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Keşke!
İmparatorluklara simge olmuş Ayasofya, geçtiğimiz gün-

alimlerinden Poştuboş Baba (Poşpoş)- Ahmet Rıfai’nin

lerde müzeden tekrar camiye dönüştürüldü. Çok doğal

medfun olduğu Tekke, 1989 yılında Gümülcine Belediye-

olarak da Hıristiyan dünyası bu duruma üzüldü ve tepki

si tarafından yıktırılmasaydı da o dönemlere ait misaﬁr-

gösterildi.

hane, aşhane ve 17. Yüzyıla ait sanat eseri mezar taşları
tekrar Gümülcine’yi süslemeye devam etseydi!

Ancak, biz de üzülüyoruz!
Keşke!
Keşke!
1943 yılında İskeçe Pazar Yeri Cami ve Medrese yıkıldık1420 yılında, Amerika’nın keşﬁnden 80 yıl, İstanbul’un

tan sonra, 1972 yılında merkezi cami konumuna gelen

fethinden 33 yıl önce Dimetoka’da inşa edilen, Osman-

Tabakhane Camii 22 Aralık 1972 Cuma günü istimlak edi-

lı’nın Avrupa topraklarındaki ilk ve en eski camilerinden

lip aniden yıktırılıp, enkazı kaldırılmasaydı da bu nadide

Çelebi Sultan Mehmet Cami - Beyazıt Camii; ayakta ka-

eser bugün İskeçe’yi süslemeye ve Müslüman Türklerin

labilseydi, buğday anbarı olarak kullanılmasaydı, yanma-

ibadetlerinin yapılacağı bir yer olamaya devam etseydi!

saydı da bölgemizin turizmine ve soydaşlarımıza hizmet
verebilseydi!

Keşke!

Keşke!

Kavala’da Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı İbrahim
Paşa’nın yaptırdığı 16. Yüzyıl şaheserlerinden İbrahim

1360’lı yıllarda Gümülcine’yi fetheden Gazi Evrenos

Paşa Camii kiliseye çevrilmeseydi de, Kavala’nın turiz-

Bey’in vasiyeti unutulmayıp, Gazi Evrenos Bey İmareti

mine, İmaret, Kale ve Su Kemeleri ile birlikte çok daha

Kilise Müzesine dönüştürülmesiydi de Osmanlı’nın sos-

büyük katkılar sunabilseydi!

yal hayatından örnekleri görüp yarınki nesillere aktarabilseydik!

Keşke!

Keşke!

Osmanlı’nın Serez’deki 16. Yüzyıl eseri Zincirli Cami
arşiv binası olarak kullanılmasaydı da burasını ziyaret

Osmanlı’nın Batı Trakya’yı fethi esnasında orduya

eden insanlar atalarına bir dua okuyabilseyd!

katılan, Sultan Murad Hüdavendigar döneminin sayılı
(Devamı sayfa 11’de)
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Anma
“Batı Trakya Türk Azınlığı asla yalnız değildir!”
Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet, aramızdan ayrılışının 25. Yılında, 24
Temmuz 2020 günü Gümülcine’de anıldı. Törende, Türkiye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
mesajında, “Batı Trakya Türk Azınlığı asla yalnız değildir! Sahipsiz değildir!” Sözleri dikkat çekti.

DEB Partisi ve Sadık Ahmet ailesi-

Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı,

Özügergin’in Türkiye Başkanı Sayın

nin düzenlediği anma törenine; T.C.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Baş-

Recep Tayyip Erdoğan’ın aşağıdaki

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin,

kanı Sedat Hasan, milletvekili İlhan

mesajını okumasıyla başladı:

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat

Ahmet’i temsilen Sibel Osmanoğlu,

Ömeroğlu, Sadık

DR. SADIK AHMET

Ahmet ailesi, DEB

HAYATINI BATI

Partisi MYK ve

TRAKYA TÜRK

AP adayları, Batı

AZINLIĞI’NA ADA-

Trakya Türk Azınlığı

MIŞ GERÇEK BİR

Danışma kurulu

DAVA ADAMIYDI.

Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü İb-

“Merhum Dr. Sadık

rahim Şerif, İskeçe

Ahmet’in muhterem

S. Müftüsü Ahmet

ailesi, kıymetli müftü-

Mete, Mustafço-

lerimiz, DEB Partisi

va-Miki Belediye

saygıdeğer mensup-

Başkanı Rıdvan

ları, aziz kardeşle-

Deli Hüseyin, DEB
Partisi eski başkanı Mustafa Ali

Özügergin: “Bazı liderler, ait oldukları toplumların yaşamına kendileri bu dünyadan göçüp gittikten sonra da yön verirler.”

Çavuş, Yassıköy

rim!
Sizleri en kalbi
duygularımla ve mu-

– İasmos Belediye Başkanı Önder

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan

habbetle selamlıyorum. DEB Partisi

Mümin, Kozlukebir – Arriana Bele-

Ahmetoğlu, Rodop Türk Kadınlar

kurucusu Dr. Sadık Ahmet’i vefatının

diye Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu

Derneği Başkanı Hülya Emin, BA-

25. Sene-i devriyesinde bir kez daha

Makedonya Trakya Eyaleti Başkan

KEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı ve

rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Yardımcısı Ahmet İbram, Batı Trakya

G. Müdür Pervin Hayrullah, BİHLİM-

Mekanı cennet olsun. Allah gani gani

Türk Öğretmenler Birliği Başkanı

DER Başkanı Mehmet Emin Ahmet,

rahmet eylesin.

Aydın Ahmet, Batı Trakya Camile-

Dimetoka Müslümanları Derneği

ri Din Görevlileri Derneği Başkanı

Başkanı Süleyman Macır’ın yanısıra

Merhum Dr. Sadık Ahmet hayatını

Sadık Sadık, Yurtdışı Türkler Baş-

diğer davetliler katıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı’na adamış

kanlığı Danışmanı Recep Paçaman,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek tahsilliler

gerçek bir dava adamıydı. Gözünü
Etkinlik, T.C. Atina Büyükelçisi Burak

budaktan sakınmadan, Azınlığın
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durumunun iyileştirilmesi, ayrımcılı-

harcadığı, mücadele sancağını daha

ğa tabi tutulmaması, ahdi haklarının

da yukarıya taşımaya kararlıyız.

OLMASA DA, FİKREN HEP YANI-

korunması konularında son nefesine
kadar mücadele etti.

LİDERİMİZ FİZİKEN YANIMIZDA

Bu düşüncelerle merhumun aziz

MIZDA VE YÜREĞİMİZDEDİR.

hatırasına ve davasına sahip çıkan
Merhum Dr. Sadık Ahmet, cesaretiy-

tüm soydaşlarımıza şükranlarımı

“Bu yılki anma törenimizi pandemi

le, entelektüel birikimiyle, davasına

önlemi ve tedbirlerine uyarak ne

sadakatıyla Batı Trakya Türk Azınlı-

yazık ki kısıtlı bir şekilde gerçekleş-

ğı’nın gönlünde taht kurdu.

tiriyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın elde

Batı Trakya Türklerinin lideri ve par-

ettiği kazanımlarda, merhum Dr.

timizin kurucusu Dr. Sadık Ahmet’i

Sadık Ahmet’in verdiği mücadelenin

bir kez daha minnet ve şükranla

büyük payı vardır. Şayet bugün Batı

anıyorum. Liderimiz ﬁziken yanımız-

Trakya’daki kardeşlerimiz gelecek-

da olmasa da, ﬁkren hep yanımızda

lerine daha güvenli bakabiliyorsa,

ve yüreğimizdedir. Hayatının bir

şüphesiz bu Sadık Ahmet gibi dava

bölümünü mahkeme ve hapislerde

adamlarının çabası sayesindedir.

geçiren Dr. Sadık Ahmet’in hatırası
önünde bir kez daha saygıyla eğili-

Bizler de canımızdan bir parça
olarak gördüğümüz Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın durumunun iyileşmesi,
meselelerin çözülmesi ve refahın

yorum.
Asafoğlu: “Liderimiz ﬁziken
yanımızda olmasa da, ﬁkren hep

Batı Trakya Türklerinin davası kutsal

yanımızda ve yüreğimizdedir.”

bir davadır ve var olma mücadelesi-

artması için tüm imkanlarımızı

dir. Bu davanın kahramanı olan Dr.

seferber ediyoruz. Gerek ikili gö-

Sadık Ahmet asla unutulmayacaktır.”

rüşmelerimizde, gerek Yunanlılarla

iletiyorum. Rabbimden Dr. Sadık Ah-

gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve

met’e rahmet, başta muhterem eşi ve

gerekse uluslararası toplantılarda

çocukları olmak üzere ailesine sabrı

BİR İNSANIN IRKINI İNKAR ETMEK

sizlerin hak ve hukukunu savunmayı

cemil niyaz ediyorum. DEB Partisine

KADAR KÖTÜ BİR ŞEY YOKTUR

sürdürüyoruz.

mensup tüm kardeşlerime sağlık ve

BU DÜNYADA.

Görüşlerine yer verdi.

aﬁyet temenni ediyorum.
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
ASLA YALNIZ DEĞİLDİR!

“Bir insanın ırkını inkar etmek kadar
Recep Tayyip Erdoğan

kötü bir şey yoktur bu dünyada.” Sözleriyle konuşmasına başlayan DEB

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın meşru

Türkiye Cumhurbaşkanı.”

haklarının koruma konusundaki ahdi-

Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet:
“Yıllardır Batı Trakya Türk Azınlığı

mizi bugün bir kez daha tekrarlamak

“T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep

sadece dini ile anılan bir azınlık

istiyorum. Batı Trakya Türk Azınlığı

Tayyip Erdoğan’a, bu anlamlı gü-

olarak yaşatılmak istenince, bir Dr.

asla yalnız değildir! Sahipsiz değildir!

nümüzde bizleri mesajlarıyla yalnız

Sadık Ahmet çıktı ortaya. Kendisi

Milletimiz, ayrımcılığa ve adaletsiz-

bırakmadıkları için çok teşekkür

doktordu, cerrahtı, ama azınlığın

liğe karşı yürüttüğünüz haklı müca-

ediyorum.” Diyerek sözlerine baş-

sorunları ailesinden önce geliyordu.

delenizde, sizlerin daima yanınızdır.

layan DEB Partisi Başkanı Çiğdem

Biz her zaman ikinci plandaydık.”

Dr. Sadık Ahmet’in uğruna ömrünü

Asafoğlu:

İfadelerine ter verdi.
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koşullarda Batı Trakya Türklerine
BATI TRAKYA’DAKİ YEDİDEN

1990 yılında Batı Trakya’nın vefakar

liderlik ve rehberlik etmiş bir toplum

YETMİŞE BÜTÜN İNSANLARA

ve cefakar insanları mücadeleye

lideriydi. Sadece doğduğu topraklar-

MİNNETTARIM.

devam dediler. Müftülük sorunumuz

da değil, Anavatan’ın ve ötesinde,

vardı. Müftülük seçimi yaptılar. Batı

Türk Milleti’nin kalbinde müstesna bir

“Sadık Ahmet’in mücadelesini dostla-

Trakya’daki insanlarımız bu görevi

yer edindi.

rı olarak hepimiz biliyoruz.” İfadelerini

bana tevdi ettiler. Bizim mücade-

kullanarak konuşmasına başlayan

lemizin karşılığı olduğunu tahmin

Bu dünyadan giderken yanınızda

ediyorum. Batı

bir şey götüremezsiniz. Geride kalır

Trakya’daki yedi-

kubbede hoş bir seda. Yaptığınız

den yetmişe bütün

iyiliklerin, verdiğiniz hizmetlerin,

insanlara minnet-

esirgemediğiniz sevgi ve hoşgörünün

tarım.”

başkaları üzerindeki etkileri, sizin dışınızda varlığını sürdürmeye devam

Ahmet: “Yıllardır Batı Trakya Türk Azınlığı sadece
dini ile anılan bir azınlık olarak yaşatılmak istenince, bir Dr. Sadık Ahmet çıktı ortaya.”

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif,

DR. SADIK

ederse, işte o zaman unutulmazsınız.

AHMET, UFKUN

Bu da geride bıraktıklarınızın acısını

ÖTESİNİ DE

belki bir nebze haﬁﬂetebilir. Türki-

GÖREN, ZOR

ye’de o kadar çok yerin Dr. Sadık

KOŞULLARDA

Ahmet ismini taşıması da bundandır

BATI TRAKYA

ki biz, kadirşinaz bir milletiz. Biz,

TÜRKLERİNE

unutmayız.

LİDERLİK VE
REHBERLİK ET-

UMUTSUZLUK BİZE GÖRE DE-

MİŞ BİR TOPLUM

ĞİLDİR. BİZ, AZMİN, DOĞRUNUN,

LİDERİYDİ.

