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87 milyonluk devi harekete geçirin! 

Geçtiğimiz günlerde yapılan bazı yorumlarda 

Yunanistan’ın turizm açısından Haziran ayını 

kaybettiği ve Temmuz ayı için de önümüzdeki 

iki  haftanın çok kritik olduğu belirtildi. 

Pandemi dolayısıyla neredeyse iki yıldan bu 

yana adeta bir “felaketi” yaşayan turizmciler, 

Temmuz ve Ağustos  aylarında durumun biraz 

iyileşme gösterebileceğini, ancak yine de çok 

umutlu olmadıklarını vurgulamaktadırlar.

Yunanistan’a en çok turistin geldiği İngiltere, 

Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülke vatandaş-

larının en çok tercih ettiği  ülkeler arasında 

Yunanistan, İspanya, Türkiye gibi ülkeler yer 

almaktadır. Rus turistlerin ise bu yıl daha çok 

Türkiye sahillerini tercih edeceği yine basında 

yer almaktadır. 

Bütün bunlardan sonra Yunanlı turizmciler 

komşu ülkelerden gelecek turistlere bel bağla-

mış durumda. Kuzey Makedonya, Bulgaristan, 

Arnavutluk ve  devamında da Sırbistan bunlara 

örnek gösterilebilir.

Son  aylarda Yunanistan ve Türkiye arasında  

yaşanan gerginlikten sonra, yöneticilerimiz 

Türkiye’den gelecek turistleri ağızlarına dahi al-

mak istemiyorlar. Her ne kadar  bazı işletmeler 

feryat etse de, Türkiye’den gelecek olan kazan-

ca istemeyerek de olsa sırt çevirmek zorunda 

kalmaktadırlar.  

Oysa geçtiğimiz yıllarda  bazı Yunan adaları için 

Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti 

sonrasında, işletmeler memnuniyetlerini dile getir-

mişler ve belki de buralardaki işletmeler  rahat ve 

kazançlı  bir sezon geçirmişlerdi. Ve, daha sonra  

Yunanistan’ın Trakya bölgesindeki bir çok  yönetici  

ve meslek kuruluşu bu  muafiyetin 48 saatliğine 

kendi bölgelerinde de uygulanmasını talep etmiş-

lerdi. Çünkü 48 saat içinde Selanik de dahil bir 

çok  bölge ziyaret edilebilir.  Ancak bu ne yazık ki 

gerçekleşmedi. Kısacası  sizin hemen yanı başınız-

da 87 milyonluk dev bir turizm potansiyeli varken, 

hepsini toplasanız bir Türkiye etmeyen Balkan 

ülkelerine çağrı yapmak, gerçekleri görmemek 

anlamına gelir ve mantıkla açıklanamaz. O yüz-

den Temmuz ayından itibaren adalarda uygulanan 

vize muafiyetinin Yunanistan’ın kara bölgesine de 

uygulanması Yunan turizmini kurtarabilir. Muafiyet 

olmadığı yıllarda 1 milyon Türk turistin Yunanis-

tan’ı ziyaret ettiğini düşündüğünüzde, bu da bize 

büyük bir potansiyelin varlığını ispatlamaktadır.

Çareyi uzaklarda aramaya gerek yok. Hemen yanı 

başınızda size dayanmış 87 milyonluk  dev bir 

Türkiye yatmaktadır. Bu devi harekete geçirmek 

ise Yunanistan ve Türkiye’nin menfaatine olacak-

tır.  
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Kısa zaman önce kayıtlı olduğum Prag Charles 

Üniversitesi Uluslarası Çalışmalar Ofisi’nden bir 

e-posta aldım. Son iki yıldır  Çekya’da öğrenim 

görmem hasebiyle İçişleri Bakanlığının on yıl-

lık nüfus sayımına katılımım isteniyordu. Bu yıl 

Yunanistan’da da onyıllık nüfus sayımı yapılması 

gerekiyor.  Shengen’in azizliği dedim. Ortada 

tek bir ben var, ama nüfus sayımına katılmamı 

isteyen iki ülke. Peki bir azınlık mensubu olarak 

benim sağlayacağım istatistiki veriler hangi ülke-

nin nüfus sayımında daha anlamlı duracaktır? 

Nüfus sayımları ülkelerin gelişim ve kalkınma-

sı açısından çok önemli istatistik verileridir. Bir 

ülkede kalkınmanın gerçekleşmesi, gelişimin 

sağlanması için var olan sorunların, bulundukları 

bölgenin koşulları içerisinde doğru tespit edilmesi 

ve mantığa dayalı realist politikalarla çözülmesi 

gerekir. Sorunların en doğru şekilde saptanması 

da doğru soruların sorulmasıyla mümkündür. İşte 

bu sebeple bana da, hasbel kader önüme gelen, 

post-komunist, 2004’ten beri de Avrupa Birliği 

(AB) üyesi olan, İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) 

hayli yüksek, AB içinde en düşük işsizlik oranı-

na sahip,  on milyonluk göreceli olarak homojen 

bir nüfusa sahip, ancak Çekya hükümetine bağlı  

Milli Azınlıklar Departmanı’nda temsil edilen on 

iki tanınmış milli azınlığı bulunan, Çekya nufus 

sayımı soruları ile, kurulduğu günden bu yana hep 

Batı’nın yanında yeralmış, 1981 yılından bu yana 

AB üyesi olan, AB tarafından ülkedeki azınlıkları-

na karşı tutumu sürekli eleştirilen, son kırk yıldır 

AB’den gelen milyarlarca euroluk sübvansiyonlara 

rağmen 2015 yılında iflas etmiş, birlik içinde en 

yüksek işsizlik oranına sahip, on milyonluk göre-

celi homojen bir nüfusa sahip Yunanistan’ın, en 

son 2011 yılında gerçekleştirdiği nüfus sayımını, 

ülkenin kendine has özellikleri ve gerçeklikleri 

olan ve  en az gelişmiş bölgelerinden olan Batı 

Trakya bağlamında karşılaştırmak nasip oldu.

Şöyle ki, ilk olarak Çekya İçişleri Bakanlığının ha-

zırladığı nüfus sayımı soru formlarını inceleyince 

daha önce şahit olmadığım sorularla karşılaştım. 

Nüfusunun yüzde altmışı gibi büyük bir bölümü-

nün herhangi bir dini inancının bulunmadığı bir 

ülkede, nüfus sayımında bireylere dini inancını 

ifade etme hakkı verilmiş.  Bu da yetmezmiş gibi, 

konuştuğunuz diller sorusuyla birlikte anadilinizi 

de sorma ihtiyacı hissetmişler. Yine ülkenin on yıl-

lık geleceğini inşa edecekleri istatistiki sorularda 

bireylerin etnisitesini, hangi milli kimliği benimse-

diğini de sormuşlar. Bu soruya “Turecký” cevabını 

verirken, “on iki milli azınlık derken bir de baş-

Konuk yazarlar

Kerem Abdurahimoğlu

Ruhsuz Politikalar… Ruhsuz Sayımlar…
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larına Batı Trakya Türk azınlığı işi çıkaracaklar... 

eee azınlık olanı sorun olarak görmeyince..”. diye 

içimden geçirip hafif tebessüm ettim. Çekler ge-

lişmenin ilk adımı soru sormayı, sorunu anlamayı 

çok iyi öğrenmişler.

Öte yandan böyle bir perspektiften yaklaşınca, 

2011 yılı Yunanistan nüfus sayımı soruları ince-

lendiğinde, böylesine önemli verilerin, hazırlanan 

ekonomik kalkınma planlarında olduğu gibi, kendi 

içerisinde bir stratejisi olmayan, sorunların bulun-

dukları koşullar bağlamında değerlendirilmesine 

yer vermeyen sorulardan oluştuğu görülmektedir. 

Hane halkı kaydı sırasında sorulan eğitim düzeyi, 

iş durumu, gelir düzeyi gibi soruların doğru değer-

lendirilip doğru politikalar üretilebilmesi için, veri-

len cevapların hangi şartlarda gerçekleştiği, hangi 

grup üyeleri tarafından bildirildiği de bilinmelidir. 

Yunanistan’da 1955 yılından bu yana nüfus sayım-

larında dini inanç, anadil, etnik kimlik gibi sorular 

sorulmuyor. Bu şekilde Batı Trakya’daki Türk ger-

çeğini gizlemek için bütün ülke sathında gelişimin 

başlangıç noktası doğru soruların sorulup, prob-

lemin tespitine mani olunuyor. Bu şekilde realist 

olmayan bir yaklaşımla ülke onyıllardır yönetilme-

ye çalışılıyor ve krizlerle boğuşuyor.

Hukukta kanunların lafzı ve ruhu vardır. Kanunun 

lafzı açık metni, açık seçik ifadesidir. Ruhu ise, ka-

nunun tümüne egemen olan esasların göz önünde 

bulundurulmasıyla anlamlandırılması, yani özüdür. 

İşte Yunanistan da tıpkı Lozan Antlaşması’nda ve 

1990 yılında ortaya atılan eşit yurttaşlık-kanun-

lar önünde eşitlik söyleminde olduğu gibi, nüfus 

sayımı istatistiklerini de sadece lafzıyla değerlen-

diriyor. Yunanistan Lozan Antlaşması’nın lafzını, 

sırf Batı Trakya’da yaşayan yüz elli bin kişilik bir 

gerçekliğin nüfus istatistiklerine yansımaması için 

de seferber ediyor.

Halbuki, bir grubun kimliğini bir anlaşmanın laf-

zıyla belirlemek, tarihsel gerçeklerin parlamento-

larda alınan kararlarla değiştirilmesi gibidir. Bu da 

meclis oylamasıyla fay hattının yerini değiştirmeye 

benzer. Sağlamlığı okadardır. Son günlerde buna 

siyasilerin uluslarası antlaşmaların ve eşit yurttaş-

lığın lafzına sürekli atıflarıyla şahit oluyoruz.

Oyüzden tekraren hatırlanması gerekir ki, Lozan 

Antlaşması lafzıyla ve ruhuyla açıktır. Siyasiler-

ce de belirtildiği gibi İstanbul ve Batı Trakya’daki 

azınlıkların statüsünü belirleyen Lozan Antlaşması, 

Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Ancak daha 

da mühimi, İstanbul ve Batı Trakya’daki azın-

lıkların statüsü ve haklarıyla iligili müzakereler, 

Yunanistan ile Osmanlı Devleti’nin halefi olarak 

Türkiye arasında yapılmıştır. Bu sebeple de toplum 

yapısı Millet sistemine göre dizayn edilmiş Osman-

lı Devleti’nin halefi Türkiye tarafından imzalanan 

Lozan Antlaşması’nın lafzında, doğal ve en doğru 

terim olarak ‘Müslüman azınlık’ terimi seçilmiştir. 

Yeni kurulan Türk Devleti, kaybedilen Osmanlı 

topraklarında azınlık olarak kalmış soydaşlarının 

hakları için müzakere etmiş ve anlaşmaya var-

mıştır. Unutulmamalıdır ki, Ortadoğu’da sömürge 

idarelerine kaybedilmiş Osmanlı topraklarında 

kalan Müslüman-Arapların statüsü hakkında veya 

yakın kültürel bağlarımız olan yine Osmanlı baki-

yesi Müslüman-Boşnakların statüsü hakkında bir 

müzakere yapılmamıştır. Bu sebeple Türk Devle-

ti’nin statüsü ve hakları konusunda müzakereci 

olduğu ve imzaladığı Lozan Antlaşması’ndaki Batı 

Trakya’daki ‘Müslüman azınlık’ Türk’tür. 

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti bir Türk 

Devleti’dir, onun müzakereci olduğu, geleceği hak-

kında ona danışılmış Batı Trakya’daki azınlık da bir 

Türk azınlığıdır. Bunun dışında Yunanistan’ın Batı 

Trakya’da varlığından bahsettiği azınlıklar veya 

diğer alt kimlikler, Lozan’ın konusu değildir. Yine 

Yunanistan’ın ülkesi içinde diğer hangi azınlıkları 

tanıyacağı konusu Lozan Antlaşması’ndan doğan 

haklarını savunan Batı Trakya Türkleri ile ilgili de 

değildir.

Lafın yekünü, Yunanistan’ın antlaşmaları, kanunla-

rı ve hatta rakamları “ben yaptım oldu” anlayışıyla 

sadece lafzıyla değerlendirmesi, bugünkü siya-
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Haber

sal-ekonomik istikrarsız-

lığının başlıca nedenlerin-

dendir. 1990’dan bu yana 

söylem olarak benimsenen 

yasalar-önünde eşitlik 

kavramının da sadece lafzı 

ile mevcut olması buna 

en iyi örnektir. Nitekim 

1990’lara kadar yapılan 

hatalar geriye dönük bir 

düzenlemeyle telafi edil-

meden, bu kavramın ruhu 

olmaz, can bulmaz. 

Bu sebeple Yunanistan’ın 

önce imzacı olduğu ulus-

larası antlaşmaları, sonra 

1990’dan beri söylem ola-

rak kabul ettiği eşit-yurt-

taşlık kavramını ve niha-

yetinde de anlamlı nüfus 

istatistiklerine dayanacak 

kalkınma ve gelişim politi-

kalarını lafzına ve ruhuna 

göre dizayn edip uygula-

ması gerekir. Ancak bunun 

için önce gelişimin temeli 

doğru soruları sorup, so-

runları realist bir şekilde 

tanımlayarak işe başlama-

sı gerekecektir. Yunanis-

tan’ın yeni nüfus sayımı 

formlarını daha görmeden 

Batı Trakya Türk azınlığı-

nın temennisi budur. Aksi 

takdirde benim için altı 

asırdır çalışıp değer kat-

tığım vatanımdan ziyade, 

misafiri olduğum bir ülke-

nin nüfus sayımı soruları 

çok daha anlamlı olacaktır. 

İskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete, 15 ay hapis 
cezasına çarptırıldı!!!

İskeçe Müftüsü Ahmet 

Mete, 2016 yılında, 

DEB Partisi eski başkanı 

Mustafa Ali Çavuş’u Rauf 

Denktaş’a benzettiği , 

halk içinde nifak sok-

mak ve toplum düzenini 

bozmak suçlamasıyla yargılandığı davada 15 ay hapis cezası-

na çarptırıldı ve ceza 3 yıl ertelendi. Mete, bir üst mahkemeye 

başvurdu.

Konuyla ilgili İskeçe Müftülüğü sitesinden aşağıdaki açıklama 

yapıldı:

FAZİLETLİ MÜFTÜMÜZ AHMET METE BUGÜN SELANİK 

TEK HAKİMLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE YARGI-

LANDI

Müftümüz Ahmet METE, yargılandığı Selanik Tek Hakimli Asliye 

Hukuk Mahkemesi’nde 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Faziletli İskeçe Müftümüz METE, 2016 yılında Gümülcine’de 

gerçekleşen DEB Partisi kongresinde yaptığı konuşmada, dö-

nemin DEB Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş’u, Rauf Denktaş’a 

benzettiği için halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini 

bozma suçlamasıyla yargılandı. Mahkemenin, Müftümüz METE 

aleyhine verdiği 15 ay hapis cezasının infazı 3 yıl ertelendi.

17 Haziran 2021 Perşembe günü Selanik Adliyesinde yapılan 

duruşmada Müftümüz Ahmet METE’yi avukatlar Ahmet KARA ve 

Yannis BARKAS savunurken, dönemin DEB Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Ozan AHMETOĞLU ise savunma şahitliği yaptı.

Mahkeme kararına itiraz edilerek dava bir üst mahkemeye ta-

şındı. 

                                                     Yayın tarihi:  17.06.2021.
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Kaybettiklerimiz

Asırlık çınar 

Osman Kılıç’ı kaybettik!

Bulgaristan Türkleri 
mücadelesinin asırlık 
çınarlarından Osman 
Kılıç, 101 yaşında vefat 
etti.

1948 yılında Türkiye lehi-
ne casusluk yaptığı ge-

rekçesiyle idama mahkum 
edilmiş ve 3 yıl boyunca 
kararın infaz edilmesini 
beklemiştir. En sonunda 
Türkiye’nin müdahalesiyle 
idamdan kurtulmuştur. 
Kılıç, 14,5 yılını Belene zindanlarında geçirmiştir. 
Osman Kılıç, 1965 yılında Türkiye geldikten sonra 
da bu mücadelesini sürdürmüştür.
Osman Kılıç, yaşadığı bir sürü badirelerden sonra, 
“Bana haksızlık yapanlar hala orada. Ben ancak 
devlet protokolü ile Bulgaristan’a” giderim deyin-

ce, dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül’ün 
protokolünde yer almış ve Temmuz 2011 yılında 
doğduğu topraklara gidebilmiştir. Daha sonra Kılıç, 
bu ziyareti “46 Yıl Sonra Bulgaristan’da” başlığıyla 
kitaplaştırmıştır.

Av. Hasan Mollaoğlu, 5 Haziran 2013 günü 
kitabın sunum kısmına şunları yazmıştır:
1948 yılında Bulgaristan’da 28 yaşında idama 
mahkum olup cezası bilahere müebbede çevrilip 
14.5 yılını Belene’de ve çeşitli zindanlarda geçir
dikten sonra Türkiye’ye Anavatanına kavuşan 
Osmanlı son dönemi edebi yatçısı Osman Hocamız.

Nuvvab mektebinde Türk 
edebiyatını okutup öğren
cilerine milli ve dini de
ğerleri aşılamaktan başka 
suçu olmayan bu değerli 
edebiyatçı, Bulgarla rın 
Türk korkusunun sembolü 
oldu ve bu korku onu ca
susluk suçlaması na kadar 
götürdü. Verilen idam 
cezası, çektiği eziyetler 
yanında kişiliği onu Bulga
ristan Türklerinin efsanesi 
yaptı.

“1989 yılının yazarı” ünvanını, Bulgaristan Türk 
toplumunun etnografik yapısını ve kendi hatıra
larını anlatan Kültür Bakanlığınca yayımlanmış 
“Kader Kurbanı” adlı kitabı yanında hocamızın 
diğer kitapları nuvvab me zunlarının İslam dini 
hakkında vukufiyetini yansıtan “Davet ve Diyalog” 
ve “İslamda Sevgi” isimli eserlerdir.
Ben ancak devlet protokolü ile Bulgaristan’a gide
rim, bana haksızlık yapanlar hala oradalar diyen 
hocamızın bu isteğine 2011 yılının Temmuz ayın
da Bulgaristan’a birlikte gidiyoruz yanıtı Cum
hurbaşkanı Sn. Gül’den geldi. Ve ortaya doğduğu 
okuduğu evlendiği topraklara, 46 yıl sonra yapı lan 
kısa bir gezinin notları çıktı...

“Bana haksızlık yapanlar hala orada. 

Ben ancak devlet protokolü ile Bulgaristan’a” giderim

YTB Başkanı Abdullah Eren, rahmetli Osman 
Kılıç’a plaket takdim etmişti.

Yayın tarihi: 17.06.2021.
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Osman Kılıç kimdir?

1920 yılında Bulgaristan’ın Hezalgrad (Razgrad) 

iline bağlı Kılıç köyünde doğmuştur. Razgrad (He-

zagrad)da Türk Rüştiyesini, Şumnu’da “Nüvvab” 

okulunun lise bölümünde okuduktan sonra bir 

süre öğretmenlik yapmış ve daha sonra Yüksek 

Eğitim Şurası üyeliğine seçilmiştir. Osman Kılıç, 

1948 yılında Türkiye lehine casusluk yapmak-

la suçlanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Üç 

buçuk yıl sonra (Adnan Menderes’in başbakan-

lığı döneminde) Türkiye Cumhuriyeti’nin baskısı 

ile cezası müebbete çevrilmiştir. Nisan 1948’den 

Temmuz 1962 tarihine kadar Bulgaristan hapisha-

nelerinde kalmıştır.

Siyasi bir tutuklu olarak 14 yıldan fazla bir süre 

Şumnu ve Varna hapishanelerinde, ardından Be-

lene toplama kampına, Pazarcık hapishanesine, 

yine Belene’ye ve son olarak Plevne hapishane-

sine gönderilmiştir. Temmuz 1962’de af kapsa-

mında serbest bırakılmıştır. Yaklaşık iki buçuk yıl, 

1951’de ülkeden kovulduktan sonra Ankara’ya 

yerleşen karısı ve kızının yanına gitmek için mü-

cadele etmiştir. Ocak 1965’te Türkiye diplomatla-

rının yardımıyla Türkiye’ye gelebilmiştir.

Türkiye’ye geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nın 

Bulgaristan masasında, daha sonra İdari ateşe 

olarak Belgrad Büyükelçiliği’ne atanmış, Belg-

rad’ta sekiz yıl Konsolosluk amiri olarak görev 

yapmış ve 1983 yılında emekli olmuştur. Görev-

leri arasında TRT Yabancı Diller Yayın Servisinde 

Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri 

Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği de bulunmak-

tadır. Hayatını aktardığı “Kader Kurbanı” (1988) 

eseri ile 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin 

Hatıra Ödülüne layık görülmüştür. Osman Kılıç’ın 

“Kader Kurbanı” kitabını Bulgarca’ya tercüme 

ettirilmiş ve basımı bu yılbaşında Bulgaristan’da 

gerçekleştirilmiştir.

Dava adamı, hitabet ustası Osman Kılıç 17 Hazi-

ran 2021’de Ankara’da vefat etmiştir.

Osman Kılıç’ın ardından

Bulgaristan’da Aleksandır Stamboliyski hükümeti 

yılları Bulgaristan Türklerinin baharıdır. O yıllarda 

Mehmet Türker’in kaleminden  

Osman Kılıç

Osman Kılıç



Rodop Rüzgârı - 8

buradaki Müslümanlar için açılan dini okul Nüv-

vab’ta 1950 yılına kadar eğitim verilir ve 30 yıl 

kadar bir sürede burada çok değerli aydınlar yeti-

şir. Bu aydınlardan biri de Osman Kılıç’tır. Kendisi 

bu okuldan mezun olduktan sonra burada müder-

ris olarak görevlendirilir. 

Nitekim 1944 yılında Bulgaristan’da iktidara ko-

münistler gelir. Osman Kılıç komünizmin insanla-

rın dini inançlarına düşman bir rejim olduğunu iyi 

bilir. Parlak zekâsı ve dinine bağlılığı ile iktidarın 

dikkatini çeken Osman Kılıç, gelecek günlerde  

komünist propagandasını fevkalada yapabilecek 

kabiliyette biri olduğunu görürler ve kendi safla-

rına çekmeye çalışırlar.  Komünistlerin yönetim 

prensiplerinden biri ise ‘kendileriyle olmayanı’ 

düşman görürler bu kişilere huzur vermezler, 

insafsızca takip edip cezalandırmayı ihmal etmez-

ler. Ve yıl 1948. Bir  gün şehir içinde bir ‘dave-

te’ giderken kendisine bir kumpas kurulur. Uzun 

sorgulamalardan sonra ölüm cezasına çarptırılır. 

Üç yıl ölüm cezasında tutulduğu yıllarda elinden 

ayağına prangalarla yaşamaya mecbur kalan Kılıç, 

başta Belene Ölüm Kampı olmakla değişik ceza 

evlerinde gençliğinin en güzel 14 yılını geçirir. 14 

yılı hayattan kopuk, aileden, memleketten uzak 

geçmiştir. Bunca yılı o; anadan ayrı, babadan ve 

yardan ayrı, bayram seyran nedir bilmeden geçir-

miştir. Kendisinin de ömrünün bir kısmı ceza evi, 

Belene Kampı ve sürgünde geçen değerli şairimiz 

merhum Ömer Osman Erendoruk o zamanın şart-

larını bir şiirinde şöyle ifade ediyor:

   “Mısralara sığar mı bir ömür boyu zulüm
   Bu nasıl ölçülürdü, neyle kıyaslanırdı?
   Anahtar deliğinden kaç kez sırıttı ölüm,
   Elinde demir âsâ olsaydı paslanırdı.”

Hele de Osman Kılıç’ın tutukluluk aylarında Varna 

Emniyet Müdürlüğü’nde yaşadığı anlar… Polisin 

gecenin bir yarısında koğuşta gözlerini bağlayıp, 

arabayla şehir dışına çıkardıkları meçhul bir yer-

de “İşte önünde çukur, ya suçunu (suçsuzdur) 

itiraf eder, ya bu çukuru doldurursun. Biz kim-

seye hesap vermeyiz, kimse de bizden hesap 

soramaz” deyip, tabancasına mermiyi sürdüğü 

anlar… İdamlık cezası kesildiği andan itibaren her 

saniye ölümle yüz yüze kalmasını bizler hayal bile 

edemeyiz. Hani gardiyanların koğuşun kapısında 

kendi aralarında:

“Bunun boynuna yağlı ipi hangimiz geçir-
sin?”
 “Sen bırak da bir Türk’ün boynuna ipi geçir-
me şerefini ben yaşayayım” tarzında konuşma-

ları korkunç olduğu kadar insanın tüylerini ürperti-

ci tarzdadır.

Kendisiyle bir on yıl kadar önce tanışmak nasip 

oldu. “Rumeli” dergisi olarak yıllar önce Gebze’ye 

davet ettik. İki gün boyunca  iki kader arkadaşı 

olarak uzun uzun sohbet etme fırsatı oldu. Daha 

sonra artık Ankara’dan çıkmaz olunca, evinde 

ziyaretlerde bulunduk. Her hafta olmazsa, iki 

haftada bir telefonla konuşmalarımızda bir konu-

yu irdeliyordu. İlerleyen yaşına rağmen hafızası 

bilgisayar gibi çalışıyordu. Doksan beş yaşından 

sonra “İslâmın İntişarı” başlığında hacimli bir kitap 

yazmaya muvaffak oldu. 

Sohbetlerimizde ilerleyen yaşı konu olunca,”Ce-

nab-ı allah benim kayıp yıllarımı telafi ediyor” 

diyordu.

Türkiye devletine sevdalı, hayatından memnun 

bir şekilde 100. yaşında devlet yetkilileri kendi-

sini unutmadı ve YTB olarak Ankara’da bir anma 

programı düzenlendi. Ülkenin değişik bölgelerin-

den STK temsilcilerinin de katıldığı programda bir 

asker selâmı çakan Kılıç konuşmasını 

“vatan memnun, ben memnun” 
sözleriyle bitirmişti.

