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BALTALI
Kimlik, din ve seçilmişler
Batı Trakya Türkleri son zamanlarda ilginç davra-

kadar, bizlerin “Türk” olarak tanımladığı seçilmiş-

nışlara ve manzaralara şahit olmaktadırlar. Adeta

ler, acaba azınlık haklarının çözümü konusunda

kimlik bunalımının ve en kötüsü de asimilasyonun

herhangi bir olumlu sonuç alabildiler mi? Bildiği-

habercisi olan bu tür davranışlar ne yazık ki bir

miz kadar, hayır!

dayatma sonucu değil de; bazı çevrelere hoş görünme, tüfeyli hayatı benimseme, maddi menfaat

Dolayısıyla seçilmiş kişilerin kimliğini saklaması

ve de eksik İslâmi bilgi sonucu sergilenmektedir.

Türklere kötü bir örnektir ve sürdürülebilir değil-

Bu tür nahoş davranışlar, son yıllarda seçilmiş

dir.

Türk azınlığı mensupları tarafından da adeta toplum içerisinde yayılmaktadır.

Ve, bütün bunların bizleri getirdiği vahim ve trajik
sonuca göz atacak olursak şu soruyu sorabiliriz:

Seçilmiş insanlarımızın büyük bir çoğunluğu,

Bir Müslüman kişi kiliseye girip ayine katılanlarla

ne yazık ki artık kendi mensubu olduğu milletin

birlikte olabilir mi?

kimliğini bir çok ortamda yazılı veya sözlü olarak
dile getirmekten kaçınmaktadırlar. “Türk” yerine,

1967 Cuntası yıllarında, Türk okullarının v.d.

“Azınlık mensubu”, “Halkım”, “Soydaş” ve “İnsan-

ilkokulların öğrencileri ve öğretmenlerinin kilisede

larımız” kelimelerini kullanmayı adeta bir gelenek

ayin esnasında bulunma mecburiyeti vardı. Çünkü

haline getirmişlerdir. Bu kişiler kazançlarının çoğu-

o yıllarda bütün öğrenciler “Zito o Stratos-Yaşasın

nu yine Türklerden sağlamalarına ve de yine onlar

asker” diye bağırıyordu. Hatta köy imamlarının

tarafından seçilmelerine rağmen, bu tür davranış

bile kiliseye girmeleri isteniyordu. Bazı imamlar

içerisine girmeleri çok düşündürücü ve de kaygı

ne yazık ki daha yakına kadar kiliseye girmiş ve

vericidir.

ayine katılmışlardı.

Oysa biz Türklere bu pozitif hak bir dizi antlaşma

Yunanistan demokrasiye geçtikten sonra Cun-

ve anlaşmalarda dolaylı ve doğrudan bir hak ola-

ta’nın bu dayatması kaldırılmıştır. Bir Müslüman

rak tanınmıştır ki bugün okullarımızdaki müfreda-

tabii ki kiliseye ziyaret, araştırma, gözlem ve

tın yarısının Türkçe olması bunun bir sonucudur.

inceleme için girebilir. Ancak kilisede ayin yapıldığı
sırada bulunmaları caiz değildir ve haramdır. Bir

Peki “Türk” kimliğini saklamakla, Batı Trakya’da

zamanlar Sirkeli köyünde bir Hıristiyan vali ada-

yaşayan Türklerin azınlık olmaktan kaynaklanan

yının camiye girip Müslümanlara hoş görünmek

haklarında bir ilerleme kaydedilmiş midir? Bugüne

istemesi nasıl garip karşılandıysa, bir Müslümanın
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Geleneklerimiz
kiliseye girmesi de aynı olaydır.
Ne yazık ki günümüzde de seçilmişlerin
bir kısmının milli bayramlarda kiliseye
girdiklerini ve Hıristiyanlarla birlikte
ayini izlediklerini görmekteyiz. Bu hiç
kuşkusuz hiçbir Müslümanın benimseyeceği bir durum değildir. Hem sonra

60 yıl önce
Salmanlı köyünde evlenme gelenekleri*

dini ayine katılma gibi bir mecburiyetin
olduğunu zannetmiyoruz. Seçilmiş kişilerin tabii ki ülkemiz Yunanistan’ın milli
bayramlarında törenlere, konferanslara
v.d. etkinliklere katılmaları doğrudur.
Dinimizde gayri Müslimlerin geleneklerini uygulamak yasaklanmıştır. Çünkü
biz Müslümanların gelenekleri dinimizden beslenmektedir. Bu durumda
olan kişiler zamanla dinlerini, gelenek
ve göreneklerini unuturlar ve onlara

EVLENME YAŞI
Evlenme çağı 16 yaşından başlayarak otuz yaşına kadar
devam eder. Bazen anne babanın rızasıyla, bazen de
kendi rızaları ile (Kız veya erkek) 16-17 yaşlarında evlendirirler. Herhangi bir olaya adı karışan veya çirkin bulunan kız veya erkek evlenmekte 30 yaşına kadar gecikebilir. Kız veya oğlan düğün ve bayramlarda birbirlerine
karşı bakışları, hareketleri ve oğlanın kıza şeker atması
ile belli olur. Oğlan veya kız annesi de kendilerine uygun
bulurlarsa kız babasından istenir. Kızın istediğini annesi

benzemeye başlarlar. Peygamberimiz

de farketmişse baba da razı edilerek verilir. Aksi halde

(S.A.V.) “Kim bir kavme benzemeye

kız oğlanla anlaşarak kaçar. Bazen da kızların çekingenli-

çalışırsa oda onlardan birisi olur.” (Ebu

ği yüzünden bir başka oğlanla da evlendirilir.

Davut-Kitabul libas bölümü 3512 no lu
hadis) buyurmuştur.

DÜNÜR GÖNDERME

Milli kimliğini gerekli ortamlarda dile

Kız ve oğlan birbirlerini ister ve aileleri de rıza gösterir-

getiremeyenlerin, kiliseye girip ayin-

se, her iki tarafla anlaşabilecek biri oğlan evine dünür

leri takip etmeleri çelişkili bir halet-i

gönderilir. Dünürcü mendil almağa Pazartesi, Perşembe

ruhiyeyi ortaya koymaktadır. Umarız ki

günleri gider; uğurlu ve hayırlı olması bakımından.

seçilmişlerimiz Batı Trakya’daki Müslüman Türkler tarafından hoş karşılanmayan bu tür davranışları terk ederler.
Bunun aksi yukarıda da belirttiğimiz
gibi asimilasyona açılan yolun başlangıcıdır.
Kimlik ve din gibi hassas konularda,
“Ondan bir şey olmaz”, “bundan bir
şey olmaz”, “şundan bir şey olmaz”,
dediğimiz sürece, bizleri ucunda ışık
olmayan karanlık ve uzun bir tünelin
beklediğini söyleyebilirim.

MENDİL ALMA
Kız evi buna “Düşünelim” der. Kızı vermeye niyetleri varsa birinci veya ikinci gelişte kız tarafından mendil gönderilir. Mendili getiren dünürcüye oğlan tarafından 50-200
drahmi arasında bahşiş verilir. Evvelden mendilin köşesine “Yadigâr olsun efendime” yazılırdı. Şimdi ise düz
beyaz bir mendil gönderilir. Mendille beraber de bir kutu
çikolata gönderilir. Oğlan tarafı da mendil karşılığı olarak; lokum, şeker, üzüm, leblebi, Pazar ekmeği, helva,
bir fistanlık, iç çamaşırı ve haline göre beşibirlik, bilezik
ve bir nişan yüzüğü gönderir. Bu sefer bunlara karşılık
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olarak kız tarafı da pantolonluk kumaş, gömlek,

hemen hiç düğün olmaz.

kravat, iç çamaşırı, yüzük ve bir tava baklavayla
karşılık verir.

NİKÂH KIYMA

İki tarafın münasebetleri pek olmaz. Oğlanla kız
bir aracı bulurlarsa mektuplaşır veya geceleri

Nikâh düğünden önce olur. Kız ve oğlan birer vekil

buluşurlar. Çok defa kız babaları oğlanı eve alma-

ve ikişer şahit tayin ederler. Nikâh sabahı kız ve

ğa çekinirler. Son zamanlarda birazcık yumuşama

oğlan kendi evlerinde bir odaya kapanır. Vekil ve

olmuşsa da bu işi yapan kız evi dedikoduya sebep

şahitler üç defa ismini sorar, sonra “Vekilin ve

olur.

şahidin olayım mı?” derler. İlk iki seferde oğlan

Ayrıca bayramlarda kız ve oğlan tarafı birer kat

da kız da hiç ses vermez. Üçüncüde “Olur” denir

çamaşır, çerezi ve baklavasıyla karşılık gönde-

ve nikâha (Çoğunlukla kız evinde) başlanır. Kı-

rirler. Kurban Bayramı’nda oğlan kınalı bir koç ve

zın şahit ve vekilleri, kız babasının talimatıyla ne

başına bir altın veya beşibirlik takarak gönderir.

kadar Reşat altın ve ne takım konulacaksa ka-

Hediyeleri dünürcü getirip götürür.

rarlaştırılır ve teklif edilir. Oğlan tarafıyla anlaşılır
ve imam nikâhı kıyılır. Bazen de anlaşma olmayıp

BÜYÜKSÖZ

bozulduğu da olur. Nikâhtan sonra kız tarafı sofra
çıkararak misafirlerini ağırlar. Nikâha gelirken

Ayrıca düğünden önce “Büyüksöz” yapılır. Oğlan

oğlan tarafından iki pazar ekmeği (1 kg’lık), bir

tarafı kıza entarilik, manto, ayakkabı, takım (Bile-

teneke helva (3 kg’lık) ve kız tarafından da bir

zik, yüzük dal, küpe, beşibirlik, menekşe, inci), iç

tava baklava yollanır. Bunlar daha sonra komşula-

çamaşırı ve çerez gönderir. Yine amca, dayı, hala,

ra dağıtılır.

teyze, kardeşlere, ana-baba ve nine dedeye hediyeler gönderilir (Pantolonluk, ceketlik, entarilik

DÜĞÜN HEDİYELERİ

kumaş ve ayakkabı). Kız da oğlana bir kat kumaş,
pardesü, ayakkabı, gömlek, kravat, iç çamaşırı,

Düğüne davet edilenler yakınlıklarına göre birer

şemsiye, kaşkol ile diğer saydığımız yakınlara he-

kap çanak, tencere, bakır kap getirir. Yeni yeni

diyeler yollanır. Yine bu sözde kız tarafı üstüne al

masa, sandalye, sehba, petrogaz, ayna, ütü, pas-

bir mendil örtülmüş bir tava baklava gönderir.

ta takımı, cam bardak ve saat de getirmektedirler.
Kızın çok yakın olanları da birer fistanlık getirirler.

DÜĞÜN DAVETİ

Yakınların hediyeleri kızın çeyizine serilir ve üzerine bir kağıtla isimleri yazılır.

Bizde düğün daveti, düğün çanaklarını yıkayacak
kadın çağrılacak olanları öğrenir ve kapı kapı gidip

DÜĞÜNDE MÜZİK ALETLERİ

düğüne davet eder. Davet sözü olarak da “Kara
tavuğu haşladık, biz düğüne başladık” der ve izah

Düğünde davul- zurna veya çalgı tutulur. İçkiler

eder. Kendisine yumurta veya un verilir.

alınır, oyunlar oynanır. Oyunların belirli bir figürü
yoktur. Herkes kendine göre kol ve vücut hareketi

DÜĞÜN ZAMANI

yapar. Karşılama, çiftetelli, kazankulpu gibi havalar vardır.

Düğünler perşembe veya Pazar düğünü diye
haftada iki defa olur. Alay, perşembe veya pazar

GELİNE KINA YAKMA

günü olur, düğün ise salı veya cuma günü başlar.
Mevsim olarak düğünler rençperin işinin azaldığı

Kız tarafında ise düğüne başlanacak akşam geline

Sonbahar, Kış ve İlkbaharda yapılır. Yazın hemen

kına yakılır, türküler söylenir ve kızlarca oyunlar
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oynanır. En sonunda kına yakma işi gelir. Gelin
olacak kızın yüzü bir al mendille örtülür. Kızlar hep

GELİN ALAYI

bir ağızdan şu türküyü söyler:
Gelin alıcılar, alay günü araba veya taksi ile haDağdan keserler meşeyi

reket ederler. Gelin arabasına oğlanın yakınları

Hani bu gelinin döşeği

(Yenge, abla, teyze, hala veya kızları) binerler. Kız

Ak bakırlar susuz kaldı ah!

evine varıldığında karşılanırlar. Karşılayanlar ve

Ağlasın garip annesi

gelen kızlar halay çekerler. Halay sırasında en çok

Sevinsin kaynanası.

dikkat çeken türkü ise şudur:
Beyaz giyme toz olur

Şen odalar şen olundu

Siyah giyme söz olur.

Vurun gelinin kınasını

Gelin hareket edecek vakit yakınlarının elini öper

Ağlasın garip annesi

ve kendisine bahşişler verilir. Alay hareket ede-

Sevinsin kaynanası.

cek vakit gelinin yakınlarından bir oğlan arabanın
boyunduruğunu sakladığından, istediği parayı alın-

İki günlük düğünde kızlar oynarlar ve türkü söy-

caya kadar çıkarmaz. Parayı alınca alay hareket

lerler. Türküler daha çok plaklardan veya radyo-

eder. Yolda alayın önüne urgan gererler ve men-

dan duymadır. Oyunlar da Türkiye’den getirilen

dil veya para verilir. Alayda iken (Kız evinde) bir

plaklar çalınarak oynanır.

ağaca yumurta asılır. Hangi avcı vurabilirse onun
tüfeğine bir mendil bağlanır. Yolda çay veya dere

ÇEYİZ ALMA

geçilirse içine bir drahmi konmuş mendil bir mendil atılır. Buradaki inanç çayın suyu gibi bereketli

Çeyizler istenirse kız evine serilir. Daha çok gelinin

hane kurmasıdır. Gelin arabası hareket ederken

alınacağı odaya (Oğlan evine) düğüne bir gün kala

üstüne şerbete konmuş pirinç atılır ki gelin be-

alınıp serilir. Oğlan evinden bir araba çeyiz alma-

reketiyle gitsin. Güvey geline hoş geldin demeğe

ya gider. Öğle üzeri sofra hazırlanıp ağırlanırlar.

çıktığında da üstünden şeker ve para atar.