HAKKIN TARİHİNİ YAZMIŞ BİR
MİLLETİZ.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ni nasıl kurduklarını,

“Bu fani dünyadan Sadık Ahmet

seçimlere nasıl katıldıklarını anlat-

geçti. Koca bir çeyrek asır oldu

Dr. Sadık Ahmet’in yaşantısına

tı. Avrupa’dan gelen insan hakları

aramızdan ayrılalı. Ama bizler yine

baktığımızda; cesaret, azim ve

temsilcilerinin telkinleriyle bağımsız

buradayız. Çünkü unutmadık ve

fedakarlığın kendisiyle özdeşleştiğini

milletvekili hareketini başlattıklarını

unutmayacağız.” Görüşlerini ifade

görüyoruz. Ömrü, içinde yaşadığı

ve Sadık Ahmet’in meclise girerek

eden T.C. Atina Büyükelçisi Burak

topluma hizmetle, demokratik ve

haklarımızı savunduğunu söyledi ve

Özügergin,

siyasi düzlemde verdiği mücadeleyle

sözlerine şöyle devam etti: “Biz, 74

geçti. Karşılaştığı zorluk ve cefa-

gün Selanik Diavata hapishanesinde

“Unutmayacağız, çünkü bazı liderler,

lara rağmen, geri adım atmadı. En

Dr. Sadık Ahmet’le aynı odada kal-

ait oldukları toplumların yaşamına

umutsuz dönemlerde dahi sergilediği

dık. Orada beraber Kur’an okuduk,

kendileri bu dünyadan göçüp gittikten

dirayet, büyük takdir ve saygıyı hak

beş vakit namazlarımızı kıldık. Bu

sonra da yön verirler. Mustafa Kemal

etmenin ötesinde, bugün hala soydaş

arada Selanik Başkonsolosu bizleri

Atatürk’ün dediği gibi, “Yolunda yürü-

toplumuna yol gösterici olmaya

ziyarete geldi. İnsan haklarından

yen bir yolcunun yalnız ufku görmesi

devam etmektedir. Umutsuzluk bize

ziyaretçilerimiz oldu. Işık hanım ve

kaﬁ değildir, muhakkak ufkun öte-

göre değildir. Biz, azmin, doğrunun,

çocuklarımız zaman zaman bizleri

sini de görmesi lazımdır.” Dr. Sadık

hakkın tarihini yazmış bir milletiz.

ziyarete geldiler.

Ahmet, ufkun ötesini de gören, zor
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ANLAMAK ZOR DEĞİLDİR, AMA

Hepimiz salgın nedeniyle zor bir

Dr. Sadık Ahmet, uğruna mücadele

ANLATMAK ZORDUR.

dönemden geçtik ve halen de geç-

verdiği ve bugün burada bir örneği

mekteyiz. Kamu düzenine saygılı bir

sergilenen dayanışma ruhunun daim

Dr. Ahmet, aramızdan zamansız ay-

toplum olan Batı Trakya Türkleri, bu

olmasını diliyorum. Bu vesileyle

rıldı, ama yaşamına Azınlığa hizmet

bağlamda iyi bir sınav verdi; daya-

sizlerin ve ailelerinizin yaklaşmakta

adına çok şey sığdırdı. Azınlığın kim-

nışma ruhunu elden bırakmadılar,

olan Kurban Bayramınızı kutluyorum

salgınla

ve hatyırlara vesile olmasını temenni

mücadelede-

ediyorum.”

ki tedbirleri

Şerif: “Biz, 74 gün Selanik Diavata hapishanesinde Dr.
Sadık Ahmet’le aynı odada kaldık. Orada beraber Kur’an
okuduk, beş vakit namazlarımızı kıldık.”

uygulamaya

Programın sonunda da, Rodop mil-

gösterdikleri

letvekili İlhan Ahmet, TBMM Başkanı

özenle takdi-

Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm

ri hak ettiler.

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdı-

Bu dikkatli

şı Türkler Başkanı Abdullah Eren,

tutumu bir

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Batı

süre daha

Trakya Türkleri Dayanılşma Derneği

sürdürmemiz

Bursa Şubesi Başkanı Ali Emin Latif,

gerekecek

T.C. Ulaştırma ve Altyapı ve Bakanı

görünüyor.

Adil Karaismailoğlu, Kuzey Make-

Hep birlikte

donya Türk Demokratik Partisi Baş-

bu zor gün-

kanı ve milletvekili Beycan İlyas,CHP

leri geride

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

bırakaca-

BBP Başkanı Mustafa Destici, İYİ

liğinin tanınması, uluslararası hukuk

ğız. Gerek Büyükelçiliğimizin, gerek

Parti Genel Bakanı Meral Akşener,

bağlamında garanti altına alınmış

Gümülcine Başkonsolosluğumuzun

Saadet Partisi Genel Başkanı Saadet

tüm haklarının verilmesi ve herhan-

kapıları her zaman açıktır ki bunu

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Baş-

gi bir ayrımcılığa maruz kalmadan,

tekrar etmeme gerek yoktur.

kanı Gültekin Uysal,tarafından gön-

huzur ve barış içerisinde bir arada

derilen mesajlar okundu ve bazıları

yaşamanın ötesinde gündemi bulun-

Batı Trakya Türkünün davasına sağ-

madığını anlamak zor olmasa gerek.

ladığı müstesna katkılardan dolayı

Anlamak zor değildir, ama anlatmak

merhum Dr. Sadık Ahmet’i tekrar

zordur. İşte Dr. Sadık Ahmet’in hayatı

saygı ve rahmetle anıyorum. Bu ve-

bunu anlatmaya çalışarak geçmiştir.

sileyle bu organizasyonu yapan DEB
Partisi Başkanı Sayın Çiğdem Asa-

Biz, Anavatan Türkiye olarak, Batı

foğlu’na, ayrıca etkinliğe sağladıkları

Trakya Türklerinin uluslararası

destekten ötürü kıymetli müftüleri-

hukuktan kaynaklanan haklarını,

mizin şahsında tüm azınlık kurum

AB standartları ve çağdaş, evrensel

ve kuruluşlarıyla soydaşlarımıza

ölçülere uygun bir şekilde kavuştu-

teşekkür ediyorum. Sayın Başkonso-

rulmasını talep etmeye ısrarla devam

losumuzu da çalışmalarından dolayı

edeceğiz. Bunun kimseyi rahatsız

takdir ettiğimizi belirtmek isterim.

etmemesi gerekir.
Sözlerimi sonlandırırken, merhum
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görsel olarak da izlendi.

Anma
15 Temmuz Şehitleri Gümülcine’de Anıldı!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle kutlandı ve şehitler için dualar okundu. Törende, Başkonsolos Ömeroğlu’nun “Yunanistan’ın da
FETÖ’yle mücadelemizde ülkemizin yanında yer almasını bekliyoruz. Bununla birlikte, Yunanistan’a
kaçarak Dedeağaç’a inen helikopterde bulunan 8 darbecinin, ülkemize iadelerinin halen gerçekleşmemiş olmasını talihsizlik olarak nitelendiriyoruz.” Sözleri dikkat çekti.

Törene; T.C. Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Batı

KAHRAMAN VA-

Trakya Türk Azınlığı

TANSEVER ŞEHİT-

Danışma Kurulu Baş-

LERE ALLAH’TAN

kanı ve Gümülcine

RAHMET, GAZİLE-

S. Müftüsü İbrahim

RE ACİL ŞİFALAR

Şerif, İskeçe S.

DİLİYORUZ.

Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe milletvekili

“Türk Silahlı Kuvvet-

Burhan Baran, Doğu

leri içerisine sızmış

Makedonya – Trakya

bir FETÖ terör çetesi

Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram,

Hain kalkışmayı Türk Milleti 251 şehit vererek engellemiştir.

mensubu bir güruhun 2016 yılının 15

Eyalet meclis üyesi

sabık milletvekili Ahmet Hacıosman,

Tarkan Murtaza, Yassıköy Belediye

Encümenler Birliği Başkanı Ercan

millet iradesiyle seçilmiş meşru T.C.

Başkanı Önder Mümin, Kozlukebir

Ahmet, Gümülcine Belediyesi meclis

Cumhurbaşkanını ve hükümetini

Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,

üyeleri Emre Ahmet ve Hasan Ha-

ortadan kaldırmak, anayasal düze-

BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı,

san, BİHLİMDER Başkanı Mehmet

ne son vermek ve siyasi emellerine

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği

Emin Ahmet katıldılar.

uygun bir düzen kurmak maksadıy-

Başkanı Aydın Ahmet, Gümülcine

Temmuz gecesi,

la, başlattıkları kalkışmanın seneyi

Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat

Pandemi dolayısıyla az sayıda

devriyesinde bu terör çetesini bir kez

Hasan, Batı Trakya Camileri Din

davetlinin katıldığı etkinlikte, maske

daha nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.”

Görevlileri Derneği Başkanı Sadık

ve mesafe koruma gibi önlemlerin

Sözleriyle konuşmasına başlayan

Sadık, İskeçe Türk Birliği Başkanı

alınması dikkat çekti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma

Ozan Ahmetoğlu, DEB Partisi Genel

Kurulu Balkanı ve Gümülcine S.

Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı

Tören şehitler için bir dakikalık saygı

Müftüsü İbrahim Şerif, konuşmasını

Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-

şöyle sürdürdü:

Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı,

sıyla başladı.
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“Kahraman askerlerin, polislerin ve

OLARAK VERİLMESİ ÖNEM ARZ

Batı Trakya Türkleri olarak, Anava-

Türk Milleti’nin demokrasiye ve va-

ETMEKTEDİR.

tan’ımız Türkiye’de meydana gelen

tanlarına sahip çıkma adına verdikleri

bu darbe girişimi bizleri derinden

yiğitçe mücadele sonucunda bu hain

Dine hizmet ediyor gibi görüne-

üzmüştür. Aynı zamanda bu alçakça

kalkışma durdurulmuş ve bastırıl-

rek, yıllarca menfaat devşirenlerin

girişim sonrası, yurt dışına kaçan

mıştır. Bu mücadele esnasında 251

emellerinin boşa çıktığını 15 Temmuz

hainlere bazı devletler sahip çıkması,

kahraman Türk evladı şehit düşmüş

gecesinden almamız gereken en

ülkemiz Yunanistan’a sığınanların

ve binlerce Türk evladı da gazi

iade edilmemesi de düşündürücü bir

olmuştur. Bu vesileyle kahraman va-

olaydır.

tansever şehitlere Allah’tan rahmet,
gazilere acil şifalar diliyoruz.

Bu vesileyle bu alçak kalkışmayı
tekrar kınıyor, geçmişten günümüze

Anavatan’ımızın bekasını savunmak

vatan uğruna canını feda eden aziz

için şehit düşen ve gazi olan vatan-

şehitlerimizi rahmetle, kahraman

severler, Türk dünyasında olduğu

gazilerimizi minnet ve şükranla yad

gibi, Batı Trakya tarafında da hiçbir

ediyoruz.”

zaman unutulmayacak ve minnetle
anılacaktır.
ALÇAK KALKIŞMADA, HEMŞEH-

Şerif: “Terör çetesini bir kez daha
nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.”

RİMİZ GAZETECİ MUSTAFA CAMBAZ’I DA ŞEHİT VERDİK

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, konuşmasına, “Covid 19
salgını dolayısıyla kısıtlı katılımla
gerçekleştirdiğimiz anma törenimize

önemli mesaj şu olmalıdır: Eğitim

iştirak edemeyen tüm diğer vatan-

sisteminin insan yetiştirmede özellik-

daşlarımızın, soydaşlarımızın ve

Ayrıca bu alçak kalkışmada, hem-

le de din eğitiminin ne kadar önemli

dostlarımızın da yanımızda oldukları-

şehrimiz gazeteci Mustafa Cambaz’ı

olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

nı biliyoruz.

da şehit verdik. Batı Trakya’nın gu-

Eğitim sisteminin milletin temel de-

ruru olan şehidimizin mekanı cennet

ğerlerine uygun olarak planlanması,

FETÖ tarafından planlanan, örgütün

olsun. Kendisine Allah’tan rahmet ve

din eğitiminin, dinin sahih kaynakları

ordumuz içine sızdırılmış mensupları

Türk Milleti’ne başsağlığı diliyoruz.

ile doğru ve sahih olarak verilmesi

tarafından silahlı kuvvetlerin emir ko-

önem arz etmektedir. Ne yazık ki bu

muta zinciri dışına çıkılmak suretiyle

Anavatan’ımız T.C.’de bir daha böyle

ihanet çetesinin kullandığı en önemli

gerçekleştirilen, 251 vatandaşımızın

bir durum yaşanmamasını, Anava-

kavramlar dine ait olan kavramlardı.

şehit olmasına ve iki binden fazla va-

tan’ımızın ilelebet payidar kalmasını

Bu sebeple, toplum hayatına uyum

tandaşımızın yaralanmasına neden

Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

sağlama, kişilik kazanma, iyi bir in-

olan 15 Temmuz darbe girişiminin

san ve iyi bir vatandaş olmak, ancak

üzerinden dört yıl geçmiştir.

iyi bir eğitim sayesinde olmaktadır.
EĞİTİM SİSTEMİNİN MİLLETİN

Ancak, bu kanlı kalkışma girişiminin

TEMEL DEĞERLERİNE UYGUN

ÜLKEMİZ YUNANİSTAN’A SIĞI-

acı hatırası halen belleklerde tazeli-

OLARAK PLANLANMASI, DİN

NANLARIN İADE EDİLMEMESİ DE

ğini korumaktadır.” Görüşlerini ifade

EĞİTİMİNİN, DİNİN SAHİH KAY-

DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR OLAYDIR.

ederek başladı.

NAKLARI İLE DOĞRU VE SAHİH
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Ömeroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

Tabiatıyla, Yunanistan’ın da FETÖ’yYUNANİSTAN’IN DA FETÖ’YLE

le mücadelemizde ülkemizin yanında

MÜCADELEMİZDE ÜLKEMİZİN

yer almasını bekliyoruz.

TÜRK DEMOKRASİSİNE KASTE-

YANINDA YER ALMASINI BEKLİ-

DİLMİŞ VE ANCAK KASTEDENLER

YORUZ.

