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ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim 

BALTALI23. Yıl.    377. Yazı.

Nereden Baksa Güzel, Nereden Baksan Güzel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1881’de 

Selânik’te doğdu ve 1938 yılında 

İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda vefat 

etti. Ölümünün üzerinden tam 84 yıl geçti. O fiziken 

günümüz dünyasından ayrıldı, ancak Türk Milleti’nin 

ve mazlum milletlerin gönlünde yaşamaya devam 

ediyor. Öyle görülüyor ki gelecekte de aramızda var 

olmaya devam edecek.

Atatürk, Osmanlı’nın külleri arasından yeni bir devlet 

ilân etti ve bunun adına da “Türkiye Cumhuriyeti” 

dedi. Kısa sürede yeni fakat çok dinamik bu yeni 

Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için bir dizi 

devrimler gerçekleştirdi ve bunları da gençlere 

emanet etti.

Batılı ülkelerde “köle ticareti” henüz sonlandığı 1900 

yıllarının başlarında insana büyük değer vererek 

kalkınma ve eğitim seferberliği başlattı. Yeni Türk 

harflerini getirdi, kılık kıyafet devrimlerini yaparak ne 

kadar ilerisini gördüğünü halkına göstermiş oldu.

1926’da Medeni Kanunu getirdi. Daha 1930’da 

kadınlara önce 

belediyelerde ve 1934’te 

de milletvekili seçilme 

hakkını getirdi. Böylece 

kadın erkek eşitliğinin 

ne kadar önemli 

olduğunu gösterdi. 

Türk kadınları böylece 

İsviçreli kadınlardan 36, 

Fransız kadınlardan 11 

ve Belçikalı kadınlardan 

14 yıl önce bu hakka 

kavuşmuş oldular.

30 Ağustos 1922’de 

sonuçlanan savaş 

Yunanistan’ın kaybıyla sonuçlandı. Bu savaşta 

binlerce insan hayatını kaybetti. Savaşın üzerinden 

12 yıl geçmesine rağmen ilginç bir gelişme yaşandı. 

Savaştan mağlup ayrılan Yunanistan Lideri 

Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk’ü “Nobel Barış 

Ödülüne” aday gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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Ünlü Amerikan dergisi Time, Atatürk’ün 

yaptıkları karşısında 1923 ve 1927 yılında 

iki defa kapağına taşıdı ve övgü dolu 

sözler sarf etti.

Başbakan İsmet İnönü, 1931’de Balkan 

Oyunları’nı izlemek üzere Atina’ya 

gelmiş; Atina caddeleri Türk ve Yunan 

bayraklarıyla donatılmıştı. Yine bu arada 

Türk askerleri de Parlamento ünündeki 

“meçhul asker” anıtına çelenk koyma 

töreninde Yunan askerleri ile birlikte 

olmuşlardı.

Dünya bütün bunları hayretler içerisinde 

izliyordu.

Atatürk, bir dizi anlaşma ve antlaşmalar 

imzalayarak ülkesinin geleceğini garanti 

altına aldı ve medeni ülkeler seviyesine 

yükseltti.

UNESCO – Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütü, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı 

dolayısıyla 1981 yılını “Atatürk” yılı ilan 

etti. UNESCO’nun bu kararı almasının 

gerekçesi ise O’nun “olağanüstü bir 

devrimci, sömürgeciliğe ve emperyalizme 

karşı verilen mücadelenin ilk lideri” 

olduğu kanısı hakim olmuştu.

Günümüze geldiğimizde ise, yapılan bu 

fedakarlıkları bazı hempalar ve tüfeyliler 

çok küçümser türde tavır almaktadırlar. 

Zaman zaman kendisine saldırılar 

yapılmaktadır. Ancak O, Türk Milleti’nin 

kalbine öyle harflerle yazılmıştır ki asla 

silinmez ve silinmeyecektir.

- Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir 

türlü öğretemedim.

- Yurtta sulh, cihanda sulh.

- Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. 

 

- Doğruyu söylemekten korkmayınız. 

 

- Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. 

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyor-

sanız bu yeterlidir.

 

- Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

 

- Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaraca-

ğım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir. 

 

- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. 

 

- Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

 

- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 

 

- San’atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş 

demektir.

 

- Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet 

idaresidir.

 

- Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.

- Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

ATATÜRK’TEN
ÖZDEYİŞLER
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K
ırcaali yazarlar buluşması 26 

Ekim 2022 akşamı Bulgaristan’ın 

Kırcaali kentinde yer alan Ömer 

Lütfi Kültür Derneğinde gerçekleşti. 

Etkinliğe Bulgaristan’dan Ömer Lütfi 

Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet 

ve Müdürü Müzekki Ahmet, Kırcaali Bölge 

Müftüsü Basri Emineefendi, Sofya’dan 

Sabri Alagöz, Kırcaali’den Durhan Ali, 

Haşim Semerci, ressam Kamber Kamber, 

Yunanistan- Batı Trakya’dan İbrahim 

Baltalı’nın yanı sıra diğer bölgelerden 

yazarlar ve şairler yer aldı.

Etkinlik Müzekki Ahmet’in konuşmalarıyla başladı. Ahmet, 

etkinliğin pandemi dolayısıyla yapılamadığını ve bundan 

böyle bu tür çalışmalara daha geniş katılımlarla devam 

edeceklerini belirtti.

Yazarların kendilerini kısaca tanıtmasından sonra, 

İbrahim Baltalı Batı Trakya’daki yazım çalışmalarından 

bahsetti. BAKEŞ’in Batı Trakya’nın bir kültür abidesi 

olduğunu; okullar açma yetkisinin bulunduğunu, bugüne 

değin 52 civarında kitabı Türk Azınlığına kazandırdığını 

ve çok değerli bir arşive sahip olduğunu belirtti. 

Yine Baltalı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığının –YTB- Soydaş Edebiyatlar –SEDEP- 

Programından bahsetti ve Balkanlar’daki yazın hayatına 

yaptığı katkıları anlattı.

Daha sonra da toplantının ana teması olan Kırcaali 

doğumlu şair Ferhat’ın  

hayatı, eserleri Yazar 

Sabri Alagöz tarafından 

ayrıntılı bir şekilde 

anlatıldı. Toplantıda 

Şair Ferhat’ın  yakınları 

tarafından da şaire 

ait şiirlerden örnekler 

sunuldu.

Etkinlik, şairler 

tarafından şiirlerin 

okunmasıyla sona erdi.

Yazarlar Kırcaali’de buluştu

Etkinliğe Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, İbrahim 
Baltalı, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi v.d. yazarlar katıldı.

Etkinliğe katılan yazarlar toplu halde.
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            Siyeset

YUNANİSTAN’DA SEÇİMLERE DOĞRU

Yunanistan Başbakanı 

Sayın Kiriakos 

Mitsotakis, bir 

yandan seçimlerin 2023 

yılında yapılacağını belirtirken 

diğer yandan seçim ve 

propaganda çalışmalarına hız 

veriyor. Hükümet, toplumun 

problemlerinin çözümüne 

odaklanacağına, seçim atmosferine girmiş ve bakanlar 

kalemlerini bırakmışlardır.  

Panhelenist Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi lideri 

Sayın Nikos Androulakis’in “Telefon dinleme” olayı 

şüphesiz iktidar partisini kötü bir duruma düşürmüş ve 

toplumun kafasını karıştırmıştır. Aylardır olayın iç yüzü 

aydınlatılmamakta ve demokrasinin ilkeleri ayaklar altına 

alınmaktadır. Ne yazık ki, iktidar partisi Yeni Demokrasi 

(ND) sınıfta kalmış ve topluma karşı güvenini yitirmiştir. 

Üzerinden aylar geçmesine rağmen, telefon dinleme 

olayının derinleşmesi sonucunda, bu konuyu ört bas 

etmeye çalışması ve gerçekleri açıklamaması bir art niyet 

göstergesidir. Seçim zamanı geldiğinde toplum şüphesiz 

oylarıyla tepkisini gösterecek ve partilerin güçlerinin 

yeniden şekillenmesine neden olacaktır.    

Unutmayalım ki, PASOK partisi sosyal demokrat bir 

partidir ve günümüz konjonktüründe ND ve SİRİZA’nın 

aksine toplumla ilgili, gerçekleşebilir ve çözüm odaklı 

fikirler sunan bir partidir. Yıllardır yapılan yanlış politikalar 

sonucu, enerji krizi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 

daha da çok hissedilmektedir. Yunanistanın büyük bir 

oranda doğalgaza bağlılığı negatif bir şekilde topluma 

yansımaktadır. Bunu son çıkan Rusya - Ukrayna 

Savaşı’ndan sonra daha etkili bir şekilde görmekteyiz. 

Ne yazık ki enerji alanında, yıllardır alternatif bir yol 

izlenilmedi ve yenilenebilir enerji üretimine gerekli yatırım 

ve altyapı sağlanmadı.   

Seçimler yakalaşırken şunu belirtmekte fayda olacağını 

düşünüyorum. Azınlığımız artık eğitimli, tecrübeli ve 

temsil etme hakkını kimlere vereceğini çok iyi biliyor. Artık 

oyunu kullanırken dikkat ediyor. Yeni nesil hızla, bilgiyle 

ve dinamik bir şekilde gelmekte olup, dürüst bir siyasete 

evet diyor. Siyasette bilgi çok önemli olup, kanunları 

analiz etmek ve mecliste gerekli müdaheleyi yapmak için 

hukuk bilgisi olmazsa olmazdır.  

Son olarak, ne olursa olsun biz oyumuzu Trakyamız 

ve Azınlığımız için en doğru ve en yararlı nasılsa öyle 

kullanacağız. Yeni ve tertemiz bir sayfa açmamız 

gerek. Toplumun yeni fikirlere, eğitimli ve işini iyi bilen 

kişilere ihtiyacı var. Geleceğe umutla bakmak ve yeni bir 

başlangıç yapmak gerekmektedir. 

                      DENİZ MEMET

                            AVUKAT

DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

DOKTORA ADAYI 

* DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

MEZUNU

* DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE 

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

* DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU 

YÜKSEK LİSANSI

* DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 

HUKUK YÜKSEK LİSANSI
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Bir Gazinin 
Hatıraları
Adı: Mustafa 

Soyadı: Paşa 

Baba adı: Mehmet

Yaşı: 81

Köyü: Kovanlık

Görüşme: Ekim 2000.

1940    yılında askere gitti. 6 yıl askerlik yaptı. Amavutluk’ta savaştı. Almanya’da toplama 

kamplarında kaldı. Italya’da hapislerde yattı. Iki elinden sakat kaldı. Memleketine 

döndü. Madalya ile ödüllendirildi. Ama bir türlü Savaş Gazisi aylığı bağlanmadı.

Paşa Mustafa anlatıyor:

Arnavutluk içlerine kadar 
ilerleyip yarısını aldık.

10 aylık askerdir. Savaş başladı ve 

1940 yılında İtalyanlar Yunanistan’a 

girmek istediler. Yunanistan “OHİ” 

(Hayır) dedi. Bizi buradan trene 

koyup savaşın başladığı yere 

götürdüler. Trenden Amindeo’da 

indik. Bir akşam oradaki hastanenin 

yanında kaldık. Sonraki gün cepheye 

sürüldük, teslim olduk. Harp devam 

ediyordu. Ha bu gün harp, ha yarın 

harp derken, bu arada iki elimden 

yaralandım. Arnavutluk içlerine kadar 

ilerleyip yarısını aldık. Kaldığımız 

yerler ise, oradaki eşek damlarıydı. 

“Üç yumurta” dedikleri yere kadar 

girmiştik. Savaş bütün hızıyla 

devam etti. Cepheden hiç çıkmamak 

şartıyla,  6 ay kadar orada savaştık. 

Orada Almanların arkamızdan 

girdiğini duyduk.

başladık. Bizi, cepheyi ayakta 

tutmamız için bıraktılar. Diğer 

askerler geri çekildi. Kısacası 

biz “ölüm bölüğü”nün içindeydik. 

Biz geriye döndüğümüzde başka 

bir cepheyle karşılaşacaktık. 

Geriye kaçtığımızda ise “vur” emri 

çıkarılmıştı.

biz ölüme  gidiyorduk. 

Bu emir bizim kendimizden gelen  bir 

emirdi. Yani biz ölüme  gidiyorduk. 

Bu arada cephanemiz de tükenmeye

başladı. Zaten arkadaşlarımızın bir 

çoğunu da kaybetmiştik. Biz, ben ve 

Cango isminde bir zabitlen kalmıştık. 

