




ΡΟΔΟΠ ΡΟΥΖΓΚΙΑΡΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Λ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΙΟΣ 2022  ΤΕΥΧΟΣ: 159

ΤΙΜΗ: 2,5 E

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ-

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ.

ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ

Χ. ΛΥΚΕΙΟΝ 69300 - ΣΑΠΕΣ

ΤΗΛ. +3025320 41596

ΚΙΝ. +306946471488

e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.

com

M

A

Y

I

S

www.rodopruzgari.com

www.burasibatitrakya.com

Dergimizde yayınlanan yazılar 

yazarların kendi görüşleri olup 

sorumlulukları yazarlarına aittir.

Μ
Α
Ι
Ο
Σ

2022/159.   İÇİNDEKİLER
RODOP RÜZGARI

Aylık, Yöresel Araştırmalar, Popüler 

Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi.

Batı Trakya Türklerinin Dergisidir.

MAYIS 2022. Sayı: 159. Fiyatı: 2,5 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

2

Başyazı
FRANKOFONİ, KEİ ve İİT
İbrahim Baltalı
3

Haber
İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNDEN 
STRAZBURG’A ÇALIŞMA ZİYARETİ
4

Açıklama
14 YILDIR YUNANİSTAN’IN AİHM 
KARARINI 
UYGULAMASINI VE İSKEÇE TÜRK 
BİRLİĞİNİN YASAL STATÜSÜNÜ 
İADE ETMESİNİ 
BEKLİYORUZ
6

Görüşler - Düşünceler
Dora’dan 
Batı Trakya Türkleri’ne Dόro (He-
diye)!
7

Meslekte yeniler
Psikolog Tarık Ali 
çalışmalarına başladı
8

Açıklama
“Salon Baskını” davası 17 Ekim 
tarihine ertelendi
9

Konuk yazarlar
ANNELER GÜNÜNDE BİR ANNE-
NİN MEKTUBU
Tevfik Hüseyinoğlu
11

Günlerin Getirdikleri
Murat
İbrahim Baltalı
12

Haber
YTB BAŞKANI EREN BATI TRAK-
YALI SOYDAŞLARIN BAYRAMINI 
TEBRİK ETTİ
13

Dokunu - Yorum
ŞİDDET Mİ, MERHAMET Mİ?
Selahattin Kesit

15

İftar
Kurcalı Kadınlar Derneği İftarı bu 
yıl da devam etti
16

Akbüm
Şahinliler Şenliği
18

Arada bir...
RAMAZAN BAYRAMI
Asım Çavuşoğlu
20

Ziyaret
Kasapoğlu: 
“Gençlerimizi 
Türkiye’deki Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının 
kamplarında ağırlamanın 
müjdesini veriyorum”
23

İftar
Kozlukebir 
Belediyesinde 
iftar coşkusu
yaşandı
25

Haber
Güney Meriç Derneğinde 
yeni dönem başladı!
26

İftar
Meriç’in iki yakası Keşan’da bu-
luştu!
29

Haber
Samsun yolculuğu 
başladı!
30

Haber
Bayram kutlandı
31

Son Yazı
Kadir Gecesi ve Zendel Baba 
Çeşmesi

İbrahim Baltalı



Rodop Rüzgârı - 2

BAŞYAZI
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İbrahim 

BALTALI23. Yıl.    371. Yazı.

Ülkemiz Yunanistan Cunta rejiminden kurtulduk-

tan sonra Konstantinos Karamanlis’in “Yunanis-

tan AET’na katılmakla yalnızlıktan kurtulmuştur” 

sözleri hala hatırlanmaktadır.

Aradan uzun yıllar geçti. Yunanistan bir sürü ba-

direler atlattı ve bir çok uluslararası kuruluşa üye 

oldu.

2020 yıllarında da Doğu Akdeniz’de Türkiye ile 

çeşitli anlaşmazlıklara düşen Yunanistan, özellikle 

de Dışişleri Bakanı  Dendias döneminde aktif bir 

dış politika izlemeye başladı ve tabiri caizse her 

fırsatta Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştı. Arap 

ülkeleriyle ilişkilerini de Türk politikası üzerine 

kuran ülke yöneticileri bu tür politikalarını hala 

devam ettiriyorlar.

Yunanistan bir çok konuda destek bulabilmek adı-

na uluslararası kuruluşlara da üye olmaya devam 

etmektedir. Fransızca konuşmayan Yunanistan, 

1970 yılında kurulan Fransızca konuşan ülkele-

rin oluşturduğu uluslararası bir birlik olan  OIF’e 

(Uluslararası Frankofoni Örgütü) üye oldu. Yuna-

nistan bu sayede Fransa ile çok güçlü siyasi ve 

askeri  bağlar geliştirmiş ve adeta bu ülkeye hep 

kurtarıcı gözüyle bakmıştır.

KEİ- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 1992 

yılında Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuştur.  

Birliğin 13 üyesi arasında Yunanistan da bulun-

maktadır. Karadeniz’le  kıyısı olmamasına rağmen 

Yunanistan da bu örgüte katılmıştır. İlk kurulduğu 

yıllarda epey aktif olan bu kuruluş son yıllarda 

pasif bir haldedir.  

Son olarak da Yunanistan, nüfusunun ezici bir 

çoğunluğunun Hıristiyan olmasına rağmen, Türki-

ye’nin de kurucu üye olduğu İİT – İslâm İşbirliği 

Teşkilatına gözlemci üye olacağını duyurmuştur. 

İİT içerisinde Türkiye’nin önemli görevler üst-

lendiğini gören Yunanistan buraya da el atmıştır. 

Böylece İslâm Dünyası’nın sorunlarını ve politika-

larını artık ilk elden izleyebilecek ve Türkiye’nin 

burada dile getirdiği Batı Trakya Türklerinin so-

runlarını çok daha yakından takip edebilecektir. 

Ülkeler, günümüz dünyasında birbirlerine bağım-

lıdır ve muhtaçtırlar. Rusya – Ukrayna arasındaki 

savaş esnasında bunları tüm açıklığı ile gördük.   

Ülkeler arasında; barışı, adaleti sağlamak, azınlık-

ları korumak, insan hak ve hürriyetlerini geliştir-

mek için bu tür uluslararası kuruluşların çabaları 

çok önemlidir. 

FRANKOFONİ, KEİ ve İİT gibi kendisiyle alakası 

olmayan uluslararası kuruluşlara üye olan Yuna-

nistan’ın yakın zamanda, TÜRKSOY’a da (Ulusla-

rarası Türk Kültürü Teşkilatı) üye veya gözlemci 

olması sürpriz olmayacaktır.

FRANKOFONİ, KEİ ve İİT
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Haber

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNDEN STRAZBURG’A ÇALIŞMA ZİYARETİ 

İskeçe Türk Birliği, Fransa’nın Strazburg kentinde 

bulunan Avrupa Konseyi’ne çalışma ziyareti ger-

çekleştirdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı 

Ozan Ahmetoğlu, İTB Hu-

kuk Danışmanlarından İlker 

Çavuşoğlu, Batı Trakya 

Azınlığı yüksek Tahsilliler 

Derneği İnsan Hakları Kolu 

Sorumlusu Pervin Hayrul-

lah ve İnsan Hakları Uz-

manı Kerem Abdurahimoğ-

lu’ndan oluşan heyet, 27 

- 30 Mart 2022 tarihlerinde 

Strazburg’da temaslarda 

bulundu.

İskeçe Türk Birliği ve diğer Türk azınlık dernekle-

rinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) 

kazandıkları ancak Yunanistan tarafından 14 yıldır 

uygulanmayan kararlarlarla ilgili olarak Avrupa 

Konseyi, AİHM İcra Dairesi ve Avrupa Konseyi 

üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleriyle görüşmeler-

de bulundu.

Heyet üyeleri görüşmelerde Batı Trakya’daki Türk 

dernekleri hakkında AİHM kararlarının Yunanis-

tan tarafından 14 yıldır uygulanmamasının neden 

olduğu mağduriyeti ve bu alanda yaşanan son 

gelişmeleri aktardı.

Yapılan görüşmelerde İskeçe Türk Birliği’nin AİHM 

kararının uygulanması ve derneğimizin yasal sta-

tüsünün iadesi talebine karşı Yunanistan Yargıtay 

Mahkemesinin ret kararından sonra İTB tarafından 

10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen göste-

riyle ilgili 7 ay sonra başla-

tılan soruşturma hakkında 

da bilgi verildi.

Heyet, “Bekirusta Dava 

Grubu” olarak adlandırılan 

Batı Trakya Türk azınlık 

davalarıyla ilgili AİHM ka-

rarlarının tam ve eksiksiz 

uygulanması talebini bir 

kez daha vurgulandı. Bu 

bağlamda “Bekirusta Dava 

Grubu” kararlarının Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi 

tarafından takip edilmesi-

nin önemi ve gerekliliği dile getirildi.

Ozan Ahmetoğlu başkanlığındaki heyet, Strazburg 

ziyaretinde Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi 

Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener’le de görüş-

tü. Ayrıca Strazburg merkezli uluslar arası sivil 

toplum kuruluşu Cojep İnternational Başkanı Ali 

Gedikoğlu ile görüşme gerçekleştirildi.

Heyet, 30 Mart Çarşamba günü Strazburg’dan 

ayrıldı.

Av. İlker Çavuşoğlu, Ozan Ahmetoğlu, 
Pervin hayrullah ve Kerem Abdurrahimoğlu 

Strazburg’ta.
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Açıklama

Bugün, İskeçe Türk Birliğinin verdiği hukuk ve 

demokrasi mücadelesinde dönüm noktası olan Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İskeçe 

Türk Birliği davasıyla ilgili kararının 14. yıldönü-

mü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 27 Mart 

2008 tarihinde açıkladığı İskeçe Türk Birliği kararı-

nın üzerinden 14 yıl geçti.

İsmindeki ‘Türk’ ibaresinden dolayı derneğimiz 

hakkında Yunanistan mahkemelerinde verilen ka-

patma kararının ve derneğimizin yasal statüsünün 

iptal edilmesininmahkum edildiği AİHM kararının 

üzerinden tam 14 yıl geçti. İskeçe Türk Birliği ve 

Batı Trakya Türk Azınlığı olarak 14 yıldır Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını 

bekliyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığı olarak, 14 yıldır vatanda-

şı olduğumuz Yunanistan devletinden uluslararası 

hukuku uygulamasını bekliyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 14 yıl 

önce bugün 27 Mart 2008 tarihinde, İskeçe Türk 

Birliği’yle birlikte, Rodop ili Türk Kadınları Kültür 

Derneği ve Meriç ili Azınlık Gençlik Derneği dava-

larıyla ilgili kararını açıklamış ve üç azınlık derne-

ğini de oybirliğiyle haklı bulmuştu.

14 YILDIR YUNANİSTAN’IN AİHM KARARINI 

UYGULAMASINI VE İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNİN 

YASAL STATÜSÜNÜ İADE ETMESİNİ 

BEKLİYORUZ
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Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ilk sivil toplum ku-

ruluşu olan İskeçe Türk Birliği’nin 1983 yılında 

tabelasının güvenlik güçlerince indirilmesi ve 

hemen akabinde dönemin İskeçe valisi FanisDo-

nas tarafından derneğimizin kapatılması talebiyle 

açılan dava sonucunda başlayan mücadele, 27 

Mart 2008 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahke-

mesi kararının açıklanmasıyla yeni bir sürece gir-

mişti. Ancak, AİHM kararı 2008 yılından bu yana 

Yunanistan tarafından uygulanmamakta, İskeçe 

Türk Birliği’nin yasal statüsü iade edilmemekte-

dir. Dolayısıyla Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık 

insanına yapılan ayrımcılık ve hukuksuzluk devam 

etmektedir.

İskeçe Türk Birliği’nin AİHM kararının uygulanması 

ve derneğimizin yasal statüsünün iade edilme-

siyle ilgili olarak mahkemeye yaptığı son başvuru 

Haziran 2021 tarihinde sonuçlandı. Yunanistan 

Yargıtay mahkemesi Haziran ayında açıkladığı ka-

rarıyla, İskeçe Türk Birliği’nin talebini bir kez daha 

reddetti.

İskeçe Türk Birliği, bu gelişme üzerine 10 Tem-

muz 2021 tarihinde bir yürüyüş düzenleyerek, 

AİHM kararının uygulanmaması ve derneğimi-

zin yasal statüsünün iade edilmemesini öngören 

Yargıtay kararını protesto etmiş, 1983 yılından bu 

yana devam eden haksızlığa ve ayrımcılığa tepki 

göstermiştir. “ADALETSİZLİĞE VE HAKSIZLIĞA 

ARTIK YETER” sloganıyla düzenlediğimiz demok-

ratik protesto eylemiyle, adaletsizliğe, ayrımcılığa 

ve haksızlığa karşı tepkimizi ortaya koymuş, de-

mokrasi, eşitlik ve uluslar arası hukuk kararlarına 

saygı gösterilmesi talebimizi en yüksek sesle dile 

getirdik.