Bununla birlikte, Yunanistan’a kaça-

MİLLETİN DİRENİŞİ KARŞISINDA
BAŞARISIZ OLMUŞLARDIR

rak Dedeağaç’a inen helikopterde
FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla

bulunan 8 darbecinin, ülkemize

mücadele Bakanlığımızın en öncelikli

iadelerinin halen gerçekleşmemiş

“15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün

gündem maddelerinden biri olmayı

olmasını talihsizlik olarak nitelendi-

devletimize yönelik yarattığı büyük

sürdürmektedir.

riyoruz. Darbeci hainlerin iadeleri ve

tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdi-

ülkemizde yargılanmaları hususun-

din bertaraf edilmesinde en büyük

Bu çerçevede yabancı muhatapla-

daki kararlılığımız sürmektedir.

pay, kendi iradesi üzerinde bir güç

rımızla yaptığımız

tanımadığını, devletini ve demokratik

tüm temaslarda,

kazanımlarını korumak için hayatını

FETÖ’nün faaliyet

vermeye hazır olduğunu ortaya ko-

gösterdiği diğer

yan Türk halkına aittir. En öz şekliyle

ülkeler bakımından

ifade etmek gerekirse, Türk demok-

da güvenlik tehdidi

rasisine kastedilmiş ve ancak kas-

olduğu somut örnek-

tedenler milletin direnişi karşısında

leriyle vurgulanmak-

başarısız olmuşlardır.

tadır.

Menfur darbe girişimi sırasında siz

Girişimlerimiz

değerli soydaşlarımızın desteğini

sonucunda, çeşitli ül-

ancak kastedenler milletin direnişi karşısında

de yakından hissettik. Bu vesileyle,

keler ve uluslararası

başarısız olmuşlardır.”

darbe girişimine büyük bir cesaretle

kuruluşlar, FETÖ’yü

karşı koyarken şehit düşen merhum

terör örgütü olarak

Mustafa Cambaz’ın aziz hatırası

ilan etmişlerdir.

Ömeroğlu: “Türk demokrasisine kastedilmiş ve

önünde saygıyla eğiliyorum. Mer-

Bu duygu ve düşüncelerle, demokra-

hum Mustafa Cambaz, Batı Trakyalı

siye ve ülkelerinin istikbaline kahra-

soydaşlarımızın sözkonusu darbe

manca sahip çıkarken yaşamlarını

girişimine karşı gösterdikleri direncin

kaybeden aziz şehitlerimizi bir kez

de bir nevi sembolü olmuştur.

daha rahmetle anıyor; Gazilerimize
minnet duygularımı ifade ediyor,

FETÖ’yle mücadelemiz içerde

mevcut zor şartlarda bizimle birlikte

ve dışarda devam etmektedir.

olduğunuz için de siz dostlarımıza

Bu mücadeleyi yürütürken hukuk

teşekkürü ayrıca bir borç biliyorum.”

devleti kavramına da azami ihtimam
gösterilmektedir. Aynı şekilde, başta
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
olmak üzere, uluslararası yükümlü-

Tören İskeçe S. Müftüsü Ahmet Me15 şehitleri için duayı İskeçe S.
Müftüsü Ahmet Mete yaptı.

te’nin yaptığı dua ile sona erdi.

lüklerimiz de dikkate alınmaktadır.
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Demokrasinin Beşiğinde
Demokrasiyi Özümsemenin
Güçlüğü
Yunanistan’da demokrasinin doğuşu, ya da ilk olarak uygulanışı antik çağda
şehir devletlerinde görülmüştür. Doğrudan demokrasiye çok yakın olan bu sistem literatürde “Atina demokrasisi” olarak da anılır. Teoride tüm yurttaşlar eşittir,
fakat o günün koşullarında KADINLAR, köleler ve o şehir devletinde doğmamış
olanlar oy hakkına sahip değillerdir.
Antik çağdan uzay çağına binlerce yıl geçmiş, pek çok gelişme yaşanmış,
zaman zaman demokratik rejimler sekteye uğrasa da demokrasinin en ideal

GÖRÜŞLER

rejim olduğunu kavrayan siyasi elitler nihayetinde yeniden demokratik değerleri

DÜŞÜNCELER

Modern Yunanistan’da kadınların demokratik hayata katılımı, siyasi haklardan

benimsemişlerdir.
yararlanması ise ancak 1952 yılında gerçekleşebilmiştir. 1952’den günümüze yaklaşık 70 yıl geçmiş ve bugün hala demokratik değerler sorgulanıyorsa

Pervin
HAYRULLAH

bu ülkede siyasi elitlerin demokrasiyi özümsemesi henüz gerçekleşememiş
demektir.
Yunanistan’da 1952 yılında Türk azınlık için oldukça önem arz eden bir gelişme
yaşanmıştır. Dönemin Kral ve Kraliçesinin katkılarıyla, Türk-Yunan dostluğunun bir göstergesi olarak Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi açılmıştır. Açılışına
da bizzat Kral ve Kraliçe ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal

“...Cumhurbaşkanı
seçilen Ekaterini Sakellaropulu tüm kadınlar
için gurur duyulacak
bir örnek olmuştur. Batı

Bayar katılmışlardır. 1950’li yıllardan sonra değişen siyasi atmosfer, dostluk
rüzgarlarının yerine zaman zaman fırtınalar estirmiş, bölge insanını Türküyle,
Yunanıyla (ya da kendini hangi sıfatla tanımlıyorsa) tedirgin, huzursuz eden bir
yapıya dönüştürülmüştür.
Türk azınlık kimliği yerine empoze edilmeye çalışılan yeni kimlikler, muhafazakar – yenilikçi çatışmalarının körüklenmesiyle akıp giden onca yıl bu topluma

Trakya için Sayın Sakel-

ne kazandırmıştır? Bunu tüm parametreleri göz önünde bulundurarak değerlen-

laropulu’nun apayrı bir

dirmek gerekir.

önemi vardır. Yunanis-

Batı Trakya, tam bir demokrasi, hoşgörü merkezi olabilecekken neden buradaki

tan’da ilk defa bir kadın
Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Batı Trakyalı
olması çok önemlidir...”

insanlardan farklı sesler çıkmaktadır? Bu farklı ses çıkarak insanları dinlemek,
en azından söylediklerine bir kulak vermek, siyasi elitlere ne kaybettirebilir ki?
Her seçim öncesinde ziyaret edilen azınlık kurumları, Türkçe yayınlanan broşürler, seçim sonraları, ya da normal zamanlarda neden unutulur? Bu unutmalar ülke demokrasisi için nasıl sonuçlar ortaya çıkarmaktadır?
Modern Yunanistan’ın yaklaşık 200 yıllık tarihi göz önüne alındığında en üst
yönetiminde sadece iki kadın bulunmuştur. Günümüzden tam 100 yıl önce kısa
bir süre, sadece 32 gün hüküm süren Kraliçe Olga Konstantinovna (17 Kasım
1920-19 Aralık 1920) sonrasında, 13 Mart 2020 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı seçilen Ekaterini Sakellaropulu tüm kadınlar için gurur duyulacak bir
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Başyazı’nın devamı
örnek olmuştur. Batı Trakya için Sayın Sakellaropulu’nun apayrı bir önemi vardır. Yunanistan’da ilk

Keşke!

defa bir kadın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Batı

2010, 2011, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Batı Trakya

Trakyalı olması çok önemlidir. Fakat, bölgenin

Camileri Din Görevlileri Derneği’ne izin verilseydi de hala

tüm değerlerini bilen, hassasiyetini, farklılığını

amaçları dışında kullanılan; Serez Zincirli Camii’nde, Tri-

görmesi gereken biri olarak Sayın Sakellaropulu

kalada’ki Kurşunlu Camii’nde, Yanya’daki Fetih Camii’nde,

da Batı Trakya Türklerini yok saymış, görmezden

biz Müslümanlar olarak bir Cuma namazı kılabilseydik!

gelmiştir. Sosyal medya paylaşımında azınlık
mensubu kadınlarla görüştüğünü paylaşmış – bu
tabiki de hem görüşenler, hem de toplum açısından önemli – olsa da Türk azınlığın yegane
siyasi partisi olan, adıyla müsemma, Dostluk,
Eşitlik, Barış Partisinin, duruşuyla, yürekliliğiyle
tüm kadınlara ve ülkedeki siyasi partilere örnek

Keşke!
Selanik’te 1468 yılında ibadete açılan Hamza Bey Camii’nde 1982 yılına kadar erotik ﬁlmler oynatılmasaydı da biz
Müslüman Türkler bu utancı yaşamasaydık.
Keşke!

olabilecek, kadın başkanı Sayın Çiğdem Asafoğlu ile görüşmemesi, Batı Trakya Azınlığı Yüksek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 1458 tarihinde Fatih

Tahsilliler Derneği’nin görüşme çağrısını, İskeçe

Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı kabul edilen Fethiye

Muzaffer Salihoğlu Encümen Heyetinin görüş-

Camisi ibadete açılabilseydi de binlerce Müslüman sergi

me çağrısını dikkate almayışı çok manidardır.
Bir bölge ziyaretinde, o bölge halkının yaklaşık
%50’sinin yok sayılması gerçek manada bölgeye
yapılan bir ziyaret midir? Bu da tıpkı 1950 ve 60’lı
yılların arşivlerini değerlendiren araştırmacılar gibi
yıllar sonra bugünleri değerlendirecek ve “yok sa-

salonu yerine bu camiye gidebilseydi. Böylece Atina da
Avrupa’nın camisiz tek başkenti olmaktan kurtulsaydı!
Keşke!
Mora Yarımadası’ndaki Müslümanlar katledilmeseydi de;
bir zamanlar hapishane, kahvehane ve sergi salonu olarak

yılan” bir toplumun “sessiz” haykırışlarını duyacak

kullanılan, 16. Yüzyıl eseri Menevşe (Monevasya) Camii’n-

araştırmacıların tezlerine konu olacaktır.

de namaz kılabilselerdi!

Ünlü düşünür Voltaire’e atfedilen, onun sözü
olarak kayıtlara geçmiş bir vecize “Fikirlerinize
katılmıyorum ama ﬁkirlerinizi ifade edebilmeniz
için canımı bile veririm,” der. Batı Trakya Türklerinin kimliğini kabul etmemek, onları yok saymak,
Batı Trakya’da Türk varlığı gerçekliğinin üstünü
örtemez.
Sayın Cumhurbaşkanı, Siz Batı Trakya Türklerini
yok saysanız da, bölge ziyaretleriniz de görmezden gelseniz de, Sizin ve atalarınızın da çok iyi

Keşke!
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de fethettiği Rodos’ta
bulunan Süleymaniye Medresesi ve Süleymaniye Camii
ibadete açık olsa da burada yaşayan yaklaşık 3.500 Müslüman ibadetlerini yerine getirebilse!
Drama’da, Yanya’da, Trikala’da, Larissa’da, Navarin’de,
Midilli’de, Arta’da, İstanköy’de, Sakız’da, Girit’te, Karaferya’da...

bildiği bir gerçeklik, bu coğrafyada tarih boyunca
Türk varlığının olmasıdır. Batı Trakyalı bir Türk

Keşke!

kadını ve insan hakları savunucusu olarak , Yuna-

Keşke!

nistan’ın en üst makamında bir kadın olmasından

Keşke!

son derece mutluyum.
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Kaybettiklerimiz

Öğretmen Mehmet Karabekir’i kaybettik!
Batı Trakya Türklerinin

1955-1960 yılları arasın-

eğitimine damgasını

da Kızılağaç köyünde

vurmuş, eski yazıyla

yeni harf-eski harf çatış-

okumuş, fakat yeni

maları altında öğretmen-

yazıyla öğrencilerini

liği sürdürdü.

okutan; yenilikçi düşüncelere hep önem veren,

1961-62 döneminde

okumayı çok seven, çok

Menetler köyü ile yıllık

değerli öğretmenimiz

2.000 kg. buğday karşı-

Mehmet Karabekir’i 87

lığı anlaştı.

yaşında olduğu halde 1
Temmuz 2020 sabahı

1964-65 eğitim öğretim

kaybettik. Cenazesi

yılında bu sefer Hacıköy

aynı gün ikindi vakti

ile yılda 10.000 drahmi

Menetler köyünde def-

karşılığında anlaşma

nedilecektir.
Öğretmen Mehmet
Karabekir

Eski yazıyla okumuş, fakat yeni yazıyla okutmuş; ileri ve
yenilikçi düşüncelere sahip Mehmet Karabekir hiç bir zaman unutulmayacaktır.

sağladı. Burada da eski
yazı- yeni yazı çatışmasının içinde kaldı. 19 yıl
bu köyde öğretmenlik
yaptı. Hizmet yılları 30

Öğretmen Mehmet Karabekir, 1933 yılında Rodop ilinin

yıl olduğunda sağlığı da elvermeyince öğretmenlikten

Kızılağaç köyünde doğdu. 1946 yılında Yunan İç Savaşı

ayrılmak zorunda kaldı.

çıkınca ailece Menetler köyüne inmek zorunda kaldılar.
İlkokulu Kızılağaç ve Menetler köylerinde yeni harﬂerle

Karabekir öğretmen son yıllarda bir de “İşte Benim Haya-

tamamladı.

tım” adlı bir de kitap yayınladı.

1949-50 yıllarında Gümülcine’de Medrese açılınca bura-

1 Temmuz 2020 sabahı vefat etti.

ya kaydını yaptırdı. 1952-53 döneminde mezun oldu.
Çok ince düşünceli, yüksek karakterli Mehmet Karabekir
Hane başına iki teneke çavdar (Kızılağaç o yıllarda 80

öğretmenimize Allah’tan rahmet ve ailesine de başsağlığı

haneydi) karşılığı Kızılağaç köyünde hem öğretmen hem

diliyoruz.

de hoca olarak göreve başladı. Ankara ve Selanik’te
olgunluk kurslarına katıldı.
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Anılar
Öğr. Mehmet Karabekir, 2006 yılında bize anılarını şöyle anlatmıştı:

Öğr. Mehmet KARABEKİR:
“Minaidis, eski yazı, eski değildir, eskimez yazıdır!
Bölgemizde eskiyi seven iki kişi varsa biri de
benim!” dedi.”
1933 yılında Rodop iline bağlı

metrenin katları, metre kare,

Kızılağaç köyünün Yukarı Mahal-

metre küp gibi ölçüleri hep orada

le’sinde dünyaya geldim. İlköğre-

öğrendim. Hocamı bugün hayırla

nimimi doğduğum mahallede ve

yâd ediyorum.