Çok sayıda da yaralımız vardı. Bana 

zabit şöyle diyordu: “Paşa, silaha 

süngüyü tak” Bende dedim ki, “asker 

nerede, senin süngü ile, benim 

süngü ile bu iş olacak mı?” İtalyanlar 

ise karınca gibi kalabalık geliyorlardı. 

Biz 35’er kişiden oluşan iki bölük 

askerdik. Fakat, ben ve zabit sağ 

kalmıştık. Zabite, “çıkar mendilini 

de teslim olalım” dedim. Zabit 

mendili çıkarıp, sallamaya başladı 

ve teslim olduk, İtalyanların tarafına 

geçtik. Onlar da çok büyük kayıp 

vermişlerdi, çünkü, üçüncü defa 

saldırıyorlardı. Bir çok arkadaşımızı 

istihkâmlarda yaralı

bıraktık. Biz sağlam olarak iki 

kişiydik. İtalyan binbaşı bizlere şöyle 

dedi: “en iyi askerlerimi kırdınız, ben 

size şimdi nasıl bir ceza vereyim” 

Bu yazı, 1 Kasım 2000 tarihli Rodop Rüzgârı gazetesinin 

44. sayısında yayımlanmıştır.

Anılar
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İtalya’ya götürüldük

Biz 5-6 Türk kalmıştık. Daha sonra 

İtalya’ya götürüldük. Yaklaşık 2 yıl 

orada hapiste kaldık. Biz hapiste 

iken Mussolini öldü. Daha sonra 

hükümeti Padolyo isminde bir zat 

aldı. Bizleri serbest bıraktılar. Herkes 

başının çaresine baksın dediler. 

Almanya İtalya’ya girdi ve her tarafa 

satır çekti. Biz böğürtlenlerin içine 

dağıldık. Çamur içindeydik.

Daha sonra bizlere İsviçre’ye 

gitmemiz söylendi. Sabri isminde 

Nuhçalı’dan bir arkadaşımız vardı. 

Ayağı fena ağrıyordu, şişmeye 

başlamıştı. Yolda diğer başka 

askerlere de rastladık. Sabri, onu 

bırakıp gitmemizi söyledi. Ben Sabri 

ile birlikte kaldım. Bir elinde dayanak, 

bir eli de benim omuzuma asılı 

olarak yola devam etmeye başladık.

Yolda bir İtalyan çobana 
rastladık

Yolda bir İtalyan çobana rastladık. 

Sabri’yi kendi yatağına yatırdı. Onu 

bir battaniyeye sarıp, tek başına 

şehre doktora götürdü. Doktor sıcak 

kepek tavsiye etmiş. Sabri, gün 

geçtikçe daha da düzeldi. 29 gün o 

hanede kaldık. Biz ne olacak halimiz 

diye düşünüyorduk. Hanenin küçük 

kızı “askerler geliyor” diye bağırmaya 

başladı. Korktuk Allah’a tevekkül 

dedik. İtalyan ve Almanlar birlikte 

gelmişlerdi. Hane sahibi bizi gizledi. 

Onu tehdit ettiler. Sonraki gün 

oradan ayrılmaya karar verdik. Bizi 

müzevirlemişledi.

Kalmamız için çok yalvardı. Sabri’ye 

ayakkabılarını, evdeki ekmekleri 

ve 500 drahmi para verdi. İsviçre 

sınırına gittik, fakat geçmeye imkan 

yoktu. 

Almanlar bizi, oradan, 
trenle Avusturya’ya 
götürdüler

77 gün İtalya’nın içinde perişan 

bir şekilde dolaştık. Kapının birini 

çaldık. Ekmek istedik ve bu akşam 

kalacağımızı söyledik.  Hayvan 

damının içinde kaldık. Yedik, içtik 

fakat kendisi ortalıkta yoktu. Daha 

sonra sarıldığımızı anladık. İtalya’nın 

içinde bizleri Almanlar kovuyordu. Bir 

askeri binaya götürdüler. Almanlar 

bizi, oradan, trenle Avusturya’ya 

götürdüler. 15 gün orada kaldık. 

Oradan Almanya’ya götürüldük. 

Götürüldüğümüz kamplarda her 

milletten insan vardı. Toplam 36.000 

kişiyi toplamışlardı. Bir yıl kadar da 

orada kaldık. Yahudileri, çocuklarını 

bizim yanımıza getirdiler. Bir ara 

onları almak istediler. Bir gün akşam 

üzeri top sesleri işittik. Daha sonra 

Rus toplarıı olduğunu öğrendik. 

Alman askerleri süngü ve kayışlarla 

kampın içine girdiler ve insanları 

ite kaka dışarıya çıkardılar. Biner 

kişilikgruplar yapmışlardı. 

Tükürdüğümüzü buz 
tutuyordu.

3 ay tekrar dışarıda kaldık. Daha 

sonra bizi, koz yerine, kendi 

askeriyesinin içine kattı. Amerika ve 

İngiliz’e dedi ki, “sen bize uçaklarınla 

saldırırsan, bu kişileri de öldürmüş 

olursun.” 

Nerde akşam orada sabah misali 

yaşıyorduk. Tükürdüğümüzü buz 

tutuyordu.

İngiliz ve Amerikan 
uçaklarıyla, Fransa’ya 
götürüldük

Alman bizi sürerken kuşatıldı 

ve teslim olmak zorunda kaldı. 

Daha sonra, İngiliz ve Amerikan 

uçaklarıyla, Fransa’ya götürüldük. 

Fransa’da 3 gün kaldık. Askeri 

arabalara bindirdiler. Tekrar “hazır 

olun” dediler. Tekrar uçaklara bindik, 

bu sefer Londra’ya gittik. Yunanlıları 

ayırdılar. Londra’dan tekrar İtalya’ya 

geldik. Burada Amerikalılar-İngilizler 

bizleri Japonya’ya götürmek istediler. 

Biz kabul etmedik. Oradan gemiyle 

bizleri Pirea limanına getirdiler. 

Orada, “hükümetin sizleri evlerinize 

götürecek gücü yok”, dediler. 

Londra’dan bizlere verilen giyecekleri 

satıp kamyonlar tuttuk ve evimize 

döndük.
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Askeriye kumandanı hepimize 
birer madalya taktı

Daha sonra bizleri Gümülcine Valiliğine davet ettiler. 

Askeriye kumandanı hepimize birer madalya taktı. 

Tanıyabildiğim çok az arkadaşımız kalmıştı. Yaralı olarak 

geriye dönmüştük. Bizlere burada kimse sahip çıkmadı. 

Onlar belki kendi milletlerine aylık çıkartmıştır, ama bizlere 

verilmedi. Çok uğraştık ve bizlere hep “olacak” dendi, ama 

olmadı. 1951 yılında İtalya’dan orada esir tutulanlara 85 

bin drahmi geldi dediler. Köyden Gümülcine’ye geldik. 

Hükümet bizlerden 20’şer bin drahmi kesmek istedi. Biz 

kabul etmedik. Bana göre her rakam kabuldü. Rumlar 

devamlı “Ohi, ohi” dediler ve parayı geri çevirdiler. Yine 

olmadı. 1967 yılında hükümet bizi mahkeme yerine 

çağırdı. Savaşa katılanların hepsi çağrılmıştı. Bana 

Niko’nun orada olup olmadığını sordular. Niko’ya da benim 

savaşa katılıp katılmadığımı sordular. Niko ve ben “evet” 

dedik. Kısacası soruşturma yapılmıştı. Kısa bir zaman 

sonra avukatımız tekrar para alacağımızı söyledi. Evrakları 

alıp bankaya gittik. Avukat bize “10 bin drahmi verecekler, 

bunun 1000 drahmisini bana vereceksiniz” dedi.

Bizlere aylık vermediler

 O zaman çok paraydı. Koyacak yer bulamıyorduk. 

Sonuçta parayı verdiler. Elimize birer kâğıt verdiler. Her 

ay bu kağıtla bankaya gidip aylık alacağımız söylendi. Ay 

doldu, bankaya gittik. Karamanlis de o zaman Fransa’ya 

kaçmıştı. O günden bu yana tek dekara almadım. Kısacası 

bizlere aylık vermediler. Toplu olarak verilen parayı da  

Almanya’nın  gönderdiğini söylediler. Mağdur edildim. 

Şu anda da bu memleket için savaşmış ve sakat kalmış 

bir insan olarak, bana tek kalan, savaşın acı tarafı ve bu 

madalya oldu.

Not: Bu yazı 1 Kasım 2000 tarihli Rodop Rüzgârı gazetesinin 

44. sayısında yayımlanmıştır.

Mevlânâ’dan...
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SÖZCÜKLERİN VE DÜŞÜNCELERİN GÜCÜ

Bir pazar yazısı

Zeynep  
ARAS ŞUTA

Bütünsel Yaşam Koçu
ThetaHealing Eğitmeni

D oğduğum günden bu yana hep 

duyduğum bir söz vardır; “Bir şeyi 

kırk kere söylersen olur.” Der 

atalarımız. Hayatın 

koşturmasında 

bazen bize öğretilen 

öğretilere o kadar 

kayıtsız kalırız ki bu 

deneyimi öğrenmek 

için bütün hayatımızı 

feda ederiz. İşte 

ağzımızdan çıkan 

sözlere dikkat 

etmemizde bu 

konulardan biridir. 

Çünkü ilahi olanın 

bir parçasıyız, 

muhteşem yaratım 

gücümüz var. 

Peki bu gücümüz 

nerede? Tabi ki kullandığımız sözcüklerimiz ve 

düşüncelerimizde.

“Kulum ben senin zannın üzereyim” der Yaradan. 

“Sen ne düşünürsen O’yum, yani ne düşünür ne 

konuşur ne istersen onu veririm.” Ağzımızdan 

farkına varmadan çıkan sözcüklerin ya da 

düşüncelerimizin günlük hayatımızda inanılmaz 

bir etkiye sahip olduğunu biliyor musun?

Şimdi kendi yaşamında kullandığın düşünce 

ve kelimeleri bir düşün. Günlük hayatında bu 

duygu ve düşüncelerin kaçını deneyimlendiğinin 

farkında mısın?

Fark etmeden öylesinde ağzımızdan çıkan 

sözcükler gerçekliğimizi yaratır. Yani, söylediğin 

her söz kaderindir, düşündüğün her şey 

geleceğin olur. Ne söylüyorsan zihnin anında 

onunla ilgili düşünce üretmeye başlar. Aslında 

kelimelerin gücünü çevremizdeki insanlar için 

de farklı amaçlarla kullanıyoruz. Örneğin, yeni 

araba almış bir tanıdığımıza güzel niyet ve 

dileklerimizi iletmek için ilk sözümüz “Kazasız 

belasız kullanın” oluyor. Kişinin bilinçaltına 

ilk gelen görüntü kaza oluyor ve negatif 

duygunun tohumunu ekiyoruz. Oysaki “Mutluluk 

yolculuklarınız olsun.” Desek bu cümleler 

sende nasıl duyguları çağrıştırırdı? Bunun için 

büyüklerimiz hep söyler; iyi düşün iyi olsun. İnsan 

bir sözcüğün hayatlarımızda neler yaratabildiğini 

fark edince düşünüp, seçip konuşmak istiyor…

Bunun için sana küçük bir çalışma önerim var. 

Eğer denemek istersen; 1 hafta boyunca tüm 

düşünce ve kelimelerini süzgeçten geçireceksin. 

Hayatında olmasını istediklerini mi dile 

getiriyorsun yoksa olmasından korktuklarını mı? 