Çeyizler sandıklara doldurulmuştur. Alıcı sandıkların başlarına gittiğinde bir yenge sandığın üzerine

GERDEK GECESİ

oturur. Alıcı bahşiş olarak 50-300 drahmi arası bir
bahşiş verir. O zaman çeyizler serbestçe arabaya

Gerdek gecesi oğlan tarafından anne, baba, abla,

yüklenir. Hareket edileceği vakit kızın kardeşlerin-

hala, teyze, amca ve dayı hanımları sofraya otu-

den birine de bahşiş verilir. Sola yola çıkılır. Evi

rurlar. Önce yemek yenir, sonrasında ise damat

gelince tüm eşyalar teker teker taşınır. Asla bir-

imam ve birkaç komşuyla getirilip kapanır. En

den fazla eşya bir seferde taşınmaz; çocukları ikiz

sonunda ise baklava yenir. Damat kaşığın sapıy-

olmasın inancıyla.

la tavanın kenarından ortasına kadar kaldırır ve

Elbise kesiminde (Gelinlik) kız ve oğlan tarafı

kendi ısırdığının yarısını gelinin ağzına besler. O

kasabaya (Gümülcine) iner. Kızın beğendiği bir

akşam bütün kadınlar gelinin ağzına besler. Bir

toptan kestirilir ve terziye götürülür. Bunları oğ-

inanca göre gelini besleyen herkesi gelin dinle-

lan tarafı öder. Başka bir adet yoktur. Gelinlik ve

yecek, onun sözünden çıkmayacaktır. Sofradan

duvak beyazdır. Duvak dal ve menekşe dediğimiz

kalktıktan sonra bir yenge döşeği hazırlar.

süs eşyalarıyla ile süslenir, saçlara tutturulur.
*1960. Öğretmen Ali Çakmak
Salmanlı köyü/ Rodop ili/ Yunanistan
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Mustafa Kemal Atatürk anıldı

İbrahim

BALTALI

10 Kasım 1938. Mustafa Kemal Ata-

lerdir. Derviş Kemal, kendisini ziyaret

türk’ün hayata gözlerini yumduğu gün.

ettiğimizde, amcası ve İskeçe Türk

Onu tam 83 yıl önce bugün bedenen

Birliği kurucularından merhum Mehmet

kaybettik, ancak o her Türk’ün gön-

Hilmi hakkında şunları anlatmıştı: “…

lünde yaşamaya devam ediyor. Bu

Babamın anlattıklarına göre amcamın

unutulmaz günde, Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’le çok yakın irtibatı varmış. Me-

Atatürk, tüm dünyada anılmaktadır.

sela Atatürk, amcam Mehmet Hilmi’yi
Ankara’ya davet ettiğinde hemen kabul

Atatürk’ün Batı Trakya Türkleriyle ilgili

ediyormuş. Atatürk, Yunanistan’a git

bazı bağlantılarından ve yaşanan hatı-

dediğinde de aynı şekilde davranıyor-

ralardan bahsetmeye çalışacağım. Bu

muş. Amcam Yunanistan’da Atatürk’ün

arada hatıralarını bizlere anlatan ve aramızdan ayrılan

devrimlerine önderlik yapıyormuş. Atatürk’le çok iyi

Kurcalı köyünden Bayram Şerif’e ve Lüleburgaz’dan Ke-

dostlukları varmış. Bu dostluktan bizim haberimiz yoktu.

mal Özcan’a Allah’tan rahmet diliyor ve mekanları cennet

Bütün bunları babam anlattıktan sonra öğrendik. Amcam

olsun diyorum.

Atatürk’le olan görüşmelerini hep babama anlatırmış.
Amcam Mehmet Hilmi’yle belki on defa görüşmüş, ancak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

kardeşiyle olan irtibatı o kadar da sık değilmiş. Neler

Atatürk, 1881 yılında Selânik’te doğdu. 1938 yılında

görüşüldüğü konusunda babam çok ayrıntılı bilgi ver-

vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri arasından

mezdi. Sadece Şapka Devrimi ve diğer devrimlerin Batı

yeni, çağdaş bir devlet ortaya çıkardı. Türkiye’de bir dizi

Trakya’da nasıl uygulanacağını ve bu hususta yapılacak

devrimler gerçekleştirerek yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin

çalışmaların nasıl olması gerektiğini konuşuyorlarmış.

temellerini attı. Barışı arzu eden bir liderdi. Venizelos

Babam ona hep Batı Trakya’nın Namık Kemali derdi...”

tarafından Nobel Barış Ödülü’ne önerildi. Bu vesileyle
Atatürk Türklerin bulunduğu her yerde saygı ve minnetle

Hatıralara devam edelim

anılmaktadır.
1938 yılında, Fener’in en meşhur ağası Kaşif Ağa bir
Atatürk’ün Batı Trakya Türkleriyle bağlantısı hep

akşam çeteler tarafından öldürülünce, Fener (Hamidiye)

devam etmiştir.

halkının bir kısmı Sarıyer köyüne yerleşmiştir. I.Dünya
Savaşı sırasında İngilizler denizden Fener’i ve Sarıyar’ı

İskeçe Türk Birliği kurucularından merhum öğretmen,

bombalamıştır. Bundan sonra bu köyler dağılmaya baş-

yazar ve gazeteci Mehmet Hilmi, sık sık Atatürk tarafın-

lamıştır.

dan Ankara’ya çağrılmış ve devrimler konusunda Batı

Atatürk 1900 yılları başlarında Arabistan’da (Suriye veya

Trakya’da nelerin yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Libya. Sadece Arabistan olarak belirtilmiş) görev gereği

Asıl adı Kemal Özcan olan Derviş Kemal, 1930 Babalar

bulunmuş ve buradaki bazı isyanları bastırmıştır. Ata-

köyünde doğmuş ve daha sonra Lüleburgaz’a göç etmiş-

türk’ün en yakınında bulunan ve aynı zamanda ber-
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berliğini de yapan Arabacı Ali usta (Türkiye’deki adı Ali

ilk defa 1950-60 yılları arasında Bayram Ali Şerif, Çolak

Ataç) bir Batı Trakya Türk genciydi. O da Osmanlı için ta

İsmail ve Suluların Sadık encümen olarak seçilmiş, an-

Arabistan’a kadar gitmişti.

cak 3-4 ay içerinde de görevden alınmışlardır…”

Halen hayatta olan 97 yaşındaki Faik Recepoğlu, am-

Kurcalı – Likion köyündeki ilkokul çocukları çevreye ve-

cası hakkındaki hatıralarını şöyle anlatmıştı:

rilen önemi göstermek üzere, bir gün Kozlukebir – Arriana köyünün doğu çıkışındaki bölgeye çam ağacı dikmek

“…1948 yılında Atina’ya onbaşı-çavuş okuluna çağrıldım.

üzere götürülürler. Fidanların dikildiği esnada Hatice adlı

Ancak her taraf kaynıyordu. O zaman askere gitseydim

öğrenci, koşa koşa Bayram Şerif arkadaşının yanına

benim için belki daha iyi olacaktı. O zamanlar hayvanları-

yaklaşır ve adeta tarihe tanıklık eder.

mı da satmak zorunda kaldım. Sonuçta askere gitmedim.
Bu konuda Bayram Ali Şerif şunları anlatmıştır:
Karapınar, Balabanköy, Karamusa ve Meşe köylerinden insanlar kayıklarla Türkiye’ye kaçmaya başladılar.

“…Bir gün Kurcalı okul çocukları, Kozlukebir’in doğu

Kayıklar vızır vızır çalışıyordu. Biz kayıkla Enez’e kaçtık.

çıkışında yer alan alana çam fidanı dikmeye götürül-

Oradan da Keşan’a götürüldük. Hakkımızda soruşturma

müştük. Bizlere bir fidanı kız ve oğlan birlikte tutmamızı

yapıldı. Doğrudan savaşa gideceğimizden Türkiye’ye gel-

söylediler. Çok atik ve cin gibi Hatice adında bir kız

mek zorunda kaldık, dedik. Arkadaşlarımın hepsi Gramos

arkadaşım vardı. Koşa koşa bana doğru geldi ve “Şerif,

Dağları’nda vuruldular ve orada kaldılar.

duydun mu daskalosun (Hıristiyan öğretmen) öğretmene
ne dediğini” dedi. Ben o konuşmayı duymamıştım. Ama

Keşan’da Uzunköprüye gitmek istediğimi söyledim. Av

arkadaşım duymuş. Daskalos öğretmene, “Duydun mu,

silahımı duvarda asılı bıraktım, dedim. Orada birkaç

bugün Atatürk ölmüş!” demişti. O gün 10 Kasım 1938 yılı

ay kaldık, orak biçtik. Benim Arabacı Ali Usta (Ali Ataç)

idi. Demek ki biz o çamları 1938’de Atatürk’ün öldüğü

adında Burhaniye’de amcam vardı. Atatürk Arabistan’da

gün dikmişiz ki hala onları ayakta görebilmek beni mutlu

savaşırken onun çok yakınında yer almış. Amcam Ata-

ediyor…”

türk’ün berberiymiş! Atatürk daha sonra Burhaniye’ye
gelmiş ve amcamı aramış. Atatürk, “Ali usta şimdi beni

Hatıralardan sonra şunlara da değinerek yazımı nok-

tıraş yapabilir misin”, deyince Ali usta “Her şeyim hazır

talamak istiyorum:

paşam, yapabilirim” cevabını vermiştir. O zaman Atatürk amcama Burhaniye’den iki 20’lik toprak vermiştir ki

Atatürk her ne kadar Selânik’li olsa da O, bizim hemşe-

toplam 40 dönüme karşılık gelmektedir. Tarlaları gördüm.

rimizdi. Atatürk’le Batı Trakya Türklerinin bağları hiçbir

Amcamın yanında bir ay kadar kaldım. Bu arada kardeş-

zaman için kopmamıştır. 1952 yılına gelindiğinde, T.C.

lerimden ve ninemden mektup aldım. Her tarafın artık

Cumhurbaşkanlarından merhum Celal Bayar, Gümülci-

yatıştığını yazıyorlar ve dönmemi istiyorlardı. Aynı yıl geri

ne’deki Celal Bayar Lisesi’ni açmaya geldiğinde, Ata-

döndüm. Bu sefer trenle döndük. Dönüş biletlerimizi Türk

türk’ün Selanik’teki evini de ziyaret etmiş ve perişan bir

Devleti ödedi. Yalnız memurun biri “Neden geldin ve ne-

halde olduğunu görünce çok etkilenmiş, tamir edilmesini

den dönüyorsun”, dedi. Ben de ona, “Benim bir zanaatım

emretmişti. İşte, Atatürk’ün evi tamir edilirken Gümül-

yok. Çiftçiyim.” Dedim…”

cine’den merhum milletvekili Osman Üstüner’in evi ile
İskeçe’de eski Türk evleri örnek olarak alınmıştır.

Yine başka bir hatıra da şöyle:

Yayın tarihi: 10.11.2021.

“…25 kasım 1925’te Türkiye’de Atatürk tarafından çıkarılan “Şapka İnkilabı” yasası Batı Trakya’ya da yansımış ve
örneğin Kurcalı köyündeki erkek ilkokul çocukları 193435 yıllarında okullarında şapka ve pantolon giymişlerdir.
O yıllarda ilkokulda 122 civarında öğrenci vardı. Köyde
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YILBAŞI
“Yaş ağaç kesenlerin mutlak Cehennem yeri,
Niyetin kesmek ise Allah’tan kork, dön geri”

Arada bir...

Asım
ÇAVUŞOĞLU

Ülkemizde yılbaşı her

Kendini bu çarkın içerisine bırakmış bazı azınlık

yıl Aralık ayının 31.

mensupları o akşam için hazırladığı kuru yemiş,

günü öğleden sonra

meyve ve en önemlisi belki sene içinde hiç aklına

başlayan ve 01 Ocak

gelmediği halde o gün satın aldığı hindi ve yaş

günü akşamı sona eren

pastasıyla kendilerince hazırlıklar yaparlar. Kimile-

resmî tatil günüdür. Bu

ri bu hazırlıklara çam ağacını da ekler. (Taze çam

tatilin ve kutlamasının

ağaçları bu uğurda kesilip yok edilir.)

Hıristiyan dünyasının

Özellikle kent merkezlerinde devam eden yılbaşı

bayram olarak kabul

kutlamalarındaki amaç, üzüntü ya da sevinciy-

ettiği Noel’le alakası

le bir yılı geride bırakmak ve yeni beklentilerin

yoktur.

başlayacağı bir yıla adım atmaktır. Bu yılın iyi

Hıristiyanlar arasın-

geçmesine yönelik dilekler, kişilerin sevdiklerine

da Noel kutlamaları

hediyeler alması, tebrik kartları göndermesi gibi

Hz. İsa’nın1 doğum tarihi olarak kabul edilen 25
Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dinî bir
özellik taşır. Gerçekte bu adet tââ Roma devrinden kalma bir gelenektir. Azınlığımız için ise
yılbaşı sadece bir takvim olayıdır.
Ne var ki, yılbaşı için alış - veriş yapılması özel
yemekler hazırlanması son yıllarda azınlığımız
içinde de yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir.
Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığında da yaygınlaşmaktadır.
“Yılbaşı Kutlamaları” için yapılan hazırlıkları şöyle
sıralayabiliriz:
Aralık’ın son günleri yaklaştıkça mağazaların
vitrinleri süslenir, özel hediyelik yılbaşı sepetleri
hazırlanır. Çam ağacı satanlar, yılbaşına has hindi
sürüleri ortaya çıkar.
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uygulamaları beraberinde getirir. Ancak son zamanlarda daha pratik olması sebebiyle telefonla
yapılan yeni yıl kutlamaları yaygınlık kazanmıştır.
Hediye seçiminde kişinin ihtiyacına, yaş durumuna dikkat edilir. Yılbaşı kutlamalarında çeşitli
eğlence ve oyunlar da yer almaktadır. Kumar
masalarının nasıl hazırlandığını yazmak bilineni
tekrarlamaktan başka bir şey olmadığından yazmayacağım. Ama şunları yazacağım:
Evin hanımı, bir hafta önce yeri ayrılan baloda
giyeceği kıyafeti düşünürken, evin genç kızı ve
genç oğlu arkadaşlarıyla tertip etmiş oldukları
partinin verileceği, yılbaşı gecesini sabırsızlıkla
beklemektedir.
Diğer taraftan azınlık mensubu bazı entel aileler,
evlerinin camlarını Noel Baba resimleriyle donatmakta, kaçak olarak kesip getirmiş olduğu çam
ağacını evinin köşesine yerleştirmektedir. Bu hareketler tehlikeli bir yozlaşmanın ilk belirtileridir.

Ne yazık ki her geçen sene yılbaşı yortusunu kutlama adeti azınlığımızda da kuvvetle yerleşme istidadı göstermektedir. O
çok güzel çam fidanları kesiliyor, vitrinler
çam ağaçlarıyla süsleniyor. Günümüz-

Mevlânâ’dan...

de yanlış kararlar alan gençlerin, önce
anneleri ağlıyor, sonra da babaları... En
sonunda da masum gencin kendisi...

“Dost insanın hüzünlü zamanında canının
aynasıdır.