Menetler köyünde tamamladım.

1949-1950’lerde, Medrese’nin

Kızılağaç köyü Aşağı ve Yukarı

ilk açılış yıllarında, ben de bu-

mahalle olmak üzere iki kısımdan

raya başladım. Hocalarım o

oluşuyordu. İki ilkokul, iki de mes-

günün bilgili, İstanbul’da okumuş

cit vardı. Köyün orta yerinde de

müderrisleriydi; Mehmet Efendi

sadece Bayram ve Cuma namaz-

gibi. Kendilerini rahmetle anıyo-

ları kılınan bir cami bulunuyordu.

rum. 1952-1953 yıllarında me-

Annem ve babam okumamı çok

zun oldum. Kızılağaç köyü beni

isterlerdi. Bana devamlı olarak

sabırsızlıkla bekliyordu. Okul ve

“bizim sülâlemiz hocadır” derlerdi.

mescit kapalıydı. Halk toplandı

Büyük dedelerimizden biri Edir-

ve anlaştık. On iki ay çifte vazife,

ne’de kırk yaşına kadar okumuş

hane başına ikişer teneke çavdar,

ve okutmuş. Annesi “gelmezsen

kırk haneden eder seksen tene-

hakkımı helâl etmem!” demiş.
Gelmiş ve Kızılağaç’ta medrese

Mehmet Karabekir öğretmen olduğu
yıllarda.

ke. Çalışma iznimi aldım. Okul,
mescit aynı çatı altında, okul ise

kurmuş, talebe okutmuş. Vefa-

sadece otuz metre kare. Döşeme-

tında, kurduğu medrese odaları

siz, tavansız alçak bir oda. Okulu

yıkılmış. Bu binaların harabeleri bugün dahi durmaktadır.

açtığımda, beş ile on beş yaş arası kırk beş öğrenci okula

Kitaplarını ise iki katır yükü ile Gümülcine’ye götürmüşler.

geldi. Sınıf olarak ise hepsi bir aradaydı. Meşe tahtala-

1948-1950, İç Savaş yıllarında bütün Balkan köylerini

rından iki uzun sıra yaptık. Muhacirlik yıllarında okul yüzü

askeri şemsiye altına aldılar. Ailem Menetler köyüne yer-

görmemiş on beş yaşında delikanlılara ve beş yaşındaki

leşti. Ben koca bir delikanlı olarak okula devam ettim.

yavruları okutacaktım. O günün şartlarında ne defte-ri-

Öğretmenim, zeki, bilgili ve aydın görüşlüydü. Kendisi

miz, ne de kalemimiz vardı. Küçükleri okutması kolaydı,

Karacaoğlan’da meşhur Salih Efendi’den ders almıştı.

fakat büyüklere ne yapabilirdim? Zaten okulda kalacak-

Benim ilerideki meslek hayatımda büyük etkisi olacak

ları bir iki aydı. Okulda, o günün zor şartlarında, okumak

bir insandı. Ben kendisinden bütün dersleri yeni harﬂer-

ve yazmak sadece eski harﬂerle oluyordu. Bu olumsuz

le okudum. Yeni Türkçe, Matematik, Geometri şekilleri,

koşullar altında çocuklara bir şeyler öğretmeye çalıştım.
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Okulda çocuğa “ile-ride ne olmak ister-sin?” dediğinizde, genelde “öğretmen” cevabını alırsınız. Benim hayalim
de öğretmen olmaktı. İlk sene iki çocuğumuz mezun

Sakın ola ki Yeni Türkçe (Lâ dince - dinsizce) göstermiş
olmayayım! Bu tür baskılar altında yıllarca çalıştım.
O günlerde Türkiye’den gelen Türkçe kitapları Gümülci-

oldular ve diplomalarını aldılar. Demek ki hayalim gerçek-

ne Cemaati verirdi. Parça başına ikişer, üçer drahmi depo

leşmişti. Öğretmen olmuştum artık. Diplomaları verir-ken

kirası alınırdı.

dünyalar benim oldu. Diplomalardan birini avukat Adem

Kendime pantolon alamazdım. Annemin dokuduğu elbi-

Bekiroğlu’na, diğerini de (şimdi

seleri giyer ve lastik ayakkabısı

Avustralya’da) Mehmet Hacıoğ-

taşırdım. O yoksulluğa rağmen,

lu’na verdiğimi bu gün bile hatırla-

çocuklara kendi paramla kitaplar

maktayım.

alırdım. Bir sabah okula girdim.

1955’te Türkiye ile Yunanistan

Çocukların önlerinde kitapla-

arasında Kültür Anlaşması imza-

rı yoktu. “Kitaplarınızı neden

landı. Anavatan Türkiye, Azınlığın

çıkarmıyorsunuz?” dediğimde,

Türkçe tedrisat yapmasını teklif

çocukların biri ağlayarak, haya-

ediyordu.

tım boyunca unutamayacağım

Müfettiş Minaidis (Türki-

şu cevabı vermişti: “Babam, “ben

ye-Niğde doğumlu, 15 yıl İstan-

senin için Cehennem’e gitmem”

bul’da öğretmenlik yapmış ve

dedi! Kitapları sobaya attırdı!”

Osmanlıca bilen biriydi) bir gün

Bütün çocuklardan aynı yanıtı

Sirkelli nahiyesine bağlı bütün

almıştım.

dağ kolu öğretmenlerini Sirkelli

Yeni Türkçe’ye karşı bazı

Merkez Okulu’na davet etti. Bir

kişilerin çalışmaları vardı. Komşu

gün boyunca seminer yaptı.

köyde çalışan O.S.(Hala yaşıyor)

Bizlere Türk Hükümeti’nin ar-

Cuma günleri camiye gelir ve

zusunu iletti. Dedi ki: “Eski yazı

verdiği vaazda “evlâdını latince

eski değildir, eskimez yazıdır!
Bölgemizde eskiyi seven iki kişi
varsa, biri de benim!” dedi. Güya
bizlere yeni yazıyı tavsiye ediyor!
Halbuki okula her teftişe geldiğin-

Lise yıllarından sonra kaybolan, onun adı
anıldığında gözyaşlarını tutamayan ve
bir daha kendisinden haber alınamayan
oğlu Fahri v.d. aile bireyleri.

okutan ana-baba, Cehenemin
ortasında Gayya kuyusu var,
öldüğünde oraya gidecek!” derdi.
Kitap yakmayı duyunca şok
oldum. Olay bana o kadar

de çocuklara eski okuma (kıraat)

dokundu ki; hala bugüne bugün

hediye getirirdi.

unutamıyorum. Ruhuma işledi,

Ankara’ya üç, Selânik’e de iki sene olmak üzere olgun-

sağlığımı etkiledi. Çocukların o kıymetli yıllarına hala

luk (mesleği tekâmül) kurslarına katıldım. Yeni metotlar

acıyorum. Çünkü öğrenmek okulda olan bir şey ve bu

gösterildi; “Dekroli” metodu gibi.

dünya içindir, öbür dünya için değil. Siz okuldan dip-loma
aldıktan sonra, bakar kör olacaksınız. Ne bir kitap ne de

1955- 1960 yıllarında, Kızılağaç köyünde yeni Türkçe’yi ananın dilini kuruturlardı! Köyde karakol vardı. Polis
günaşırı okula gelir, kapıyı çalmadan içeri girer, ne “kali-

bir gazete okuyabileceksiniz. Yanarım bu güzel yıllara.
Bugün bu insanlar bu olayı bana sık sık anıyorlar.
1961 – 1962 ders yılında Menetler köyü ile 2000 kg.

mera” ne “yasou” demeden, tahtaya ve çocukların önle-

buğdaya anlaştım. Burada rahat ve serbest çalıştım. Okul

rine bakar giderdi! Bu durum aylarca değil, yıllarca hep

7 sınıﬂıydı. 60 kayıtlı, 10 kayıtsız öğrencisi vardı. Yalnız

böyle sürdü. Köyün Hasan Paşaları (!) da onlarla birlikti.

idim ve tam randımanlı çalışamıyordum. Kendi çocukları-
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mı da okutmak için, ailece yanıma almak istedim. Fakat,

yetiştirdik. Bugün köylü bu ağaçlardan yüzlerce kilogram

okulda lojman yoktu, köyde de boş ev bulunmuyordu.

zeytin alıyor.

Eski bir viraneliği tamir ettirdim. Yanıbaşı keçi ağılıydı.

Köyün iki yanı dereydi. Buralara da selvi kavakları ve

Gübreden, pireden ve farelerden çocuklarımı zor kurtar-

ceviz ağaçları diktik, şimdilerde koca ağaç oldular. Halk

dım.

şimdi bunları doyasıya topluyor, yiyor ve satıyor.

1964 – 1965 ders yılında Hacıköy’e 10.000 drahmi-

Okulun avlusunda iki üç sıra çam ağacı dikiliydi. Diğer

ye anlaştım. Fakat, burada da, maalesef o kara tablo

bir köşede ise geometrik üçgen şekiller içinde zeytin

karşıma çıktı. Eski Türkçe bilip bilmediğimi imtihan ettiler.

ağaçları dikiliydi. Okulun önünde kıvrık demirlerle bölün-

Çocuk dedeleri eski yazıyı istiyor,
babaları ise yeniyi. Ben iki türlüsünü
de kabul ettim ve köylüyle anlaştık.
Benden önce orada çalışan
arkadaş meğerse yeminliymiş ve
yeni Türkçe hiç göstermemiş! Bütün
okula Türkçe tek harf girmemiş! Bu
arkadaş benim bu okulla anlaştığımı duyunca hemen köye koşar ve
şunları söyler: “Siz nasıl öğretmen
tutmuşsunuz? O Türkçü dür, Kemalist’tir! Sizi bozar!” Daha sonra köylü
arasında olaylar çıkar, halk birbirine
girer, içlerinden bir tanesinin ayağı
kırılır ve hastanelik olur.
Bu arkadaşlar muhafazakârlık iddiasında bulunuyorlardı. Bunlar ciddi
manada muhafazakâr olsalar ne âlâ.

Öğr. Mehmet Karabekir, okuduğu ve okuttuğu Kızılağaç köyünde öğrencileriyle birlikte.

Beni bağışlasınlar ama onlar kula
kul olan “bravo” hayranı sahtekarlardır.
Memleketimizde Yeni Türkçe’nin doğum sancılarını
benim gibi arkadaşlarım çekti. Biz, eski okuduk, yeni
okuttuk! Yeni Türkçe’yle eğitim verdiğimizden, bazıları
bize “Günaydıncı öğretmen” de diyordu.
Sizlere biraz da Hacıköy’den bahsetmek istiyorum.

müş çiçeklik vardı. Tuvaletin yanındaki çeşmenin başında
her sınıfa ait sabunluk raﬂarı vardı. Böylece çocuklar
sabun kullanmaya ve dolayısıyla da temizliğe alışıyordu.
Avlunun bir köşesinde de benim kalabileceğim ve çalışabileceğim bir odacık bulunuyordu. Çalıştığım masanın
başında;

70-80 haneli küçük bir köy. Okul tek dershanelikti. Benim

“Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” Atatürk

şikayet ve çabalarım sonucunda bir derslik daha eklendi.

yazılı levha asılıydı. Karşı duvarda da;

Okulla cami bir dönümlük bir arazi içindeydi. Arsanın bir

“Okulun kutsal yapısı

kenarını böldük; ceviz, badem, zerdali ve şeftali ektik.

İçinde öğretmenin

Bademlere öğrencilerle birlikte kayısı aşıladık. Köy içinde

Kaderi ebedi olarak

herkese ucuz ﬁyatla üçer-beşer adet ﬁdan verdik. Başka

Öğrenci kalacaktır” yazılı levhalar vardı. Bu levhaları 19

köylere de sattık ve hayli para da kazandık. Bu paralarla

yıl boyunca yatıp kalktıkça hep okudum.

okulun ve caminin ihtiyaçlarını karşıladık.
Bayırdan yabani zeytin ağaçlarını söktük, aşıladık ve
diktik. Okulun ve caminin avlusunda 18-20 ağaç zeytin

Cami avlusunda geometrik şekiller içine ekilmiş zeytin
ağaçları hemen dikkat çekiyordu. Her şeklin kenarında da
şu tabelacıkları dikmiştik:
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“Ağacı ormanı sevelim.

Arkadaşlar! 40-50 sene önceki devirden bahsedi-

Ağaçsız yerde ha-yat ölüdür.

yorum. Beni bağışlayın! O gün, bugünkü gibi internet,

Çiçek koparsa bir kişiye, kopmazsa bin kişiye.”

bilgisayar, televizyon yoktu ve hatta radyolar bile kıt idi.

Cami çeşmesinin başında da “Sağlıklı yaşam temizliğe
dayanır” levhaları vardı.
Yine cemaat odasında, dört duvarda, şu dört levha
asılıydı:

Bugün iletişim araçları bilgimizi ve görgümüzü arttırdılar.
Anlaşma yıllarım dolmaya yakın 21 Nisan 1967 yılında
askeri Cunta hükümeti devir aldı. Yönetimden gelen bir
tamime göre “ikinci bir emre kadar görevinize devam
edeceksiniz” dendi. 19 yıl aynı köyde kaldım, ikinci bir
emir gelmedi. Hizmet yıllarım 30 oldu. Sağlığım ne-deniyle, istemeyerek, ağlayarak görevi bırakmak zorunda
kaldım. Mesleğimi çok sevdim, yine de seviyorum. Ölüp
dirilsem, yine bu peygamber mesleğini seçerim.
23 sene önce ayrıldığım köy halkıyla irtibatımız devam
ediyor. Toplu günlerde, ağlarken de, gü-lerken de beraberiz.
Bazı arkadaşlar mesleklerinden ayrıldılar. Avrupa’ya,
hatta Avustralya’ya büyük somuna gidenler oldu. Ben
ise aza kanaat ettim. Uğruna gönül ve ömür verdiğim
okuldan uzaklaşamadım. Halkla beraber aç kaldık, susuz

Öğr. Mehmet Karabekir’in okuduğu ve okuttuğu
Kızılağaç Azınlık İlkokulu.

kaldık, hep beraber ağladık ve güldük. Bugün mutluyum,
huzurluyum. Bir çok üniversiteden mezun, dünyaya ün
salmış, şirketler kurmuş talebelerimle gurur duyuyorum.

