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Böyle bir bahçe ne kadar güzeldir?

G

eçtiğimiz günlerde AB Yüksek Temsilcisi
Borrell’in, Avrupa’yı bahçeye, dünyanın

Yine Yunanistan’da Hıristiyanların Müslümanların dini

kalanını ormana benzettiği “ırkçı” söylemleri

hayatlarına karıştığını ve müftülerini atadıklarını mutlaka

kamuoyunu epey meşgul etti. Borrell, bu konunun

biliyorsunuzdur. O halde böyle bir bahçe ne kadar

kendisine sorulması üzerine de “sıradan” bir konu

güzeldir?

olduğunu söyledi.
Daha dün Bosna-Hersek’teki Serebreniça’da
Borrell’in bu sözleri bizlere İngiltere, Fransa,

Hollandalı askerlerin koruması altında binlerce Boşnağın

Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin sömürgeci yönlerini

katledilmesine ne demeli? Yine soruyorum, Avrupa’nın

hatırlattı. Yıllarca Afrika ülkelerinin yeraltı ve yer üstü

ortasındaki böyle bir bahçe ne kadar güzeldir?

zenginliklerini sömüren ve insanları daha 1900 yılı
başlarına kadar köle pazarlarında satan bu ülkelerin, bu

Yine daha 1989 yılında Bulgaristan’da insanların

söylemlerinin yüzyılımıza da sarkması çok acı olduğu

adlarının zorla değiştirildiğini, mezar taşlarından Türk

kadar, aynı zmanda da düşündürücüdür. Demek ki

isimlerinin bile kazındığı; daha sonra da böyle bir ülkenin

bu “ırkçı” söylemler, günümüzde de hala ayaktadır ve

AB’ne alınmasına ne dersiniz? Bütün bu insan haklarının

uygulanacakları uygun anı beklemektedirler.

çiğnendiği bir bahçe ne kadar güzeldir?

Borrell’in bu “ormanını” yukarıda adı geçen ülkeler

Sayın Borrell, sizin “bahçe” olarak nitelendirdiğiniz

yaratmadı mı? Ancak “bahçe” diye nitelendirdiği Avrupa,

Avrupa, bugün maalesef, yine sizin söz ettiğiniz

gerçekten onun söylediği gibi mi?

“orman”dan daha kötüdür! Ancak bu ormanı da siz
yarattınız, oluşacak sorunları da “ırkçı” söylemlerle

Bugün Avrupa’da hala insanların kılık kıyafetlerine

gideremezsiniz!

sınırlama getiriliyorsa, böyle bir bahçe ne kadar güzeldir?
Ancak şunu da unutmayalım! Artık geçmişte sömürüp
Avrupa’yı “İslâm” tehditi altında gösterip,

tüfeyli bir hayat sürdüğünüz günleri unutunuz. Ülkeleri

Müslümanların “ezanına” dahi kısıtlama getiriliyorsa bu

aşağılamaktan ve tekrar “sömürme” fikrinin hortlamasını

bahçe ne kadar güzeldir?

teşvik etmekten vazgeçiniz! Dünya artık eski dünya
değildir. Sizin bu ormanınızda öyle vahalar vardır ki, sizin

Sayın Borrell, siz bir AB ülkesi olan Yunanistan’da etnik
”Türk” kelimesini içeren bir dernek kurulamadığını ve
var olanların da kapatıldığını herhalde bilmiyorsunuzdur.
Böyle bir bahçe ne kadar güzeldir?
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“bahçeniz”den çok daha güzeldir!

Açılış törenine YTB Başkanı Abdullah Eren, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Edirne
Valisi Kürşat Kırbıyık, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet v.d.
yetkililer katıldı.

Kapak

Yurtdışı Türkler Başkanlığının
Edirne Ofisi açıldı!
T.C. Kültür Balanlığına bağlı olarak çalışan YTB- Yurtdışı Türkler Başkanlığının Edirne
Koordinasyon Ofisi 28.09.2022 tarihinde düzenlenen törenle çalışmalarına başladı.

T

örene; YTB Başkanı

Başkanı Rıdvan Ahmet, Batı

BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin

Abdullah Eren, Edirne Valisi

Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Ahmet, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi

Kürşat Kırbıyık, Edirne

Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı,

Aylin Sekizkök ve Filibe ile Burgaz

AK Parti milletvekili Fatma Aksal,

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan

Başkonsolosları, Kırcaali Müftüsü

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan

Ahmetoğlu, Gümülcine Türk

Basri Eminefendi, Kırcaali’den Ömer

Tabakoğlu, Gümülcine ve İskeçe

Gençler Birliği Başkanı Sedat

Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki

Müftüleri İbrahim Şerif ve Mustafa

Hasan, Dimetoka Müslümanları

Ahmet’in yanı sıra diğer davetliler

Trampa, Kozlukebir Belediye

Derneği Başkanı Süleyman Macır,

katıldı.
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YTB Edirne Koordinasyon Ofisin

Dışişleri Bakanlığımızın

aynı zamanda boş bırakmamamız

açılmasından sonra, Başkan

başkonsolosluk ve konsolosluk

gerektiğini bizler görmüş olduk.

Abdullah Eren günün anlamını içeren

sayıları belirli

bir konuşma gerçekleştirdi.

coğrafyalarda
inanılmaz

Çok özel ve güzel bir günde

şekilde arttı.”

bulunduklarını, YTB Başkanlığı

Görüşlerini

olarak yurtdışında yaşayan

ifade etti

vatandaşlara, soydaş akraba

ve YTB

topluluklara ve uluslararası

Koordinasyon

öğrencilere yönelik faaliyetler

Ofisinin neden

yürüttüklerini belirterek konuşmasına

Edirne’ye

başlayan Eren,

kurulduğunu
şöyle anlattı:

“YTB’nin ortaya çıkması, ihdas
edilmesi, şüphesiz büyük bir

“Hepimizin

stratejinin parçası; zira devletimiz

kalitesi arttı. Bu

Sayın Cumhurbaşkanımız,

süreç içerisinde

başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı

devlet olarak,

dönemi ve dış politikanın bir

ilgili kurumlar

paradigma değişime, kültürel ve

olarak bizler

eğitim diplomasisi anlamında bir

de öğrendik.

atılıma girişti. 2007 yılında Yunus

Neyi öğrendik

Emre Enstitüsü kuruldu, 2010

aynı zamanda?

yılında YTB ihdas edildi, TİKA ciddi

Büyük bir devlet olabilmek için

bir şekilde projelerinin kapsamını

bölgesel aktör, bölgesel düzenin

Bunların başında, YTB zaviyesinden

arttırdı, diğer taraftan Maarif Vakfı

kurucuları arasında olup, küresel

baktığımızda yurtdışındaki

kuruldu, dış temsilciliklerimiz,

aktör olabilmek için belli alanları da

vatandaşlarımız geliyor. Biz,

YTB Başkanı Abdullah Eren.

kurum olarak, bizlere çizilen, Sayın
Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu
misyon çerçevesinde, nerede bir
vatandaşımız varsa biz orada
çalışmaya gayret ediyoruz.
Tabi yurt dışındaki vatandaşlarımızı
yalnız bırakmamaya gayret
ediyoruz. İnsan odaklı bir yaklaşım
içerisinde, onların yanlarında
olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda, Edirne bizim için çok
önemli. Yurtdışı vatandaşlarla ilgili
ne alâkası var diye sorabilir bilmeyen
Kozlukebir Bld. Bşk. Rıdvan Ahmet, İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, GTGB
Başkanı Sedat Hasan ve YTB Başkanı Abdullah Eren.
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bir kişi. Onun cevabını da hemen
verelim.

ülkesi. Evlâd-ı fatihanın, Rumeli’nin

Aslında Edirne, halen Balkanlar’ın

Yurtdışından vatandaşlarımız

Anadolu’nun bir uzantısı olduğunu

kültür başkenti. Dolayısıyla böyle

Türkiye geldiklerinde ilk karşılayan

coğrafi olarak baktığınızda

bir şehirde; Batı Trakya’da,

şehir burası. Giderken de onlara

görüyorsunuz, kültürel olarak da

Bulgaristan’da, Romanya’da,

“Hoşçakalın ve seneye tekrar

zaten görüyorsunuz ki onu zaten

Karadağ’da, Makedonya’da,

bekliyoruz” diyen şehirde yine

söylemeye gerek yok. Bu bakımdan

Bosna-Hersek’te, Sırbistan’da

Edirne. Kapıkule Sınır

faaliyet yürüten, eğitim

Kapısından her sene

kültür faaliyetleri yapan,

bir buçuk milyona yakın

insanımızın yanında olmaya

insanımız Avrupa’dan

çalışan YTB’nin olmasında

arabalarına yüklerini,

fayda var diye düşündük.

çoluğunu çocuğunu,

YTB Ofisini kurmaktaki

akrabasını alarak giriş

ana motivasyonumuz

yapıyor ve Türkiye’de bir bir

Balkan coğrafyasıyla

buçuk saat vakit geçirdikten

Edirne üzerinden, Edirne

sonra da Avrupa’ya

Ofisimiz üzerinden,

dönüyor. Yurt dışından

inşallah, buradaki hem

gelen vatandaşlarımızın

derneklerimizi, yerel sivil

turist olarak da

toplum kuruluşlarımızı işin

Türkiye’de bıraktıkları,

içine katarak çok daha

aynı zamanda ekonomi

verimli işbirliği yapmak ya

çıktıya baktığımızda da,

da yapabilmek.

yurt dışından gelen diğer

Malumunuz, uluslararası

turistlerden daha fazla katkı

öğrencilere burs aldırıyoruz.

sağladığını, tüm katkıların

Şu anda Türkiye’de 16.000

yanında görmüş oluyoruz.

uluslararası öğrencimiz

Dolayısıyla insanlarımızın
bu yolculuklarında

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif.

var. Her yıl dünyanın
181 ülkesinden başvuru
alıyoruz. Hemen hemen

yanlarında olmaya gayret
ediyoruz. Kapıkule Sınır Kapısında

biz, Balkanlar’a yönelik yürüttüğümüz

öğrencimiz olmayan ülke yok

son dört yıldır, Edirne Valiliğimizin

faaliyetleri de yürütürken hem

gibi. Portoriko’dan Kostarika’ya,

desteğiyle, hemen gümrük alanının

fiziki olarak biraz daha yakın

Belize’den Bolivya’ya, Panama’dan

yanında, 3600-4000 m2 bir bölgede

olmak istedik, hem biliyoruz ki

Filipinler’e ki dün Filipin büyükelçisi

vatandaşımızı karşılama - uğurlama

Edirne bir Balkan şehri olması

benim misafirimdi, önceki gün de

organizasyonu yürütüyoruz ve bir

hasebiyle, Balkanların çok farklı

Panama büyükelçisi ve Salvador

dinlenme alanı da oluşturduk. Bu

ülkelerinden gerek soydaşlarımızın;

büyükelçisi… Türkiye’nin siyasi

kapsamda insanlarımız Edirne’yi

Bulgaristan’daki, Yunanistan’daki,

ve ilişkilerinin yeni gelişmeye

zaten çok seviyor. Biz de Kapıkule’de

Makedonya’daki, Kosova’daki,

başladığı ülkelerle halen 30 öğrenci

yaptığımız bu çalışmayı daha

Romanya’daki Türklerin, gerek

üzerinden ciddi bir hareketliliğimiz

verimli, daha sürekli, içeriğini daha

akraba toplulukların sık gidip

var. Diğer öğrencilerimizin de

zenginleştirerek devam etmek

geldiği ki üniversite rektörümüz

yakın coğrafyadan, Balkanlar’dan

üzere, aynı zamanda kalıcı olmayı

burada, üniversitemizde 4500

geldiğinizi düşünürsek, bizim Türkiye

düşünmüştük.