Ankara’da son yıllarını sık sık buluşarak geçirdiği 

dostu emekli subay İsmail Özgümüş çok sevdiği 

“Osman Hoca”sının son günlerine, gerek hastane-

de, gerek taburcu olduktan sonra her gün yanın-

daydı. Özgümüş, bana gönderdiği bir mesajda o 

anlarını şöyle anlatıyordu:

“Vefatından üç gün önce başlayayım.(Aslında 

hastanede yatarken ve çıktıktan sonra bakıcısı-
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na yardımcı olmak için hastanedeyken gündüzleri, 

evinde iken geceleri yaklaşık 12 saat beraber olup, 

yardımcısını dinlenmeye bıraktık).Hastanedeyken, 

“Benim burada ne işim var, ben hasta değilim. Bıra-

kın evime gideyim, öleceksem evimde öleyim” der-

di. Hastaneden taburcu oldu ve bir ay sonra evinde 

sanki bir odadan öbür odaya geçer gibi Hak’ka yü-

rüdü gitti. Geceleri beraber geçirdiğimiz günün so-

nunda gece biraz meşakkatli geçti, devamlı üstünü 

örtmemi istedi. Üzerindeki pikenin ıslak olduğunu 

söylerdi. Hep dediklerini yaptım, ayaklarına baktım 

soğumaya başlamıştı, alnına elimi koydum soğuk 

değildi. Anlamamışım.

Sabah oldu. Yatak odasından salona geçtik, kanape-

ye oturdu. Her zaman dolu olan idrar torbası yarım-

dı.

“Hocam, az su içiyorsun, bak idrar torbası dolma-

mış, gayret et ki, gayret et, biraz fazla su iç vücut 

susuz kalmasın ve bir an evvel damlalara başlaya-

lım” dedim. Gülümsedi ve “İsmail bey, ben her şeyi 

biliyorum” dedi. Bildiği her şeyin ne olduğunu ben 

anlamadım.

Medine hanım biraz muhallebi verdi, arada ilaçlarını 

da verdi.  “Beni şöyle yatırın” deyince, sağ tarafın 

yatırdık, üstünü örttük. Hafif uyuklar gibi oldu. Gece 

yeterince uyumamıştı. Saat 8’15 civarıydı. Ben ak-

şama görüşürüz deyip izin istedim.

Eve vardım, eşimle beraber kahvaltı yapacaktık. 

Ocağı yaktım, çaydanlığı koydum. Telefon çaldı:

“İsmail bey, çabuk gel Osman beye bir şeyler olu-

yor!”. 

Hemen ocağı söndürüp koştum. 15-20 dakika sonra 

onlara vardığımda o koca adam benim yatırdığım 

kanapede ruhunu yaradanına teslim etmiş vaziyet-

te uzanmış yatıyordu. İşte o ‘Ben her şeyi ‘biliyo-

rum’un arkasındaki gerçek buymuş. O neleri biliyor-

muş da bize sezdirmemiş”.   

Osman Kılıç’ın cenazesi, İsmet Oğultürk Camii’nde 

ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının 

ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ruhu şad olsun!

       

Mehmet Türker

Araştırmacı, gazeteci. 1950, Sin-
delli köyü / Kırcaali / Bulgaristan 
doğumlu. Sofya Üniversitesinin 
Batı Dilleri Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Kırcaali’nin değişik köylerinde 
öğretmenlik yaptı. O yıllarda Meh-
met Halilov adıyla birçok gazete ve 
dergide Türkçe ve Bulgarca haber, 
röportaj ve hikâyeleri yayımlandı. 
Bulgaristan’da asimilasyon hare-
katına geçildiği 1984 yılı sonunda 
hükümetin politikasını destekleme-
diği için Mestanlı’da öğretmenlik 
yaptığı okulda tutuklanıp Belene 
ölüm kampına sürüldü. Bu kampta 
tam dört yüz seksen beş gün kaldı. 
Bir yıl da Bobovdol kasabasındaki 
tutukevinde yattı.

1987 yılında kamptan çıkarılıp Kös-
tendil ilinin Dragoviştitsa köyüne 
sürgüne gönderildi ve orada da on 
altı ay sürgün hayatı yaşadı. Mayıs 
1989 ayında birkaç bavul, iki çocuk 
ve eşiyle sınır dışı edilerek Viya-
na’ya gönderildi. Aynı yıl 31 Ma-
yıs’ta Türkiye’ye geldi. İstanbul’a 
yerleştikten sonra ilk on yıl Türkiye 
gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 
Ekovitrin dergisinde ve Kanal 7’de 
yayımlanan “Ekovizyon” progra-
mında görev aldı.

ESERLERİ:

Zulmün Ateş Çemberi – Belene 
(Hatıralar Dizisi’nin birinci kitabı 
olarak, 2002), Gölgedeki Kahraman 
(Hatıralar Dizisi’nin ikinci kitabı 
olarak, 2003), Kalem Kılıçlaşınca / 
Ömer Osman Erendoruk’un Edebi 
Kimliği (2004).
          www.biyografya.com/biyogra-

fi/7892
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TRT radyolarının 
yaşamımdaki Yeri...

                                   Vet. Hekim Cevat ABDURRAHMAN

... Soğuk kış gecelerinde akşamları, yuvamızın 

sıcaklığına bir neşe, bir sevinç katardı Radyo. Sı-

cacık selamların ardına gizlenmiş nağmelerle, bir 

anda alıp götürürdü bizi; bulunduğumuz diyardan 

taa Anadolu’ nun  mis gibi gül kokan bahçeleri-

ne...

Kaynaşmalara vesileydi... Anadolu diyarıyla, 

Türk’ün öz yurduyla, Ay-yıldızlı bayrağın gölgelen-

dirdiği her karış toprağıyla...

Bir baskaydı Türkiye’nin radyoları... Çocukluğum-

da hiç görmediğim Ana Yurdumun tasvirini çizen 

bir kalemdi küçücük beynime... Fizik kurallarını 

çiğnercesine, gözlerimi yumduğumda; bulurdum 

kendimi bir anda Ardahan-Kars diyarında, bazen 

de Çukurova’nın uçsuz bucaksız arazilerinde...

Frekanslar bir kapı, radyo dalgaları yol oldu adeta; 

beni hiç görmediğim vatana ışık hızıyla bir anda 

ulaştıran. Radyomuzun hopörlerinden çıkan sesle 

öğrendim Ata’ mın büyüklüğünü, Ülke’ min bütün-

lüğünü, benliğimin yüceliğini...

Akşamları Anadolu’dan her kesimin sesi soluğu 

oldu ARKASI YARINLAR... Sevgi dolu nağmelerin 

arasına gizlendi o sıcacık selamlar... Uzak uzak 

diyarlardan seven yüreklerin aynı anda attığı yer 

oldu İSTEKLERİNİZ-SEÇTİKLERİMİZ.

Velhasıl yıllarca hasret kaldığımız, çeşitli saldı-

rılarla yok edilmeye çalışılan, asimile edilmeye 

başlanan öz varlığım Türkçe’ me en güçlü kalkan 

oldu Türkiye’ nin radyoları.. Zaman zaman bir öğ-

retmen oldu, bilgi dağarcığım genişledi... Düzgün 

Türkçe ile öz Türkçem gelişti. Bir rehber oldu... 

görmediğim, özlemini çektiğim Anadolu’m Türkiye’ 

mi bana adım adım gezdiren...

İyi ki vardınız TRT radyoları ve iyi ki varsınız....

Sevgiyle,
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Şiir ve geleneklerimiz

Geç olmuştu

Vakit, 

Gecenin şafağa en tutkun olduğu vakitti...

Kızıl bir baykuş sesi  okşadı zifiri karanlığı,

Uzaklarda bir köpek uludu, 

Dağları parçaladı. 

Bir bebek ağladı, 

Bin can kırıldı. 

Bir sancı başladı. 

Her başlangıç sancılıydı... 

Uykusuz gözlerde, 

Hazin bir sona küskünlük vardı.

Gönül aralığıma bir kahve ikram ettim. 

Bir sigara yaktım, 

Bile bile... 

Ölmek pahasına... 

Bir yıldız kaydı ansızın,

Serseri sevdaların yolculuğundan... 

Yorgun ama umutlu... 

Avuçlarımla yakaladım, 

Usulca... 

yüreğime kondurdum. 

Sımsıkı... 

Sarıldım... 

Bir kahve 

Bir sigara

Geç olmuştu. 

İhaneti bir sır gibi

Gözlerimde sakladım... 

                       27 HAZİRAN 2021.

Kına gecesinin arifesi akşamında mahallenin bü-

tün genç kızları toplanarak ilk önce gelinin saç-

larına, ellerine, ayaklarına kına yakarlar. Artan 

kınayı kızlar ellerine yakarlar. Kına yakmadan 

sonra gelin ağıdına  genç kızlar hep bir  ağızdan 

başlarlar ki buna  “ağlatma” derler. 

Ağlatma

Altın tas içinde mari kız kınan ezilir

Gümüş tarağıyla saçların çözülür.

Ne de erken ayrıldın mari kız

Genç kızlık sürüsünden

    Dağdan keserler meşeyi

    Hani bu  gelinin döşeği

Hani de bu gelinin annesi

Eline pare salası

Hani de bu gelinin tizesi

Eline altın dizesi

Hani de bu gelinin halası

Eline altın sayası

10 Nisan 1969

Öğr. Naim Kâzım

Büyük Müsellim / Gümülcine.

Sevkan 

TAHSİNOĞLU
İskeçe

Naim 
KÂZIM

Gümülcine 
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DOSYALAR

DOSYALAR
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Milletinin Kurbanı: YÜCELCİLER-4
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

KOSOVA

Yücelciler ve Yücel teşkilatı kimdi? Amaçları nelerdi?

...Yücelciler, milletinin haklarının 
kazanılması için verdikleri müca-

delede yaşamlarını dahi kurban 
etmişlerdir.  
Tutuklandığında dokuz aylık evli 
olan Nazmi Ömer idam edildiğin-

de kızı dört aylıktır. Şehit Nazmi 
Ömer’in merhum eşi ise Hacer 
Yücel, eşiyle son görüşmesine 
dair anılarını şöyle paylaşır: “O, 
bir taraftaydı. Teller aşırı du-

ruyoruz. İçeri alındıktan sonra 
sadece o an gördüm. Hepimiz 
ağlıyoruz. Kızımı göremiyor 
ki, yüzünü, gözünü. Elinde bir 
mendil vardı, onu verdi ona. 
Ağlamayın dedi, ne ağlıyorsu-

nuz öyle. Ben gidiyorum ama 
sizi arkamdaki (Türkiye’yi kas-
tederek) milyonlarca kız kardeş 
ve kardeşe emanet ediyorum. Yaşasın Atatürk 
Türkiyesi, yaşasın Türkiye, dedi. Derken hemen 
kolundan tutup götürdüler. Bir daha da göreme-

dim. Mezarını da görmedim17. Nereye gömüldüğü-

nü bilmiyorum.”  Hacer Yücel, Türkiye’de verdiği 
bir röportajda, Türkiye destek verseydi, idamların 

olmayacağını ifade eder. Dolayı-
sıyla Yücel yakınları olduğu gibi 
o dönem Türkiye’ye göçenlerin 
birçoğu o dönemin Türkiye idare-

sine bu yüzden içten içe kırgındır. 
Peki o dönem iktidarı bunu yapa-

bilir miydi, husus siyasi bilimcile-

rin araştırmalarına açık.
Yücelcilerin idam edildikten sonra 
nereye gömüldükleri hala meçhul 
bir husustur.
Merhum Fahri Kaya’ya göre Yü-

celciler, “Amaçlarında ve davala-

rında haklı olduklarını göstermek 
için terörü hiçbir zaman bir araç 
olarak kullanmadılar. Tam tersi-
ne, Balkanların bu bölümünde 
eşkıya, çeteci ve terörist olan-

lardan çok zeval gördük. İki üç 
kişinin yabancı bir devletin tem-

silcisiyle görüşmesi, ya da buradaki Türk halkının 
durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde 
bulunması yüzünden, 63 kişinin casus olarak yar-
gılanmaları da, akla sığar gibi değil. Yargılananla-

rın büyük bir kısmını çok iyi tanıdığım için, bun-

ların terörist veya casus olduğuna hiçbir zaman 

2021 yılında  Üsküp’teki 
Tefeyyüz ilkokuluna dikilen  

Yücelciler anıtı.
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inanmadığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 
Tanıdığım Yücelciler mert yürekli insanlar, ahlaklı, 
merhametli ve saf kişilerdi. Hakimler, öğretmenler, 
işçiler, aydınlardı. Milliyetçiydiler ama şoven de-