Yılbaşı gecesinin geleneksel yemeği kü-

Ey can, sen aynanın yüzüne doğru

mes hayvanlarıdır. Ayrıca Lades2 tutuş-

hohlama.”

ma, yiyecekler çevresinde oluşan eski bir
adet olarak bu geceyi renklendirmektedir. Yılbaşı gecesi televizyonun, radyonun ve çeşitli eğlence merkezlerinin özel

Büyük Mevlânâ’nın evinin mahremlerinden ve onların
çocuklarının lâlası olan Hoca Şerefeddin-i Semerkandî
şöyle rivaye etti ki: Mevlânâ dokuz yasında iken

programlar düzenlenmesiyle bu gecenin

bilginler ve nükte söylemeği seven dânişmentlerle

özellikle eğlenerek geçirilmesi, sağlan-

münakaşalar yapar, onları cevap veremez bir hale ge-

maktadır.

tirirdi. Fakat tekrar büyük bir lütuf göstererek kendi-

1

Hz. İsa: İsa Aleyhisselam’ı biz Müslümanlar

sini susturulmuş gibi gösterirdi. Tam bir lûtufla sualler
sorar, cevaplar verirdi. Fakat konuşma ve münakaşalarda hiçbir kimseye asla “Senin bu fikrini kabul

da büyük bir peygamber olarak kabul ede-

etmiyorum” demezdi. Onlar ise, kendisine hücum

riz. İnsanları bataklıklardan kurtarmak için

ederler ve “Senin bu fikrini kabul etmiyoruz” derler ve

Allah tarafından gönderilen nur kafilesinin bir

ona mâni olurlardı. Ben kendisini azarlardım, “Niçin

eridir. İnsanlığı doğru yola iletmek için otuz
yaşında vaazlarına başlamış, ancak üç sene
gibi kısa bir zaman öğütlerini çevresindekilere

sen de onların fikirlerini kabul etmediğini söylemiyor
ve karşı koymuyorsun” derdim. O, cevabında “Onlar
benden yasça büyüktürler, ben onların yüzüne karşı
nasıl böyle bir söz söyliyebilirim” derdi. Ben çok de-

anlatabilmiştir.

falar düşmanlarının mahcup olmamaları için kendisini

Sonunda inananlarından birinin hiyanetine

mahsus cevap veremez bir hale sokulmuş gibi gös-

uğramış ve böylece öğütleri yarıda kalmıştır.

2

Lades kemiği: kanatlı hayvanların göğsünün

terdiğini gördüm. Din ulularına son derecede riayet
ederdi ve dostlara “Eğer dostlarınızın kötülüklerini
size naklederlerse, sizin onları yetmiş kere hayırla ve
hüsnüniyetle tevil etmeniz gerekir. Onu tevil etmek

ön tarafında bulunan ve iki köprücük kemi-

ve açıklamaktan tamamiyle âciz kaldığınız vakit, “Bu-

ğinin alt uçlarının birleşmesinden oluşan “V”

nun sırrını o bilir” diye tevil ediniz ve meseleyi kapa-

şeklindeki kemik parçasıdır.

tınız ki, dünyada dostsuz kalmıyasmız. Çünkü ayıpsız
dost ariyan, dostsuz kalır diye vasiyet ederdi.
Şiir:
Dost insanın hüzünlü zamanında canının aynasıdır.
Ey can, sen aynanın yüzüne doğru hohlama.
* Eflâkî, Ahmet, Şark İslâm Klasikleri, ÂRİFLERİN MENKIBELERİ -I,
s.354 MEB Yayınları: 489, İstanbul 1989, ISBN: 975-11-0357-6
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Balkanlardan...
“TÜRKÇEM“ Dergisi

250. Sayısına Ulaşırken
Dr. Taner Güçlütürk
Kosova
Çocukluk yıllarımızda Kosova’da

le bir sonraki sayıya yeni dizeler

“Tan” gazetesi yayınları çer-

karalamaya, yeni düzyazılar

çevesinde yayımlanan “KUŞ”

yazmaya daha bir heyecanlanır,

dergisi vardı. Okullarımıza

heveslenindik. Anamın bana

dağıtılır, sınıf öğretmenlerimiz

“Melek” adlı manzume öğre-

mutlaka o dergiye bizi abone

tisini şiirleştirip yayınIadığım

yapar, okutur, üzerinde çalıştı-

İlk eserime sayfalarını açmıştı

rır, şiirlerini ezberletirlerdi. Ha-

o dergi. Çocuk dergileri genç

tırlıyorum, her sayfası renkli bir

kuşağın edebi yaratıcılıktaki

dergiydi “KUŞ”. Her sayfası bizi

sıçrama tahtasıydı. İyi ki “KUŞ”

değişik dünyalara alır götürür-

vardı. O dergi olmasaydı ben ve

dü. Üzerinde emek verilmişti,

benim gibi genç edebî yaratıcılar

eğiticiydi, eğlenceliydi, estetikti. Çocuk gözüyle baktığımızda açtığı ufuklar, okyanuslara
yelken açmak gibiydi. Ana dili
gibiydi, bizdi, bizdendi. O ”KUŞ”
ki bizi anamız gibi kanatları
altına şefkatle alarak, adım adım
hayata birlikte kanatlanır, adım
adım hayatta birlikte yol aldırtırdı.
O dergide bize Türkçeyi, bize
şiiri, öyküyü sevdiren abilerimlz,
ablalarımız olurdu. Bizi yazmaya
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davet ederlerdi. Bir süre sonra
bakardık ki kendimizi onlarla
birlikte aynı dergide bulurduk.
O yüzden edebi yaratıcılıkta İlk
göz ağrımız çocuk dergileriydi.
Heyecanla gelmesini beklediğimiz bir sonra ki yeni sayısında
kendimizi, ismimizi üstadlarımızın eserleriyle yan yana görünce
dünyalar bizim olurdu. Gururlanırdık, onurlanırdık, mutlu olurduk. Öğretmenlerimizin teşvikiy-

şimdi bu gök kubbede nasıl hoş
bir şada bırakabilirdi? İşin özeti
ve gayesi anadilimizi ve edebi
yaratıcılık geleneğimizi yaşatıp,
yarınlara taşımak gibi ulvi bir
görevi vardı çocuk dergilerimizin.
Biliyorsunuzdur, “...Türk Edebiyatının 19. yüzyılda yaşadığı
yenileşme hareketlerinin ortaya
çıkmasında gazete ve dergilerin
önemli rolü vardır. Bu yüzden
edebiyat tarihçileri yenileşme

devri Türk Edebiyatını gazete ve

İşte bu olayların ortasındayken

bıçağı bu defa milli benliğinize

dergilerin çıkışıyla başlatırlar...”1

dergilerimizin kanatlarını kıran

de saplayıp yok olmak demek-

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra

anlayışa kendine “TÜRKÇEM”

tir. Varlığımızın devamı sayılan

Kosova’daki özgün Türk çağdaş

diyerek siper eden yeni bir

çocuklarımızın dünyalarını, dilini,

edebi yaratıcılığının yeşermesi

çocuk dergisi girer yayın haya-

kelimelerini alıp götürmelerine

ve gelişmesi de söz

müsaade etmektir.

konusu olduğunda,

Ancak öyle bir sağ-

burada da dergileri-

duyu, misyon ve viz-

mizin ve gazeteleri-

yondur ki bu, bugün

mizin rolü benzeri-

bu dergi sayesinde de

dir, öyle ki bilmece

“Türkçem” diyebiliyo-

bulmacanın ötesin-

ruzdur. Hâlâ Türkçe-

de, bu dergilerimiz

den bahsedebiliyoruz-

sanat gayesi taşırlar.

dur. Dili Türkçe olduğu

Bununla birlikte

için kanatları kırılan

dilimizi, kültürümü-

“Kuş” dergisinin dilini

zü, milli benliğimizi

çok görenlere ismini

aşılamak, ülkemizin

“Türkçem” olarak ad-

vatansever, çalışkan,

landırdığınız derginizle

başarılı bir mensubu

dilinize, milli benliğini-

olmak, başka dillere,

ze, çocuklarımıza ve

kültürlere, inançlara

yarınlarımıza sahip

saygı duymak, çok

çıkabilmek demektir.

kültürlü değerlerin

“Kuş” dergisinin izin-

güzelliğinden bah-

den ve geleneğinden

seden evrensel bir

ilerleyerek, bugün

yaklaşımı vardır.

Kosova’da yayınlanan “TÜRKÇEM“ dergisi 250 sayıya ulaştı.

Hâl böyleyken ül-

250. sayısını kaydeden
“Türkçem” dergisi, sa-

kemizde 90’lı yıllarda yaşanan

tına. Öyle bir dönemde, hatta

dece öğrencilerimize ve onların

sosyo-politık kargaşa ve çatış-

o dönemin koşullarında, böyle

dünyalarına değil, edebi yaratı-

malar, basın yayın hayatımızı

bir isimle yayıncılık yaşamına

cılığımıza, çocuk edebiyatına ve

derinden sarsarken, “Kuş” der-

atılmak gerçekten cesaret ister.

toplumumuzun en önemli olayla-

gisi de bu olayların neticesinde

Ancak böyle bir çılgın işe soyu-

rına sayfalarını açar. Çocuk ede-

değişen sistemle birlikte tarihe

nulmadığı takdirde kenarda ses-

biyatına katkısı geçenlere ödül

gömülür. Türkçemiz resmiyetten

siz sedasız kalmak, zor koşullara

dağıtır. Balkanlar’dan Sibirya’ya

alınmıştır. 1999 yılı korkunun ve

hemen teslim olmak, toplumsal

kadar bütün Türk dünyasına

cesaretin, gözyaşı ve endişenin,

şahsiyetinizden ödün vermek

kucak açar.

ölümle kalımın yılı olarak bilinir.

olduğu gibi kemiğinize dayanan

Çocuk edebiyatını önemser ve
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teşvik eder. Çünkü çocuk ede-

muştular gibidir. Bir de ılıman

alkışlamalıyız. Dirayetli, bilinç-

biyatı çocukların kişiliklerinin

rüzgârlar esmişse üzerinize des-

li, sadık ve vefalı insanımızın

olgunlaştığı ve yaşama hazır-

tek misali, yaza erdiğinizi fark

bura coğrafyadaki emeklerinin

landığı bu süreçte edebiyatla

edersiniz Avrupa’nın ortasında.

ürünüdür bütün bunlar. Evimiz-

onlara rehberlik etmekle kalmaz,

Doğu ile batı değerlerinin kesiş-

deymişiz gibi yabancı hissetmi-

olgunlaşmakta olan fidanlarımı-

tiği noktada benim bir

yorsak bu coğrafyada o kadim

zı şekillendirmektedir. Eğitim

“TÜRKÇEM” var dersiniz.

uygarlığın ve atalarımızın uzun

olarak kalkınmış ülkelerde spor

Yaşayan değerlerim, tarihi eser-

vadeli çalışmaları sayesinde-

ve sanat gibi iki önemli faktö-

lerim ve binlerce yılı aşan bir

dir. Çocuklarımız ve gelecek ne

rün manen ve bedenen sağlıklı

uygarlığım var. Sahipsiz olma-

sillerimizin de ana dilleriyle, milli

nesillerin yetiştirilmesindeki

dığınızı bildikleri için, burada ne

değerleriyle onurlu bir biçimde

önemi bu yüzdendir. Bunun dışın

işinizin olduğunu sormaya cüret

yaşayabilmeleri, bura coğrafyada

da dergilerin çocuklara okuma

edemezler. Çünkü onlar kadar

yabancı ve sahipsiz hissetmeme-

ve kitabı sevdirme konusundaki

hâli yaşayan canlı bir uygarlık-

lerini istiyorsak, bu coğrafyanın

rolü yanı sıra renkli ve resimli ol-

sınızdır burada. Bir biz ki Edir-

zenginlikleri arasında biz de var

maları, öğrenme ve kavramada

ne’den öte, bizden içre ve bir

olmalıyız diyorsak, bu çalışmala-

kolaylaştırıcı özelliği yüzünden

o kadar bizden aslında. Bütün

rı, etkinlikleri ısrarla sürdürmeli,

“Türkçem” dergisinin yayınlan-

büyük uygarlıkların büyük so-

desteklemeli, uzun vadeli yatı-

maya devam etmesi, hak ettiği

rumlulukları olduğu gibi elbette

rımlarla sahip çıkmalıyız. Dilleri-

baskı kalitesinde gün yüzünü

bizim de buradaki yükümlülüğü-

ni, birliklerini ve dayanışmalarını

görmesi bu yüzden önemlidir.

müz, sorumluluğumuz, bedeli-

yitiren uygarlıklar tarih sahne-

Ancak gelin görün ki bazen ya-

miz ve zorluklarımız da olacaktır.

sinden yok olmuşlardır.

şadığınız coğrafyalar, koşullar ve

Burada benim yaşayan bir

“TÜRKÇEM” dergisi günümüzün

o yörelerdeki toplumsal konum

“TÜRKÇEM” var diyeceksiniz.

çağdaş Göktürk abidesiyse, ge-

ve nicelikleriniz, ayakta kal-

Sadece soydaşımın değil, aynı

leceğe günümüzden, bizden ka-

manıza bir o kadar etki eder ki,

zamanda o coğrafyadaki bütün

lacak izimiz ve sesimiz olacaktır.

süreklilik halinde destek görme-

uygarlıkların ortak dili. “TÜRK-

Geçmiş ve geleceğimizse eğer

den, sahip çıkılmadan ve sıradan

ÇEM” ki aynı zamanda bir Ama-

“TÜRKÇEM”iz, bundan sonra da

bir yayıncılıktan ziyade aslen bir

vut’un, bir Boşnak’ın, bir Gora-

yapılması gereken çok işimiz var

misyon sayılan böyle etkinlikler,

lı’nınn, bir Sırb’ın, bir Roman’ın,

bizim demektir. Daha nice sayı-

ticari kaygıdan öte hizmet sun-

bir Makedon’un, bir Hırvat’ın, bir

lara, daha nice güzel yarınlara.

dukları özel bir muamele görme-

Yunan’ın, bir Bulgar’ın gündelik

den ayakta kalamazlar.

yaşam dili. Hem de bir asırdır

1

Günümüzde Balkanlar’da Türkçe

benden ötede, benden ziyade.

19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi,

yayıncılık yapmak kış ortasında

Bir asırdır ayakta kalabilmiş-

İstanbul, Çağlayan Basımevi, 5.

zamansız çiçek açmak gibidir.

se bu Türkçe ve 250. sayısına

Baskı, 1982, s.251.