Bu çalışmayı nasıl yapacağını kısaca açıklamak 

gerekirse; küçük bir not defterine 1 hafta 

boyunca hayatına olumsuz etki edecek kelime ve 

düşüncelerini not et. Bir hafta sonunda ciddi bir 

kelime arşivin olacaktır. Şimdi onların karşılarına 

hayatında olmasını istediklerini anlatan olumlu 

kelimeleri yazmanı istiyorum. Bundan sonra 

istediğini yaratmaya hazırsın. Çünkü sözcüklerin 

değiştiğinde düşüncelerin değişir, düşüncelerin 

değiştiğinde yaratımların değişir ve istediğin 

hayatı inşa edebilirsin.
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Gümülcine’de 99. Yıl coşkusu yaşandı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
99. Yılı Türkiye’de ve 
dış temsilciliklerde 

kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşunun 99. Yılı Gümülcine 
Başkonsolosluğunda  düzenle-
nen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona binlerce soydaşın 
yanı sıra; İskeçe Milletvekili 
Hüseyin Zeybek, Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma Kurulu 
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü 
İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü 
Mustafa Trampa, DEB Partisi 
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Kozlukebir Belediye Başkanı 
Rıdvan Ahmet, Şapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopu-
los, Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram, Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Ali 
Emin Latif, SYRIZA Rodop İl Örgütü Başkan Yardımcısı 
Özgür Ferhat, Yassıköy Belediyesi başkan adaylarından 
Caner İmam, kanaat önderleri Hasan Apti, Mehmet Koç 
ve Apti Pencal, Trakya Tütün Kooperatifi Başkanı Sinan 
Ahmet, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı 
Halit Habipoğlu, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Aydın Ahmet, Gümülcine Türk Gençler Birliği 
Başkanı Sedat Hasan’ın yanı sıra diğer kurum ve kuru-
luşların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Resepsiyonda Başkonsolos Murat Ömeroğlu misafirleri 
kapıda karşıladı ve bayramlarını kutladı.

Resepsiyon Türkiye Başkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın mesajının Konsolos Neslihan Altay tarafından 
okunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı 

ise şöyle:

Cumhuriyetin kuruluşunun 
99. yıl dönümü nedeniyle bir 
mesaj yayımlayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bundan 
99 yıl önce ağır bedeller 
ödeyerek, gerçekten çok zor 
şartlarda kurduğumuz Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ‘muasır mede-
niyetler seviyesinin de üstüne 
çıkarmak’ için kesintisiz bir mü-
cadele içindeyiz. Son 20 yılda 
gerçekleştirdiğimiz demokrasi 
ve kalkınma devrimleriyle, 
sadece millî iradenin önün-
deki engelleri değil, cumhurla 

cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan 
kaldırdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 
kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. 
kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını 
yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın 
ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşı-
mızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. 
Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize 
ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlik-
te İstiklal Harbi’ni zaferle taçlandıran kahramanları ve 
Büyük Millet Meclisinin vatanperver üyelerini rahmetle 
yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağımsızlığımız 

İskeçe SYRIZA Milletvekili Hüzeyin Zeybek de 
törene katılarak 29 Ekim’i kutladı.
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uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle 
anıyorum. Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, 
gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cum-
huriyeti’ni ‘muasır 
medeniyetler sevi-
yesinin de üstüne 
çıkarmak’ için kesin-
tisiz bir mücadele 
içindeyiz. Son 20 
yılda gerçekleştirdi-
ğimiz demokrasi ve 
kalkınma devrimle-
riyle, sadece millî 
iradenin önündeki 
engelleri değil, 
cumhurla cumhuri-
yet arasında örülen 
kalın duvarları da 
ortadan kaldırdık” 
ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ESER VE HİZMET 
ALTYAPISI ÜZERİNDE ‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA 
ETMEKTE KARARLIYIZ”

Mesajında; Türkiye’yi demokrasisi örnek alınan, ekono-
misi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, millî 
birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü 
şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham 
veren Türkiye’nin,  bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı 
menzili içinde olduğu bir gerçektir.  Küresel belirsizliklerin 
arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yöne-
lik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşıla-
nıyor. Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden 
Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar 
girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış 
ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Millî gelirine 
oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir 
mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inan-
cına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz.”

Küresel ölçekte Türkiye’nin itibarını ve ağırlığını artırır-
ken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerine aralıksız 
bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Karade-
niz’de keşfini yaptı-
ğımız ve evlerimize 
taşımak için gece 
gündüz çalıştığımız 
doğal gaz, enerji 
kulvarında önümüz-
de yeni ufuklar açtı. 
Savunma sanayii 
alanında kendi 
ürünlerini tasarlayan, 
geliştiren, üreten ve 
bunları ihraç eden 
bir kapasiteye ulaş-
tık. Tarımdan turiz-
me, ulaştırmadan 
eğitim ve sağlığa her 

alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı 
taşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce yaklaşık 6 mil-
yon vatandaşın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihin en 
büyük sosyal konut projesinin temelini attıklarını hatırla-
tarak, 29 Ekim’de de Türkiye’nin ilk yerli ve millî elektrikli 
otomobili olan TOGG’un banttan indirilme törenini ger-
çekleştireceklerini kaydetti.

Maruz kalınan onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, 
bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyon-
larının temelini attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: “Ülkemize kazandır-
dığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde ‘Türkiye Yüzyı-
lı’nı inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, 
huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad 
olsun! Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun!”

Resepsiyona İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbra-
him Şerif v.d. soydaşlar katıldı.
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29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin ilân günüdür!

Günlerin getirdikleri-1

İbrahim BALTALI
E-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun külleri arasından Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yarattı ve gençliğe emanet etti.

Bin bir türlü felaketler ve badirelerden sonra dünya 
sahnesine yepyeni bir devlet çıktı. Türk insanının büyük  
fedakarlıkları sonucu kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti 
yine o insanlar tarafından bugüne kadar getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti, Batı Trakya’da Yunanistan’a 
bırakılan Türkler için, imzalanan uluslararası 
antlaşmalarla, adeta bir şemsiye gibi koruyucu ve 
kollayıcı oldu.

Batı Trakya Türkleri her zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne 
saygı duydular.  Göçler, sığınmalar hep “Öte” dediğimiz 
Anavatan Türkiye’ye yapıldı. Türklere “Batı” her zaman 
açık olsa bile, onların yönü hep “Doğu” oldu. Türkiye 
kapısına gelen hiçbir soydaşı geri çevirmedi, kapıları 
sonuna kadar açtı! Türkiye’ye yerleşen Türkler ilerleme 
ve kalkınma yolunda Anavatan Türkiye’ye büyük katkılar 
sağladılar. Anavatan Türkiye’ye yerleşen insanlarımızdan 
her şey çıktı, ancak “vatan haini” çıkmadı. 

Zaman zaman, ortaya bazı karanlık şer odakları ve 
güçleri çıktı. Bazı siyasetçiler ve kaprisli yöneticiler, 
inadına Türkleri parçalamak, bölmek ve hakim güçlerin 
düşündükleri gibi yönlendirmeye çalıştılar; Türk Azınlığın 
içine nifak tohumları serpip odak noktayı değiştirerek 
eksen kaymasını sağlamaya çalıştılar. Ancak bazı 
hempalar ve  tüfeyliler dışında kimse bunlara önem 

vermedi ki bundan sonra da vermeyecektir.
Kendini  “Türk” hisseden herkesin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun!

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, 1929 yılında, daha 
Cumhuriyet yedi yaşında iken, Edirne’de yayımlanan, 
Milligazete’de “BÜYÜK BAYRAM” adlı makaleyi aşağıda 
okuyabilirsiniz.

BÜYÜK BAYRAM

“Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri millî 
musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini 
sulıyan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine 
emanet ediyorum.”

Bugün; Türkiye Cumhuriyetinin ilân günüdür. Yedinci 
dönüm senesini idrak ettiğimiz bu yüce gün bin bir kalır 
ve felâketlerden arta kalan aziz ve asîl bir milletin lâyık 
olduğu, uğrunda varını esirgemediği çok kıymetli bir 
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dileğine kavuştuğu gündür.

Bugün; devrin en büyük mucizelerini yaratan, hâlaskâr 
mefkûresine azmin, dehanın kudretli hamleleriyle ruh ve hayat 
veren Ulu Gazi: Uğratıldığı felâketlere ağlamak hakkı bile 
nez olunmuş bir millete, vatanın en aziz şereflerini en sefil 
ihtiraslarına feda eden Saltanata lâyık olan darbeyi vurarak 
zaferin, inkilâbın kıymetli tacını “Cumhuriyet” kazandırdı.

Bugün; mukadderatını doğrudan doğruya ele alan bir milletin 
ezici musibetlerden kurtulduğu bir gündür.

Bugün; bu mübarek vatanda hain emellerin, zalim 
düşüncelerin iflâs ettiği gündür.

Bugün; kanun, hak, fazilet mefhumlarının, yaşamak haklarının 
kazanıldığı bir gündür.

Bugün; saadetli âtiyi müjdeliyen, iman ve mefkûremizin 
doğduğu, hamlelerimizin kuvvet aldığı feyizli kaynakta, Türk’ün 
düşünüş ve  atılış diyarında, Ankarada Cumhuriyetin ilân 
edildiği gündür.

Bugün; kahramanlar diyarının mukaddes koruyucuları şerefli 
ve ölmez varlıklarını; Büyük  Halâskârın etrafında toplanan 
ve ondan, o büyük ve sönmez ışıktan alınan nur ve ilhamla 
yürüyen bir hükûmete, Türk Cumhuriyetine bıraktılar.

Haklarına kavuştuğun, saadete eriştiğin bu büyük bayram 
gününde hiçbir zaman unutma ki:

“Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve  müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret 
damarlarındaki asîl kanda mevcuttur!”

29 Teşrinievvel 929/160.

Panthrakikos ve Fenerbahçe

Geçtiğimiz günlerde yerel basında yer 

alan bazı haberlerde yine bir bardakta 

gereksiz fırtınalar koparılmaya çalışıldı. 

Gümülcine’nin Panthrakios takımı Başkan 

Yardımcısı ile futbolcu Deniz Baykara’nın T.C. 

Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nu 

ziyaret etmesi ve takımın  sponsoru Yaka İKE 

şirketinin yer aldığı forma ile fotoğraflarının 

yayımlanması bir dizi art niyetli eleştirilere neden 

oldu.

Ancak Başkonsolos Ömeroğlu’nun yayımladığı 

fotoğrafta bir gariplik yoktu. Baykara vatandaşı 

olduğu ülkenin temsilcisini ziyaret ediyordu. 

Trabzonspor’da top koşturan Yunan futbolcu 

Bakesatas, İstanbul Fener Rum Patriği 

Bartholomeos’un Sümela Manastırı ziyareti 

sırasında kendisiyle nasıl ayine katıldıysa, bu da 

işte öyle bir davranış. Eleştirilecek bir tarafı yoktur 

ve normal karşılanmalıdır.

Yine Yaka İKE şirketinin Panthrakikos’a sponsor 

olması dolayısıyla amblem içerikli formasıyla poz 

verilmesi gayet normal bir uygulamadır. Başka 

bir formayla poz verilmesi zaten hiç de hoş 

olmazdı. Bugüne kadar diğer başka sponsorlar 

eleştirilmedi. Ancak bir azınlık ferdinin bölge 

takımına verdiği destek neden hoş görülmüyor?

Sonunda bu da oldu. Her fırsatta Türkiye’ye 

yüklenenler, gündemde tutmaya çalışanlar, bu 

sefer futbola da el attılar. İddialara göre, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

bir arkadaşının takıma 50.000 avro sponsorluk 

sağladığı yönündeydi.  Panthrakikos takımından 

yapılan açıklamada, takımın Erdoğan’ın herhangi 

Günlerin 

getirdikleri-2
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bir arkadaşından hiçbir zaman 50.000 avro 

sponsorluk almadığı ve bu tür iddiaların utanç 

verici olduğu belirtildi.

Yine Gümülcine’de ikinci defa Fenerbahçeliler 

Derneği’nin kurulması da yersiz, maksatlı ve 

gereksiz eleştirilere neden oldu. Derneğin 

başlığında neden “Batı Trakya” kelimeleri 

yer alıyor, gerekçesiyle adeta adalet 

mekanizmasına yön verilmeye çalışılmaktadır. 

Halbuki bugüne kadar bölgemizde “Batı Trakya” 

kelimelerini içeren bir dizi dernek kurulmuştur. 

Örneğin Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 

Derneği v.b. Öyleyse bu derneğin de böyle bir 

isimle kurulmasında eleştirilecek bir durum 

yoktur. 

En garip olanı ise, Panthrakios takımı 

için yapılanların Trakya için “milli politika” 

yoksunluğuna bağlanmasıdır. Bu terane 

yıllardır dillendirilmektedir. Her gelen iktidar 

Trakya’nın kalkınması için özel önlemler, 

projeler ilan etmektedir. Ancak yıllardan beri 

bu bölgenin kalkınması sağlanamamaktadır ve 

AB’nin en geri kalmış bölgesi kalmaya devam 

etmektedir. Peki bunun sebebi nedir? Sebebi 

çok basittir. Trakya’da neredeyse nüfusun 

yarısını, yıllarca bir  sürü haklardan mahrum 

ettiyseniz, bu açığı kapatmanız artık çok 

zordur. Hangi programı yaparsanız yapın, Türk 

Azınlığın antlaşmalardan kaynaklanan hakları 

kırpılıyorsa, göz ardı ediliyorsa, bu bölge geri 

kalmaya devam eder! 