ğillerdi. Onlar kaygın bir zemin ve hatalı zamanın, 
kısıtlı ve adaletsiz bir dönemin kurbanı oldular. 
Yeni devlette yaratılan yeni imkânlardan tamamen 
yararlanarak Yugoslavya Türklerinin eğitim, kültür, 
sosyal ve ekonomi bakımdan gelişmelerine yol 
açmak, bunları toplumdaki öteki milletlerle birlikte 
eşit bir duruma getirmektir.” Yücelciler’in tutuk-

lanıp yargılanmalarından sonra eğitim alanında 
büyük bir boşluk oluşur. Kaya, “Şafak Sökerken” 
kitabında, Yücelciler gibi nitelikli bir kadronun 
idam edilmesiyle, “Tutuklananların yerleri, yete-

rince eğitimi olmayan kişilerle dolduruldu” diye 
eklerken, aslında Yugoslavya Türklüğüne yapıl-
mak istenenlerin resmini çizer.
Leyla Şerif Emin’e göre, “Yücelciler Türkçe çıkan 
kitapları Türkiye’den getirerek bu arada yaşanan 
boşluğu kapatmak istiyorlardı. Üsküp’te soylu 
ailelerin çocuklarıydı çoğu. Evlerinde Kuran – ı 
Kerim’den başka, hem Atatürk’ün “Nutuk”u, hem 
de Mehmet Akif’in “Safahat”ı vardı. Altmış üç 
gencin tutuklanıp yargılanması Makedonya’da 
filizlenmeye başlayan eğitim ve kültürümüze indi-
rilmiş büyük ve ağır bir darbe olarak geçer tarihin 
sayfalarına. Yücelcilerin uğraşısını verdiği dava-

ları aslında tamamen dillerini, Türkçeyi, milli ve 
manevi değerleri savunmaktı. Yücel kurulmadan 
önce burada yaşananlar aslında iç açıcı değildi. Bir 
bıçak gibi kesilmişti birçok şey. Göstermelik mah-

kemede, idam kararları esnasında videoda görü-

len silahlar 2. Dünya Savaşı sırasında toplatılan 
silahlardan ibaretti. Bulgarlar tarafından kuşatılan 
Üsküp’te ve savaş esnasında herkeste savunma 
amaçlı silah vardı. Türkleri savaş zengini olarak 
gösterip ellerinden malları ve topraklarını almak 
için de bir fırsat doğmuştu. Öyle ki Yücel olayı ile 
hem kültürel anlamda gelişmemiz kurşuna dizil-
miş, hem sesimiz kısılmış, hem de bilet parasına 
satılan topraklarımızı geride bırakarak göçe zorla-

narak sayımız azalmıştır.” 
Yugoslavya’nın Kominform’dan (Milletlerara-

sı Komünistler Birliği’nden) ayılmasından sonra 
29.11.1950 tarihinde çıkan bir afla bütün siyasi 

mahkumların cezalarında 7 yıl indirim yapılır. Bu 
tarihten sonra Yugoslavya, Batı dünyası ve Tür-
kiye ile ilişkilerini geliştirir. 1953 yılından sonra 
Türkiye’ye yönelik büyük bir göç süreci başlar. 
Toplumda Yücelciler olayı neticesinde yaratılan 
korku neticesinde göçe sebebiyet verir. Yugoslav-

ya’da bir ayda Türk toplumunun aydın, öğretmen, 
öğrenci sayısı azalır, göç yoluna düşen birçok aris-
tokrat soylu ailenin dükkânları, işletmeleri, malları 
ve toprakları satılarak, çok ucuz fiyata ellerinden 

alınır. 
Yücel Teşkilatı’ndan Profesör Muzaffer Hocaoğlu 
yıllar sonra vereceği bir mülakatta şunları di-
yecektir: “Biz herhangi bir istihbarat servisine 
hizmet edecek, arada Yunanistan ve Bulgaristan 
var iken Türkiye ile birleşmenin imkansızlığını 
göremeyecek kadar ahmak değildik. Amacımız 
özellikle ahalinin, yüzde yetmişini bile Türklerin 
oluşturduğu, Makedonya’nın bazı bölgelerinde 
Türklere tam eşitliğin verilmesini, toplumun her 
hücresine katılımın, ahali sayısına orantılı olmasını 
sağlamaktı. Ancak aleyhte kimsenin ses çıkar-
madığı monte edilmiş duruşmada, bize aklımızın 
bir köşesini bile işgal etmeyen büyük suçlamalar 
yüklendi”, der. 
Yine yıllar sonra konuşan Yücel Teşkilatı mensup-

larından Ahmet Yücel’e göre, “Davamızda haklı 
olduğumuzun bilinmesine rağmen, Yugoslavya’da 

2021 yılında  Üsküp’teki Tefeyyüz ilkokuluna 
dikilen  Yücelciler anıtı.
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yaşayan Türkler bizim ardımızda duramadılar. Bu 
da Balkan savaşlarından bu yana Türk ahalinin 
sürekli haksızlığa uğramış olmasının sonucu halkın 
içine güçlü bir endişenin, hatta korkunun da diye-

bilirim, işlemiş olmasından kaynaklanmıştır. Geniş 
halk kitleleri dışında, rahatına düşkün, yönetimin 
elinde kuklalık yapmaktan başka bir işe yarama-

yan üç-beş aydınımızdansa, bize karşı tavır takın-

malarından başka bir şey beklenemezdi”.18 

Yazımızı, yine merhum Fahri Kaya’nın konuyla 
alakalı düşünce ve izlenimleriyle noktalayalım: 
“Rumeli ve özel olarak Makedonya Türkleri, tarihte 
hiçbir zaman yıldırmacı, tehditçi ve terörist ola-

rak görülmedi. Amaçlarında ve davalarında haklı 
olduklarını göstermek için terörü hiçbir zaman bir 
araç olarak kullanmadı. Tam tersine, Balkanların 
bu bölümünde eşkıya, çeteci ve terörist olanlar-
dan çok zeval gördük. İki üç kişinin yabancı bir 
devletin temsilcisiyle görüşmesi, ya da buradaki 
Türk halkının durumu ve geleceği hakkında fikir 
alışverişinde bulunması yüzünden, 63 kişinin ca-

sus olarak yargılanmaları da, akla sığar gibi değil. 
Yargılananların büyük bir kısmını çok iyi tanıdığım 
için, bunların terörist veya casus olduğuna hiçbir 
zaman inanmadığımı gönül rahatlığıyla söyleye-

bilirim. Tanıdığım Yücelciler mert yürekli insanlar, 
ahlaklı, merhametli ve saf kişilerdi. Hakimler, 
öğretmenler, işçiler, aydınlardı. Milliyetçiydiler ama 
şoven değillerdi. Onlar kaygın bir zemin ve hatalı 
zamanın, kısıtlı ve adaletsiz bir dönemin kurbanı 
oldular.”
Sonuç olarak, Tito Yugoslavyası’nın daha sonra ki 
yıllarda tek taraflı ve ahde vefa olarak Yugoslavya 
Türklerine sağladığı haklar, Yücelcilerin de talep 
ettiği, etkinlikleriyle uğrunda çalıştıkları temel in-

sani, diğer uluslarla birlikte eşit hak ve özgürlük-

lerden ibaretti. Yücelcilerin bu talepleri daha sonra 
Yugoslavya Türklerine sağlandıysa, o zaman “Yü-

celciler nasıl bir terörist teşkilatı olabilir?” sorusu-

nun aynı zamanda kendi yanıtını da vermektedir.
İkinci Dünya Savaş’ının sıkıntılı ve puslu günlerin-

de bölgedeki Müslüman – Türk ahaliyi Bulgarların 
mezaliminden korumak için Üsküp’te ki Alman 
komutanının teminatını sağlayan Yücelciler, Par-
tizanların mücadelesiyle iktidara yeni gelen idare 
tarafından Almanlarla irtibatta olunup mimlen-

dikleri için mi öcleri alınmaya  çalışıldı? Benzeri 
intikamlar bölgedeki Arnavut toplumunun Balist 
mensuplarına da uygulanmıştı. 
Yoksa “Yücelciler olayı, idamlarından sonra Yugos-
lavya’yı Müslüman – Türk nüfustan  boşaltmak ve 
kitlevi göçe sürmek için bilerek kurgulanmış daha 
büyük bir projeye zemin yaratmak için yeni gelen 
idarenin kullandığı işine gelen biçilmiş hazır bir 
kaftan mıydı?” sorularını da kafalarda ister iste-

mez uyandırmaktadır.  (Son)

17 Yıldırım Aganoğlu, a.g.e., sf. 44
 18 Yıldırım Aganoğlu, a.g.e., s. 44
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İSRAF BİR GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ?Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU

   İnsanoğlu yapıp 
ettiği aşırılıklarla (is-
raflarla) tabiatı tahrip 
etmenin, nesli fesada 
uğratacak hırslar-
la  hareket etmenin 
bedelini henüz tam 
manasıyla ödemeye 
başlamadı. Ancak 
gidişat yarınlarda 
karşılaşılacak  büyük 
felaketlerin  habercisi 
mahiyetinde işaretler-

le dolu.
 Bu işaretleri yok etmenin  bana göre bir 
reçetesi var o da  toplum olarak birbirimize güve-

nip dört elle sarılırsak ve kimseyi ötekileştirmeye-

rek birlikte  paylaşarak  toplumsal  faaliyetlerimizi  
yaparsak, işte o zaman  etkisiz hale getirebiliriz.. 
Yeter ki amacımız komşuluk ilişkileriyle sosyal 
dayanışmayı pekiştirmek olmalı.
 Toplumumuzun sosyal hayatını  yakından 
incelediğimizde vardığımız netice  Allah’ın vermiş 
olduğu  sayısız nimetlere burun kıvırmak sanki 
adetten olmuş. Yediğimiz önümüzde yemediği-
miz ardımızda misali yokluk, açlık,mahrumiyet  
görmediğimiz halde varlık içinde yokluk çekerek  
manevî çöküntü  yaşıyoruz. Mutlu olmak, huzurlu 
olmak için unuttuğumuz bir şey var o da şükür 
etmemek.
 İşte bu yüzden  toplum olarak mutsuzuz, 
bunalımdayız. Aile içi huzursuzluk, şiddet, madde 
kullanımı almış başını gidiyor. Evlatlarımıza maa-

lesef sahip çıkamıyoruz
 Bilindiği üzere bir toplumu  dağıtmak iste-

yenler önce o toplumu meydana getiren  fertler 
arasında ayrılık  tohumları ekerek onları birbirine 
düşürürler. Birlik beraberliklerini bozarlar. Bu yolla  
nice büyük devletler, düşmanları tarafından önce 
içeriden parçalanmış, sonra yıkılıp tarihten  silin-

mişlerdir.
 Bu tarihi süreci detaylı bir şekilde  yakın-

dan incelediğimizde ilk tahlilde dahi israfa dayan-

dığını  büyük bir heyecanla  takip ederiz.  Şöyle 

ki:
“…Dünya  nimetlerinden istifade  ederken aşırıya 
gitmeyi , ölçüyü kaçırmayı, lüzumsuz
harcamayı  da içermekle beraber israf asıl olarak  
insanın  bütün fiillerinde sınırı aşmasıdır.”
 Diğer taraftan azınlığımızın bir kesiminde 
israf bir güç gösterisi, bir zenginlik  teşhiri hatta  
güçlü  ve muteber  iktidarların göstergesi şeklinde 
tezahür ediyor. Harcayarak görünür  veya görün-

mez muhataplarını  ezen bir ruh  hali salgın bir 
hastalık  ( COVİD – 19) gibi her yerde  kendini 
gösteriyor.  
 Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı bir 
taraftan  yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı içinde 
çırpınırken  diğer taraftan  yetişmekte olan yeni 
jenerasyon 21. yüzyılın  teknolojik imkânları vası-
tasıyla  tüm azınlık gençlerini kapsayacak bir şe-

kilde  körüklenmesine karşı  gereken mücadeleyi 
bihakkın  yapmaktadır.  Batı Trakya Türkleri yapı-
lan eziyetlerden  hayatlarından   bezik bir ortamda    
haklarını  arayamaz  bir duruma gelmişlerdir.
                Şükürsüz bir toplum olduğumuz, 
kanaat ve tevekkül etmeyi unuttuğumuz elbette  
doğrudur. Ne var ki sorun  bundan ibaret değildir. 
Öbür taraftan muhafazakâr olduklarını iddia eden 
kimilerinin  dini değerleri ne kadar temsil ettikleri 
şüpheli olsa da  söylemleriyle  bu tür camiaların 
içerisinde  yüz kızartıcı fiillerden kendilerini kolla-

mamaktadırlar.  
 İnsan geçmişini bilmeden geleceği  sağlıklı 
okuyamaz. Ben büyüklerimden  çok yoksulluk ve 
açlık hikâyelerini dinledim. Şimdiki gençlere bun-

lar masal gibi geliyor. Ama hepsi gerçek.
 Şimdi nimetler içinde yüzüyoruz., ama şük-

retmeyi bilmiyoruz.  Yaprak yiyerek ayakta kalan 
dedelerin torunları bir günlük ekmeği bayat diye  
çöpe atıyorsa ortada büyük bir şükürsüzlük  ve 
nimete nankörlük var demektir.. Belki de o yüzden 
paramız var ama bereket ve huzurumuz yok.
 Son yıllarda “şükürsüzlük  hastalığı”  her 
geçen gün yaygınlaşıyor.. İnsanlar mali yönden 
güçlendikçe  şımarıyor. Dolayısıyla  şükürsüzlük 
hastalığına yakalanıyor. Nimeti veren Allah’ı unu-

tunca onun emirleri de unutuluyor..
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Haber

Yunanistan Yargıtay (AriosPagos) Mahkemesi, 

İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) talebini reddetti. 

Yargıtay (AriosPagos) Mahkemesi 30 Haziran 2021 

Çarşamba günü açıkladığı kararla; Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması 

ve İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iade 

edilmesi talebini reddetti. Hatırlanacağı üzere da-

vanın duruşması 16 Ekim 2020 tarihinde Atina’da 

yapılmıştı.

Konuyla ilgili olarak İTB’den yapılan 

açıklama şöyle:

İskeçe Türk Birliği olarak; Yunanistan Yargıtay 

Mahkemesi’nin, AİHM kararının uygulanması doğ-

rultusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 

yıllardır yaptığı ve son dönemde de yoğunlaştırdığı 

çağrı ve uyarıları dikkate almayarak, İskeçe Türk 

Birliği’nin talebini reddetmesi karşısında derin 

hayal kırıklığımızı ifade etmek isteriz. Ülkemiz 

Yunanistan’da uluslararası hukuk, insan ve azın-

lık hakları ile demokrasi ve eşitlik kavramlarının 

özellikle son yıllarda zarar gördüğünü, Yargıtay’ın 

son İTB kararıyla bir kez daha yaşamış olduk. Bu 

durum karşısında tepkimizi ve hayal kırıklığımızı 

tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Yunanistan’ın “Batı Trakya’da Türk yoktur” po-

litikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan 

uygulamalardan vazgeçilmemesi son derece 

düşündürücüdür ve endişe vericidir. 1983 yılında 

İskeçe Türk Birliği tabelasının güvenlik güçleri ta-

rafından yerinden sökülmesi ve akabinde dönemin 

valisi tarafından derneğimizin ismindeki “Türk” 

ifadesi nedeniyle hakkında açılan davayla başla-

yan İskeçe Türk Birliği’nin Hak Arama Mücadelesi 

Yunanistan Yargıtay Mahkemesi, 
İskeçe Türk Birliğinin talebini bir kez 
daha reddetti!
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38 yıldır devam ediyor. 2008 yılında Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin, İskeçe Türk Birliği lehinde 

verdiği kararın ise uygulanmasını beklediğimiz 13 

yıllık sürecin daha da uzayacak olması vatandaşı 

olduğumuz Yunanistan adına hiç şüphesiz utanç 

verici bir durumdur. Batı Trakya Müslüman Türk 

Azınlığı olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyor 

ve devam eden inkarcı ve antidemokratik tutum 

karşısında endişemizi ifade etmek istiyoruz.