1-

İlmi beşikten mezara kadar arayın!

Özel günlerde saygılarından ötürü müteşekkirim. Kendile-

2-

Camiler bilim ve eğitim ocağı olmalıdır!

rine sağlık ve işlerinde başarılar dilerim.

3-

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir!

4-

Her neye karar verirken adaletten ayrılmayın!

Büyük Yunus Emre’nin sözü ile son verelim:

Hacıköy ise sert granit köstre taşları üze-rine kuruluydu. Köyün içi ve dışı gri renk taştı. Haremlere bahçe

Yoldaş gel tanış olalım

yapmak için dışarıdan toprak getirenler bile oluyordu.

İşi kolay kılalım

Köyün içinde ağaç olarak, tek bir zeytin ağacı vardı.

Sevelim sevilelim

Bayırda yabani zeytin ağaçları vardı, bunları yakacak

Dünya kimseye kalmaz.

olarak keserledi. Fakat bugün, haremlerde zeytin ve çam
ağaçları dalga atmaktadır. Köye kuş bakışı baktığınızda,
ağaçlar içinde villalar görürsünüz gibi olmaktadır.
Köyde sevgim çok idi. Zaten bu sevgi olmasaydı, o ka-

Nisan 2006
Not:
Yukarıdaki röportaj, 2012 yılında İbrahim Baltalı ta-

dar uzun zaman kalmazdım. Köyün herşeyiydim; medarı

rafından hazırlanan ve Batı Trakya Türk Öğretmenler

iftiharıydım. Başı darda olan gelirdi. Oğlu, ineği hasta

Birliği tarafından basılan “BİR EFSANE SONA ERER-

olan köylü, benim doktor ve veteriner olmadığımı bilir,
yine gelir, işi beraber hallederdik. Tansiyonu artan, ateşi
yükselen, bir yeri kesilen ve yanan okula koşar, derman
arardı; çünkü okulun ecza dolabı bu takım ufak dertleri
iyileştirmeye müsaitti.
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KEN“ adlı kitapta yayınlanmıştır.

Konuk

Yazarlar

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK - KOSOVA

Üstâda Mersiye
Ramazan gününde terk-i diyar eylemek güzeldir üstâd
Güzeldir bir yörük oyasına eser düşerek gitmek
Ihlamurlar altında Necati ve Fahri beklerken seni
Güzeldir şimdi Üsküp’te bir Rumeli Türküsüyle uğurlanmak.

Ölmek güzeldir üstad, güzeldir ölmek oruç kokusuyla ağızlarda
Geriye
Sultan Murad Türbesi’ne çektirilmiş bir fotoğraf bıraktıysan yadigâr
Bir ömre değerdir şimdi Kosova ovasına yakışan.

Yörük köylerinde Türkçe düşer iftar sofralarına
Ve bir gelin iki kelime senden takar çeyiz oyalarına
Efe duruşunda şimdi yörük delikanlıları aziz hatırana
Ve Selanik’ten sarı saçlı bir oğlan koşar durur ebediyete varışına,

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK
KOSOVA

Üstâda Mersiye
“Terki diyar eyleyen
İlhami Emin’in aziz
hatırasına ithafen...”

Kumrovecli bir çocuğun yeniden Türkçe nidâsısın düşüncelerine tercüman
Gökyüzünden yer yüzüne inen bütün yıldızları Turan’ındır her anın
Yedi yüz yılın tarihi gül serer ebediyete yol alışına bu akşam bir canın.

Ramazan gününde terk-i diyar eylemek güzeldir üstâd
Terk-i diyar eylerken peşinden kelâm düşen birilerini geriye bırakmak nicedir
Şiirlerin artık yanlız değil, onlar al beyaz çocukların yanaklarındadır
Yıkılsa da Radoviş’te Rumeli’nin bir temel taşı
Kızıl kına rengisin artık sen anaların avuçlarında yerine konmaz izin
Tutsun göçtü koca Balkan yörüğün yasını Melami dervişleri çilede susun
İlahi zikreylesin peşinden romanını bitirdi İlhami Emin bugün.
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Velhasıl bir bahar akşamı terk-i diyar eylemek güzeldir üstâd, zemzemi
Yeşiller tazeyse, açmışsa arguvanlar, yaprağa yeniden durduysa Gülçınar neferi
Git!
Bizim buralarda çirkeﬂere rağmen hâlâ biraz umudumuz var
Hep varsın, Fatihan’ın aziz hatırası var, içinden akan Manastır türküleri yankılansın
Demedim mi sana üstâd, demedim mi kalktı bak sana bütün sınırları şu an kâinatın
Elinde soğan görmez misin seni bekler şimdi o güzel yakışıklı oğlanın
Koş üstâd koş ölmek güzeldir baharda her an
Savaşacağız biz merak etme son yörük olarak kalsak da.

Kocacık’ta o ev bizimdir, Aliş’indir, kaşları kare, kırmızı gülünde alı var
Ohrid’ten, Kalkandelen’den çınarlar Prizren çınarına dal sarar
Hâlâ biraz umut var, git dönmeden geri, bizde Ali Rıza şiarı var
Sen bir desensin artık sarı, pembe, kırmızı ﬁstanlarda yaşayan
Mavi gözlü çocuklar emanetimiz, bozkurtun mavi gözlerine durma yelken aç
Ramazan’da oruçlu ölmek bize de olsun senden nâsip yadigâr.

Üsküp Radyosu dursun hüzzam makamına, Tefeyyüz yaksın ışığını daima
Merkez Jupa indirsin bayrağını bugün yasımız var
Yasımız var Manastırın kızları gülmeyin, çalmayın durun
Çeşmelerini akıtın Yaşar Paşa’nın serintletsin kanayan divanlarını Rum’un
Kalksın kazlar Gostivar’ından Şar’ından İlhami’yi uğurluyoruz bugün
Sen bir Prizren ağıdısın artık zambaklardan damlayan o mukîm hüznün.

Çıkmış uğurluyor yörük atları, şahlanır durur
Şahlanın atlar şahlanın bir devri daha kapanıyor o kalenin surun
Bu nice yaprak dökümüdür baharda durmaz düşer yarrâbi Rum’un!?
Ramazan’sa, baharsa, gitmek hiç bu kadar Hüdavendigâr olmadı bugün.

Dr. Taner Güçlütürk, 29 Nisan 2020, Çarşamba
“Terki diyar eyleyen İlhami Emin’in aziz hatırasına ithafen...”
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21. Yıldönümü
Türkiye 17 Ağustos 1999’da tarihinin en büyük felaket-

GECE GELDİ FELAKET

lerinden birini yaşadı.

‘Marmara depreminde ölenlerin anısına’

1999 yılında 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan

Gece uykusunda

gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Tür-

İstanbul’da

kiye tarihinde ikinci büyük felaketi olarak tarihe geçti.

Sakarya’da

Merkezi Gölcük olan deprem tüm Marmara bölgesinde

İzmit’te

hissedildi. İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli,

Yalova’da

Sakarya ve Yalova’da can ve mal kaybına neden oldu.

Gölcük’te

Depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901
kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.

Yorgun ve tatlı rüyalardaydı insanlar

Binlerce bina da hasar gördü ve oturulamayacak hale
geldi.

O anda yıldızlar görünmez oldu

17 Ağustos depreminde Batı Trakya’dan da bir çok kişi

O anda uyanamadı canlar

hayatını kaybetti.

Bu kıyamettir diyemediler

Büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan

Nerede sevdiklerimiz diyemediler

rahmet dilerken, acılı ailelere de başsağlığı ve sabırlar
diliyoruz.

Yorgun ve tatlı rüyalardaydı insanlar

Dünyayı sarsan her acı olay insanda bir takım duygu-

Gece geldi felaket

ların da kıpırdanmasını sağlar.

Dosta düşmana göz kırparak

17 Ağustos 1999 depreminde ben de aşağıdaki şiiri

Ölümü yoz ve adaletsiz kılarak

yazmış ve duygularımı dile getirmiştim:
17 Ağustos 1999.

İbrahim BALTALI
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Arada bir...

OLACAĞI BUYDU!
Son günlerde yazılı basından öğrendiğimize göre İdare-i Yunaniye,
yeni bir yasa ile medreselerin işleyişi ve çalışma koşulları yanı sıra, eğitim –
öğretim kadrosunda da bazı değişikliklere gitmektedir.
Azınlık eğitiminin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik bu uygulama, insanın aklına Rodos’taki Süleymaniye Medrese’sinin akıbetini getirmektedir. Şöyle ki: 1972 yılına kadar devam eden ders programı, bundan
sonra tedrici olarak Türkçe ve din dersleri kaldırılmış, Türk öğretmenlerinin
bazıları emekliye sevk edilmiş, bazıları da görevdeymiş gibi gösterilerek
yarım maaş ödenmek suretiyle işlerinden uzaklaştırılmıştır.
Ülkemiz yöneticileri, açılışından bu yana medreselerin konumunu

Asım
ÇAVUŞOĞLU

ikili anlaşma ve uluslararası anlaşmaların dışında tutmaya özen göstermiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle, işlevlerini tamamen yitirmiş, azınlığın
bünyesiyle uyum içinde olmayan ve azınlığın dini hayatına hiçbir katkı
sağlamayan bir kuruma dönüşmüşlerdir.
Diğer taraftan azınlık okullarının statüsünü dikkate almadan, ülkede

Diğer taraftan Azınlık

hakim olan ekonomik kriz gerekçesi ve öğrenci azlığı bahanesiyle, her sene

okullarının statüsünü

5 – 10 ilkokulumuz kapatılmaktadır.

dikkate almadan , ülkede

Hani okullarımız özel, eğitimimiz özerk idi?

hakim olan ekonomik kriz

Medreselerin kuruluş amaçları nere. Bugünkü durumları nere!!!

gerekçesi ve öğrenci azlığı
bahanesiyle, her sene 5
– 10 ilkokulumuz kapatılmaktadır.
Hani okullarımız
özel, eğitimimiz özerk idi?
Medreselerin kuru-

Bu konuda şikâyetlerimizi defalarca dile getirmişsek de sağır sultan
duyduğu halde Atina maalesef bir türü duymadı veya duymak istemedi.
Temennimiz odur ki, Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri esas
alınarak, azınlığın eğitim alanındaki sorunları en yakın bir zamanda çözümlenir.
Yukarıda belirtilen hususlar hakkında medreseler de dahil olmak
üzere, ilgili makamlardan, gereken hassasiyetle ilgi gösterilmesinin temini ile
muktezasının yapılmasını önemle rica ederiz.

luş amaçları nere. Bugünkü durumları nere!!!

1963 Medrese-i Hayriye Mezunu
BTMMMMC
Son Başkan
Asım ÇAVUŞOĞLU
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Açıklama
Danışma Kurulu son gelişmeleri değerlendirdi
Batı Trakya Türk Azın-

girişimlere bir an önce

lığı Danışma Kurulu 10

son verilmesini talep

Ağustos 2020 tarihinde

ediyoruz.

gerçekleştirdiği toplantıda, son dönemde

Kısa süre önce kurulan

yaşanan gelişmeleri

ve çalışmalarına başla-

değerlendirdi.

yan ‘’Trakya Kalkınma
Komisyonu’’nun böl-

Toplantıyla ilişkin BTTA-

gemizdeki ekonomik

DK tarafından yapılan

sorunların yanı sıra Azın-

açıklama şöyle:

lığımızın eğitim alanı dâhil çeşitli alanlarda karşı karşıya
olduğu bu uluslar arası hukuka aykırı ayrımcı yaklaşım

Toplantıya Gümülcine Medresesi temsilcileri de katılmış

ve uygulamaları da yapıcı bir yaklaşımla ele almasını ve

olup, bu bağlamda Medreselerin işleyişine önemli deği-

Azınlığın gerçek temsilcilerinin görüş ve önerilerini de

şiklikler getiren yeni yasa hakkında görüş alışverişinde

dikkatle değerlendirmesini ümit ediyoruz.

bulunulmuştur. Söz konusu yasayla getirilen değişikliklere
ilişkin kısa bir not ayrıca bu duyurumuzun ekinde halkımı-

İLGİLİ YASALAR

zın bilgisine sunulmaktadır.
29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete yayınlanmış olan
Yapılan görüş alışverişi neticesinde ve Medrese temsil-

yasanın 32. Maddesinin başlığı Özel Eğitimin Geliştiril-

cilerinin önerileri temelinde anılan değişikliklerin hukuki

mesi ve Başka Acil Hükümler Başlığı ile yayınlanmıştır.

temelden yoksun olduğunu somut belgeleriyle ortaya koyan bir mektup hazırlanması ve hazırlanacak bu mektu-

Bu maddeyle Trakya Medreselerinin konuları ele alınmış

bun Başbakanımız Sn. Kiryakos Miçotakis dâhil ilgili tüm

ve 2621/1998 sayılı yasanın dördüncü maddesinin birinci

mercilere gönderilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

paragrafının üçüncü bendine özet olarak şunlar ilave
edilmiştir:

Diğer taraftan, ülkemiz Yunanistan ekonomik tasarruf
gerekçesi ve öğrenci azlığı bahanesiyle, Azınlık okullarını

Medrese Encümen Heyeti üyelerinin sayısı üçten, beş

kapatmaya maalesef devam etmektedir. Bu yıl kapatıla-

kişiye çıkarılmış ve görev süreleri iki yıla indirilmiştir.