İskeçe Türk Birliği olarak demokratik ve anayasal 

hak olan protesto hakkımızı kullanarak gerçekleş-

tirdiğimiz yürüyüşün üzerinden 7 ay sonra İskeçe 

Türk Birliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşle 

ilgili olarak savcılık soruşturması başlatılmıştır. 

Bu soruşturma çerçevesinde İskeçe Türk Birliği 

Başkanı Ozan Ahmetoğlu, eylem sırasında yaptığı 

konuşmalarla ilgili olarak ifadeye çağrılmış, ayrıca 

aralarında seçilmiş müftülerimizin ve azınlık be-

lediye başkanlarıyla, toplumun tanınmış ve önde 

gelen simalarının da bulunduğu 12 soydaşımız yü-

rüyüş sırasında “pandemi kurallarına uymadıkları” 

iddiasıyla ifade vermeye çağrılmıştır.

AİHM kararlarının uygulanması talebiyle yapılan 

demokratik bir gösteri hakkında savcılık soruştur-

masının açılmasını son derece manidar bulduğu-

muzu, bunun Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından 

“sindirme” ve “hedef gösterme” gayreti olarak 

görüldüğünü bir kez daha vurgulamak isteriz.

AİHM kararları uygulanmadığı gibi, bu kararların 

uygulanmasını talep eden derneğimizin ve toplum 

temsilcilerinin yeni kovuşturmalara maruz kalma-

sı demokrasi ve insan hakları açısından üzücü ve 

endişe vericidir.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ilk sivil toplum kuru-

luşu olan İskeçe Türk Birliği olarak, demokrasi ve 

uluslararası hukuk adına, AİHM kararlarının uygu-

lanarak, derneğimizin resmi ve yasal statüsünün 

14 yıldır iade edilmesini beklediğimizi, bu amaç-

la hak arama mücadelemizi bundan sonra daha 

büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm 

kamuoyunun dikkatine sunarız.
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Dora’dan 
Batı Trakya Türkleri’ne Dόro (Hediye)!

   Dr. Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

“Siyaset ya da politika 

hakkında düşünmek 

benzersiz bir ikilem-

dir” der Barber “Po-

litikanın Keşfi” isimli 

kitabında. Düşünme-

ye yol açtığını ve ne 

kadar çok düşünme 

hakkında düşünürsek 

o kadar az siyaset dü-

şündüğümüzü söyler. İnsan düşüncesinin narsizme 

eğilimli olduğunu ve narsizmin onu yansımalara 

attığını belirtir. Anlaşılmayan bir evcil hayvan gibi, 

onu yönlendirecek hareketten ziyade sahibinin 

parmağına baktığını, biz insanların da genellikle 

dış gözle değerlendirmek yerine, kendi bilişsel 

süreçlerimiz üzerine odaklandığımızı söyler.

Barber kitabında siyaset bilimi ve siyaset felse-

fesini çağdaş teorisyenlerin görüşlerine de yer 

vererek ele alır. Kitabın detaylarına girmek yerine 

temel fikir açısından Batı Trakya’daki siyaset fel-

sefesini değerlendirince karşımıza çıkan, “herkesin 

bildiği” çok bilinmeyenli bir denklemdir sanki.

Genç akademisyen Özer Hatip “Yunan Parlamen-

tosu’nda Görev Yapmış Batı Trakya Türk Milletve-

killeri” isimli eserinde 1920 yılından bugüne Batı 

Trakya’da görev yapmış Türk Milletvekillerini araş-

tırmış ve değerlendirmiştir. BAKEŞ de bu çalışmayı 

2015 yılında yayınlamıştır. Sayın Dora Bakoyan-

ni’nin başkanlığını üstlendiği “Trakya Kalkınma! 

Komisyonu” Raporunu okurken, başucu kitapları 

niteliğindeki bu çalışmaya şöyle bir göz atınca, 

yaklaşık 100 yıllık Azınlık tarihinin bir fotoğrafıyla 

karşılaşmak mümkündür. 1920’den bu yana ya-

pılan seçimlerde, (tabi tespit edilebilen rakamlar) 

bazıları birkaç defa olmak üzere yaklaşın 450’den 

fazla kişi milletvekili adayı olmuştur.  

Tarihi süreçte Azınlığın kendini temsil etmeye 

layık gördüğü isimlerden en çok dikkat çeken ise 

sekiz dönem milletvekilliği yapan Osman Nuri 

Fettahoğlu’dur. Onu altı dönemle Hafız Galip 

Efendi ve Molla Yusuf takip etmektedir. Osman 

Nuri Bey’in bu temsil gücünü merak edince, Özer 

Hatip’in kitabının 80. sayfasına yöneliyorsunuz. 

Osman Nuri Bey, gazetecilik, cemaat başkanlı-

ğı, hakimlik ve milletvekilliği yapmış bir zattır. 

Öğretmen okulunda eğitim almış, dil eğitimi için 

Selanik Fransız okuluna kayıt yaptırmıştır. Os-

man Nuri Bey, 1932 yılından 1966 yılına kadar 

Batı Trakya Türklerinin en uzun soluklu gazetesi 

olan “Trakya” gazetesini kurmuş ve yayınlamıştır. 

Temsil niteliği yüksek bir kişiliktir. Osman Nuri 

Bey, 1990 yılında İskeçe’de vefat etmiştir. Kendi-

sini tanıma fırsatı bulanlar mutlaka siyasi kariz-

masını ve liderlik özelliklerini çok iyi değerlen-

direbilirler. Tanıma imkanı olmayanlar ise ancak 

aktarılanlarla yetinmek zorundadır.

Sonraki yıllardaki liderlik olgusuna bakınca, 

29547 oy ile azınlık tarihinde en çok oyu alarak 

seçilmiş olan, Batı Trakya Türklerinin merhum 

lideri Dr. Sadık Ahmet öne çıkmaktadır. Azınlığın 

“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” olduğu, yok sayıl-

dığı, kimliğinin inkar edildiği yıllarda Sadık Ah-

met, Batı Trakyalı Türkleri temsil için Yunanistan 

Meclisine gitmiştir.

Yakın dönemde ise adeta siyasi temsil noktasında 

aday patlaması yaşanmaktadır. İskeçe ve Gümül-

cine’de toplam altı milletvekili seçilebilmektedir. 

Bunların  bugüne kadar en fazla dört tanesi Türk 

adaylardan seçilmiştir. Seçim yılları itibariyle 
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1920, 1926, 1928, 1932, 1933, 1935, 

1946 ve son olarak 2015 yılında dört Türk 

milletvekili seçilmiştir. (Aslında 2015 yılı, 

stratejik düşünülebilseydi beş olma ihtima-

li olan bir seçimdi.) Türk Azınlık seçimler 

konusunda ne kadar stratejik düşünmüş-

tür, bunu tarih değerlendirecektir mutlaka. 

Fakat 100 yıllık geçmişte 26 Ocak 1936 ve 

6 Mayıs 2012 seçimlerinde 24 Türk aday 

ile rekor kırılmıştır. Bunu, 22 adayla 5 Mart 

1950 seçimleri, 20 adayla 18 Ekim 1981 ve 

25 Ocak 2015 seçimleri takip etmektedir. 

Bununla birlikte, 1929 ve 1993 yıllarında 

aday olmasına rağmen, mecliste hiç bir 

Türk milletvekilinin olmadığı da kayıtlar 

arasındadır.

Stratejik düşünce, karizma ve siyasi lider-

lik... veee toplumun liderlerden beklenti-

si...Türk Azınlığın siyasi liderlerinden bek-

lentisi nedir? Azınlık sorunlarının çözümü 

mü? Sıradan vatandaşlık konularında yar-

dım mı? Ya da aslında kendilerinin de çöze-

bileceği, fakat Batı Trakya ve Atina arasın-

daki yaklaşık 900 km’lik mesafe nedeniyle 

yapılabilecek işlerin milletvekillerine havale 

edilmesi mi?  Düşünmek gerekir...

Osman Nuri Bey seçildiği sekiz dönemde 

Türk Azınlık için mutlaka çok değerli işler 

yapmıştır. Fakat, Türk kimliği için Sadık 

Ahmet’in mücadelesi lider karizmasını orta-

ya koymaktadır. Peki bugün? Sayın Dora 

Bakoyanni’nin başkanlığını yapmış olduğu 

komisyonun raporu Yunanistan meclisin-

de görüşülürken, gurur vesilemiz “Türk 

Kimliğimiz” ve “Türk Azınlık Temsilcilerinin 

Bu Komisyona Sunmuş Olduğu ve Değer-

lendirilmeye Alınmamış Raporlar”, seçilmiş 

üç milletvekili tarafından ne derecede dile 

getirilmiştir? Halkın değerlendirmesine 

bırakmak gerekir...

Psikolog Tarık Ali 
çalışmalarına başladı

Psikolog Tarık Ali,Gümülcine’de bürosunu açarak 

insanlarımıza hizmet vermeye başladı. Büroda yetiş-

kinlere ve çocuklara her türlü psikolojik danışmanlık 

hizmeti verilmektedir.

Rodop ilinin Kozlukebir Belediyesine bağlı Delinasuf-

köy’ünde - Dilina -  yaşamını sürdüren Tarık Ali, 20 

Mayıs 1995 yılında Dedeağaç’ta doğdu. İlk eğitimini 

Delinasuf-

köy Azınlık 

İlkokulunda 

tamamladı. 

Devamında 

da Gümül-

cine’deki 

Celâl Bayar 

Lisesinden 

mezun oldu. 

Üniversite eğitimine 2015-2020 yılları arasında, Ça-

nakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehber-

lik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde başladı ve 

buradan başarıyla mezun oldu.

Yunanistan’a döndükten sonra diplomasının tanınması 

için “DOATAP” kurumuna başvurdu ve pesikolog ola-

rak diploması tanındı.

Okulda aldığı eğitimler neticesinde, gerek staj için git-

tiği okullarda öğrencilerle, gerekse bireysel psikolojik 

danışma alanlarında kendini geliştirme fırsatı oldu.

Tarık Ali’nin adresi ise şöyle:

İrodotu 7 Kat:1. 69100 Komotini - Gümülcine

(Gümülcine Şehir Meydanı güney tarafında)

Tel: 6939420514

E-mail: tarikali2095@gmail.com

Meslekte yeniler
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“Salon Baskını” davası 17 Ekim tarihine ertelendi

12 Aralık 2016’da, Dünya 

İnsan Hakları gününden 2 gün 

sonra Dostluk Eşitlik Barış 

(DEB) Partisi ile Helsinki İnsan 

Hakları İzleme Komitesi Ati-

na’da, Atina Gazeteciler Bir-

liği’nin Konferans salonunda, 

‘’Yunanistan’da Milli Azınlıklar 

ve Uluslararası Kuruluşların 

Önerileri’’ konulu bir etkinlik 

düzenlemişlerdi.

Yunanistan Azınlık Hakları Grubu Temsilcisi Nafsi-

ka Papanikolatu’nun moderatörlüğünde başlayan 

etkinlik ırkçı Altın Şafak Partisi’nin dört milletvekili 

ve sempatizanları tarafından zorbalıkla basılarak, 

DEB Partisi sabık Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş 

ölümle tehdit edilmiş, parti yöneticilerimiz, etkin-

likte yer alan organizatörler ve salondaki katılım-

cılar küfür, hakaret ve tehditlere maruz kalmışlar-

dır.

Salonu basan dönemin milletvekilleri ve diğer 

grup üyeleri, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı-

na ve kimliğimize ağıza alınmayacak hakaretlerde 

bulunmuştur. Ülkemizdeki demokratik tartışma 

ortamına darbe vuran bu çirkin saldırı insan hak 

ve hürriyetlerine büyük zarar vermiştir. Ülkemi-

zin başkenti Atina’da devlet güvenlik birimlerine 

önceden bildirilmesine ve güvenlik birimlerinin 

gerekli önlemi alacaklarını beyan etmelerine rağ-

men, bir konferansın basılması ve resmi bir siyasi 

partinin Genel Başkanı’nın tehditlere ve katılım-

cıların hakaretlere maruz kalması kabul edilir bir 

durum değildir.

Bu saldırı sonrası baskın yapan grup üyeleri hak-

kında suç duyurusunda bulunulmuş ve çirkin sal-

dırılarından dolayı adalet nezdinde hesap vermele-

ri talep edilmiştir. İlk başta bu dava rafa kaldırılıp 

saldırganlar faili meçhul olarak nitelendirilmiştir. 