öğrencinin olduğunu ki kendisinden

Bursları dışında da Edirne’de

Türkiye aynı zamanda bir Balkan

de bunları bu akşam dinleyeceğiz.

Balkanlar’dan gelen öğrenci
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hareketliliği olduğunu düşünürsek,

dönemden geçiyoruz; sadece

özveri ortaya koydular. Yakın

bu kapsamda bu öğrencilerle

uluslararası siyaset açısından değil,

coğrafyamızda da bunun faydalarını,

daha yakından temas etmek için

uluslararası sistemin tüm kurumları

ilerlemeleri ve katedilen mesafelerin

Edirne Ofisiyle Edirne’de olmamız

ki iktisadi, toplumsal tüm kurumları

mutluluğunu hepimiz birlikte

gerektiğine çok daha kani olduk. Bu

gibi bir belirsizlikten geçiyoruz. Bu

yaşıyoruz” Görüşlerine yer verdi.

kapsamda, aslında bu birkaç yıldır

belirsizliklerin yaratmış olduğu bir

zihnimizdeydi, ama ben burada
sizlerin huzurunda Sayın Valimiz
Kürşat Bey’e hususi teşekkürlerimi
arz etmek isterim. Kapıkule yaz
aylarında çok yoğun. Bizim bütün
gündemimizi almaktadır. Buradaki
bütün kurumlarımız, başta valiliğimiz
olmak üzere konuyla ilgileniyor.
Biz de ilgilenmeye gayret ediyoruz.
Bu kapsamda bir ziyaretimizde
bu düşüncemizi açınca hemen
sağolsunlar en uygun yerlerden bir
tanesini bizlere tahsis ettiler. Biz de
çok hızlı bir şekilde koordine olarak,
bugün bu açılışı gerçekleştiriyoruz.
Bugüne kadar Balkanlar’da yüzlerce
projeyi hayata geçirdik. Binlerce
öğrenciye burs verdik. Ben, en
son Sayın Cumhurbaşkanımızın
Bosna-Hersek, Sırbistan ve

Trakya Üniversitesi öğrencisi Batı Trakyalı Batuhan Hasan

Hırvatistan ziyaretlerine iştirak
ettim. Bu ziyaretle hakikaten

güvensizlik var tüm dünyada. Bunu

Açılıştan sonra misafirler onuruna

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın

siyaseti takip eden herkes takdir

Meriç Nehri kıyısında yemek ikram

liderliğinde Balkan ülkeleri için

edecektir. Bu kapsamda Türkiye

edildi. Yemeğe çok sayıda davetlinin

çok büyük bir istikrar unsuru.

yapmış olduğu çalışmalarla, sadece

yanı sıra Trakya Üniversitesinde

Türkiye’nin Balkanlar’daki gücü,

Türkiye için değil, yakın coğrafyası

v.d. okullarda okuyan uluslararası

varlığı, anlamı, büyükelçiliklerimizin,

için de istikrar unsuru. Bunun en

öğrenciler de katıldı. Yemekten sonra

başkonsolosluklarımızın ve TİKa’nın,

başında tabii ki Balkanlar geliyor…”

ise duayı Gümülcine Müftüsü İbrahim

Yunus Emrenin, YTB’nin, Maarif

“Türkiyenin son yirmi yılda katettiği

Şerif yaptı. Geceye ayrıca üniversite

Vakfının, Kızılay’ın v.d. sivil toplum

paradigma değişiminin, bölgede

eğitimini Trakya Üniversitesinde

kuruluşlarımızın, hepimizin yapmış

yaşanan gelişmelerin, ilerlemelerin

sürdüren Batı Trakyalı Batuhan

olduğu çalışmalar, Balkanlarla

çok önemli olduğunu belirten Edirne

Hasan da çaldığı ve söylediği

Türkiye’yi hem birbirine bağlıyor,

Valisi Kürşat Kırbıyık, “Bu noktada

türküler ile renk kattı.

hem de bugün küresel siyasetin,

Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği

uluslararası konjonktürün olağanüstü

vizyon doğrultusunda Devletimizin

yüklere çok açık olduğu bir

tüm kurum ve kuruluşlarının,

dönemde, çünkü hakikaten öyle bir

YTB’nin, Dışişleri Bakanlığımız,

dönemden geçiyoruz, bir belirsiz

büyükelçiliklerimiz müthiş bir
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KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ - ATASÖZLERİMİZ

ATASÖZLERİMİZ*
1-

Bir adım geri giden iki adım

22-

zararı dokunur.

ileri gider.
2-

Bir bulut ile kış olmaz.

3-

Beylik kaşık aşsız, kargir

Bir fenanın yedi mahalleye

23-

Olacak olur, çar ve naçar,
ister geniş tut, ister dar.

bina taşsız olmaz.

24-

Ummadığın taş araba devirir.

4-

Bülbülün çektiği dili belasıdır.

25-

Baba, bir hırsız tuttum;

5-

Borçtan korkan kapısını

-

Al da gel.

geniş açamaz.

-

Gelmiyor.

6-

Borçlunun duacısı alacaklısıdır.

-

Bırak ta gel.

7-

Tek kürekle mehtaba çıkılmaz.

-

Salmıyor.

8-

Çalma elin kapısını,

-

Desene: O beni tuttu!

çalarlar kapını.

26-

Baba mirası yanan mum gibidir.

9-

Çocuk büyür, deli uslanmaz.

27-

Baskısız tahtayı yel alır;

10-

Dertsiz kul olmaz.

11-

Derdini saklayan derman

yel almazsa sel alır.
28-

üzüm yemeğe yüzün olsun.

bulamaz.
12-

Hastaya bakmaktan hasta

29-

Bacası eğri olanın dumanı

Bakarsan bağ olur,
bakmazsan dağ olur.

olmak yektir.
13-

Bağa bak üzüm olsun,

30-

İslâm’ın şartı beş, altıncısı
insaf demişler.

doğru çıkar.
31-

İstanbul’un yangını

14-

Ummadığın çotuk araba devirir.

15-

Oğlan doğuran övünsün,

olmasa, evlerin eşiği altından

kız doğuran dövünsün.

olurdu.

16-

Öksüz olanın bağrı yağ
bağlamaz.

17-

32-

İnsan ikrarından, hayvan
yularından tutulur.

Üzümün çöpü var,
armudun sapı var.

*Edirne - Milli Gazete/5 Nisan 1929.

18-

Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

*Edirne - Milli Gazete/19 Şubat 1929.

19-

İki el bir baş içindir.

*Edirne - Milli Gazete 28 kânunsani 1929.

20-

Islanmışın yağmurdan
pervası olmaz.

21-

İşini bilen, aşını bilen fakir
olmaz.
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İnfografik
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.
Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

AA.
Yaş Otuz Beş
Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Rodop Rüzgârı - 8

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.

Araştırma

İtalya -Yunanistan Savaşı
ve
Azınlıktan şehit düşenler
Öğr. Burhan EFRAİM

28

Ekim 1940 - 6 Nisan 1941 tarihleri

geçerek, ayın sonlarında Arnavutluk topraklarına kadar

arasında İtalya ve Yunanistan arasında

ilerledi. Altı ay boyunca, 16 yetersiz silahlanmış Yunan

meydana gelen savaştır.

tümeni, Arnavutluk’ta onlarınkinden çok daha üstün

İtalya, 28 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’daki İtalyan

teçhizata sahip 27 İtalyan tümenini, 6 Nisan 1941’de
Alman ordularının saldırısına kadar durdurmayı başardı.

büyükelçisi aracılığı ile, Mussolini’nin askerleri için
serbest geçiş talebini iletti. Talepte, İtalyan birliklerinin

Yunanistan’a karşı gerçekleşen İtalyan saldırısı ile

önemli stratejik pozisyonlara girmesine veya işgaline izin

birlikte, bölgemiz insanı da kendilerini savaşın içinde

verilmesi isteniyordu.

buldu. Yunanistan – İtalyan savaşının başladığı 28 Ekim
sabahı Batı Trakya’da da seferberlik hemen başladı ve

Yunan lideri İoannis Metaksas, Mussolini’nin talebine

hızla tamamlandı. Gümülcine’de hazırlanan 29. Alay

şu kelimelerle karşılık vermiştir: “Bu, savaş demektir”.

aynı gün cepheye gönderildi. Cepheye gönderilen 29.

Yunan radyosu, 28 Ekim sabahı Metaksas’ın yanıtının

Alay’da bir çok soydaşımız da vardı. Batı Trakya’nın diğer

daha basit bir şekilde “Όχι” yani “Hayır” olarak

bölgelerinden de gönüllüler yavaş yavaş toplanmaya

bildirmiştir. Yunan diktatör Metaksas’ın Mussolini’nin

başlıyordu.

ültimatomunu reddetmesi üzerine, dağlık Yunanistan -

Savaşa ilk günden itibaren gönderilen 29. Alay da kasım

Arnavutluk sınırından 140.000 İtalyan kuvveti aynı sabah

ayının ilk günlerinden itibaren çatışmalara aktif bir şekilde

saat 05.30’dan itibaren Yunan topraklarına girmeye

katıldı. 29. Alay’ın çatışmalara katılması ile ilk şehitler de

başladı. Harekâtın ilk günlerinde İtalyanlar Yanya’ya

verilmeye başladı.

30 kilometre mesafede bulunan Kaloma Nehri’ne
kadar ilerlediler. Fakat, İtalyan birliklerinin ilerleyişi

Aşağıda verilen listede bölgemizden 28 Ekim 1940- 6

beklenmedik bir direnişle karşılaşarak 2 Kasım’da durdu.

Nisan 1941 arasında Arnavutluk cephesi başta olmak

İtalyanlar 6 Kasım’dan itibaren ise savunma pozisyonuna

üzere verilen bir çok şehitten Yunan askeri kayıtlarında

geçmiş bulunuyordu. Bu arada seferberliğini tamamlayan

bulabildiğimiz 47 kişinin bilgileri verilmektedir.

Yunan ordusu, 10 Kasım’da tüm cephede karşı saldırıya
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GENÇ
BAKIŞ

Emre İBRAM
Ankara Üniv.
Yüksek Lisans
Öğrencisi

Ev
“Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir.”

E

v nedir? Dört duvarı

Bazen insanların birden çok evinin olduğunu görürüz.

ev yapan şey nedir?