cağı açıklanan sekiz Azınlık İlkokulu ile birlikte, 2000’li
yılların başından bu yana faaliyette olan okul sayısı yarı

Ayrıca yetkilerini, her türlü ekonomik, idare ve çalışma

yarıya azalmış olacaktır.

usulü Eğitim Bakanının kararı ile belirlenecektir. Bu beş
kişilik heyet belirleninceye kadar var olan Encümen

Başta Lozan Antlaşması olmak üzere çeşitli uluslar arası

Heyetlerinin görevleri, sadece tadilat, maaşların ödenme-

belgelerle Azınlığımıza tanınmış olan eğitim özerkliği-

si, hesapların ödenmesi ve temizlik işçilerinin ödenmesi

ni ortadan kaldırma teşebbüsü olarak gördüğümüz bu

olarak sınırlandırılmıştır.
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İkinci paragraf ile Encümen Heyetinin Eğitim Bakanının

bir bütün olarak kabul edilmektedir. Yine aynı yasa Encü-

kararı ile oluşturulması, üçüncü paragrafta ise başkanın

men Heyetlerinin görev, yetki ve görev sürelerini alenen

tayinli müftü olması öngörülmektedir. Diğer dört üye-

beyan etmektedir.

nin velilerden seçileceği de beyan edilmektedir. Yine
2621/1998 sayılı yasanın dördüncü maddesinin birinci

En son çıkarılan 4713/2020 sayılı yasa Azınlık okulları-

paragrafının 4. Bendine ilave edilen Medrese Encümen

nın bölünmesine ve parçalanmasına hizmet etmektedir.

heyeti seçim işlemleri, görev ve süresini belirlenmesi,

Halen geçerli olan 694/1977 sayılı yasanın birinci mad-

Eğitim Bakanı’nın kararıyla olacağı aktarılmaktadır. Aynı

desinin birinci paragrafı 1923’te imzalanan Lozan barış

maddenin altıncı bendine ilave olarak Medrese yurtlarının

anlaşmasına hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

kurulması ve çalışması ele alınıyor, Medreselerin yeni bir

Aynı yasanın altıncı maddesi ise Encümen yetki ve gö-

yurt kurması ve çalıştırması için Medreseleri Denetleme

revlerini belirlemektedir. Yukarıda bahsi geçen tüm yasa-

Kurulu’nun Eğitim Bakanlığına sunacağı olumlu bir rapor

lar ve daha sonra imzalana kültür anlaşmalarında Azınlık

zorunlu kılınmıştır.

okulları dendiğinde tüm Azınlık okulları kast edilmektedir.
Dolayısıyla, en son yapılmış olan düzenleme ile Medre-

Dördüncü paragraf ile de Medreselerde çalışan söz-

seleri Azınlık okullarından ayırmaktan başka hiçbir şeye

leşmeli eğitimcilerin görev sürelerinin 31 Ağustos 2020

hizmet etmemektedir ve bu madde hukukun güvenilirliği

tarihinde zorunlu olarak sona ereceğini yazıyor. Azınlık

ilkesine aykırıdır.

okulları için çıkarılan 1952 tarihli yasa itibari ile Azınlık
okulları ilk, orta, lise ve medreseler de dâhil olmak üzere

Höyükköy - Velohori Azınlık İlkokulu
31.07.2019
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Höyükköy - Velohori
Türk İlkokulu
1957

Açıklama
ÜLKEMİZ YUNANİSTAN AZINLIĞIMIZIN SEKİZ OKULUNU DAHA KAPATIYOR

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın çocuk-

ve sadece okul sayılarını azaltmayı

ları, velileri ve öğretmenleri her yeni

hedeﬂeyen bu uygulamadan ive-

eğitim ve öğretim yılına senelerdir

dilikle dönülmelidir. Azınlık okulları

üzgün ve buruk başlıyor. Tüm azın-

bu ülkenin kültürel bir zenginliğidir.

lık insanı acaba bu yıl kaç okulumuz

Bu okullar bugüne kadar ülkesi-

daha devlet eliyle kapatılacak, kaç

ne bağlı, yasalara saygılı bireyler

okulun daha kapısına zincir vurula-

yetiştirmiştir. Bu sebeple devletin

cak kaygısını taşıyor.

bu okulların eğitim kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitimin gereklerini

Devlet gelenekleştirdiği azınlık okul-

bu okullarda yerine getirmek için

larını kapatma kararlılığını istikrarlı

azınlık kurumları ile diyalog kurma-

bir şekilde devam ettiriyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim

sı elzemdir.

yılına günler kala azınlığın sekiz (8) okulunun daha kapa-

Ayrıca bu yıl çıkartılan yeni bir yasa ile Trakya Medre-

tıldığını duymak, azınlığımızın her ferdini rencide etmiş-

seleri’nin işleyişi ve çalışma koşulları yeniden düzenlen-

tir. Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar gereği

miştir. Getirilen yenilikler maalesef Medreseleri azınlık

Rodop ilinde Uysallı (İsalon), Bekirköy (Velkio), Menetler

okullarından ayırmaktan başka hiçbir şeye hizmet etme-

(Skaloma) ve Kozlardere (Linos) köylerindeki azınlık

mektedir. Medreseler birer azınlık okuludur. İvedilikle bu

ilkokulları, İskeçe ilinde İnhanlı (Evlalon) ve Höyükköy

yanlıştan dönülmelidir.

(Velohorion) köylerindeki azınlık ilkokulları ile Meriç ilinde
Babalar (Gonikon) ve Taşağıl (Petrolofos) köylerindeki

Tüm azınlık mensuplarını ve bu feryadı duyan herkesi bir

azınlık ilkokulları maalesef kapatılıyor.

kez daha bir bir yitirilen azınlık okulları ile ilgili hususta
düşünmeye ve tepki vermeye davet ediyoruz. Geleceği-

Azınlık okullarının statüsüne bakmadan, ekonomik tasar-

miz olan azınlık okullarını tamamıyla yitirdiğimiz zaman

ruﬂar ve çocuk azlığı bahane gösterilerek okulların kapa-

ne azınlık eğitiminin sorunları, ne azınlık eğitimi ne de

tılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Yıllardır azınlığın

ortada bir azınlık kalacaktır.

tüm kurum ve kuruluşları bu hususta okul kapatmalarına
karşı tepkilerini ve endişelerini yüksek sesle haykırdılar

Azınlığımızın geleceği için umudu koruyarak, okullarımız

ve haykırmaya devam ediyorlar. Ancak devlet yetkilileri

adına mücadele her azınlık bireyinin görevi olmalı diye

azınlığı hiçbir zaman muhatap almadılar ve hiçbir zaman

düşünüyoruz.

azınlıkla istişare etmediler. Kısacası azınlıkla ilgili kararlar
bugüne kadar azınlığa sorulmadan alındı. Tek taraﬂı alı-

Saygılarımızla

nan bu kararlarla, 25 yıl önce 231 olan azınlık okul sayısı
115’e düşürüldü.

BTTÖB
YÖNETİM KURULU

Bugüne kadar yapılan ne okul kapatmaları ne de birleştirmeleri eğitime hiçbir olumlu katkı sunmamıştır. Sadece

Gümülcine, 12 Ağustos 2020
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Açıklama
Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneğinden Açıklama
Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği

hükmüde kararnamede değişiklikler öngö-

son günlerde kapanan azınlık ilkokulları

ren kanun hükmünde kararname ile Türk

ve medreselerin encümen heyetleriyle ilgili

Okulları bir günde Azınlık Okullarına Dönüş-

açıklama yayınladı.

tü.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

694/1977 sayı ve tarihli Batı Trakya’daki
Müslüman Azınlığın Azınlık Okullarına ilişkin

Konu: Medreselerin Encümen Heyeti Gö-

yasa ile Türkiye mezunu Türkçe öğretmen-

rev ve Yetkilerinin Değişmesi , Kapanan 8

lerinin Azınlık okullarına tayini yasaklandı.

azınlık İlkokulu.
13.08.2020

4563/2018 saylı yasa ile Özel Okul Statüsünde olan 28767/1965 sayılı Bakan Kararı ile Kurulmuş

Derneğimiz ve tüm veliler olarak , 29 Temmuz 2020

olan İskeçe Özel Muzaffer Salihoğlu Okulu bir gecede

tarihli Resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren

694/1977 sayılı yasaya tabi Azınlık Okuluna dönüştürül-

4713/2020 sayılı yasanın 32. maddesinde Medreseler

dü!!!

Encümen Heyetlerinin Görev ve Yetkileri , seçilme usulü
,görev süreleri ve KANUN ile tayinli Encümen Heyeti

Bu noktada altını çizmek istediğimiz olay, Eğitim İle ilgili

Başkanları olacağını okuduktan sonra , azınlık okullarının

çıkan tüm yasa ve kararnamelerde Azınlık okulu dediği-

geleceği ile ilgili son derece endişelendik ve huzursuz

miz zaman, köylede ve şehirlerdeki Tüm Azınlık ilkokul-

olduk . Aslında bizim bu oldubittilere alışkın olmamız

ları, Medreseler , Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesini

gerekiyor. Ama yine de sırada ne var diye düşünmeden

anlıyorduk. Tüm bu okulların üç (3) kişilk Encümen

edemiyoruz.

heyetleri vardı , okullardaki velilerin oyları ile işbaşına geliyorlardı. Seçim yapmayan okullara da ise 3 kişilik heyet,

Her konuda olduğu gibi Azınlık Eğitimi konusunda da

okul yönetiminin önerisi ile Eğitim Müdürlüğü tarafından

devamlı gelişmeler oluyor. Ne hikemetse lehimize gelişen

tayin ediliyordu.

birşey olmuyor, her gelişme birşeyleri alıp götürüyor.
Ayrıntıya girmek istemiyoruz ama yine de belli başlı

4713/2020 sayılı yasanın 32. Maddesi ile aniden , Med-

gelişmelerden hemen aklımıza gelenleri de paylaşmak

reselerdeki Encümen Heyetlerinin Görevleri Düzenleni-

istiyoruz.

yor ve Encümen Heyetini 3 kişeden 5 kişiye çıkarıyor.
Yasakoyucu işi şansa Bırakmıyor , encümen heyetinin

9 Ekim 1954 yılında yayınlanan 3065/1954 sayı ve tarihli

başkanını da KANUN ile tayin ediyor. Ne gereği vardı

Batı Trakyada Türk Okullarının kurulmasına dair kanun

diye düşünmeden edemiyoruz...

hükmünde kararname ile Batı Trakyada Türk okulları
Kurulmuş ve 5. Maddesi ile Encümen Heyetlerinin Görev

13 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün , 105398 proto-

ve yetkileri belirlenmiş ,aynı kararnamenin 6. Maddesi ile

kol numaralı , Eğitim Bakanlığı Medreseler bölümünden

de Encümen heyetleri tarafından seçilen öğretmenlerin

gelen bir yazı ile, AZINLIK MEDRESESİ değil, bundan

o zamanın Eğitim müdürünün de olumlu görüşü ile işe

sonraki tüm yazışmalarda MÜSLÜMAN MEDRESESİ

başlamalarını öngörüyordu. Anlaşılan ozamanki azınlık

yazılması talimatını veriyor.

TÜRK azınlıktı.
Aklımıza takılan en önemli sorun şu: Medreseler artık
1109/1972 sayı ve tarihli 3065/1954 sayı ve tarihli kanun
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Azınlık okulu statüsünden çıkıyor mu, Eğer Medreselerin

Azınlık Okulu statüsü devam
ederse , Medreselerin encümen
heyetleri bizim derneğimizin de

Mevlânâ’dan...

Üyeleri olmaya devam edecekler mi? Pazartesi günü Azınlık
okulları hakkında hangi değişiklilker ile güne başlayacağız?
Yaşayıp göreceğiz diyoruz...
çünkü yaşadıklarımızda tutarlılık yok.
Yine bu öğretim yılında sekiz(8)
azınlık okulu kapatıldı, aslında
karara göre kapatılmadı, geçici
olarak faaliyeti durudruldu!!!!
Deniyor . Ne hikmetse faailyeti
durdurulan hiç bir okul tekrar
faaliyete geçmiyor ,geçirilmiyor
çünkü o okula bir daha kimse
kayıt yapmıyor. İki sene üstüste de faaliyet göstermeyen
okul kesin kapatılmış sayılıyor.
Azınlık okullarının kuruluşu ve
nasıl kapatıldığı , kimlerin talebi
ile nasıl kapatılacağı yukarıda
bahsettiğimiz yasalarda ayrıntılı
olarak düzenleniyor.
Herkes şunu iyi bilmelidir ,Azınlık Okulları ASLA ve ASLA bu
şekilde KAPATILAMAZ , 2011
yılında başlayan ve günümüzde
halen devam eden bu keyﬁ uygulamayı asla kabul etmiyoruz.
Yaklaşık 600 yıldır Batı Trakyada Faaliyet gösteren Medreseler AZINLIK OKULUDUR.
Bunların aksini iddia etmek
abesle iştigaldir .
Kamuoyuna Saygılarımızla
Trakya Azınlık Okulları Encü-

1. Gönül almayı bilmeyene
ömür emanet edilmez.
2. Gönül hissetmezse kulak
duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.
3. Aradığın seni arayandır.
4. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden
kopar.
5. İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.
6. Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.
7. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder,
bakıştan anlayana.
8. Akıl bir kuzu, nefîs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefîs aklı yer.
9. Birini tanımadıysan kimin ve neyin peşinde olduğuna bak!
Anlarsın…
10. Kapalı kapı yoktur yanlış anahtar vardır.
11. Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok.
12. Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her
Peygamberin verdiği öğüt aynıdır. “Sana ayna olacak insanı
bul.
13. Sözü süz de söyle gönlü bulundurmasın. Sözü diz de
söyle, kulağa inci diye takılsın sözü de yüze söyle, gıybet
olup utandırmasın.
14. İnsanlar senin mutlu olmanı istiyor. Senin mutluluğunu
düşünenlere acı çektirme.

menler Birliği Derneği
Yönetim Kurulu
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Haber
Askerler köyün içinde tatbikat yaptı!!!
İskeçe’nin Mustafçova Belediyesi-

içinde ve mezarlığın musalla taşı,

ne bağlı Gökçepınar köyünde 12

alanı ve çevresinde tatbikat yapan

Ağustos Çarşamba sabahı askerler

silahlı askerlerin ani görüntüsü köy

“Bizler Gökçepınar’lılar olarak bugü-

tatbikat yaptı.

halkı arasında endişeye neden oldu.

ne kadar her türlü insanî yardım ve

Aynı endişeler Şahin köyünde de ya-

yaklaşımları ile nam salmış 21’deki

Askerler Gökçepınar- Glafki köyünde
mezarlık kenarında.

bında tepkisini şöyle dile getirdi:

şandı. İskeçe’de

askeriyeden gayet memnunduk!

bulunan 4. Kolor-

Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlık

du kaynaklarının

yüzünden YUNANİSTAN-TÜRKİ-

bu tür tatbikatların

YE ilişkilerinin gerildiği bugünlerde,

olağan olduğunu

21’deki askeriyenin köyümüz GÖK-

belirttikleri bilgisi

ÇEPINAR’ın içinde tatbikat yapması,

yerel basında

bizleri derinden üzmüş ve hayal

paylaşıldı.

kırıklığına uğratmıştır.