Bu mantığa sığmayan uygulamaya karşılık büyük 

uğraşlar sonrası faillerin yar-

gılanması için gayret göster-

dik. 21 Aralık 2021 tarihinde 

görüşülen duruşma 1 Nisan 

2022 tarihine ertelenmiştir. 

Kanunda açıkça “Sorgulama 

sırasında toplanan delillere ek 

olarak, duruşmaya yeni ta-

nıklar ve diğer deliller sunu-

labilir” maddesini baz alarak 

1 Nisan’daki duruşma için 

bizler tanıkların da duruşmada yer alması (tanıklık 

etmesi) talebinde bulunduk. Bu yazılı talebimiz 

savcı tarafından sebepsiz bir şekilde reddedil-

miş, nihayetinde duruşma 17 Ekim 2022 tarihine 

ertelenmiştir. Saldırıda bulunan Altın Şafak üye-

lerinden Ioannis Lagos’un duruşmada bulunabil-

mesi de Yüksek Mahkeme tarafından engellenmiş, 

engelleme gerekçesi davaya müdahil olan sabık 

başkanımıza açıklanmamıştır. Tanıkların duruş-

mada tanıklık etmesinin engellenmesi demokratik 

açıdan uygun bir davranış olmamıştır. Ayrıca sal-

dırı sonrası rafa kaldırılan dava dosyasının, büyük 

uğraşlar sonrasında raftan indirilmesinin 2 yıl gibi 

uzun süren bir zaman dilimine yayılması da kabul 

edilemez bir durumdur.

DEB Partisi, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlı-

ğı’nın, haksızlığa, baskı ve ayrımcılığa uğrayan 

tüm vatandaşların her platformda sesi olmaya ve 

haklarını arama kararlılığına sahiptir. Her ne paha-

sına olursa olsun uğradığımız haksızlıkları yılma-

dan, yorulmadan, korkmadan ve azimle haykır-

maya devam edeceğimizi, demokrasi ve hukuktan 

ayrılmadan ırkçılığa karşı mücadele etmeye de-

vam edeceğimizi ülke ve tüm dünya kamuoyuna 

duyururuz.

DEB Partisi

Yayın tarihi: 02.04.2022

Açıklama
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Konuk yazarlar

 ... “Kahveye gidelim üsta-

dım, ama bugün kahveler 

benden,” dedi Yunus.

“Kahveden geliyorum,” 

dedim. “Eve gidiyorum. 

Borcun olsun, başka bir 

gün. Anlıyorum, gönül 

sohbet ister, kahve baha-

ne.”

Hoşça kal diyecektim, 

Yunus sözümü kesti:

“Okudunuz mu “Gizem” dergisini?” dedi.

“Hayır, okumadım. “Gizem” daha gelmedi,” dedim.

“Sizin idarenizde çalışan bir kurs varmış, “Güven 

Kursu”. O kursta okuma-yazma öğrenen Zeynep 

adında yetmiş yaşında bir kadın oğluna mektup 

yazmış. “Gizem” mektubu yayınlamış, iki kere 

okudum. Ama ne mektup! Helâl olsun kadına, 

döktürmüş billâhi! Mehmet mektubu yorumlarken 

sizden bahsetmiş, olabildiğince sizin hakkınızı da 

vermiş.”

“Mektubu okuyacağım, bakalım ben de beğenecek 

miyim,” dedim ve ayrıldık.

Eve gitmekte acele etmedim, biraz dolaştım.

Şehir meydanında akşam üstü hareketi başlamış-

tı. Garsonlar ve yardımcı işçiler, bir gün önce üst 

üste yığdıkları plâstik koltukları meydanın bir ta-

rafına dağıtıyorlardı. Patron da masaların dizilişini 

kontrol ediyordu. Piyango bileti satan uzun boylu 

zayıf adam her zamanki yerinde bağırıyordu. Ulu 

çınarın altındaki dondurmacı alışverişten mem-

nundu. Kocaman şapkalı, iri yarı bir adam, havu-

zun duvarına tırmanmaya çalışan küçük bir çocuk-

la çekişiyordu. Gümüş ve kristal eşya satan lüks 

dükkânın vitrinleri pırıl pırıldı. Marketten çıkan bir 

kadın elindeki dolu poşetleri arabasına yerleşti-

riyordu. Sağımda tarihi saat kulesi yükseliyordu. 

Yalnız, üç asırlık kule halinden memnun değil 

gibiydi. Etrafındaki vakıfların yıkılışından sonra 

duyduğu yalnızlığı içine sindiremediği belliydi...

Mavi bir gökyüzü... Ufukta ince bir bulut silik bir 

çizgi çizer gibi güçlükle fark ediliyordu, artık ak-

şam oluyordu.

Eve giden yolun yokuşunu çıkarken hiçbir şey 

dü¬şünmüyordum, yalnız dizlerimdeki yorgun-

luğun yavaş yavaş arttığını hissediyordum. Eve 

daha çabuk varmak için ara sokaktan çıkmayı 

tercih ettim.

Tek kanatlı demir kapıdan bahçeye girdim. Ihla-

mur ağacının gölgelediği ve yassı taşlarla döşeli 

bahçede ilerlerken, sol taraftaki çiçekleri gözden 

geçirdim. Yerli yerine ekilmiş renk renk güller, yaz 

papatyaları, acem karanfilleri, paşa düğmeleri, 

menekşeler... Duvarın dibinde defne ağacı ve ken-

diliğinden çıkıp yetişen selvi...

Taş basamakları adımladım, dar koridordan, altmış 

metrekarelik salona girdim. İki taraftan öne doğru 

çıkan iki oda, arkada da üç oda. Sağdaki odadan 

bir ara kapı ile mutfağa giriliyor. Ancak mutfak, 

konağın taş duvar gövdesinin dışında olduğu için 

mutfağın konağa sonradan eklendiği anlaşılıyordu.

Pencereden arka bahçeyi dalgın bakışlarla sey-

rettim. İnsandan eser yok, iz yok. Alabildiğine 

büyümüş mülverler, böğürtlenler birbirine girmiş. 

Konağın arka duvarlarını üst katın pancurlarına 

kadar sarmış olan sarmaşıklar, kiremitlerin üstüne 

uzanmış... Asmalar, kızma hamamın kubbesini aş-

mış, badem ağaçlarının tepelerine kadar tırman-

mış... Arka bahçeyi kuzeyden boydan boya çev-

releyen ve bir kaleyi andıran yüksek taş duvarın 

dibindeki nar ağacı, üst kattan gelecek bir insan 

sesi duymanın hasretiyle üzgündü, yalnızdı.

ANNELER GÜNÜNDE BİR ANNENİN MEKTUBU*

Tevfik HÜSEYİNOĞLU
Emekli lise öğretmeni
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Bakımsızlığa ve sahipsizliğe karşın arka bahçe 

yine de doğal yaşamını sürdürüyordu. Her türden 

bitkiler, akşam rüzgârının etkisiyle hareket halin-

deydi. Gür otlar çiçeklerini sergiliyor, yapraklar 

kıpırdanıyor, mülverler ve selviler ileri geri sallanı-

yordu.

Üç katlı konağın genel görünümünü bir kez daha 

seyrettim, derin bir göğüs geçirdim. Birkaç yıl 

öncesine kadar sevinç dolu, neşeli insanlarla dolup 

taşan bu konağın üst katı, bütün canlılığını kay-

betmiş, baykuşların tünediği bir harabeye dönüş-

müştü. Artık bu görkemli bina Şakir Ağa’nın kona-

ğı değildi, İskeçe (Ksanti) Belediyesi’nin sıradan 

bir malıydı. Benim de yirmi yıl kaldığım bu konak-

tan ayrılmama bir ay gibi kısa bir zaman kalmıştı.

Evi, öylesine dikkatle gözden geçirdiğimi hatır-

la¬mıyordum. Bilinçdışı yaptığım bu gözlem, kısa 

zamanda konaktan ayrılacağım duygusundan 

kaynaklanmış olmalıydı.

Orta kata çıkan iç merdiven kapısının altından itil 

miş “Gizem” dergisi gözüme ilişti. Derginin ya-

nında elektrik faturası da vardı. Hemen Yunus’un 

söyledikleri aklıma geldi. Başlıkları okuyarak 

sayfaları birer birer gözden geçirmeye başladım. 

Değişik imzalarla başlıklar. Hikâyeler, makaleler, 

şiirler...

Orta sayfalarda bir başlık dikkatimi çekti, bir daha 

okudum:

“Anneler Gününde Bir Annenin Mektubu”

İlk paragrafını gözden geçirdim. Tamam, dedim 

kendi kendime. Zeynep Abla’nın mektubu.

Zeynep Abla, öncülüğünü yaptığım “Güven” 

kursunun en çalışkan örnek öğrencisiydi. Zeynep 

Abla’nın Avustralya’daki oğluna ilginç bir mektup 

yazdığını ve bu nedenle, Mayıs ayında kutlanan 

Anneler Günü’nde yılın annesi seçildiğini bana 

Aynur söylemişti.

Yayınlanmak üzere mektubun “Gizem” dergisine 

verildiğinden haberim yoktu.

Kapsadığı sayfalara bir göz attım, mektup dört 

sayfayı aşıyor, beşinci sayfada bitiyordu. “Gizem” 

yönetmeni belki de beşinci sayfayı doldurmak için 

mektubun sonuna kendi yorumunu eklemişti.

Merak ettim, mektubu okudum. Başlığı, derginin 

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet koymuş olmalıydı.

ANNELER GÜNÜNDE BİR ANNENİN MEKTUBU

Sevgili Oğlum,

Bu mektubu sana kendi elimle yazıyorum. Anlı-

yorum yavrum. Bu ilk cümleyi okuyunca hayret-

ler içinde kalacağını, inanamıyacağını biliyorum. 

Ancak mektubu okuyunca inanacaksın, ömrümün 

son devresinde sana bu satırları yazmak bahtiyar-

lığına nasıl kavuştuğumu öğre¬neceksin.

Şimdiye kadar gönderdiğim mektupları, üç beş 

kapıya gidip geldikten sonra komşulara yazdırı-

yordum. Dudak ucuyla ne yazdırmak istediğimi 

sorarlar ve yazarlardı. Angarya kabilinden yazı-

lan mektupları dizimin üstüne atarlar ve soğuk 

bir ifadeyle, “bitti komşu anne, ”deyip giderlerdi. 

“Yazdıklarını okur musun evlâdım, ” demekten 

sıkıldığım için ne yazıldığını bilmeden mektupla-

rı postalardım. Kimi kere de başka bir komşuya 

gidip yazdırdıklarımı okuturdum.

Yazılanlar benim değildi, sözler benim değildi. 

Be¬nim duygularımdan uzak, kalıplaşmış kupkuru 

bir kelimeler yığınını dinlerdim ve teşekkür edip 

giderdim.

Sen de biliyorsun evlâdım, şimdiye kadar aldığın 

mektuplar böyleydi...

                                        - Devam edecek -

* Tevfik 

Hüseyinoğlu’nun  

2001 yılında 

yayımlanan 

“Meslek Borcu” 

adlı 

romanından 

alınmıştır.
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  Günlerin
                                             Getirdikleri

ibrahimbaltali@hotmail.com
İbrahim BALTALI

Murat, Yunanistan’ı seven bir araştırmacı ve aka-
demisyendi. Sık sık Gümülcine’ye gelir, etkinliklere 
katılır ve hep ortak kültürümüz olduğundan bah-
sederdi. Gümülcine ve İskeçe’de sayısız dostluklar 
edinmişti. Onun genelde Yunanistan’a ve özel de 
de Batı Trakya Türklerine hayranlığı, ilgisi her ha-
reketinden belli oluyordu.

Murat, bu hayranlığını taçlandırmak için Batı 
Trakya Türklerinin Dr. Sadık Ahmet önderliğinde 
kurduğu ve hak arama mücadelesinde önemli gö-
revler üstlenen DEB - Dostluk Eşitlik Barış Partisi 
hakkında bir boşluğu doldurmak ve bilimsel bir 
çalışma yapma adına araştırma yapmaya karar 
verdi. Araştırma uzun bir süreyi kapsadı. Murat, 
eserine daha derin anlam katabilmek adına bu 
çalışmayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesin-
de balkan araştırmaları alanında bir yüksek lisans 
tezi kapsamına aldı. Böylece çalışma sayesinde Dr. 
Sadık Ahmet, DEB Partisi ve Batı Trakya Türkleri 
akademik düzeyde de araştırılacaktı.