Birinden kalkıp diğerine giderler. Aslında mekan değişse

Kimler ev sahibi

de insanın tek bir evi vardır. Nereye giderse gitsin o evi

olabilir?

hep yanında götürür. Gurbette de olsa herkes kendi

Bazen gidecek bir yerimiz

sılasını içinde taşır.

olsa da evsizizdir. O zaman
evsizler gidecek bir yerleri

Ne kadar uzağa gidersek gidelim eğer bir evimiz varsa

olmadığı için evsiz değildir.

mutlaka oraya döneriz. Ne kadar uzağa gittiğimizin,
ne kadar uzun süre evden uzak kaldığımızın bir önemi

İnsanlar ev(ini) arar. O ev

yoktur. Bunlar insanı evinden koparamaz. Söylemlerin

insanın en derinliklerindedir.

de pek bir önemi yoktur. İnsan dönüp dolaşıp nereye

Bu yüzden evlerin kapıları hep “içeriye” açılır. Eşikten

geliyorsa evi orasıdır.

girerken lüzumsuz her şey dışarıda kalır. Mecburen
yanımızda getirdiklerimiz eve girse de hemen kapı dibine

Evlerin misafiri çok olur. Kimi geçerken uğrar, kimi

bırakılır, çıkarken alınır.

yemeğe gelir, kimi de yatıya kalır. Gün olur hepsi gider.
Evin yerlisi ise çok azdır. İnsanlar aynı sofrada otursalar

Ev alınır, kiralanır, satılır derler. Aslında ya ev

da aynı evi paylaşmayabilir. Ancak aynı sofrayı kuranlar

sahibisinizdir ya da evsiz. Ama asla bir evde kiracı

o evin yerlisidir. Sabah aynı rüyayla uyanmasalar

olamazsınız. Çünkü kiracı “kendi” evinde değildir. Kendi

da gece aynı rüyayı görmek için uyuyanlar aynı evi

olmayanın evi yoktur.

paylaşabilir.

Her ev içeriye açılır, ama aynı zamanda her ev dışarıdan

Dört duvarı ev yapan, hatta dört duvarsız ev olan

gelecek temiz havaya, gün ışığına muhtaçtır. İnsan

şeyler vardır. Bazen bir anne, bazen bir eş, bir çocuk

evini kendi yapar da bir başına evde kalamaz. O evde

veya başka bir şey. Evi ev yapan o şey giderse Sezai

mutlaka birileri olmalıdır. Ev insanın nefes alabildiği

Karakoç’un dediği gibi

yerdir. Evde nefes nefese kalan birileri yoksa orası ev

“herkes salonda toplansa da kimse evde değildir.”

değildir. Bu yüzden evinize kimseyi almazsanız ev sahibi
de olamazsınız.
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Haber

Milletvekili Zeybek, İskeçe Azınlık Lisesinin bina
sorununu tekrar gündeme getirdi!

E

ğitim ve Din İşleri, İç İşleri,

Hükümeti’nin kararıyla, aynı caddede

Ulaştırma ve Alt Yapı

üzerinde işlev gören ek bir bina yapıldı.

Bakanlıklarına

Bu yeni sınıflar, okulun ihtiyaçlarını
karşılamak ve iki vardiya (sabah ve

KONU: “İskeçe Azınlık Ortaokul

öğleden sonra) çalışmak zorunda

Lisesinin bina sorunu”

kalmamak için kurulmuştur.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na,

2019 yılından günümüze kadar öğrenci

İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesinin bina

sayısının çok dersliklerin yetersiz

sorununu ve fiziki koşulları ile ilgili

olması nedeniyle Yeni Demokrasi

tekrar tekrar sunulan soru önergeleri ve

hükümeti yeni bir karar çıkartıp okulu

yapılan müdahalelerden sonra, okulun

tekrar vardiyalı eğitime geri dönmeyi

yeni bir bina ihtiyacının her zamankinden daha gerekli

öngörmüştür. Ancak öğrencileri birkaç metrekareye

olması nedeniyle konuyu tekrar gündeme getiriyoruz.

yığılmalarını yasaklayan koronavirüs pandemisi,
yeni güvenli okul inşaatı talebini bir zorunluluk haline

Söz konusu okula yeni öğretim yılında 100’ün üzerinde

getirmiştir. Bununla birlikte, 19. yüzyıla ait bir binanın

yeni öğrenci kaydı yapılmıştır bu durumda öğrenci sayısı

fiziki koşullara uygun olmadığı,eğitim koşullarına

600 ü aşmış bulunmaktadır. Okul son yıllarda sabah

uygun bir ortam sağlayamaması yanısıra ciddi güvenlik

ve öğleden sonra olmak üzere zorunlu olarak vardiyalı

sorunları bulunmaktadır.

eğitim uygulamaktadır. Binanın hem okul hem sınıf
bazında yetersiz olması ihtiyaçları karşılayamamaktadır

Bu nedenle okul encümen heyeti, geçiçi bir çözüm olarak

bu tarz ilkel eğitim koşulları diğer Avrupa ülkelerinde

Azınlık Ortaokul-Lisesi nin ek binasına prokat sınıfların

kesinlikle karşılaşmadığımız koşullardır.

yerleştirilmesini onaylamak üzere İskeçe Belediyesi’ne
başvurdu. Ancak İskeçe Belediyesi, hiçbir gerekçe

İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesinin 1965’te kurulduğunu

göstermeden talebi reddetti.

tekrar vurgulamak gerekir. 1968’den bugüne kadar,
Hatzıstavrou 10 Caddesi’ndeki bina halen bu amaçla

İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesinin yeni bir bina ihtiyacı

kullanılmaya devam edilmektedir. 19. yüzyıldan kalma

sorunu, Trakya’nın Kalkınması için Partiler Arası

bina, önce tütün mağazası ve daha sonra Kız Lisesi

Komite’nin Kararında, hem SİRİZA partisi hem de Yeni

olarak işlev gördü.

Demokrasi partisi tarafından sunulan sonuç bildirgesinde
vurgulanarak gündeme getirilmiştir.

Okul bina yaşı nedeniyle tehlikeli olması yanısıra, eğitim
ve öğretim acısından da uygun değil ihtiyaç bulunan

Yüzyıla ait yapı halen okul binası olarak kullanıldığından

laboratuvar odaları okul bahçesi gibi alanlara altyapı

genel anlamda mekan olarak eğitim koşullarına uygun

olarak uygun değil. 2017 yılından bu yana, SİRİZA

olmadığından örnek olarak küçük bir avluya sahip
Rodop Rüzgârı - 13

olduğundan.
Dersliklerin yetersiz sınıf
mevcutlarının kalabalık
olması özellikle koronavirüs
pandemisi nedeniyle yaşanan
zor koşullarda öğrenci
nüfusunu korumak zorunlu hale
geldiğinden.
İskeçe Azınlık Ortaokul

Meslekte yeniler

Diş Hekimi Fatma Adem
çalışmalarına başladı

D

iş Hekimi Fatma
Adem, KurcalıLikion köyünde

açtığı muayenehane ile bölge

Lisesi, bölgedeki tek azınlık

insanımıza hizmet etmeye

ortaokulu olduğundan, okul

başladı.

seçme hakkının sağlanması
ve azınlık öğrencilerinin eğitimi

Diş Hekimi Fatma Adem’in

desteklenmesi gerektiğinden.

muayenehanesinin açılışı

İlgili Bakanlara Sorulur :

Kurcalı Din Görevlisi Ahmet
Babaemin tarafından okunan

İskeçe Azınlık ortaokul Lisesi’nin

dua ile yapıldı.

Diş. Hek. Fatma Adem

düzgün işleyişini sağlamak ve
öğrenci nüfusunu rahatlatmak
için planlarınız nelerdir?
İskeçe AzınlıkOrtaokul Lisesi’ni
barındıracak eğitim koşullarına
uygun yeni bir okul binasının
inşası için gerekli prosedürleri
başlatmayı düşünüyormusunuz?
Hem Okul binasının eski
oluşundan hemde pandemi
koşullarından öğrencileri
ne şekilde korumayı
planlıyorsunuz?

Diş. Hek. Fatma Adem, kardeşi Dr. Ayşe Adem, kardeşi Yunusemre Adem,
Kurcalı Din Görevlisi Ahmet Babaemim ve Fatma Adem’in eşi
Dr. Akif Mehmet

Geçiçi bir çözüm olarak
Azınlık Ortaokul Lisesi’nin

Törene Kurcalı köylüleri ve etraf köylerden insanlarımız katıldı.

ek binasına yedek Prokat
dersliği yerleştirilmesi veya

Fatma Adem, 2007 yılında kendi köyündeki Kurcalı - Likion Azınlık İlkokulunu,

yeni bir bina tahsis etmeyi

2013’te Gümülcine’deki Celal Bayar Lisesini tamamladı. 2018 yılında Konya

düşünüyormusunuz?

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2019’da
diplomasını tanıttı. Ekim 2022’de kendi muayehanesini açtı.Fatma Adem aynı

İskeçe SİRİZA Milletvekili

zamanda Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda da birinci
olmuştu.

Hüseyin Zeybek
Bizler de genç kardeşimize yeni işinde başarılar dileriz.
Rodop Rüzgârı - 14

Tripoliçe Çıkmazı

T

arih sayfaları neleri saklamaktadır içerisinde,

yüzyıl tarihine bakılırsa eğer, yaşanan acıları,

açıp okumalı, ama tek taraflı değil,

katliamları, soykırımları anlatmaya sayfalar yetmez...

karşılaştırarak... Arşiv belgelerinin içerisinde pek

1821 Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık

çok gerçek gizlidir, belgeler ortaya döküldükçe tarihin
gizemi de yavaş yavaş

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

gün yüzüne çıkar...

Empoze edilen mi,
yoksa tozlu sayfalar
arasında ortaya çıkmayı
bekleyen mi gerçektir?
Bir insanın taşıdığı
kimlikten gurur duyması
kadar doğal ne olabilir
ki? Lakin bazen

Dr. Pervin
HAYRULLAH

empoze edilen bilgiler
manipülasyona uğramış
olabilir.

süreci için önemli bir tarihtir. Lakin, aynı zamanda çok
önemli bir katliamın, hatta, bir soykırımın tarihidir. 1821
yılında Yunan isyanı başlamıştır. Tabi bunun öncü
hareketi 1814 Filiki Eterya’nın kuruluşudur. Yunan
isyanı, ayaklanma ve akabinde, Peloponisos/Mora
Türklerinin modern Avrupa’nın gözleri önünde sistematik
bir şekilde katledilmesi ya da soykırıma uğraması.
Görgü tanıkları, Yunan ayaklanması sırasında Mora
Türklerinin açlık ve ölümle mücadele ettiğini aktarır.
Mora’nın merkezi Tripoliçe’de gerçekleşen katliam ise
büyük bir dramdır/soykırımdır. Modern Avrupa’nın gözü
önünde işlenen bu insanlık suçuna yirminci yüzyılın
sonlarında Bosna Müslümanları da maruz kalmıştır.
Aslında kim barbar diye sormak hiç de abesle iştigal
olmaz... Gerçekten, kimdir barbar olan?

