




ΡΟΔΟΠ ΡΟΥΖΓΚΙΑΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Λ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021  ΤΕΥΧΟΣ: 

151

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

2021/151.   İÇİNDEKİLER
RODOP RÜZGARI

Aylık, Yöresel Araştırmalar, Popüler 

Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi.

Batı Trakya Türklerinin Dergisidir.

EYLÜL 2021. Sayı: 151. 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
Hedefte seçilmişler var
İbrahim Baltalı
3
Haber
Dr. Sadık Ahmet ölümünün 
26. yılında anıldı
10
Bulgar işgal yılları anıları
Hafız Ahmet Murat.
13
Röportaj
YASSIKÖY BELEDİYE BAŞKA-
NI ÖNDER MÜMİN: 
“BUGÜNE KADAR ÇOK CİDDİ 
YATIRIM VE PROJELERİMİZİ 
HAYATA GEÇİRDİK”
16
Haber
12 azınlık ilkokulunda daha 
eğitim askıya 
alınıyor!
17
Kınama
Yassıköy Belediyesi okulların 
kapatılmasını kınadı
18
Açıklama
Batı Trakya Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği Derneği : 
“Bu hukuk tanımazlığın ve 
keyfi davranışın yeni bir ör-
neğidir”
19
Kınama
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği
“Azınlığın muhatap alınması 
talebimizi bir kez daha 
yineliyoruz”
20
Arada bir
Kapı Tokmakları

Asım Çavuşoğlu.
21
Araştırma
52 yol önce Ambarköy
24
Batı Trakya Türkleri Eğitimi 
- 9
Selahattin Kesit
25
Görüşler - Düşünceler
Atina’nın  Çakalları
Dr. Pervin Hayrullah
26
Yaşanmış öyküler
Aklında tut
İbrahim Baltalı
28
Çocuğa dair her şey
DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL 
PROBLEMLER -1
Nuran Mustafa
29
Batı Trakya Köyler Ansiklope-
disi
Kafkasköy
30
Araştırma
Dinlere ve dillere göre yapı-
lan ilk nüfus sayımı
32
Son Yazı
Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır
İbrahim Baltalı

Kapak:

Dr. 

Sadık 

Ahmet’i 

anma 

töreni.



Rodop Rüzgârı - 2

BAŞYAZI
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim 

BALTALI
Hedefte seçilmişler var

Son günlerde  Batı Trakya’daki Müslüman Türk  
Azınlığın seçilmiş kişilerine adeta bir linç kampan-
yası yürütülmektedir. Önceleri seçilmiş müftüler 
hedefteyken, artık milletvekilleri de aynı hedef 
tahtasına oturtuluyor. Sırada  kimlerin olduğu ise 
henüz bilinmiyor.
Linç kampanyasının en ilginç tarafının ise bu  ki-
şilerin hem Yunanistan ve hem de Türkiye’de aşırı 
uç marjinal grupları temsil etmelidir. Kısacası Türk 
ve Yunan   aşırı milliyetçileri ve onların henpaları-
seçilmiş müftülerimize ve milletvekillerimize karşı 
linç kampanyasında bir araya gelmiş durumdalar. 
Sosyal medyada oluşturulan gruplarla seçilmiş-
lerimize saldırıları adeta bir moda haline getiren 
bu grupların kime hizmet ettikleri ve ne yapmak 
istedikleri ise bilinmezliğini korumaktadır. Dikkat 
çekici olan ise, özellikle Türkiye’deki grupların 
azınlığın hiçbir sorununa değinmemeleri ve bo-
zuk bir plak gibi aynı şeyi söylemeleri ve sadece 
seçilmişlerle uğraşmalarıdır. Ne yazık ki azınlığın 
eğitim, vakıflar, müftülük, kimlik v.b. sorunları 
onları hiç ilgilendirmemektedir.
Örneğin Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 
Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif’e 
yöneltilen suçlamalar artık demokratik eleştiriyi 
aşmış ve hakaret seviyesine yükselmiştir. Müf-
tü Şerif’in artık neredeyse boyunun neden uzun 
olduğu da sorgulanır aşamaya gelmiştir. Yıllarca  
bölgedeki Türklerin hakları için  Dr. Sadık Ah-
met’le birlikte mücadele etmiş,  hapislerde yatmış 
ve yaklaşık 30 yıldan bu yana da müftülük görevi-
ni başarıyla yürüten bir kişiye bunların yapılması 
haksızlıktır.
Yine  milletvekilleri İlhan Ahmet ve Hüseyin Zey-

bek de hedefleri arasındadır. Neden  bazı toplan-
tılara katılmadıkları çok ağır bir şekilde eleştiril-
mektedir. Bilindiği gibi 24 Temmuz tarihlerinde 
mecliste eğitimle ilgili bir yasa tasarısı üzerinde 
görüşmeler yapılıyordu. Milletvekilleri burada bu-
lunmak zorundaydılar. Neden bulunmak zorunda 
olduklarını azınlık okulları aleyhine alınan karar-
lardan sonra anlamış olduk. 
Dr. Sadık  her zaman bizim kalbimizin en müs-
tesna  yerinde durmakta  ve her yıl onu minnetle 
anmaktayız. Zannediyorum ki milletvekilleri de bu 
düşüncededirler. Milletvekillerinin geçmiş yıllardaki 
bir çok anma toplantısına katıldıklarını hatırladığı-
mızda, onların Dr. Sadık Ahmet sevgisinden zerre 
kadar şüphemiz olmaması gerekir. Yine millet-
vekilleri İlhan Ahmet ve Hüseyin Zeybek’in daha 
dün İskeçe Türk Birliği mitingine katılmalarını bu 
çevrelerin hatırlamaması ise çok manidardır. 
Evet, Dr. Sadık Ahmet anma törenleri  her yıl 24 
Temmuz tarihlerinde tekrarlanmaktadır ve bu 
bundan sonra da böyle devam edecektir. Ancak 
mecliste Türklerin aleyhine olan eğitim yasası  bir 
defa meclisten geçtiğinde yıllarca insanlarımızın 
eğitimini  kötü yönde etkilemeye devam edecek. 
Milletvekilleri  o gün mecliste olmasaydı, azınlık 
aleyhine olan bu yasayı kim  eleştirecek ve geri 
çekilmesini isteyecekti? 

Artık bu tür yersiz, hakaretvari ve insanlarımızı 
ayrıştırıcı eleştirilere dur  denmelidir. Bu böyle 
devam ettiği sürece de azınlıkta ne yazık ki  mü-
cadele edecek insanı bulmak artık çok çok  zor 
olacaktır.  
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Dr. Sadık Ahmet’i töreni, Gü-
mülcine Seçilmiş Müftülüğüne 
bağlı din görevlisi İsmail Ka-
ragöz’ün sala ve Kur’an-ı Ke-
rim okumasıyla başladı. Daha 
sonrayı duayı İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Ahmet Mete yaptı. 
Ardından Sadık Ahmet’in torunu 
7 yaşında İlke Işık Sadık Ah-
met, Kuran’-ı Kerim’den bir dua 
okudu.

Daha sonra protokol konuşma-
larına geçilerek, ilk sözü Dostluk 
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel 
Başkanı Çiğdem Asafoğlu aldı.

ÇİĞDEM ASAFOĞLU

“O’NUN AZİZ HATIRASINI, 
CANINI VERDİĞİ ARACI 

PARTİMİZİN BİNASINDAN 
ÇALARAK, SİLMEYE ÇALI-
ŞANLAR BÜYÜK BİR YANILGI 
İÇERİSİNDELER”

“Batı Trakya Türkleri’nin unutul-
maz lideri, Dostluk Eşitlik Barış 
Partisi’nin kurucusu Dr. Sadık 
Ahmet’in aramızdan ayrılışının 
26. yılında düzenlediğimiz anma 

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın lideri, Dostluk Eşitlik Barış Pastisi’nin kurucusu 
ve Rodop eski bağımsuz milletvekili merhum Dr. Sadık Ahmet 26. ölüm yıl 

dönümünde anıldı.

Dr. Sadık Ahmet ölümünün 26. yılında anıldı

Bakan Derya Yanık törene katılarak Batı Trakya Türklerine destek verdi.

Haber
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törenimize hepiniz hoşgeldiniz.

Bundan tam 26 yıl önce bizler 

Batı Trakya Türk Azınlığı ola-
rak en acılı günlerimizden birini 
yaşadık. Azınlığın hakları yolun-
da, kimliğini, dinini, dilini, her 
türlü haksızlığa karşı koruyan 
liderimiz aramızdan ne yazık ki 
ayrıldı. Ancak Batı Trakya Türk’ü 
hiçbir zaman kendisini, unutma-

dı ve unutmayacak, onun aziz 
hatırasını, canını verdiği aracı 
partimizin binasından çalarak, 

silmeye çalışanlar büyük bir ya-
nılgı içerisindeler, liderimize olan 
sevgi ve vefa borcu hırsızlıkla 
söküp alınamaz, hukuki davayı 
rafa kaldırarak bunu unutacağı-
mıza inananlar varsa bu yalnış 
düşünceden derhal vazgeçmeli-
dirler, duyguların ve hatıraların 

hırsızlığı olmaz, bizler her zaman 
olduğu gibi adalet ve demokra-
siye inanarak yolumuza devam 
edeceğiz, çalınan aracı geri 
istediğimizi vurgular faillerinde 
bir an önce bulunmasını talep 
ettiğimizi yinelemek isterim.

“BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN 
DAVASI NAMUS VE ŞEREF 
DAVASIDIR, İNKAR EDİLEN 
BİR KİMLİĞİN DAVASIDIR”

Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in 
başlatmış olduğu bu mücade-
lede şahsım olarak en ufak bir 
taviz vermeden bu yolda ilerle-
yeceğime huzurunuzda bir kez 
daha söz veriyor, Parti ve da-
vasına gönül vermiş tüm soy-
daşlarımızın da davası yolunda, 
şaşmadan, onun çizgisinden, 
mücadelesine devam edeceğin-
den hiçbir şüphem olmadığını 
belirtmek istiyorum. Batı Trak-
ya Türklerinin davası namus ve 
şeref davasıdır, inkar edilen bir 
kimliğin davasıdır, tüm görmez-
den gelme politikalarına rağmen 
var olma mücadelesidir,  bizler 
Türk olmanın yasak olduğu bir 
ülkede Türk’üz ve öyle kalaca-
ğız, bu gerçeği de herkesin çok 
iyi idrak etmesi gerekir, insanla-
rın kimliği değişkenlik gösteren 
bir konu değildir, birileri tarafın-
dan tayin edilebilecek bir unsur 
asla değildir, bu tür dayatma 
ve inkar politikalarından artık 
vazgeçilmesi gerektiğini belirtir, 
sorunlarımızı çözüme kavuştur-
mak adına cesur ve demokratik 
adımlar beklediğimizi ve bunun 
içinde her türlü işbirliğine hazır 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine 
Müftüsü İbrahim Şerif günün anlamını belirten bir konuşma yaptı.

Törende duayı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptı.
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olduğumuzu tekrar vurgulamak 
isterim.

Sözlerime son verirken bir kez 
daha rahmetli Liderimiz Dr. Sa-
dık Ahmet’i yad ediyor, Cenab-ı 
Allah’tan kahramanımıza rahmet 
diliyorum.”

Daha sonra sözü Türkiye’den 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma 
Derneği Genel Merkezi adına 
Denetim Kurulu Üyesi Necmet-
tin Kahya söz aldı.

NECMETTİN KAHYA

Kahya konuşmasında, Lozan 
Antlaşması’nın hükümleri ve 
mütekeabiliyet esaslarına bağlı 
olarak Batı Trakya Türk Azınlı-
ğının kazanımları olan hakları-
nın gasp edildiği bir dönemde 
toplumuna önderlik yapan Batı 
Trakya Türk Azınlığının hak ara-
ma mücadelesinin sembol ismi 
Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 
üzerinden çeyrek asır geçmesi-
ne azınlık haklarını gasp edil-
diğini belirtti. Batı Trakya Türk 
Azınlığı hak arama mücadele-
sini her zaman yasal zeminde 
sürdürdüğünü söyleyen Kahya, 
Dr. Sadık Ahmet’in açtığı yolda 
Batı Trakya Türk Azınlığının bu 
davayı demokratik hukuk çer-
çevesinde sürdürmeye devam 
ettiğini kaydetti.

İBRAHİM ŞERİF

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif tüm katılımcıları 
selamlayarak başladığı konuş-

masında, 1967 cuntasıyla birlik-
te Batı Trakya Türklerinin anlaş-

malardan doğan azınlık hakları 
ve yurttaşı oldukları vatandaşlık 
haklarının ellerinden alındığını 
belirtti.

1980’li yıllara gelindiğinde İske-
çe Türk Birliği, Gümülcine Türk 

Gençler Birliği, Batı Trakya Türk 
Öğretmenleri Birliği, isimlerin 
de ‘Türk’ kelimesi olmasından 
dolayı dönemin yetkilileri ta-
rafından kapatıldığını söyleyen 

Dr. Sadık Ahmet’i anma törenine müftülerin yanı sıra T.C. Gümülcine 
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Levent Sadık Ahmet de katıldılar.

Dr. Sadık Ahmet’i anma törenine Işık Sadık Ahmet, Bakan Derya Yanık, DEB 
Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve T.C. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin 

de katılarak destek verdiler.
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müftü Şerif, bu kararları Yunan 
yargısının da onadığını kaydetti. 
Bunun yanı sıra müftülük maka-
mına el konulduğunu hatırlatan 
Şerif, “Müftülük anlaşmalara uy-
gun olarak Azınlığın seçmesiyle 
işbaşına gelmesi gerekir. Ancak 

bize sormadan hükümetin seçti-
ği kişiler bu makamlara getirildi. 
Bu olaylar vatandaşlık haklarının 
yanı sıra Azınlık haklarının da 
elinden alınması idi. İşte o za-
man Sadık Ahmet ve arkadaşları 
bu mücadeleyi başlattılar. İşte o 
zaman 29 Ocak 1988 olaylarıy-
la birlikte bağımsız milletvekili 
konusu gündeme geldi. Böylece 
Azınlık sorunları Yunan Parla-
mentosunda gündeme getiril-
miş oldu. 1993 yılından itibaren 
Azınlığın bazı vatandaşlık hakları 
iade edilmeye başlandı” diye 
konuştu.