AİHM’nde dava kazanan İskeçe Türk Birliği ve di-

ğer Türk azınlık dernekleriyle ilgili olarak 13 yıldır 

devam eden takip sürecinde ülkemiz Yunanistan’ın 

Avrupa Konseyi tarafından ve uluslararası insan 

hakları örgütleri tarafından uyarılmasının ve AİHM 

kararlarının uygulanması doğrultusunda yapılan 

çağrıların görmezden gelinmesini yadırgadığımızı 

bir kez daha vurgulamak isteriz.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ilk sivil toplum kuru-

luşu İskeçe Türk Birliği’nin 38 yıldır sürdürdüğü 

hukuk ve demokrasi mücadelesinde üçüncü kez 

Yunanistan iç hukukunu tükettiğini hatırlatırız.

İskeçe Türk Birliği olarak yıllarca sürdürdüğümüz 

hak arama mücadelesini bu süreçten sonra da 

kararlılıkla devam ettireceğimizi tüm kamuoyuna 

duyururuz. Yargıtay (AriosPagos) Mahkemesi’nin 

gerekçeli kararı açıklandıktan sonra, gerekli de-

ğerlendirmeleri yapıp bundan sonraki mücadelede 

izlenecek yolu belirleyeceğimizi vurgulamak iste-

riz. son olarak ülke ve dünya kamuoyuna açıkça 

belirtmek isteriz ki; İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ OLA-

RAK HAK ARAMA MÜCADELEMİZİ, ADALET TECEL-

Lİ EDİNCEYE KADAR SÜRDÜRECEĞİZ!..

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

-Yunanistan devletinin “Batı Trakya’da Türk yok-

tur” politikası çerçevesinde 1983 yılı sonunda 

İskeçe Türk Birliği’nin tabelası polis tarafından 

yerinden söküldü.

-1984’te dönemin İskeçe Valisi FanisDonas, İskeçe 

Türk Birliği’nin kapatılması için dava açtı.

-1986’da İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi İskeçe 

Türk Birliği’nin kapatılma talebini kabul etti.

-İskeçe Türk Birliği kapatma kararının iptali için 

2005 yılına kadar Yunanistan iç hukukunda mü-

cadele etti. 22 yıl boyunca devam eden iç hukuk 

mücadelesi 2005 yılında sona erdi. 2005 yılında 

Yunanistan Yargıtay Mahkemesi (AriosPagos) nihai 

kararında İskeçe Türk Birliği’nin taleplerini redde-

derek, derneğin kapatılma kararını onayladı.

-İskeçe Türk Birliği aynı yıl Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne başvurdu.

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) oybir-

liğiyle İskeçe Türk Birliği’ni haklı buldu. AİHM’nin 

kararı 27 Mart 2008 tarihinde açıklandı.

-Yunanistan, İskeçe Türk Birliği’nin ve diğer azınlık 

derneklerini haklı bulan AİHM kararına itiraz etti. 

AİHM, Yunanistan’ın itirazını reddetti.

-Bu gelişmeden sonra İskeçe Türk Birliği, AİHM 

kararının uygulanarak, derneğimiz hakkında ve-

rilen kapatma kararının iptal edilmesi ve İTB’nin 

yasal statüsünün iade edilmesi için yeniden Yuna-

nistan iç hukukuna başvurdu.

-İskeçe Türk Birliği, AİHM kararına dayanarak, 

kararın Yunanistan tarafından uygulanması ve 

İTB’nin resmiyetinin iade edilmesi için Kasım 

2008’de Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 

Mahkeme İTB’nin talebini, AİHM kararına rağmen 

reddetti.

-İTB daha sonra sırasıyla Trakya İstinaf Mahke-

mesi ve Yargıtay’a başvurdu. Her iki mahkeme 
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de AİHM kararına rağmen İTB’nin 

talebini reddetti.

-2017 yılında Yunanistan Adalet 

Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakla-

rı Mahkemesinde dava kazanan 

kuruluşlara bu kararları Yunanis-

tan mahkemelerinde tanıtma ve 

uygulatmasına imkan tanıyan özel 

bir yasayı kabul etti.

-İskeçe Türk Birliği Yunanistan 

meclisinde kabul edilen yeni yasa-

ya dayanarak, 2017 yılı sonunda 

yeniden Trakya İstinaf Mahkeme-

si’ne başvurarak AİHM kararının 

uygulanması ve derneğin resmiye-

tini iadesini talep etti.

-Trakya İstinaf Mahkemesi, İskeçe 

Türk Birliği’nin yeni başvurusunu 

da reddetti. Karar, İskeçe Türk 

Birliği tarafından bir kez daha Yar-

gıtay Mahkemesi’ne (AriosPagos) 

taşındı.

-İskeçe Türk Birliği’nin davası 16 

Ekim 2020 tarihinde Atina’da Yar-

gıtay Mahkemesinde görüşüldü.

-Yunanistan Yargıtay (AriosPa-

gos) Mahkemesi 30 Haziran 2021 

Çarşamba günü açıkladığı kararıy-

la İskeçe Türk Birliği’nin talebini, 

AİHM kararına rağmen, Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 

çağrı ve uyarılarına rağmen bir 

kez daha reddetti!...

    

                Yayın tarihi: 

30.06.2021

Yıl 2006. İskeçe Türk Birliğinin kapatılmasıyla ilgili hazır-

ladığımız “Çeyrek Yüzyıllık Dava İskeçe Türk Birliği” adlı 

kitabımızın üzerinden dile kolay 15 yıl geçmiş. 25+15 eşit-

tir 40 yıl ettiğine göre, demek ki İTB davası  artık  yarım 

asırlık olma yolunda.

Bir topluma, hele hele bir dizi anlaşma ve antlaşma garan-

tileriyle Yunanistan’a teslim edilen bir  azınlığa ne yapıl-

mak isteniyor? Bu insanlar bu ülkeye ne yaptı da bütün 

bu haksız uygulamalara maruz kalıyorlar? Klasik tir, ancak 

yine de yazmak gerekir. Bu insanlar askerliğini yapmakta, 

vergisini  ödemekte ve en zor anlarda bu ülke için canları-

nı bile vermektedirler. Tabii ki diğer milletlerden de insan-

lar bu ülke için fedakarlıkta bulunmuş ve bulunmaktadır 

da. Ancak biz Batı Trakya’daki Türklere yapılan haksızlıklar 

onlara yapılmamaktadır. Onlar istedikleri gibi örgütlen-

mekte; Pomak, Çingene, Ermeni, v.d milletleri çağrıştıran 

isimlerle sivil toplum örgütleri kurabilmektedirler. Olay 

Türklere geldiğinde “Hayır” denmektedir. Peki gerekçe 

nedir? Gerekçe, Yunanistan’da Türklerin olmadığı, Lozan 

Antlaşması’nda “Müslüman” oldukları ortaya atılmakta ve 

önlerine duvar çekilmektedir.

Devamında da ikide bir “Yunanistan demokrasinin beşiği” 

teraneleri ortaya atılmaktadır. Ne yazık ki ülkemiz Yuna-

nistan bu beşikten kalkıp henüz yürümeye bile başlaya-

mamıştır! Bir ülke azınlıklarına verdiği değer kadar de-

mokrattır! Bu böyle olmayınca bölgemiz ve dolayısıyla da 

insanlarımız gerek ekonomik ve gerekse de kültürel açıdan 

geri kalmaktadır.

Avrupa değerlerini benimsemiş ülkemiz Yunanistan’ın bu 

BAŞYAZI -2 

İbretlik bir dava

İbrahim BALTALI

ibrahimbaltali@hotmail.com
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ayıbı hiçbir şekilde örtülemez. Bir millete  elbise 

biçmek ve illa ki bunu giyeceksin diye diretmek 

hiçbir şekilde kabul edilemez. Her millet kendisini 

ne hissediyorsa odur. Dayatma yapılarak hiçbir 

yola çıkılamaz! Tıpkı bugüne kadar  bazı dernekle-

rin sadece  tabela ve mühür aşamasında kaldıkları 

gibi. 

Anlaşma ve antlaşmaları unutturma çabası içine 

girip, onları sadece vatandaşlık haklarıyla avun-

durmak hiçbir şekilde açıklanamaz. Öte yandan  

azınlığı Türkiye ve Yunanistan arasında hep “Köp-

rü” gibi görmek artık faydalı bir  söylem değildir. 

Çünkü köprünün üzerinden  bir çok insan geç-

mesine rağmen altından bulanık  sular akmaya 

devam etmektedir. Bu bulanık suların kaynağı 

kurutulmadığı sürece  hiçbir yere varılamaz. Zaten 

varılamadığı içindir ki AİHM İTB konusunda Yuna-

nistan’ı  mahkum etmiştir!

Kimlik tayini, yaşam şeklini belirleme gibi temel 

insan hakları kurallarını her ülke vatandaşlarına ve 

azınlıklarına uygulamak zorundadır. Demokrasiler-

de farklı etnik gruplara mensup gruplar arasında 

taraf tutmamak ve her kesime eşit  mesafede 

olmak gerekir. Bunlar yapılmadığı zaman azınlık 

insanının yaşadığı ülkeye güveni kalmaz ve kısa-

cası o ülkeye de ne barış ne huzur  gelir.

Haklı olan, direten ve aklı olan belki her zaman 

bazı şeyleri elde edemeyebilir; ancak zaman onları  

her zaman galip ilan eder, taçlandırır ve günümüz-

deki nesiller için tarih kitaplarında yerini alırlar. 

Sokrates M.Ö 400 yıllarında Atina’da  yaşadı. Sok-

rates nesnel düşünceye ulaşmayı sağlayan yolun 

insanın kendi aklı olduğunu savunuyordu. Gele-

nekleri altüst etmek, değişik tanrıları  yüceltmek 

ve belki en ilginci de gençleri yoldan çıkarmak gibi  

nedenlerle suçlandı. Hakkında  dava açıldı. Başı 

dik  ölümü karşıladı.

Bugün Sokrates’i 2400 yıl önce mahkûm eden 

mahkeme olumsuz bir biçimde anılıyor ama, 

Sokrates aklın terazisinin öne çıkarılması bağla-

mında taçlandırılıyor. 

1633 yılında Galilei’den “Dünya Güneşin çevre-

sinde dönüyor” düşüncesini reddetmesi isteni-

yordu. 

Galilei, diri diri yakılmaktan kurtulmak için diz 

çökerek boyun eğmek zorunda kaldı.

Dava 20 gün sürdü. Galilei, yargıçlar önünde diz 

çöküşten doğrulurken, ayağını sessizce yere vur-

muş ve “Eppur, si muove!” (Ama yine de Dünya 

dönüyor) demişti. Eserleri yakıldı ve yasaklandı. 

Peki ne değişti? Bugün o mahkemeler lanetle 

anılıyor, Galilei ise bilim tarihinde yerini almış 

durumda.

İskeçe Türk Birliği davası, Sokrates’in düşünce-

sindeki “akla uygun olanı kabul etme” yönünden 

benzerlik göstermektedir.  Galilei davası ise “ 

haklılığı savunma ve direnme” nedeniyle İTB 

davası gibi düşünülebilir. 

2021 yılında, insan hak ve hürriyuetlerinin zirve-

ye  çıktığı bir konjonktürde, çeyrek yüzyıllık dava 

artık yarım asra  dayandığı  için çok üzgünüz; 

demokrasimiz adına, ve insanlık adına çok üzgü-

nüz. Dünyada bu kadar uzun  süren etnik dava 

var mıdır? Bırakın insanlar istedikleri kimlikte 

kendi kaderlerini tayin etsinler! 

İskeçe Türk Birliği davası, son yüzyılda  ibretlik-

tir ve  en uzun süren etnik davalardan biri olarak 

insanlık tarihine geçmiştir. Sokrates’inkinde 

olduğu gibi akla uygundur. Galilei gibi  direnenler 

olduğu sürece, aradan 100 yıl da geçse, adalet 

bir gün mutlaka tecelli edecektir!
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Haber

İskeçe Türk Birliği kurucularından 

Mehmet Hilmi vefatının 90. yılında 

anıldı

İskeçe Türk Birliği (İTB) 

kurucularından, Gazeteci 

- Öğretmen Mehmet Hilmi 

90. ölüm yıldönümünde 25 

Haziran 2021 Cuma günü 

İskeçe Aşağımahalle Mezar-

lığındaki kabri başında dü-

zenlenen törenle anıldı. İs-

keçe Türk Birliği tarafından 

her yıl düzenlenen anma 

törenine dernek yöneticileri 

ile azınlık kurum temsilcileri 

katıldı.