Türkler tarihlerindeki en büyük dramlardan birisini Mora
Çok defa duymuş olabilirsiniz, “Türk gibi kaldım,”, “Barbar

– Tripoliçe’de yaşamışlardır. Balkan Savaşları sürecini

Türkler!” ya da atalarımıza hakaret içeren pek çok başka

ise apayrı ele almak gerekir. Eğer yaklaşık beş milyon

ifadeyi...

Türk bu süreçte yok olup gitmişse, manipüle edilmiş

Halbuki biraz tarih sayfaları üzerindeki tozu üfleyince

tarih kayıtlarının, gerçek, objektif tarihçiler tarafından

gerçekler gün ışığına çıkıveriyor hemen...

yeniden incelenmesi gerekir.

Türk Irkının, Türk Milletinin hoşgörüsü, kadirşinaslığı çok

Fakat, reddedilemez bir gerçek vardır ki, 1821 Yunan

az millette bulunur. Sıcakkanlı, duygusal bir millettir, bizim

isyanında Türker vahşi cinayetlere hatta soykırıma

milletimiz, bir o kadar da gurur duyulacak bir tarihimiz

maruz kalmışlardır. Bunun ötesinde malvarlıkları ve

vardır.

vakıfları yağmalanmış, bir anlamda, kültürel soykırıma
da uğramışlardır.

Bugün tarihi Osmanlı topraklarında pek çok devlet/çik
ortaya çıkmışsa bu atalarımızın hoşgörüsünün bir delilidir.

Bugün bizlere düşen ise Türk olmaktan gurur

Halbuki modern tarihe, yani ondokuzuncu ve yirminci

duymaktır...

Rodop Rüzgârı - 15

Albüm

5. Batı Trakya Türkleri Kurultayı
İstanbul
16-17 Eylül 2006

2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Kurultay’a gelişte Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği G. Başkanı rahmetli Erol Kâşifoğlu karşıladı.

lletvekili Haluk
İbrahim Şerif, CHP mi
Gümülcine S. Müftüsü
Halit Habipoğluı,
Koç, ABTTF Başkanı
al. v.d.
Prof. Dr. Mümtaz Soys
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Emihiye Başkanı Mehmet
Dönemin Hemetli Na
cahit
Belediye Başkanı Mü
noğlu ve Mustafçova
Dükkancı v.d.

Kurultaya rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent
ile eşi Işık hanım da katıldılar.

ttin
ki G. Başkanı Burhane
Kurultaya BTTDD es
Bekir
riç Derneği Başkanı
Hakgüder, Güney Me
aşlar katıldı.
Mustafaoğlu v.d. soyd

Kurultaya Rodop Rüzgarı gazetesi sahibi İbrahim

Dolmabahçe Camii

Baltalı, rahmetli Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve rahmetli
öğretmen Naim Kazım da katıldı.

5. Batı Trakya Türkleri Kurultayı’na katılan Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri.
Rodop Rüz-

Konuk yazarlar
BALKAN’DAN ÇANAKKALE’YE - 2
Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

(Vardar Gibi Gostivar’da Doğdular…
Vardar Gibi Coşarak Gittiler…):

G

”OSTİVAR”LI ŞEHİT ŞABAN SÜLEYMAN

şehirlerle doludur Balkanlar…

“GOSTİVAR-DEBREŞE”Lİ ŞEHİT ŞERİF

Bu şehirlerden hangisinin ismini işitseniz, gönül teliniz

DEHARİ

titrer…

“GOSTİVAR”LI GAZİ SİNAN

Üsküp, Filibe, Razgrad, İskeçe, Dedeağaç,
Saraybosna…

“GOSTİVAR”LI GAZİ DEMİR
Sofya, Eski Zağara, Nevrokop, Gümülcine, Serez,
“GOSTİVAR”LI GAZİ İBRAHİM

Kavala…

Balkanlar…

Ohri, Radoviş, Usturumca, Kalkandelen, Manastır,
Kırçova…

Gazi topraklar…
Gönül teliniz aşk ile titrer bu şehirleri duyunca…
“Î’lâ-yı kelimetullah” uğruna Vardar’a, Tuna’ya, Drina’ya,
Meriç’e, Buna’ya veya Sava boylarına “her bahar kutlu bir

Çünkü aşk ile, şehit kanıyla, ezan sesiyle yoğrulmuştur

koşu” tutturanların menzili olan vatan…

bu şehirlerin hamuru…

Gönül harcıyla kurulmuş kadim şehirlerin diyarıdır

İşte bu şehirler güldestesinin bir gülüdür Gostivar…

Balkanlar…
“Misafirperver” anlamına gelip gelmediği tartışılsa da,
“Hüner, bir şehir bünyâd etmektir,

Gostivar’ı görenler bu şehrin adının bu kelimeden
geldiğine kâni olurlar… Oysa hem bu şehir (sonuna

Reayâ kalbini âbâd eylemektir…”

eklenen “-var” ekiyle), hem de yakınındaki bazı köyler,
isimlerinde iki bin yıllık bir maziyi taşırlar belki de…

diyen Fâtih Sultan Mehmet’lerin ve aynı rüyayı gören
daha nice sultanın kubbe kubbe, köprü köprü inşa ettiği
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Nice gencini, cenge gönderdi Gostivar ve köyleri…

Yüzyıllar boyunca sipahî olarak, piyade olarak, komutan

döneminde yapılmıştır. Zorla İslamlaştırma iddialarına

olarak, ama her seferinde de “kahraman” olarak sayısız

Şeyhülislam tek bir ayet-i kerîme ile cevap verir idi: “Lâ

gencini gönderdi serhat boylarına Gostivar…

ikrâhe fîd dîn!…” İşte dedem, bu anlayışla şanlı bir miras
bırakanlara bir vefa borcu ödemek için gitti!…”

Yüzyıllarca…
Gostivar, Şaban Süleyman’ı yetiştirdi ve gönderdi
Fatih’in emriyle İsa Bey’in yaptırdığı Böğürdelen kalesine,

Anadolu’ya…

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın şehadet şerbetini içtiği
Salankamen’e, Avrupa’nın hayranlıkla “muhteşem”

Öyle bir yiğit ki…

unvanını verdiği Sultan Süleyman’ın kalbini bıraktığı
Zigetvar’a, Üsküp’te Alaca Cami bahçesindeki Deli Paşa

“Git!” dedilerse de dönmeyi kabul etmedi köyüne…

türbesinde medfun bulunan kahramanın şehit düştüğü
Niş kalesi önlerine…

Sinan ve Demir adlı kardeşlerini de götürdü…

Nice kahraman gönderdi Gostivar…

Amcasının oğlu İbrahim Çavuş’u da götürdü…

Diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi…

Kadim başkent İstanbul, Selimiye Kışlası ve daha nice
cephe…

“Debreşe”li Şerif Dehari’yi gönderdi…
Şaban Süleyman’ın götürdükleri, “gazi” olup göndü
Yemen’de mi Filistin’de mi şehit düştüğünü

Gostivar’a… Yıllar yıllar sonra… Nice cephelerden

yıllarca bilemedi torunları… Yıllar sonra öğrendiler

sonra… 1922-23’te döndüler… Hem kendi ahiretlerine

Çanakkale’den “irtihal ettiğini” (göçtüğünü) cennete… Ya

bir gurur vesilesi kazandılar, hem de nesillerine “gazilik”

18, ya da 19 idi yaşı! Şehit düştüğü cepheler, “15’lileri” de

şerefini bıraktılar miras olarak… Bu ulvî “gazilik” unvanını

görmüştü…

aldıkları topraklara döndüler yıllar sonra…

“Hey onbeşli on beşli

Ama, “Gostivar”lı Şaban Süleyman, “Şehit” oldu kaldı
yüreğinin bir parçası olan topraklarda…

Tokat yolları taşlı
“Gostivar”lı Kahraman evlatlar…
On beşliler gidiyor
Vardar Gibi Gostivar’da Doğdular,
Kızların gözü yaşlı…”
Vardar Gibi Coşarak Gittiler…”
Köyde temsilî bir mezar taşı dikildi… Ruhuna Fâtihâ’lar
ulaşsın diye…

Şehit olup kaldılar…

Ama onun şehit bedeninin en anlamlı mirası şu: Bugün

Gazi olup döndüler…”

bile torunları “Neden gitti?” sorusuna şu anlamlı cevabı
veriyor:
“Dünya tarihinde 5,5 asır hoşgörülü bir sistemle

Allah onlardan razı olsun…
https://www.maarifinsesi.com sitesinde yayımlanmıştır.

yönetim kuran Osmanlı için gitti… Birçok kilise Osmanlı
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Yeni çıkan kitaplar

GÜMÜLCİNE SANCAĞI
1879 – 1912 ADLI KİTAP
YAYIMLANDI

M

ahir Aydın’ın “Gümülcine’nin Güzel
İnsanlarına…” ithaf ettiği, “Gümülcine Sancağı
1879 - 1912” adlı kitap 30.06.2022 tarihinde

Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih
Kurumu Yayınlarının IV/A-2-2-12. Dizi – Sayı: 128
numaralı eser 1.000 adet basıldı. Kitabın inceleyicileri
ise, Prof. Dr. Emine GÜMÜŞSOY ve Prof. Dr. Turan
Gökçe. Kapak tasarımı ise Emine ÇAKIR tarafından
yapılmıştır.
Bibliyografyası da olan kitabın ISBN numarası ise
şöyle:978-975-17-5208-6.
Kitap 220 sayfa olup, aşağıdaki dokuz bölümden

olan Gümülcine de, “güzel belde “dir. Bu değerlendirme,
Gümülcine’ye yapılan bir övgü değildir. Çünkü onun
güzelliğini, yüzyıllar öncesinden Evliya Çelebi anlatır da,

oluşmaktadır:

bugün Gümülcine’ye “yolu düşen” de anlar.

Gümülcine Sancağı’nın Doğası

Evrenos Bey ile özdeşleşen Gümülcine, Türklerin

Gümülcine Sancağı’nın Yerleşimi

Rumeli’ye ayak basması üzerinden 10 yıl geçmeden,

Gümülcine Sancağı’nın Yönetimi
Gümülcine Sancağı’nın Halkı
Gümülcine Sancağı’nın Dini Yapıları
Gümülcine Sancağı’nın Tarımı

imparatorluğa katılır ve bir “Türkmen Beldesi” olur.
Yaklaşık 550 yıl boyunca da, bu özelliğini sürdürür.
Bu denli uzun bir süreci kaleme almak, ilk bakışta
anlamsızdır. Çünkü her “akademik disiplin”, kendine özgü

Gümülcine Sancağı’nın Hayvancılığı

bir uzmanlık gerektirir. Konu aynı “tarih bilimi” olsa da,

Gümülcine Sancağı’nın Ekonomisi

bu uzun süreç, “tarih disiplini” ile Ortaçağ, Yeniçağ ve

Gümülcine Sancağı’nınEğitimi

Yakınçağ’ı kapsar. Ve her birinin, kendi mantığı ve bakış
açıcı vardır.