“BU DAVA YÜRÜYECEKTİR”

Bu gençliğin bu davayı devam 
ettireceği söyleyen müftü Şerif 
sözlerini, “O gün hayatta olma-
yan gençler, senin partinin baş-
kanlığını yapıyorlar. Sen rahat 
uyu, mekanın Cennet olsun. Ge-
ride bıraktıklarına Allah sabırlar 

versin. Bu dava yürüyecektir” 
diyerek tamamladı.

Daha sonra törene Türkiye 
Cumhuriyeti devletini temsilen 
katılan Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık söz aldı.

Bakan Derya Yanık konuşma-
sında şunları aktardı:

“BATI TRAKYA TÜRKLERİ 
DOSTLUK İSTİYORLAR, EŞİT-
LİK İSTİYORLAR VE BARIŞ 
İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYOR-
LAR”

Bu kıymetli topluluğun bu kadar 
çeşitli olması, bu mücadelenin 

Sadık Ahmet’in 26 yıl önce siz-
lere emanet ettiği mücadelenin 
aslında yaşadığını devam ettiğini 
ve devam edeceğini gösteriyor. 
Sadık Ahmet’in mücadelesi, 
üniversite yıllarımızda takip 
ettiğimiz kahramanlarımızdan 
birisiydi. Merhumun vefat ettiği 
zamanı ve o haberi nasıl aldı-
ğımızı hatırlıyorum. Dünyanın 
her tarafında Türk ve Müslüman 
kimliğinin koruyan, yaşayan, 
tarih boyunca devam ettiren 
akrabalarımız var, Batı Trakya da 
onlardan birisi. Buralarda birkaç 
unsur var. Birisi dil, bir diğeri de 
inançtır. Bir milleti kendi aidi-
yetine bağlayan, kendi kimliğini 
korumasını sağlayan iki temel 
unsur, inanç ve dildir. Sadık 
Ahmet bu aidiyeti, bu kimliği 
korumanın ne kadar önemli ol-
duğunu fark eden ve bu kimliğin 
barışçıl yollarla korumanın ne 
kadar önemli olduğunu bilen ve 
bunun mücadelesini veren bir 
isimdir. Partisinin isminin, aslın-
da Sadık Ahmet’in davasının da 
özeti olduğunu düşünüyorum. 
Batı Trakya Türkleri dostluk 
istiyorlar, eşitlik istiyorlar ve 
barış içinde yaşamak istiyorlar. 
Bugüne kadarki mücadelele-
rini barış içerisinde sürdüren, 
yaşadıkları topraklara dostluk 
etmekten başkan hiçbir tavrın 
içine girmemiş bir topluluktan 
bahsediyoruz. Sizlerin bu hak-
lı hem insan olmaktan, hem 
uluslar arası hukuktan, hem ikili 
anlaşmaların tarafı olarak, Batı 
Trakya Türklerinin bu haklarının 
hem savunulması, hem kaza-
nılması noktasında uluslar arası 

Bulgaristan’dan gelen heyet Dr. Sadık Ahmet’in kabrine çelenk koydu
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platformlarda da Türkiye Cum-
huriyeti hükümetleri olarak her 
zaman yanınızda olduk, bun-
dan sonra da yanınızda olmaya 
devam edeceğiz. Bugün burada 
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen 
buradayım. Sizlere anavatan 
Türkiye’nin sizin bu haklı dava-
nızın her noktasında yanınızda 
olacağız sözünü vermek üzere 
geldim. Bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da bu da-
vanın savunucuları, takipçileri 
olmaya devam edeceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın selamını 
vermek üzere geldim. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Batı Trak-
ya Türk toplumunun ve bütün 
meselelerin çok yakın takipçisi 
olarak hassasiyetini hiç kaybet-
meden sürdürüyor. Bizler de o 
hassasiyetin ortağıyız. Bu kimli-
ğin, bu inanç ve değerler siste-
minin genç kuşaklara aktaracak 
olan aktaran annelerimize, ba-
balarımıza, ailelerimize herkese 
ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 
Bir kimlik ancak sahip çıkılarak 
korunabilir. Buna sahip çıkmak 
önce yetişkinler olarak bizle-
rin sorumluluğudur. Gençlerin 
ise bu kimliğe sahip çıkmak ve 
geliştirmek onların sorumluluğu-
dur. Allah hepinizden razı olsun. 
Sadık Ahmet’in mekanı Cennet 
olsun. Ailesine, dostlarına ve 
hepinize başsağlığı diliyorum.”

IŞIK SADIK AHMET

Son olarak Sadık Ahmet ailesi 
adına Işık Sadık Ahmet söz aldı.

“BİRİLERİ SANCILAR ZOR-

LUKLAR İÇİNDEYKEN KİM-
SENİN İLGİLENMEMESİNE 
YARDIM ELİ UZATMAMASINA 
ASLA DAYANAMAM”

Işık Sadık Ahmet konuşma-
sında şunları aktardı:

“Yine bir 24 Temmuz ve yine 
burada Dr. Sadık Ahmet’in kabri 
başındayız. 26 yılın özlemi ile 
yine bir aradayız. Gerek dok-
torluk yaparken gerek milletve-
killiği süresince daha doğrusu 
tüm hayatı boyunca inandığı 
doğrunun peşinden gitmiş; din, 
dil, ırk ayrımı gözetmeksizin 
mesleğini ve tüm gücünü sadece 
azınlık için değil Tüm insanlığa 
fayda sağlamak için çalışan tüm 
bu süreçlerde kendisi ilen omuz 
omuza mücadele verme fırsatı 
yakalayarak Dr. Sadık Ahmet’in 
en yakın yol arkadaşı olarak 
sizlere hitap ediyorum.

Rahmetli eşim Sadık Ahmet “bi-
rileri sancılar zorluklar içindey-

ken kimsenin ilgilenmemesine 
yardım eli uzatmamasına asla 
dayanamam” derdi. Rahmetli 
eşimin bu duruşu sadece men-
subu bulunduğu azınlığa yönelik 
değil ayırım gözetmeksizin tüm 
insanlığa yönelikti.

Bu ilkeleri ile Batı Trakya Müslü-
man Türk azınlığının haklarının 
savunucusu ve lideri konumuna 
geldi. Ömrünü dostluk eşitlik 
ve barış için mücadele etmekle 
geçirdi. Kurmuş olduğu partisini 
bile bu ilkeler ışığında temel-
lendirdi. Özünü inkar etmeyip 
Türküm dediği için mahkum 
edildi, hapis yattı. Ancak lideri-
miz Sadık Ahmet bu süreci bile 
“davam ve toplum için çocukla-
rımın ve çocuklarımızın geleceği 
için girdiğim dört duvar benim 
için yalnızca saraydır” diye ifade 
etti. Ödediği ve ödeyeceği tüm 
bedellere karşın davasından yani 
tüm Batı Trakya Türklerinin da-
vasından vazgeçmemiş bir lidere 
sahibiz. Nitekim bunun bedelini 

Batuhan Hasan’ın bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı ilk defa koro 
halinde seslendirildi.
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de ödedi ama davasından asla 
vazgeçmedi.

Bugün aramızdan ayrılalı tam 
26 sene oldu. Acısı yüreğimizde 
hala taptaze olan onca yıla rağ-
men onu yalnız bırakma-
yan tüm soydaşlarımıza 
onur manevi huzurunda 
teşekkür ediyorum. Ay-
rıca bugün burada bulu-
nan Türkiye Cumhuriyeti 
devleti Aile ve Sosyal 
Hizmetler bakanımız Sa-
yın Derya Yanık hanıme-
fendi başta olmak üzere, 
Batı Trakya Türklerinin 
yalnız bırakmadığınız ve 
Sadık Ahmet’in liderli-
ğindeki davamıza vermiş 
olduğunuz desteğiniz için 
şükranlarımı sunarım.

Bu vesileyle eşim Sadık 
Ahmet’i tekrar özlem 
rahmet ve milletle anı-
yor yaktığın meşalenin 
sönmeyeceğinin sözünü 
sizlere veriyorum hepiniz 
Allaha emanet olun.”

Törene, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini temsilen Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık 
olmak üzere, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Atina Büyükelçisi Burak 
Özügergin, Türkiye’nin Gümül-
cine Başkonsolosu Murat Öme-
roğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu Başkanı ve Gü-
mülcine Seçilmiş Müftüsü İbra-
him Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftü-
sü Ahmet Mete, Sadık Ahmet’in 
oğlu Levent Sadık Ahmet, kızı 

Funda Sadık Ahmet, DEB Partisi 
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 
BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, 
Yassıköy Belediye Başkanı Önder 
Mümin, Kozlukebir Belediye Baş-
kanı Rıdvan Ahmet, DMT Eyalet 

Başkan Yardımcısı Ahmet İbram, 
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 
BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostan-
cı, BAKEŞ Genel Müdürü Pervin 
Hayrullah, İTB Başkanı Ozan 
Ahmetoğlu, BİHLİMDER Başka-
nı Mehmet Emin Ahmet,  GTGB 
Başkanı Sedat Hasan, Güney 
Meriç Azınlık ve Folklor Derne-
ği Başkanı Bekir Mustafaoğlu, 
Türkiye’den Bursa Osmangazi 
Belediye Meclis Üyesi İsmail Ha-
yat, BTTDD Bursa Şube Başkanı 
Ali Emin Latif, Bulgaristan’dan 

Hak ve Özgürlükleri Hareketi  
Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, 
Kirkova Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, Bulgaristan milletve-
killeri Bayram Bayram ve Paplin 
Kristev’in yanı sıra azınlık kurum 

ve kuruluş temsilcileri 
katıldı.

Programın devamında 
da katılımcılara yemek 
ikram edildi. Buradaki 
törende  Batuhan Hasan 
tarafından bestelenen 
Dr. Sadık Ahmet marşı 
ilk defa seslendirildi ve 
büyük beğeni topladı. 
Yapılan kısa konuşmalar-
dan sonra.törene; T.C. 
Sosyal Güvenlik ve Çalış-
ma Bakanı Vedat Bilgin, 
YTB Başkanı Abdullah 
Eren,  Rodop milletvekili 
İlhan Ahmet,  CHP G. 
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İYİ Parti G. Başka-
nı Meral Akşener, BBP G. 
Başkanı Muhsin Yazı-
cıoğlu, EFA- Avrupa Hür 

İttifakı Başkanı Lorena Lopez de 
Lacalle ve  “Anadilin Teşviki için 
Makedon Hareketi - Krste Misir-
kov” Başkanı Evgenia Natsouli-
dou’nun  gönderdikleri mesajlar 
okundu. Törende ayrıca gençler 
tarafından  Dr. Sadık Ahmet için 
yazılan şiirler de sergilendi.

“Anadilin Teşviki için Make-
don Hareketi - Krste Misir-
kov” Başkanı Evgenia Nat-
soulidou’nun mesajı:

Saygıdeğer hanımefendiler, be-

Bu yıl  lk defa  gençlerin Dr. Sadık Ahmet için yazdığı 
şiirler sergilendi.
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yefendiler

Mücadele insanı Dr. Sadık Ah-
met’in anma törenine davet edil-
mekten şeref duyduğumu belirtir 
bu davetten dolayı ailesine ve 
DEB Partisi’ne teşekkürlerimi su-
nuyorum. Ne yazık ki bu anma 
töreninde sizinle beraber olabil-
mek için Gümülcine’ye seyahati-
mi organize edemedim.

Sadık Ahmet’in Batı Trakya’daki 
Türk azınlığın hakları konusun-
daki vizyonu ve mücadelesi, o 
dönemde Yunanistan’daki Make-
don azınlığının bir bölümünü de 
etkilemişti, çünkü onda, ülkedeki 
ulusal azınlıkların statüsünü ger-
çekten değiştirebilecek bir lider 
profili görmüşlerdi. Ani vefatı 
Makedonya’daki toplumumuzu 
da şoke etmişti.

Hayatına mal olan kazanın üze-
rinden 26 yıl geçti.

O zamandan beri mücadele 
devam ediyor ama ne yazık ki 
Yunanistan’daki ulusal azınlık-
ların, özellikle de Türk ve Ma-
kedonların Yunan vatandaşları 
olarak hala en temel haklarından 
uzak olduğunu görüyoruz. 

Mensup olduğumuz milletimizi 
ifade ettiğimiz her an önümüzde 
bir duvar ve sınırsız bir devlet 
inkârı buluyoruz.

Millet olarak Türk ve Makedon 
olduğunuzu söyleyemezsin!

Yunanistan, vatandaşlarının 

çeşitliliğine saygı duymayı ve 
korumayı taahhüt ettiği BM’de, 
Avrupa Birliği’nde ve Avrupa 
Konseyi’nde birçok anlaşmaya 
imza atmıştır.

Ancak bu koşullara uymamanın 
yaptırımları ve siyasi baskı olma-
dıkça Yunanistan’ın bunları uy-
gulaması neredeyse imkansızdır. 
Bu baskılar çerçevesinde geçti-
ğimiz günlerde Altın Şafak hariç 
tüm siyasi grupların 703 Avrupa 
Parlamentosu milletvekiline bir 
mektup gönderdik! Onları, Kâr 
Amacı Gütmeyen Kuruluşumuz 
“Krste Misirkov”un Yunanistan 
Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür 
Kurumları Sicilinden kabul edile-
mez şekilde silindiği konusunda 
bilgilendirdik. Devamında Avru-
pa Parlamentosu Başkanı Davi-
de Sassoli’den yanıt olarak şu 
ifadelere yer verdiği bir mektup 
aldık. ‘Azınlık haklarının korun-
masına ilişkin ulusal düzeyde 
ifade edilen yukarıdaki endişeler 
ışığında, AB genelinde demok-
rasiyi, hukukun üstünlüğünü 
ve temel hakları garanti altına 
alan yasal bir çerçeveye güçlü 
bir şekilde yerleşmiş azınlıklara 
mensup kişileri koruma amaçlı 
Parlamento, Komisyon’u, yetki 
ikamesi ilkesine uygun olarak, 
azınlık haklarının korunması için 
asgari AB standartlarının ortak 
bir çerçevesini hazırlamaya da-
vet etti.’ 
Avrupa Birliği Yetkililerinden sık 
sık iyi sözler ve teşvikler alıyo-
ruz, ancak henüz ulusal, dilsel 
ve dini azınlıklar olarak bizi ko-
ruyacak önlemler görmedik!

Mücadelemiz uzun, zor ve yoru-
cu.. Ancak pes etmemeliyiz.

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in 
vizyonun ve adımlarını takip 
edeceğiz. Ve eminim ki; bu yol-
da yürümek isteyecek çok genç 
olacaktır. Çünkü bu yol insani ve 
hak yoludur. 