Ancak kardelen gibi direttiğiniz-

ulaşabilmişse bu “TÜRKÇEM”,

de soğuğa, emekleriniz baharları

önünde saygıyla eğilmeli, onu
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Ahmet Hamdi TANPINAR,

BU BİR HAK GASPIDIR
Aydın AHMET
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı

Azınlık eğitimi ve okulları ile ilgili

değişiklik söz konusu…

yöneticilerin aldığı kararlar ne

Yine yakın bir tarihte çıkartılan

yazık ki, zamana, kişiye ve siyasi

yasaya göre devlet okullarına

konjonktüre göre değişkenlik

getirilen bazı imkânlar azınlık

gösteriyor. Artık bunu anlam-

okullarından esirgendi. Düzen-

landırmakta güçlük çekiyoruz.

lemeye göre azınlık okullarının

Azınlık eğitimi üzerinde azınlığın

başka kurumlar ve dernekler ile

görüşü alınmadan tek taraflı

işbirliği yapması yasaklanmakta,

çıkartılan yasa ve genelgelerde

azınlık okullarının bağışlar veya

azınlık eğitiminin özerk yapısı

hibe yoluyla gelir elde etmeleri

alınacak karara göre istenir-

engellenmekte, kapatılmış olan

se hatırlanıyor, istenmediği takdirde dikkate bile

azınlık okullarının binalarına belediye meclis üye-

alınmıyor.

leri kararıyla kullanım yasağı getirilmesinin önü

Kısa bir zaman önce eski Dışişleri Bakanı Yorgos

açılmakta ki böylece bu binalarda azınlık eğitimi

Katrungalos Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

kapsamında herhangi bir faaliyet yapılması engel-

Derneği’ni ziyaret etti. Kendisine bu ziyarette eşlik

lenmektedir. Bu düzenlemeler ile anayasanın ka-

edenler arasında Rodop SİRİZA Milletvekili Takis

nun önünde eşitlik ilkesi açıkça ihlal edildiği gibi,

Haritu’nun eşi ve son yerel seçimlerde partinin

söz konusu düzenlemeler ile okullarımızın sosyal

desteğiyle Gümülcine Belediyesi başkan adayı ola-

gelişimine büyük darbe indirilmektedir. Böyle du-

rak yarışan Eleni Lafçi de bulunuyordu. Sayın Lafçi

rumlarda Lozan’a göre okullarımızın özel ve özerk

görüşmede azınlık eğitimi ile ilgili kısa bir analiz

yapısı akıllara gelmekte. Ancak kapatılma söz ko-

yaptıktan sonra özetle “azınlık okulu iyi eğitim ve-

nusu olduğunda veya gerekli çocuk bulunduğunda

remiyor, kapatalım ve azınlık öğrencileri de devlet

eğitimi geçici olarak askıya alınmış okulu tekrar

okuluna gitsin” önerisini ortaya koymuş. “Bu ta-

faaliyete geçirmek gerektiğinde, Lozan’daki eğitim

lebin bizden değil, sizden gelmesi gerekiyor” diye

haklarını kimse dikkate almamakta. Artık aklımızla

de eklemiş. Yani azınlık okullarının işe yaramadı-

dalga geçilmesini içimize sindiremediğimizi herkes

ğını ve bu okulların artık kapatılması gerektiğini

bilsin. Bu riyakâr tutum ve anlayışa ivedilikle bir

azınlık olarak siz söylemelisiniz demeye getirmiş.

son verilsin.

Oysa aday olduğunda azınlığa çok sıcak mesajlar

Egemen kültür içerisinde kendi kültürünü yaşat-

verdiği ve şiddetle ‘diyaloğu’ savunduğu hepimi-

maya ve genç nesillere taşımaya çalışan azınlıklar

zin malumudur. O zaman neden bu düşüncelerini

için okullarının özerk yapısı kıymetlidir. Okulla-

azınlık kurum ve mensuplarından destek talebinde

rımızı kurmakta, yönetmekte ve denetlemekte

bulunurken dile getirmemiş? Bizlerin varlık se-

özgür olmamız gerekirken, bugün gelinen noktada

bebi olan okullarımızın geleceği ile ilgili bu kadar

mevcut okullarımızı yaşatmak için çırpınıyoruz.

hoyratça bir beyanda bulunmasının altında yatan

Bu özerk eğitim içerisinde kültürümüzü yaşatmak

sebep ne ola ki? Demek ki siyasi konjonktürde bir

adına çocuklarımıza öğreteceğimiz dil ve din bilRodop Rüzgârı - 13

gileri hayati öneme haizdir. Bu sebeple Doğu
Makedonya Trakya Eğitim Müdürlüğü’nün, Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlık okullarında,
azınlık çocuklarının hakkı olan Cuma günleri Cuma namazına gitme konusunda almış

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ

ATA

SÖZLERİMİZ

olduğu karar bir hak gaspıdır, bizler tarafından
kabul edilemez.

ATASÖZLERİ

Azınlık ilkokullarında yıllardır herhangi bir

1-

Tapşini karşılıklı olur.

sorun yaşanmadan uygulanan sistemin durduk

2-

Akacak kan başta durmaz.

yerde değiştirilmek istenmesini anlamlandır-

3-

Komşu köyün somunu

mak geçekten güç. Cuma namazına gitmeyi

büyüktür, fakat ortası

adeta izne tabi tutmak, velileri bir tercihe

yanık olur.

zorlamak ve öğrenciler arasında ders bakımın-

4-

Su bulanmadan durulmaz.

dan eşitsizlik yaratan bir uygulamayı, iyi bir

5-

Ağanın keyfi gelince
fukaranın canı çıkar.

uygulama olarak sunmak, iyi niyetten uzak
bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Ayrıca

6-

deve üstünde yılan ısırır.

bu uygulamanın hedefinde mütedeyyin velilerle seküler yaşam felsefesine sahip veliler

Olmayacak olan hacıyı

7-

Ak koyun da kara koyun
da geçitte belli olur.

arasında bir anlaşmazlık yaratarak, azınlık
okullarından devlet okullarına öğrenci devşir-

8-

Komşu kızı çapar olur.

mek olmasın! Geçmişte yaşadığımız cumacı-

9-

Bir insanın gücü malına yeter.

pazarcı çatışmasına benzer bir durumla karşı

10-

Dinsizin hakkından imansız gelir.

karşıya kalmamak için herkesin çok duyarlı ve
uyanık olması gerekir. Hangi dünya görüşü-

DEYİMLER

ne sahip olursak olalım bu tuzağa düşmemek

1-

Kuyrukla kapan
boşandırmak.

gerekir. Bu olaya bir hak gaspı olarak bakmalı
ve Encümenler Birliği’nin aldığı ve alacağı tüm

2-

Hava kurak biz oturak.

kararları sonuna kadar desteklemeliyiz. Başarı

3-

İpini koparan kazığını
çıkaran.

ancak topluca verilecek mücadeleyle gelir.
Bölge Eğitim Müdürlüğünce Azınlık Okullarına

4-

Uçkura yakın konuşmak.

gönderilen genelge hakikaten Din ve Vicdan

5-

İşimiz Paşmaklı’dan bozuk.

Özgürlüğünü kısıtlayan, haksız okul kapat-

6-

Nereye gitsen okka dört
yüz dirhemdir.

malarından sonra azınlığa Lozan’da tanınan
eğitim özgürlüğüne vurulmuş başka bir darbe

7-

Açık araba yolu.

ve hak gaspıdır. Toplumumuzun huzuru için bu

8-

İnsanın yüzünde gözü var.

yanlışlıktan ivedilikle dönülmesi ve Rodop ile

9-

Dipsiz kile, boş anbar.

Evros illerindeki azınlık ilkokullarında yıllardır

10-

Ne oldum delisi.

herhangi bir sorun yaşanmadan uygulanan

Derleyen: Öğr. Hüseyin Mümin

sistemin, tüm azınlık ilkokullarında uygulan-

Derleme yeri: Narlıköy / Rodop ili/Yunanistan.

ması elzemdir.

Derleme tarihi: 12.05. 1969.
Kaynak: Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Arşivi
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Yeni çıkan kitaplar

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un

“TUNCA’DAN TUNA’YA-Balkan Medeniyetimiz”
adlı kitabı yayınlandı
Balkan bölgesindeki

fazla eser/mekânla alakalı

Türk-İslam medeniyeti,

muhtasar malumat ihtiva

kültürü ve edebiyatı ile

etmektedir.

alakalı araştırmalarıyla
tanınan, Bolu Abant İzzet

Kitabın amacını ön sözdeki

Baysal Üniversitesi Öğre-

şu cümleler izah etmekte-

tim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul

dir:

KARAKUŞ’un “TUNCA’DAN

“Hem güncel bilgiler hem

TUNA’YA-Balkan Medeni-

de ‘medeniyet okumaları’

yetimiz” adlı kitabı yayın-

içeren bu ‘TUNCA’DAN TU-

landı.

NA’YA-Balkan Medeniyetimiz (Seyyahlara…)’ Rehber

‘TUNCA’DAN TUNA’YA-Balkan Medeniyetimiz (Sey-

Balkanlar’ı tanımak isteyenler için rehber bir kitap

yahlara…)’ adlı eser, Ku-

kitabı, öncelikle Balkan bölgesinde hizmet veren ‘Tur
Rehberleri’ne, daha sonra

veyt Türk ve başkanlığını Prof.

Gerek Balkan bölgesine bireysel

da Balkan ülkelerindeki kütüpha-

Dr. Fahri TEMİZYÜREK’in yaptığı

gezi yapmak isteyenler gerekse

ne ve özellikle de Türkçe eğitim

Uluslararası Kültür ve Dil Araş-

ticari ölçüde düzenlenen turlara

yapan okullara, Millî şairimiz

tırmaları Derneği (UKDA) işbir-

katılacaklar için, Balkan bölge-

M.A.Ersoy’un ‘Bastığın yerleri

liğiyle Uluslararası Kültür ve Dil

sinin “medeniyet tasavvuru için

‘toprak’ diyerek geçme, tanı!’

Araştırmaları Derneği (UKDA)

misal teşkil edecek yönü”nü

uyarısını ciddiye alan herkese

Yayınları tarafından yayınlandı.

vurgulayan bir kılavuza ihtiyaç

faydalı olacağını umuyoruz.”

olduğu bilinmekte idi. Bu kılaBilindiği gibi Balkan bölgesindeki

vuz niteliği taşıyan kitapta, daha

Uluslararası Kültür ve Dil Araş-

son 800 yıllık medeniyet iddi-

önceki eksik ve ticari amaçlı

tırmaları Başkanı Prof. Dr. Fahri

amızın ders niteliğindeki yadi-

bazı çalışmaların aksine hem

TEMİZYÜREK, Türk tarihi ve

gârları, yeterince tanınmaktan

“popüler”in dışına çıkılarak farklı

kültürü içerisinde önemli yeri

çok uzaktır. Medeniyetimizin bu

unsurlara yer verilmekte hem

olan çalışmaların yayınlanmasına

yadigârları, o bölgeye düzenle-

de Balkanlardaki bu mekân ve

ağırlık vereceklerini bildirdi…

nen ticari turlarda ya hiç tanıtıl-

eserlerin “medeniyet tasavvu-

mamakta ya da çok yüzeysel bir

ru” açısından yorumlanması yer

tanıtımla yetinilmektedir. Ama

almaktadır.

Yayın tarihi: 18.10.2021.

her halükârda Balkan bölgesinin
“medeniyet tasavvuru için misal

Bu rehber kitap; Balkanlardaki

teşkil edecek yönü” ihmal edil-

medeniyetimiz ile ilgili 120’den

mekte ve tanıtılmamaktadır.

fazla şehir/bölge ve 620’den
Rodop Rüzgârı - 15

Batı Trakyalılar
“Türk Aslanı”

Adalı Halil
Türk-Yunan sınırını belirleyen Meriç Nehri, Tatarköy civarında ayrı bir kola ayrılarak Kuleliburgaz
yakınlarında tekrar Meriç Nehri’ne karışır. İşte
arada kalan kara parçasına “Ada” adı verilmiştir.
Meriç Nehri’nin bu kolu daha sona kapatılmıştır.
İnoi- İnavlı, Kiliseli- Kliso, Şahince (li)- Palea Sagini, Neo Himonio- Umurbey, Sofular-Sofiko köyleri bu “Ada” denilen bölgede yer almaktadırlar*.
Milli güreşçi Halil Adalı, 1870 yılında, o zamanlar
Osmanlı toprağı olan ve günümüzde Yunanistan’ın
Batı Trakya bölgesinde, Evros – Meriç ilinin “Ada”
bölgesindeki Kiliseli - Kliso köyünde doğdu. Muhtemelen soyadını da buradan almıştır.
Babası Kara Mehmed de meşhur bir pehlivandı.
Güreşe babasının teşvikiyle küçük yaşta, döneminin ünlü pehlivanı, Kırkpınar’da 26 sene başpehlivan olmuş meşhur Aliço’nun yanında başladı.
Ondan güreşin bütün inceliklerini öğrendi. 1.98
boyunda, 130-135 kilo ağırlığında, devrinin iri
pehlivanlarından idi.
Koca Yusuf ve Kurtdereli gibi yağlı güreşin ustalarıyla karşılaştı. Kurtdereli Mehmed Pehlivan’la
beraber Avrupa’ya gidip, orada karşılaştığı bütün
rakiplerini çok kısa zamanlarda yendi. Alman-
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“Türk Aslanı“ Adalı Halil

ya’nın çeşitli kentlerinde, Paris, Viyana ve diğer
şehirlerde güreşti. Avrupa’da yenmedik rakip
kalmayınca Amerika’ya geçti. Orada da bütün
rakiplerini kısa zamanda yendi Boston, Chicago,
New York da güreşti. 1.98 boyunda ve 150 kilo
ağırlığında olduğu için Amerika’da “Türk Aslanı”
diye adlandırıldı.
Yurda döndükten sonra bir çiftlik satın aldı. Çiftçilik yapmaya başladı. 1 Ocak 1901’de Hamburg’daki turnuvaya katıldı. 6 pehlivanla güreş
yaptı. En fazla dayanabilen 7 dakika dayanabildi.
Adalı Halil, Kırkpınar’da 18 yıl başpehlivanlık
kazanarak, yağlı güreşin en büyük ustaları arasında yer aldı. Adalı Halil, grekoromen güreşin de
ustasıydı. Chicago da yaptığı bir maçta güreşen
rakibine kızıp kaburga kemiğini kırdığı için izleyiciler tarafından az daha linç ediliyordu.
1925 yılında soğuk algınlığı, ilaçsızlık ve bakımsızlık yüzünden zatürreye döndü ve 10 Şubat Salı
1927 günü Adalı Halil Pehlivan hakkın rahmetine
kavuştu. Kabri, Edirne’de, Kasımpaşa Camii önünde bulunmaktadır. Her yıl bu mezarın önünde,
Kırkpınar’da güreş tutacak pehlivanların katılmasıyla geleneksel bir tören düzenlenmektedir.
Bugün bile Kırkpınar güreşleri başlamadan evvel,
tüm katılımcılar başpehlivanlar ve organizatörlerle birlikte güreş izlemeye gelen misafirler davul
zurnalarla birlikte Güreş Tekkesi Şeyhi Cemalettin
Efendi ile yanyana yatan Adalı Halil’in mezarını ziyaret edip fatihalar okurlar. Kırkpınar güreşlerinin
açılışı Adalı’nın mezarına uğramadan başlanmaz.
biyografya.com,
* Dergimizin araştırması.

