettirmeye 

çalışmaları ve kendileri gibi düşünmeyenleri tecrit etmele-

ri İngilizlerin, kendileri refah ve saâdet içinde yaşamaları 

için bütün dünya devletlerinde ve müstemlekelerinde fi tne 

ve tefrikalar çıkardıkları gibi; yani insanları parçalamak-

tan ve başta köyün görevlilerine karşı halkı isyana teşvik 

etmekten başka bir şey değildir. Bazı köylerimizde bu 

durum daha vahimdir. Gruplar teşkil edilmiş, taraf taraf 

olunmuştur. Köy sakinlerinde karşılıklı sevgi ve emniyet 

kalmamış. Baba oğulla, kardeş kardeşle küs olmuşlardır. 

Bizim kabadayılara değil birliğe ihtiyacımız vardır. Zira 

toplumları yaşatan, ilerleten ve yükselten köy kabadayı-

ları değil, birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlikten yok-

sun olan toplumların, dünya toplumları arasında istenilen 

yeri almasına imkân yoktur. Gerek günlük hayatımızda 

gerekse de toplumsal hayatımızda bu birlikteliğe çok 

önem vermemiz gerekir. Hele hele birbirimize karşı hiçbir 

zaman ön yargılı davranmamalıyız. Yargısız infazlar-

dan şiddetle kaçınmalıyız. Kişileri şaibeli göstermekten 

vazgeçmeliyiz. Yıkıcı değil, yapıcı olmalıyız. Batı Trakya 

Müslüman Türklerine yakışan da budur. 
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POŞPOŞ TEKKESİNE NE OLDU?

 eserlerimiz

1319 tarihli Edirne Salnamesi’ne göre, Postuboş Baba 

(Poşpoş) Ahmet Rıfai, Sultan Murad Hüdavendigar 

zamanının sayılı alimlerinden olup Osmanlı ordusuyla 

buralara gelmiş ve Gazi Evrenos Bey ile birlikte buraların 

fethinde büyük rol oynamış önemli bir zattır. Bir tekke, 

aşhane ve misafi rhane açmış, kendisi de vefat edince 

bu tekkeye defnedilmiştir. 1950’li yıllara kadar faal olan  

tekkede gelip geçenlere yemek verilmiştir.

Salname’de tekke hakkında şu bilgiler vardır: “Müşarün 

ileyh cennetmekân Sultan Murad Hüdavendigâr zamanın 

ulema ve meşayih-i kiramından  olup bu havalinin esna-yi 

fethinde Gazi ile birlikte Gümülcine’ye gelmiş ve burasını 

mesken  ittihaz 

ederek, vefat 

etmesiyle kasaba 

civarında mahall-i 

mahsusa defnedilmiştir. Başka bigûma yok ise de türbe-i 

şerif ve tekkesi ve misafi rhanesi küşadedir.”

Tekke haziresinde 17. Yüzyıla ait sanat değeri yüksek 

mezar taşları vardır. Ancak bunların bir kısmı çalınmış, 

diğer bir kısmı da kırılmıştır.

Poşpoş Tekkesi’nin bulunduğu alan 1980’li yıllarda konut 

yapımına alınmıştır. 1500 metrekare olan  Tekke müş-

temilatı 150-200 metre kare küçültülmüş ve bilindiği gibi 

Gazi Evrenos Bey’le bölgenin fethine katıldı

Tarihi

Poşpoş Tekkesi 1989 yılında Gümülcine Belediyesi tarafından yıktırıldı
Tekke haziresini 17. Yüzyıla 
ait mezar taşları süslemeye 

devam ediyor.
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1989 yılında Gümülcine Beleidyesi tarafından 

yıktırılmıştır. 

Gümülcine Belediyesi Meclisi’nin 198/2012 

sayı ve tarihli kararı ile Gümülcine Şehir Pla-

nı’nı yeniden düzenlenmiş ve Eski Cami’ye ait 

olan ve Nea Musinupoli bölgesinde yer alan 

Poşpoş Tekkesi’nin kamu yararına yapulacak 

inşaat özellikleri taşıdığına karar verilmiştir.  

İnşaat alanı %11, S.D. 0,11. İrtifa: 3,30+1.5m 

çatı

1989 yılında Poşpoş Tekkesi’ni yıktıran Gü-

mülcine belediyesi, 23 yıl aradan sonra aldığı 

karar ile bir nevi yaptıklrı hatayı düzeltme 

yoluna gitmiştir.

Ancak tekke binalarının temeli  her ne kadar  

2018 yılında atılmış ise de bundan ileriye gidi-

lememiştir. 2020 yılı itibariyle ortada sadece beton bir 

temel ile direkler vardır.

Osmanlı’nın Gümülcine’deki bir izi niteliğindeki Poşpoş 

Tekkesi gün geçtikçe  ne yazık ki yok olmaktadır. 

 

 

Tekke haziresindeki  Osmanlı dönemine ait mezartaşlarını 
bir kısmı kırıldı, bir kısmı da çalındı. 

Perişan haldeki Ahmet Rıfai’nin  (Poşpoş Baba) kabri  
restore edileceği günü bekliyor.

Yeni Tekke binası temeli atıldı, ancak inşaat 
bir türlü ilerlemedi. 

Tekke haziresinde Osmanlı dönemine 
ait mezar taşları kaderlerine terk edilmiş 

durumda.