Ruhu şad olsun.
Evgenia Natsulidu
“Anadilin Teşviki için Makedon 
Hareketi - Krste Misirkov” üyesi

EFA- Avrupa Hür İttifakı Baş-
kanı Lorena Lopez de Lacal-
le’nin mesajı:

Sevgili Arkadaşlar,
Bu gün, en güzel ülkeden, tüm 
kalbimle lideriniz ve kurucunuz 
Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün 
26. Yıldönümünde Gümülci-
ne’deki anma törenine katılı-
yorum.  Gerçekten de tüm EFA 
üyesi partiler onun “Ben bir Türk 
olduğum için hapse götürülü-
yorum, eğer Türk olmak suç 
ise burada tekrar ediyorum ben 
bir Türk’üm ve öyle kalacağım” 
sözleriyle aynı fikirde olmalılar. 
Tıpkı Basklar, Katalanlar, İskoç-
yalılar, Britanyalılar, Korsikalılar 
gibi, dillerimiz, kültürlerimiz ve 
geleneklerimiz gurur duydu-
ğumuz unsurlar olmalı, İnsan 
Hakları ve Sosyal Adalete saygı 
çerçevesinde daha iyi toplumlar 
inşa etmekle gurur duymalıyız. 
Büromuz ve tüm EFA partileri 

‘adına sizleri selamlıyorum’
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Bulgar işgal 
yılları anıları

Hafız Ahmet Murat- Sendelli İmamı 
1932-… 

        “Ambardaki  karnımda, sandıktaki sırtımda”

Alman askerlerinin köyün mezarlığı yanındaki 
höyüğün üstüne oturduklarını, tel dizdiklerini gör-
dük.  Daha sonra da köyün içine girdik. Bize hep 
“Şoşayi” diye soruyorlardı. Biz daha sonra asfalt 
yolu sorduklarını anladık. Celil Ağa’nın dükkanına 
girdiklerini gazoz, peynir gibi yiyecek maddeleri 
aldıklarını ve dükkanı sıyırdıklarını duyduk.  

O yıllarda Türkiye’den Köroğlu gazetesi burada da 
satılırdı. Bu gazete, “Bulgarlar geliyor, ama topal 
eşekle” diye bir yazı yayınlamıştı. Kısacası Bulgar-
ları Almanların yavaş yavaş getirdiği anlatılıyordu.
Almanlar ilk önce  motorlarla  Kedik’ten aşağıya 
inip geldiler. Almanlar geldiği zaman 35-40 tane 
tayyarenin de köyün  üstünden geçtiğini gördük.  
İlk defa bunları gördüğümüzden kapalı alanla-
ra saklanıyorduk. Almanlar köyden ayrılırken bir 
asker silahını unutunca, köye dönüp silahı alıp 
yollarına devam ettiler. 

Bulgarlar Kadıyolu’nu takip ederek köye geldiler. 
Semetli köyünün başından Bulgaristan’a kadar 
giden yola biz Kadıyolu diyorduk.

O yıllarda köyde Bulgarca eğitim yapılmadı.  
İnsanlara eziyet çektirdiler ve hakaretler etti-
ler. Balkana oduna giden oduncuların baltalarını 
aldılar ve urganlarını kestiler. Hatta biz, kasabaya 
(Gümülcine) odun getirdiğimizde “Stoy”- durun 
dediklerini ve urganları soğan doğrar gibi kesip 
odunları indirttiklerini hala  hatırlıyorum. Yine 
kadınların başlarındaki bezleri alırlar ve onları da 
döverlerdi. 
Hasancığın Mehmet vardı ki çok eziyet gördü. 
Hatta bir gün adamın canına geçmiş ve Bulgarla-
rın orman korucusu  Bitli Georgi’yi havaya kal-
dırmış ve kuyuya salmak istemiş. İnsanlar ondan 
çok eziyet gördüler. 

Bazen de bu Bitli Georgi odunları Gümülcine’deki 
Sarı Kışla’ya getirtiyordu.  Şimdi Kasaplar  Çar-
şısı’nın olduğu yer  kışlaydı. Kışlanın depoları ise 
bugünkü Gümülcine Türk Gençler Birliğinin olduğu 
alandı. O yıllarda burada büyük bir bina vardı. 
Ben burada  Ganco adlı Bulgar ormancıdan tokat 
yedim ve hala  unutamıyorum.  Bir gün yine bu-
raya  Hamdi ağabeyimle odun getirmiştik. Bulgar 
korucubaşı Ganco, Hamdi ağabeyime dönerek 
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bana bir tokat vurmasını söyledi. Ağabeyim bana 
nasıl vurabilirdi. Ama hafifte olsa acıtmayacak 
türünden bir tokadı yanağıma yapıştırdı. Ancak 
Bulgar  işin içinde hile olduğunu fark etti.  Daha 
sonra Ganco gelip  Hamdi  ağabeyime sağlam bir 
tokat indirdi. Biz, Hamdi ağabeyimle kardeş ço-
cukları oluyorduk.

Gümülcine’nin çıkışında Kumara  mahallesi vardı. 
Bu mahalleye halen hayatta olan diğer  Ham-
di ağabeyimle eşeklerle odun getirdik. Kumara 
sokağına odunları satmak için köyden getirmiştik. 
Odunlar satılmadığı zaman ise Şaka’nın hanına  
bırakıp sonraki gün yine  satmaya çalışıyorduk. 
Sokağa girdiğimiz zaman bugünkü parkın yakının-
da “Dura”- Siren vardı. Büyük  bir boru sesinden 
çıkan ses gibi acı acı  etrafı inletiyordu. Talimatlara 
göre bu sesi duyan yerinden kımıldamayacak ve 
olduğu yerde kalacaktı. Eşeklerle daracık sokağa 
girdik eşekler, Hamdi ağabeyim ve ben de dur-
dum. Ben neden sokağın alt tarafından üst tara-
fına geçtim diye Bulgar bana  çok fena bir şekilde 
bağırdı. “Neden tepiştin. Durayı duymadın mı” 
dedi. Dura bağırmaya başladığı zaman herkesin 
yerinden kımıldamadığını çok iyi hatırlıyorum.

1912’de  Bulgaristan’dan gelip bizim köyde ev-
lenen “Macır karı” adlı bir kadın vardı. Büyük bir 
kedisi vardı. Çakır gözlü, dimdik ve iri bir kadındı. 
Bulgaristan’da yetiştiğinden Türkçe’yi zor  konu-
şurdu, ancak Bulgarca’sı çok iyiydi. Bulgarlar gel-
diği zaman, insanlara hakaret ederken bazı kişileri 
de kurtardığı anlatılıyordu. 

Bulgarlar rüşvet olarak  tavuk, yumurta ve tere-
yağı  alıyorlardı. 

Rahmetli babamla beraber ekinleri  döverken 
sıcaktan korunmak için  başına bir mendil  bağlar; 
sağa sola bakınır ve bir iki şinik mısırı kaydırıp 
başka yerlere saklardık. Ormancı gelip nüfusa 
göre 3-5 kile bırakır, geri kalanını ise “Darcava” ya 
teslim ederdik.
 

İskeçe’den Türklerden bir hafiye vardı. Güzel bir 
evde otururdu. Bu kişinin daha sonra “Bunlarda 
para var. Askeriye ile işbirliği yapıyorlar” diyerek 
Bulgarlara insanları ihbar ettiği söylendi.

Yuvacılı köyünden Ayşe  kadın vardı. Çuvaldan 
pantolon dikiyordu. Bana da dikmişti. O zamanlar 
çok fakirlik vardı.

Bulgarlar geldiği zaman insanlar  çaresizlikten 
gelinlikleri, harbalıları, bindallıları satıp yerine 
ova kesiminden buğday aldılar. Bir çuval ekine bir 
bindallı verilirdi. 

Rahmetli dedemin babamı  un çuvalıyla köye gelip 
gelmediğini  hep beklediğini hatırlıyorum. Yolları 
Bulgarlar tutar ve insanları salmazlardı. Kontrol 
noktalarından geçmeye mecburdunuz. “Vişne 
Kart” denilen izin kağıdıyla Gümülcine’ye gelebilir-
diniz.

Köyümüzden Davut  Ağa, açlıktan ot yediği için 
bayıldı. Ali Molla ise ağanın bağını dürülerken 
güzel yemeği bulunca fazla kaçırmış ve yere düş-
müştü. 

O zamanlar, Gümülcine’deki eski Cami’nin kuze-
yindeki çınarın karşısındaki çapta Yassıköy’lü bir 
bakkal vardı. Aynı zamanda bitişiği de fırındı. Mısır 
unundan ekmek yapıyordu. Rahmetli  dayımın 
oğlu Lütfü ağabeyimle beraber  odunları sattık ve 
bir mısır ekmeği aldık. O bir parça kopardı, ben 
bir parça kopardım ve ekmek bitti. Köyde ise biz-
den ekmek bekleniyordu. Sattığımız bir eşek yükü 
odunların karşılığında bir ekmek almıştık. Lütfü 
ağabeyim bana  köye gittikten sonra şöyle deme-
mi tembihledi: “Bizi Gancu tuttu. Odunları aldı”. 
Bir eşek yükü oduna ancak bir ekmek alabilirdiniz. 
Zor günlerdi ve  çok eziyet çektik.

Hasancığın Mehmet oğlu Ahmet, bir gün odunları 
satmış eve dönüyormuş. Bulgar  korucular gör-
mesin diye bir eşeğe iki kişi binmek istemiş. Tabii 
ki sonuçta Bulgar’dan kırbaçla güzel bir dayak 



Rodop Rüzgârı - 12

yemişler.
Muhtar olarak Hacı Yakup vardı. Pomaşnik adın-
da bir Bulgar gelip dedemin evinde yatmış. Bizim 
dinimizle ilgili bilgisi de varmış. Din adamları-
na takılırmış ve dedemler de korka korka cevap 
verirlermiş. Evde yatarken başucunda  asılı   mis 
gibi kokan ayvalar varmış. Sabahleyin kalktığın-
da bir mendille gözünü bağlamış. Bizimkiler ne 
olduğunu sorduğunda, “Yukarıdan gözüme ayva 
düştü ve mendille bağladım”, demiş.  Muhtar Hacı 
Yakup geldiğinde, Bulgar  hocalar okusun, demiş 
ve ardından hemen  gözünün iyileştiğini söyleyip 
mendili  çözmüş. Meğerse onun canı ayva yemek 
istiyormuş.

O yıllarda  fakirlik çoktu. Kimsede ne ayakkabı, 
ne  pantolon ne de setre vardı. Sandıkta ne varsa 
o. Yeni damadın biri bir gün güveylikleri giymiş 
ve kahveye çıkmış. “Naçalnik” denen bir zabit 
kahveye gelmiş ve onu öyle şık  görünce vali gibi 
biri  zannetmiş ve asker selamı vermiş. Karşılığı-
nı görmeyince kolunu epey bir zaman tuttuktan 
sonra indirmek zorunda kalmış. Daha sonra da o 
damadın güveyliklerini Bulgarlar alıp gitmişler. O 
zamanlar bütün bunları anlatan “Ambardaki  kar-
nında, sandıktaki sırtında” diye bir atasözü vardı.
Köyden bir şey toplanacağı zaman muhtara baş-
vururlar ve muhtar da buradan rızıklanırdı.

O zamanlar insanlar bitlenmişti. Kadınlar bitten 
kurtulmak için tıraş oluyorlardı. Hatta   Sabiha 
adında bir kadın da saçlarını kırktığı için bugün 
bile “Kırkın Sabiha” diye anılmaktadır. O zamanlar 
kara sabun vardı. Ayrıca kilden yapılmış sabunla 
da insanlar yıkanırdı.

Bulgar sünnete karşı çıkardı. Yolda çocukları gör-
düklerinde “Tekrar keseceğiz” deyip korkuturlardı.
Bulgar işgali sırasında, rahmetli dedem gidemedi-
ğinden sütleri Bulatköy’e ben götürüyordum. Ma-
tarayla getirilen sütler  dökülmesin diye çömlekle-
re koyuluyordu. “Bu senin sütün pisliğe kokuyor, 
kok bak”, deyip enseni bastırır, insanların başlarını 
sütün içine  sokarlar ve her taraf süt olurdu. Bul-

gar’ın bu örfü de vardı. Bulgar hem senden alırdı, 
hem de hakaret etmek için bahane üretirdi. Ben,  
küçük çocuk olduğumdan eşekten inmezdim. An-
cak “Seni sünnet yapacağız” deyip korkuturlardı.  
Bulgar herkeste kaç koyun olduğunu yazar ve bu 
kadar süt getireceksin, derdi. Diğer etraf köyler 
de  sütleri Bulatköy’e getirirlerdi. 

O zamanlar fakirlik o kadar büyüktü  ki  ayakla-
rımıza  çarık yapabilmek için bir eşeğin ölmesini 
beklerdik. Takunya ve çuvaldan pantolon herkesin 
kullandığı alışılmış eşyalardı. 

O zamanlar koyunlara çan takılırdı. Tıkır tıkır ses-
ler  çıkarıp gezinirlerdi. Bir gün Bulgar korucu bir 
çan sesi duymuş ve çobana kaç koyunu olduğunu 
sorunca 80 tane, demiş. “Bu kadar hayvana bi çan 
hiç çan“ demiş. Sonunda da yine Bulgar toka-
dını yemiş.  Çobanlar  zarar yaparken korucular 
duymasın ve  zarar kapaklansın diye sadece bir 
hayvana çan takarlarmış.
Bulgarlar kaçarken  çok enteresan olmuş. Silahlar 
atılmış.  Öküz ve eşek arabalarına eşyalarını yük-
leyip kaçtıkları da anlatılmaktadır.

Hafız Ahmet Murat
 
1932 yılında Rodop ilinin Sendelli köyünde doğ-
du. İlkokulu köyünde tamamladı. Devamında da 
Yunan  İç Savaş sırasında Gümülcine’deki Medre-
seye kayıt yaptırdı. Aynı zamanda hafızlığa başladı 
ve iki yılda tamamladı. İcazetini rahmetli Müftü  
Hafız Hüseyin  Mustafa’dan aldı.  1955’te Sendelli 
köyüne  önce hatip olarak, devamında da namaz 
hocalığı ve en sonunda da Karacaoğlan köyünden 
Ali Yoluç’kla birlikte öğretmenliğe başladı.  40 yıl 
aynı görevde kaldıktan sonra emekliye sevk edildi. 
Halen resmi olarak imam- hatiplik görevindedir.

Sendelli köyünde mukim. 
Görüşme: 14-07-2021.