“Türk Aslanı“ Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet
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Seyahatnâme’den

Selimiye Camii’nin gizemleri
Selimiye Camii neden İstanbul’a yapılmadı?*
Edirne’de yer alan ve dünya kültür mirası liste-

tatlı bir cami ve temiz bir mabedgâh inşa edin’

sinde yer alan Selimiye Camii gizemlerle doludur.

dedi. İşte padişahım gaza malından 11 bin kese

Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi bu camiyi anlatır-

guruş biriktirdim ve baban Süleyman zamanın-

ken “Bu Selim Han Camii niçin İstanbul şehrinde

da 3 bin kese hasıl ettim. O da efendim Risâ-

yapılmadı” gibi bir soruyu sorar, Sultan Selim ile

let-penâhm uğuruna feda olsun, ama padişahım

veziri Kara Mustafa Paşa’nın aynı rüyayı gördük-

Kıbrıs gazasından sana 3 bin kese Venedik kralının

lerini belirtir ve şunları kaydeder:

San Marka mührüyle bundukanl mümessek altın
hediye getirdim. Padişahım! Dahi onları Edirne’ye

“Bir gece II. Selim İstanbul’da Üsküdar tarafında

götürüp harcayasmız” diye söyledi.

Fenerbahçesi adlı yerde uykuya dalmış iken bizzat

Tedbir sahibi vezir bütün [154b] bu anılan hâzine-

Hazret-i Peygamber’i rüyasında görür. O Varlıkla-

leri padişaha teslim etti. 972 [1563-64) tarihinde

rın Övüncü,

bütün İslâm askeri ile Edirne’ye girip orada kışla

“Ey Selim, Allah ile ahd ü misak etmiş idin ki ‘Eğer

verildi. Yine Resûlü’s-sakaleyn’i II. Selim rüya-

Kıbrıs Adası fatihi olursam, gaza malından bir

sında görüp, “Camii şu Kavak Meydanı’nda bina

cami yaptırayım’ demiş, idin. Cenâb-ı Bârı sana

eyle!” diye camiin temellerini ve kıblesinin yönünü

Kıbrıs Adası’nın 770 mil arzında 170 parça kale

bizzat Hazret-i Peygamber işaret ettiğinden Edirne

bağışladı. Niçin ahde vefa edip ömrüyün kalanını

şehri içinde Selim Han Camii mihrabından dürüst

hayrat ve hasenat yolunda geçirmezsin. Tez Kıb-

ve Eski camiden doğru kıblegâh yoktur.

rıs’da Magosa Kalesi’nde alınan ganimet mallarını

Ondan sonra bismillah ile nice kere yüz bin insan

vezirin Kara Mustafa Paşa’dan isteyip benim hima-

toplanıp dua ve sena ile 3 bin adet kurbanları

yemde olan Sedd-i İslâm Edirne’mde bir cami inşa

temel yerlerinde hazır edip uğurlu saat girince

edip sancağım dibine gel!” deyince hemen Selim

tekbir ile bütün kurbanları kesip temellerinin atıl-

Han uykudan uyanıp,

dığına güzel tarihtir:

“Tez veziri çağırın!” der. Yiğit veziri gelince de,

Kale Mi’mar Sinan târîhahû

“Tez Lala! Sende olan Kıbrıs ganimetleri malından

Faslu sârallahu târîhu’l-esâs.

bana mal verip canını kurtar!” der. Doğru tedbir

Sene 972 [1563-64].

sahibi vezir,
“Saddaktü yâ Resûlallah- (Ey Allah’ın Resulü, tas-

Selimiye Camii kubbesi neden ebedi

dik ettim)” dedi. Selim Han,

olarak kalacak?

“Neden ‘Ey Allah’ın Resulü, tasdik ettim’ dedin”
diye sorunca,

Evliya Çelebi Selimiye Camii’nin kubbesini anlatır-

“Padişahım, akşam Yüce Peygamber’i rüyamda

ken çok ilginç tespitlerde bulunur ve neden dün-

gördüm.

yanın sonuna kadar ebedi olacağını Hz. Muham-

‘Ey Mustafa, Selim’e tenbih ettim. Sendeki gani-

med ile bağlantı kurarak şöyle anlatır:

met mallarını Selime ver. Edirne’ye birlikte gidip
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“Cami içinde dört adet çâr-pâ amelî sütunlar

Cami avlusundaki sütunların çoğu Mora

üzere göklere baş çekmiş yüksek bir kubbedir ki

yakınlarındaki Atina’daki Temaşalık adlı

sanki dokuz kemerli gök kubbedir. Bütün hende-

yerden getirilmiştir!

se sahipleri yetkin üstadların ve inşa eden Mimar
Sinan’ın doğru sözü üzere bu büyük kubbe İs-

Çelebi, Selimiye Camii avlusunu anlatırken avlu-

tanbul’da Ayasofya kubbesinden tam altı melikî

daki sütünların bugün Yunanistan toprakları içinde

arşın boyu derindir

olan Mora’ya yakın

ve fırdolayı kubbenin

Atina’daki Temaşa-

çevresi döt arşın ge-

lık yerinden, Kıbrıs

niştir. Hatta bu hakir

Adası’ndan ve Edincik

güvenmedim. Selimi-

şehrinden getirildiğini

ye kubbesi içinde olan

belirtir ve ayrıntıları

kandil tabakası anılan

şöyle belirtir:

kubbenin pervazesi
beraberincedir. Ora-

“Bu avlu tamamen

dan ayakladım (ayak-

beyaz ham mermer

la ölçtüm), fırdolayı

ile, öyle düzgün ren-

kubbesinin büyüklüğü

gâreng mermer ile

(—) ayaktır, ama

döşenmiştir ki sanki

Ayasofya kubbesinin

ibret verici bir beyaz

kenarından büyüklü-

sahradır. Uzunluğu ve

ğü (—) ayaktır, ama

genişliği yüz seksener

derinliklerini bilmiyorum.

Selimiye Camii 04.05.2011.

Ama Ayasofya kub-

ayaktır. Dört tarafında 26 adet çeşit çeşit
sütunlar var ki çoğun-

besi cami içindeki döşemeden tâ kubbenin alem

luğu Mora diyarına yakın Atina’da Temaşalık adlı

yerine varıncaya kadar bütün camilerden yüksek

yerden gelmiştir. Ve nicesi Kıbrıs Adası’ndan ve

kubbedir amma yassıcadır.

bazısı Hudavendigâr sancağında Hazret-i Süley-

Ve kıble tarafı Hazret-i Risâlet-penâh Mekke’de

man’ın Belkıs validemize yaptırdığı Edincik şehrin-

dünyaya geldiği gece Ayasofya kubbesinin bir

den gelip bu camiye konulmuştur. Her birine birer

tarafı yıkılıp bir tarafı hâlâ çökmüştür. Daha sonra

Mısır hâzinesi sarf olunup nice kere yüz bin sıkıntı

yine Hazret-i Risâlet-penâhm ağzı yarıyla (tü-

ve zorluklarla gelmiş çeşit çeşit direkler bir tertiple

kürüğle) yapılıp karar etmiştir. O yüzden üstad

bu avlunun yan sofaları üzere dizilmiştir.”

Mimar Sinan bu Edirne’de Selimiye kubbesini
yaparken Ayasofya kubbesini Hazretin ağzı yarıyla

Selimiye Camii’nin acayip minareleri

yaptıkları yerden bir okka miktarı kireci Ayasofya
kubbesinden kazıyıp Selimiye kubbesi kirecine ka-

“...Her hangi yoldan Edirne’ye girersen gir, bu

rıştırmıştır. Bu Selim Han kubbesini Mimar Sinan

Selimiye’nin dört minaresi iki görünüp altı şerefeli

bu yolla inşa etmiştir ki inşaallah ilâ mâşâallah

görünür, ister yakın ister uzaktan olsun...”

dünyanın sonuna kadar bu Selim Han kubbesi
ebedî olur.”

Evliya Çelebi, Selimiye Camii’nin minarelerini anlatırken hayretler içerisinde kalır. Edirne’nin dört
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re ile altı şerefe göründüğünü anlatır ve minarele-

olan ibret verici minarelerdir. Kısacası bu dünyada

rin ayrıntılarını şöyle kaydeder:

benzerleri yoktur. Taklit dahi kabul etmez, görmeye değer ezan kuleleridir ki her gören bu mısraı

“Bu benzersiz cami ve cennet törenli mabedgâh,

söyler. Mısra:

öyle bir cennettir ki bunun 4 köşesinde 4 adet ib-

Hezâr ahsend evkâr-ı kârın merd-i meydanı deyip

ret verici minareleri 4 büyük direk gibi yapılmıştır.

parmağını ağzına götürür...”

Ve mavi renkli kubbe kâsesi dört minarelerin tâ
ortasında kurulmuştur. Bir minare bir minareden

Cihan mimar ve mühendisleri bütün güçleri-

uzak değildir. [155b] Pergel hesabı

ni ve becerilerini harcasalar böyle büyük bir

ile bir çırpıda olup dördü de üç şerefeleri, bir boy

eser yapmaya güçleri yetmez.

bosta ve bir görünüşte on altışar terek hane-i şeşdeh (16 yivli) tarhlı uzun minarelerdir ki birbirle-

Çelebi Selimiye Camii’nin sağlamlığı konusunda

rinden bir kıl ucu kadar farkları yoktur.

şunları kaydetmektedir:

Bu 4 minarenin, iki yan kapıları dibindeki iki minaresi üçer yolludur. Yani aşağıdaki kapıdan üç

“Sözün kısası bu cami 370 ustalık üzere yapılmış

müezzin girip her biri birer yola çıkar, üç müez-

sağlam bir camidir, ama her bir şekilde icra olu-

zin üç tabakaya çıkıp aslâ birbirlerini görmezler.

nan ustalıklarını anlatsak başka bir ciltli kitap olur.

Yine böyle iken öyle ince minarelerdir ki her birini

Hatta babamız merhum Ser-zergerân-ı dergâh-ı

ikişer yiğit adamlar sarsalar kucaklamak müm-

âlî yani Derviş Mehmed Zilli bu Selim Han Ca-

kündür. Tâ bu derece zarif ve uzun minarelerdir,

mii’ni yapan Mimar Sinan ağzından duyup anlatır,

ama kıble duvarı köşelerinde olan minarelerin ikisi

buyurmuşlar ki, “47 selâtin camii yaptım ve 140

sadece birer yolludur ancak boy posta ve sanat

mescit, 30 adet sultan hanı, 140 âyan sarayı,

yönünde tektir.

120 köprü, yedi adet su kemerleri ve nice bin ileri

Dört minarelerin üçer kadeh şerefeden 12 tabaka

gelenlere ve seçkinlere haneler ve saraylar yapıp

eder. Ona işarettir ki, Sultan II. Selim, Osmano-

hendese ilminde çok sanat icra edip zamanın seç-

ğullarının on ikinci padişahı ola. Ve her şerefesi-

kini oldum, ama kalfalığımı İstanbul’da Şehzâde

nin duvarları öyle ağ gibi oymadır ki sanki Fahri

Camii’nde icra ettim. Ustalığımı Süleymaniye Ca-

makas ile Hıtayî kâğıttan oymuştur. Ve dördü de

mii’nde tamamladım, ama bütün gücümü ve bece-

ikişer yüz otuzar basamak taş merdiven ile çıkılır,

rimi bu Selim Han Camii’nde sarf edip uzmanlığımı

ama iki minaresi üçer yollu olduğundan her birinin

açık seçik ortaya koydum. Cihan mimar ve mü-

ikişer yolu daha fazla olup dörder yüz altmış ayak

hendisleri bütün güçlerini ve becerilerini harcasa-

daha fazla olur. Bu takdirce üç adet yolunda bir

lar böyle büyük bir eser yapmaya güçleri yetmez.

minarenin 690 basamağı olur ki dördü de gökle-

Ve bir padişah bu kadar çok mal harcamaya cüret

re doğru baş çekmiş “Kad kâmeti’s-salâ-Haydin

edemez” diye ustalar ustası Koca Mimar Sinan

namaza” mahalli güzel minarelerdir.

Ağa babamıza böyle anlatırmış...”

Gariplik bunda ki bu Edirne şehrine girerken
elbette dört tarafında dört adet büyük anayol

*Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel, Günümüz Türkçe-

vardır. Her hangi yoldan Edirne’ye girersen gir, bu

siyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2013, İstanbul, YKY

Selimiye’nin dört minaresi iki görünüp altı şerefeli görünür, ister yakın ister uzaktan olsun. Bu
şekilde hendese üzere tasarlanmıştır ki iki minare
görünür, ama şehir içinde anayolları ters köşeden
olduğundan yine dört görünür. Seyretmesi garip
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yayınları, 1-6. Kitaplar, s. 323-325,
ISBN: 978-975-08-2432-6

Birleşik Kaplar Teorisi ve Batı Trakya
Pozitif bilimlerin en temellerinden biri olan fizikte

müftülük, vakıflar, örgütlenme özgürlüğü sorunları

“Birleşik Kaplar Teorisi” diye bir teori ya da ku-

söz konusuysa bu aslında Batı Trakya Türklerinin

ral vardır. Eğer kaplar birleşik ise kaplardaki sıvı

değil Atina’daki idarecilerin sorunudur. Bu kalite

düzeyi de aynıdır. Birinde yükselme olursa diğeri

ya da kalitesizlik Atinalı idrecilerin düzeylerini be-

de yükselir, biri alçalır ise diğeri de alçalır. Aslında

lirlemektedir. Bugün sırf tarihi kompleks yüzünden

bir ölçüde temel bir

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

fizik kuralı olan bu
teori toplum için de
geçerlidir. Toplumsal
algı ve kültür, değerler toplumun tüm
segmentlerini etkiler
ve yönünü belirler.
Burada pek çok farklı
boyut ortaya çıkmaktadır. Bunlardan
ikisine şöyle bir göz
atılırsa: Birincisi “her
halk hakettiği şekilde

Pervin
HAYRULLAH

yönetilir” ve bir diğeri
“kalite bir yaşam biçimidir” şeklinde ifade
edilebilir. Bu iki boyut

Batı Trakya Türklerinin asırlık kurumları kapalı
kalmaya devam ediyorsa, yenilerinin kurulmasına
izin verilmiyorsa ya da Türk azınlık okulları ve eğitimi günden güne eriyorsa bunun hiçbir demokratik olgu ve değerle açıklanamayacağını görmek
ve anlamak gerekir. Dünyaya geçmişte demokrasi
kavramını kazandırmış olanlar ya geçmişlerini
doğru okuyamamakta ya da kavramın karşı geldiği olgunun ne olduğunu algılayamamaktadırlar.
Birleşik kaplar teorisi bunu çok güzel açıklıyor.
Atina’da ne kadar demokrasi özgürlük varsa Batı
Trakya’da da o kadarı yansır. Bugün geçen 38 yıla
rağmen İskeçe Türk Birliği hala ismine kavuşamamışsa Atina’da demokrasi var demeye bin şahit
gerekir.
Tabi işin diğer boyutunu da iyi okumak gerekir.
Batı Trakya Türkleri yıllardır kullanmış oldukları
oyu ne kadar bilinçli kullandı. Seçtiği yöneticisinden kendi toplumsal hayatı açısından beklentisi

çerçevesinde Batı Trakya’ya bakılacak olursa tam

nedir? Bunu iyi analiz etmek gerekir. Bazen se-

manasıyla kavramsal bir kaos söz konusudur.