Batı Trakya’da ilk Fenerbehçeliler Derneğinin 

kurucusu olarak yeni derneğimize başarılar 

diliyoruz. 

Evet, YAKA IKE şirketi, bölgenin kalkınmasına 

yönelik sorumluluğunu yerine getirmiş ve 

Panthrakikos’a sponsor olmuştur. İnşallah 

şirket bu tür sponsorlukları diğer takımlara 

da sağlar.  Peki Gümülcine’nin diğer şirketleri 

nerede?

Şiir Köşesi

Hasan 
Hasan
Payamdere
Gümülcine
Yunanistan
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Arada bir. . .Arada bir. . .

       Asım       Asım
ÇAVUŞOĞLUÇAVUŞOĞLU

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini 
icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli 
etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. 

Aynı zamanda öğretmenlerimizin de öğretmenleri olan 

önderidir. Gelişme, huzur ve barış ortamı onların 
sayesinde mümkün olabilir.

Bu hususta Mustafa Kemal ATATÜRK, öğretmenlerle
ilgili olarak:

“Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak
öğretmenlerdir” derken;

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) de
“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” Demişlerdir.
Yüzyıllar öncesinde Socrates ise, öğretmenin ve 
öğretmenliğin önemini, “Dünyada her şeye değer 
biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü 
onun eseri hem her şeydir, hem de hiçbir şeydir”
diye belirtmektedir.

Bir toplumda öğretrmene değer verilmemesi bilime ve 
bilgiye değer verilmemesi anlamını taşır. Unutulmamalıdır 
ki bilgiye değer vermeyen toplumlar kültür, sanat, teknoloji, 
sağlık, eğitim, ekonomi gibi pek çok konuda ilerleyemez 
ve başka toplumlarm etkisi altında kalmaya mahkümdür.

Bu nedenle, 24 Kasım 1928 tarihinde millet mektepleri
başöğretmenliğini kabul eden MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK,
“Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir” sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve 
duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir.

Batı Trakya Türk Toplumu olarak öğretmenlerimizin 
kıymetini bilelim ve hak ettikleri değeri onlara verelim. 
Her devirde ilim adamına saygının en asil örneklerini 
vermiş bir milletin fertleri olarak bu saygıyı her zaman diri 
tutmalıyız.

Bu vesile ile bize küçük yaşlardan itibaren kalem tutmayı, 
yazmayı, sevgi-saygıyı bütün  kutsal değerleri öğreten 
öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor; ahirete irtihal 
edenlere rahmet diliyorum.

Batı Trakya Türk Öğretmenlerinin “Öğretmenler Günü”nü 
kutluyor, esenlikler diliyorum.

eski öğretmenleri anma, 
hatırlama günüdür.
 O eski öğretmenler ki; 
1923’den 1950’li yıllara 
kadar en güç şartlar 
altında hizmet imkânlarını 
kendileri sağlayarak ve 
geliştirerek beklenen 
görevleri başarıyla 
gerçekleştirmişlerdir. 
Bunları yazmak, bilineni
tekrarlamaktan başka bir 
şey olmadığı için sizlerin 
takdirine bırakıyorum.
Bu fedakâr, mes’uliyeti 

müdrik seciyeli ve şahsiyetli insanlar, bugünlerimizin 
temellerini atmışlardır. Bugün, her alanda çalışan 
elemanları, yöneticileri, politikacıları...yetiştirmişlerdir. 
Azınlığımızın her kesimine örnek olmuşlar, öncülük ve 
rehberlik etmişlerdir.

Öğretmenlik bütün dünyada en fazla değer verilen bir 
meslek durumundadır. Öğretmenlik mesleği sabır ister, 
merhamet ister, hoşgörü ister, emek ister. Bu sebeptendir 
ki Öğretmenlerin yaptıkları işe paha biçilemez, onların 
hakkı ödenemez. Söz konusu ilim, eğitim ve öğretim 
olunca, elbette ilk akla gelen öğretmenler olmaktadır.

Öğretmenler kültürümüzün, dinî ve milli değerlerimizin 
yeni nesillere aktarılmasında en önemli görevi deruhte 
eden kıymetli insanlardır. İnancımızı, geleneklerimizi, 
kültürümüzü, ahlaki değerlerimizi hayatımız boyunca, 
ihtiyacımız olan her türlü bilgiyi hiç bir karşılık 
beklemeden öğrencileriyle paylaşan öğretmenlerimiz,
dünyanın en şerefli mesleğini icra etmektedirler.

Öğretmenler yalnızca okulda görev yapan ve ders veren 
kişiler değil, toplum içinde de birer rehber birer model 
insanlar olarak görülmüşlerdir. Öğretmenler toplumların 
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Rumeli’nin Gözcüsü Seyyid Ali Sultan Anıldı!

Rumeli’yi, Balkanlar’I İslâmiyet’e ve Türklüğe açan 
Seyyid Ali Sultan, Gümülcine’de düzenlenen 
uluslarası sempozyum ile anıldı.

Azınlık Seçek Eğitim ve Kültür Derneği tarafından 
düzenlenen sempozyum 19 Kasım günü başladı ve 20 

Kasım Pazar günü sona erecek.
Etkinlik toplam 8 oturum şeklinde yapılmaktadır. 

Etkinlikte konuşmacı olarak; Türkiye, ABD, Yunanistan, 
Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, Kazakistan ve Kuzey 
Makedonya’dan bilim insanları, akademisyenler ve 
araştırmacılar yer almaktadır.

Sempozyumun açılış konuşması Seçek Azınlık Eğitim ve 
Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kahya 
tarafından yapıldı.

Vefatının 620. yılında Rumeli’nin 
gözcüsü Seyyid Ali Sultan’ı minnet 
rahmet ve aşkla andıklarını belirtti ve 
sempozyumun amacını şu iekilde açıkladı: 
Düzenlediğimiz Uluslararası Seyyid Ali 
Sultan Sempozyumu’nun amaçlarından 
ilki Seyyid Ali Sultan ve faaliyetini yeniden 
hatırlayarak, hem BatıTrakya’da hem de 
akademik çevrelerde Rumeli’de Türklerin 
varlığının tarihi boyutunu aktarmaktır. Diğer 
amacı ise Trakya, Rumeli ve Anadolu’da 
bulunan Seyyit Ali Sultan evlatları ve 
talip topluluklarını bir araya getirerek, 

birbirleriyle tanişarak, kaynaşma ve birlik oluşturmaktır.

Etkinlikte aşağıdaki konularda bildiriler sunuldu

I. Oturum 10:00-10:45 Oturum Başkanı Prof. 
Dr. Krasimira MUTAFOVA Prof. Dr. Heath W. 
LOWRY, Açılış Konuşması.

II. Oturum 11:00-11:45 Oturum Başkanı Prof. 
Dr. İhsan CAPCIOĞLU-Dr. Erdal KALAYCI Prof. 
Dr. Ali Sinan BİLGİLİ, Arşiv Belgelerinde Seyyit 
Ali(Kızıl Deli)Sultan Dr. Armin HOSSEINI, Ehli 
Hak Kelamlarında Hacı Bektaş ve Yedi Heften

III. Oturum 12:00-13:00 Oturum Başkanı Doç. 
Dr. Salih AYDEMİR Dr. Cenk GÜRAY, Rumeli 
Deyişleri: Seyyit Ali Sultan Nefesleri Doç. Dr. 
Hüseyin YALTIRIK, Trakya’da Seyyit Ali Sultan 
Nefesleri Dr. Rumyana MARGARİTOVA, 

Anma

Seçek Derneği Başkanı Necmettin Kahya

DEB Partisi Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, Gümülcine Müftü 
Yartdımcısı Fehim Ahmet, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu 

ve BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı.
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Archival sound records of Alevi-Bektashi music from 
Bulgaria Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ, Rodoplarda 759. 
Yıldönümünde Spor Kültür Mirası’nın 622 Yıllık Hamisi 
Seyyid Ali Sultan

IV. Oturum 14.00-15:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. 
Aykut GÖKSEL H. Dursun GÜMÜŞOĞLU,Sadık Abdal 

Divanı’nda Seyyid Ali Sultan Refik ENGİN, Musahibli 
Kızıl Deli Erkânı Slaveya NEDELÇEVA Arnavutluk’ta 
Bektaşiliğin Özellikleri ve Arnavut Ulusal Kimliğinin 
Oluşumundaki Rolü Prof. Dr. Burçak VURAL, Şiirdi 
Süzülen Deyiş, Nefes ve Nutuklarda Seyyid Ali Sultan 
Dr. Fatos DİBRA Arnavut Bektaşi Edebiyatının Seyri ve 
Araştırmaları Hakkında Bazı Gözlemler

V. Oturum 15:15-16:15 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuri 
GÜÇTEKİN Prof. Dr. Krasimira MUTAFOVA, Seyyit 

Devamı sayfa 29.

Dr. Hüseyin Bostancı, sanat tarihçisi Nevval Konuk

T.C. Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha 
v.d. davetliler.

Kanaat önderlerinden Hasan Apti v.d. TRakya Üniversitesinden Prof Dr. İlhan Toksöz’e katkıla-
rından dolayı plaket takdim edildi.

Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye’den katılanlar v.d. 
Dursun Gümüşoğlu.
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Konuk yazarlar

Drama köprüsü bre Hasan dardır geçilmez

Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez

Anadan geçilir bre Hasan yardan geçilmez

At martini Debreli Hasan dağlar inlesin

Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin

(Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez

Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez

At martinini de bre Hasan dağlar inlesin

Drama mahpusunda Hasan Karakedi dinlesin)

2014 yılında Makedonya’da bir üniversiteye Türkoloji 
dersleri vermek üzere görevli idim.  Bazen Bulgaristan 
yolunu takip ederek; Kapıkule, Harmanlı, Hasköy, Fili-
be, İhtimam, Samakof, Köstendil, Eğridere, Kumanova 
güzergahından Üsküp’e giderdim. Bazen de Batı Trakya 
yolunu takip ederek; Pazarkule, Dimetoka, Sofulu, De-
deağaç, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Selanik, Valandovo, 
Köprülü, Kaplanköy güzergahından Üsküp’e gider idim. 
Her yolculuğumda da güzergâh üzerindeki tarihî eserleri 
görmeye gayret ederdim.

İkinci güzergâhı, yani Batı Trakya güzergâhını takip 
ettiğim bir gün, Selanik’te Eski Cami (Hortacı Süleyman 
Efendi Cami-Rotonda)’ni ilgiyle incelediğimi ve resimlerini 
çektiğimi gören yaşlı bir adam yanıma yaklaştı ve  Türki-
ye’nin iç bölgelerinin ağız özelliklerini çağrıştıran konuş-
masıyla bana Türkiye’ye dair birşeyler sordu. Türkiye’nin 
iç bölgelerinden Mübadele ile gelen bir ailedenmiş. “Tarihî 
eserlere meraklı isen Drama’da Hasan’ın Drama Köprü-
sü’ne git!” dedi. “Gerçekten de çok dar! Üstünden su da 
geçermiş! Drama’nın yaşlıları Drama Köprüsü derler!” 
dedi. Drama Köprüsü’nü, bir dönem Drama’nın içerisinde 
olan fakat şu anda yıkılmış olan bir köprü olarak biliyor-
dum. Köprü hakkında bildiklerimi anlattım. “Bizde resmi 
bile var. Siyah beyaz!” dedi. Ama vaktim olmadığı için, bu 
samimi insanın resmi getirmesini bekleyemedim. Esa-
sen bir hata yapıp “Su kemerini Drama Köprüsü sanmış 
olmalılar.” diye düşündüm. Ciddiye de almadım fakat bu 
mesele bir müddet zihnimi meşgul etti…

Neler biliyordum bu köprüyle ilgili? Debreli Hasan kim 
idi? Kimilerine göre Selanik-Kayalar yakınlarındaki Debre 
köyünden, kimine göre de günümüzde Makedonya-Ar-
navutluk sınırında yer alan Debre şehrinden gelmişti. 
Makedonya’da şâhide ve tarihî eser araştırması yaparken 
de birçok efsanesini duymuştum. Kimisine yaşadığı böl-
genin yöneticisini kimisine göre de komutanını haksızlığa 
dayanamadığı için vurmuş ve Drama-İskeçe bölgelerinde 
“eşkıya” olarak “zenginden alıp fakire verdiği” için genel-
de sevilen bir kaçak-kahraman idi…

Drama “Köprü”sü 
“Var” imiş, 

Hakikaten “Dar” imiş!
Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
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İsmi bilinen ve meşhur türküsünde adı geçen tek dostu 
da “Karakedi”adında idi. Hatta meşhur türküde geçen ve 
“varlığı tartışmalı” Drama Köprüsü’nü de o yaptırmış veya 
tamir ettirmiş idi. Birkaç yıl Selanik’te gördüğüm Anadolu 
Türkçesi konuşan adamın söyledikleri ile bu düşünceler, 
zaman zaman zihnimi meşgul etti… Ta ki Gümülcine’den 
birilerinin bu köprüyü ziyarete gittiğini duyana kadar…

Hatta bu gezi internette de haber olmuş. Yıllar önce 
Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç 
köprünün bulunduğunu duyurmuş. Bursalı bir mübadil, 
Drama’ya yaptığı bir ziyaret esnasında, Drama Küçük 
Asyalı Mübadiller Derneği Başkanı Nikos Latsistalis’e 
elindeki fotoğrafı gösteriyor ve Drama Köprüsü’nün bu ol-
duğunu ve onu bulmak istediğini söylüyor. Latsistalis ise 
Drama-İskeçe yolu üzerindeki Nusratlı (Nikiforos) köyü 
çıkışındaki bir su kemerinin, resimdeki “köprü” olduğunu 
duyuruyor.