Röportaj

Rodop Rüzgârı - 13

YASSIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ÖNDER MÜMİN: 

“BUGÜNE KADAR ÇOK CİDDİ YATIRIM VE 
PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Rodop Rüzgarı dergimize önemli açıkla-
malarda bulundu.

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ‘Barış Festivali’ nin 26 Eylül’de gerçekle-
şeceğini söyledi.

‘Önümüzdeki dönemde milletvekilliği düşünüyor musunuz?’ sorusuna Belediye Baş-
kanı Önder Mümin, “Şu anda öyle bir düşüncem yok. Bizler şu anda Allah izin ve-

rirse halkımızın teveccühüyle ikinci dönem de seçildiğimiz takdirde, 31 Aralık 2029 
tarihine kadar buradayız” cevabını verdi.

Röportajın tamamını aşağıda okuya-

bilirsiniz:

Son yerel seçimlerin üzerinden 

neredeyse iki yıl geçti. Bu iki yıl 

içerisinde projelerinizi ne kadar 

gerçekleştirdiniz? Planladığınız 

hedeflere ulaştığınıza inanıyor 

musunuz?

“BUGÜNE KADAR ÇOK CİDDİ YA-

TIRIM VE PROJELERİMİZİ 

HAYATA GEÇİRDİK”

ÖNDER MÜMİN: 2020-2021 yılları içinde gerçek-

leştirdiğimiz projeleri, bildiğiniz üzere Bulatköy 

Nahiyemizin açılışında sıralamıştık. Seçim vaatleri 

olan projelerimizin yüzde 36 oranında tamam-

lanması söz konusuydu. Önümüzdeki 29 Ağustos 

Pazar günü yeni Susurköy belediye binasını da 

hizmete sunarak 2020-2021 yıllarının bilançosunu 

da orada açıklayacağız. Bu yüzden başarı oranımı-

zın çok daha yukarıya çıktığına inanıyorum. Bugü-

ne kadar çok ciddi yatırım ve projelerimizi hayata 

geçirdik. Özellikle aşevimiz, işsizlik büromuz, 

sosyal yardımlar, temizlik ve teknik işler anlamın-

da toplumumuza yaptığımız yatırımlar, bunların 

ön sırasında yer almaktadır. Bunların tamamının 

Önder Mümin ve İbrahim Baltalı
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bilançosunu Susurköy Belediye binasının açılışı 

sırasında halkımızla paylaşacağız.

Size göre seçim öncesi vermiş olduğunuz 

vaadlerin ne kadarı gerçekleşti?

ÖNDER MÜMİN: Hiç 

bir yönetim yoktur ki, 

seçim öncesi veri-

len vaatlerin yüzde 

yüzünü tamamla-

mış olsun. Bu siyasi 

mantığa ve siyasi 

anlayışa da aykırıdır. 

Fakat ben 4 yıl sonra 

bu kutlu listemizin, 

başarılı yönetimimi-

zin seçim vaatlerini 

çok büyük bir oran-

da tamamlayacağına inanıyorum.

Bu dönem içerisinde çalışmalarınızı engelle-

yen en büyük zorluklar neler oldu?

ÖNDER MÜMİN: Anlaşılmaz İsmet Amucas işbir-

liği...

Bu arada listenizden istifalar ya da ihraçlar 

da oldu. Bunlar çalışmalarınızı nasıl etkiledi, 

listenizden ayrılanlar konusunda neler düşü-

nüyorsunuz?

“BİZİM LİSTEMİZ İLKELERİ OLAN BİR LİSTE-

DİR. KİŞİLERE BAĞLI OLAN BİR LİSTE DE-

ĞİL”

ÖNDER MÜMİN: Bunlar bizi etkilemez. Listemiz-

den ayrılan ihraç edilen arkadaşlar oldu. Kendi-

lerine bu siyasi yolda ve şahsi hayatta başarılar 

diliyorum. Bizim listemiz ilkeleri olan bir listedir. 

Kişilere bağlı olan bir liste değil, 125 kişiden olu-

şan bir listedir. Bunun yanında sadece seçilmişleri 

bağlayan bir liste değil, seçilmemiş olan kişileri de 

bağlayan bir listedir. Biz bu arkadaşların tamamıy-

la çalışarak sonuca gidiyoruz. Bu listeden bir ya 

da birkaç kişinin gitmesi bizleri bağlamaz.

Son günlerde lis-

tenize katılan yeni 

isimler oldu, bu 

konuda neler dü-

şünüyorsunuz?

“LİSTEMİZİN 

KURULUŞUNUN 

ÜÇÜNCÜ YILINDA 

7 KASIM 2021 TA-

RİHİNDE SEÇİMLİ 

BİR KONGREYE 

GİDECEĞİZ”

ÖNDER MÜMİN: Evet listemize yeni katılan isim-

ler oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. 

Bizler demokratik çerçevede çalışan bir listeyiz. 

Hatta eylül ayı başında bir revizyon çalışmamız 

olacak. Bu tabii ki çok kısıtlı bir şekilde olacak. 

Çünkü iyi giden bir çizgiyi bozma taraftarı değiliz. 

Böylece listemizin kuruluşunun üçüncü yılında 7 

Kasım 2021 tarihinde seçimli bir kongreye gidece-

ğiz. Bu kongrede çıkacak olan sonuçla da, gelecek 

seçimlere katılacağız.

Bunun yanında bazı meclis üyelerinin yanı-

sıra, meclis üyesi avukat Caner İmam’ın da 

aday olacağı söylenmektedir. Yeni bir liste 

sizleri tedirgin eder mi, bunu nasıl değerlen-

diriyorsunuz?

“BİZİM KARŞIMIZA ADAY GİBİ ADAY GELİR 

DİYE UMUT EDİYORUZ”

ÖNDER MÜMİN: Bizleri tedirgin etmez, bu du-

rumu bizler arkadaşlarımızla da istişare ediyoruz. 

Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin.
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Dolayısıyla bizler için kişiler önemli değil. Herhan-

gi bir adayın kim olacağı, yada rakibimiz olacağı 

önemli değil. Bizler önce Allah’ın iznine güvenir ve 

inanırız, ondan sonra da halkımıza ve kendimize 

inanırız. Dolayısıyla rakip kim isterse olsun, bizim 

için herhangi bir sıkıntı yok. Caner İmam aday 

olduğunda onu ekip olarak değerlendiririz. Kendisi 

2014 yılında aday olma niyetine girmişti. Burada 

kendisine inanan, güvenen masum belediye men-

suplarımızı siyaseten kandırarak, son ana kadar 

siyaseten hapsetti. Kimliklerini geri iade etmek 

suretiyle yarıştan çekildi. Bizim karşımıza aday 

gibi aday gelir diye umut ediyoruz. Ayrıca sormak 

da isteriz; Caner İmam, Caner İmam olarak mı 

aday olacak? Yoksa Amucas’ın adayı olarak mı 

aday olacak?

Yine son günlerde basını çok meşgul eden 

Yassıköy Kültür Derneği Başkanı Bukas ile 

yaşadığınız sorunlar hakkında da biraz bilgi 

verir misiniz?

“DERNEĞİN BELEDİYEMİZE KARŞI KENDİ-

LERİ TARAFINDAN ANLAŞILMAZ BİR TERS 

DURUŞU VAR”

ÖNDER MÜMİN: Burada ciddi bir sıkıntı mev-

cut. Bizler kültür derneklerimize, hangi kültürü 

temsil ederlerse etsinler eşit, saygı ve demokrasi 

çerçevesinde yaklaşıyoruz. Geçmiş dönemler-

de kendilerine çok ciddi miktarlarda ekonomik 

yardım sağlanmış ve bu yardımın hangi şekilde 

kullanıldığı etüt edilmemiş. Aynı şekilde belediye 

mülkünü değişik şekillerde kullanmışlar, bunun da 

herhangi bir kontrolü sağlanmamış. Bizler şu anda 

bu durumu çok ciddi bir şekilde ivedilikle kontrol 

etmeye çalışıyoruz. Hem belediyemizin vereceği 

maddi desteğin, hem belediye mülklerinin kulla-

nılması konusunda, derneğin belediyemize karşı 

kendileri tarafından anlaşılmaz bir ters duruşu var. 

Bizler yönetimini tanımayan demokratik çerçevede 

saygıda kusur eden bu tür derneklerle çalışmayı 

uygun bulmuyoruz. Siyasetin, demokrasinin, iyi 

niyetin öngördüğü şartları yerine getirdikleri tak-

dirde kapımız herkese açıktır. Ama burada bunu 

da çok açık ve net bir şekilde ifade etmek isti-

yorum; kanuni çerçevede bu derneğe karşı olan 

bütün haklarımızı kullanacağız.

İskeçe Türk Birliği mitingine katılan İlhan 

Ahmet’e basında çıkan suçlamalara karşı çık-

tınız, buna neden gerek duydunuz, bununla 

ilgili düşünceleriniz nelerdir?

“AZINLIK SEÇİLMİŞLERİN SONUNA KADAR 

ARKASINDA OLURUZ VE HİÇ DE ÇEKİNME-

YİZ”

ÖNDER MÜMİN: Bizlerin genel anlamda ve si-

yasi hayatım boyunca takip ettiği olay şudur. Her 

başarılı azınlık siyasetçisine karşı, bu İlhan Ahmet 

olsun, Hüseyin Zeybek olsun, Önder Mümin olsun, 

Rıdvan Ahmet olsun, Rıdvan Deli Hüseyin olsun, 

maalesef ülkemizde oluşan aşırı unsurlar ve mil-

liyetçi taban ilk andan itibaren, linç politikasına, 

karalama politikasına girişiyorlar. Bizler bu duru-

ma kesinlikle karşıyız. Azınlık ve çoğunluk insanın-

dan beklentimiz bu milliyetçi kesimin söylemlerini 

ciddiye almamalarıdır. Bu ve benzer durumlarda 

da milletvekillerimizin, diğer belediye başkanları-

mızın, azınlık seçilmişlerin sonuna kadar arkasında 

oluruz ve hiç de çekinmeyiz.

Son zamanlarda sizin vaatlerinizden biri olan 

‘Barış Festivali’ çalışmalarınız ne durumda, 

hükümetten festival hakkında destek bula-

bildiniz mi?

“KÜLTÜR BAKANLIĞI, BİZLERİN BU ETKİN-

LİĞİNİ KENDİ ÇATISI ALTINA ALDI”

ÖNDER MÜMİN: Öncelikle Barış Festivali’miz 
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Haber
25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Bu 

seçim öncesi açıkladığımız bir projeydi. Fa-

kat Covid önlemleri nedeniyle bunu bugüne 

kadar gerçekleştiremedik. Bununla ilgili 

Kültür Bakanlığına resmi bir yazımız oldu. 

Buradan bir fon talebinde bulunduk. Kül-

tür Bakanlığı, hem bizlerin bu etkinliğimizi 

kendi çatısı altına aldı ve 6.500 evroluk bir 

fon ayırdı. Bizler de bu doğrultuda çalış-

malarımıza devam ediyoruz. Sanatçılarımız 

Glikeria ve Dilek Koç ile tarih konusunu 

belirlemiş durumdayız. Covid önlemleri el-

verdiği sürece 26 Eylül’de Glikeria ve Dilek 

Koç burada olacaklar. Aynı şekilde Şapçı 

bölgesi kökenli Hacopulos Müzik Grubu ve 

Balkan Anatolia grubu da festivalimizde yer 

alacak. Ayrıca Türkiye ve Bulgaristan’dan 

20 kişilik gruplar halinde yerel yönetim 

temsilcilerimizi bölgemizde ağırlayacağız. 

Etkinliğimiz kapsamında Türkiye, Bulga-

ristan ve Yunanistan arasında halı saha 

maçlarımız olacak. Dolayısıyla iki günlük 

kültüre endeksli bir Barış Festivali gerçek-

leştirmeyi ümit ediyoruz.

Son olarak şunu sormak istiyorum; Siz 

medyayı çok iyi kullanan bir belediye 

başkanısınız. Sizlerin bu davranışınız 

kamuoyunun ‘Acaba Önder Mümin 

milletvekilliğine mi gidiyor?’ şeklinde 

sorular sormasına neden oluyor. Böyle 

bir düşünceniz var mı, ya da her ikisi 

arasında nasıl bir seçim yaparsınız?

“31 ARALIK 2029 TARİHİNE KADAR 

BURADAYIZ”

ÖNDER MÜMİN: Şu anda öyle bir düşün-

cem yok. Bizler şu anda Allah izin verirse 

halkımızın teveccühüyle ikinci dönem de 

seçildiğimiz takdirde, 31 Aralık 2029 tarihi-

ne kadar buradayız.

12 azınlık ilkokulunda daha 

eğitim askıya 

alınıyor!

Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti, Birin-

ci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün 

30.07.2021/Φ.2.1./6762 tarihli ve protokol numaralı 

kararına göre, 2021-2022 eğitim yılında Rodop ilinde 8 

ve İskeçe ilinde 4 olmak üzere  toplam 12 azınlık okulu 

daha eğitime ara vermektedir.

Bilindiği gibi çocuk sayısının azalmasını bahane gös-

tererek azınlık okullarındaki eğitim askıya alınmakta-

dır. Belirli süre çocuk sayısı artmadığı takdirde okullar 

tamamen kapatılmaktadır.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde, Türklere ait  

okullar, öğrenci yetersizliği bahane gösterilerek kapatıl-

mıştır. Böylece azınlık ilkokullarının sayısı 231’den 107 

(Son karar da dahil) rakamına gerilemiştir.

Karara göre kapanacak azınlık ilkokulları şöyle 

sıralanmaktadır:

Rodop ili:

Aşağıköy   

Karacaoğlan 

Kozdere       

Işıklar       

Eşekçili   

Sınırdere 

Payamdere

Gebecili 

İskeçe ili

Taraşmanlı 

Karagözlü

Kurthasanlı

Sinikova Eski 

Mahalle

Yayın tarihi: 

01.08.2021.
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Kınama

Yassıköy Belediyesi okulların kapatılmasını kınadı

Yassıköy Belediye Meclisi, kapatılma kararı alınan 

12 azınlık ilkokulu arasında yer alan Eşekçili ve 

Gebecili azınlık okullarıyla ilgili bildiri yayımladı.

Yassıköy Belediye Meclisi 2 Ağustos Pazartesi 

günü yapılan olağanüstü toplantıda, Eğitim Ba-

kanlığı ve Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Eği-

tim Müdürlüğü kararıyla kapatılma kararı alınan 

12 azınlık okulu arasında yer alan ve belediye 

sınırları içinde bulunan Eşekçili ve Gebecili azınlık 

okullarının durumunu değerlendirdi. Oy çoklu-

ğu ile kabul edilen bildiride, Eşekçili ve Gebecili 

azınlık ilkokullarıyla ilgili kapatma kararının geri 

alınması istendi.

Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin’in öne-

risiyle meclise gelen bildiride, söz konusu kararın 

iptal edilmesi veya değiştirilmesi istendi.

Bildiride, Yassıköy Belediye Meclisi’nin yeni eğitim 

yılında belediye dahilindeki okullarda herhangi bir 

değişiklik yapılmayacağı yönündeki önceki kararı 

hatırlatılarak, okulların kapatılmasını öngören ka-

rara karşı olunduğu vurgulandı. Eşekçili ve Gebe-

cili köylerindeki azınlık ilkokulunun kapatılmasını 

öngören kararın acilen geri çekilmesi veya değiş-

tirilmesi istendi.

Yassıköy Belediye Meclisinin konuyla ilgili oturu-

muna katılan belediye meclis üyelerinden 19’u 

bildiriye evet oyu verdi. Hristina Vidura çekimser 

kaldı, Theodoros Dalakuras ile Anestis Vakianis de 

ret oyu kullandı.

Ana muhalefet listesi başkanı Kiriakos Amucas ve 

belediye meclis üyeleri Nikolaos Yatsos, Vasilios 

Avgustis, Hristos Maheras ve İlias Dalakuras, ka-

patılan azınlık okullarıyla ilgili konunun ele alındığı 

meclis toplantısına katılmadı.

Yayın tarihi:  04.08.2021

Gebecili - Rizoma Azınlık İlkokulu.

Eşekçili - Thamna Azınlık İlkokulu.
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Batı Trakya Azınlık Okulları 

Encümenler Birliği Derneği : 

“Bu hukuk tanımazlığın 

ve keyfi davranışın yeni 

bir örneğidir”

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Der-

neği, hükümetin 12 azınlık okulunu daha kapatma 

kararına tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bölge Eği-

tim Müdürlüğü tarafından alınan 30-7-2021 tarihli 

kararla, İskeçe ilinde dört , Rodop ilinde ise sekiz 

azınlık ilkokulunun, encümenlerin görüşü alın-

madan ve sadece öğrenci azlığı bahane edilerek 

kapatılması kararı, bu hukuk tanımazlığın ve keyfi 

davranışın yeni bir örneğidir” ifadeleri dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak Batı Trakya Azınlık Okulları 

Encümenler Birliği tarafından yapılan açıklama 

şöyle:

“Ülkemiz Yunanistan’ın attığı adımlarla azınlık eği-

timini yok etmeyi hedeflediği son günlerdeki geliş-

melerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Üstelik, 

atılan bu adımların uluslararası ve ikili antlaşma-

lara aykırı olduğu da aşikârdır. Şöyle ki, Azınlık 

eğitiminin statüsü Lozan Barış antlaşmasında ve 

Yunanistan ile Türkiye arasında imza edilen ikili 

antlaşmalarda net bir şekilde belirlenmiştir. Hal 

böyleyken, bu metinlere aykırı düzenlemeler ve 

işlemler yapmak, hukuk tanımazlığın tezahürü-

dür ve doğrusu demokrasinin beşiği olarak bilinen 

ülkemiz Yunanistan’a hiç yakışmamaktadır. Her 

fırsatta uluslararası hukuktan bahseden ülkemiz 

yetkilileri, konu azınlık ve özellikle azınlık eğitimi 

olunca bu kavramları hiçe saymaktadırlar.

Bu bağlamda, Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafından 

alınan 30-7-2021 tarihli kararla, İskeçe ilinde dört 

, Rodop ilinde ise sekiz azınlık ilkokulunun, encü-

menlerin görüşü alınmadan ve sadece öğrenci az-

lığı bahane edilerek kapatılması kararı, bu hukuk 

tanımazlığın ve keyfi davranışın yeni bir örneğidir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde meclis genel 

kurulunda kabul edilen yeni eğitim yasasının bazı 

maddelerinin azınlık okullarında uygulanmayacak 

olması ve bunun sebebinin, hem de azınlık men-

subu milletvekillerinin ısrarlı sorularına rağmen 

ikna edici bir şekilde açıklanmamış olması, bun-

dan önceki uygulamalar da dikkate alındığında 

hükümetin azınlık eğitimi konusunda gizli ajan-

dası olduğunu düşündürmektedir. Bu vesileyle, 

uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınan 

haklarımızın yangından mal kaçırırcasına getirilen 

düzenlemelerle ihlâl edilemeyeceğini bir kez daha 

hatırlatırken, yapılan hukuksuz düzenlemelere 

karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu 

vurgulamak isteriz.”

Yayın tarihi: 03.08.2021
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Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği

“Azınlığın muhatap alınması 

talebimizi bir kez daha 

yineliyoruz”

KINAMA

Ülkemiz Yunanistan öğrenci azlığını bahane ede-

rek, Lozan Antlaşması’nın Batı Trakya Türk Azınlı-

ğı’na tanıdığı eğitim özerkliğine bakmaksızın, azın-

lık okullarını kapatmaya devam ediyor.

Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı itibariyle 12 

azınlık okulunun daha devlet ve bu hükümet eliyle 

kapatılıyor olması tüm azınlık insanını derinden 

üzmüştür. Bugüne kadar azınlık eğitimiyle ilgili alı-

nacak kararlarda ve çıkarılacak yasalarda muhak-

kak azınlık yetkilileri ile de istişare edilsin yönün-

deki taleplerimiz hiçbir zaman dikkate alınmadı ve 

karşılık bulmadı. Ne insani ilişkilere ne de çoğulcu 

demokrasiye uygun olmayan bu davranışı kınıyor 

ve kabul etmiyoruz.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde eğitim komis-

yonunda dahi tartışılmadan meclise getirilen ve 

kabul edilen eğitim yasası ile ülke genelindeki 

okulların faaliyetlerine bazı idari özerklikler ge-

tirilmektedir. Ancak azınlık okullarının farklı sivil 

toplum kuruluşları, yerel yönetimler, yüksek eği-

tim kurumlan ve araştırma merkezleri gibi kuru-

lularla işbirliği, etkinlik ve ortak çalışmalar yapa-

bilmesi engellenmektedir. Bunlar dışında azınlık 

okullarının bağış kabul edebilmesinin önüne 

geçilmektedir. Eğitim, spor ve kültür faaliyetleri 

amacıyla yerel yönetimlerin gerek faaliyette gerek 

eğitimine geçici ara verilmiş okullarda etkinlikler 

düzenlenmesi hususunda azınlık okulları kapsam 

dışı bırakılmıştır.

Azınlık eğitimi ile ilgili çıkarılacak yasalar önce-

si azınlık ile istişare edilmesi, kısacası azınlığın 

muhatap alınması talebimizi bir kez daha yineliyo-

ruz. İyi niyetle Lozan’da azınlık eğitimine tanınan 

eğitim özerkliğinin iadesini okullarımızda eğitim 

kalitesinin ivedilikle yükseltilmesini bekliyoruz ve 

istiyoruz.

BTTÖB

Yönetim Kurulu

Gümülcine, 02.08.2021

Bir zamanlar, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinin 
Yunanca - Türkçe tabelası.

Kınama
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KAPI  TOKMAKLARI

Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU

    Osmanlı  idaresinde  kapıların tokmakları başlı 
başına bir  kültürdü. Ve Osmanlı  insanının sosyal 
hayata bakışının bir simgesiydi. Bu geleneği Batı 
Trakya Müslüman Türkleri, azınlık olarak bırakıldık-
tan sonra da devam ettirmişlerdir.

 Eskiden  her 
azınlık köyünde  birkaç 
tane  para babası zen-
gin vardı.. Bu zenginler 
azınlık içerisinde  oto-
riter davranışlar sergi-
lemekte idiler Bunların 
evleri, diğer köy sa-
kinlerinin  evlerinden 
farklılığı daha eve giriş 
kapısındaki tokmaktan  
belli oluyordu.
 Ecdadımız,  ha-
yata “helal” ve “haram” 
perspektifinden bakar-
dı.. Kapı tokmakları 

bile  bu hassasiyeti yansıtırdı. İç içe ya da üst üste 
bindirilen  tokmaklardan biri kalın, diğeri  ince ses 
çıkarırdı. Erkek konuklar kalın ses çıkaran kapı tok-
mağını , kadın konuklar ise  ince seslisini kullanır-
lar, böylece ev sahipleri  kapıdaki misafirin  kimliği 
hakkında bilgi sahibi olur ve ona göre karşılarlardı.
Bu tür çift kanatlı portalar hâlâ kasaba ve köyleri-
mizdeki eski ağaların evlerinde mevcuttur.
 Dış kapı dış  avluya, iç kapı iç avluya açılır-
dı. Avlular  çocuklarla kadınların  “özgürlük alanı”nı  
oluştururdu.  Çocuklar  avlularda hoplayıp zıpla-
yarak enerji tüketirken, kadınlar güller, çiçekler ve 
meyve ağaçları arasında  dolma doldurur, sarma 
sarar, sohbet eder, onlar da  kendi açılarından  ha-
yatın  stresinden  arınırlardı.
 Evlerde ve devlet dairelerindeki bu tür 
ağaçtan yapılmış ana kapılara “ cümle kapı” de-
nirdi.Bugün de söz konusu kapılara  cümle kapı 
denmektedir. Kapıdan hareketle de kapıda kalmak, 
kapı beklemek, kapı gözlemek,  kapı dibi komşu  
(olmak), kapının önünü süpürmek, kapı gibi adam 

(olmak) ve daha nice kapıyla ilgili çok güzel söz-
lerimiz olmuştur. 
 Bazı avluların  bir kenarında  pekmez 
yapılan  şirahane, kilim,  bez dokuma  odaları 
yer alırdı. Başka bir köşede  ocak, çamaşır taşı, 
fırın, çeşme veyahut  kuyu, tulumba vardı. Avlu 
yeteri kadar  genişse bir köşesi sebze bahçesi-
ne  dönüştürülür, ailenin sebze ve meyve ihtiyacı  
karşılanırdı.
 Gönlü güzel bazı Batı Trakyalı insanlar, 
hayatın her alanında ortaya çıkardıkları neza-
keti, kapı tokmaklarında bile  sergilemişlerdir. 
Nezaket hayatın bir parçasıydı ve kapılardaki aslı 
metal olan  cisimler bile bir estetik kimlikle kar-
şılardı misafirlerini…Eski ustaların yaptıkları  kapı 
tokmaklarının bile dili vardı.
 Diğer taraftan  o yıllarda  kapısında tok-
mak olmayan aile fertleri  hane halkına  gittikleri 
yerden geldiklerini haber vermek için kapı önüne 
gelenler erkekse yüksek sesle:Ev sahibi Amca, 
dayı,bizim oğlan” diye bağırarak konu komşuya 
da  geldiklerini duyururlar, eve sessizce girmez-
lerdi.
 Kimileri de  kapı önüne gelmeden daha  
başlardı bağırmaya: Hasan  Ağa…Evde kimse 
yok mu?  Ben geldim ha. Gidiyorum ha… Hatice 
gelin daha sofrayı yazmadı mı? Bilelim ki, onun 
bu şekilde davranışının sırrı; Ol kişi eve gelişini  
ev halkına   duyurmak…Evde olanların kendilerini 
toparlamasına fırsat vermekmiş…
 Şimdi ise , ses iletme cihazlarıyla katlı bi-
naların kaçıncı katında  olursak olalınapartmanın  
girişine gelen birisi,zile bastığında  konuşmak 
mümkün oluyor. Hatta görüntülerini bile görmek 
mümkün oluyor artık. Yani bir zamanlar kapı 
tokmaklarına usûlüne uygun  dil takan ustalar, 
şimdilerde tokmak yerine  elektrikle çalışan zil 
takıyorlar. Netice itibariyle her ikisinde de bir 
şekilde maksat hasıl oluyor.
 Velhasıl kelâm  kültürümüzün bir parçası 
olan  kapı tokmakları da,  koruma altına alınma-

dığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
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52  YIL ÖNCE 
AMBARKÖY

Ambarköy Gümülcine’nin güneydoğusunda ve 15 
km mesafededir. Köyü şehre bağlayan yokun 10 
km’si asfalt olup, 5 km’si şosedir. Köyün doğusun-
da Lefecili köyü, kuzeyinde Çelebi köyü, kuzeyba-
tısında  Çayvakıf ve Kırvakıf, batısında Yahyabeyli, 
güneyinde Demirbeyli ve Salmanlı köyleri yer alır. 
Bu köyler arasındaki mesafeyi düşünecek olursak 
en uzağı olan Salmanlı 8 km’yi geçmez.
Ambarköy 130 hane olup, nüfusu 690 dolayların-
dadır. Köyde iki cemaat bulunmaktadır. Bunun 70 
hanesi ve ferdi olarak da 350’si Türk, geri kalanı 
Anadolu’dan gelen macırlardır.
Evvela çiftliğe ait birkaç yapıdan başka, daha 
önceden yapılmış hambar niteliğinde kullanılan 
yapılar mevcutmuş. Bu yapılar Osmanlı İmpara-
torluğu zamanında, halktan öşür olarak alınan her 
çeşit tahıl ürününü saklamak için kullanılmış. Bu 
tahılların alıcısı çıktığı zaman devletin eline malın 
karşılığı para olarak geçiyormuş. Bu hambarlar bu 
gaye için kullanılıyormuş. Zamanla büyüyen köy, 
isim olarak bu hambarlar vasıtasıyla Hambarköy 
ismini almış. Bugün azıcık değişimle Ambarköy 
denilmektedir.