Tören, İskeçe Müftülüğü’ne 

bağlı din görevlilerinden Ersan Ömer’in okuduğu 

Kur’an-ı Kerim ile başladı ve İskeçe Müftülüğü Eği-

tim ve Kültür İşleri Şube Müdürü Mustafa Tram-

pa’nın yaptığı dua ile devam etti.

Ardından, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ah-

metoğlu, Mehmet Hilmi’nin hayatı ve kısa ömrü 

içerisinde yapmış olduğu değerli hizmetler hak-

kında bilgiler verdi. Ahmetoğlu, “Batı Trakya Türk 

Azınlığı’nın ilk sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk 

Birliği’nin kurucularından ve toplumumuza büyük 

katkıları olan Mehmet Hilmi’nin 90 yıldır unutul-

madığını ve bıraktığı mirasın ne kadar önemli 

olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz.” dedi.

Daha sonra Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Duban, İskeçe 

Belediye Başkan Yardımcısı Levent Karaosman, 

DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahri Belço, 

İskeçe Müftülüğü Eğitim ve Kültür İşleri Şube Mü-

dürü Mustafa Trampa ve İskeçe Milletvekili Hüse-

yin Zeybek kısa birer konuşma yaptılar. Yapılan 

konuşmalarda Mehmet Hilmi’nin Batı Trakya Türk 

Toplumuna yaptığı hizmetlere ve mücadeleci kişili-

ğine vurgu yapıldı.

Son olarak İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ah-

metoğlu törene katılan herkese teşekkür etti.

Yayın tarihi: 26.06.2021.

Anma törenine katılan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, milletvekili 
Hüseyin Zeybek v.d. Mehmet Hilmi’nin mezarı başında.
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Araştırma

Mehmet Hilminin 
Hayatı genç nesle parlak bir örnek 
olacaktır

   Garbî Trakyanın çok heyecanlı ve kıymetli çocu-

ğu Mehmet Hilminin apandisit neticesi vaki olan 

bir ihtilâttan vefat ettiğini derin tessürle haber 

aldık.

   Hilmi’niğn ateşli ruhu ve imanlı kalbi öz vatan-

dan uzak düşmüş olan asil çocuklarımız için bir 

kuvvet manbaı idi. İskeçe’de çıkardığı Yeni Adım 

gazetesile Garbî Trakya Türkünü irşat eden bu 

mefkûreci Türk genci orada sekiz senedenberi ge-

ceyi gündüze katarak çalışmış ve fakat ne yazık ki 

daha pek genç yaşta muhitinde mühim bir boşluk 

bırakarak ebediyete göçmüştür.

   Mehmet Hilmi’nin ölümünden bahis bir mektup-

tan bir paröeyi onun aziz hatırasını yada  vesile 

olmak üzere aynen dercediyoruz:

   “Bu mektubumla, uzun senelerdenberi Garbî 

Trakyada büyük bir iman ve ferağatle çalışan Yeni 

Adım gazetesi ve baş muharriri Mehmet Hilmi’nin 

ölümünü haber veriyorum. Mehmet Hilmi, apan-

disit hastalığının pençesinden kurtulamadı ve dün 

sabah saat 11raddelerinde öldü. Cenazesi şimdiye 

kadar İskeçe’de hiç görülmemiş Bir kalabalık ve 

önde amele bandosu olarak musiki ile kaldırıldı. 

Beş gün içinde fennin icap ettirdiği bütün tedavi 

yapıldı ve en son ümit olarak Millet hastanesinde 

icra edilen ameliyattan da bir faide temin edileme-

di. Ameliyatı Gümülcine’den iki operatör ve İske-

çeden üç doktor yaptı. Ameliyat, hastalık ve mera-

Mehmet Hilmi’nin ölümü Edirne’de 

yayınlanan  Milligazete’ye 

nasıl yansıdı?

ÇOK HAZİN BİR ÖLÜM1
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sim tafsilâtını gazetelerde göreceksiniz. Size yalnız 

şu kadar söyleyeyim de merasimin nasıl olduğunu 

tahayyül ediniz ve edersiniz. İbrahim Demir Bey’in 

evinden Mehmet paşa mezarlığına kadar sokaklar 

kadın, erkek, çoluk çocuk; Türk ve Rum, hınca-

hınç dolu. Ortada dalgalanan yalnız o muazzez 

tabut idi. Tabut çok müzeyyen halılarla süslenmiş 

ve üzerine Türk 

gençler yurdu 

bayrağı konmuş-

tu. Cenazeye be-

lediye reisi, me-

bus Niyazi Bey 

ve bütün düş-

manları da iştirak 

ediyordu. Halkın 

hıçkırıkları İskeçe 

afakını inletiyor, 

Türklerin umumî 

göz yaşları sok-

kakları ıslatıyor-

du. Hakikaten 

betbaht Garbî 

Trakya Türkleri, 

o büyük genci 

gaip etmekle 

yine yetim kaldılar. Halkın, köylü ve kasabalının 

(Mehmet Hilmi) ye gösterdiği sevgiyi ben kalemle 

tasvirden acizim. Siz daha iyi takdir edersiniz.”

   Yeni Adım bu hafta tatil eidlerek gelecek hafta 

çıkarılacak ve daha ateşli olarak işe başlayacaktır.

   İşte mektup bu. Merhumun muazzez hatırası 

önünde kemali hürmetle eğilir ve Türk tarihi mü-

cahedesinde Hilminin unutulmaz ismini burada: 

(Sen ölmedin Hilmi, milletinin kalbinde ilelebet 

yaşayacaksın. Genç nesle senin hayatın parlak bir 

örnek olacak) deye yadederiz.

   Ölümle ile yadellerdeki ırkdaşlarımız arasında 

büyük bir boşluk bırakan Mehmet Hilminin hayatı 

ve hizmetleri hakkında gelecek nüshamızda taf-

silât vereceğiz.

Mehmet Hilmi ve Mefkuresi2

YUNANLILARIN ZULMÜ KARŞISIN 
BİR MEFKÜRECİ

   Ana yurdunun temiz hasını koklamaktan mah-

rum olan Türk yavrusu mektepsiz sokakta köpek 

taşlarken, Türk 

köylüsü bayram 

geceleri Rum 

muhacırları ta-

rafından boğaz-

lanırken, Türk 

gençliği sefalet 

perdelerini aça-

rak bir uçuruma 

ilerlerken, her 

Türk’ün lânet-

le yadedeceği 

hahinler sürüsü 

Garbî Trakya’ya  

hükûmet tara-

fından yerleştiri-

lirken, acaba bu 

zulümlere karşı 

boğazı yırtıncaya 

kadar bağıran kimdi?

   İşte bu kimdi sualine cevap. 1921 senesinden 

itibaren milli ve inkılâpçı hayatında pek büyük 

hizmetler görmüş, Dimotakanın “Babalar” karye-

sinde 1920 de dünyaya gelmi ve tahsiline Edir-

ne sultanisinde başlayarak Muallim mektebinde 

bitirmiş olan merhum “Mehmet Hilmi” dir. 1921 de 

muallim olunca Garbî Trakya’ya gelerek “Yenice” 

nahiye  merkezine muallim tayin edildi. O zaman 

Garbî Trakyada bütün tahsil sarıklı hacıların elin-

deydi. Genç mekteplilere ve muallimlere dinsiz 

nazarile bakıldığı bu devirde, o mesaisini mepter 

divarları arasına inhisar ettirmedi. Halk ile temasia 

bulundu ve  bunlarla meşgul oldu. Kendisini çabuk 

Mehmet Hilmi’nin İskeçe Türk Birliğinde asılı olan portresi.
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sevdirir bir haleti ruhiyeye malik olması, daha ilk 

senedeki muvaffakatiyle nazarı dikkati celbetti ve 

İskeçe merkez Rüştüye mektebine muallim tayin 

edildi. Fakat tam bu 

zamanda “Anadolu 

Türk zaferi” tahakkuk 

etti ve Garbî Trakya’yı 

muhacır sürüleri işgal 

etti. O zaman Türkler 

cehennemi bir hayat 

yaşamaya başladı-

lar. Köylerde tüyleri 

ürperten cinayetler, 

katliamlar yapılı-

yordu. Zulüm çem-

beri Türkleri bütün 

şiddetile sıkıyordu. 

Türklerin evlerine 

muhacırlar doldurul-

muş, tarlaları işgal 

edilmişti. İşte böyle 

maddî ve manevî bir 

tazyık bütün şiddeti 

ve kahrı ile hüküm-

ferma iken Türkiye 

hainler sürüsünde 

muhacırlarla beraber 

Trakyaya yerleştiril-

miştir. Oz aman bütün 

muallimler arzedilerek 

yerlerine bu hainler 

konulmuş, cemaatlar 

onlara teslim edilmiş-

ti. Azlolunan muallim-

ler arasında M. Hilmi 

de vardı. Maişetini 

temin için tütün ame-

leliğine başladı. Böyle 

bir şahsiyet kazanan 

amele bolşevik gu-

rubu, onu komonizm 

prensipleri namına mücadeleye teşvik ettiler. Fa-

kat o komonizminde ve esasatının, Türk milletinin 

bünyesine muvafık olmadığını bildiği için bu teklifi 

nazarı itibara almadı. 

Bununla beraber onu 

asil ruhu kendisini 

amele müdafaasından 

geri bırakmadı, bu 

güzden amele arasın-

da “Muallim” lâkabıyle 

şöhret kazandı.

   İskeçe’de bulunan 

“Tütün Amelesi Müda-

faa Hukuk Cemiyeti” 

Selânik’te intişar eden 

“Yeni Ziya” gazetesi-

nin İskeçe’de neşrini  

“Atina Merkez Komo-

nist” rüesasının emrile 

ilân etmişti.

   M. Hilmi arkadaşla-

rını Türkçe gazetenin 

bu sıkıntılı zamanlarda 

intişarının Türklük he-

sabına çok nafi olaca-

ğına ikna etti. Trak-

yada tevali etmekte 

bulunan mezalim ve 

fecayiin hariçte ma-

kes bulunabilmesi için 

mutlaka bağıran bir 

gazete lâzımdı. Ken-

disi bütün sıkıntılara 

rağmen bağırmağa 

mücadeleye hazır-

dı. İşte 1924 senesi 

martı içinde “Yeni 

Ziya” gazetesinde ser 

muharrir olan Hilminin 

gürleyen sesini işidi-

yoruz. Yukarda mevzu 

EY TÜRK

Bu mezarın önünde hürmet ve saygıyla  

eğil. Çünkü burada  Trakyanın en 

büyük evlâdı “YENİ ADIM“nın 

başmuharriri kahraman 

MEHMET HİLMİ  yatıyor.

Ölümü: 25 VI 1931

Doğumu: 1902

Fotoğraf: 10.09.2006.
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bahsolunan haksızlıklara tamamen haykırıyordu. 

Gitgide mücadele kuvvetleşti. Bu ateşin yazılar 

karşısında Yunan hükûmetinin ve Rumluğu kini 

Hilminin üzerinde temerküz etti ve elleri kelepçeli 

olduğu halde “Limni” adasına nefi edildi. Altı ay 

sonra geldiğinde Yeni Ziya gazetesinin  cephesi-

ni tamamen  milliyetçiliğe çevirdiği için bolşevik 

amele tarafından kapatıldı.

   Bunu müteakip Hilmiyi “Yeni Yol” gazetesinin 

başında görüyoruz. Fakat maalesef Yunan hükû-

meti kendi siyasetine  karşı cephe alan bu gaze-

teyi üç dört nüsha çıktıktan sonra kapattı. Yunan 

hükûmetinin tazyiklerine rağmen kabına sığmayan 

bu  mefküreci bu sefer büyük boşluğu doldurmak 

için “Yeni Adım” isimli bir gazete neşre başlayor.

   Bu esnada Türkiyede tevali etmekte bulunan in-

kilâplar Hilminin neşriyat ve telkinatile Garbî Trak-

yaya yayıldı. Şapka layık inkılâplar Garbî Trakyada 

büyük bir hareket doğurdu. Kemalizm ceryanını 

takip ediyor diye dinsizlikle itham edildi. Hocalar 

tarafından dinden aforoz edildi. Bu suretle “Yeni 

Adım” sermuharriri Trakya Türklerinin huzurunu  

ihlâl etmekle itham edilerek, birincisinden daha 

fena bir tazyık altında “Kitra” adasına sürüldü. 

Cefalı geçen bu sürgünden dönünce gene mesleği-

ne devam etti. Bu sefer Yunan Erkânı Harbiyesine 

intisabı olan  Hamdi bey isminde mill. seciyesi pek 

düşük olan, zengin mütekeppir bir şahısla karşı-

laştı.  Hamdi beyin menfi ve hainane mücadelesi, 

gençliği zararlara duçar etti. Yeni Adımın intişarı 

muhaliflerce taammül edilemeyecek bir dereceye 

vardı ve üçüncü defa olarak “Lâisaya” sürüldü. Yir-

mi beş gün sonra döndü ve mücadelesine devam 

etti.

   Türk gençliğini sefaletten kurtarmak ve onlara 

saadet ve refah temin için İskeçede ve Gümülcün-

de “Türk Gençler Yurdu” atlı iki müessese vücut 

getirdi. Daima mücadele ile geçen hayatı esnasın-

da on dört defa muhakemeye verildi, bunların on-

birini beraat etti, üçünüde mahkum oldu sürüldü. 

Kendisinden Türk-Yunan dostluğundan sonra daha 

büyük hizmetler beklenildiği bir sırada bir dokto-

run dikkatsizliği yüzünden apandisit hastalığından 

kurtulamıyarak 25 Haziran 1931 Perşembe günü 

29 yaşında öldü.