çilenler belirli bir süre için seçildiklerini unutarak

Halk eğitimli, bilgili, kültürlü, sağlıklı ve genel ma-

kendini seçen halka belli dayatmalarda bulunabi-

nada kaliteli olursa bu kalite yönetimlere yansır;

lirler. Tıpkı Türk Azınlık okullarındaki “Cuma Na-

çünkü yöneticileri seçen halk kendi bilgi ve kültür

mazı Saati” krizinde olduğu gibi, fakat bir halkın

düzeyiyle doğru orantılı yöneticileri seçecektir.

antlaşmalardan doğan temel kazanımları demok-

Doğru seçimler toplum yaşantısını olumlu yönde,

ratik değerler aleyhine azaltılamaz.

aynı şekilde yanlış seçimler de olumsuz yönde

Azınlığına “özel hakları olan” normal bir vatandaş

etkileyecektir. Tüm bürokrasi, eğitim kurumları,

gibi davranmayan bir ülke idaresinin demokrasisi,

medya, sosyal kurumlar ve hayatın tüm alanları

etik değerleri, insan haklarına saygısı ve de diğer

etkilenecektir.

tüm ilgili kavramlar sorgulanır.

Eğer üst idareciler, siyasiler averaj düzeydeyse bu

Batı Trakya Türk Azınlığı hukuki özerkliği olan bir

idarecilerin bürokratik kadroları, eğitim kurumları,

azınlıktır. Bu da antlaşmalarla belirlenmiştir. Bu-

sivil toplum örgütleri onlardan daha üst düzeyde

gün imzacısı olduğu antlaşmalara saygı duymayan

olamaz, olması beklenemez. Konuya Yunanistan,

ülke idarecilerinin aslında kendilerine duyduğu

Batı Trakya ve Türk Azınlık bağlamında bakıldı-

saygı da ne derecede olabilir ki? Evet, “kalite bir

ğında ise “Yunanistan’ın demokratik düzeyi Batı

yaşam biçimidir” tıpkı birleşik kaplar teorisinde

Trakya Türk Azınlığına yaklaşımı ile doğru orantılı-

olduğu gibi, yaşamsal kalite isteniyorsa kaliteli

dır” demek mümkündür.

idarecileri seçmek gerekir.

Bugün Batı Trakya Türkleri için kimlik, eğitim,
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Röportaj

Rıdvan Ahmet:
Belediyemiz büyürken bütçesi küçüldü!
Kozlukebir – Arrina Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’le gerçekleştirdiğimiz röportajda bölgenin sorunları, altyapı çalışmaları, kültürel ve sosyal faaliyetlerin ne durumda olduklarını ve
geleceğe dönük projeleri konuştuk.
Rıdvan Ahmet’le yapılan röportajı aşağıda okuyabilirsiniz:
Sayın Rıdvan Ah-

kaybetti . Vakalar-

met, sorularımıza

la alakalı durum-

başlamadan önce,

ları yakından takip

yönettiğiniz be-

ediyoruz. Vaka

lediyenin coğra-

olan köylerimizde,

fi şartlarından,

kurumlarla hemen

nüfus yapısından

irtibata geçerek

, geçim kaynak-

testleri yaptırıyor,

larından , ekono-

var olan vakaları

mik şartlarından

tespit edip gerekli

ve son zamanlar-

müdahalelerde

da yaşanan göç

bulunuyoruz.

dalgasından bahsedermisiniz ?
Avrupa Birliğinin tütüne olan
destek primlerini kesmesi sonucu da bölgemizde göç başlamıştır.
Rıdvan Ahmet: Belediye bölgemiz 2011 nüfus sayımlarına göre
16711 kişiden oluşmaktadır. Alan
olarak 771,2 km2 olan belediyemiz Yaka, Balkan, ve Ova kolu
olmak üzere üç kısma ayrılır. Bölgedeki diğer belediyelerle kıyaslayacak olursak coğrafi konumu ile
engebeli bir bölge olduğu aşikardır. Balkan bölgemizin ziraata açık
kısıtlı arazileri olduğu için ürün
yetiştirme için elverişli değildir;
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bu yüzden Balkan kesimimiz daha
çok hayvancılıkla, Ova ve Yaka
bölgemiz ağırlık olarak çiftçilik
ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
Avrupa Birliğinin tütüne olan destek primlerini kesmesi sonucu da
bölgemizde göç başlamıştır.
Asrın belası pandemi çalışmalarınızı nasıl etkiledi. Bu konuda belediye sınırları içerisindeki durum nedir ?
6 ayda bitmesi gereken ihaleler, bir yıl içinde veya daha
uzun bir süreye yayılabiliyor.
Rıdvan Ahmet: Pandemi süreci
içinde toplamda 20 kişi hayatını

Pandemi bütün
dünyada ve ülkemiz Yunanistan’da olduğu gibi,
belediyemizde de çalışmalarımızı
son derece yavaşlattı.
Belediye meclisimizde karar alma
noktasında hiçbir gecikme olmadı.
Ülke genelinde olduğu gibi belediyemizde de meclisler telefon
ve internet aracılığıyla yapıldı ve
yapılmaya devam ediyor. Belediyemizde ve belediyemizin çalıştığı
diğer kurumlarda zaman zaman
yaşanan vakalardan dolayı memurlara verilen izinler sonucu
çalışmalarımızda sonuç almamız
oldukça gecikmektedir. Örneğin bu
zamanda yapacağımız bir iha-

le, bütçe miktarına göre 6 ayda

mesiyle oluştu; Hemetli Nahiyesi,

nedenlerden bir tanesi oldu.

bitmesi gerekirken, bir yıl içinde

Mehrikoz Nahiyesi, Kozlukebir Be-

Örneğin 2010 öncesinde bu iki

veya daha uzun bir süreye yayıla-

lediyesi ve Sirkeli Belediyesi olmak

nahiye ve iki belediyeye gönderi-

biliyor.

üzere.

len bütçelerle bugün belediyemize

İnsanları aşı olmaya teşvik
edici projeleriniz var mı ?
Evde aşı olmak artık çok kolay
oldu.
Rıdvan Ahmet: Bölge halkına
aşı olmaları konusunda sürekli
gerek radyo gerek yazılı basın
gerek sosyal medya gerekse de
bire bir yaptığımız köy ziyaretlerimizde aşının önemini anlatıyoruz
ve mutlaka çok duyarlı olmalarını
istiyoruz. Yaşlılık, hastalık veya
başka nedenlerden dolayı aşı

Kurcalı köyündeki halı saha hızla tamamlanmaktadır.

olmak isteyip olamayan halkımızın aşılarını ilgili doktorla irtibata

Belediyemizin büyümesi tabii ki

gönderilen bütçe 10’da 1 oranında

geçip evlerinde yaptırıyoruz.

çalışmalarımızı zorlaştırdı , ancak

değişti. Yani 4 milyon euro olan

Bu konuda bütün bölge muhtar-

bütçe bugün bütün bölge için sa-

larımızı bilgilendirdik evde aşı

dece 400 bin eurolara düştü.

olmak artık çok kolay oldu. Bu

Bir diğer problemde belediyeleri-

konuda yetkili doktorun iletişim

miz büyürken ülkemizin son 5- 6

bilgilerini bütün muhtarlarımıza

yıldır yaşadığı ekonomik sorun

verdik. Hiçbir aracı olmadan köy-

yüzünden memur alımları ya

lerde yaşayan halkımız da bizzat

olmuyor ya da çok geciktiriliyor.

doktoru arayıp aşılarını evde yap-

Yani şöyleki belediyeden emekli

tırmak istediklerini bildirip aşıları-

olan ya da herhangi bir sebeple

nı olabilirler.

ayrılan bir memurun yerine yenisi
gönderilmiyor. Buda belediyede

Belediyenin büyümesi projele-

yapılan bütün çalışmaları tabiiki

ri ne derece zorlaştırdı ?

de aksatıyor . Gerek teknik, gerek
ekonomik açıdan belediye içinde

Belediyelerimiz büyürken,
belediyelere ayrılan bütçelerin
küçülmesi, çalışmalarımızı ak-

yapılan çalışmalar büyük sekteye
Altyapı çalışmaları devam etmektedir

satan en büyük nedenlerden
bir tanesi oldu.

uğruyor. Bu çalışmaların aksamasıda halkımıza büyük bir gecikme
olarak yansıyor.

bunun yanında asıl bizi zorlayan

Sayın Başkan , bugün sizce

sebep, belediyelerimiz büyürken

belediyeye bağlı köylerin en

Rıdvan Ahmet: Biliyorsunuz

diğer yandan da belediyelere

büyük sorunları nelerdir ?

belediyemiz 2010 yılı öncesinde,

ayrılan bütçelerin küçülmesi ,

Bunları çözme konusunda ne

2 nahiye ve 2 belediyenin birleş-

çalışmalarımızı aksatan en büyük

gibi çalışmalar yapıyorsunuz
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? Bu konudaki hedefleriniz
nelerdir ?
Temel amacımız, iki yıl içeri-

sal kalkınma, biyolojik tarım ve
Başlattığınız kültürel faaliyet-

pazarlama, evebeynlere rehberlik

ler pandemi dolayısıyla aksa-

gibi kurslarımız da halen internet

mış dahi olsa , ileride bunlara

üzerinden devam etmektedir .

yenilerinin

Pandemi dolayısıyla geçici bir süre

ekleme ih-

sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz

timali var

sekteye uğrasa da normalleşme-

mı ?

nin başladığı bu ilk aylarda belediyemiz ile Gümülcine şehrinin önde

Belediye-

basketbol takımı GAS Komotini ile

miz bün-

iş birliği anlaşması imzalayarak

yesinde

çocuklarımıza haftanın üç günü

saz kurs-

basketbol antrenmanları yapmaya

larımız,

başladık.

tiyatro

Bazı köylere ilk defa asfalt atıldı!

sinde bütün köylerimizdeki su

kursla-

Sosyal belediyecilik anlayışını

rımız ve

geliştirerek insanların hayat

folklor

seviyelerini daha da yukarıya

kursları-

çekmeyi hedefliyor musunuz ?

mız devam ediyor.

problemini çözmektir.

Örneğin yeni yürüyüş yolları ,
yeni çocuk parkları v.b.

Rıdvan Ahmet: Yönetime geldiğiRıdvan Ahmet: Herkezin bildiği

miz ilk yıldan bu yana belediyemiz

Mevlit, düğün, toplantı v.d. sos-

üzere belediyemizin köylerinin

yal etkinliklerin

sayısı 57 dir. Bu köylerimizin bir

yapılabileceği bir

kısmı Ova bir kısmı Balkan kolun-

salonun talebinde

da yer almaktadır . Köylerimizdeki

bulunduk ki kasım

sorunlar bulundukları konumları

ayı içinde onayını

itibariyle farklılık göstermekte-

bekliyoruz .

dir. Örneğin Balkan köylerimizde
içme suyu sıkıntıları yaşanırken,

Rıdvan Ahmet:

Ova köylerimizde son zamanlarda

Göreve geldiği-

iklim değişikliği sebebiyle ortala-

mizden bu yana

manın üzerinde aşırı yağışlarla sel

Rıdvan Ahmet, çalışmaları yakından takip etti.

bölgemize stan-

felaketleri yaşayabiliyoruz.

dartlara uygun 23

Bölgemizde gerek Balkan kolu-

çocuk parkı yap-

muzda gerekse Ova köylerimizde

çatısı altında konferans, konser, ti-

tık. Yıl sonuna kadar 4 tane daha

temel amacımız binlerce km. me-

yatr , şenlik gibi benzeri kültür ve

yapıp hizmete açmayı planlıyoruz.

safede olan toprak yollarımızı iyi

sanat alanında bir çok faaliyetlere

Böylelikle yıl sonunda toplamda 27

durumda tutmak, iki yıl içerisinde

imza attık ve devam ediyoruz. Kı-

tane çocuk parkı yapmış olacağız.

bütün köylerimizdeki su problemi-

saca değinecek olursak halen be-

Amacımız 2023 sonuna kadar bu

ni çözme , aynı zamanda taşkınlık

lediyemiz bünyesinde devam eden

sayıyı 30’ un üzerine çıkarmak.

yaşanan köylerimizdeki taşkın-

saz kurslarımız, tiyatro kurslarımız

Belediyemizin Sirkeli bölgesinde

lıkların önüne geçebilmek için

ve folklor kurslarımızın yanı sıra;

bulunan kapalı spor salonunun

ürettiğimiz projeleri hayata geçirip

Yaşamboyu Öğrenme Enstitüsü ile

etrafında yeni alanlar oluşturuyo-

taşkınlıklara son vermektir.

ortaklaşa düzenlediğimiz tarım-

ruz ki projelerimizi gerekli yerlere
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gönderdik. Onaylanması duru-

nıp önümüzdeki günlerde ihalesini

gelmiş olacak. Birde Kozlukebir

munda yürüyüş alanları, piknik

yapacağımız Basırlıköy ve Hemetli

bölgesinde kapalı spor salonu pro-

alanları, spor yapılacak yerler ve

köylerimize olmak üzere iki tane

jesi için başvurumuz oldu .

benzeri çeşitli aktivitelerin ya-

halı saha çalışmalarımız ihale

Kasım ayı içinde onay aldığımız

pılabileceği çok amaçlı bir proje

edilip önümüzdeki yıl çalışmalara

takdirde, amacımız bunu 2022 yılı

hayata geçirmek

içinde projelerini

istiyoruz . Bunun

yapmak 2023 yılı

yanında onaylanma-

içindede bir prog-

sı halinde çok amaçlı

rama dahil ederek

her türlü mevlit, dü-

ihalesini yapmak.

ğün, toplantı sosyal
etkinliklerin yapıla-

Belediyeniz sı-

bileceği bir salonun

nırları içerisinde

talebinde bulunduk

düzenlenen etkin-

ki kasım ayı içinde

likler konusunda

onayını bekliyoruz.