COĞRAFİ MEVKİLER VE İSİMLERİNİN NERE-
DEN GELDİĞİ

YABİLLİ YAKA:  Yahyabey köyüne yakın olan bu 
mıntıkaya zamanında bu isim verilmiştir. Köyün 
batısındadır.
KELEBEKLİK: Köyün kuzeybatısında bulunan bu 
mıntıka koyunlara kelebek denen hastalığı bağışla-
dığı için verilmiştir.
KEPİRLER: Köyün kuzeybatısındadır. Köyün bu 
kısım toprakları çok killidir. Burada killi toprağa  
“Kepir” toprak dennekte ve böylelikle buraya da  

Kepirler denmiştir.
BAĞLAR: Buranın bağlık olması nedeniyle bu ismi 
almıştır. Köyün kuzeybatısındadır.
SAZLIK: Buranın eskiden bataklık olması ne-
deniyle çok saz yetiştiriliyormuş ve bu nedenle  
Sazlık denmiştir. Köyün hem kuzeyindeki, hem de 
güneyindeki mıntıka bu ismi almışlardır. 
AYRIKLIK: Köyün kuzeyindedir. Bu mıntıkayı çok 
ayrık sarması  nedeniyle Ayrıklık denmiştir.
DANAAĞLI: Köyün güneydoğusundadır. Merada 
hayvan damları burada yapılmış, hayvanları bura-
ya kapadıkları için bu isim verilmiştir.
KÖKLÜK:  Köyün güneydoğusundadır. Evvelce  bir 
ormanlık olan bölge köklenerek tarlaya çevrilmiş-
tir. Bu nedenle bu ismi almıştır.
BENTORMAN: Köyün kuzeydoğusundadır. Bu 
bölgenin daha aşağısında bulunan su değirmenine 
bu bölgeye yapılan bentler sayesinde su sağlandığı 
için bu isim verilmiştir.  
KIZILAĞAÇ: Köyün doğusundadır. Evvelce burada  
kızılağaçlar bulunduğundan bu adı almıştır.
DALLENOVA: Evvelce arklık ve göllük olan bu 
bölgede dalyanlar vasıtasıyla balıkçılık yapıldığı 
için bu isim verilmiştir.
ESKİBAĞLAR: Eskiden buraları bağlık imiş. 
Zamanla  tarlaya çevrildiği için  Eskibağlar ismini 
almıştır. Köyün güneyindedir.
KÖRKUYU: Burada bulunan çok eski bir kuyunun  
bugün kullanılmaz  hale geldiğinden  bu isim veril-
miştir. Köyün güneyindedir.
PULLUKYERLERİ: Karasabanın iş görmeyip 
yalnız pulluğun  iş yaptığı bu yerlere Pullukyerleri 
denmiştir. Köyün doğusundadır.
BÖLECEK: Kesinlikle bilinmemekle beraber, çok 
fasülye yetiştiren bu yerler “börülce” isminden bu 
adı aldığı sanılmaktadır. Köyün  doğusundadır.

Araştırma
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KAHVECİLER: Kesinlikle bilinmemekle birlik-
te, yalnız isminden  anlaşılacağı gibi bu yerlerde 
kahve yetiştirildiği tahmin edilmekte, bu nedenle 
ismin verildiği sanılmaktadır. Köyün doğusundadır.
KAVAKLIK:  Eskiden kavaklık olan bu bölge bu 
ismi almıştır. Köyün doğusundadır.
MEŞELERYANI: Burada bulunan birkaç meşe-

den ötürü bu 
ismi almıştır. 
Köyün güne-
yindedir.

KÖYÜN 
TARİHİ

Köy, bulundu-
ğu yerin özel-

liğinden ötürü 
yakın bir zamanda kurulmuş bir köydür. İhtiyarla-
rın söylediklerine ve bizim yaptığımız araştırma-
lardan 1800-1825 yılları arasında ilk defa birkaç 
aile  buraya yerleşmiştir. Bir süre köy bunların  
egemenliği altında bu köy bir çiftlik olarak anıl-
mıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altında 
bulunduğu bu sürelerde köy topraklarının çok az 
bir kısmı işlenir halde imiş.  Diğer büyük bir kısmı 
ise çeşitli ağaçlarla kaplı, ormanlık, sazlık, bataklık 
halinde imiş. Rivayetlere göre evden dışarıya sü-
rülen   büyük ve küçükbaş hayvanlar kendi başla-
rına dolaşıp akşamları eve kendileri dönerlermiş. 
Hatta büyükbaş hayvanların  eve dönmediği birkaç 
ay sonra, arkasında küçücük yavrusuyla döndüğü 

de oluyormuş.
Zamanla ailesayısı çoğalan çiftlik bir köy halini 
almıştır. Köy büyüdükçe tarla ihtiyacı doğuyor, 
geçim sıkıntısı artıyor. Bunu telafi etmek için halk 
çapa, kürek, balta ve kazmalarla ağaçları kökleyip 
tarla açıyorlar.
Seneler 1908-1912. Osmanlı İmparatorluğu’nda-
ki karışıklıklar, Balkan devletlerinin birleşip isyan 
etmeleri Balkan harplerini doğuruyor.
Harplerden sonra (1912) Bulgar egemenliğinin 
eline düşen halk Bulgarların çok alçakça, gaddarca 
zalim baskılarına maruz kalıyor.
 Devir değişiyor ve Bulgarlar kaçıyor. Bu sefer halk 
durumunu düzeltmeye çalışırken yakayı ağaların 
eline kaptırıyor. Ağaların işinden başka bir çoğu-
nun  başka işlerle uğraşması mümkün olmuyor.
Sene 1924. Lozan Antlaşması gereğince Yunanis-
tan’ın iç kısımlarına yerleşmesi gereken  Anadolu 
ve  Trakya Rumlarının bir kısmı da Ambarköy’e 
yerleşiyor. Bu tarihten itibaren köyde iki cemaat 
yaşamaya başlıyor. Kendilerine köyün büyük bir 
kısım arazisi taksim ediliyor.
1940 İkinci Dünya Savaşı ve buranın tekrar Bul-
garlar tarafından işgali. Köy halkı çok kötü günler 
yaşıyor. Bu durum bu şekilde üç sene dürüyor.
Bulgarın burayı terkinden sonra komünist  eğilimli 
andartlar türüyor. Bunda bilhassa mal, can bakı-
mından Türkler zararlı çıkıyor ve bunlar köyden iki 
kişiyi de alıp götürüyorlar.
Bu tarihten sonra (1948) durum düzelse de bu 
kez Yunan idaresinin, Yunan halkının tahakkümü 
artıyor. Bu nedenle Türk halkından 23 hane Türki-
ye’ye göç etmekten kendilerini alamıyorlar. Bunlar 
1950-1960 aralığında oluyor.
Bundan sonra da durum Türkler için hiçbir zaman 
lehe dönmüyor. Sinsi politikalar ve gözdağı, ka-
nunca hakkını kullanamamalar, bol para ile tarlala-
rını sattırmaya kışkırtmalar…
Bugün Türk halkı yılmış vaziyette. Hiçbir geleceği 
ümitli görmemektedir.  İlerlemek şöyle dursun, 
buranın kendilerine haram edileceği günü, bura-
dan kovulacağı günü beklemektedir. 
Bir taraf yaşamak, direnmek  çabası içinde, bir 
tarafta yaşatmamak çabası içindedir.

MEVCUT TARİHİ ESER

Köyün eski vakıf kayıtlarında bulunan mescidi ve  kapanan 
Azınlık İlkokulu.

Köyün Azınlık İlkokulu tabekası. 
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Ambarköy’ün kuruluş tarihi çok uzaklara uzanma-
dığı için tarihi eser mevcut değildir.
YATIRLAR
Köyde  tekke cinsinden sayılan herhangi bir şey 
yoktur. Yalnız eskiden kutsal sayılmış iki yer mev-
cuttur; Kocakuyu ve  Ayazma’dır.
KOCAKUYU: Köyün doğusunda bulunan eski bir 
kuyudur ki bugün kullanılmaz.Cinlerin, perilerin 
buradan çıktıklarına inanılmaktadır. Bu suretle bu 
kötü belirtiler kötü alamet sayılıp, bura halkını ikaz 
maksadıyla Ulu Tanrı tarafından gönderildiklerine 
inanırlarmış. Halkta bu alemetlerden kurtulmak 
için buraya ocaklar yapıp fakir  fukaraya ziyafetler 
verirlermiş. Bu durum bir süre böyle devam etmiş-
tir. Bugün böyle bir şey mevcut değildir.

AYAZMA: Burası köyün 5 km uzağında olup doğu 
kısmına düşmektedir. Burada bulunan su kayna-
ğı kendiliğinden meydana gelmiş. Köylüler bunu 
muhafazaya alıp, kutsal bir yer olduğuna inan-
mışlardır. Buranın bağırması ve , bir ses çıkarması 
nedeniyle burada uzun süre adaklar adanmış ve 
ziyafetler verilmiştir. Kaynak yakın zamana kadar 
akıyordu. Adak ve ziyafetler ise daha önceden 
kesilmiş, geçmişteki değerinden hiçbir şey kalma-
mıştır. Bu iki yer Allah katında iyi görünmek için 
ziyaret yeri olarak kullanılmış. Burada zamanın 
eğlenceden ziyade bir matem havası içinde geçtiği 
söylenmektedir.
Eğlence yeri olarak yalnız Hıdırellez günü tüm 
gençlerin salıncak kurmağa elverişli ağaçlar se-
çilmekte. Burada gençler yeşil yapraklar arasında 
sallanarak neşeli, güzel bir gün geçirmektedirler.

KÖYÜN TARLALARI
Köyün sahip olduğu tarlalar 10 bin dönümün üze-
rindedir. Bunun  3.132,5 dönümü Türklerin, 3.025 
dönümü de Rumlarındır. Geri kalan kısmın 1.000 
dönümü mera, diğerleri de komşu köylerin  Am-
barköy sınırları içinde bulunan tarlalarıdır.
Köyün doğusundan Koca Çay ve Ircan Çay’ı is-
minde iki çay geçmektedir. Bu çaylardan sulama 
olduğu gibi, yere çakılan borular vasıtasıyla moto-
pomplarlan sulama yapılmaktadır.

BAHÇELER

Köyde bahçelik için ayrılmış bir mevki yoktur. 
Yalnız her aile, köye yakın tarlalarının herhangi 
bir kçşesine, kendi ihtiyacını karşılayacak nispette 
zarzavat yetiştirirler.

HAYVANLAR
Köyümüzde en çok beslenen hayvan, sütünden ve 
gücünden faydalanılan ineklerdir. Bu ineklerin mik-
tarı tüm köyde 520 kadar olduğu tahmin edilmek-
tedir. Danalar ise kasaplık olarak bakılır ve satılır 
ki bunların miktarı da 450’yi bulur. Kasaplık da-
nalar bir yaşına gelince satılır. Bu miktarlar her iki 
cemaatin malıdır. Türklerin 280 inek ve 275 danası 
olduğu tahmin edilmektedir. Bundan başka manda 
da beslenir. Fakat bunlar azdır. Bütün köyde 40-50 
arasındadır.

KOYUNCULUK
Köyde epey koyun beslenir. Türklerde 10 bölük-
tür. Miktarı ise 800 civarındadır. Rumlarda ise 650 
kadardır.

AT
Köyde ancak 5 tane  at vardır. Çeki hayvanı olarak 
kullanılır. Yine köyde her  aile bol miktarda tavuk 
besler.

EKİM VE  HARMAN ZAMANI
Köyde yetişen mahsuller şunlardır: Buğday, arpa, 
mısır, fasulye, ayçiçeği, pamuk, karpuz, tütün v.s. 
Hayvan yemi olarak yonca ekilen tarlaların üçte 
birini kaplar. İkinci derecede ise çayır otudur. Her  
ailenin 3-10  dönüm arasında çayırlığı bulunur.
Buğday, ekin, kasımda ekilir, temmuzda biçerdö-
verler veya batozalarca  harman edilir.
Mısır, ayçiçeği, karpuz, fasulye, nisan ayı içinde 
ekilir ve ağustos – eylül ayları içinde hasat edi-
lir.  Karpuz ekiminden 80 gün  sonra ilk meyvesini 
verir. Pamuk nisan ekilir ve kasıma kadar hasadı 
sürer. Tütün, nisanın başında fideliklere ekilir.
Not:
10.01.1969
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Arşivi.
Yazıları kaleme alan öğretmenin adı tespit edile-
memiştir. Yazılar öğünün Türkçe’siyle düzeltilme-
den olduğu gibi yazılmıştır.
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Devam edecek

“...Bunu siz anlar-

sınız. Dayısı olan-

lar. Veya gelecek 

vadedenler.

İki şekilde söy-

leyelim. Bu bir 

yorumdur. Yani 

dayısı olan ve 

gelecek vadeden 

kelimeleri birer 

yorumdur. Sizin 

yorumunuz farklı 

olabilir. Yani neyi 

Selahattin KESİT

Batı Trakya 

Türkleri 

Eğitimi - 9

düşünüyor? Bildiğiniz ne iseydi ona göre yorum 

yapabilirsiniz. Yani bu, yasada kanunda olmayan 

bir uygulamaydı.

2000’den sonra Yunanistan kendi içinde idari ola-

rak, bunu yanlış olarak değerlendirdi. Mülahazası 

böyleydi. Ve bundan geri adım attı. Bu binde 5’lik 

kontenjanla hem bu haksızlığı, mağduriyeti gider-

me telafisi olarak yorumladı ve de bundan sonra 

bu normalleşecek diye bir ön çalışma ve iyi niyet 

göstergesi olarak uygulamaya başladı. Bugün için 

her okuldan mezun olan çocuk üniversite imtihan-

larına katılabiliyor.

2011 yılında ise bizim için özellikle bugün muz-

darip olduğumuz ve çokça şikayet ettiğimiz bir 

durumla karşı karşıyayız. Köylerdeki okulların, 

ilkokulların öğrenci yetersizliği veya azlığı gerek-

çesiyle kapatılması meselesidir. Bu mesele ne ya-

zık ki 2011 yılında bizim, önce şunu söyleyeyim, 

bizim okullarımızın yaşatılması ve kapatılması ta-

mamen köylünün, encümenlerin ve o okuldaki ve-

lilerin yüzde yüz doğrudan doğruya kendi hakları 

ve kararlarıdır. Devlet cebri olarak kapatmamıştır.

Peki 2011 yılında ne oldu?

2011 yılında ne yazık ki yüz yıllık hakkımızı dev-

letin uhdesine böyle çok iyi iş çıkardınız size bir 

geyik çevirmesi ikram edelim diye imzaladılar.

Evet efendim.

Dönemin milletvekilleri imzaladı.

Encümenler Kurulu Başkanı imzaladı

Ve o zaman için mevcut olan azınlık eğitiminin 

danışmanı diye kabul edilen şahıs imzaladı.

İmzalar mevcuttur.

Evrakta mevcuttur.

Bu inkar edilemez.

Oradan gelen rivayet tartışılabilir.

Rivayet Şudur: Artık nereye isterseniz gidebilirsi-

niz.

Bu şu demektir: 100 yıllık hakkınız bize geçti.

Yani imza ataraktan bunu bu şekilde yönetimin 

eline teslim ettik.