Kitabın önsözünde kısaca şunlar belirtilmektedir:
Yeryüzünün “en güzel denizi” Ege’dir. Ona yukarıdan kıyı
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Bu çalışmanın çıkış noktası, 2017 yılında İstanbul’da
yapılan “Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya
Sempozyumu” ile başladı. Bu sempozyuma, impa-

Kitaptan bir alıntı

ratorluk taşrasına bir örnek
olarak, “Gümülcine İdadisi”
konusunu hazırladık. Ardından

Gümülcine’nin Tük Halkı

da hep birlikte, Gümülcine’ye

G

giderek, onu içeriden gördük.
Orada gördüklerimiz, “cömert
ve dost davranışlı” diyen Evliya
Çelebi’nin, ne denli doğru
söylediğinin, güncel sağlaması
oldu. Bilimde duygu olmaz.

ümülcine’ye yerleşen Türkler, Batı Anadolu’dan ve özellikle de
Manisa’dan giden Türkmenlerdir. Eski kalenin güneyinde ve
Evrenos Bey Camii çevresinde, Gümülcine için yeni bir dönemi

başlatır. Daha sonra yapılan sosyal kurumlar, bölgenin “şenlenmesine” büyük
katkı sağlar. Böylece Gümülcine, yaşantısı kale içine sıkışmış ve dışı “Issızsessiz” bir yer olmaktan çıkar.

Ancak oradan, gözlerimiz
ayrıldık. Ayrılırken de,

Gümülcine’deki Türkler ile ilgili ilk bilgi, fetihten 83 yıl sonra, 1454 yılının

“Gümülcine (1879-1912)”

kayıtlarıdır. Bu konuda, kayıtların tutulduğu yıllar ölçeğinde, Türk nüfusunu

sürecini, araştırma sözünü

şöyle sunabiliriz:

verdik.

Yüzde

Sayı

1-1454

78

2.169

Öyle ya, 1879- 1912 arası, 33

2-1490

89

1.199

yıl demekti. Öte yandan 36 yıldır

3-1519

86

1.712

Rumeli’nin konularında, “iyi

4-1530

90

886

kötü” çalışmalar yapmıştık.

5-1570

87,5

1.711

6- 1874

65,5

5.226

Başlangıçta bu çalışmanın,
kolay olacağını sanıyorduk.

Üstelik Gümülcine, “avuçiçi” sayılabilecek, bir kazadır.
Fetihten sonra sıra ile önce
Edirne, Cezayir-i Bahr-ı Sefid,

Yıl

1371’de sınırda “uç beylik merkezi” olan Gümülcine, 500 yıl sonrasında yine
sınırda kalır. Çünkü 1878’de, tüm Rumeli gibi, Gümülcine’nin de “kimyası

Selânik ve sonunda yine

değişir. Gümülcine üzerinden, yaklaşık 80 bin göçmen geçer. Bunlardan bir

Edirne’ye bağlanır. 1879 yılında

kısmı da, Gümülcine’ye yerleşir.

da, sancak yapılır. Öyleyse bu
çalışma da, “su içmek gibi

Bundan sonra Gümülcine için, son ve zor bir süreç başlar. Bu bağlamda

kolay olmalıydı.”…

Gümülcine’deki Türk nüfusunu, biri “sancak geneli ve öbürü sancak merkezi
“kasaba” olarak, iki boyutta sunabiliriz.

Her Gümülcine’linin kitaplığında

Gümülcine Sancağı’nın 1887 yılındaki Türk nüfusu şöyledir:

bulunması gereken kaynak bir
kitap. Herkesin mutlaka okuması
gerekir.

Erkek

Kadın

89.766

88.778

1-

Yerli

2-

Yabancı

1.345

850

3-

Toplam

91.108

89.628

4-

Genel Toplam

180.736

Gümülcine merkezinin 1899 yılındaki Türk nüfusu şöyledir:
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Bu nedenle; kilise ve okul ile ilgili olarak, yeniden yapım
Nüfus

Sayı

1-

Erkek

26.562

2-

Kadın

27.178

3-

Toplam

53.740

ya da onarıma söz konusu olan yerleri, şöyle sunabiliriz:
Yerleşim
1- Aşağı Raykova
2- Bayatlı

Gümülcine Sancağı’nın 1905 yılındaki Türk nüfusu

3 - İskeçe

şöyledir:

4 - Karaağaç
5- Kozluköy

Nüfus

Sayı

6- Küçükköy

1-

Erkek

121.725

7 - Manastır

2-

Kadın

118.145

8 – Maronya

3-

Toplam

239.870

9- Ulufeciler
10- Yabanlı

Gümülcine’nin Rum Halkı

11- Yassı

Bulgarlar gibi Rumlar da, fetihten önce Gümülcine’de

Gümülcine Sancağı’nın 1887 yılındaki Rum nüfusu

yaşamaktadır. Ancak bu döneme ilişkin, sayısal veri

şöyledir:

yoktur. Fetihten 83 yıl sonraki 1454 sayımında, Rumlar
Gümülcine nüfusunun % 22’sini oluşturur. Öteki deyişle,

Erkek

Kadın

6.555

6.418

toplamda 2.836 olan nüfusun, 517’sine karşılık gelir.

1-

Yerli

Bundan 50 yıl sonra, Gümülcine’deki Rum nüfus, %

2-

Yabancı

986

129

11,27’ye yani 257’ye iner. 1701 yılında ise bu oran, % 10

3-

Toplam

7.540

6.547

olur.

4-

Genel Toplam

İmparatorluk genelinde olduğu gibi, Gümülcine’deki

Gümülcine kasabasında, Türklerden sonra sayıca en

Rumların dini lideri “metropolittir”. Bu lider, Rumların

çok olan Rumlardır. 1898 yılında, 529 hanede, 1.246

“nikah” ve “miras” gibi, “vergi” konusunda da, tek

Rum vardır. 1906 yılında ise, 531 evde, 2.729 kişi yaşar.

yetkilidir. Bu nedenle, işine kimse karıştırılmaz. Örneğin

1905 yılında ve sancak ölçeğinde ise, 11.614’ü erkek

1894 yılın da, Gümülcine Metropoliti Gabriel Efendi’dir.

ve 9.931’I kadın olmak üzere, toplamda Rum nüfus

14.088

21.545dir.
Anlam olarak metropolit demek, dini açıdan “bölge
sorumlusu” demektir. Bunun Bulgarlar için karşılığı

Bu konuda son olarak; Yemeniciler Çarşısı’nda yemenici

“uladika”dır. Gümülcine Bulgarları için böyle bir

esnafı Dimitri’yi ve Koca Nasuh Mahallesi’nde Mariya’ya

uygulamanın olmayışı, onların sayısal azlığından

ait evin, üst ve alt katının 4’er odalı ve bahçesi kuyulu

değil, bu konuda vilayet merkezi olan Edirne’ye bağlı

olduğunu belirtebiliriz.

olmalarındandır. Ancak Rumlar, Gümülcine’nin “eski
halkı” olarak, daha çok merkezin dışında, yani taşrada
yaşar. Bu bağlamda 1887 yılında, Gümülcine’deki Rum
köylerinin sayısı 20’dir.
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ATİNA’NIN WATERGATE’İ VE AZINLIK

Y

unanistan’ın üçüncü büyük siyasi partisi

dinlenmesini haklı kılıyor sorusuna iktidar partisinden

(Pasok-Kinal) başkanı Nikos ANDRULAKİS’in

cevap verilmiyor.

casus yazılım uygulaması ile kanunsuz olarak

Takip durumunu N. Andrulakis’e Avrupa Komisyonu

dinlenilmesi, 1974 yılı ABD başkanı Nixon’un istifasıyla
sonuçlanan Watergate

DOKUNU
YORUM

skandalı, Yunanistan’ın
watergate’i olarak ülke
gündemini yaz sezonu
boyunca meşgul etti ve
etmeye devam edecek
gibi de görünüyor.
Meclis çatısı altında
kurulan araştırma
-inceleme heyeti
hangi sonuca varacak
bilemiyoruz ama, halkın
nezdinde oluşan tepki
pekte öyle kolayca

Selahattin KESİT

telafi edilecek gibi

bildiriyor. Bunun üzerine Avrupa Casus Yazılım Tespit
Teknolojileri Birimine müracaat eden Andrulakis’e gelen
cevap, Spyware-Predator uygulaması olduğunu söylüyor.
Bunun da, Andrulakis’in parti başkanlığına adaylığını
açıklamasının ardından yaklaşık bir hafta sonra
gerçekleşmiş olmasıdır. Aslında bundan bir adım önde
olan daha önemli husus ise bu durumu isim vermeden
anonim tarzda New York Times Gazetesinin3 2021’in son
baharında haber yapması olayıdır.
Euractiv bu konuyu ilk olarak gündeme getirip başbakan
Miçotakis’e sorduğunda, başbakan: “aptalca-boş
şeyler yazıyorsunuz”4 diyerek şiddetle reddetmişti. O
reddededursun, Avrupa Komisyonu Yunanistan’dan
olayın açıklığa kavuşmasını talep ederek, Avrupa
Parlamentosu veya Komisyonu nezdinde incelemeye
alınması gerekirse onu da yapmaya hazır olduklarını,
durumu izahtan aciz kalırlarsa şayet, Avrupalı uzman
birimlerin müdahil olmaya hazır olduklarını, Siriza

görünmüyor. Tüm muhalefet partilerinin tepki gösterdiği

Partisi ise, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dimitris

bu olay karşısında ana muhalefet Siriza Partisinin

Papadimulis aracılığı ile komisyonun müdahale etmesini

yüksek düzeyli 7-8 politikacının daha dinlenildiği

talep ederek parlamento da seslendirdiler5.

iddiasını iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi reddetti1

Avrupa Ailesinin asil üyesi olan Yunanistan, mevcut

ve ediyor. Bahsedilen on beş bin kişilik listeyi ise hiç

iktidarın gönderdiği tebligatla “Milli Güvenlik” işlerine

andırmıyor.

Avrupa’nın müdahil olmaması6, ilgisini kesmesini talep

İktidar partisi skandaldan kurtulmanın yolunu, skandalı

etti. Aile içinde neden böyle keskin bir ikilem oluştu? Hani

reddetmekle arıyor ve nitekim ilk günleri yapılan

Avrupa’nın her hal-ü kârda bir olduğu meselesine neden

açıklamalarda başbakanın böyle bir durumdan haberinin

nazar değdi?

olmadığı, olsa imiş engelleyeceğini beyan ettiler.