En sonunda çalışmasını tamamladı. BAKEŞ bu 
çalışmanın ne kadar değerli olduğunu kavramış 
olacak ki kitap olarak bastırmaya karar verdi. 
Kitap 2021 yılında Batı Trakya Türklerinin gür sesi 
“Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi” adı altında yayım-
landı. Murat, kitabını Türkiye’deki değişik kurum 
ve kuruluş başkanlarına imzalayarak takdim etti. 
Kısacası kitap Türkiye’de büyük bir yankı uyandır-
dı ve Dr. Sadık Ahmet’in verdiği mücadele ve Batı 
Trakya Türklerinin sorunları bu kitap sayesinde 
değişik ve yüksek kesimlere daha da iyi anlatılma-

ya başlandı.

Aradan  aylar geçti. Murat, bir gün tekrar Gümül-
cine’ye gelmek üzere Yunanistan’a hareket etti. 
İçinde heyecan ve özlem dolu hisler vardı, çünkü 
epey zamandan beri dostlarını görmemişti. Yu-
nanistan’ın Kipi sınır kapısına geldi. Pasaportunu 
uzattı. Polis önce evrakları inceledi ve daha son-
ra Murat’ın yüzüne bakarak, “Yunanistan’a giriş 
yasağınız var” dedi. Murat önce şaşırdı ve kendini 
toparlayarak “Neden” deyince, polis “Sen bilirsin” 
cevabını verdi ve bir form uzatarak imzalamasını 
söyledi. Murat, artık Yunanistan’a giremiyordu.
Murat şaşkına dönmüştü. Öyle ya şimdiye kadar 
Yunanistan aleyhine herhangi bir soruşturması ya 
da hareketi olmamıştı. Sebebini bir türlü anlaya-
mıyordu. 

Evet, sevgili yazar – akademisyen dostumuz Mu-
rat Derin’e demokrasinin beşiği olduğu iddia edi-
len Yunanistan gibi bir ülkede bunlar yapılıyordu. 
Yunanistan’a giriş yasağının neden koyulduğunu 
henüz bilmiyoruz. Ancak eğer yazdığı kitap yü-
zünden ve Batı Trakya’daki kurum ve kuruluşlarla 
kurduğu bağlar yüzünden bu yasak gelmişse olay 
daha da vahim bir hale gelmektedir. Ve, bir yerde 
Yunanistan’daki Türk Azınlığın hala ne kadar baskı 
ve kontrol altında olduğunu da bizlere dolaylı yol-
dan hissettirmektedir.
 
Belki dağlık bölgelere açılan bariyerler ve 19. 
Madde kalktı ama, demek ki zihniyette ve niyette 
bir değişiklik yok. İşin garip tarafı da Türk Azın-

Murat



Haber
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lığa “İsonomia - İsopolitia” 
kavramlarını baba Miçota-
kis’in açıkladığını aklımızın bir 
tarafına bulundurursak; oğlu 
Başbakan Kiryakos Miçotakis 
Hükümeti   döneminde bun-
ların olması “Acaba tekrar ge-
riye mi dönüyoruz” kavramını 
yeniden uyandırmaktadır.
Rusya Ukrayna’ya savaş ilan 
edince, binlerce insan hayatı-
nı kaybetti ve 4 milyon civa-
rında da insan mülteci duru-
muna düştü. Bunun üzerine 
ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya 
bir dizi yaptırım kararları-
nı uygulamaya başladılar. 
Kararlardan ne yazık ki sanat 
dünyası da etkilendi. Bir çok 
Rus  sanatçının konseri iptal 
edildi.

Yunanistan’ın Murat hakkında 
aldığı bu kararın bizlere Rus 
sanatçılarına getirilen hak-
sız yasakları hatırlatması ne 
kadar acı ve vahim değil mi? 
Keşke bütün bunlar olma-
saydı da böyle bir bağlantı 
kurmaya kalkışmasaydık! 

Akademisyenler, araştırmacı-
lar ve yazarlar tüm dünyada 
özgür olmalıdırlar; farklı dü-
şünüyorlar diye korkulmamalı 
ve  engeller çıkarılmamalıdır.  
Bilimsel çalışmaların başında 
özgürce hareket etmek gelir. 
Özgürlüğün olmadığı yerde 
bilimsel çalışmadan bahset-
mek hayalden öteye gidemez. 
Umarız ki Murat’a getirilen bu 
yasak bir an önce kaldırılır da 
bilimsel çalışmalarına kaldığı 
yerden devam eder.

YTB BAŞKANI EREN BATI TRAKYALI SOYDAŞLARIN 

BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

YTB BAŞKANI EREN:

- Batı Trakya’nın bizim için önemi-

ni sizler çok iyi biliyorsunuz.

”Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-

lar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Batı 

Trakyalı soydaşlar için Ramazan Bay-

ramı mesajı yayınladı. Batı Trakya’nın 

öneminin çok büyük olduğunu söyle-

yen Eren, “Batı Trakya’nın, Türkiye’nin 

hemen yanı başında Meriç ile Karasu 

arasında gönlümüzün en nadide ye-

rinde bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle İskeçe’den Gümülcine 

ve Dedeağaç’a kadar Batı Trakya’nın neresinde olursa olsun yaşayan soydaş-

larımıza, hemşerilerimize iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Ramazan 

Bayramı dolayısıyla Batı Trakya’da yaşayan soydaşlar için bir mesaj yayın-

ladı. YTB olarak dünyanın dört bir yanında iftar sofraları kurduklarını belir-

ten Eren, soydaş, akraba topluluklar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarla 

bir araya geldiklerini aktardı. Batı Trakya’da yaşayan soydaşların Ramazan 

Bayramı’nı tebrik eden Eren, “Kıymetli Batı Trakyalılar, değerli hemşerilerim 

hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Türkiye’den, ana vatandan, Ankara’dan 

hepinize kucak dolusu selamlar. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Başı 

rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek 

Ramazan ayımızın sonuna geldik. Bu vesileyle de inşallah önümüzdeki Ra-

mazan ayına kadar Rabbim güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin” 

dedi. Bulgaristan’dan Kıbrıs’a, Almanya’dan İsviçre’ye, Azerbaycan’dan Batı 

Trakya’ya kadar iftar sofraları kurduklarını dile getiren Eren, mezun der-

neklerinin de yaptıkları programlarla Türkiye’ye olan muhabbetlerini devam 

ettirdiğini söyledi.

BATI TRAKYA’NIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Mesajında Batı Trakya’nın öneminin çok büyük olduğunu sözlerine ekleyen 

Eren, “Batı Trakya’nın bizim için önemini sizler çok

iyi biliyorsunuz. Batı Trakya’nın, Türkiye’nin hemen yanı başında Meriç ile 

Karasu arasında gönlümüzün en nadide yerinde bulunduğunu ifade etmek 

isterim. Bu vesileyle İskeçe’den, Gümülcine ve Dedeağaç’a kadar Batı Trak-

ya’nın neresinde olursa olsun yaşayan soydaşlarımıza, hemşerilerimize iyi 

bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu...
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ŞİDDET Mİ, MERHAMET Mİ?

Selahattin KESİT

DOKUNU
-

YORUM

Ülkemiz Yunanistan 

medyasını takip eden-

ler haberdardırlar. 

Futbol holiganizmi, 

Selanik’te (Yunanis-

tan) 19 yaşında bir 

gencin canice katle-

dilmesi sonrası gün 

yüzüne çıkan kanayan 

yarayı da gözler önü-

ne serdi. Futbol takımı taraftarı olmanın ötesinde 

hiçbir gerekçesi olmayan cinayet.

Devlet makamları olaya anında müdahil oldular 

ve yargı süreci, medyadan öğrendiğimiz ve bize 

aktarılan boyutunu takip edebildiğimiz kadarıyla, 

hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor.

Ülke gündemi bununla meşgul iken, aslında tam 

olarak neyin olup bittiğini de daha öğrenememiş-

ken, başka bir cinayet vakası olarak kabul edilen 

öldürme haberi gündeme düşüyordu. 

Bu defa cani, ebeveynler. 

Kurban ise, yedi (7) yaşındaki oğulları.

Savcılığa verdikleri ifadelerden medyaya aktarılan 

bölümde, uzun süredir oğullarına işkence yaptık-

ları adli makamlarca tespit edilmiş. İfadelerinde 

ise ebeveynlerin soğukkanlı beyanları insanlık 

adına insanın tüylerini diken diken ediyor. Aktarı-

lana göre: ölüm anının bir gün öncesinden çocu-

ğa yemek verilmeyerek tek ayak üzerine duvara 

dönük şekilde hareket etmeden, konuşmaması 

için de ağzına bant yapıştırarak, geceyi uykusuz 

geçirmesinin ve bunlara bağlı olarak son nefesini 

cezanın infazı esnasında tek ayak üzerine olduğu 

anda vererek, aniden yere düşmesi ile sonuçlanı-

yor. 

Anne: vurdumduymazlığın girdabında yere düş-

menin çıkardığı gürültü ile ne oluyor diye etrafına 

bakınıyor, evlatlarına ne oldu diye umursamıyor. 

Baba ise: onu çok sevdiğini, ona oyuncaklar aldı-

ğını, asla öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, 

yaramazlığını terbiye etmek için ona bu cezayı 

reva gördüğünü beyan etmiş savcılık ifadesinde. 

Bu boyutta bir pişkinlik, dinleyenler nezdinde hiç 

bir şekilde makul gerekçe olarak kabul görmüyor. 

Durum bununla da bitmiyor. Ölüm vuku bulmuş. 

Naaşı ne yapacakların derdine de çözüm üret-

mişler. Balkona el yapımı bir kalıp yapmışlar ve 

içini de toprak doldurarak, küçücük bedeni oraya 

gömmüşler. Ta ki, yaklaşık iki yıl sonra gerçek gün 

yüzüne çıkana kadar böyle yaşamışlar.

Sadece insanlıktan değil, ebeveyn şefkatine sahip 

her canlıdan da daha vahim durumda olan bu şa-

hıslar hangi duygu ile yaşıyorlardı acaba?

Bu ve benzeri şiddet ve vahşet durumlarının 

izahını vermeye çalışan uzmanlar, çeşitli örnek-

ler vererek bilimsel bazı inceleme sonuçlarını da 

aktarıyorlar. Daha 1960’lı yıllarda bu konu ile 

ilgili yapılan bir araştırma-incelemede şunu tespit 

ediyor bilim insanları. İlk okul çağında bir çocuk 

ON BİN (10,000) şiddet, cinayet içerikli filim izli-

yor. Aynı bağlamda da YÜZ BİN (100,000) sahne 

seyrediyor. Bunun kişilik oluşumuna etkisini ise 

başka bir araştırmada ortalama on yaş gurubun-

daki çocuklarda oyun sahnesi uygulayarak tespit 

ediyorlar. Tabi bu sahne, sergilenme boyutuna 

gelebilmesi için iki grup çocuk farklı ortamlarda 

eğitiliyor ve yetiştiriliyor. 

Bir grup yukarıda zikredilen sahnelerle yetiştirili-

yor. 

Diğer grup ise, tabiatın içinde canlı hayvan, bitki 

vs insani merhamet anlayışının yaşandığı ortamda 

eğitiliyor, yetiştiriliyor.

İki zıt yaşamın hayat anlayışları gerçekleşme 

sahnesine koyulunca, acı gerçek bilim insanların 



Rodop Rüzgârı - 14

gözleri önüne seriliyor.

Şiddet ortamında yaşayan grup savaş ve şiddet 

tercihine yönelirken, merhamet ortamında eğiti-

lenler ise insancıl davranış sergiliyor, yardım duy-

gusuyla hareket ediyor, acıları paylaşma merha-

meti ile yaklaşıyor. 

Atina yönetimi ve onun yerel temsilcileri kendi ana 

dilimiz olan Türkçe Eğitimimizi  bize neden engel-

liyorlar? Adı üzerinde ANA-OKUL olan bir eğitim 

merkezini bize  neden yasaklıyorlar? 

Bunu yaparken de bizim çocuklarımıza Yunanca 

dilini mecbur ediyorlar.

Neden acaba ?

Sadece “Yunanca’yı iyi öğrensin” gerekçesi 

olamaz !

Benim dini vecibelerimin temsilcisi olan görevliyi 

neden bir Hristiyan’ın seçmesi ile beni temsilcim-

den yoksun bırakıyorlar!

Benim dini kurumuma Hristiyan ataması yaparak, 

kanuna göre başka din mensubu da olabilir, benim 

inanç kurallarımı belirleyen olacak. 

Benim benliğimi o belirleyecek. 