Şimdi efendim sadece açıktan kınamalara kalıyo-

ruz ve diyoruz ki: Yönetim şu okulu kapatırken 

işte bize sorulmalı, köylüye sorulmalı, encümene 

sorulmalı, bilmem kime sorulmalı, sorulmuyor 

diye serzenişte bulunuyoruz ve diyoruz ki bize 

saygısızlık yapıyor...”
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Atina’nın Çakalları 

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Atina’nın Çakalları, bir mizah dergisinde yayın-
lanan, biri sentor (centaur/kentaur) diğeri insan 
iki arkadaşın kurdukları “Öz Atina Nakliyat Şirke-
ti’nin” çevresinde dönen olayların konu alındığı 
güzel bir seri-karikatürdür. 

Sentorlar Yunan Mi-
tolojisi’nde yarı insan 
ve yarı at bedenli 
düşsel varlıklardır. 
Yunanlılara göre 
sentorlar İksion’un 
oğullarıdır. Home-
ros’a göre ise Tesal-
ya’da yaşayan karşı 
koyulmaz bir güce 
sahip olan vahşi bir 
kavimdir. Genellikle 
kaba ve kötü yara-
tıklar olarak bilinirler. 
Sentorlar ile ilgili ol-
dukça ilginç efsanevi 
hikayeler mevcuttur. 

Öz Atina Nakliyat Şirketi’nin ortakları Dimitri 
(İnsan) ve Yuristo (Sentor) ilginç olaylar yaşar-
lar. Atina’nın Çakalları, Dimitri ve Yuristo’nun 
maceraları üzerinden toplumsal olayları farklı bir 
pencereden eleştirir. 

Batı Trakya Türkleri’nin günümüzdeki “Atina’nın 
Çakallarıyla” imtihanı ise toplumsal travma boyu-
tuna ulaşmıştır. He geçen gün Batı Trakya Türk-
lerine dair bir değer yok edilmekte, oldu bittiye 
getirilerek hiçleştirilmektedir.  
Atina, Batı Trakya Türklerine Aristo, Platon, 
Sokrates bilgeliğiyle değil, sentorların hoyrat 
gücüyle yaklaşmaktadır sanki. Yıllardır süregelen 
yok etme, kimliksizleştirme, bölme, izole etme 
politikaları Aristo, Platon, Sokrates’in bilgeliğine 
uymayan, etik, ahlak ve değerler sistemine aykı-
rı, demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
politikalardır. 

Bir gün bir bakmışsınız hayatınızı kazandığınız 
malınız mülkünüz elinizden gitmiş, bir başka gün 
öğretmeniniz işinden olmuş, bir diğer gün atanızın 
mirası vakıflarınız elinizden alınmış, sonra başınıza 
bu sizin müftünüz olacak diye bir dayatma, derken 
günden güne okullarınız azaltılmakta... 

Atina Batı Trakya Türklerine “sentor demokrasisi” 
uygulamakta, hoyrat, keyfi, kaba kuvveti barındı-
ran... 

2000’li yılların başında 226 Türk Azınlık okulu 
mevcut iken 2021 yılına gelindiğinde bu okulla-
rın 123 tanesi kapatılmıştır. Öğrenci yokluğundan 
doğal koşullarda kapanmış olanlar görmezden 
gelinemez, fakat son on yılda 83 okulun bakanlık 
kararıyla kapatılması öğrenci yokluğundan değil 
hoyrat bir siyasi manevradır. Bunu son 12 okulun 
kapatılması kararından açıkça görmek, okumak 
mümkündür. Gümülcine yaka bölgesi diye bilinen 
bölgede, yanyana iki köy okulunun kapatılması 
bölge halkına ceza niteliğinde bir uygulama gibi 
görünmektedir. Peki bu ceza neyin cezasıdır? Bu 
iki köy de tamamen Türk halkın yaşadığı köydür. 
Bu okulların ikisini birden kapatarak öğrencileri-
ni başka köylere yönlendirmek masum bir eğitim 
politikası olmaktan çok ötedir. 2010 yılından bu 
yana okul birleştirme ve kapatma (çalışmasını as-
kıya alma) uygulaması yapılmaktadır. Sözde daha 
kaliteli bir eğitim için okullar birleştirilmekte ya da 
kapanmaktadır. Halbuki on yıllık uygulama bunun 
böyle olmadığını gün yüzüne çıkarmıştır. Siyasi 
art niyetler kapalı kapılar ardında dile getirilirken 
bazen kapı aralığından fısıltı gazetesine de veril-
mektedir. 

Atina’da Aristo, Platon, Sokrates’in kültürel ve etik 
değerlerinin kalıntıları var mıdır daha bilinmez, 
ama sentorların hoyrat demokrasisi Batı Trakya’ya 
her daim uygulanmaktadır.
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2020 yıllarının sonlarıydı. Sonbahar  gelmiş, 

artık her taraf  sararmaya, solmaya başla-

mıştı. Rodop Dağları’nın dorukları her zaman-

kinden daha fazla  dumanla kaplanıyordu.  

Ahmet’in kafası çok karışıktı. Koltuğa oturdu. 

Televizyonu açtı. Ancak yine de canı sıkılıyor-

du. Sol ayağını koltuğun üzerine uzattı, derken  

sağ ayağını sehpanın üzerine doğru itti. 

Ahmet Gümülcine’nin köylerinden birinde yaşı-

yor ve geçimini pamukçulukla  sağlıyordu. Al-

çak boylu, pek sorumluluk taşımayan ve bunu 

karısıyla olan ilişkisine kadar yansıtan, ancak 

kimseye zararı dokunmayan bir yapıya  sahip-

ti. Ahmet’in kötü yönlerinden biri de rakıyı çok 

sevmesiydi. İçtiği zaman iri gözleri yerinden 

fırlayacakmış gibi oluyor,  kendinden geçiyor, 

yollar ona dar geliyordu. Zavallı eşi  Şükriye 

onu bu halde görünce çok üzülüyor, fakat bir 

çaresini de bulamıyordu.

Şükriye evine ve çocuklarına bağlı ve kocası-

nın yaptıklarını hep affeden bir kadındı. Böyle 

olduğundan dolayı Ahmet’ten vazgeçmemiş 

ve iki çocuk annesi olmuştu. Şükriye’nin tek 

derdi çocuklarını büyütmek ve iyi bir eğitim 

almalarını sağlamaktı. Bu yüzden de  Ahmet’in 

rakıya  yönelmesi ekonomik olarak çöküntüye 

girmeleri anlamına geliyordu. İçine kapanık 

Şükriye’nin derdini anlatacak kimsesi de yok-

tu. Babası ve anası kısa bir süre önce bu dünya-

yı bitirmişlerdi. Erkek kardeşi Hasan’dan ise ona 

bir  fayda zaten gelemezdi. 

Ahmet sabah olduğunda  yine erken kalkıp 

pamuk tarlasının yolunu tuttu. Pamuklar  yeni 

yeni beyazlamaya başlamıştı. Tarlaya dakikalar-

ca baktı, baktı… “Daha toplama vakti gelmemiş”  

deyip  evin yolunu tuttu. Eve vardığında onu 

karısı karşıladı. Zavallı kadın sanki “ne olacak 

bizim bu halimiz. Devletin ayda verdiği 200 evro 

yardımla nereye kadar yaşayacağız” diyecekti ki 

Ahmet söze başlayarak, “Hanım yap bir kahve 

de içelim” deyiverdi. Şükriye kocasının bu olum-

lu tavrı karşısında şaşırdı. Öyle ya şimdiye kadar 

ondan güzel bir söz duymamıştı. Yoksa artık 

Ahmet ailesini ve çocuklarını düşünen bir insan 

mı oluyordu? Merakla kahveyi pişirdi ve kocasına 

getirdi. 

O gece gökyüzündeki bulutlar yine etrafı sardı.  

Ahmet, evinin penceresinden dışarıya baktığın-

da, aniden bir şimşek çakınca pencereyi hızla 

kapattı. “Bu yıl gene olmayacak. Yine pamuk 

alamayacağız. Bu nasıl kısmet”, diyerek kendi 

kendine mırıldanmaya başladı.  Yağmur derken 

fırtına  etraftaki ağaçların dallarını bir o yana bir 

bu yana savurmaya ve önüne  ne çıktıysa sürük-

lemeye başladı. Ahmet, tarlasında yarı beyazla-

mış pamukların durumunu bir an düşündü. Karı-

Yaşanmış

İbrahim BALTALI

Öyküler

Aklında tut
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sına dönerek, “pamuklara acaba zarar oldu mu” 

dediğinde karısı, “Allah korusun. Canımız sağ 

olsun. Çalışır, çabalarız” şeklinde cevap verdi. 

Ahmet’in göz kapakları yavaş yavaş kapanmaya 

başlamıştı.

Ahmet, ertesi gün çok erken kalktı ve pamuk 

tarlasına gitti. Pamukların henüz hepsi açmadı-

ğından zarar çok azdı. Mutlu oldu. Karısına da bu  

sevindirici haberi getirdi.

Ahmet’in Yusuf adında çok samimi  bir arkadaşı 

vardı. Her derdini ona anlatıyordu.  Zeki ve neyi 

nerede söyleyeceğini bilen hazır cevap bir in-

sandı. Rakı ile  arası pek iyiydi. Ekonomik  duru-

mu Ahmet’inki kadar kötü değildi. Onun her ne 

kadar  karısıyla sorunu olmasa da yine mübarek 

şişede durduğu gibi durmuyordu. Hani Eyüboğ-

lu’nun, “Ulan rakı, ulan namussuz, yaktın canı-

mı” mısralarında olduğu gibi. 

Derken  aradan  haftalar geçti. Pamuklar iyice 

açmaya ve  tarlaları beyaz bir yorgan gibi kapla-

maya başladı. Artık toplama zama- nıydı. 

Ancak Ahmet, kendine de güvene- miyor-

du. Arkadaşı Yusuf’u alıp tarlaya gittiler. 

Yusuf, “Bunların artık toplama vakti” gelmiş, 

dedi.

Ahmet tarlasından elde edeceği  pamuğu merak 

ediyor ve kendine göre çeşitli hesaplar yapıyor-

du. Nasıl yapmasın ki büyük oğlunun üniversi-

te çağı dayanmıştı. Küçük olan ise henüz orta 

sondaydı. Her ikisinin de  masrafları gün geçtik-

çe artıyordu.  Ahmet, o akşam öyle hesap yaptı, 

böyle hesap yaptı, elde edeceği kiloyu hesapladı 

ve bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Sabaha 

kadar uyuyamadı. 

Nasıl olsa pamuklar yağmur altında kaldı, daha 

fazla zarara uğramayalım düşüncesiyle, ertesi 

gün pamukları toplatmaya karar verdiler. Yakın 

köyden bir pamuk makinesi bulup tarlaya götür-

düler. O gün pamukların bir kısmı toplandı. An-

cak Ahmet’in  hesapladığı  verim pek çıkmamışa 

benziyordu. Gökteki bulutlar gibi Kara kara 

düşünmeye  başladı. “Ben bu çocukları nasıl 

okuturum” gibi düşünceler  aklından bir bir 

geçti. Bir yandan da karısının söylediği güzel 

sözleri hatırladı. Ancak çare değildi.  Hemen 

arkadaşı Yusuf’u aradı. Yusuf pamuk arabasını 

gördü ve “bu tarla dönümüne en çok 150 kilo 

çıkarmış” deyiverdi. Ahmet’in kafası bu sefer 

iyice bozuldu. Yusuf’a dönerek, “Gel kom-

şu köydeki meyhaneye gidelim. Orada daha 

ayrıntılı konuşuruz”, deyince Yusuf ta sanki bu 

teklifi beklermişçesine hemen kabul etti.

Meyhanede gece geç saatlere kadar yediler, 

içtiler ve dünyayı birkaç saatliğine de olsa toz 

pembe gördüler. İkisi de  artık  ayakta dura-

mayacak kadar sarhoş oldu ve  kasap dükkanı 

önündeki sucuk misali sallanmaya başladılar. 

Sesleri yükselince  etraf masalardaki müşte-

riler de  rahatsız olmaya başlamıştı. Meyha-

neyi işleten Kadir durumu fark etmiş ancak  

devamlı müşterileri olduğu için sabrediyor-

du. Ancak durum artık daha da kötüleşme-

ye başlamadan meyhane sahibi Kadir,  gidip  

kendilerine hesabı götürdü. Ahmet ve Yusuf 

hesaba ilk önce hiç bakmadılar bile. Kadir, 

sık sık onların yanından geçerek, sanki artık 

hesabı  ödeyin, dercesine bir tutum sergile-

meye başladı. Kadir en sonunda dayanamadı 

ve masaya giderek hesabın ödenmesini istedi. 

Yusuf,  kafasını kaldırdı, gözlerini Kadir’e dikti. 

“Yaz deftere, sonra öderiz”, deyince Kadir, 

“yazamam. Bir değil iki değil”, cevabını verdi. 

O zaman Yusuf, tekrar  Kadir’e dönerek, “o za-

man aklında tut” deyince Kadir neye uğradığını 

şaşırıp sinirli bir şekilde hızlı adımlarla  man-

galın başına koştu. 

                                                    

23.04.2021
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Çocuğa dair 

her şey

Nuran MUSTAFA

Okul öncesi 

öğretmeni

DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL PROBLEMLER -1

      Öfke, Saldırganlık ve Şiddet
                         Öfke kötü bir duygu mudur?
                                           Çocuklarımız öfkelenince telaşlanmalı mıyız?

Toplumumuza baktığımız-

da ‘öfke’ duygusu kötü 

bir duygudur. Yetişkinler 

çocuklarına öfkelenme-

meyi öğretmeye çalışırlar. 

Oysaki bu eşyanın tabia-

tına aykırı bir durumdur. 

Öfke doğuştan gelen 

bir duygudur; örne-

ğin, bebekler ihtiyaçları 

karşılanmadığı zaman 

ağlayarak öfkelerini ifade 

ederler. Kaldı ki yaşamı-

mızın her alanında bu 

duygumuzu tetikleyecek 

öfke mayınları vardır. Dolayısıyla yaşamın hiçbir 

alanında öfkelenmeden yaşamak mümkün değil-

dir. Öfke, sevinç, merak, üzüntü, endişe gibi diğer 

duygular kadar yaşanması doğal bir duygudur. 

Burada önemli olan öfkelenmeden yaşamak değil, 

öfkelendiğimizde bu öfkeyi nasıl yönettiğimizdir. 

Öfke uygun bir şekilde ifade edilirse eğer, bireyin 

benliğini koruyan bir kalkan görevi görür. Ancak 

bu duygular uygun şekilde ifade edilmediğinde 

saldırganlık ve şiddete dönüşür. Buradan anlı-

yoruz ki, tehlikeli olan öfke duygusu değil, öfke 

duygusunun yol açtığı saldırganlık ve şiddettir.