Fakat “Bir ‘su kemeri’ türküde bahsi geçen “Drama Köp-
rüsü” olabilir mi?” şeklindeki sorular zihinleri kurcalıyor… 
Bu soru, “köprü”yü ve konumunu görene kadar bende-
nizin de zihninde bir soru işareti idi. Ancak Balkan Türk 
edebiyatının değerli yazarlarından Mehmet Türker Bey 
ile düzenlediğimiz bir kültür gezisi esnasında, “su keme-
ri”ni görünce aklımdaki bütün soruları yeniden gözden 
geçirdim.

Bu sorular şöyle idi:

Birinci soru; “Su Kemeri” yerine “köprü” ibaresi kulanı-
labilir mi? sorusuydu. “Su Kemeri” yerine halk arasında 
“köprü” ifadesinin kullanıldığını İstanbul’da, Makedon-
ya’da ve Kosova’daki araştırmalarım sırasında defalarca 
duymuş idim. Dolayısıyla halk arasında bir “su kemeri”ne 
“köprü denmesi, şaşılacak bir durum değildi. (Haricen 
bazı köprüler, çift fonksiyonlu yani hem köprü hem de su 
kemeri olarak yapılabiliyor. İskeçe yakınlarındaki “gü-
zelim” ve “mazlum” Hamidiye Köprüsü gibi…) Bu konu 
aklımda netleşti.

İkinci problem, köprünün yeri idi. “Drama Köprüsü” ibare-
si, köprünün şehrin merkezinde olabileceğini doğal olarak 
akla getiriyor. Fakat Debreli Hasan’ın “eşkıya” olarak 
özellikle  İskeçe-Drama arasında dağlarda gezmesi, tür-
küde geçen “köprü”nün de bu bölgede olması durumunu 

mantıklı kılıyor.

Aslında “köprü”nün konumu ve türküdeki veriler karşı-
laştırıldığında akla gelebilecek diğer sorular da yerini 
mantıklı açıklamalara bırakıyor. Türküde “Drama köprüsü 
Hasan dardır geçilmez!” diyor. Bir köprü “üzerinden geçi-
lemeyecek kadar dar” olarak neden yapılsın? Köprünün 
yapılış amacına aykırıdır bu durum. Demek ki türküde 

geçen “köprü”, gerçek bir “köprü” değil, halk arasında bu 
sıfatla anılan bir “su kemeri”dir. Türkünün verdiği bilgiye 
göre “köprü” hem “üzerinden geçilemeyecek kadar dar” 
olacak hem de “suları soğuk” olacak.

Bütün bu veriler ışığında naçizane fikirim;  Nusratlı (Niki-

foros) köyü yakınındaki halk arasında “Drama Köprüsü” 

diye bilinen bu su kemerinin, “Debreli(De bre) Hasan” 

türküsünde geçen “Drama Köprüsü” olduğu yönündedir.

Milletimizin güzide bir hatırası olarak zihinlerde dolaşan 

bu içli türküyle ilgili en somut eser olan “Drama Köprüsü”, 

ilgiyi hak ediyor. Diyorum ki:

“DRAMA ‘KÖPRÜ’SÜ ‘VAR’ İMİŞ,

HAKİKATEN ‘DAR’ İMİŞ!”

     Bu yazı maarifinsesi.com sitesinde de yayımlanmıştır.

“Drama Köprüsü” olarak anlatılan su kemeri.
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Türkiye’de bir asırdan fazla üç büyük takım bulunmakta-

dır; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bunlar adeta 

mihenk taşları gibidir. Ülkelerinde adeta bir çıkar ağacının 

kökleri gibi Edirne’den Ardahan’a kadar uzanmaktadır-

lar. Bunlardan Galatasaray takımı hem  içeride hem de 

dışarıda başarıları sayılamayacak kadar çoktur. Evvela 

içeride 22 lig, 18 kupa ve Avrupa’dan da 2 kupa getirmiş-

tir. Kopenhag’ta Arsenal’i eledikten sonra Süper Kupa 

maçı Monako’da oynandı ve Galatasaray’ın oynayıp ta 

elediği ve elinden kupayı alan bir dünya devi olan Real 

Madrit’in elinden almıştır. Galibiyet şöyle dursun, yanın-

dan geçmek bile zordur.

Galatasaray bugün için ülkesinde en ço taraftara sahip 

en çok şampiyonluk kazanmış takımdır. Buna inanma-

yanlar varsa ispat etmeye hazırım. Haksız olduğum bir 

meselede, hiçbir zaman hak sahibi olmak istemem; çün-

kü yazılanlar vesikadır.

Galatasaray yalnız spor dallarında değil, siyasi alanda da 

bir çok ünlü şahıslar yetiştirmiştir. Bir bilim dalından do-

ğan tek takımdır. Mekteb-i Sultani kuruluşu  1868. Daha 

sonra Cumhuriyet’in ilanıyla adı “Galatasaray Lisesi”ne 

dönüştürüldü. Bir gün Ali Samiyen, Cevdet Kalpakçığ-

lu ve Yusuf Öniş aralarında anlaşarak bir takım kurma 

kararı almışlardır. O günlerde başka Türk takımı olmadı-

ğından , bir İngiliz ve bir de Yunan Elpis takımları vardı. 

Gaye, onlarla oynayıp maç yapmaktı.

Galatasaray, 1933 yılında bir sarsıntı geçirmiştir. Kulübün 

kurucularından Yusuf Ziya Öniş başkaldırarak kulüpten 

bazı idarecilerle anlaşarak “Güneş” kulübünü kurmuşlar-

dı. Güneş, bir defa şampiyon olmuş ve daha sonra sabun 

köpüğü gibi dağılmıştır. Bozguncular tekrar geri dönmüş-

lerdir.

Galatasaray kuvvetinden %50’ni kaybetmiş olmasına rağ-

men, sabun köpüğü misali “Güneş” dağılmış, Galatasa-

ray ise kuvvetinden %50’ni kaybetmiş olmasına rağmen 

dimdik ayakta durmasını başarmıştır. 

Ali Samiyen’in babası ünlü şair Şemsettin Sami bey, an-

nesi Fahriye hanım, kızkardeşi Saniye Erer dir ki kendileri 

Arnavut kökenlidir. Formalarının bezlerini Bahçekapı’da 

Bulgar Yanko’dan almışlardır. Diklişlerini ise Ali Sami 

Yen’in kızkardeşi Saniye Erer ve Ruşen Eşref Ünaydın’la 

beraber yapmışlardır.

Galatasaray’ın amblemini yani rozetini Ayatullah Emin 

çizmiştir. Fenerbahçe semt takımı 1907’de Kadıköy’de 

kurulmuştur. Kulübün ilk başkanlığını Ziya Songüler 

yapmıştır. Beşiktaş kulübü 1903 yılında kurulmuş olma-

sına rağmen, sadece jimnastik kulübü olmuştur ki fıtbol 

faaliyetlerine 1911 yılında geçmiştir. Beşiktaş Akaret-

ler’de kurulmuş ve Beşiktaş ismini almıştır. Kulübün ilk 

başkanlığını Ahmet Alpago yapmıştır. Dikkat ederseniz 

Spor

Hüseyin Fındıcaklı

TARİH 

TEKERRÜRDEN 

İBARETTİR
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rozetinde BJK kulübü yazmaktadır. 

Bir de hiçbir takıma nasip olmayan 

ay yıldız takmaktadır. Sebebine 

gelince, yapılan bir milli maçta tam 

11 oyuncunun Beşiktaşlı olduğu 

için Federasyon tarafından bu hak 

sağlanmıştır.

Galatasaray’ın Avrupa UEFA 

Ligi’nde oynadığı Arsenal ve Real 

Madrit maçları tam 160 anal naklen 

vermiştir. Lig devam etmektedir. 

Liderlik gelip geçicidir. Asıl olan li-

gin sonunda şampiyon olmaktır. Bir 

hatırlatmada yapmadan geçemeye-

ceğim: Şampiyonluk şarkıları söy-

lemek, hamamda şarkı söylemeye 

benzer; zira daha ligin başındayız. 

Geçenlerde bir Fenerbahçe tarafta-

rı olan arkadaşla konuşurken, bana 

on sene öncesi Galatasaray’ı 6-0 

yendiğini söyledi. Bu artık  ağız-

larda çiğnene çiğnene çürük sakız 

haline geldi, dedim. Ben de kendisi-

ne 1911’ 7-0, 1960’ta 5-0 ve en son  

yedi sene önce Olimpiyat Stadı’n-

da, kupa finali maçında Galatsa-

ray’ın  5-1 galip gelerek kupayı alan  

Cim Bom olmuştur, dedim. Bana, 

ben bunları bilmiyordum, dedi.

Bir Galatasaraylıya rastladım bana 

dedi ki: Hüseyin abi, ne olacak 

bizim takımın hali? Ben de kendisi-

ne, sen gene takım değiştir, dedim. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde her sene 

aynı takım olamaz; aynen atılan 

her şut gol olmadığı gibi, dedim. 

Tarih belki tekerrür eder de Galata-

saray kupa alır.

ATASÖZLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ - ATASÖZLERİMİZ

Elalemin bulguru için kendi pilavını batırma

Lazıma para gitmez, hazıra para yetmez.

Aktın sararır, yürek kararır.

Hayvanın eceli sahibinin eksikliğidir.

Rakı ucuz, traş pahalı.

Çürüksüz koz olmaz.

Adamakla mal tükenmez.

Ağalık arabacılığa benzemez.

Tok ağırlamak zordur.

Tok açın halinden anlamaz.

Avcılığın sonu nişancılıktır.

Kemik yiyen köpek ava gitmez.

Domuz dövüldüğü yere gider.

Az sadaka tez bela savar.

Tekkeyi bekleyen içer sütü.

Para insanı aka da kondurur boka da.

Arıyı bozan parmağını yalar.

Üç elli yaz belli.

                                           İbrahim Baltalı arşivinden...



Anma
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Atatürk Gümülcine’de anıldı

T.C.’nin kurucusu Ulu Ön-

der Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk Türkiye’de, 

Türk Dünyası’nda ve 

Türk temsilcilikleirnde törenlerle anıldı.

Atatürk için her yıl olduğu gibi Gümülcine Başkonsloslu-

ğunda yine anma töreni düzenlendi.

Törene; T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve 

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mus-

tafa Trampa, BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı, Batı 

Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, Doğu Make-

donya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Ahmet İbram, 

DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine 

Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, İskeçe Türk 

Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yassıköy Belediyesi 

başkan adaylarından Caner İmam, Batı Trakya Türk Azın-

lığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, 

Mustafçova Beleidyesi eski başkanı Cemil Kabza, Trakya 

Tütün Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet, sabık milletvekili 

Mustafa Mustafa’nun yanı sıra soydaşlar katıldı.

Tören, saat 9:05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı.