İktidar partisi Yeni Demokrasi’nin izlediği politikalar,

Aslında konu sadece casus yazılım uygulaması ile

ülkesini Amerikanın kayıtsız şatsız emrine sokması

dinlemenin sınırlı olmadığı, aynı zamanda Yunanistan

olarak görülüyor, Avrupalı ortaklarını can damarından

Gizli İstihbarat Servisi (E.Y.P.-E.İ.P.) tarafından yasal

tedirgin ediyor. Yaşanan krizlerin bir nevi sorumlusu

olarak da takip ediliyormuş . Meselenin hükümet

olarak perde arkasında ABD’yi gören Avrupa, Miçotakis

politikası olmadığını hissettirmek için de İstihbarat şefi

Hükümetine sarı kart gösteriyor. Ortaklarına ciddi

ve başbakanlık bürosu müdürünün istifaları ile ortamı

tepki koyamayan, iç işlerimize burnunuzu sokmayın

yumuşatma yolunu seçtiler. Hangi gerekçelerle izlendiği

diyemeyen iktidar, bir sorumlu arıyor. Onu da Yunanistan

ise sır olarak kalmaya devam edecek. Parti yetkililerin,

Meclis Başkan Yardımcısı ve sabık Adalet Bakanı

iktidar partisine yönelttiği, parti başkanı ülkeye nasıl

ağzıyla meclis kürsüsünden dile getirerek, Azınlık

bir MİLLİ TEHDİT OLUŞTURUYOR da yasal olarak

Milletvekillerinin dinlenilebileceğini7 söyleyerek hem

2
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Azınlık Milletvekillerini, hem de onların temsil ettiği

bunu elde edemeyeceğini unutmaması gerektiğini de

seçmeni, milletvekilleri şahsında potansiyel tehlike olarak

hatırından çıkarmaması ve buna göre mahkûm olduğu

ilan ediyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını ve diğer

Bu ilanın ardından verilen mesajın yansıması,

uluslararası antlaşmalar ile teminat altına alınmış temel

toplumun alt katmanı olan sıradan vatandaşta, biz öyle

insani haklarını bu azınlığa yaşam tarzı olarak vermesi

zannediyoruz, hayat buldu ve Batı Trakya Tarihinde,

onu küçük düşürmez, aksine uluslararası toplumlar

bizim bilebildiğimiz kadarıyla, ilk defa bir olay yaşandı.

nezdinde daha da saygın kılar.

İskeçe de on altı yaşında bir azınlık gencini yirmi kişilik

Azınlığı baskı altına almak medeni dünyanın anlayışına

bir grup öldüresiye dövüyor8. Polis inceleme sonucu

uygun bir yönetim olmasa gerek.

hangi kanıya varır, mahkeme nasıl bir karar verir onu

Yoksa medeniyet, bizim anlayışımızdan başka bir şey mi

bilemiyoruz ama, meclis başkan yardımcısı verdiği ince

!?

ayar mesaj ile hedefine ulaştı mı! Merak ediyoruz.
Muhalefet partileri tarafından yüzyılın skandalı diye

1

tanımlanan ve baskısı altında bunalan iktidar, ısrarla

protovoulia-ton-kiniseon-ti-sxediazei-kyvernisi-tin-eksetastiki/

meseleyi bir Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı

2

sorununa dönüştürmeye çalışıyor ve bu gayretinden

politiki-kai-syntagmatiki-diastasi/

zerre uzaklaşmıyor. Sonuca gitme çabası içinde Azınlık

3

Milletvekillerini hedef tahtasına oturtuyor ve en basit bir

parakolouthiseon-kai-kataskopeias-stin-evropi-pos-leitourgoyn-

görüş beyanını MİLLİ TEHLİKE diye kamuoyuna servis

predator-kai-pegasus

ediyor. Yaptığı açıklamayı geri çeken ve yeni açıklama

-https://www.thetoc.gr/politiki/article/oi-new-york-times-gia-

yapan Pasok-Kinal milletvekili, ki bu açıklamayı timsah

tin-apopeira-upoklopis-touu-tilefonou-tou-nikou-androulaki--

gözyaşı olarak gören kamuoyu, açıklamayı inandırıcı

europaiko-fainomeno/

bulmuyor, ilgili milletvekilinin son açıklaması olmasa

4

da hedefe konulacağını ima ediyor9. Açıklamayı geri

mitsotaki-sto-euractiv-grafete-saxlamares/

çekmesinin sonucu olarak azınlık toplumu nezdinde

5

tartışma konusu olsa da, iktidar partisi nezdinde tatmin

----- https://www.in.gr/2022/07/30/b-science/technology/

edici bulunmamış olacak ki, bu defa ana muhalefet Siriza

ypoklopes-kai-nea-ypothesi-kyvernitikou-spyware-stin-eyropi-

Partisi Azınlık Milletvekilinin partiden ihracını talep etti.

apokalyptei-microsoft/

Medeniyet anlayışı kavramından, fikir özgürlüğü

6

hürriyetinden bahseden Atina, Dünya Basın Özgürlüğü

politico-gia-tis-upoklopes-to-predator-kai-tin-kubernisi-kai-i-

Endeksi 2022 raporunda 180 ülkeden 108. sırada

alitheia-gia-tin-epistoli-tou-ellina-presbi-stis-bruxelles/

bulunuyor ve bu durum onu Avrupa’da en alt sıralara

7

yerleştiriyor10.

ypainigmoi-apo-h-athanasioy-gia-na-dikaiologisei-tis-ypoklopes

ABD-AVRUPA kıskacında çıkış arayan Miçotakis

8

Hükümetini azınlığın suçlu ilan edilmesi kurtaramayacak.

feci-sekilde-doverek-hastanelik-ettiler

Muhalefet bu gerekçelere itibar etmiyor, seçmen tatmin

-https://www.ulkugazetesi.net/azinlik-temsilcileri-16-yasindaki-

olmuyor. Seçim tarihine kadar epey yıpranacağa benziyor

turk-gence-yapilan-saldiriyi-kinadi/

çünkü Miçotakis Hükümetine Avrupa’dan gelen basınç,

-https://www.burasibatitrakya.com/haberler/30860-bttdd-den-

onu bunaltacak durumda.

i̇ skeçe-deki-saldırıyla-ilgili-açıklama.html

Azınlık üzerine baskısını artıran iktidar, sadece baş

9

eğen, tamam efendim diyen, hiçbir temel hakkının

POLITICAL-457.pdf

yok oluşuna ses çıkartıp itiraz edemeyen, kendi

10

asıl varlığını inkar eden bir toplum hedefliyor ancak
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https://www.in.gr/2022/08/14/politics/ypoklopes-maxi-gia-tinhttps://www.kathimerini.gr/opinion/561989737/ypoklopeshttps://www.ieidiseis.gr/kosmos/156728/peplo-

https://www.documentonews.gr/article/protofanis-epithesihttps://www.libre.gr/koryfi-toy-pagovoynoy-i-ypothesi-andro/

https://www.thetoc.gr/politiki/best-of-internet/ti-egrapse-to-

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/355282_athlioihttps://www.milletgazetesi.gr/bati-trakya/iskecede-turk-genci-

https://www.political.gr/wp-content/uploads/2022/09/
https://www.libre.gr/koryfi-toy-pagovoynoy-i-ypothesi-andro/

Kelimelerin
Dünyası

ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim BALTALI

Düştünse toprağa sarıl!

T

oprak; doğduğumuz, büyüdüğümüz, hayatımızın

Nice güzellere bağlandım kaldım

çeşitli evrelerini geçirdiğimiz, sulardan sonra

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

yer yüzünü kaplayan mukaddes yer. Uğruna

Her türlü isteğim topraktan aldım

savaşılan ve nice canların kanlarını akıttığı hep toprak
için değil mi?
Toprak, kutsaldır. Toprak, cömerttir. Bir ekersin, bin
alırsın. İnsanları doyuran, karşılık beklemeden veren,
kendine bağlayan, eskimeyen bir dosttur toprak. Toprağın
sınırı yoktur. Hangi ülkede olursa olsun o hep sevilir.
Toprak hep hasret kokar. Hele hele göçmenlerin
muhabbetlerinde hep bir gün tekrar dönüp o toprakları
görmek ve koklamak vardır. Ne yazık ki bir çok göçmen
yaşadıkları toprakları sadece rüyalarında görerek ve
de torunlarının bir kavanoz içinde getirdiği toprağı
seyrederek hasretle bu dünyadan ayrıldılar. Toprak
hasretini de hiç şüphesiz en çok Balkanlardaki Türkler
yaşadı.
Aşık Veysel bir şiirinde toprağı sevgiliye benzetmekte
ve sadece topraktan fayda bulduğunu ne güzel
anlatmaktadır:
KARA TOPRAK

Benim sâdık yârim kara topraktır.
……………………………………….
Aşık Veysel’de toprağın rengi karadır. Veysel, “Benim
sâdık yârim kara topraktır” derken sanki ona çok
duygusal bir şekilde bağlanmakta ve kavuşacağı günü
sabırsızlıkla bekler gibidir. İşte böyledir toprak.
İbrahim Baltalı’da ise toprak; ana olur, sevgili olur ve
hasret olur. Toprağı o kadar sever ki adeta anasına
benzetir. Baltalı’da toprak köylü kadınların bakışlarında
hasrete dönüşür:
Toprak
Toprak
Anam olurdu
Cırcır böceklerinde ağustosun
Toprak
Sevgilim olurdu
Yakamozlarında denizin

Dost dost diye nicesine sarıldım

Toprak

Benim sâdık yârim kara topraktır

Hasretim olurdu

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Şapçı pazarında

Benim sâdık yârim kara topraktır.

Köylü kadınların bakışında
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20. yüzyılın önemli yazarlarından
birisi olan ünlü Kırgız yazarı Cengiz
Aytmatov’un eserleri sayesinde dünya
Kırgızistan’ı, Kırgızları, Isık Göl’ünü,
Tanrı Dağları’nı öğrendi. O da toprağı

Şiir Köşesi

anası kadar seviyordu ve ona çok
bağlıydı. “Toprak Ana” adlı romanında,
derin yapıda; savaş meydanında eşini

Hasan
Hasan

ve üç çocuğunu kaybeden kahraman bir
ananın, zor zamanlarda dişi tırnağı ile
işlediği, kanı ve teriyle suladığı topakla
dertleşmesini ve insanın toprakla kurduğu

Payamdere
Gümülcine
Yunanistan

gizemli ilişkiyi okurlarına aktarır.
(https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/324571)

Kırlangıç, Çiğdem Çiçeği ve Yaşamak
Cengiz Aytmatov’un da ana ile toprak
arasında bağlantı kurması ve adeta bu iki

Kırlangıçlar ile gelir umutlar,

kelimeyi birleştirerek toprağın ne kadar

Baharı da onlar getirir.

önemli, kutsal olduğunu bir kez daha teyit

Öyle değil mi?

etmektedir.

Bir de Şubat’ın soğuğu,

Atalarımız toprak için bakın neler
söylemişler:

Buz kesen havaya inat
Açan çiğdem çiçekleri...
Onların da payı var.
Kırlangıç ve çiğdem çiçeği

Toprak gibi olmalı, ama insanları

Yaşamayı hatırlatır.

toprak görüp ezmemeli.

Boş bir yaşamak değil,

Her şey emanet, toprağa bakar.

Dolucasına, hakkını vererek

Ölüleri toprağa, hatıraları yüreğe
gömerler.

U(mutlu) bir şekilde.
Ne kadar sert bir kış geçirsen de,
Beyaz örtünün altında kalsan da,

Her toprağın meyvesi farklıdır.