   Trakyaya çok büyük hizmetlerile, Trakya Türklü-

ğünün ebedi minnet ve şükranlarını kazandı.

   Zaten milletinin her türlü zulümden kurtarılması 

için hayata atılan bir muallimin mefküresi bundan 

başka ne olabilir?

                                        CEMAL MUHSİN

Kâfi değildir...

-YENİ ADIM MUHARRİNİN VEFATI 
DOLAYISİLE-

   Gazetelerde İskeçede çıkan  “Yeni Adım” gaze-

tesi muharririnin bir ameliyei cerrahiyeden sonra 

vefatı haberini okudum. Matbuatımızın neşriyatı 

dolayısile, yakından tanıdığı bu Türk genci hakkın-

da uzun yazılarına intizar ettim. Alelâde bir haber, 

sonra sükût!...

   Gazetenizin son nüshasında bu genç hakkında 

İskeçe2den gönderilen mektubun bir kısmını gör-

düm, ve hudutta çıkan “Millîgazete”nin kendisine 

çok yakın bir yerde çalışan bu gence başmaka-

lesini tahsis tahsis eylemesi beni çok sevindirdi. 

Bu his ile şahsan tanımadığım; fakat mesaisinin 

azametini bildiğim bu Türk gencine karilerimizle 

beraber bütün Türklerin nazarı dikkatini celbi bir 

vazife bildim.

   Hilmi bey bir gazeteci idi. Türk’ün hukukunu 

muhafaza kaydile yazdığı ateşli yazılar hemşehri-

leri arasında ne kadar teveccüh ile karşılanmış ise 

onun  gazetesini uzaktan okuyanlar veya gazete-

sinden iktibas edilen yazıları görenler ona o kadar 

büyük bir muhabbet beslemekte bulunmuşlardı..

   Yunanistan’da, bilhassa Trakya gibi menfi ruh-

lu, Türklü’ğe karşı gaya ile perverde kimselerin 

masum ehalinin fikirlerini zehirlemeğe çalıştıkları 

bimuhitte, Türklere karşı bu gayz ve adavetlerini 
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her dakika izhar eden binlerle muhacir arasında 

serbest neşriyatta bulunmak, öz Türkün hakkını 

ulu orta müdafaa etmek, onlar yeni cereyanlardan 

haberdar ederek kendilerini yep yeni bir surette 

düşünmeğe alıştırmak ve düşündürmek öyle uzak-

tan görüldüğü gibi kolay bir şey değildir. Bunu 

yapmak için büyük bir cesareti medeniyyeya sahip 

olmak kâfi gelmez.  Cesaret ile beraber basiret ve 

fena kalplilerin düşünebilecekleri en hileli ve  fasit 

işleri gözönünde bulundurarak temkinli hareket 

eylemek lâzımdır. Aksi halde ne yaşanır, ne is-

tedikleri fikirler verilebilir, ne de bu fikirlerin eyi 

neticeleri idrak olunabilir.

   Yeni Adım muharriri, fena bir muhit içinde, çok 

kara düşünenler arasında eyi bir muhit ihzarına 

çalıştı. Öz kardeşlerini fasit fikirlilerin fenalıkların-

dan kurtarmağa uğraştı. Trakya’ya saçılan nifak 

tohumlarını filizlenmeden çürütmeğe uğraştı, ve 

nihayet çok sevdiği hemşehrilerinin her türlü taar-

ruza maruz hakları etrafında bîaman bir mücade-

lede bulundu. Onu tehdit ettiler, korkmadı. Döv-

düler, yılmadı. Yolunu kestiler, ürkmedi. Menfaya 

gönderdiler, fütur getirmedi. Hapishaneye attılar, 

ehemmiyet vermedi. Tahkir ettiler, kendisi için 

çizdiği ve hak bildiği yolundan çeviremediler...

   O yazdı ve daima yazdı. Ne tehditler, ne menfa, 

ne hapisane onu kendi yolundan ayıramadı. 

   Türk gençleri, Türk yazıcıları!

   Bugün, hemşehrilerinin gösterdiği büyük bir ka-

dirşinaslık tezahürile hukukunu muhafaza eylediği 

halkının omuzlarında çok sevdiği memleketin top-

raklarına tevdi edilen bu genç, arkasından yalnız 

vefatı dolayısile izhar telehhüv ve teessür edilerek 

unutulacak ve “Hak rahmet eylesin” kelimelerile 

nisyan sahasının zulmetleri içine bırakılacak bir 

Türk değildir.

   Bizim, Anavatandan henüz uzakta bulunan 

yüzbinlerce kardeşimiz var... bunlar muhtelif 

devletlerin idaresinde bulunmakta ve  tıpkı Yuna-

nistan’dakiler gibi hakları, hayatları namına az-çok 

mücadelede bulunmaktadırlar.  Bu mücadeleye 

iştirak edenlerin bir kısmı tıpkı Mehmet Hilmi gibi 

çalışmakla ve bu sâileri ondan bir zevki manevi 

duydukları için kısmen muvvafakiyetle tedevvüç 

eylemektedir. Kendisini; hemşerilerinin ve ırktaş-

larının hakları, itilâları, istikballeri namına orta-

ya atanlara karşı gösterilecek alâka, ölümünden 

sonra daha fazlalanmalı ve bu, diğerleri için başka 

milletlerin yaptığı gibi bir taziyaneyi teşvik olarak 

yapılmalıdır.

   Bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Trakya-

nın bu ateşli genç Türk’ü evli midir, çocukları var 

mıdır, ebeveyni berhayat mıdır,  bundan sonra 

kendilerini bu büyük acı karşısında “bakmak” ka-

biliyetinde midirler?

   Balkan memleketlerinde akalliyetlerin hukukunu 

muhafaza için sahiplerinin himmetlerile çıkarılan 

gazeteler, sahiplerine bir servet temin etmez. 

Onları her gün biraz daha zarara sokar, ve gaye 

uğrunda bazan maddeten perişan bir hale getirir. 

Bu itibarla Mehmet Hilmi evlâtlarına ebeveyninden 

gelen bir servet  bırakmamış ise onları aç bıra-

kıp gitmiş demektir, hemşehrilerinin hukuku için 

her türlü fedakârlığa katlanan ve bu arada ölen 

bir Türk gencinin ailesi aç mı kalmalı, muhtaç mı 

olamlıdır?

   Kendisini yakından bilenler ve tanıyanlar bu  

szölerin cevaplarını menfi biliyorlarsa bugün-

den teziyok faaliyete geçmeli ve bu aileyi büyük 

matemi karşısında perişan bir halde uğraşmaktan 

kurtarmalıdır. Bu, kendileri için çalışan bir gence 

hemşehrilerinin ödeyecekleri bir vicdan borcudur, 

ve her türlü borçlardan evel her sene oğulları 

yetişinceye kadar Mehmet Hilmi’nin vefatı günü 

ödenmek lâzımdır. 

Not: Yazılar  düzeltilmeden yayınlandığı gibi 

sayfalarımıza aktarılmıştır.

1(Edirne) Millîgazete, 6 Temmuz 1931, Sayı: 230 
2 (Edirne) Millîgazete, 21 Şubat 1932, sayı: 244. 
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Yargıtay’ın, AİHM’in İskeçe Türk Birliği ile ilgili ka-

rarını uygulamaması ve derneğin yasal statüsünün 
iade edilmesi talebini reddetmesi üzerine eylem 
kararı alan İTB, 10 Temmuz Cumartesi günü yürü-

yüş düzenledi.

İTB tarafından organize edilen eyleme Batı Trak-

ya’nın bir çok bölgesinden vatandaşlar katıldı. İTB 
önünde toplanan kalabalık, şehir meydanına kadar 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme katılan vatan-

daşlar yürüyüş boyunca İskeçe Türk Birliğinin 
tanınması yönünde çeşitli sloganlar attı.

Vatandaşlar yürüyüş boyunca, “Hak verilmez 

alınır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
uygulansın, İTB için adalet,İTB tehdit değildir, De-

mokrasi, eşitlik, özgürlük, İTB için adalet” şeklin-

de sloganlar attı.

İTB önünde toplanan binlerce vatandaş, bir kortej 
oluşturarak İskeçe Şehir Meydanı’na kadar yürü-

dü. Meydanda toplanan vatandaşlar yine İTB’nin 
tanınması yönünde sloganlar attı. Ardından İTB 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yürüyüşe katılan ve 
kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür 
etti.

“38 YILDIR DEVAM EDEN BİR HAKSIZLIĞA, 

İTB 
eşitlik ve adalet 

için yürüdü

Haber
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ADALETSİZLİĞE TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN BU-

GÜN BURADAYIZ”

38 yıldır verdikleri hukuk müca-

delesini anlatan başkan Ahme-

toğlu, “38 yıldır devam eden bir 
haksızlığa, adaletsizliğe tepki 
göstermek için bugün burada-

yız. 1927’den itibaren yarım 
asırdan uzun bir süre resmi ve 
yasal bir şekilde faaliyetini sür-
düren İskeçe Türk Birliği, GTGB 
ve BTTÖB 1983 yılı sonunda bir 
gece aniden tabelaları sökül-
dü ve resmiyetleri ellerinden 
alındı. Bu olayı, ülkemiz Yuna-

nistan’ın milli kimliğimizi inkar 
etme politikasının bir yansıması 
ve bir uygulaması olarak görü-

yoruz. Unutmamak gerekir ki 
bu uygulama azınlık toplumu 
ile vatandaşı olduğumuz devlet 
arasındaki güvensizliğin en büyük 
sebebi olmuştur” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZ ADALET TECELLİ EDİNCEYE 
KADAR DEVAM EDECEK”

2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurduklarını anımsatan Ahmetoğlu, konuşma-

sına şöyle devam etti:

İskeçe Türk Birliği 1983 yılından 2005 yılına kadar 
22 yıl süren iç hukuk sürecinden sonra hakkını 
aramak için 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurmuştur. AİHM, İTB ile ilgi-
li kararını 27 Mart 2008 tarihinde açıklamış ve 
İskeçe Türk Birliğini oybirliğiyle haklı bulmuştur. 
Ne yazık ki aradan 13 yıl geçmiş olmasına rağmen 
ülkemiz Yunanistan uluslararası hukuka uygun 
hareket etmemekte ve AİHM’nin İTB ile ilgili kara-

rını uygulamamaktadır. Bundan tam 10 gün önce 
30 Haziran Çarşamba günü açıklanan kararla, 
Yargıtay yüksek mahkemesi (Arios Pagos) AİHM 
kararından sonra yaptığımız ikinci başvuruyu da 
reddetmiştir.

İskeçe Türk Birliği, 2008 yılından bu yana iki kez 

Mitinge katılanlar İskeçe  meydanındaki Hacı Emin Ağa’nın 
yaptırdığı saat kulesi altında toplandı.

Mitingte “AAİHM kararları uygulansın“, “İTB tehdit değildir” v.b. 
pankartlar taşındı.
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tükettiği iç hukuk mücadelesinde AİHM kararları-
nın uygulanmasını istemiştir. Ülkemiz Yunanistan 
ise iki kez bu talebimizi reddetmiştir. Bu karar 

uluslararası hukuk dikkate alınmadan alınan bir 
karardır. Buna en ufak bir şüphe yoktur.

İTB’nin yanısıra RİTKKD ve Meriç azınlık gençle-

ri kültür derneğinin de AİHM kararları 13 yıldır 
uygulanmamaktadır. Avrupa Konseyinin ve ulus-

lararası insan hakları kuruluşlarının uyarılarını ve 
çağrılarını dikkate almamakta ve bu yanlış ve an-

tidemokratik kararda 13 yıldır ısrar edilmektedir.

Bizler bu karara karşı tepkimizi 
dile getirmek için bugün bura-

dayız. Bu kararın toplumumuza 
yapılan büyük bir haksızlık ve 
hakkımızın gaspı olarak gördü-

ğümüzü ifade etmek istiyoruz. 
Bu durumun vatandaşlar arasın-

da haksızlık ve eşitsizlik doğur-
duğunu bir kez daha vurgularız.

Bugün burada toplanan bizler;

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNİN 
HAKLI, DEMOKRATİK VE 
ULUSLARARASI HUKUKA UY-

GUN TALEPLERİNİN REDDE-

DİLMESİNE!

AİHM KARARLARININ 13 YIL-

DIR UYGULANMAMASINA!

ANAYASAL HAK OLAN, ULUS-

LARARASI HUKUKUN GEREĞİ 
OLAN DERNEK KURMA ÖZ-

GÜRLÜĞÜMÜZÜN ENGELLEN-

MESİNE!

KİMLİĞİMİZİN İNKARINA 
DAYANAN POLİTİKALARA VE 
TÜRK AZINLIĞIN TALEPLERİ-

Nİ GÖRMEZDEN GELEN UYGU-

LAMALARA, “ARTIK YETER!” 
DİYORUZ.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNDEN, 
UĞRADIĞIMIZ  HAKSIZLIK-

LARDAN BAHSEDEN, YAŞADIĞIMIZ SORUNLA-

RA ÇÖZÜM İSTEYEN, MİLLİ KİMLİĞİMİZDEN 
SÖZEDEN HER AZINLIK ÜYESİNİN HEDEF HALİ-

NE GETİRİLMESİNE, SİNDİRİLMEK İSTENMESİ-

NE VE ADETA ŞEYTANLAŞTIRILARAK ZORBALI-

ĞA UĞRAMASINA “ARTIK YETER” DİYORUZ!!...