ATATÜRK’Ü SEVMENIN TÜRK ULUSUNUN SEVMEK-

LE EŞDEĞER OLDUĞUNA INANMIŞTIM

Batı Trakyalı emekli öğretmen, Yazar ve TÜRKSOY ödü-

lü, sahibi Rahmi Ali törende bir konuşma gerçekleştirdi.

“Atatürk hakkında bir şeyler yazmak konuşmak kolay 

değil. Burada azınlık basınında O’nun hakkında bir şeyler 

yazmak isterken elim titremiştir hep. Ama tarihi simalar 

içinde en sevdiğim en saydığım en hayran 

kaldığım biri O olmuştur. Mustafa Kemal 

Atatürk o askeri başarılarının yanı sıra 

o kısacık 15 yıl içinde inanılmaz işler 

başarmıştır. O’nu anlatmak koskoca bir 

imparatorluğun enkaz üzerinde yeni bir 

devlet Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk 

ulusuna ‘aydınlanma’ yollarını açan bir 

deha hakkında ben ne söyleyebilirdim ya 

da ne söyleyebilirim. Atatürk’ü sevmenin 

Türk ulusunun sevmekle eşdeğer oldu-

ğuna inanmıştım. Atatürk’e olan sevgim 

O’nun sadece yıkılan Osmanlı imparator-

luğu üzerine yeni bir devlet kurmuş olması 

ve Türk ulusuna cumhuriyet idaresine 

getirmiş olması değildi. Hayatı kavramış, Türk ulusunu 

muasır medeniyetler seviyesine götürecek yolları özenle 

seçmişti. Daha çocukluk yıllarımdan hatırlıyorum. İnsan-

lar büyüklerimiz: Atatürk der başka bir şey demezlerdi. O 

kahramanlığın umudun bir timsaliydi.

ÖLÜMÜNÜN 84. YILINDA BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA 

Rahmi Ali
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KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGI, SEVGİ VE MINNET DUY-

GULARIYLA ANIYORUZ

Şimdilerde her Türk aydının yüreğinde Atatürk’ün şu 

sözleri vardır: “Uygarlık yolunda başarı, yeniliye bağlı-

dır. Toplumsal hayatta, ekonomi hayatında, bilim ve fen 

alanında başarılı olabilmek için tek gelişme ve ilerleme 

yolu budur.”

Evet; “O bir kurtuluş. bir Cumhuriyet. her 10 Kasım’da 

bir sessizlik ve Onuncu Yıl Marşı içimizde. ulusça birlik, 

ulusça dirlik.” Ölümünün 84. yılında büyük Önder Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnet 

duygularıyla anıyoruz.”

Törenin sonunda Türkiye’nin Gümülcine 

Başkonsolosluğu Ataşesi Can Sercan Altay, 

günle ilgili bir konuşma yaptı ve şunlara 

değindi:

MİLLETLERİN ESARETİ ÜZERINE KU-

RULMUŞ KURUMLAR, HER TARAFTA 

YIKILMAYA MAHKÛMDUR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah 

arkadaşları öncülüğünde verilen Kurtuluş 

Savaşımız, sadece Türk milletinin kaderini 

değiştirmemiş, dünyanın sömürülen ve esa-

ret altında ezilen birçok ulusuna da umut ışığı 

olmuştur. O, “milletlerin esareti üzerine kurul-

muş kurumlar, her tarafta yıkılmaya mahkûmdur” demek-

le dünya milletlerinin sömürülen halklarına da tercüman 

olmuştur.

XX.Yüzyılın en büyük 

lideri olarak kabul 

edilen Atatürk’ün 

ebediyete intikali ta-

biatıyla tüm Dünya’yı 

fazlasıyla ilgilendiren 

bir olaydı. Bunun bir 

yansıması olarak Ata-

mızın vefatı ertesinde 

bütün dünya basını 

onun kaybını okuyu-

cularına aktarmışlar 

ve dünya barışına 

yaptığı katkıları büyük 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu Ataşesi Can Sercan Altay

                                             Türk Aınlığın dernek başkanları ve seçilmiş müftüler.
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bir hayranlıkla anlatmışlardır.

O, ANADOLU DA YENİDEN DİRİLİŞİN VE KALKIN-

MANIN LİDERİ OLMUŞTUR

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz devlet 

adamı Atatürk, mücadelesi ve büyük idealleri ile bütün 

dünyaya örnek olmuş, dost ve düşman bütün ülkelerin 

takdirini kazanmıştır. Onun düşünceleri ölümünden 

sonra daha da önem kazanmış, manevi kudreti ve 

fikirleri Türk milletine ve bütün dünyaya her zaman yol 

göstermiştir.

O, Anadolu da yeniden dirilişin ve kalkınmanın lideri 

olmuştur. Hayatını kaybetmiş bir devletin öz cevhe-

rinden Türk millî şuurunu uyandırarak bağımsızlık ve 

millet egemenliğine dayalı yepyeni bir devlet kurmuş, 

bu devletin sürekliliğini sağlamak için de çağdaş uy-

garlık seviyesine ulaşmayı ve geçmeyi hedeflemiştir. 

Türk millî mücadelesinin arkasından bütün dünyaya 

çok önemli bir gerçeği göstermiştir ki; bir millet inançla 

mücadele ederse mağlup edemeyeceği hiçbir kuvvet 

yoktur.

ATAM, AZİZ HATIRAN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİ-

YORUZ

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine 

yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını ve sevgisini 

en önde tutan, hayattayken ve ölümünden sonra da 

maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine 

adamış bir devlet adamı ve komutandı.

Atamızın bizlere yüklediği sorumlulukları, gösterdiği 

hedefleri ve mücadele azmini yalnızca 10 Kasımlar’da 

değil daima hatırlıyor, tüm vatan Şehitlerimizi rahmet-

le, Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Atam, Aziz hatıran 

önünde saygıyla eğiliyoruz.”

 

 

Azmin ve sabrın adı: 
Görme engelli dağcı ve 
milli atlet Necdet 
Turhan

ROBİS ve GTGB – Gümülcine Türk Gençler 

Birliğinin düzenlediği “Doğa Sporları” konferansı 

9 Kasım 2022 akşamı GTGB’de gerçekleşti. 

Konferansa konuşmacı olarak Türkiye’nin ilk görme 

engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını ROBİS Grubu Başkanı 

Latif Mehmet yaptı. ROBİS olarak, dağ bisikleti, yol 

bisikleti ve yürüyüşler düzenlediklerini belirtti ve bu 

akşamki konuğun “Beş kıtada, beş maraton, beş zirve ” 

gerçekleştirdiğini belirtti.

Slayt gösterisinden sonra milli atlet ve görme engelli 

dağcı Necdet Turhan spora nerede ve nasıl başladığını, 

koştuğu maratonları ve tırmandığı dağları anlattı.

Gümülcine’de bulunmaktan farklı bir heyecan ve mutluluk 

duyduğunu; toplumun yaşadığı sorunları öğrendiğini ve 

Gümülcine Türk Gençler Birliğinde bulunmaktan onur 

duyduğunu belirten Necdet Turhan herkese teşekkür etti.

Necdet Turhan özetle şunlara değindi:

“Spora ODTÜ – Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dağcılık 

kolunda başladım. Oranın onur üyesiyim. İlk etapta 

görme engelli olmam sebebiyle sorunlar yaşadım. 

Atletizm ve dağcılık yaşamım orada başladı. Spor 

ocağım ODTÜ.
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Mezun olduktan sonra dağcılık yaşamıma devam ettim. 

ODTÜ’de iken Erciyes Dağı’na tırmanmıştım. İki kez Ağrı 

Dağı’na tırmandım. Biri 4500 m, diğeri ise 5137 m Ağrı 

zirvesine kadar.

İlk kez 2000 yılında Avrasya Maratonu’nun 15 km’lik 

etabına katıldım.

2022 yılında 

Türkiye’den 

bir kafile ile 

New York’a 

gidip, New York 

Maratonu’nu 

koştum. Bu 

benim için büyük 

bir onurdu. 

Türkiye’yi yurt 

dışında temsil 

eden ilk görme 

engelli atlet 

oldum.

Devamında da Türkiye’ye döndüğümde, “Beş kıtada, 

beş maraton, beş zirve ” projemi kurguladım. İlk kez 

42 km koşmuştum. Dağcılığım zaten vardı. 42 km’nin 

bitirebilir bir etap olduğunu gördüm. New 

York heyecanının coşkusu ile bu projeyi 

düşündüm. İçsel manada startı verdim. 

Startı verdim, ama çevremden bana kimse 

inanmadı. Bana karşı çıktılar. Ben de “olduğum 

yere kadar, yapabildiğim yere kadar” gibi bir 

savunma geliştirdim. Sonunda başardım. 15 

yıl sürdü. 2002 – 2017 yılları arasında projeyi 

tamamladım.

Maratonları başa çektim. New York Maratonu 

ile başladım. 2004’te Atina Klasik Maratonu 

gerçekleşti. Bu maraton dendiğinde Türk 

vatandaşı İstanbul Rumlarından İraklis Vaçidis 

ağabeyi anmak istiyorum ki rahmetli oldu. Biz 

onu Türkiye atletizm camiası olarak çok sevdik. 

Ve, biz ona “Hakkı Baba” derdik. Erzurum’da 

askerlik yaptı. Kendisi elektrik elektronik mühendisiydi. 

Kanada’ya gidiyor ve devamında da Atina’ya yerleşiyor. 

Atina’ya geldiğimde bana çok yardım etti, destek verdi. 

O manada “Hakkı Baba”yı saygıyla yad ediyorum. En 

sert maratonlardan biriydi. Atina ovasından başlar 30 

km’si yokuşlardan oluşur. Maratonu 3 saat 53 dakikada 

bitirdiğimde, Hakkı Baba, Atina Stadyumunda kafama 

zeytin dallarından oluşan “barış dalları” taktı. Bu bir 

semboldü. Maraton kardeşliktir, dostluktur, halkların 

dostluğudur anlamındaydı. Bu vesileyle onu da burada 

yad etmek istiyorum.

Devamında da Japonya Dünya Körler maratonu geldi ki 

burada ikinci kez milli oldum.

Daha sonra da 2006 yılında Sidney Maratonunu koştum. 

Necdet Turhan

ROBİS Grubu Başkanı Latif Mehmet
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Burada ki Türk toplumu çok ilgi gösterdi.

2007 yılında Mısır’daki Luxor Maratonu ile etapları 

tamamladım.

Ardından dağlar serisi geldi. En yüksek ulaştığım nokta 

5895 m ile Klimanjaro Dağı oldu.

Nihayetinde 2017 yılında Avustralya’nın en yüksek 

noktası olan “Koseysko” zirvesine tırmanarak etabı 

tamamladık. Tırmanıştan sonra ilk ziyaret ettiğim 

yerlerden bir tanesi Cambera’da Atatürk’ün anısına 

yapılmış, anıtsal park 

niteliğindeki “Atatürk 

Memorium” oldu.

“Beş kıtada, beş maraton, 

beş zirve ” projem 2002 

yılında New York Maratonu 

ile başlamıştı ve 2017 

yılında Avustralya Koseysko tırmanışı ile bitti.

Zorluklar oldu. Para bulamadım, aksamalar oldu, ancak 

kulvarımdan çıkmadım. “Sabreden derviş muradına 

erermiş” derler ya işte öyle bir şey. Yalnız final çok 

görkemliydi. Amerika’daki derneklerle irtibatım oldu. 

Benim Koseysko tırmanışımı sosyal bir proje haline 

getirdiler. Amerika’da yaklaşık 30.000 dolar bağış 

topladılar. Bunlar bir proje çerçevesinde hedeflenerek 

yapılan şeylerdi. Bu projeden hareketle ki iletişim kurumu 

olayında ben de vardım. ODTÜ’de burs sorumlusu ile 

iletişim kuruldu ve 5-6 engelliye burslar verildi ki halen 

devam ediyor. İzmir’de Türkiye Görme 

Engelliler tarafından kabartma kitaplar 

bastırıldı. Kısacası eğitime katkı ile 

biten bir final oldu.

Geriye dönüp baktığımda mutluluk 

duyuyorum.

Etkinliğe; T.C. Gümülcine 

Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, 

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, 

GTGB Başkanı Sedat Hasan, ROBİS 

Başkanı Latif Mehmet, OKANA’dan 

Sibel Mustafaoğlu, BAKEŞ Başkanı 

Hüseyin Bostancı, Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, DEB Partisi 

Başkanı Çiğdem Asafoğlu, sabık milletvekili Galip Galip’in 

yanı sıra diğer soydaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan dernek başkanları ve sabık milletvekili Galip Galip.
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NİÇİN?