Benim kitabımı herkes, ateist, budist, paganist ... 

vs yazabilecek,  yorumlayabilecek, okutabilecek, 

ben inandığım gibi müslüman olamayacağım ama 

Hristiyanlığın anladığı gibi bir müslüman olacağım. 

Ve ben o sayede medeni müslüman olmuş olaca-

ğım.!

Hristiyanlığın bana biçtiği inanç kalıbı nasıl oluyor 

da benim oluyor !

Sizin Hristiyanlığınız için başkalarının size böyle 

zoraki biçmiş Hristiyanlık eğitim örneği var mı? 

Ve bunlar size göre medeni mi?

Abartıyorsun derseniz!

Zahmet etmeyin. Size taptaze örnek verelim. Hem 

de Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının, bize din 

adamı diye atadığınız memurlarınız hariç, tama-

mının boykot ile o inanç özgürlüğümüzü elimizden 

alan cuma namazı yasağına verdiği cevabı da, 

DEMOKRASİ !!! adına yok saydınız.

Ve bu YOK SAYMAYI demokrasi diye de bize daya-

tıyorsunuz!

Öyle ise benim anayasal hakkım olan CUMA NA-

MAZINI kılma özgürlüğümü, benim çocuklarımın 

elinden neden zorla alıyorsunuz!

Sen, senin kilisene bunu yapabiliyor musun? 

Nerede!

Asla yapamazsın. 

Niyet başka. 

Uygulama ile beni eritip yok etmek.

Lozan teminatı ve nüfûs mübadele kapsamı dışın-

da Yunanistan’ın değişik şehirlerinde kalanların 

bugün olmayışları gibi. 

Batı Trakya’da buna muvaffak olamayacaksınız.

En basit kural ile söyleyelim. Baskı tepkiyi doğu-

rur.

Baskıya tepki, bize benliğimizi hatırlatır.

Çocuk bir kasettir. Bu günün geçerli örneği ile 

otomatik kayıt kamerasıdır. Kameraya neyi kayde-

derseniz, ekrana o yansıyor.

Mesele neyi söylediğiniz değil. Neyi nasıl yaptığı-

nızdır. Kameraya kaydettirdiğinizdir.

Çocuğunuzun istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız, 

o hareketleri o kameraya siz kaydettireceksiniz. 

Başkası kendi eylemlerini kaydettirir. Sizinkilerini 

asla kaydettirmez. 

Size rahmet okuyacak bir nesil, Allah’a ibadet 

edecek bir kul, büyüklerinizi sokağa atmayacak 

yetişkin bir birey olmalarını istiyorsanız, bunu ya-

şantınızla o minik kameraya kaydedeceksiniz.

Ateistin kucağına teslim edip, size Müslümanlığın 

Fatiha’sını okumayı, ruhunuzu okşayacak duayı 

yapmayı beklemeyeceksiniz.

Merhametten uzak bir yaşamın hengamesinde 

büyüteceksiniz, himmetine muhtaç olduğunuzda 

merhamet bekleyeceksiniz.

Yok öyle bir dünya. 

Bahçenize yonca ekerek marul yemeyi bekleye-

mezsiniz. Siz yoncayı rengine bakarak marul niye-

tiyle yemeye çalışırsınız ama damağınıza acı gelir. 

Mideniz bulanır. En nihayetinde de gıda zehirlen-

mesi gerekçesi ile doktora gidersiniz. 
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İftar
Tedavi ararsınız.

Arıza bedeni olunca, doktor tedavi 

eder. 

Şifa bulursunuz.

Zehirlenme zihinsel (zihni arıza) 

olunca tedavisi olmuyor. Çünkü 

size bunu yaşatan kendinde bir 

arıza, hastalık görmüyor. Dolayısı 

ile tedavi olacak bir yanlış da algı-

lamıyor. 

Olan size oluyor. 

Sadece çektiğinizle kalıyorsunuz. 

Olsun. 

İnsan olsun saçma kuruntusu ile 

kendinizi avutmaya çalışıyorsunuz.

Şekil olarak insan ama, merhamet 

kavramının olmadığı bir muamele-

nin karşılığı da, yaşlılar yurdunun 

misafiri olmak oluyor. 

Belki de bu, en az hüsranla tercih 

edilen olabilir.

Maddi zenginlikler huzur getirmi-

yor manevi enginlik olmayınca.

Son günlerde Girit’te (Yunanistan) 

ayyuka çıkan yaşlılar yurdundaki 

açıklamalar vahamet boyutunda. 

Bugüne kadar yapılan açıklamalar, 

ithamlar, iddialar ... vs dahi ibret 

almaya yetecek boyutta.

İbret almak, maddiyat gözlüğünün 

kapsam dışında kalan, merhamet 

gözlüğü ile bakılınca görülen bir 

olgudur. 

Sözün özü:

Yetiştirdiğiniz nesillerin görseline 

hangi fiili -görüntüyü- kaydettirmiş 

iseniz, ekranınıza onu yansıtacak-

lardır. 

            19-Şubat-2022 Perşembe

Kurcalı Kadınlar Derneği 
İftarı bu yıl da devam etti

Kurcalı Kadınlar Derneğinin her yıl düzenlediği geleneksel iftar 

bu yıl da 15.04.2022 akşamı büyük bir katılımla devam etti.

Kurcalı cami avlusunda düzenlenen iftara Rodop milletveki-

li İlhan Ahmet, Kurcalı Kadınlar Derneği Başkanı Dilek Adalı 

Osman ve Y.K. üyeleri, Gümülcine S. Müftülüğü Bayan Vaaz ve 

İrşad Heyeti Başkanı Nafiye Karaali, Kozlukebir Belediyesi Mec-

lis Başkanı Rukiye Rızgıç, Kozlukebir Muhalefet Lideri Erdem 

Hüseyin, Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti Altyapıdan Sorumlu 

Eyalet Baskan Yardımcısı Tarkan Multaza,  Spordan Sorumlu ve 

Hayat Boyu Öğrenim Danışmanı Ahmet İbram, kanaat önderle-

rinden Mehmet Koç ve dernek üyeleri katıldı.

Hep birlikte yapılan iftardan sonra gecenin duası Nafiye Karaali 

tarafından yapıldı.   

Kurcalı Kadınlar Derneği Başkanı Dilek Adalı Osman ve Y.K. üyeleri.
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Albüm
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RAMAZAN BAYRAMI

“Bayramlar azınlığımızda sosyal dayanışmayı sağlar”

Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU

Bayramın isminde ve 
duygularında değişim 
olmasa da toplumu-
muz arasında “eski” ve 
“yeni” bayramlar ara-
sındaki belirgin farklar, 
her kişiye göre farklılık, 
çeşitlilik göstermek-

le birlikte, genel hatlarıyla bayram hazırlığını şöyle 
sıralayabiliriz:
Ramazan’m sonuna doğru Ramazan Bayramı hazır-
lığı başlar. Çocuklar için bayramlık giyecekler alınır. 
Arife günü herkes yıkanır, paklanır. Bayram tatlısı 
satın alınır veya evde pişirilir.
Bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. Bu günler 
için bazı hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Evin 
temizliği bu işlerin başında gelmektedir. Bayramdan 
önce, bütün ev halkının iştirakiyle evin içi, köşe bu-
cak iyice temizlenir.
Ramazan Bayramı sabahında namaza gitmeden önce 
güzel kokular sürünmek, daima güler yüzlü, neşeli 
olmak, bir şeyler yemek, erken kalkıp sabah nama-
zını camide cemaatle kılmak adetlerimiz arasındadır. 
Camiye giden cemaat, makam, mevki, zengin - fakir 
gözetmeden Allah’ın huzurunda saf tutar.
Bayram sabahları hep özel ve heyecanlı olur. Ev halkı 
bayramlaşmak için babanın, dedenin camiden (bay-
ram namazından) gelmesini bekler. Evde bayramlaş-
ma en yaşlı olanın elleri öpülerek (1) başlar.
Kaybedilen yakınlar bayramlarda unutulmaz, arife 
günü mezarlar ziyaret edilerek dualar okunur, me-
zarların etrafı temizlenip çiçekleri sulanır. Küskünlük-
lere son verilir, dargınlar bir şekilde barıştırılır.
Eskiden komşular ve akrabalar arası toplu iftarlar 
yapılıyordu. Son yıllarda ise Ramazan ayı boyunca 
köylerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın düzenledik-
leri tüm azınlığımıza açık iftarlar şeklinde yapılmak-
tadır.. Bir başka not edilmesi gereken husus, her 
ne kadar oruç, haramlardan sakınmanın , muttaki 

olmanın aracı ise de toplumumuzda Ramazan oru-
cuna karşı duyarsız kalanların açıktan halt etmeleri 
endişe vericidir.
Kim bilir? Belki de ülkemizde hakim olan ekono-
mik krizin etkisiyle söz konusu haltlar Ber-minvâl-i 
sabık üzere devam etmektedir.
Oysa Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, dînî 
değerlerine düşkün, inançlarına bağlı, sosyal ve 
kültürel yaşantılarını taşıdıkları dînî ve etnik kimliğe 
dayalı, son derece sınırlı bir şekilde yürütebilme ça-
bası içinde olduğu halde, İnsanlarınvzı bu değişme-
lerin olumsuz etkilerinden ve kendi öz değerlerine 
yabancılaşmasından koruyacak yegâne çare, inanç 
ve ahlâkî değerler çerçevesinde kürsü vâizlerimizin 
yanı sıra din görevlilerimizin de bu konuları cemaa-
tine işlemeleri olacaktır. Bu arada öğretmenlerimizi 
de gençlerimizle baş başa bırakmamızda fayda 
mülahaza ediyorum..
Burada yeri gelmişken ifade etmek isterim ki, her 
din görevlisinin işini yalnız beş vakit namaz kıldır-
mak şeklinde değerlendirmek doğru olmaz. Beş va-
kit namazın dışında da sorumlulukları vardır. İslâm 
dini konusunda azınlığımızın hemen hemen her fer-
dini aydınlatma durumundadırlar. Bu yüce hizmet, 
camilerimizde görev ifa etme şerefine erenlerin işi 
olduğunu düşünüyorum.. Kim nerede olursa olsun 
toplumsal mevkii ne olursa olsun azınlığımızın her 
ferdinin gönlünde bu ulvî imamlık makamına karşı 
derin bir bağlılık , derin bir saygı ve güven vardır. 
Bu saygı ve güvene güvenerek yukarıdaki “ din gö-
revlilerin namazın dışında da sorumlulukları vardır” 
cümlesini kurdum.
Bu noktadan hareketle yeni yetişen azınlık gençleri-
ne kültür, tarih ve azınlık olarak bir bütünlük şuuru 
içinde Allah sevgisi, insan sevgisi hakim kılınmalıdır. 
Şimdi hepimiz biliyoruz ki; bu mübarek bayram 
günlerimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi kuvvet-
lendirir. Bu durum ise azınlığımızı dün olduğu gibi 
bugün de , bugün olduğu gibi yarın da , Kur’an-ı 
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Kerim’in ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhun-
dan asla ayrılmamamızı perçinlemektedir.
Keza sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti, ibadeti, 
tâatı emreden Allah’ımız, bizi tembellikten, cim-
rilikten, cehaletten, içkiden, kumardan, zinadan,, 
hayasızlıktan, kindarlıktan, yalancılıktan, hırsızlıktan 
kesinlikle men eder. İşte bunun içindir ki, dine bağ-
lanma mecburiyetindeyiz. Aksi halde sevgili okuyu-
cum. İlerde bugün kutladığımız bu bayram sabahı 
gibi bayramları kutlamamız mümkün olmayabilir.
Eski bayramlara gelince:

Bayram sabahı erkenden sevinçle, coşkuyla kalkılır, 
yeni elbiseler, ayakkabılar giyilirdi. Erkek çocuklar 
babalarıyla, dedeleriyle bayram namazına giderdi. 
Bayram namazları sonrası tüm aile büyükten küçüğe 
sırayla bayramlaşır. Harçlıklar verilir, ardından özenle 
hazırlanmış kahvaltı sofrasına oturulurdu.

Kahvaltıdan sonra hemen sokağa çıkılırdı. Kapı kapı 
bütün komşular, akrabalar, nineler, dedeler ziyaret 
edilir, elleri öpülür, gönülleri hoş edilirdi.

Eski bayramlarda el öpmek bugünkünün aksine para 
veya şeker almak için değildi.

Çocuklar yaşlıların elini karşılık beklemeden öper-
lerdi. Fakat büyükler bu saygıyı mükâfatlandırmak 
istediğinden para vermeyi eksik etmezdi ve çocuklar 
arasında kaç para topladıklarının muhabbeti yapılır-
dı. Köylerde gündüz veya akşamları bayram yeri ku-
rulur, kızlar ve oğlanlar gelir kızlar ayrı, oğlanlar ayrı 
oyunlar oynanırdı. Ayrıca kızların darbuka eşliğinde 
söyledikleri türküler eğlenceyi renklendirirdi.