Damarlarında kan bile kesilse,,

Kara topraktan hep beyaz ekmek çıkar.

Yani donmuş olsan bile
Bir kuş sesi duyduğun zaman

Kısacası, atalarımız boşuna “Düştünse

Ve çiçekler de açmışsa

toprağa sarıl!”, dememişler; çünkü o

Yeşillenen doğa gibi,

cömerttir, seni aç bırakmaz, kibirli değildir,

Ayağa kalkıp, dirilip, dik durarak.

ayırımcılık yapmaz, herkesi kabul eder!

Her şeye rağmen yaşıyorum diyerek.
Kırlangıç ve çiğdem çiçeği gibi.
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Spor

Takımlar
ve
Milli Takım
Hüseyin Fındıcaklı
Türkiye FİFA’ya 1923 yılında tam üye olmuştur. Do-

sahip olmuştur

layısıyla otomatikman AB UEFA’da da ismi yazılmıştır. Güney Amerika’da da aynı şekilde KONKAKOT

Takımın antrenörü Puppo Santuo idi. Aynı zamanda

Güney Afrika Futbol Birliği mevcuttur. Bunların her

bu tarihlerde Beşiktaş’ın da antrenörüydü.

ikisi de FİFA’ya bağlıdırlar. Bazı olaylar durumun-

İkinci defa ise Şenol Güneş’in Galatasaray’dan

da Avrupa ve Güney Amerika takımları arasında,

aldığı tam yedi futbolcu sayesinde üçüncü olmuştu

bilhassa haksızlığa maruz durumlarda, hakkının

Türkiye. Böylece Türkiye, Dünya Kupası’na iki defa

yenildiğine kani geldiği zamanlarda KAS denilen en

katılmış oldu.

yüksek merciye müracaat edilir ki burası haklarını
arayabilecekleri tek kurumdur.

Bir de Avrupa Uluslar Kupası’na iki kez girdi. Antrenör Mustafa Denizli idi. İkincisinde ise Fatih

Türkiye bundan otuz sene öncelere gittiğimde, bu-

Terim’di. Her kesin bildiği gibi, Terim de takıma bir

günkü durumdan daha iyi olduğuna şahitlik etmek-

üçüncülük kazandırmıştı. Böyle Avrupa Uluslara

teyiz. Önce, Milli Takım 1954 finallerine katılmıştır.

Kupası’nda iki defa üçüncülük elde edilmişti.

İspanya ile ilk maçını Madrit’te oynamış ve İspanya
4-1 galip gelmişti. İstanbul’da yapılan rövanş ma-

Bunların haricinde Galatasaray, Avrupa Kupası’nda

çında Burhan Sargın’ın attığı golle Türkiye 1-0

İngiltere’nin Arsenal takımını Kopenhag’daki finalde

galip gelmişti. O dönemlerde averaj usulü uygulan-

penaltı atışlarıyla eleyerek kupayı kazanmıştır. Bu

madığından, bitaraf sahada üçüncü maç İtalya’nın

neticelerden sonra Monaco’da oynanan Süper Kupa

Olimpiyat Stad’nda olmuştu. Maçın nihai müddeti

maçında dünya devi olan Real Madrit’i 2-1 yenerek

2-2 berabere bitince kura çekimine geçildi. Tribün-

Avrupa’nın en büyüğü olmuştu.

lerden çağrılan ufak bir çocuk kurayı çekmiş ve
Türkiye çıkmıştı. Devamında da futbolcular çocuğu

Bir çok takımın yanından bile geçemeyeceği bir

kucaklarına alarak ne istediğini sordular. Çocuk da

takımın elinden kupa almak kolaysa “hodri mey-

“Pasta” deyince hemen pastaneye götürdüler. Böy-

dan”, diyorum. Bazı futbol bilgisi zayıf olan kimseler

lece Türkiye dünya kupası finallerine girme hakkına

“şans” demeye utanmıyorlar. Öyleyse, kendileri de
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böyle bir şans yakalasınlar!

madalyalar gelmektedir.

Böylece o yıllarda gerek Milli takım ve gerekse de

Futbolda önemli olan kondüsyon, pres, adam ek-

takımlar bazında, her üç organizasyon tarihe geç-

siltme ve bir de çok iyi santrafor gereklidir ki iki

miş ve ülkelerinin sesini dünyaya duyurmuşlardı.

ayağına da sahip olması gereklidir. Bilindiği gibi,
kanatlardan gelecek toplar sağdan, soldan ve orta

Bu günlere geldiğimizde, “rezalet” demekten baş-

alandan gelmektedir.

ka bir kelime duyamıyorum. Bana göre bunların
en büyük hatası Avrupa’dan 35-37 yaş çöplükleri

Futbolun meyvesi goldür. Sporun özünde, insanın

getirdiklerinden ileri gelmektedir. Düşünebiliyor

gözünde futbol vardır. Dünya Kupası 4 senede bir

musunuz, takımların

oynanmaktadır. 1934

sadece 3 yerli futbol-

yılında ilk defa Uru-

cunun oynamaya hakkı

guay’da oynandı, ilk

vardır! Sonra Milli

şampiyon Uruguay, son

Takım ileri gidebilir

şampiyon ise Fransa

mi? Bakınız Galatasa-

olmuştur. Böyle bir

ray Avrupa Kupası’nı

organizasyonu temin

aldığı vakit takımda 4

eden ise Jules Rimetti.

yabancı futbolcu vardı;

Kupaya epey bir müd-

Tafarel, Popesku, Hagi

det ismini koymuşlardır.

ve Kampone. Arsenal-

Dünya kupasını Avru-

le oynarken oyunun

palılar 11 defa, Güney

35.dakikasında Hagi oyundan atılmış ve 10 kişiyle

Amerikalılar ise 9 defa kazanmışlardır. Bir defa

oynama mecburiyetinde kalmıştı.

şampiyon olan formasına bir yıldız takma yetkisi
vardır. Bu organizasyonda beş şampiyonlukla Bre-

Eğer yabancı futbolcu alınacaksa, 4 futbolcu yeter-

zilya öndedir.

lidir. Çünkü diğer futbolcular kontenjan nedeniyle
oynayamamaktadırlar. Onun için hepimizin bildiği

Dünya şampiyonluğu, Mecnun’un Leylası’ndan bile

gibi futbol 3 kategoriye bölünmüştü:

daha güzeldir. Bir Brezilyalı maçları izleyebilmek

1-

Gelişmiş ülkeler.

için evini satmıştır. Bir futbolcu penaltı kaçırdı diye

2-

Gelişmekte olan ülkeler.

tabancayla vuruldu. Honduras – El Salvador takım-

3-

Az gelişmiş ülkeler.

larını maç için savaştan Birleşmiş Milletler kurtardı.

Dikkat ediniz! Avrupa kupalarını, takımlar bazında
ve Dünya Kupası maç organizasyonlarında hep
futbolda gelişmiş ülkeler kazanmaktadır. Türkiye şu
anda çok geri kalmıştır. Herkes gibi ben de atletizm
müsabakalarına bakıyorum. Altın, gümüş ve bronz

Rodop Rüzgârı - 28

Batı Trakya
Köyler
Ansiklopedisi*
Lefeciler - Λοφάριον (Lofarion)
Rodop ilinde bir köy

Y

unanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya
Eyaletinin Rodop ilinde, İl merkezi Gümülcine’nin
26,1 km. güneydoğusunda, Şapçı kasabasının

12.6 km. batısında, coğrafi konum olarak 41.0300060 K
enleminde ve 25.572224° D boylamında yer alan, 35 m.
rakımlı, Müslüman Türkler ile Hıristiyanların yaşadıkları
verimli topraklara sahip bir köydür.
Köy 1924’te Αρίσβη (Arisvi) – Ircan Nahiyesine
bağlanmıştır. 1925 ‘te Rodop ilinin Gümülcine
ilçesinden alınıp, yine aynı ilin Şapçı ilçesine dahil
edilmiştir. 1951’de Λοφάριο (Lofario) – Lefeciler
Nahiyesinin merkezi olarak belirlenmiştir. 1997’de Şapçı
Belediyesine, son olarak ise 2010’da Maronya – Şapçı
Belediyesi sınırları içerine alınmıştır.
Rivayetlere göre Osmanlı ordusundaki hayvanların
ot ihtiyacı Anbarköy ve şimdiki Lefeciler köyü
yakınlarındaki “Otlakçılar” adlı yerlerden sağlanmıştır.

Lefeciler Camii

Hatta caminin haziresindeki bir mezar taşında “Otlakçılar

Köy ilk başlarda mezarlığın yanında kurulmuştur. “Kıran”

eşrafından” diye bir ibare mevcuttur. Bu bölgede eski

denilen bulaşıcı bir hastalık gelince de bugünkü yerine

çömlek parçaları da bulunmuştur. Bazı anlatılar Lefeciler

taşınmıştır. Köyün adının nerden geldiği kesin olarak

köyünün eski adının “Otlakçılar” da olabileceğini

bilinmemektedir. Köyün Küçükçay denilen yerinde

belirtmektedirler.

“Bekleme- Filakyo” ve İstanbul Yolu üzerindeki Kelpiren

Eski Osmanlı tarla senetlerinde köyün adı “Ulufeciler”

adlı yerlerde , Osmanlı döneminde Hacı Molla bu

diye kaydedilmiştir. Köyün etrafında konuşlanan askerler

yerleşim yerlerindeki askerlerin komutanlığını yürütmüş

buralarda “Ulufe” adı altında para topladıklarından köyün

ve Osmanlı’ya karşı gelince de Selanik’te idam edilmiştir.

adının “Ulufeciler” olarak kaldığı da iddia edilmektedir.
Köy, Kocaçay, Küçükçay ve Karaazmak çayları arasında
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kurulmuş ve ada şeklindedir.

Köyde eskiden inşa edilmiş bir de kilise bulunmaktadır.
Köyden Petros Çalikidis, İskeçe’deki 4. Kolurdu

Salihağalar, İbrambeyler, Şabanhocalar, Eminmehmetler,

komutanlığı görevini yapmış ve Kıbrıs’ta da komutan

İbrahim Beyler, Hasan Beyler gibi sülaler köyde yaşamış

olarak bulunmuştur. Yine Doğu Makedonya – Trakya

ve bazıları da hala bu köyde yaşamaktadırlar.

Eyaleti Başkan Yardımcısı Nikolaos Çalikidis de bu
köyde doğmuştur. Köyün Rum ilkokulu 1990 yılında

İşikulaklık, Bademlik, Şapçıyolu, Kelpiren, İstanbul yolu

kapanmıştır.

gibi mevki isimleri köyün etrafında yer almaktadır.
Köydeki ilk eğitim cami odalarında başlamıştır. 1950’li
Köyde 5-10 hane

yıllarda da yeni okul binası inşa edilmiştir. 1965-70 yılları

Rum ve 40 hane

arasında Türk ilkokulunda 40 civarında öğrenci eğitim

kadar da Türk hane

almıştır. Köyün ilkokulu yaklaşık 6 yıl önce öğrenci

yaşamaktadır.

yetersizliği bahane gösterilerek kapatılmıştır. Köyün
yaklaşık 5 dönüm vakıf yeri vardır.