Dışarıda, bilmiyorum nerede
fakat içimde
duyuyorum sirenlerini bir geminin

kaybolmuş dalgalarında
uzak denizin.
Ve duruyor ateşçiler
soruyorlar “NİÇİN?”
pilotlar dümeni terk ediyor
ve soruyorlar dalgalara “NİÇİN?”
tayfalar demirleri atıyor
ve soruyorlar rüzgara “NİÇİN?”
Aynı zamanda
milyonlarca insan dünyada
paylaşamıyor gökyüzünü
fırtınanın sessizliğinde

Evet, “NİÇİN?”

İnsanlar gülümsüyor
ve trenler ulaşıyor
yapışık tekerlekler üzerinde
ve insanlar her sabah yeniden gömülüyorlar
ve güneş oynuyor saatlerin üzerinde
ve ekin yeniden yeşeriyor
ölü yel değirmenlerinin propagandası için
açlığa ve istatistik çizgilere
çalışıyor makineler
tüfeklenerek düşüyor kuşlar şairler gibi
ve gökyüzü
gizliyor kimsenin görmediği yıldızları
dipsiz bir kuyu gibi 
ve gemiler bağlıyken limanda şarkılarla
ağlıyor yürekleri yerde
ve evleniyor büyük bir aşkın sonunda nişanlılar.
Her şey sonlu ve dağınık
Bağlanmış bir zincirin halkalarına.
Her şey kaos.
Bölgesine makinelerin güllerin dönmüşlüğü
Ve eskiden fakir komşumuz olan ölüm
Boş kalıyor son insanların gözlerinde
                  Jose Gomes Ferreira
          Yunanca’dan tercüme eden: İbrahim Baltalı

Tevfik Hüseyinoğlu 
5’nci kitabını yayımladı

E
mekli Lise 

öğretmeni 

ve 

Araştırmacı-

Yazar Tevfik 

Hüseyinoğlu’nun 

“Geçmişte 

Yazdıklarımdan 

Seçmeler” adlı 

kitabı BAKEŞ 

yayınlarının 53. 

Kitabı olarak 

okuyucuya sunuldu.

123 sayfadan oluşan 15x21 cm ebadındaki kitabın 

birinci basımı Kasım 2022’de yapıldı. Toplam 21 

makalenin yer aldığı kitabın ISBN numarası ise şöyle: 

978-618-5322-12-0.

Tevfik Hüseyinoğlu’nun 

daha önce de aşağıdaki 

kitapları yayımlanmıştı:

Tehlike İşareti – Yunanlı 

Yazar A. Samarakis’in 

romanın Türkçe’ye çevirisi.

Meslek Borcu – Roman.

Yunan İç Savaşı’nda Batı 

Trakya Türk Azınlığı (1946 

- 1949). Rahmi Ali ile 

birlikte hazırlanmıştır.

Yunanistan’da Başmüftülük, Müftülükler ve Müftüler 

(1913 - 2014).

Geçmişte Yazdıklarımdan Seçmeler - Makaleler.

Yeni çıkan kitaplar
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Aydınlık – Aymazlık – Tekamül

GÖRÜŞLERGÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELERDÜŞÜNCELER

   Dr. Dr. Pervin Pervin 

    HAYRULLAH    HAYRULLAH

K
örü körüne bir yaşam, taklit, özenti, boyun 

eğme, ve dahası... bunlardan kendini 

soyutlayabilen, ya da biraz düşünebilen, biraz 

öngörü sahibi her insan, bu çağda yaşananların, kan, 

gözyaşı, terör, katliam 

ve akla hayale 

sığmayan psikolojik 

baskıların, savaşların 

nedenini sorgular ya da 

sorgulamalıdır...

Veee burada temel 

referans noktası hak, 

hukuk, adalet ve akılcılık 

olabilir. Yaşamsal 

hassasiyeti olan konular 

deneycilik yöntemiyle ele 

alınamaz (her ne kadar 

deneycilik akılcılığın 

karşıtı bir yöntem olsa 

bile).

Akılcılık, doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde 

edilebileceği tezini savunur. Eğer bugün Yunanistan 

sınırları içerisinde Batı Trakya Türk Azınlığı özelinde 

“aydınlık, aymazlık, tekamül” terimlerini akılcılık 

çerçevesinde ele alırsak karşımıza neler çıkar?

Mevzu çok derin...

Eğer Batı Trakya Türklerinin toprakları istemdışı olarak 

yüzde altmış/yetmiş oranında azalmışsa...

Eğer Türk Azınlık nüfusu çeşitli yöntem ve baskılarla 

kontrol altında tutulmaya çalışılıyorsa...

Eğer Türk Azınlık okullarının sayısı 306’dan 99’a 

düşürülmüşse...

Eğer Türk Azınlık kendi öğretmenini seçemiyorsa...

Eğer Türk Azınlık vakıflarının özerk yapısı hiçe 

sayılıyorsa...

Eğer Türk Azınlığın asırlık dernekleri kapatılmışsa...

Eğer ..., ..., ...

Aydınların ayması gerekir... Akılcılık, sorgulama ve en 

doğrusuna karar verme...

Eğer “kısa günün kârı” ya da “bana dokunmayan yılan” 

anlayışıyla hareket edilirse bir gün seslenecek ya da 

sesleneni duayacak kimse olmayacaktır.

Batı Trakya Türk Azınlığı, Batı Trakya Coğrafyası’nın 

kadim insanları, günü kurtaralım derken yarını kaybetme 

tehlikesini göz ardı etmemek lazım.

Bugün, Batı Trakyalı Türkler, azınlık oluşlarından yüz yıl 

sonra, tekamül ettiğini düşünerek aymazlık çukuruna mı 

düşüyor yoksa?

Her hâlükârda çocuğunu azınlık okuluna mı, yoksa devlet 

okuluna mı göndereceğine, inanç önderini, öğretmenini, 

vakıf yöneticisini ve de diğer yöneticilerini seçebileceğine 

inanması gerekir azınlık ferdinin. Atinalı yöneticiler de 

buna saygı duymayı öğrenmek zorundadır...

Yoksa, hayat deneme-yanılma yöntemiyle 

harcanabilecek kadar uzun değil...
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Ali Sultan Ardılı Akyazılı Sultan ve Tekkesi Murat 
KÜÇÜK, Abdal Musa ve Seyyit Ali Sultan Dr. Nevena 
GRAMATİKOVA, Seyyit Ali Sultan Ardılı Otman Baba 
Doç. Dr. Ayşegül KILIÇ, Sarı Saltuk’tan Seyyit Ali 
Sultan’a Rumeli: Dervişlerle Yazılan Tarih

VI. Oturum 16:30-17:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa BOSTANCI Doç. Dr. Aziz ALTI, 16. Yüzyıldan 
Sonra Seyyit Ali Sultan Tekkesi Doç. Dr. Fahri MADEN, 
Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması: Seyyit Ali Sultan 
Dergâhı Dr. Memish SYULEYMAN MERDAN, Osmanlı 
Sonrası Tekkelerin Durumu: Seyyit Ali Sultan Ardılı Musa 
Baba Demir Baba Tekkeleri Örneği Prof. Dr. Metin İZETİ, 
Seyyit Ali Sultan’ın İzini Sürmek: Makedonya’da Bektaşi 
Tekkeleri ve Bektaşiler SEYYİD ALİ (KIZILDELİ)

VII. Oturum 09:00-10:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Halit 
ÇAL Mehmet TÜTÜNCÜ Seyyit Ali Sultan Kitabeleri: 
Rumeli’de Taşa İşlenen Tarih Dr. Ahmed AMEEN, Seyyit 
Ali Sultan Tekkesinin Mimari Özellikleri Doç. Dr. Neval 
KONUK, Türkiye Sanat Tarihi Açısından Seyyit Ali Sultan 
ve Çevresi Doç. Dr. Mark SOİLEAU, Hacı Bektaş Veli 
Velayetnamesinde Hacı Bektaş Veli’nin Vefatı Ardından 
Gelen Evlatlarının Anlatıldığı Babın İzahı

VIII. Oturum 10:15-11:15 Oturum Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet GÜNŞEN Luan AFMATAJ, Seyyit Ali Sultanın 
Ardılları Arnavutluk’ta Bektaşiler İlir HAMZAJ, Salih 
Niyazi Baba ve Balkanlara Dağılan Halifeleri Alcan Cafer 
MUSTAFA, XIX. Yüzyılın Ortalarında Ruşanlar Karyesinin 
Demografi, Sosyal-Ekonomik Durumu Hüseyin 
BOSTANCI Seyyit Ali Sultan Kurbanlar ve Faaliyetler

Kapanış ve Değerlendirme Oturumu 11:30-12:00 
Oturum Başkanı Hüseyin DEDEKARGINOĞLU-Hüseyin 
Hürrem ULUSOY Prof. Dr. Heath W. LOWRY H. Dursun 
GÜMÜŞOĞLU Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Etkinliğe bazı davetliler katılamadı. Etkinlik sonuç 
bildirisinin yayımlanmasıyla sona erecek

SEMPOZYUM ONUR KURULU

H. MEHMET KOÇ - SEYYİD ALİ SULTAN DERGAHI 
POSTNİŞİNİ (YUNANİSTAN)
HÜSEYİN HÜRREM ULUSOY - HACI BEKTAŞ-I VELİ 
ÇELEBİ (TÜRKİYE)
HÜSEYİN DEDEKARGINOĞLU - DEDEKARGIN OCAĞI 
DEDESİ(TÜRKİYE)
ALİ TİMURTAŞ ÖZMEN - KOLU AÇIK HACIM SULTAN 
OCAĞI DEDESİ(TÜRKİYE)
HASAN APTİ - SEYYİD ALİ SULTAN DERGAHI HALİFE 

DEDESİ (YUNANİSTAN)
APTİ PENÇAL - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI DEDESİ 
(YUNANİSTAN)
AHMET PAŞA - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI DEDESİ 
(YUNANİSTAN)
AHMET NALBANT - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI 
DEDESİ (YUNANİSTAN)
VEYSEL BAYRAM ALİ - RAZGRAD CEM DERNEĞİ 
BAŞKANI (BULGARİSTAN)
ADMİR MUÇODEMİ BABA - (ARNAVUTLUK)
ZEYNEL ABEDİN TEKŞANOSKİ BABA - (KUZEY 
MAKEDONYA)
HASAN ALİ EKBER BABA - (BULGARİSTAN)
H. DURSUN GÜMÜŞOĞLU BABA - (TÜRKİYE)
İSMAİL KILIÇ - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI DEDESİ 
(TÜRKİYE)
ERDOĞAN TÜRKER - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI 
DEDESİ (TÜRKİYE)
MUSTAFA ÇETİN - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI 
DEDESİ (TÜRKİYE)
MUSTAFA ŞENGÜL - SEYYİD ALİ SULTAN OCAĞI 
DEDESİ (TÜRKİYE)
PROF. DR. AHMET TAŞĞIN - HACI BAYRAM VELİ 
ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİYE)
PROF. DR. HEATH W. LOWRY - PRINCETON 
UNIVERSITY (ABD)
PROF. DR. ALİ SİNAN BİLGİLİ - ERZURUM ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİYE)
NECMETTİN KAHYA - AZINLIK SEÇEK EĞİTİM VE 
KÜLTÜR DERNEĞİ (YUNANİSTAN)

Etkinliğe; T.C. Gümülcine Muavin Konsolosu Barış 
Çulha, BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı, DEB Partisi 
Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, İskeçe Müftü 
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, Gümülcine Müftü Yardımcısı 
Fehim Ahmet, Edirne Seyyid Ali Sultan Dedesi Mustafa 
Çetin, Dimetoka Müslümanları Kültür ve Eğitim Derneği 
Süleyman Macır, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Kozlukebir Belediyesi Muhalefet Lideri Erdem 
Hüseyin, kanaat önderlerinden Hasan Apti, Apti Pencal, 
Ahmet Paşa, Ahmet Nalbant, Fenerbahçeliler Derneği 
Başkan Yardımcısı Hasan Hasan, Razgrad Cem Derneği 
Başkanı Veysel Bayram Ali, Arnavutluk Elbasan Tekkesi 
Dedesi Admir Muçodemi’nin yanı sıra binlerce soydaş 
katıldı.