Diğer taraftan, Ramazan ayı boyunca yaşlılarımız, “ 
Nerede o eski bayramlar?” diyerek özlemlerini dile 
getirirken, bayramların da “ Nerede o eski insanlar 
- Müslümanlar” diyerek serzenişte bulunduklarını 
duyar gibiyim. Kimilerinin özlemi ise o uzun bay-
ramlaşma kuyrukları olmaktadır. Malum artık böyle 
uzun uzun bayramlaşmaları görmek zor gibi. Hele 
çocukların yüzünde aylarca beklenen bayramın ve o 
harçlığın mutluluğunu, görmek bugün imkânsız.

Tüm çocukların sabahlara kadar uyumayıp yeni bay-
ramlık elbiselerinin heyecanıyla dolduğu o günler de 
artık nerdeyse yok gibi. Bayram günleri oyun günle-
riydi bir zamanlar.

Eski Bayramlar ile Yeni Bayramlar arasındaki farklar 
için diyebilirim ki; eskiden akrabalar vardı gidilecek. 
Şimdi var olan tek şey yalnızlık.. Hayat şartlarının 
etkisiyle İnsanlarda yaşam tarzı değişiyor. Bu deği-
şim içerisinde değişmez kalmak, hem çok zor hem 
de insan üstü bir çaba istiyor.

Bugün eski bayramları anıyorsak demek ki, değişim-
den nasibimizi almış ve herkese mesafeler koymu-
şuz... Ama neye göre, kime göre???

Son olarak Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, kal-
binin en derin köşesinde saklayan, birlik, beraberlik, 
kardeşlik inancıyla, bu mübârek bayram sabahına 
yetişen Müslümanlara Cenâb-ı Hak’dan sıhhat ve 
afiyet, ölümleri sebebiyle yetişemeyen Müslümanla-
ra da Cenab-ı Hak’dan rahmetler dilerim.

Ayrıca Ramazan içindeki düzenli ve temiz yaşayışı-
mızı, bayramdan sonra da sürdürmemizi temenni 
ederim.!
( 1) - EL ÖPME : Kültürümüzde sevgi, saygı ve 
nezaket ifade eden davranışlardan biri,

büyüklerin ellerinin öpülmesidir. Bayram günlerinde, 
özel günlerde, dini tören ve karşılamalarda, kavuş-
ma ve vedalaşma esnasında sevgi, saygı ve hür-
met ifadesi olarak anne - babanın, aile büyüklerini, 
yaşlıların, öğretmenlerin, din ve devlet büyüklerinin 
eli öpülür.

El öpme sadece fiziksel bir hareket değil, sevgi, 
saygı ve sadakatin içtenlikle ortaya konmasıdır. Eli 
öpülen kişinin “Berhudar ol evladım. El öpenlerin 
çok olsun” gibi sözleri karşılıklı sevgi ve saygıyı iyice 
perçinler.
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Ziyaret

Kasapoğlu: 

“Gençlerimizi 

Türkiye’deki Gençlik ve 

Spor Bakanlığının 

kamplarında ağırlamanın 

müjdesini veriyorum”

Gümülcine Türk 
Gençler Birliği ve 
Gümülcine S. Müftü-
lüğünün 26.04.2022 
akşamı, GTGB bah-
çesinde düzenledik-
leri iftar büyük bir 
katılımla gerçekleşti.

İftar öncesi Türk 
Azınlık temsilcileriy-
le T.C. Gümülcine 
Başkonsolosluğun-
da azınlığın önde 
gelenleriyle görüşen 
Kasapoğlu ve beraberindekiler devamında da Dr. 
Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret ettiler ve günün 
anısına çonar fidanı diktiler. Kırmahalle camisin-

de kılınan 
namazdan 
sonra da çar-
şı ziyareti ve 
Gümülcine 
Türk Gençler 
Birliğinde 
azınlık spor 
kulüpleri 
temsilcileriy-
le görüşme 
gerçekleşti.

Gümülcine 
S. Müftü-

lüğü İlahi Grubu’nun ilahileri ve okunan ezanla  
hep birlikte iftar yapıldı. Yemek sonrası duayı ise 
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptı.

İftara; T.C. Genç-
lik ve Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğ-
lu, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu, 
Bursa Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar,  
İpsala Kaymakamı 
Ekrem Güngör, T.C. 
Atina Büyükelçisi 

Mehmet Kasapoğlu Gümülcine Başkonsolosluğunda çiçeklerle karşılandı.

GTGB Balkanı Sedat Hasan  Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif  TBMM İnsan Haklarını İncele-
me Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu.
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Burak Özügergin, T.C. Gümülcine Başkonsolosu 
Murat Ömeroğlu, Müftüler İbrahim Şerif ve Ah-
met Mete, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başka-
nı Ali Emin Latif, Bursa Yıldırım Belediye Başkan 
Yardımcısı  Ali 
Molla Salih, 
DEB Partisi G. 
Başkanı Çiğ-
dem Asafoğlu 
ve Onursal 
Başkan Işık 
Sadık Ahmet, 
işadamı Levent 
Sadık Ah-
met, Tekirdağ 
Namık Kemal 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Mümin Şa-
hin,milletve-
killeri Hüse-
yin Zeybek, 
İlhan Ahmet 
ve Burhan Baran, kanaat önderlerinden Mehmet 
Koç ve Apti Hasan,  azınlık belediye başkanları ve 
dernek başkanlarının yanı sıra 
kalabalık bir topluluk katıldı.
HER NE KADAR BİRLİĞİMİ-
ZİN RESMİYETİNE PRAN-
GALAR VURULMUŞ OLSA DA 
DEMOKRATİK KURALLAR 
VE YASALAR ÇERÇEVE-
SİNDE, ANAVATANIMIZIN 
DESTEĞİNİ DE HER AN 
YANIMIZDA HİSSEDEREK 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM 
EDİYORUZ
Manevi ve milli duyguların yo-
ğun olarak yaşandığı bu gün-
lerde, sizleri Batı Trakya Müs-
lüman – Türk Azınlığının kalbinin attığı merkezde 
ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirten 
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat 
Hasan, “Gümülcine Türk Gençler Birliği 94 yıllık 

ulu bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesinde yetişen 
binlerce genç Azınlığımızın bekası için birer ne-
fer olmuşlardır. Buradan aldığımız feyz ile, bugün 
verdiğimiz kimlik mücadelesi içinde; bilinçli, eği-
timli ve donanımlı birer birey olmuşlardır. Bütün 
gayretimiz kararlılıkla bu toplumsal mücadele 

içerisinde bu 
gençlerin sayı-
sını arttırmak-
tır. Amacımız 
düzenlediğimiz 
kurslar ve diğer 
etkinliklerle bu 
gençleri doğru 
alanlara yönelt-
mektir. Her ne 
kadar Birliği-
mizin resmiye-
tine prangalar 
vurulmuş olsa 
da demokra-
tik kurallar ve 
yasalar çerçe-
vesinde, Ana-
vatanımızın 

desteğini de her an yanımızda hissederek çalışma-
larımıza devam ediyoruz.” Görüşlerine yer verdi.

İbrahim Şerif, Türkiye’den gelen Bakan Kasa-
poğlu’na ve tüm misafirlere iftara katılımlarından 
dolayı teşekkür etti ve Ramazan ayını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle Dr. Sadık Ahmet’in kabrinde.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu DR. Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret etti. 
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İYİ Kİ BATI TRAKYALIYIM. BENİM EN 
ÖNEMLİ VASFIM BATI TRAKYALI OLMAK
“İnsanın doğup büyüdüğü yer demek böyle 
oluyormuş. Hasret kalınca ayrı bir heyecanı 
yaşamayı sağlıyor. Dolayısıyla ben sizin bir kar-
deşiniz, ağabeyiniz olarak burada bulunmaktan 
son derece mutluyum, onurluyum, gururluyum” 
diyerek konuşmasına başlayan TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, “İyi ki Batı Trakyalıyım. 
Benim en önemli vasfım Batı Trakya-
lı olmak. Onun ötesinde hiç bir vasıf 
bunun kadar önemli değil. Bunu böyle 
bilmenizi isterim. ” İfadelerini kulandı.
BURADAKİ GENÇLERİMİZİ TÜR-
KİYE’DEKİ GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞININ KAMPLARINDA 
AĞIRLAMANIN MÜJDESİNİ VERİ-
YORUM

Gelmeden önce Sayın Cumhurbaşka-
nıyla görüştüğünü ve selam ve sevgi-
lerini getirdiğini belirten T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Batı 
Trakyalı kardeşlerimize 85 milyon Türkiye’nin 
gönül selamını da iletmek istiyorum. Aramızda 

belki bir takım fiziki mesafeler olsa da buradan 
yaşayan siz değerli kardeşlerimizle aramızdaki 
gönül bağı zayıflamadı, bilakis daha da güçlen-
di. Bu birliktelik vesilesiyle bunun bir kez daha 

gördüm. ” ifadelerine yer vererek konuşmasını 
sürdüren Kasapoğlu spor kulüpleri temsilcileriy-
le görüştüğünü ve bu kulüplerin mevcut durum-
larını ve yarınlara yönelik çalışmaları konuştuk-
larını belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Ben buradan onları destekleme adına, onlarla 
ilgili çalışmaları gerçekleştirme adına da bura-
dan yeni çalışmalarımızın müjdesini paylaşmak 
istiyorum.

Burada genç kardeşlerimiz var. Türkiye’de-
ki kardeşleriyle bir araya gelmesi, Türkiye’de 

gençlerle tanışması, hasbihal etmesi 
bizim de çok ama çok önem verdiğimiz 
konulardan bir tanesi. Buradaki genç-
lerimizi Türkiye’deki Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kamplarında ağırlamanın 
müjdesini veriyorum.
Bizim ecdadımız yüzyıllarca kardeşliğin, 
adaletin, sevginin sancaktarlığını yaptı. 
Biz de onların evlatları ve torunları ola-
rak yüreğimizdeki adalet duygusuyla, 
muhabbet duygusuyla, vicdanla; sev-
ginin ve adaletin bayraktarlığını yap-
maya devam edeceğiz. O yüzden Batı 
Trakya’daki tüm kardeşlerimizin varlığı, 

bizlerle irtibatı güçlenerek büyüyor ve 
aramızdaki gönül bağının güçlenmesi ve 

bu pırıl gençler için ne imkanımız varsa seferber 
etmeye, var etmeye devam edeceğiz. Aramız-
daki kardeşliği yarılara daha da güçlendirerek 
taşıyacağız. ”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kırmahalle’de çocuklarla.

İftara çok yoğun katılım oldu.
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İftar

Kozlukebir 
Belediyesinde 
iftar coşkusu 
yaşandı!

Kozlukebir Belediyesinin ev sahipliğinde Bursa 

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği iftar 17 

Nisan 2022 akşamı Domruköy kapalı spor sa-

lonunda gerçekleşti. Daha önceden Satıköy’de 

düzenlenmesi planlanan iftar yağmur sebebiyle 

Domruköy’e alındı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği 

iftara; T.C. Gümülcine Başkon-

solosu Murta Ömeroğlu, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Kozlukebir Be-

lediye Başkanı Rıdvan Ahmet, 

Gümülcine S. Müftüsü İbra-

him Şerif, milletvekilleri İlhan 

Ahmet ve Burhan Baran, Batı 

Trakya Türkleri Dayanışma 

Derneği Bursa Şube Başkanı 

Ali Emin Latif, Yassıköy Bele-

diye Başkanı Önder Mümin, 

Eyalet Başkan Yardımcıları Tarkan Multaza ve 

Cihan İmamoğlu, Kozlukebir Muhalefet Lideri 

Erdem Hüseyin, DEB Partisi Başkanı Çiğdem 

Asafoğlu ve Onursal Başkan Işık Sadık Ahmet, 

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat 

Hasan, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Başkanı Aydın Ahmet’in yanı sıra bölge sakin-

leri katıldı.

Program ilahilerin seslendirilmesiyle başladı. 

Ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar yapıldı. 

Gecenin duasını da İbrahim Şerif yaptı.

Programın devamında da protokol konuşmala-

rına geçildi.

CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN’A, ANAVATANA VE BURSA’YA 

SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUZ

İftara  bayanlar yoğun ilgi gösterdi.
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“Kardeşliğimizin pekiştirilmesi adına böylesine 

güzel ve bereketli bir iftar programını gerçek-

leştirerek, ramazan ikliminin paylaşılmasına ve 

kaynaş-

maya 

vesile 

olduğu-

nuz için 

sizlere 

teşekkür 

ederiz.” 