Maronyalı doktor
Meliritos köyde

Ulufeciler köyü (Ağrıcan kazası) Camii (Ev. K..K.)

1871 yılında

eski vakıf kayıtlarında iki sicilde kayıtlıdır. Cami son

15-19 Hıristiyan

yıllarda tamir edilmiştir. Minare daha sonra, 1950’li

ailenin yaşadığını

yıllarda Şapçı’dan minare ustası Stavridis tarafından

ve bunların da

inşa edilmiştir. Caminin yanındaki haziresinde Osmanlı

çiftçilik yaptıklarını

döneminden kalma mezar taşları vardır. Köyün ilk

kaydetmiştir.
1912 yılında köyde
50 Slav asıllı aile
de yaşamıştır.
Bunlar 1890
yılında Bulgarların
baskısıyla
ekümenik patrikliği
terk edip Bulgar
Caminin eski alemi

Eksarhlığına
bağlanmışlardır.

Lefeciler Azınlık İlkokulu

Köyün yakında Kocaçay (Filiuri) akmaktadır. Heredot’un

mezarlığı ise başka bir yerdedir, alçak duvarla sarılıdır

anlatımına göre Kserkses’in orduları ve hayvanları

ve 50 dönüm civarındadır. Burada düzensiz taşlar ile

bu çaydan geçerken su içmiştir. Bu bölge Thrakes

Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpmaktadır.

Kikones’le ait olmuştur. Kocaçay’a aynı zamanda

Caminin 50 dönüm vakıf tarlası vardır ve gelir amaçlı

Yunanca “Χρυσοφόρος – Altın içeren” de denirdi. Antik

kullanılmaktadır. Vakıf yerinin büyük bir kısmını Tüllü

dönemlerde Rodop Dağları’ndan kaynaklanan ve 58 km.

ailesi bağışlamıştır.

yol katetikten sonra Trakya Körfezi’ne dökülen bu çayın
altın parçacıkları indirdiği belirtilmiştir.

Köyde Kocaçay’dan ayrılan bir ark üzerinde, çiftlik
sahipleri tarafından su değirmeni çalıştırılmıştır.
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Köyüm temel geçim kaynakları arasında pamuk üretimi
gelmektedir. Az sayıda aile de tütün, bamya ve buğday

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

gibi ürünleri ekmektedir.

kıtlığı olunca padişah iradesiyle Gümülcine köylerinden
buğday satın alınıp İstanbul’a gönderilmiştir. Ulufeciler

1941’deki Bulgar işgali sırasında köye bazı Bulgarlar

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

da yerleştirilmiştir. Batı Trakya’nın genelinde

alınmıştır.

uyguladıkları insan dövmeler v.d. hakaretler bu köyde de
uygulanmıştır.

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesinde köyün
adı “Alefciler Köyü” olarak kaydedilmiş ve Gümülcine’ye

1946 – 1949 yılları arasındaki Yunan İç Savaşı’nda

uzaklığının 3 saat 30 dakika olduğu belirtilmiştir.

köyden Mehmet Emin Mehmet suçlanmış, idama
mahkum edilmiş, üç oğlunun asker olması sebebiyle

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1922

cezası 18 yıl hapse indirilmiştir. İç Savaş bittikten sonra

yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiques De La

da 3 yılda hapishaneden tahliye edilmiştir. Aynı köyden

Population En Thrace - Occidentale” adlı broşürde köyün

köyün muhtarı Ahmet Yusuf, İbrahim Beyin Hasan

“Lefeciler” olduğu, nüfusunun tamamen Türk ve 471

ve Hasan Beyin Hüseyin, mahkemeden geçirilmişler,

kişiden ibaret olduğu belirtilmiştir.

İskeçe’de birer yıl hapiste yatmışlardır. Köyden gerillalar
tarafından bir çok genç zorla alınmış, bunların arasından

1910 yılında yayınlanan Avusturya – Macaristan 3.Askeri

sadece bir kişi kaybolmuştur.

Haritalama Araştırması’nda köy “Tefedjiler” olarak
kaydedilmiştir.

Köyün Salihağalar (Hacı Molla’nın oğlu) ve
Üzeyirağalar ilk kurucuları arasındadır. Eminmehmetler,

Türk – Yunan halklarının mübadelesinde köye185 erkek

İbrambeyler ise 93. Harbi denen Osmanlı –Rus Savaşı

ve 192 kadın olmak üzere toplam 377 kişi kaydedilmiştir.

sonrasında Bulgaristan’dan köye gelip yerleştikleri

Göçmenler, daha çok Türkiye’nin Uzunköprü,

anlatılmaktadır. Salihağa daha sonra Bulgar çeteleri

Kadıköy, Karaca Halil, Deveciköy, Bursa, Karlıköy,

tarafından Bekirköy’de öldürülmüş ve cami haziresine

Kavacık, Pınarhisar, Vize v.d. yerlerden gelip buraya

defnedilmiştir.

yerleştirilmiştir.

1975 yılında vefat eden, Kuştepe köyünden gelme,
Hacımuhsin’in hanımı Ayşe nine köyün ilk kurucularının

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu şöyle

Salihağalar, Şabanhocalar ve Üzeyirağalar olduğunu

kaydedilmiştir: 1920-761, 1928-749, 1940-1.013, 1951-

anlatmıştır. Yine aynı kişi cami vakıf arazilerinin büyük

888, 1961-881, 1971-811, 1981-694, 1991-626, 2001-

bir kısmının da Tülü ailesi tarafından bağışlandığını

467, 2011-489.

belirtmiştir.
* Hazırlanmakta olan Batı Trakya Köyler
Köy Türk halkı daha çok İstanbul’a göç etmiştir.

Ansiklopedisi Cilt:3.

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde yapılan
sayımda köyün adı “Karye-i Ulufeciler” olarak belirtilmiş
ve nüfusu da şöyle kaydedilmiştir:
Tuvânâ - Güçlüler: 28
Sabi – Çocuklar: 28
Müsinn – İhtiyarlar: 11
Toplam: 67
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKTA UYUM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Y

aşamın ilk altı yılını kaplayan okul öncesi

davranılan evlerde, endişeli ve huzursuz annelerin

dönem, çocuğun bedensel zihinsel, duygusal

çocuklarında, yemek sorununa çok sık rastlanmaktadır.

ve toplumsal gelişiminin süratli olduğu,

Kararlı bir disiplin uygulamayı başaramayan, şantaj

karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı,

Çocuğa Dair
her şey

temel alışkanlıkların da
çocuğa kazandırıldığı
dönemdir. Bu dönemde,
çocuğun her yönüyle en
iyi şekilde yetişmesine
özen göstermek, çocukta
kötü alışkanlıkların
oluşmamasına çalışmak,
aileye olduğu kadar okul
öncesi eğitim kurumuna
düşen görevlerdir.
Okul öncesi çocukta en

Uzman Öğretmen

sık şikâyet konusu olan

Nuran Mustafa

sorunlardan bazıları

Okul Öncesi Öğretmeni

şöyle sıralanabilir:
temel alışkanlıkların
kazandırılmasında

güçlükler, okul fobisi, aşırı hareketlilik veya çekingenlik,
tikler… Bu sorunların her birini ele alıp, nedenlerini
keşfetmek, nedenleri ve sorunları gidermek, aile ile
okul öncesi eğitim kurumunun işbirliği halinde yapacağı
görevlerdir.
Çocuğa Yemek, Uyku ve Tuvalet Alışkanlıklarını
Kazandırmada Karşılaşılan Güçlükler: YEMEK SORUNU
Sağlıklı gelişmenin ilk şartı yeterli ve dengeli
beslenmedir. Çocuğun sağlıklı büyümesinde düzenli
beslenmenin rolü büyüktür. Yemek konusunda sorun
yaratmayan çocuk iyi gelişir, ailesi tarafından kolay
çocuk olarak nitelendirilir. Yeterli gıda alamayan, düzenli
yemeyen, yemek seçen, yemeklerden sonra kusma
nöbeti geçiren sağlıklı gelişemez, ailesi tarafından
problem çocuk olarak değerlendirilir.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yemek sorunu çok
nadir hallerde bedensel bir nedene bağlanabilmektedir.
Genellikle üzerine fazla düşülen, yemek olayına aşırı
hassasiyet gösterilen ve çocuğun sağlığı ile gereğinden
çok ilgilenilen ailelerde, çocuğun yemek yememesi
yaygın bir sorundur. Yine yemek konusunda aşırı katı
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ve tehdidi eğitim aracı olarak kullanan ailelerde de
beslenme olayı başlı başına bir sorundur. Çocuğuna aşırı
derecede düşkün olan anneler, çocuğunun büyüdüğünü
dikkate almaz, bebek muamelesi yapar ve kendi kendine
yemesini engeller. Çocuğunun sağlığı konusunda
gereksiz şekilde endişelenen anneler, çocuk yeterli
gıdayı alamaz korkusuyla ona pürelerle, hatta biberonla
beslerler, çocuk kendi başına yiyebilecek durumda
olsa da kendileri beslemeyi tercih ederler. Çocuğun
eğitiminde tutarsız bir disiplin uygulayan ailelerle, aşırı
katı ve otoriter bir tutum içinde olanlar, çocuğun düzenli
yemesini ve her gıdayı almasını isterken çocuğa baskı
yapar, yemek konusunu ailenin en önemli sorunu haline
getirirler.
Bu aileler çocuklarını hırpalar, döver, aç bırakırlar,
böylece çocuğa düzenli yeme alışkanlığını
kazandıracaklarını zannederler. Bazı aileler de yemekten
başka hiçbir sorunu önemsemez, bütün ilgi ve dikkatlerini
çocuğun beslenmesi üzerinde yoğunlaştırırlar. Bu
ailelerde çocuğun yemek yemesi için rüşvet, tehdit ve
pazarlık, en sık başvurulan çözümlerdir.
Sözü geçen bu ailelerde, annesinin hassasiyetini fark
eden çocuk, saatinde yemez, yeme olayını saatlerce
sürdürür, bazı yiyecekleri reddeder, her yemekte oyun
veya video ister, her yemekten sonra bir ödül bekler.
Beslenme işini olay haline getirmekle çocuk, sanki açığa
vuramadığı bazı duyguları dile getirmeyi başarır. Bu
duygular; endişeli bir anneyi cezalandırma, ilgisiz bir
babanın dikkatini çekme, aşırı otoriter bir anneye karşı
gelme, ailenin ilgisini kıskanılan kardeşten kendine doğru
çekme olarak ele alınabilir. Burada yapılması gereken;
öncelikle çocukta bir sağlık sorununun olup olmadığını
araştırmak, fizyolojik bir bozukluk olmadığı takdirde, bu
sorunun nedenini ailede veya çocuğun yakın çevresinde
aramaktır. Sorunun nedenini keşfettikten sonra da,
nedeni ve sorunu ortadan kaldırmaktır....
(Devam edecek)