Rodop Rüzgârı -30

Uzman Öğretmen 

Nuran Mustafa
Okul Öncesi Öğretmeni

Çocuğa Dair 
her şey

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKTA UYUM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - 2

Yemek istemeyen, yemek seçen bir çocuğun 
sorununun çözümünde okulda yapılabilecekler 
şöyle sıralanabilir:

Çocuğu okula geldiği ilk günlerde yemek konusunda 
zorlamamak, öncelikle okula uyumunu sağlamak

Çocuğa, okulu ve öğretmeni sevdirdikten sonra, yemek 
servisinde öğretmene yardım etme fırsatını vermek.

Yemek miktarını ayarlama 
işini çocuğa bırakmak.

Yemediği zaman 
görmemezlikten gelmek, 
yediği zaman fark etmek 
ve kendisine hissettirmek.

Yemekten önce ve 
sonra, yemekle ilişkili 
davranışlardan el-yüz 
yıkama, diş fırçalama gibi 
hoşa giden davranışları 
yapmasına olanak 
tanımak.

Sınıfta beslenmenin yararı, farklı yiyeceklerin faydası, 
vitamin ve proteinlerin sağlık üzerindeki etkileri hakkında 
konuşmak.

Sorunun gerçek nedenini bulabilmek için çocuğa kendini 
ifade edeceği serbest konuşma, sohbet, resim çizme, 
boyama, su ve taklit oyunları gibi faaliyetlerde bulunma 
fırsatını vermektir.

Bu arada çocuğu yemekte zorlamak, yediğinden 
fazlasını yemesi için israrcı olmak, sevmediği her şeyi 
yemeye zorlamak, iştahlı çocuğun yemesini engellemek, 
iştahsız çocuğa anlayışsız davranmak, çocuğa oyun 
ve masalla yemek yedirmek, yemek konusunda katı ve 
acımasız davranmak, kaçınılması gereken hatalardır.

UYKU SORUNU

Çocuğun sağlıklı büyümesinde, dengeli beslenmenin 
rolü ne kadar büyükse, düzenli uykunun önemi de o 
kadar büyüktür. Belli saatlerde, belli sürelerde uyumayı 
öğrenmek, belli saatlerde belli miktarda yemeyi öğrenmek 
gibi, okul öncesi dönemde kazanılması gereken 
alışkanlıklardandır. Zamanında uyuyan, uykuya giderken 
olay çıkarmayan, uyuduktan sonra sık sık uyanmayan 
çocuk rahat büyük, sağlıklı gelişir. Oysa uykusu düzensiz 
olan, gece geç saatlere kadar yatmamakta direnen, 
yetişkini saatlerce yatağının başında esir tutan, oyun 
ve masalsız uyumayan, uyuduktan kısa bir süre sonra 
uyanan geceyi anne-baba yatağında geçiren çocuk, 
ailesi için problem çocuktur. Çocuğun akşamları vaktinde 
uyumaması, anne ile babanın baş başa kalacakları sırada 
onları huzursuz etmesi, geceleri anne-baba yatağını 
paylaşması, çoğu zaman evde sorun yaratır, bu sorun 
çoğunlukla anneyi yorar, zaman zaman da anne-baba 
ilişkilerini zedeler.
Uzmanlara göre, geceleri uyuma konusunda 
güçlük çıkaran çocuklar, genelde asabi, öfkeli ve 
hırçın çocuklardır, gündüzleri de huzursuz ve aşırı 
hareketlidirler. Bu çocuklarda büyük bir enerji vardır, 
bunlar yorulmak bilmezler, yorulsalar da dinlenmeye 
ihtiyaç duymazlar, bu çocukların yoruldukça uykuları 
kaçar. Bunlar ya anne-babanın yatmasını beklerler, ya 
da beklenmedik bir anda bir köşede uyuyakalırlar, ancak 
uykuları kısa süreli ve huzursuzdur.
Uyku sorunu olan çocukların incelenmesi göstermiştir 
ki, bu sorun nadir hallerde bedensel veya nörolojik 
bir nedenden kaynaklanmakta, pekçok vakada uyku 
bozukluğu psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
Psikolojik kökenli uyku bozuklukları, çocuğun üzerine 
fazla düşülen veya çocuğa yeterli ilgi gösterilmeyen 
evlerde, uyku konusunda aşırı titiz, katı ve otoriter 
olan ailelerde yaygındır. Yine kalabalık ve gürültülü 
ortamlarda, anne-baba geçimsizliğinin yoğun olduğu 
evlerde, kardeş kıskançlığının görüldüğü ailelerde, uyku 
sorununa sıklıkla rastlanmaktadır.... 

                                                          (Devam edecek)
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B a t ı  T r a k y a 

K ö y l e r 

A n s i k l o p e d i s i *

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti’nde, 
İskeçe’nin 35,5 km. kuzeydoğusunda  yer alan 397 m. 
rakımlı bir köydür.  Coğrafi konum olarak 24o 55’ 51.58” 
kuzey enleminde ve 41o 19’ 43” doğu boylamında yer 
almaktadır.

1924’te Εχίνος (Ehinos)  - Şahin nahiyesine bağlanmıştır. 
1944’te Rodop ilinden alınıp İskeçe iline dahil edilmiştir. 
1997’de  Μύκη (Miki) – Şahin Belediyesi sınırları içine 
katılmıştır. Yasak Bölge içinde yer almıştır.

Rivayetlere göre, köyde eskiden elma ağaçları olduğun-
dan bu adı almıştır. Köy önceden çayın öbür tarafında 
kurulmuş ve daha sonra şimdiki yerine taşınmıştır. Eski 
kurulan köyün yakınında da eski bir mezarlık vardır. 
1912’de  köy camisi Bulgarlar tarafından yakılmış ve 
minaresi de yıkılmıştır.  Yunan İç Savaşı esnasında hü-
kümet tarafından köyde MAY – Milis Birliği oluşturulunca 
andartlar silahların teslim edilmesini istemişlerdir. 1948 
yılının Kasım ayında  köyde 120 ev, yüzlerce küçük ve 
büyükbaş hayvan yakılmıştır. Köyün yakıldığı gün, Hafız 
Kasım, Hafız Hasan, Muharrem, Davut Karafes andart-
lar tarafından köyden alınmış ve kendilerinden bir daha 
haber alınmamıştır. Bütün bu sıkıntılardan sonra köyden 
20-25 hane Türkiye’ye göç etmiştir. Devlet  daha sonra 
evlerin yeniden inşa edilmesi konusunda  halka yardım 
etmiştir.

Karafes, Kahyaoğlu, Saatçi, Ahmetpaşaoğlu, Paşa, 
Basyasalih, Murat, Sülko, Banca, Süvari, Macar, Tun-
bar, Kara, Karahüseyin, Alihoca v.b. lakapta insanlar bu 
köyde yaşamıştır.

Kaçamak, Filyo, Filova, Dedovo, gibi yer isimleri köyün 
etrafında bulunmaktadır.

Köyden göç 1960 yılında ve 1974’ten sonra daha çok  
İzmir’e olmuştur.  Köy şu anda 250 hane civarındadır.
Köyde bir de Elmalı Vakıf Derneği ve lojman bulunmak-
tadır. 
Cami haziresinde  iki yatırdan oluşan  Elmalı Tekkesi var-
dır.  Tekke içinde mihrabın ve geniş bir alanın bulunması 

Elmalı, Μελίβοια,  (Melivia)
İskeçe ilinde bir köy

Elmalı köyündeki mezarlıkta Osmanlı döneminden 
kalma bir mezar taşı.
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burasının köyün eski camisi olabileceği tezini güçlendir-
mektedir. Son zamanlarda tamir edilmiştir. 

Köy camisi 01.03.1995 tarihinde tamir edilmiştir. Köy 
camisinin 1922’de tamir kitabesi de vardır. Cami yanında 
bir de medresenin olduğu anlatılmaktadır.
Köyün yukarı kesiminde yapılan cami ise 1940’da inşa 
edilmiştir. Camide Kur’an kursu yapılmaktadır.

Köyün ilkokulunun en az 80 yıl önce inşa edildiği tahmin 
edilmektedir.  Köyün eski tabelası “Turkikon – Türk İlko-
kulu ” olarak yer almıştır. Köydeki ilkokulda günümüzde 
40 öğrenci bulunmaktadır.

1984 yılının  Kasım ayında, Elmalı köyünden  87 öğren-
ci  velisi, S.Ö.P.A. – Selanik Özel Pedagoji Akademisi 
mezunu  öğretmenin geri çekilmemesi üzerine öğrencileri 
okula göndermeme kararı aldılar. Köydeki çocuklar 7 yıl 
boyunca Türkiye’deki Şereflikoçhisar’da  ilk eğitimlerine 
devam ettiler.

Zenginis’in hazırladığı ve Batı Trakya Türk Azınlığı tara-
fından istenmeyen kitaplara karşı yapılan grev olayına 
Elmalı köyü de katılmıştır.  1,2,3,4,5 Şubat 1993 tarihle-
rinde gerçekleştirilen ve Batı Trakya Türk Azınlığı Yürüt-
me Komitesi ile Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinin 
almış oldukları karara göre; “Kendisini Türk hisseden, 
Türkçe okutmak ve Türkçe okumak isteyen bu greve katı-
lacaktır!” denmekteydi. O dönemin Elmalı Azınlık İlkokulu 
öğretmeni İsmet Tüccar bu kitapları okula sokmadığı 
için ildeki müfettişlik tarafından görevinden azledilmiştir. 
Öğrenci velileri daha sonra bu olayı protesto etmek ama-
cıyla 150 imza topladılar ve okulu  haziran ayına kadar 
boykot ettiler, fakat sonuç değişmemiştir.
Yunanca kitaplar konusunda yaşanan karmaşa sebebiy-
le 20 Eylül 2018 Perşembe günü İskeçe Merkez Azınlık 
İlkokulu’nda başlayan eyleme Elmalı  Azınlık okulu da 
katılmıştır. 

Köyde düğün geleneği eskiden olduğu gibi yaşatılmak-
tadır. Düğün Cuma akşamları gelin evinde kıyılan nikah, 
misafirlerin ağırlanması ve kurulan şenlikle başlar. Sofra-
larda; keşkek, etli pide, elma ve kızılcık hoşafı ve sütlâç 
yer alır. Ertesi gün alayla gelin alınır ve damat evinde 
davetlilere sofra çıkarılır. Mayıs aylarında köyde hatim 

geleneği devam etmekte ve misafirlere etli pilav, ayran ve 
helva ikram edilmektedir. Ramazan ayında iftar yemekleri 
ve  ramazan davulu gibi   gelenekler yaşatılmaktadır. 

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Salnamesi’nde köyün 
adı “Elmalıca” olarak kaydedilmiştir.   Elmalıca, Edirne 
Vilâyeti’nin Gümülcine Sancağı’na bağlı Darıdere ilçesi-
ne kayıtlı olarak gösterilmiş ve Darıdere ilçesine 5 saat 
mesafede olduğu belirtilmiştir. 
 

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu şöyle 
kaydedilmiştir:
1920-945, 1928-1.037, 1940-1.175, 1951-974, 1961-785, 
1971-837,  1981-827, 1991-663,  2001-651, 2011-588.

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1922 
yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiques De La 
Population En Thrace - Occidentale” adlı broşürde köyün 
nüfusunun tamamen Türk ve 32 kişiden ibaret olduğu 
belirtilmiştir.

Elmalı adına; Edirne, Erzincan, Erzurum, Artvin, Bayburt, 
Kahramanmaraş, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Gümüş-
hane, Tunceli ve Bursa illerinde rastlanılmaktadır. 

İskeçe S. Müftülüğü’nün düzenlediği “Kur’an-ı Kerim’i ve 
Ezanı Güzel Okuma Yarışması” 06.0.8. 2015 tarihinde  
Elmalı köyünde  yapılmıştır.

T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Batı 
Trakya ziyareti çerçevesinde 23 Ekim 2005 günü  Elmalı 
köyünü de ziyaret etmiştir.
T.C. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Meral Akşe-
ner (2011) bu köyü ziyaret etmiştir. 

Son zamanlarda Günümüzde yaklaşık 10 hane  tütün 
ekimini  devam ettirmektedir.  Halk daha çok yurtdışında 
çalışmaktadır.

Köyde   yaz aylarında bazen mahya düzenlenmektedir. 

* Baltalı, İbrahim, Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi, 

Cilt 2, BAKEŞ Yayınları, Gümülcine, Yunanistan.