Söz-

leriyle 

konuş-

masına 

baş-

layan 

Rıdvan Ahmet, ayrıca Satıköy bayanlarına ve 

gençlerine de teşekkür etti. “Bütün soydaşla-

rımız adına, suskun dünyanın hür sesi olan, 

mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’a, Anavatan Türkiye’ye 

ve Bursa’ya selam ve muhabbetlerimizi gönde-

riyoruz. 

Rabbim 

ayağınıza 

taş değ-

dirmesin. 

Rabbim 

yar ve 

yardım-

cınız 

olsun.” 

Görüşle-

rine yer 

verdi.

BİR EL-

MANIN 

İKİ YARISI GİBİYİZ

“Bugün burada kendi köyümde olmak benim 

için ayrı bir mutluluk. Dernek başkanı olarak 

bir çok yerde bulundum, ancak insanın kendi 

doğduğu yer gibi yok. Böyle bir günde oruç 

açmak paha biçilmez bir mutluluk.” Sözleri 

ile konuşmasına başlayan Batı Trakya Türkle-

ri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Ali 

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif.Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Kozlukebir Belediye Başkanı 
Rıdvan Ahmet
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Haber

Emin Latif, Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti ve 

konuşmasını “Bizler, Anavatan olarak 

her zaman yanınızdayız. Sizler sevinin-

ce bizler daha çok seviniyoruz. Sizler 

üzülünce, bizler daha çok üzülüyoruz. 

Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Bursa’daki 

hemşerilerinizin selamlarını iletiyor ve 

Ramazanınızı tebrik ediyorum.” Sözleri 

ile tamamladı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Ku-

rulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü 

İbrahim İbrahim Şerif, iftar sofrasına 

katılımlarından dolayı Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanına, Kozlukebir Bele-

diyesi çalışanlarına ve Satıköy halkına 

teşekkür etti ve tebrik etti.

BATI TRAKYA DAVASINA ÖMRÜNÜ 

VERMİŞ BAŞTA DR. SADIK AHMET 

OLMAK ÜZERE DİĞER BÜYÜKLERİ-

MİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Amacın yemek yemek olmadığını, birlik 

ve beraberliğin ortaya koyulması oldu-

ğunu belirten Bursa Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Alinur Aktaş, Kozlukebir Be-

lediye Başkanı Rıdvan Ahmet’e, Satıköy 

gençlerine, bayanlarına teşekkür etti. 

“Bursa’dan bol bol selamlar getirdik. 

Hakan Çavuşoğlu’nun eski bakan Ca-

vit Çağlar’ın selamları var. Batı Trakya 

davasına ömrünü vermiş başta Dr. Sadık 

Ahmet olmak üzere diğer büyüklerimi-

zi rahmetle anıyorum. Daha şimdiden 

Kadir Geceniz ve Bayramınız mübarek 

olsun.” Görüşlerine yer verdi.

Güney Meriç Derneğinde 

yeni dönem başladı!

Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneğinin 

25.04.2022 akşamı Musaköy’de – Komara- gerçekleşen 

Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Başkan Bekir Mus-

tafaoğlu’nun yerine Hüseyin Mahmut yeni başkan olarak 

seçildi.

Böylece derneği kuran ve günümüze kadar yaşatılma-

sında büyük katkıları olan Bekir Mustafaoğlu ise Onursal 

Başkanlığa getirildi.

Derneğin yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

    Başkan: Hüseyin Mahmut

    Başkan Yardımcısı: Ertan Halil

    Sekreter: İrfan Berber

    Kasadar: Caner Atif

    Halkla İlişkiler: Ercan Mümin

    Üye: İsmail İsmail

    Üye: Ali Mürsel

    Yedek Üye: Cüneyt Ali

Denetim Kurulu

    Haydar Hüseyin

    İsmail İslâmoğlu

    Tarkan Ayvalı

     Onursal Başkan: Bekir Mustafaoğlu

Güney Meriç Derneği Y.K.
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Meriç’in iki yakası 
Keşan’da buluştu!
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin düzen-
lediği ve Meriç’in iki yakasını buluşturan gelenek-
sel iftar 16.04.2022 akşamı Keşan’da büyük bir 
katılımla gerçekleşti.

İftarda, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 
G. Başkanı Hasan Küçük’ün “Batı Trakya milli da-
vamızdır. Milli davamız; inanç, ibadet özgürlüğü, 
hürriyetimizdir. Milli davamız; kültürel varlıkları-
mız, vakıflarımızdır. Milli davamız; Türk kimliği-
mizdir . Batı Trakya davası siyaset üstüdür, siyasi 
partiler üstüdür.” Sözleri damgasını vurdu.

İftara; Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği G. 
Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü 
İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Aydın Ahmet, Gümülcine Türk Gençler 
Birliği Başkanı Sedat Hasan, İskeçe Türk Birliği 
Başkanı Ozan Ah-
metoğlu, DEB Partisi 
G. Başkanı Çiğdem 
Asafoğlu, Mustaf-
çova Eski Belediye 
Başkanı Cemil Kab-
za, Batı Trakya Azın-
lığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği Başkanı Hü-
seyin Baltacı, Tütün 
Kooperatifi Başkanı 
Sinan Amet ve Y.K. 
üyeleri, Kozlukebir 
Belediyesi meclis 
üyeleri, Kozlukebir 
Belediyesi Muhalefet Lideri Erdem Hüseyin, Yuna-
nistan Uyuşturucuyla Mücadele, Bağımlılığa Karşı 
Önlem Alma ve Ruh Sağlığı Merkezleri (DİKEPRE)  
Y.K. üyesi ve Rodop İli Bağımlılığa Karşı Önlem 
Alma Merkezi “Orfeas”ın Başkanı   Sibel Musta-

faoğlu, ROBİS- Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları 
Grubu Başkanı Latif Mehmet, BAKEŞ Başkanı Hü-
seyin Bostancı ve G. Müdür Pervin Hayrullah, DEB 
Partisi Eski G. Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Sabık 
milletvekili Galip Galip, Dimetoka Müslümanla-
rı Derneği Başkanı Süleyman Macır, Batı Trakya 

Azınlığı Güney Me-
riç Eğitim ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Bekir Mustafaoğ-
lu, Şahin Eğitim 
ve Kültür Derne-
ği Başkanı Oktay 
Hoçka, Ketenlik 
Derneği Başkanı 
Caner Dayı, Batı 
Trakya Camileri Din 
Görevlileri Derneği 
Başkanı Sadık Sa-
dık, Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği 

Başkanı Ahmet Kara, Batı Trakya Alevi- Bektaşi 
kanaat önderlerinden Hasan Apti, Mehmet Koç, 
Abdi Pencal ve Ahmet Paşa, Dayanışma Derneği 
şube başkanları, Batı Trakya Türkleri Dayanışma 
Derneği Eski G. Başkanları Burhanettin Hakgüder 

Hasan Küçük ve azınlık temsilcileri.

Derneğin yeni başkanı Hasan Küçük.
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ve Necmettin Hüseyin, İpsala Emniyet Müdürü 
Hüsnü Cengiz’in yanı sıra diğer davetliler katıldı.

Din görevlisi Abdurrahim Kuru’nun okuduğu ezan-
la açılan iftar ve Gümülcine S. Müftüsü İbrahim 
Şerif’in yaptığı duadan sonra protokol konuşmala-
rına geçildi.

KUTSAL DAVANIN ARTIK AÇIK BİR İSTİŞA-
REYE İHTİYACI VARDIR.

Hasan Küçük’ü kutlayan ve daima yanlarında 
olduğunu belirten Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, “Merkez Batı Trakya, 
Türkiye ve Avrupa olmak üzere üç ayaklı bu kutsal 
davanın artık açık bir istişareye ihtiyacı vardır. 
Emrivakiler yapmadan, kutsal davanın içerisine 
siyaseti sokmadan, suni şartlar ileri sürmeden, 
şahsi menfaatler beklemeden, saygın ve ilke-
li yürünecek bu kutlu yolda, en tepeden en alt 
kademesine kadar herkes birer neferdir. Kimsenin 
kimseye üstünlüğü yoktur. ” Görüşlerine yer verdi.

Bugüne kadar hizmet etmiş başkanlara teşek-
kür eden Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı 

Sedat Hasan, “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” 
düşüncelerine yer verdi.
AİHM KARARLARI YUNANİSTAN TARAFIN-
DAN UYGULANMIYOR; HAKSIZLIK ADALET-
SİZLİK DEVAM EDİYOR

Batı Trakya Türkleri olarak Ramazan ayının anlamı 

çerçevesinde yaşamamız ve mücadele etmeleri 
gerektiğini vurgulayan İskeçe Türk Birliği Başkanı 
Ozan Ahmetoğlu, “İskeçe Türk Birliği başkanıyım. 
1927 yılında kurulan bu dernek yaklaşık 60 yıl 
resmi ve yasal faaliyetlerini sürdürdükten son-

ra Yunanistan’ın “Batı Trakya’da Türk yoktur” bir 
yansıması, bir uygulaması gereğince önce 1983 
yılında tabelası indirildi, sonra da derneklerimiz 
aleyhine kapatma davaları açıldı. Derneklerimizin 
resmi ve yasal statüsü ellerinden alındı. İskeçe 

Türk Birliği 1983 yılının Kasım 
ayında tabelasının güvenlik güçle-
rince söküldüğü günden bu yana 
39 yıldan beri bir hak arama mü-
cadelesi veriyor. İskeçe Türk Birli-
ğinin verdiği bu mücadele, aslında 
vatandaşı olduğumuz, askerlik 
yaptığımız, vatandaşlık bağları ile 
bağlı olduğumuz ülkemiz Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türklerine bakış 

açısını da yansıtıyor.

2008 yılında AİHM İskeçe Türk 
Birliğinin kapatılma kararının yanlış buldu, Yuna-
nistan’ı bu kararından dolayı mahkum etti ve der-
neğin resmi ve yasal statüsünün iadesini açıkça 
bildirdi. Gelin görün ki 12 yıldan beri AİHM karar-
ları Yunanistan tarafından uygulanmıyor; haksızlık 
adaletsizlik devam ediyor” Görüşlerini paylaştı ve 
konuşmasını şöyle tamamladı: “Batı Trakya çok 

İftara kanaat önderleri de katıldı.

Dernek eski başkanlarından Burhanettin Hakgüder v.d. davetliler.
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güzel. Sosyal yaşantının gerisinde son derece 
üzücü durumlar var. En can alıcı olanları ekono-
mik kriz ve göç. Batı için bunlar bir beka sorunu 
olmuştur.”
BİR GÜN MUTLAKA ALACAĞIMIZA DA İNANI-
YORUM

Rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in kutlu mirası olan DEB 
Partisi olarak, yılmadan korkmadan dava için ça-
lışmaya devam ettiklerini söyleyen DEB Partisi G. 
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, “Bizler çalışırken birileri 
de rahat durmuyor. Yollarımıza taş koymaya çalı-
şanlar var, mayın döşemeye çalışanlar var. Ancak 
şunu buradan bir kez daha belirtmek isterim ki 
bizler haklarımızı almak için asla durmayacağız 
ki bir gün mutlaka alacağımıza da inanıyorum.” 
Görüşlerine yer verdi.

Meriç’in iki yakasını bir araya getirdiği için yeni 
başkan Hasan Küçük’e teşekkür eden Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümül-
cine S. Müftüsü İbrahim Şerif, “İnanıyorum ki 
Meriç’in iki yakasındaki Türkleri bundan sonra bir 
araya toplayacaklar. Gerçekten Hasan Kardeşim 
sizlerin teveccühünü kazanarak Batı Trakya Türk-
leri Dayanışma Derneğinin başkanlığına yapmak 
üzere. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Başkanımızın zor bir görevi var. Biz, Batı Trakya-
lılar olarak son yıllarda savrulduk. Bu savrukluğu 
toplamak ve bir araya getirmek başkanımızın üze-

rine düşmektedir.

Ben, müftü olarak 32 yıldan bu yana Batı Trak-
ya’da ileri gittiniz mi derseniz, ben şunu söylerim: 
Arabayı geri kaçırmamak için olduğu yerde patinaj 
yaptırmaya çalışıyoruz.

Batı Trakya’da bir göç ve kültür erozyonu var. 
Bunlar hepimizi yakıyor. ” Sözlerine yer verdi.