“BİZLERİ DERİN-

“KINIYORUZ, SAÇMA BULUYO-

DEN ÜZMÜŞ VE

RUZ”

HAYAL KIRIKLIYaşanan bu ilginç olay başta köy

ĞINA UĞRATMIŞTIR”

Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü

halkı olmak üzere, bölge sakinlerinde endişe ve korku yarattı. Edinilen

Gökçepınar köyü imamı Erkan Azi-

kardeşlerimizi ve bilhassa da evlat-

bilgilere göre, bölge sakinlerine 12

zoğlu tatbikatın kendilerini köy halkı

larımızı endişelendiren/korkutan bir

Ağustos Çarşamba günü belediye

olarak üzdüğünü ve hayal kırıklığına

tatbikatla köyümüzün içine girmesi,

sınırları içinde tatbikatın icra edilece-

uğrattığını söyleyerek tepkisini dile

kabul edilebilecek bir olay değildir!..”

ği konusunda haber verilmemesi, köy

getirdi. Azizoğlu, sosyal medya hesa-

Mete: “Biz böyle bir olayı yaşamaktan rahatsız olduk, üzüldük”
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet

ayrıca Cumhurbaşkanı Recep

Mete, Gökçepınar köyünde yapı-

Tayyip Erdoğan’a Yunanistan’da

lan askeri tatbikata ilişkin DHA’ya

yaşayan Türklere verdiği destek

konuştu.

konusunda teşekkür etti.

Mete, ‘Askerlerin giyinmiş, kuşanmış

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet

silahlı bir şekilde dolaştığını görünce

Mete, söz konusu tatbikatın Türk

insanlar korktu. Tatbikatın amacı

azınlıkları korkutmak için yapıldığı-

azınlıkları korkutmaktı’ dedi. Mete
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İskeçe S. Müftüsü Ahmet Mete

nın belirterek, “Askerlerin giyinmiş,

kuşanmış silahlı bir şekilde dolaştığını görünce insanlar tedirgin oldu,
korktular. Ne oluyor diye soruldu.
Baktık ki bir tatbikat. Bize yetkililerin
söylediği kadarıyla ‘masumane’ bir
tatbikat. Fakat işlerin masumane
olmadığını, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı mensubu insanları korkutmak olduğunu fotoğraﬂarı gören
her insan, orada yaşan insanlar da
anlamakta. Tabi biz böyle bir olayı

Haber
DEB: “Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
hedef tahtası olamaz”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Par-

tatbikat ger-

tisi son günlerde Batı Trakya’nın

çekleştir-

Gökçepınar, Payamlar ve Menetler

miştir. Doğu

köylerinde yaşanan askeri hareket-

Akdeniz

lilikle ilgili olarak yazılı bir açıklama

krizinin ya-

yayımladı.

şandığı bu
dönemde, silahlı askerlerin 3 Azınlık

Konuya ilişkin DEB Partisinden

köyünde görülmesi tarafımızdan te-

yapılan açıklamada şu ifadelere yer

sadüf olarak değerlendirilmesi müm-

kınıyoruz” dedi.

verildi:

kün değildir. Daha önce altını çizdik,

“HER FIRSATTA DESTEĞİNİ BE-

“Son günlerde Batı Trakya’nın Azın-

Müslüman Türk Azınlığı mesajların

lık köylerindeki askeri hareketlilik bu

verildiği alan ve hedef tahtası ola-

sefer farklı olup, askerler tam teç-

maz. Her türlü korku salma eylemini

hizatlı bir şekilde yerleşim yerinde

kınıyoruz.”

yaşamaktan rahatsız olduk. Üzüldük.
İnsanımızın böyle rahatsız edilmesini

LİRTEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
EDİYORUZ”
Müftü Ahmet Mete, Yunanistan’da

yine altını çiziyor ki; Batı Trakya

yaşayan Türklere sahip çıktığını

YTB Başkanı Abdullah Eren:

belirten Türkiye Cumhurbaşkanı

“Batı Trakya Türkü sistematik baskılara boyun

Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer

eğmeyecektir”

yetkililere teşekkür ederek, “Tabi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Türkiye’deki Yurtdı-

olsun, yetkililer olsun, basın olsun

şı Türkler ve Akraba

sahip çıktı. Allah razı olsun. Vatanın

Topluluklar Başkanı

ve anavatanın bizim hakları koruması

Abdullah Eren, Batı

lazım. Biz iftihar ediyoruz Türkiye

Trakya Türklerinin Yu-

gibi bir anavatanımız mevcut. Her

nanistan’ın sistematik

başımıza gelen olayda bize sahip

baskılarına boyun eğ-

çıktığını söyleyen bir Cumhurbaşka-

meyeceğini, Türkiye’nin

nımız, onun altında çalışan bakanlar

de soydaşlarının hak

olsun’ Teşekkür ediyoruz Allah razı

ve hukukunu her daim

olsun. Bize bu hususta destek çıkan,

savunacağını belirtti.

Eren: “Türkiye soydaşlarının hak ve hukuku-

ilgilenen Cumhurbaşkanımıza, devlet
yetkililerine, kanallara, ajanslara çok

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-

teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullan-

lar Başkanı Abdullah Eren, yaptığı

dı.

yazılı açıklamada, Batı Trakya’daki
Müslüman Türk varlığının yüzyıllara

nu her daim savunacaktır.”
dayandığını belirterek, “Bugün Batı
Trakya’daki Müslüman Türkler 150
bini bulan varlığıyla Yunanistan’daki
tek resmi azınlık grubu.” değerlendirmesinde bulundu.
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Yunanistan’ın Batı Trakya’da siste-

sayan girişimlerde bulunduğunun

matik bir baskı politikası güttüğüne

altını çizen Eren, şunları kaydetti:

Yunanistan’ın, tam teçhizatlı komandolarla Batı Trakya’da sivil yerleşim

dikkati çeken Eren, bu baskıcı tutumun son günlerde eğitim üzerinden

“Lozan ile garanti altına alınmış

yerinde birkaç gün önce sözde

de yürütülmeye çalışıldığını vurgu-

haklar arasında eğitim ve dini işlerde

tatbikat yaptığını da belirten Eren,

ladı.

özerklik var. Yine Türkiye ile Yuna-

“Tamamen soydaşlarımıza karşı, üs-

nistan arasında yapılan 1951 ve

telik Yunanistan vatandaşılar, ortaya

Eren, “Yunanistan, Lozan ile bağdaş-

1968’de imzalanan Kültür Anlaşması

konan baskı ve korku amaçlı tutumun

mayan bir tutumla Batı Trakya Türk

ve Kültür Protokolü, kabul edilen

son derece akıl dışı yeni bir örneği.

Azınlığına sistemli baskısını eğitim

uluslararası sözleşmeler, Türkiye ve

Basına yansıyanın dışında birkaç

üzerinden sürdürüyor. Batı Trak-

Yunanistan arasında yapılan ilave

köyde daha askeri varlık gösterme

ya’daki birçok köyde okullar kapatıldı.

anlaşmalar söz konusu. Ayrıca Yu-

olduğuna dair haberler oldu. Kabris-

Gümülcine’deki 5 asırlık Medrese-i

nanistan bir AB üyesi. Kaldı ki azınlık

tana yapılan saldırı da söz konusu

Hayriye’de sindirilmeye çalışılıyor. Bu

haklarına özel olarak bağlantılı olan

biliyorsunuz. Asla kabul edilebilir

baskılara son verilmeli.” ifadelerini

başlıca uluslararası insan hakları

şeyler değil bunlar. Batı Trakya Türkü

kullandı.

sözleşmelerine de taraf. Dolayısıyla

her alanda görülen tüm bu sistematik

tüm buralardan mütevellit azınlığın

baskılara asla boyun eğmeyecek-

Yunanistan’ın kimlik inkarı, dini hayat

haklarına yönelik sorumlu olduğu

tir. Türkiye de Cumhurbaşkanımız

özgürlüğüne müdahale, azınlığa ait

noktalar var. Bunlara uygun hareket

Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği

vakıf mallarına yönelik tartışmalı uy-

etmesi gerekir. Yunanistan bu hakları

gibi hiçbir zaman soydaşını yalnız

gulamaların yanı sıra şimdi de eğitim

korumakla mükellef.”

bırakmayacak, onun hak ve hukukunu her daim savunacaktır.”

üzerinden soydaşların Lozan başta
olmak üzere farklı hususlarla garanti

“Türkiye hiçbir zaman soydaşını

altına alınmış hak ve hukukunu hiçe

yalnız bırakmayacak”

Asker hep yanımızda!
YORUM
Yunanistan’da 1967 Cunta yıllarıydı. İlkokula başlamış ve

Yine çocuk kafamızla asfalttan gelen geçen tankları, as-

yanılmıyorsam 5 veya 6. sınıftaydım. Cunta’nın gelişini

keri araçları görmek için birbirimizle yarışırdık. Tankların

her yıl “Zito o stratos- Zito 21 Apriliou – Yaşasın asker –

ve askeri araçların geçmesi saatlerce sürerdi. Bu bizim

Yaşasın 21 Nisan” diye hep bir ağızdan bağırarak kutlar-

için çok ilginç bir tören gibiydi. Tankların gürültüsünden

dık. Yine bu sloganlarla okulumuzu da süslerdik.

korkup kaçanlarımız dahi olurdu. Hatta, mahallesinden,
evinden ayrılmayan insanlarımız asfalt boyunda görüldü-

Derken ilkokulu bitirdik. Asker köyümüzün “Kır” denen

ğünde, “Tankları görmeye mi geldin” cümlesi yakıştırılırdı.

boş yükseltilerinde her yıl tatbikat için gelmeye başladı.
Çok ilginçtir, asker tatbikat için köyün dar sokaklarından

Yıllar geçti. Üniversite derken askerlik geldi dayandı.

tankları ve askeri araçları geçirmeye başladı. Hatta bir

Acemi birliğinde hiç unutmam bir çavuş bize, “Askerde

seferinde tankın bir tanesi kazayla komşumuzun duvarını

mantıklı şeyler aramayın” uyarısında bulundu. Çavuşun

dahi yıkmıştı. Oysa biz yine çocuk kafamızla, “Asker gitse

ne kadar haklı olduğunu ileriki günlerde anladım. Çün-

de barutları toplasak” gibi düşüncelerdeydik.

kü, Müslüman Türklere silah eğitimi verilmedi ve ayrı bir
odaya kapatıp Kur’an-ı Kerim’e yemin ettirdiler. Diğer
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askerler ise hep birlikte dışarıda yemin etti. Yine bir gün

beraberlik son olarak İskeçe’nin Gökçepınar ile Rodop

kan vermek isteyenlerin başvuruda bulunması istendi.

ilinin Payamlar ve Menetler köylerinde de görüldü. Asker

Kan verene ise 6 gün izin veriliyordu. Bir çok arkadaş

silahlı olarak yine sokağa inmişti. Bunun adına tatbikat

kan vermek için gittiğinde bazılarının tansiyonu düşük

dendiği basında yer aldı. Bildiğimiz kadarıyla bir yerde

olduğu için veremediler. Ancak sonraki sabah asker alana

askeri tatbikat yapılacağı zaman önlem alınması ve

toplandığında, birilerinin “Siz Müslümanlar dün neden
kan vermediniz!” diye bağırdığını da duyduk. Dolayısıyla
demek bir psikolojik savaş yapılıyormuş.
Askerlik bitti, ama biz askerleri görmekten kurtulamadık.
Yunanistan milletvekili seçimlerinde bağımsız “Güven”
Listesi dönemiydi. Dr. Sadık Ahmet milletvekili seçilmek
üzereydi. Sabah oy kullanmaya gittiğimizde gözlerimize inanamadık. İlkokulun bahçesinde askerler sıra
sıra dizilmiş, oy kullanmak için sıra bekliyorlardı. Doğal
olarak insanlarımız korktu ve neler olduğunu anlamaya
çalıştı. Öyle ya Cunta dönemi sona ermiş, asker kışlasına çekilmiş ve Yunanistan demokratik sisteme geçmişti.
Ancak bu olay insanlarımızı daha da kenetledi, birlik ve
beraberlik daha da pekişti ve Dr. Sadık Ahmet bağımsız
milletvekili seçildi.
Aradan birkaç yıl geçti, bir de baktık asker yine orada.
Bir subay, bu sefer bir bayram sabahı bayramımızı kutla-

03.11.2005. Asker bir bayram sabahı Kurcalı köyünü
ziyaret ederek köyün imam-hatibi Mehmet Çakır’a
bayram kutlaması yaptı.

maya gelmez mi! Herkes şaşırdı! Köyün imamını çağırın,
dedi. İmam geldi ve subay bayramı tebrik edip bir paket

dikkat edilmesi için insanlara haber verilir. Ancak bura-

tatlı ikram etti ve ayrıldı. Bazılarımız, “İşte asker dedi-

da asker silahlı olarak köy mezarlığına geliyor, köyün

ğin böyle olur” gibi cümleler sarf ederek mırıldanmaya

sokaklarını dolaşıyor. Silahlı askerleri gören insanlarımız

başladı. Bu ziyaret köy kahvesinde günlerce konuşuldu.

korkuyor, tedirgin oluyor ve “Baskın mı var!” gibi cümleler

Gerçekten de askerin insanlarımızın en önemli bir günün-

kullanmaya başlıyorlar.

de onların yanında bulunması önemli bir hareketti.
Askerin bu şekilde insanlarımıza haber vermeden
Derken, gençlerimizin çoğu askerliklerini kendi bölgelerin-

dolaşması akıllara Cunta yıllarını getirmektedir. İnsani,

de yapmaya başladılar. Bizler de, “Devlet artık bize güve-

demokratik değerleri en yüksek derecede herkese eşit

niyor” dedik. Bu uygulamayı insanlarımız çok beğenmişti.