(Alantepe , Seçek)
yeni çalışmalar

Gençlere ve spora yönelik ne gibi

Rıdvan Ahmet, Mehrikoz köyündeki halı saha çalışmalarını meclis
üyeleriyle birlikte denetledi.

projeleriniz var ve

var mı?
Alantepe , Uçurt-

bunlar ne aşama-

ma Şenliği, spor

da ?

etkinlikleri, sine-

Kurcalı ve Meh-

ma gösterimleri,

rikoz köylerinde

sünnet şölenleri ve

devam eden iki halı

buna benzer et-

saha inşaatımız

kinliklere kaldığı-

var.

mız yerden devam
etmek istiyoruz.

Rıdvan Ahmet:
Bugüne kadar yap-

Rıdvan Ahmet:

tığımız projelerde

Covid dolayısıyla,

gençlerimizi unutmadık her zaman

Kapalı salonda basketbol çalışmaları başlatıldı.

başta bizler büyük
sorumluluk taşıyoruz

çalışmalarımızda

. Amacımız bu kış

onlara da yer verdik

aylarını da çok sınırlı

. Bugüne kadar Domruköy’deki

başlayacağız . 2023 yılında bu halı

şekilde etkinliklerle geçirmektir.

halı sahamızı hizmete açtık . Yine

sahalarımızı bitirmeyi planlıyoruz .

Yaz aylarından itibaren pandemi-

Sirkeli bölgesinde bulunan kapalı

Ayrıca Sirkeli bölgemizde bulunan

nin ülkemiz ve bölgemizdeki duru-

spor salonunu kullanılabilir hale

kapalı spor salonunun iç kısmının

muna göre daha önce yaptığımız

getirdik.

düzenlenmesi adı altında ısıtma,

Alantepe , Uçurtma Şenliği, spor

Şu anda da Kurcalı ve Mehrikoz’da

soğutma elektronik bilboardlar

etkinlikleri, sinema gösterimleri,

devam eden iki tane halı saha

ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği

sünnet şölenleri ve buna benzer

inşaatımız var. Bunlarıda 2022 yılı

diğer bir projeyi onaylattık. İhalesi

etkinliklere kaldığımız yerden

yaz aylarına yetiştirmeye çalışıyo-

önümüzdeki günlerde başlayacak

devam etmek ki bunlardan başka

ruz.

inşallah. 2022 yılı sonlarına doğru

da tabiiki çok değişik alanlarda

Bunun yanında projeleri hazırla-

bu salonumuz tamamen hazır hale

etkinlikler yapmayı planlıyoruz
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. Örneğin; kompozisyon ve şiir

gelen bütün gayreti gösteriyoruz .

çalışmalar, Ova köylerimizde sıva,

yarışmaları, tiyatro kursu alan

Sadece bu yıl 17 tane azınlık oku-

boya, çevre düzenlemesi, kapı

çocuklarımızın tiyatro gösterileri ,

lumuzda ciddi manada tamiratta

pencere değişimi şeklinde yapıldı.

saz kursu alan çocuklarımızın

Bu vesileyle çocukları-

konserleri, folklor dersi verdi-

mıza yeni öğretim yılın-

ğimiz çocuklarımızın gösterileri

da birkez daha başarılar

gibi değişik alanlarda da etkin-

diliyorum.

lik yapmayı planlıyoruz.
Son olarak Sirkeli’de
Azınlık okulları hakkında

DEB Partisi büyük bir

neler söylemek istersiniz

konser düzenledi ve

Okullarımıza yönelik çalış-

Türkiye’nin en büyük

malarınız nerlerdir ?

sanatçısı Edip Akbayram muhteşem bir

Yarınlarımız olan çocukla-

konser verdi. Bu tür

rımızı azınlık okullarımıza

faaliyetlere devam

gönderelim.

etmeyi düşünüyormusunuz ?

Rıdvan Ahmet: Özellikle bu
arada sizlerin aracılığıyla birkez

DEB Partisinin 30.

daha seslenmek istiyorum.

yıl dönümünü tekrar

Yarınlarımız olan çocuklarımızı

kutluyorum.

azınlık okullarımıza gönderelim
Rıdvan Ahmet: Önce-

.
Belediye yönetimi olarak bizler
çocuklarımızın yetiştiği bu okul-

Türk sanatçı Edip Akbayram muhteşem bir
konser sundu.

likle DEB Partisinin 30.
yıl dönümünü tekrar
kutluyorum. Liderimiz

Sadık Ahmet i rahmetle anıyorum
. DEB partisinin bu anlamlı günde
konser için Kozlukebir Belediyesini
seçtiği için kendilerine teşekkür
ediyorum . Halkımızda bu vesile
ile çok uzun bir aradan sonra Türkiyenin en tanınmış sanatçısından,
muhteşem bir sesten, muhteşem
bir konser dinleme fırsatı buldu.
Önümüzdeki yıllarda bu ve bunun
gibi faaliyetlere tabiiki devam etmek istiyoruz .
Konseri; Kozlukebir Bel. Bşk. Rıdvan Ahmet, DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ve DEB Partisi eski
g. başkanı Mustafa Aliçavuş da izlediler.

larımızı en güzel şekilde onların

bulunduk . Balkan köylerimizdeki

hizmetine sunmak için elimizden

okullarımızda yalıtım şeklinde olan
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Bu bir tesadüf değildir!

Selahattin KESİT

Bu, yaklaşık on yıldır

olan günü ise (pazar günü) tam tatil yapmayı bize

bunun üzerinde

de zorla dayatıyor.

uygulama sinsiliği

Madem ki çocukların eğitimine bu kadar önem

ile alakalı değişik

veriyorlar, pazar gününü niye okul ders gününe

mercileri aracı koya-

çevirmiyorlar?

rak bize yönelik dini

Amaç;

uygulamalarımızı

Hristiyanlaştırma iç güdüsüyle hareket etmek

yok etmek adına uy-

olunca kılıf da oluyor, bahane de bulunuyor.

guladığı son baskıcı

Olay hep aynı olay.

kararıdır.

Şu kurban kesme kararı olayı.

Kılıf, danıştay kararı.

Yaklaşık 2011 yılı sonraları, yılları tarihlerine göre

Gerçek ise: azılı mil-

tam hatırlamıyorum, ama olayları aktarmaya çalı-

liyetçiliğin ezme, yok

şacağım.

etme, eritme, asimile etme .... ve nihayetinde
hristiyanlaştırma uygulamasının bir başka ceberrutluğudur
Her ne kadar çevreci grupların hayvan haklarını
koruma saikiyle talep ettirilmiş ise de, gerçek
şu ki; Kilise devleti olan Yunanistan ve faşistliğinin siyasi temsilcisi kulvarında yol alan mevcut
demokrat parti iktidarı kendi ülkesinde Hristiyanlık’tan başka din bırakmama, başka inançlara
sahip bireyleri de inandıkları değerlerini yargı,
siyasi vs. entrikalarla yok etme uygulamasının
yargı yollu apaçık bir uygulama kararıdır.
Bunu sadece bir hayvan hakkı saygısı ve hayvanlara olan sevginin yasal tezahürü olarak kabul
etmek mümkün değildir.
Yaklaşık bir ay önce azınlık okullarının Müslüman inancı gereği cuma günü cuma namazından
40 dakika önce dersten çıkıp cuma ibadetine
yetişme, ibadeti eda etme ve bu şuuru yaşama
uygulamasını iptal kararı da bu iktidarın aldığı bir
karardı ve şimdiki yargıtay kararı ile aynı hedef
ve noktada buluşmaktadır.
Okullarda cuma saati uygulaması kararına da
gerekçeleri vardı:
AZINLIK ÇOCUKLARINI EĞİTİMDEN VE EĞİTİM DEĞERLERİNDEN MAHRUM EDEMEYİZ
idi.
Azınlık çocuklarını eğitimden mahrum edemeyiz
düşüncesini bize insani düşünce olarak yutturmaya çalışan zihniyet, kendi Kilise inancının kutsalı

- Yunanistan da ve bölgemizde de zuhur eden
DAVARLARDA KIZIL ŞAP hastalığı nedeniyle
bazı bölgelerde sürüler hastalığa önlem gereği
açılan çukurlara diri diri gömüldüler.
Bu hastalığın tedbiri böyle imiş ona bir şey demiyoruz.
Ne var ki, buradan bir deha çıktı !
Müslümanlar (bizi kast ediyor) bireysel olarak EVLERİNDE DAHİ KURBAN KESEMEZLER olarak
ilan edildi.
Gerekçe neydi?
Kızıl Şap hastalığı kargalarla !!! başka bölgelere
yayılacakmış.!!!
Kandaki mikrop rüzgar ile diğer bölgelere sirayet
edecekmiş.!!!
Müslümanların sağlığı çok önemli, onları tedbir
amaçlı idare olarak koruma altına alıyoruz.
... vs.
Sonuç:
MÜSLÜMANLAR KURBAN KESEMEZ.
- Sığırlarda görülen deli dana hastalığı nedeniyle
de yukarıdaki aynı gerekçeler zikredildi.
Orada da sonuç aynı idi.
MÜSLÜMANLAR KURBAN KESEMEZ.
Peki ne yapacaklar?
Devletin yasal kesimhanesi olan SALANEYE gidip
kestirecekler.
Peki bu ihtiyaca cevap verecek ve ibadet icra noktası olarak yeterli kesimhane var mı?
Kesinlikle yok.
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Var olan iki devlet salanesinden (Rodop ili) biri

Tabi paskalya da kesilen kurbanları da (kuzuları)

zaten çalışmıyordu.

karıştırmayın.

Kurallara uymayan besicilere ise cezai müeyyide

Onlarda Hristiyanlığın kutsal ibadet kurbanı.

uygulanacaktı ve kısmen de uygulandı.

Karıştırmayın, karıştırmayın. ...

Kimilerinin primlerinden kesinti yaparak, kimile-

Mesele Hristiyanlık olunca canavarlıklar olmuyor.

rine de besi hayvanlarını sistemden silmeyerek

Yargıtay’a şunu da sormak lazım.

epey uğraştırdılar.

MADEM AVRUPA HAYVAN HAKLARI MÜSLÜ-

Tepkiler ve itirazlar siyasilere yöneltilince, her

MANLARIN INANÇLARINDAN DAHA ÖNEMLİ

zaman yaptıkları gibi, kararları askıya aldılar,

VE NORMAL KESİM USULLERİ HAYVANLARA

kurban kesim uygulamasına göz yumdular, süre-

EZİYET SAYILIYOR, PEKİ AVCILKLA ÖLDÜ-

gelen usuller üzerine devam etmesini görmezden

RÜLEN HER HAYVAN, KURŞUNU YEMEDEN

geldiler.

ÖNCE GİYOTİN İLE Mİ UYUŞTURULUYOR

Çünkü o zaman alınan kararlar siyasi iradenin

???!!!

kararları idi ve bunu başka ortamlara, Avrupa vs.

YOKSA BİZİM BİLMEDİĞİMİZ ÖZELE MAH-

İzah edemeyeceklerini düşündüler.

SUS ELEKTROŞOK TARZINDA BİR DUA MI

Onun için şimdi yargı yolu ile geldiler.

VAR ???

Siyasi kulvardan değil, sivil toplum kuruluşu üze-

Mesele HRİSTİYANLIK ve MÜSLÜMANLIK.

rinden geldiler.

HRİSTYANLAR YAPINCA HOŞGÖRÜ, MÜSLÜ-

Gerekçe hazır:

MANLAR AYNI USULLE YAPINCA CANAVAR-

SİVİL TOPLUM KURULUŞU ve YARGI.

LIK.

Siyasi İrade masum yani.

Aynen AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEME-

Herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

SİNİN VAKTİKAN PAPAZLARI TARAFINDAN

Dünyaya böyle izah edecekler.

TECAVÜZE UĞRAYANLARIN AÇTIĞI TECAVÜZ

Ve de ne kadar zarif düşünceli bir medeniyete sa-

DAVASINDA: VAKTİKAN EGEMENDİR. ONU

hip olduklarını üzerine basa basa anlatacaklar.

YARGILAYAMAYIZ KARARI GİBİ, ATİNA YAR-

Bırakın insanlara eziyeti, hayvanlara eziyeti dahi

GITAY DÖRDÜNCÜ DAİRESİNİN KARARI DA

hoş görü ile karşılayamayız.

HRİSTİYAN YAPINCA KANUNİ, MÜSLÜMAN

Diyecekler.

YAPINCA CANAVARLIK.

Müslümanların dini inançları mı!

Özet: Kilise ülkesi ve siyasi iktidarı olan Atina

Onlar ibadet diye canvarca uygulamaları sergili-

yönetimi, hristiyanlıktan başka inançlara yaşam

yorlar.

hakkını yok etme ve onları hristiyanlaştırma uygu-

Buna alışık oldukları için de anlamıyorlar ama on-

lamasının yasal kılıfıdır bu karar.

ları da bu vahşice uygulamadan kanun ile kurtara-

Saygılarımla

cağız.
Biz medeniyiz.

https://www.protothema.gr/greece/article/1175305/

Ha BOCUK’ta (Hz İsa a.s doğumunun kutlandığı

ste-paranomi-i-sfagi-zoon-se-mousoulmanikes-kai-ev-

günler 25 Aralık) domuz kurban kesimi mi ?!!

raikes-teletes-horis-narkosi/

Onu karıştırmayın.
O Hristiyanlığın kutsal kurbanı ve kutsal günün
vecibesi.
Biz Müslüman değiliz.
Bizde canavarca katliam yok.
Yılbaşı kutlamaları için kesilen milyonlarca HİNDİLERİ de karıştırmayın.
Onlar hristiyanların mutluluk nişaneleri.
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Açıklama

Danışma Kurulu:

“İnanç hürriyetimizin ülkemiz Yunanistan tarafından
dikkate alınmasını bekliyoruz”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, (BTTADK) Yunanistan Danıştay Mahkemesinin,
Müslüman ve Yahudi dinlerinin dini ibadet törenlerinde kurbanlıkların bayıltılmadan kesilmesini yasa dışı olarak ilan etmesi sonrası açıklama yaptı.
Danışma Kurulu açıklamasında, “ Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan inanç hürriyetimizin ülkemiz Yunanistan tarafından dikkate alınmasını beklediğimizi saygıyla tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verdi.
Danışma Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Hayvan kesiminin şartları konusunda ülkemizde
uzun yıllardır süregiden
bir tartışma mevcuttur.
Diğer bazı dini cemaatlerle
birlikte Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı ve Yunanistan’da
yaşayan diğer Müslüman
cemaatleri de ilgilendiren
bu hassas konudaki tartışmalar, Danıştay’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı
bir kararla tekrar gündemin üst sıralarına taşınmıştır.
Bugüne kadar siyasi idare kurban ibadetini yerine
getirmemize dönem dönem çeşitli zorluklar çıkartmış olsa da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Lozan Antlaşması’ndan doğan din ve vicdan
hürriyetini de dikkate alarak, kurban döneminde
hayvan kesimini bütünüyle yasaklamak gibi ciddi
yaptırımlardan kaçınmıştı.
Hayvanseverler Konfederasyonu’nun konuyu Danıştay’a taşıması ve Danıştay’ın da 1981 yılında
çıkartılan, ancak bugüne kadar hiç uygulanmadığını, günlük hayatımızdan bildiğimiz ve uygulanması için de hiçbir altyapı yatırımı yapılmayan bu
yasaya göre karar verdiğini soydaş avukatlarla
yaptığımız istişarelerden sonra anlamış bulunuyoruz. Bu aşamada gerekçeli kararın açıklanmamış

olması sebebiyle elimizde
bunun ötesinde detaylı
bilgi bulunmamaktadır.
Her halükarda dinimizin de
izin verdiği gibi hayvanları
bayıltarak ve daha hijyenik
koşullarda kurban edilmeleri için bölgemizde, birçok
noktaya yeni kesimhanelerin inşası gerekmektedir. Ayrıca bu kesimhanelerin
inşasında dinimizin kurban kesimi şartlarına riayet
edilmesi ve kesim sonrası kılınacak şükür (Kurban) namazının ifası için kesimhanelerin yanına
küçük mescitler yapılması da şüphesiz gereklidir.
Kesimleri Avrupa düzenlemelerine uygun olarak
isteyen Danıştay kararı, umarız yetkililerin taleplerimizi karşılamak için ciddi adımlar atmasını da
sağlar. Avrupa’da kurban kesimlerinde iyi niyet
göstergesi olarak dini şartların dikkate alındığını
ve öncelendiğini biliyoruz. Hem benzer bir uygulamayı hem de Lozan Antlaşması ile garanti altına
alınan inanç hürriyetimizin ülkemiz Yunanistan
tarafından dikkate alınmasını beklediğimizi saygıyla tüm kamuoyuna duyururuz.”
Gümülcine – 03.11.2021
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Yeni çıkan kitaplar

Murat Derin’in
“Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi” kitabı yayımlandı
Türkiye’den Murat Derin’in yüksek lisans çalışması
olan “DEB Partisi” adlı kitap, BAKEŞ tarafından 50.
yayın olarak okuyucuya sunuldu.
208 sayfadan oluşan ve ISBN: 978-618-5322-090 numarasıyla yayımlanan kitap uzun ve yorucu
bir araştırmanın sonucu.
DEB Partisi ile ilgili bilgileri toplu olarak okuyucuya
sunulan kitabın ön kapağında DEB Partisi kurucularından merhum Dr. Sadık Ahmet’in bir fotoğrafıyla DEB Partisinin logosu yer almaktadır. Arka
kapakta ise Dr. Sadık Ahmet’in bir sözü bulunmaktadır.
Kitap iki ana başlık altında toplanmaktadır; Batı
Trakya ve DEB Partisi.
Arşiv niteliğindeki kitap mutlaka herkesin kütüphanesinde bulunması gerekir.
Murat DERİN
1982’de İpsala’da doğdu. İlk ve ortaokulu İpsala
Yenikarpuzlu’da okudu. Keşan İlhami Ertem Ticaret Meslek Lisesini bitirip, önlisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında aldı.
İlk lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İşletme bölümünde, ikinci lisansını İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümünde Yüksek Onur Mezunu olarak tamamladı. Yüksek lisansını Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde “Balkan Araştırmaları” alanında “Batı Trakya’da Bir Siyasi Parti:
Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi” teziyle tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Keşan Ticaret ve
Sanayi Odası’nda İpsala ve Enez Temsilcisi olarak,
2010-2011 yıllarında da Yenikarpuzlu Belediyesi’nde memur olarak çalıştıktan sonra 11 yıldır Trakya
Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde idari personel
olarak görev yapmaktadır. Pedagojik Formasyon
eğitimi de alan Murat Derin, bir dönem üniversite
bünyesinde Serbest Öğretim Elemanı olarak ders
verdi.
Balkanlar üzerine araştırmalarda bulunan Derin,
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2016 yılında Antalya’da düzenlenen bir kongrede
“Ahmet Yesevi Araştırmacı” ödülünü aldı. 2015
yılında sınıf öğretmeni Müge Akman Derin ile hayatını birleştirdi. 2017 yılında Meriç Mert isminde
bir erkek çocukları oldu. İngilizce, Almanca ve Yunanca bilmektedir. Derin’in uluslararası dergilerde
yayınlanmış birçok makalesi, uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
birçok bildirisi, Balkanlara yönelik köşe yazıları ve
aktüel dergilerde yazdığı makaleler bulunmaktadır.
Eğitimine, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yaparak devam etmektedir.
Murat Derin, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (RUBASAM)’nin 25 Mart 2021’de yapılan
Genel Kurulu’nda ülkemizin birçok değerli akademisyeni ile birlikte yönetim kurulu üyeliğine
seçildi.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KAYGI BOZUKLUĞU VE OKULA UYUM SÜRECİ
Okulun ilk günlerindeki uyum güçlüğü ve kaygı bozuk-

Bir çok annenin duyduğu evham ve endişenin çocuğa

luğu yaşayan çocuklar zaman ilerlediği halde kaygı ve

geçtiğinin farkında olup olmadığını sorulmalı. Haklısı-

uyum güçlüğünün devam etmesi sorunlardan biridir.

nız yanıtını alınırsınız. Ancak haklısınız yanıtından çok

Çocuğa dair
her şey

Önce odaya gözleri hafif
nemli bir anne gelir. Çocuğunun sınıfa girmek istemediğini, çok zorlandıklarını ve
ne yapacağını bilemediğini
anlatır. Anne ile sohbet edilirse, annenin hayattaki tek
uğraşının çocuğunun olması,
çocuğundan başka hiçbir
şeyle ilgilenmemesi, onun
için sürekli evhamlanmasıdır.
İlk bakışta çok doğal ve

Nuran MUSTAFA

normal geliyor, öyle değil

Uzm. Okul öncesi

mi? Kültürümüzdeki anne

öğretmeni

algısı genelde bu şekildedir.
Çocuğunun başında pervane gibi dönen bir annenin

fedakarlığını ideal kabul ederiz. Ancak işin iç yüzü bu
şekilde değildir.
Anne dediğimiz kişi aslında bir kadın, bir yurttaş, bir
meslek erbabı, hobileri, arkadaşları, yapmaktan hoşlandığı şeyler olan bir rol modeldir. Bütün zamanını ve
enerjisini sadece çocuğuna ayırarak fedakarlık yaptığını
düşünürken, kendi kimliğine zarar vererek bağımlı bir
rol model sergilemiş olur. Çocuğuna “bağımlı” bir anne.
Anne böyle olunca zaten çocuk da, annesine “bağımlı”
olarak yaşamaya başlamıştır. İlkokula gelene değin bu
şekilde geçen yaşam, okulla birlikte zorlanmaya başlar.
Sağlıklı bir ayrılık beklerken, anneden çocuğua bulaşmış yüksek kaygıları etkisiz hale getirilmeli.
Bu arada çocuk annesinin evhamından, gerginliğinden
şu mesajı çoktan almıştır “yaşadığımız hayata güvenme”... Parkta bir adım gerisinde, okulda pencerenin
kenarında ağlayarak bu olumsuz mesajı pekiştirirler.
Oysa güvenli bağlanma kadar güvenli ayrılık sağlıklı bir
kişilik gelişimi için gerekli.
Kaygı bulaşıcıdır. En bulaşıcı kaygı anneden çocu-

“farkındayım ve bunu değiştirmek için elimden geleni
yapacağım” demesi beklemeli. Bu tür durumlarda bir
annenin yapacağı en iyi şey kendine vakit ayırmak,
arkadaşlarıyla, eşiyle, sevdikleriyle özel vakit geçirmek
olacaktır.
Asıl sorun evde geçirilen zamanı ve iletişimi tekrar yapılandırmakta.
Bizim annelerimizi hatırlarsak; sürekli meşguldüler.
Kendi kendimize oynar, sokağa çıkar, akşam ezanı
olunca çağırdığında zorla eve gelirdik. Bu arada anne
yemek, ev işleri, komşuyla bir kahve molası gibi kapsamlı işleri çoktan hallederdi. Bizim nesil anneler ise
tam tersi; yemek, ev işleri gibi bir takım meseleler ikinci planda. Çocuğuyla etkinlik, gezme ve benzeri şeyler
ise birinci planda tabiki çocuğumuzla etkinlik yapacağız
fakat çocuğun kendi kendine bir şeyler yapmasına fırsatlar sunmalıyız.
Kaygılı anne bu iki farklı annelik arasında sağlıklı bir
harmanlama yapabilir. Güvenli bir ortam olan evde kendi işleriyle meşgulken çocuğunun oyun oynamasını veya
varsa ödevlerini yapmasını isteyebilir. Parkta, güvenli
takip mesafesi koyarak çocuğunu izleyebilir, gerekmedikçe müdahale etmeyerek, oyunun tadını çıkarmasını
sağlayabilir.
Aslında bu kadar basit. Takıntı, fobi (örneğin kedi, köpek, böcek korkuları... ) endişe ve korkularımızı çocuklarımıza bulaştırmaya hakkımız yok aslına bakarsanız.
Bu çağda ihtiyacımız olan şey, çocuğun anne ve babanın
olumsuz tutumlarından, ödev yükünden, sınav stresinden en az şekilde etkilenmesini sağlamak. Bunun ilk
sorumluları yine ebeveynler, özellikle anneler.

Kaygı bozukluğu olduğunu kabul eden ve bu
konuda uzmanlardan yardım alan anneler çok yol
kat ediyor ve çocuğuna sağlıklı bir gelişim ortamı
sunuyor. Diyeceksiniz ki, herkesin imkanı aynı değil. Haklısınız. Burada asıl nokta kaygı bozukluğunu kabul etme ve bunu etkisiz hale getirmek için
harekete geçmek...

ğa geçen kaygı.
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Eğitim Özerkliğimiz Üzerine Oynanan Oyunlar
Av. Ahmet Kara – Dr. Pervin Hayrullah
Batı Trakya Türkleri uzun yıllardır insan hak ve özgürlükleri
bağlamında sıkıntılar yaşamaktadır. Hakları antlaşmalarla
garanti altına alınmıştır. Bunun
bilincindedirler. Bununla birlikte azınlık statüsüne geçtikleri
dönemden bu yana sürekli hak
gaspına, hatta temel insan
haklarından mahrumiyete kadar
varan muamelelere maruz kalmışlardır.

içerisinde zaman zaman kul-

ORTAK GÖRÜŞLER

aktarılmıştır. Nasıl bir ayrıştırmaya sebebiyet verdikleri,
dindar ve modernist insanların
duygularını nasıl yönettikleri ve
bunun etkilerinin bugüne hala
Dr. Pervin
HAYRULLAH1

Türk kimliğinin reddi, Türk derneklerinin kapatılması, eğitim alanında yaşanan zorluklar ve
inançlarına varan müdahale.
Batı Trakya Türkleri azınlık tarihinin başlangıcından itibaren maruz kaldıkları sistematik
baskılarda zaman zaman boşluğa düşmüşler ve
kendilerine hazırlanan tuzakların farkına varamamışlardır. Bunun en bariz örneği muhafazakar
dindarlar ile modernistlerin çatıştırılmasıdır. Bu
çatışmaların azınlık içerisine nasıl enjekte edildiği, insanların nasıl birbirine düşürülmek istendiği
resmin bütününe bakılınca çok bariz anlaşılmaktadır.
Halbuki Batı Trakya Türkeri genel yapı itibariyle
muhafazakar, dil ve dinlerine sıkıca bağlı yaşayan bir topluluktur. Kelimelerin anlamını farklı
algılara yol açacak şekilde yorumlayan bir anlayışın empoze ettiği çatışkılar, yıllar boyu dindar
insanlar ile modern bir yaşantıyı tercih edenler
arasında sistematik bir şekilde ayrışmalara,
gerginliklere sebep olmuşlardır. Ne üzücüdür ki
bu ayrışma ve gerginliği de yine azınlık içinden
insanları vasıta olarak kullanarak çıkarmışlardır.
Yunanlı genç akademisyen ve yazar sayın Hristos İliadis “Trakya Tehdit Altında” isimli kitabında
bu konulara çok ayrıntılı bir şekilde değinmiştir.
Azınlığın ilk dönemlerinde bu konuda öne çıkan
isimler Başmüfettiş Papaevgeniou ve Müfettiş
Minaidis isimleridir. İkisinin de mübadele ile Batı
Trakya’ya yerleşmiş olması ve Türk diline son
derece hakim olmaları düşündürücüdür. Azınlık
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lanmış oldukları ifadeler eski
öğretmenler vasıtasıyla bugüne

Av. Ahmet
KARA2

yansıyor oluşu üzerinde çok
dikkatli düşünülmesi gereken bir
olgudur.
Batı Trakya Türklerinin hakları

peyderpey ellerinden alınmaktadır. Bu yapılırken de
maalesef yine azınlık insanı kullanılmaktadır. Eğitim
konusunda, din özgürlüğünde ve daha nice azınlık
meselesinde durum çok da birbirinden farklı değildir.
Son zamanlarda “azınlık okulları kötü okuldur”
algısı yaratılmakta ve de durmadan bu konu azınlık insanına işlenmektedir. “Sizin çocuğunuz çok
zeki, azınlık okulunda heba etmeyin” gibi cümlelere kanan azınlık aydını yarın gördüğü rüyadan
uyandığında çocuğunun elinden kayıp gittiğini
görecektir. Aksi durum istisna olur. Son dönemde
yine azınlık gündemini meşgul eden bir başka çok
önemli konu ise “Cuma namazı” meselesi. Azınlık
okullarında çocukların Cuma namazına katılmalarının izne bağlanması. Bu tamamen bir hak gaspıdır.
Bunu iki saat ders kaybı gibi empoze eden yetkililer yarın bir başka özerk alana daha müdahale
edeceklerdir. Eğer “Cuma namazı” saati ders kaybı
ise bunu azınlık okullarında “Üç Azizler” gününü
ya da “Paskalya” veya “Noel” yortusunu kaldırarak
telafi edebilirler. Eğer azınlığa iyi muamele, hakları
çerçevesinde muamele etmek isterse sevgili eğitim
müdürleri, bakanlık yetkilileri Türk azınlığının dilsel
ve dini birliğini bölerek değil haklarına tam anlamıyla saygı duyarak bunu yapabilirler. Türk azınlığın hukuki özerkliğine, eğitim ve din özgürlüğüne
müdahale kabul edilemez.
1
2

BAKEŞ G. Müdürü
Encümenler Birliği Başkanı.