MİLLİ DAVAMIZ; “TÜRK” KİMLİĞİMİZDİR

Meriç’in iki yakasını bir araya getiren iftar progra-
mına katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği G. Baş-
kanı Hasan Küçük, “Biriz, beraberiz diye çıktığımız 
yolda 27 Mart’ta demiştik ki, ülkelerin fiziki sınır-
ları belli olsa da, bizim gönül coğrafyamızın sınır-
ları Meriç Nehri ile sınırlı değildir. İşte bunun kanıtı 
da Meriç’in iki yakasının bu güzide gecede iftar 
programında buluşmasıdır. Biz, sizlerle olmaktan 
mutluyuz.

Batı Trakya Türkleri bulundukları topraklara değer 
katan, üreten, nadide insanların oluşturduğu bir 
Türk toplumudur. Lozan’la emanet edilen Yunanis-
tan’da azınlıktan doğan haklara karşı milli kimlik 
mücadelesi vermektedir ve vermeye de devam 
edecektir. Batı Trakya milli davamızdır. Milli dava-
mız; inanç, ibadet özgürlüğü, hürriyetimizdir. Milli 
davamız; kültürel varlıklarımız, vakıflarımızdır. Mil-
li davamız; Türk kimliğimizdir . Batı Trakya davası 
siyaset üstüdür, siyasi partiler üstüdür. ” 
İftar sonrası Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim 
Şerif, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği G. 
Başkanı Hasan Küçük, Kozlukebir Ana Muhalefet 
Lideri Erdem Hüseyin ve Tek Rumeli Televizyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Baykal v.d. davet-
liler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 
ve Keşan Kaymakamı Cemalletin Yılmaz’ın konuğu 
oldular.  Toplantıda Keşan Belediyesi meclis Üyesi 
Tarık Uysal da yer aldı. 

Yayımlanma tarihi: 17.04.2022

İftara İzmir Şubesi Başkanı Mümin Durmuş da katıldı.
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Samsun yolculuğu 
başladı!
Samsun – Atakum Belediyesinin 19 Mayıs kutla-

malarına davet edilen ROBİS –Rodop Bisiklet ve 

Doğa Sporları Grubu bu sabah (3 Mayıs 2022) 

Gümülcine’den yola çıktı. Grup günde yaklaşık 

100 km katedip 1.300 km pedal çevirdikten sonra 

17 Mayıs günü Samsun’a varmış olacak.

İlk molayı Malkara’da verecek olan grupta Latif 

Mehmet, Ali Kayrak, Şükrü Mehmetçik ve Hüseyin 

Sadık yer almaktadır. Ekibi Türkiye hududunda İp-

sala ve Malkara belediye başkanlarının karşılaması 

beklenmektedir. Ayrıca ekibe bir çok bölgede Türk 

sporcuların da eşlik edeceği belirtilmektedir. Ekip 

ilk defa bu kadar uzun bir etaba çıkmaktadır.

Başkanlığını Latif Mehmet’in yürüttüğü ROBİS 

2015 yılında bisiklet sporu ile faaliyetlerine başladı 

ve devamında da yürüyüş sporu eklendi.

Latif Mehmet, daha önceleri yaptığı açıklamada 

ilham aldıkları sporcular olduğunu belirtmişti. 

Ankara’dan Gürkan 

Genç’in, sekiz yıl-

dan bu yana dün-

ya turuna devam 

ettiğini, Afrika’yı bi-

tirdiğini ve şu anda 

Güney Amerika’da olduğunu vurgulamıştı.

Latif Mehmet, yola çıkmazdan önce, amaçlarının 

spor yapmak, etkinlik düzenlemek ve gençleri bu 

spora teşvik etmek olduğunu belirtti.

Grupta Latif Mehmet, Ali Kayrak, Şükrü Mehmetçik 
ve Hüseyin Sadık yer aldı.

Grup, GTGB karşısında yer alan Mekan adlı işletmenin 
önünden start aldı.

ROBİS - Rodop Bisiklet ve Doğa 
Sporları grubu.
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Bayram kutlandı

Ramazan Bayramı tüm 

Türk-İslâm aleminde oldu-

ğu gibi Batı Trakya Türk-

leri arasında da bugünden 

(02.05.2022) itibaren kutlan-

maya başlandı.

T.C. Gümülcine Başkonsoloslu-

ğunda düzenlenen bayramlaş-

ma törenine; T.C. Gümülcine 

Başkonsolosu Murat Ömeroğlu 

ve çalışanları, milletvekille-

ri Burhan Baran ve Hüseyin 

Zeybek, Doğu Makedonya – 

Trakya Bölge Başkanı Hristos 

Methios ve Yardımcıları Ahmet 

İbram ve Tarkan Multaza, 

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müf-

tüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluşlarının 

başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sabık millet-

vekili Ahmet Hacıosman, Kozlukebir Belediye Baş-

kanı Rıdvan Ahmet, Mustafçova Belediye Başkanı 

Rıdvan Deli Hüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı 

Önder Mümin, belediyelerin muhalefet listeleri, 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği G. Sek-

reteri Besim İsmailbaşa, Kasadar Adnan Apti v.d. 

Y.K. üyeleri, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Der-

neği Bursa Şube Başkanı 

Ali Emin Latif’in yanı sıra 

bir çok azınlık mensubu 

katıldı.

Başkonsolos Ömeroğlu 

misafirleri kapıda karşı-

ladı ve karşılıklı bayram 

kutlaması yapıldı.

Kutlamalar daha sonra da 

Gümülcine Türk Gençler 

Birliğinde devam etti.

Doğu Makedonya – Trakya Bölge Başkanı Hristos Methios,Yardımcıları Ahmet 
İbram ve Tarkan Multaza da bayram kutlamasına katıldılar.

Bayram kutlamasına DEB Partisi tan kado katıldı. 
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Son yazı
 ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim 

BALTALI

Kadir Gecesi ve Zendel Baba Çeşmesi

Ramazan biz Müslümanların en kutsal aylarından 

bir tanesidir. Her Müslüman Ramazan ayına erişip 

Kadir Gecesi’ni ve bayramı yaşamak ister. Nedeni 

ise bu ayda yapılan ibadetlerin diğer aylara göre 

kat kat fazla ve hayırlı olmasıdır ki bunun sebebi 

de  Kurân-ı Kerim’in bu ayda Peygamberimiz’e 

inmeye başlamasıdır. Kısacası Ramazan Kur’an 

ayıdır. 

Ramazan ayı Batı Trakya Türkleri arasında da çok 

kutsal kabul edilir. Ramazan davulu için gençlerin 

heyecanlı bekleyişleri, verilen sadakalar, fitreler, 

kılınan teravih namazları  ve  toplu iftarlara kadar 

bir dizi gelenek ve göreneği de beraberinde geti-

rir bu kutsal ay. COVID-19 salgını  dolayısıyla iki 

yıldan bu yana yalnızlığa itilen, evlerine kapanan 

insanlar,  bu yıl artık normale yakın  teravih na-

mazlarını da kılmaya başladılar.

Ramazanın insan hayatı için bir başka önemi de 

erişilebirliğidir.  Ramazan aynın tarihi her yıl on 

gün değişikliğe uğramaktadır. Böylece 36 yılda bir 

aynı tarihe denk düşmektedir. İnsanoğlunun ya-

şadığı yıllar göz önünde bulundurulduğunda aynı 

tarihleri ve aynı mevsimi içeren Ramazan’ı yaşa-

ması her Müslümana nasip olmayabilir. O yüzden 

bu ayın kıymeti ve yüceliğini  çok çok iyi düşünül-

meli ve değerlendirilmelidir. 

Ramazan ayı bir çok yazara, şaire ve seyyaha 

da ilham kaynağı olmuştur ve olmaya da devam 

etmektedir.

“Recep, Şaban, derken geldi Ramazan.

Safâ geldin, Ey ayların sultânı.

Şu zalim nefsime, verme sen aman.

Safâ geldin, Ey gönlümün sultanı…”

Mehmet Akif Ersoy, yukarıdaki paragrafla karşılar 

Ramazan’ı ve duygularını aktarır tüm Müslüman-

lara.

Yahya Kemal Beyatlı

“Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı;

‘Bilinmez’i bilirler, bilseler ağlamayı…”

Dizeleriyle bu ayın gizemine önem verir. 

Faruk Nafiz Çamlıbel ise orucu diriltici bir rüzgâr 

ve İslâm’ın baharı olarak görür ve şu dizelerle 

insanlara seslenir:

“Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal 

                                                    bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin 

                                                    ufuklarına…”
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Ramazan ve Kadir gecesi hakkında bir çok anlatım 

vardır. Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi 1668 yılın-

da Edirne’deki Demirtaş köyü yakınlarındaki Meriç 

Nehri’ni bir tahta köprü vasıtasıyla geçer. 1668-

1670 yıllarında bugünkü Yunanistan topraklarını 

da gezer ve günümüze çok değerli bilgileri aktarır. 

Çelebi, bugünkü Yunanistan Devleti sınırları içinde 

yer alan Evros-Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden 

oluşan Batı Trakya’ya geldiğinde 33 köy, 45 cami, 

44 han, 9 hamam, 14 medrese, 20 mektep, 10 

kale, 1 türbe, 3 kilise, 1 saray, 11 tekke, 7 aşevi, 

3 kervansaray, 6 köprü, 12 ziyaret yeri, 8 çay-ne-

hir, 2 sebil-çeşme, 1 yel değirmeni, 1 ılıca, 1 su 

değirmeni, 1 göl ve 1 ada görür.

Eceköy’deki (Lepti) Batı Trakya’yı fetheden komu-

tanlardan Hz. Muhammed’in soyundan Ecebey’in 

türbesini ziyaret ederek güneye doğru yoluna 

devam eder. Dimetoka’ya geldiğinde ise geçtiğimiz 

yıllarda yanan ve restorasyonu hala devam eden, 

1420 yılında inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet 

Camii ve Fısıltı Hamamı  gibi Osmanlı medeniyet 

değerlerini günümüze kadar taşıyan eserleri hay-

ranlıkla izler.  

Evliya Çelebi’nin eserinden de anlaşıldığı gibi olay-

ları abartarak anlatma yeteneği vardır. Nitekim 

Dimetoka’dan sonra geldiği Vakıf köyü yakınların-

daki Çömlekçiköy’de (Lagina)  bir çeşmeden 40 

yılda bir Kadir Gecelerinde ne aktığını bizlere şöyle 

anlatır:

“Bu şehir (Dimetoka) eski bir taht merkezi 

olduğundan binlerce seçkin kişiler burada 

yatmaktadır. Biz sadece ziyaret ettiklerimizi 

yazdık. Kale altında Hasan Baba, Sofi Şâmî 

Baba, Tebrizi Baba, Mursal Baba, Gazi Ferhat 

Baba, mezarlık içinde Mollacık efendi, Ayvad 

Baba Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun.

Buradan kalkıp güney tarafına beş saat gidip 

Kara Yenli, Hisarcık, Saltık, Mandıra, Sofulu 

ve Kara Pınar köylerini geçtik. Bunlar kâfir 

ve müslüman köyleridir. Hepsi de serbest 

zeâmetlerdir. Vukuf köyüne geldik. Burada 

Ahmet Bey oğlunda misafir olup safalar ettik. 

Bu köyün dışında Zindan Baba Sultan ziyare-

ti bulunmaktadır. Oradan güneye doğru bir 

saat gittik. Açıkbaş Baba Sultan ziyaretine 

geldik. Aslında Âşık Baba Sultan dır. Etrek 

kavmi Açıkbaş Tatar  derler. Bu iki muhte-

rem zat Rum diyarına Orhan Gazi oğlu Süley-

man Paşa ile geçen kırk kişidendir. Allah’ın 

rahmeti üzerlerine olsun. Bunların savaşta 

bulundukları kâfir tarihlerinde de yazılıdır. 

Onların yanında Kadınlar Mezarı ziyareti var. 

Herkes tarafından ziyaret edilir. Buraya ya-

kın garip bir akar çeşme vardır. Kırk yılda bir 

Kadir gecesi sabaha kadar süt akar. Zendel 

Baba çeşmesi derler. Garip bir çeşmedir...”

Çelebi bu kendine has abartılı anlatımıyla müba-

rek Kadir Gecesine  çok ayrı ve gizemli bir anlam 

yüklemektedir.

Evliya Çelebi’nin Çömlekçiköy’deki (Lagina) çeşme 

ile ilgili anlatımı doğrulanarak, Yunanistan ordusu-

nun acemi birliklerine bölgeyi anlatan bir broşü-

ründe “Pardali Vrisi“ adı ile yer almıştır.

Son verirken, bu mübarek ayı böyle kökleri çok 

eskilere dayanan ve 354 yıl önce yazılmış bir 

yazı ile süslemek istedim. Yüce Allah tuttuğumuz 

oruçları kabul etsin. Kadir Geceniz ve bayramınız 

mübarek olsun.