Öfke Duygusunun Sebepleri?

Çocuğun ve Ergenin yaşadığı travmatik olaylar.

Çocuğun ve Ergenin duygusal ihtiyaçlarının ailesi 

tarafından karşılanmaması.

Ailede anne- babanın öfke kontrolünün olmaması, 

öfkeyi sağlıklı şekilde yönetme becerilerinin olma-

ması. Burada çocuk anne – babadan model alarak 

şiddeti öğreniyor.

Çocuğun okulda akran şiddetine maruz kalması 

( akranları tarafından itilme-kakılma, dövülme, 

aşağılanma gibi).

Dağılmış aileler.

Ebeveynin tutarsız şekilde disiplin uygulaması. 

Hatta bazen hiç disiplin uygulamaması.

Sosyal medyanın etkisi( şiddet içeren televizyon 

ve bilgisayar oyunları).

Anne-baba veya öğretmenin çocuğu aşağılaması, 

dışlaması

Çocuğun okul başarısının düşük olması . Dolayısıy-

la, çocuğun kendisini yetersiz hissetmesi.

Ergenlik dönemi yarattığı değişimler . Ergenlik 

döneminde çocuk hem hormonal hem de duygusal 

olarak birçok değişimler yaşar. Bütün bu değişim-

ler ergende öfke duygusu yaratır. Aynı zamanda 

ergen anne ve babadan koparak yeni bir kimlik 

oluşturma sürecine girer . Anne-baba dan ayrıla-

bilmesi içinde öfkeye ihtiyacı vardır. Ergen sevgi 

ve aşk ile bu ayrılmayı gerçekleştiremez.

Öfke duygusu şiddete ve saldırganlığa dönüşmeye 

başlarsa, yani;

Çocuk veya Ergen sık sık arkadaşlarına zarar veri-

yorsa, Onlarla kavga ediyorsa,

Ev de ve okulda her şeye karşı tepkisel olup yo-

ğun öfke gösterip saldırganca davranışlar sergili-

yorsa,

Aileler dikkatli olmalılardır. Gerekirse bir uzman-

dan yardım almalılardır...



Rodop Rüzgârı -29

Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi*
Kafkasköy, Θρυλόριον (Thrilorion)
Rodop ilinde bir köy

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyale-

tinin Rodop ilinde, Gümülcine’nin 11,6 km. gü-

neydoğusunda yer alan 68 m. rakımlı bir köydür. 

Coğrafi konum olarak 41.0761797o kuzey en-

leminde ve  25.4821016o doğu boylamında yer 

almaktadır.

1924’te Αμάραντα  (Amaranta) -  Yahyabeyli 

Nahiyesine bağlanmıştır. 1926’da Θ Θρυλόριον 

– Kafkasköy  Nahiyesinin merkezi olarak belirlen-

miştir. 1997’de Κομοτηνή – Gümülcine Belediyesi-

ne dahil edilmiştir. 

1922-23 yıllarında, Avustralyalı BM Mülteciler Yük-

sek Komiseri George Devine Treloar (1884 - 1980)  

ile İngiliz Albay Proctor Yunanistan’ın Makedonya 

ve Batı Trakya bölgelerinde göçmenler için  12 köy 

kurmuşlardır. Bu köylerden biri de  Θρυλόριο – 

Kafkasköy dür.  I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz 

ordusunda Yarbay rütbesiyle görev yapmış olan 

“Treloar” bir çok Rumun hayatını kurtardığından 

köye onun adı verilmiştir. Köyün tamamı Pontus 

asıllıdır. 

29 Ocak 1988’de  düzenlenen  hak arama yürü-

yüşünde Şapçı bölgesi insanları Kafkasköy Kavşa-

ğı’nda toplanmıış, Cuma namazı kılınmış ve  polis 

barikatı aşılmaya çalışıldığı  sırada bir çok  Azınlık 

insanı yaralanmıştır. Eylem esnasında DEB Parti-

si başkanlarından rahmetli Mustafa Boşnak’ın  “ 

Korkmayan arkamdan gelsin“ dediği hala hatırlan-

maktadır.

Köyde Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Θρυλορίου 

Thilorio - Pontus Kültür Derneği  «Η Κερασούντα 

και το Γαρς» İ Kerasounta ke to Gars, bulunmak-

tadır. Dernek tarafından her yıl  “Mezar” geleneği 

yaşatılmaktadır. Kilisede yapılan ayinden sonra 

köyün papazı eşliğinde mezarlığa gidilmekte, 

burada  geleneksel yemekler yenilmekte, erkek-

lere rakı ikram edilmektedir. Böylece ölen kişilerin 

ruhları ile yaşayan insanların aynı masada beraber  

yemek yediklerine inanılmaktadır. Köyde ayrıca bir 

de “Sepet Müzesi”  yer almaktadır. Rodop ilinde 

ilk kredi kooperatifi 1924 yılında bu köyde kurul-

muştur. Köyde başta pamuk, buğday v.d. ürünler 

ekilmektedir. Halkın bir kısmı da Gümülcine’de 

çeşitli işyerlerinde çalışmaktadır.

Köyün futbol takımı “ΠΑΕ Ποντίων Θρυλορίων” 

– Kafkasköy Pontus Futbol Takımı- oyuncularının 

2107 yılında soykırım yazıları içeren  formalar giy-

dikleri gerekçesiyle puanları sıfırlanmış ve takım 

Rodop ili amatör kümeden çekilmiştir.

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu 

şöyle kaydedilmiştir: 1928-433, 1940-713, 1951-

584, 1961-671, 1971-434, 1981-525, 1991-560, 

2001-629, 2011-622.

*Baltalı, İbrahim, Batı Trakya Köyler Ansik-

lopedisi Cilt-2, BAKEŞ Yayınları 49, Gümül-

cine - Yunanistan, Şubat 2021, ISBN: 978-

618-5322-08-3

Köydeki Sepet Müzesinden bir örnek.
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Araştırma

Ülkemiz Yunanistan’da en son nüfus sayımı 2011 

yılında yapıldı. Sayımlar her 10 yılda bir yapıldı-

ğına göre 2021 yılında yeni bir sayım yapılması 

gerekmektedir. 

Türk – Yunan  halklarının mecburi mübadelesin-

den sonra ilk nüfus sayımı 1928 yılında yapıldı. Bu 

nüfus sayımının bir özelliği de  dinlere ve dillere 

göre yapılmasıydı. Bundan sonra her on yılda bir 

yapılan sayımlarda dil ve dine dayalı sayım yapıl-

madı. 

İşte 1928 sayımı  rakamları:

1928 yılında Yunanistan nüfusu: 
6.204.684 

• 5.716.100 kişi Ortodoks olup Yunanca konuş-

maktadırlar.

• 103.642  kişi Ortodoks olup Türkçe konuşmak-

tadırlar. (Daha çok Makedonya bölgesinde (70 

bin), Kara Yunanistan’ında ve Evvia bölgesinde 

(17.700) ve Batı Trakya’da (9.000)

• 86.506 kişi Müslüman olup Türkçe konuşmak-

tadırlar. Bunların ezici bir çoğunluğu Batı Trak-

ya’da yaşamaktadır ve mübadeleden muaf olan 

kişilerdir. 

• 81.844  kişi Ortodoks olup Slavmakedonca-

sı dilini konuşmaktadırlar. Bunlardan 80.600 kişi 

Makedonya bölgesinde ve 1.000 kişi de Batı Trak-

ya’da yaşamaktadır. 

• 62.999  kişi Yahudi olup İspanyolca konuş-

maktadırlar (Selanik Sefarad Yahudileri). Bunla-

rın 59.000 kişisi Makedonya bölgesinde ve 3.000 

kadarı da Trakya bölgesinde yaşamaktadırlar.

• Ayrıca 9.090 kişi de Yahudi olup Yunanca ko-

nuşmaktadırlar (Diğer Yahudi toplumlar) .

• 31.038 kişi Ortodoks olup Ermenice konuşmak-

tadırlar.  

• 27.747 kişi Katolik olup Yunanca konuşmakta-

dırlar. Kiklades, İyonya Adalarında ve Anakarada 

yaşamaktadırlar

• 19.679  kişi Ortodoks olup Ulaşça konuşmakta-

dırlar (Makedonya ve Epir bölgelerinde  yaşamak-

tadırlar). 

• 18.598  kişi Müslüman olup Arnavutça ko-

nuşmaktadırlar. Bunlar genelde Epir bölgesinde 

yaşamaktadırlar. 

• 18.755  kişi Müslüman olup Bulgarca konuş-

maktadırlar. Bunlar Trakya’da yaşamaktadır.

• 3.833 kişi Ortodoks olup Çingenece konuşmak-

tadırlar. Bunlar Trakya’da yaşamaktadırlar. 

• 2.623  Müslüman olup Yunanca konuşmaktadır-

lar. Daha çok Epir bölgesinde yaşamaktadırlar.

• Bunların yanı sıra Yunanca konuşan Protestan-

lar ve İtalyanca konuşan Katolikler de  bulunmak-

tadır. 

Yukarıdaki rakamlara göre 1928 yılında Yunanis-

tan’da  toplam 190.148 Türkçe konuşan kaydedil-

miştir.

Yine Müslüman olarak ise toplam  126,482 kişi 

kaydedilmiştir.

Dinlere ve dillere göre yapılan ilk nüfus sayımı*

1928 yılında Yunanistan’da  toplam 190.148 kişi Türkçe konuşuyordu. 

Müslüman olarak ise toplam  126,482 kişi kaydedilmiştir.
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Dinlere ve dillere göre yapılan ilk nüfus sayımı tablosu.

*https://mikropragmata.lifo.gr/guest_posts/ti-allakse-se-100-chronia-aftes-itan-oi-glosses-kai-oi-th-

riskeies-stin-ellada-tou-1928/

1821 938.765 
1828 753.400 -185.365
1836 751.077 -2.323
1838 752.077 1.000
1839 823.773 71.696
1840 850.246 26.473
1841 861.019 10.773
1842 853.005 -8.014
1843 915.019 67.054
1844 930.295 15.236
1845 960.236 29.941
1848 986.731 26.495
1853 1.042.527 55.796
1856 1.062.527 20.000
1861 1.096.810 30.283
1870 1.457.894 361.084

1879 1.679.470 221.576
1879 1.679.470 221.576
1889 2.187.208 507.738
1896 2.433.806 246.598
1907 2.631.952 198.146
1920 5.016.889 2.384.937
1928 6.204.684 1.187.795
1940 7.344.860 1.140.176
1951 7.632.801 287.941
1961 8.388.553 755.752
1971 8.768.641 380.088
1981 9.740.417 977.776
1991 10.259.900 519.483
2001 10.399.771 139.871
2011 10.816.286 416.515

1821-2011 yılları arasında Yunanistan nüfusu

Yıl       Nüfus              Fark Yıl        Nüfus             Fark

https://el.wikipedia.org
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Komşu komşunun külüne muhtaçtır

Son yazı
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim BALTALI

Son günlerde dünyanın bir çok ülkesi yangınlarla 

mücadele ediyor. Bir çok insan hayatını kaybeder-

ken, binlerce hayvan da telef oldu. Doğa ise uzun 

zaman kendine gelemeyecek şekilde tahrip oldu. 

Bütün bunların  sebebi ise küresel ısınma. Bu du-

rumda en büyük suçlu yine insanın ta kendisi.

Yangınlardan ülkemiz Yunanistan ve Anavatan 

Türkiye de nasibini aldı. Yunanistan’ın en güzel 

yerlerinden  Eğriboz- Evvia Adası’nda artık yeşil 

bir örtü görmek mümkün değil. Yine Türkiye’nin 

en turistik yerlerinden Antalya ve Muğla civarları 

da aynı akıbete uğradı. Turizmin yoğun şekilde ya-

şandığı bölge  artık yaşanmaz hale gelmiş durum-

da. Günlerce süren yangınlar nihayet  söndürüldü.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren Türkiye ve 

Yunanistan yardım çağrısında bulundular. Yuna-

nistan Türkiye’ye yardımcı olacağını belirtmesine 

rağmen ülkede de yangınlar  hızla arttığından 

bunu yerine getiremedi. Yunanistan’a yaklaşık 20 

ülke yardım gönderdi. Devamında da Yunanistan 

Türkiye’den yardım talebinde bulundu. Türkiye iki 

yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.

Bütün bu yaşananlar, aynı coğrafyayı, aynı iklimi 

paylaşan ve kültürleri de birbirine çok benzeyen 

ülkelerin felaket durumlarında komşularına ne 

kadar muhtaç olduklarını göstermiştir. Bu du-

rum 1999 depremlerinde de aynı olmuş, bundan 

sonraki felaketlerde de bu şekilde olmaya de-

vam edecektir. Kısacası komşu ülkeler Türkiye ve 

Yunanistan felaketlerde bir araya gelebilmekte, 

birbirlerine yardım etmeyi adeta bir görev  say-

maktadırlar.  Bu tabii ki de çok olumlu bir ge-

lişmedir, çünkü ne yazık ki doğal felaketler sınır 

tanımamaktadır.

Keşke ülkemiz Yunanistan ile Anavatanımız Türki-

ye, doğal afetler sonrası gösterdikleri dayanışma-

yı, diğer zamanlarda da gösterebilseler.

Keşke bu dayanışma diğer zamanlarında da 

devam etse de Batı Trakya’da yaşayan Türklerin 

okullarının kapatılmasına bir çare bulunsa.

Keşke bu dayanışma sürdürülse de AİHM verdiği 

kararları ülkemiz Yunanistan uygulasa ve  insanla-

rımız  Türk kimliğiyle örgütlenebilseler!

Keşke Türkiye ve Yunanistan aralarında bağları 

daha da güçlendirerek ekonomik olarak Türk Azın-

lığın gelişmesine katkı sağlasalar da köylerimiz 

boşalmasa. 

Keşke halkımızın seçtiği müftüler göreve getirile-

bilse de insanlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini 

yapabilse ve manevi açıdan rahatlığa kavuşsa.

Vakıf idarelerimiz kapalı kutu olmaktan çıksa, 

emin ellere teslim edilse de halkımız buranın ni-

metlerinden daha fala faydalanabilse. 

Türkiye ve Yunanistan  felaketlerde beraber olma-

yı sürdürürken, keşke diğer  zamanların nimetleri-

ni de adil bir şekilde paylaşabilseler. 

Bütün bunlar olmaz, demeyiniz. Unutmayalım ki 

komşu komşunun külüne muhtaçtır.