şekilde uyguladığını iddia eden, AB üyesi Yunanistan gibi
bir ülkede, bu çeşit uygulamalar, bizlere, baskıcı yılları

Aradan yıllar geçti. Yunanistan Cunta gibi zalim bir

hatırlatmaktadır.

iktidardan kurtulup demokratik düzene geçti. Batı Trakya’daki “Yasak Bölge” uygulaması kaldırıldı. İnsanlarımı-

Ülkeler, azınlık haklarına verdikleri değer kadar güçlüdür-

za inşaat izni, alım- satım izni, traktör ehliyeti verilmeye

ler. Askerin görevi, köylerde sokaklarda dolaşmak değil;

başlandı. Asker kışlasına döndü. Ülkemiz Yunanistan

gerektiğinde kışlasından çıkıp ülkeyi savunmak olmalı-

NATO’ya ve Avrupa Birliğine tam üye oldu. Karamanlis’in

dır.

deyimiyle, “Yunanistan yalnızlıktan kurtuldu.”
İbrahim BALTALI
Yıllar yılları kovaladı. Bir çok konularda değişiklikler oldu.
Asker yine bizle beraber olmaya devam etti. Bitmeyen bu
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Çocuğa dair
her şey

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ
“Bugünün çocukları yıkıcı bir duygusal durumda. Çoğu okula duygusal olarak
öğrenmeye hazır olmadan geliyor. Modern yaşam tarzımızda bu duruma neden
olan birçok faktör var.”
Eğitimci arkadaşlar, çocuklarımızın birçok yönden kötüye gittiği konusundaki
stem ettikleri şait oluyorum ve tamamen katılıyorum. çocukların sosyal, duygusal
ve akademik işlevlerinde bir düşüşün yanı sıra öğrenme güçlüğünde ve diğer
teşhislerde keskin bir artış olduğunu görüyoruz.
Bildiğimiz gibi, beyin şekillendirilebilir. Çevre yoluyla, beyni “daha güçlü” ya da
“zayıf” hale getirebiliriz. Tüm iyi niyetimize rağmen, maalesef çocuklarımızın
beynini yanlış yönde şekillendirdiğimize gerçekten inanıyorum.
Nedenleri ise şunlar:
1. Çocuklar istedikleri zamanda, istediği şeye sahip olabiliyor.

Nuran MUSTAFA
Okul öncesi öğretmeni

“Acıktım”, “Hemen sipariş veriyorum”, “Susadım!”, “İşte bir bardak su”, “Sıkıldım!”, “Telefonumu kullan”. Tatmini erteleme becrisi, gelecekteki başarı için kilit
faktörlerden biridir.
Çocuğunuzu mutlu etme isteğiniz, son derece iyi niyetli bir istektir. Ancak ne
yazık ki şu anda onu mutlu ederek, uzun vadede mutsuz ediyoruz. Memnuniyeti

“...Çocuklarımız gün

geciktirebilmek, stres altında çalışabilmek anlamına gelir.

geçtikçe daha az strese
girerek, daha az donanımlı hale geliyor. Bu
da yaşamdaki başarılar
için büyük engel teşvik
ediyor...
Çocuk “Hayır” sözünü
duyduğu anda kavgaya
hazırdır, çünkü ebeveynleri onun beynini
istediğini hemen alması için eğitmiştir...”

Çocuklarımız gün geçtikçe daha az strese girerek, daha az donanımlı hale geliyor. Bu da yaşamdaki başarılar için büyük engel teşvik ediyor.
Tatminin ertelenmemesine genellikle sınıﬂarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda ve oyuncak mağazalarında şahit oluruz.
Çocuk “Hayır” sözünü duyduğu anda kavgaya hazırdır, çünkü ebeveynleri onun
beynini istediğini hemen alması için eğitmiştir.
2. Sınırlı Sosyal Etkileşim.
Hepimiz meşgulüz, bu yüzden çocuklarımıza dijital araçlar veriyor ve onları
“meşgul” kılıyoruz. Bundan önce çocuklar yapılandırılmamış doğal ortamlarda,
sosyal becerilerini öğrenip uyguladıkları dışarıda oynarlardı.
Ne yazık ki, teknoloji dış mekânda yapılanların yerini aldı. Ayrıca, teknoloji
ebeveynleri de çocuklarıyla sosyal olarak etkileşime girme konusunda daha az
erişilebilir hale getirdi.
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Açıkçası, çocuklarımız bu tür bir iletişimden geride

ekranlarda görmeye alıştıkları özel efektlerle kuşatılmak

kalıyor. Bu dijital araçlar, çocukların sosyal becerilerini

yerine, insan seslerine ve yeterli görsel stimülasyona

geliştirmelerine yardımcı olmak için donatılmadı. Çoğu

maruz kalırlar.

başarılı insan bu tür sosyal yeteneklere sahiptir. Bu bir
öncelik olarak değerlendirilmeli.

Saatlerce süren sanal gerçeklikten sonra, bir sınıftaki
bilgileri işlemek çocuklarımız için giderek daha zorlu hale

Beyin, eğitilebilir bir kas gibidir. Çocuğunuzun bisiklet

geliyor, çünkü beyinleri video oyunlarının sağladığı yük-

sürmesini istiyorsanız, ona bisiklet sürmeyi öğretin.

sek stimülasyon seviyelerine alışmaya başladı.

Çocuğunuzun beklemesini istiyorsanız, o çocuğa sabrı

Düşük seviyelerde stimülasyon işleyememek, çocukları

öğretmeniz gerekir. Çocuğunuzun sosyalleşmesini istiyor-

akademik zorluklara karşı savunmasız bırakmaktadır.

sanız, ona sosyal becerileri öğretmeniz gerekir. Aynısı

Teknoloji ayrıca duygusal olarak bizi çocuklarımızdan ve

diğer tüm beceriler için de geçerlidir. Aralarında hiçbir

ailemizden ayırıyor.

fark yok.
Ebeveynin duygusal varlığı, çocuk beyninin ana besin
3. Bitmeyen Eğlence.

maddesidir. Maalesef, çocuklarımızı yavaş yavaş bu
besinden mahrum bırakıyoruz.

Çocuklarımız için yapay bir eğlence dünyası yarattık.
Sıkıcı anlar yok. Sessiz kaldığı anda tekrar eğlendirmek

5. Dünyayı Yöneten Çocuklar.

için koşuyoruz, çünkü aksi halde ebeveynlik görevimizi
yapmadığımızı hissediyoruz.

“Oğlum sebze sevmez”, “Erken yatmayı sevmiyor”,
“Kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyor”, “Oyuncakları sevmi-

İki ayrı dünyada yaşıyoruz; onların “eğlenceli” dünyaları

yor ama iPad’ini çok seviyor”, “Kendi başına giyinmek

ve bizim “iş” dünyamız. Çocuklar neden bize mutfakta

istemiyor”.

veya çamaşır yıkarken yardım etmiyor?
Ebeveynlerden sürekli duyduğum şey bu. Çocuklar ne
Neden oyuncaklarını toparlamıyorlar?

zamandan beri nasıl ebeveynlik yapılacağına karar veriyor? Hepsini onlara bıraksak, sadece makarna ve çörek

Bu, yine beyinde bulunan geliştirilebilir kasları anlatıyor.

yer, televizyon izler, tabletlerinde oynar ve asla yatmazlar.

Bu işlevler, “can sıkıntısı” altında çalışan temel monoton
yetilerdir.

Onlar için iyi olmadığını bildiğimiz halde istediklerini onlara vererek ne yapıyoruz? Doğru beslenme ve iyi bir gece

Çocuk bunu öğrenmezse, okula gelip el yazısı yapması

uykusu olmadan okula gelen çocuk sinirli, endişeli ve

istendiğinde “yapamam” der. Çünkü bu çok zor ve çok

dikkatsiz olur. Ayrıca onlara yanlış mesaj veririz. İstedikle-

sıkıcıdır. Eğitilebilir “kas”, sonsuz eğlence ile eğitilemez.

rini yapabilir, istemediklerini yapmazlar.

İş yoluyla eğitilebilir.
“Yapman gerek” kavramı oluşmaz. Ne yazık ki, yaşam4. Çocuk ve Eğlence.

daki hedeﬂerimize ulaşmak için her zaman yapmak
istediğimiz şeyleri yapamayabilir, gerekli olanı yapmak

Teknolojiyi “ücretsiz çocuk bakıcılığı hizmeti” olarak

zorundayız.

kullanmak, aslında hiç de ücretsiz değildir. Bedeli, sizi
hemen köşede bekler. Ödemeyi, çocuklarımızın sinir sis-

Bir çocuk iyi bir not almak için çok çalışmalı. Başarılı bir

temleri, dikkatleri ve geciktirilmiş yetileri ile yaparız.

sporcu olmak istiyorsa, her gün pratik yapmalı. Çocuklarımız ne istediklerini çok iyi biliyorlar, ancak gerekli olanı

Sanal gerçeklikle karşılaştırıldığında, günlük yaşam

yapmakta çok zorlanıyorlar. Bu, ulaşılamaz hedeﬂere yol

sıkıcıdır. Çocuklar sınıfa geldiğinde, graﬁk patlamaları ve

açar ve çocukları hayal kırıklığına uğratır...
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Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi
Domuzdere - Yunusdere, Νίψα (Nipsa), Evros – Meriç ilinde bir köy*

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyaletinin

dere köyü ve etrafı olduğu yorumunu yapmaktadırlar.

Evros – Meriç ilinde, Dedeağaç’ın 20,5 km. kuzeydoğusunda yer alan, tamamen Hıristiyanlar tarafından meskün

Köye Türk Yunan halklarının mübadelesi sırasında Tür-

175 m. rakımlı bir köydür.

kiye’den 126 erkek ve 127 kadın olmak üzere toplam
253 Rum göçmen kaydedilmiştir. Garbi Trakya Müdafaa-i

1924’te Νίψης (Nip-

Hukuk Cemiyeti

sis) – Domozdere

tarafından 1922

nahiyesinin mer-

yılında Fransızca

kezi olarak belir-

yayınlanan “Les

lenmiştir. 1997’de

Statistiques De La

Τραϊανούπολης

Population En Th-

(Trayanoupolis)

race - Occidentale”

belediyesine ve

adlı broşürde köy

2010 yılında da

“Yunusdere” olarak

Αλεξανδρουπόλεως

kaydedilmiş, nü-

(Aleksandroupo-

fusunun tamamen

leos) – Dedeağaç

Bulgar ve 1.133 ki-

belediyesine bağ-

şiden ibaret olduğu

lanmıştır. Köyde bir
de Kültür Derneği

1884 tarihli kilise ve çan kulesi.

belirtilmiştir.
1901 tarihli Edirne

yer almaktadır.

Merkez Vilâyet Sâlnamesinde köy Dedeağaç ilçesinin
Köy Osmanlı döneminde “Yunusdere” olarak adlandırıl-

Doğanhisar nahiyesine kayıtlı “Yunusdere Köyü” olarak

mıştır. Genelde Bulgarlar tarafından meskündü. Köye

gösterilmiş ve ilçe merkezine uzaklığının da 5 saat ol-

daha sonraki yıllarda Pontus göçmenleri yerleşmiştir.

duğu belirtilmiştir. Her on yılda bir yapılan nüfus sayım-

Köyün 5 km. kuzeybatısında, Yunan İç Savaşı yıllarının

larında köyün nüfusu şöyle kaydedilmiştir: 1920-1.018,

sürdüğü 1947-1950 arasında terkedilen eski köyün kalın-

1928-452, 1940-597, 1951-603, 1961-800, 1971-526,

tıları bulunmaktadır. Aynı bölgede 1844 kitabeli ve farklı

1981-523, 1991-489, 2001-466, 2011-370.

çan kulesi olan bir kilise yer almaktadır.
* Baltalı, İbrahim, Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi
Köy yakınlarında İ.Ö. 9. yüzyıla ait yerleşim kalıntıları

Cilt 1, Gümülcine- Komotini-Yunanistan,

ile Traklara ait güneş sembolleri bulunmuştur. Homeros,

Ekim 2017, BAKEŞ Yayınları 41,

Trakya halkını anlatırken “Κίκονες” – Kikones adını ver-

ISBN: 978-618-82365-9-2

mektedir. Bunların dini lideri “Μάρωνας” -Maronas kutsal
bir koruda yaşıyordu. Araştırmacılar bu korunun YunusRodop Rüzgârı - 32