Mitinge katılanlar pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştılar

Mitinge katılanlar arasında milletvekilleri İlhan Ahmet ve Hüseyin Zeybek de vardı. 
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Unutmaması gerekir ki tüm bunlar Türk azınlığın 
marjinal olarak lanse edilmesine ve hedef tahtası-
na oturtulmasına neden olmaktadır.

Bugünkü eylemle ülkemiz Yunanistan’dan ulusla-

rarası hukuku uygulamasını ve Avrupa Konseyi ve 
diğer uluslararası kuruluşların uyarılarını da dik-

kate alarak İskeçe Türk Birliğinin resmi ve yasal 
statüsünü iade etmeye davet ediyoruz.  Ayrıca 

devletten azınlığımızın taleplerini ve beklentileri-
ni dikkate alacak politikalar üretmesini ve çözüm 
bekleyen sorunlarımıza çare bulmasını talep ettiği-
mizi belirtmek istiyoruz.

İskeçe Türk Birliği’ne ve tüm azınlığımıza yapılan 
haksızlığa karşı sesimizi yükselttiğimiz bu eyle-

me katılan, destek veren tüm kişi ve kurumlara, 
değerli müftülerimize, siyasetçilerimize, yerel 
yöneticilerimize ve herkese bir kez daha teşekkür 
ediyorum…

Mücadelemiz adalet tecelli edinceye kadar devam 
edecek!...

İTB’nin ev sahipliğinde düzenlenen eyleme İTB 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Rodop Milletvekili İlhan 
Ahmet, İskeçe Milletvekli Hüseyin Zeybek, Batı 
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve 
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe 
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, DEB Partisi Ge-

nel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi Onur-
sal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Doğu Makedonya 
Trakya Eyalet Başkan Yardımcıları Ahmet İbram ve 
Tarkan Multaza, Yassıköy Belediye Başkanı Ön-

der Mümin, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Deli 
Hüseyin, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, Gümülcine Türk 
Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Batı Trakya 

Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 
Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği 
Derneği Başkanı Ercan Ahmet, ABTTF Başkanı 
Halit Habioğlu, BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı, 
BAKEŞ G. Müdürü Pervin Hayrullah,  Batı Trakya 
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık 
Sadık, ÇINAR Derneği Başkanı Cengiz Ömer, BİH-

LİMDER Başkanı Mehmet Emin Mehmet, Dimetoka 
Müslümanları Derneği Başkanı Süleyman Macır, 
Mustafçova belediyesi muhalefet listeleri başkan-

ları Cemil Kabza, Ahmet Kurt, Önder Meçoğlu, 
eski belediye başkanı Mustafa Cukal, Rodop ili 
SİRİZA milletvekili adayı Özgür Ferhat, Rodop ili 
KKE Partisi milletvekili adayı Ali Kamber ve diğer 
yerel yöneticiler katıldı.

Taşınan  pankartlarda; İskeçe Türk Birliği için adalet, AİHM kararları uygulansın türünden ifadeler yer aldı.
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İskeçe Türk Birliği, Yunanistan Demokrasisi ve Çözümsüzlük Sarmalı

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

İskeçe Türk Birliği Batı Trakya Türklerinin köklü çınarı, 
kimlik sembolü... 1927 yılından 1983 yılına kadar 
hiç bir illegal olaya adı karışmamış, barışçıl bir varlık 
sürdürerek başta İskeçe 

Türkleri olmak üzere 
tüm toplumun kültürel 
gelişimine katkı sağla-

mış bir birlik...

Ne hikmetse 1983 
yılında “sosyal düzeni” 
bozduğuna hükme-

diliyor, varlığı bölge 
huzuru için “tehdit” 
kabul ediliyor, hem 
de gerekçesi: adında 
“Türk” ibaresinin yer 
alması... Bu gerekçeye 
bırakınız çoluk-çocuğu, 
“kargalar” bile gü-

ler. 1927’den 1983’e 
tehlike olmamış, sosyal 
düzeni bozmamış, tam 
tersi, İkinci Dünya 

Savaşında, Yunan İç Savaşında, üyeleri ülkesi için can 
vermiş bir birlik... 1923’ten günümüze Yunanistan’da 
yaşanmış demokratik gel-gitlerde hep ülkedeki barışı, 
huzuru savunmuş bir mevcudiyet.

Yaklaşık 56 yıl boyunca ülke için hiç bir tehlike arzet-
memiş olan İskeçe Türk Birliği nasıl oluyor da 1983 
yılı Kasım ayında bir gecede sosyal düzeni bozuyor? 
Nedir bu işin sırrı? Bu herkesin bildiği bir sır mıdır 
yoksa?
Batı Trakya’da Türk olmak! Batı Trakyalı bir Türk 
olmak! Ya da Batı Trakyalı yüzlerce, binlerce Türk 
olmak! Yunanistan için nasıl bir tehlike olabilir? “Niyet 
okuyarak”, “Tavşana niyet çektirerek” hukuk uygu-

lanır mı? Bizim Atina’nın İskeçe Türk Birliği kararları 
hep o hesap... 56 yıl yasal olarak resmen faaliyet 
göstermiş bir kurum, 38 yıldır hukuk mücadelesi veri-
yor ve bizim “baş” yargı tavşanın niyetine göre karar 
veriyor...

Batı Trakya Türkleri için komisyonlar kurulmuş, Batı 
Trakya kalkındırılacakmış, iyi güzel, herkesin isteği 
o yönde, lakin bunun niyetini de tavşan çektiyse? 
Komisyonun raporları da çözüm değil, çözümsüzlük 
doğurursa?

Sevgili iktidar mensupları, ya da son on yıllarda hü-

küm sürmüş iktidarlar acaba ciddiyetle çözüm istedi 
mi hiç Batı Trakya için? Ya da tıpkı İskeçe Türk Birliği 
ve diğer Türk dernek davalarında olduğu gibi, “ister-
miş” gibi yaparak “aynı tas aynı hamam” yola devam 
mı ediliyor?

Batı Trakya Türkleri demokratik çözümün bir gün ge-

leceğini ümit etmeye devam ediyor. Fakat Yunanis-
tan’ın niyeti ve de ciddiyeti artık güvenilirliğini yitir-
miştir. 2008-2021, tam 13 yıl, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarını uygulamak için oldukça uzun 
bir süre, fakat Avrupa Konseyi’nin tüm uyarılarına 
rağmen uygulanamayan kararlar ortada...

Yunanistan gerçekten çözüm istiyor mu? Yoksa 
çözümsüzlükten besleniyor mu? Kendi vatandaşına 
“öteki” gibi davranmak vatandaşın devletine olan 
güvenini sarsmaktadır. Fakat buna rağmen Yuna-

nistan’ın çözümsüzlük ısrarı niye? Bu durum ister 
istemez insanın aklına “Lysistrata”yı getiriyor.

Atinalılar ve Spartalılar arasındaki 27 yıl süren an-

lamsız savaşı kendi üslubuyla çözen “Lysistrata”... 
Tabiki teatral bir yaklaşım, lâkin bu konuda Avrupa 
Konseyi Başkan Yardımcısı Dora Bakoyanni’ye bü-

yük görev düşüyor. Demokratik bir ülkenin Avrupa 
Konseyi’nde üst düzey bir temsilcisi olan Bakoyanni 
Konsey kararlarının kendi ülkesinde uygulanması 
için, bu durumun bir çözümsüzlük sarmalına dönüş-
memesi için inisiyatif üstlenmeli ve Yunanistan’daki 
hukuki olmayan uygulamaları bertaraf etmek için 
çaba sarfetmelidir.

Yoksa Yunanistan’ın çözümsüzlüğünü Lysistrata bile 
açamaz!



Haber
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Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi 
bir kez daha lanetlendi

KALKIŞMANIN FAİLLERİNİ BİR KEZ DAHA 
NEFRET VE LANETLE KINIYORUM

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör 
örgütü üyelerinin gerçekleştirmek istediği darbe 
girişimi 15 Temmuz 2021 günü Gümülcine’den bir 
kez daha lanetlendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinin düzenlediği et-

kinliğe; T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Öme-

roğlu, Konsolos Neslihan Altay, Gümülcine S. Müf-
tüsü İbrahim Şerif, İskeçe S. Müftüsü Ahmet Mete, 
GTGB Başkanı Sedat Hasan, DEB Partisi G. Başkanı 
Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi Onursal Başkanı Işık 
Sadık Ahmet, DEB Partisi eski G. Başkanı Mustafa 
Ali Çavuş, Yassıköy eski belediye başkanı İsmet 
Kadı, BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı ve G. Müdür  
Pervin Hayrullah, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıd-

van Ahmet, Kozlukebir Belediyesi muhalefet lideri 
Erdem Hüseyin ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şerif, 
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın 
Ahmet, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği 
Başkanı Sadık Sadık, Eyalet Başkan Yardımcıları 
Ahmet İbram, Cihan İmamoğlu ve Tarkan Murta-

za’nın yanı sıra diğer soydaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında Gümülcine Türk Gençler Bir-
liği Başkanı Sedat Hasan, sözlerine “Türk silahlı 
kuvvetlerinin içine sızmış, hain FETÖ terör çetesi-
ne mensup bir güruhun, 2016 yılının 15 Temmuz 
gecesi, millet iradesiyle seçilmiş, meşru T.C. Cum-

hurbaşkanını ve hükümetini, ortadan kaldırmak 
ve anayasal düzene son vermek ve müstevlilerinin 
emellerine hizmet eden bir düzen kurmak maksa-

dıyla başlattıkları hain kalkışmanın yıldönümünde, 

bu kalkışmanın faillerini bir kez daha nefret ve 
lanetle kınıyorum.” Sözleriyle başladı.

ALÇAK KALKIŞMADA BATI TRAKYA’LI HEM-

ŞEHRİMİZ GAZETECİ MUSTAFA CAMBAZ’I DA 
ŞEHİT VERDİK

Kahraman ve vatansever askerlerin, polislerin ve 
Türk Milletinin demokrasi ve vatanlarına sahip 
çıkma adına verdikleri mücadele sonucunda bu 
kalkışma durdurulduğunu ve bastırıldığı ve 251 
kahraman Türk evladının hayatını kaybettiğini, 
kahraman şehitleri hiçbir zaman unutmayacakları-
nı ve minnetle anacaklarını belirten Sedat Hasan, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu alçak kalkışmada 
Batı Trakya’lı hemşehrimiz gazeteci Mustafa Cam-

baz’ı da şehit verdik. Bizlerin gurur olan şehidimize 

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif     Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan
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Allah rahmet dileriz, ruhu şad mekanı cennet olsun. 
Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde bir daha 
benzer bir durumun yaşanmaması ve Anavatanımı-
zın ilelebet payidar olmasını Allah’tan dileriz.”
KENDİ SİLAHLARIYLA TBMM GİBİ TÜRKİ-

YE’NİN KALBİ OLAN YERLERİN BOMBA-

LANMASI VE KENDİ VERGİLERİYLE ALINAN 
UÇAKLARLA YİNE KENDİ İNSANLARININ VU-

RULMASI İNSAN HAFIZASININ ALABİLECEĞİ 
ŞEYLER DEĞİLDİR

 Türk Milleti’nin kılcal 
damarlarına kadar girmiş 
ve yerleşmiş bir güruhun 
olduğu 15 Temmuz’da açık 
olarak görüldüğünü, 30 yıl 
zaman içinde bu insanların 
devletin ordusuna, aske-

riyesine, polisine, adliye-

sine, eğitimine, her yere 
sızdıklarını ve içeriden 
fethetmek istediklerini, 
belirten Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. 
Müftüsü İbrahim Şerif, “Bu gün insanoğlunun veya 
bizlerin Türk Milleti olarak aklımızın ermediği olay, 
kendi silahlarıyla TBMM gibi Türkiye’nin kalbi olan 
yerlerin bombalanması ve kendi vergileriyle alınan 
uçaklarla yine kendi insanlarının vurulması insan 
hafızasının alabileceği şeyler değildir.” İfadelerine 
yer verdi.

İbrahim Şerif konuşmasını Batı Trakya’lı şehit Mus-
tafa Cambaz’ı da anarak şöyle tamamladı:

“Bundan şunu anlıyoruz: Demek ki üzerinde düşü-

nebileceğimiz insanların sinsi çalışmaları ve içeriden 
kaleleri fethetmeleri, çünkü bizim bir atasözümüz 
var; kale içeriden fethedilir, diye. İşte tam bu cüm-

lede olduğu gibi kalelerin içeriden fethedildiği bir 
ortam. Ama, Türk Milleti tarih boyunca olduğu gibi 
15 Temmuz’da da “Türkiye fethedilemez, Türkiye 
geçilemez” şeklinde canlarını, göğüslerini siper et-
tiler; 251 şehit ve yüzlerce gazi vatanlarını savun-

mak için mücadele ettiler.
Biz, bu insanları, Batı Trakya Müslüman Türkleri 

olarak takdirle karşıladık, kahraman olarak gördük, 
kalplerimize gömdük ve kalbimize yazdık. Bunların 
geleceğe örnek olmasını hep istedik ve istiyoruz.
Anavatan Türkiye’de bu olay Türk Milleti’nin gele-

ceğine, çocuklarına anlatılmaktadır. Bizler de Batı 
Trakya’da Anavatanımıza destek ve olayı şiddetle 
kınadığımı, lanetlediğimizi buradan bir kere daha 
haykırıyoruz.

HAİN KURŞUNLARLA 
ŞEHİT OLAN BÜTÜN 
ŞEHİTLERİ RAHMETLE 
ANIYORUM

Vatanları için, esaretten 
kurtulmak için, göğüsle-

rini siper eden, tankların 
altında ezilen ve hain kur-
şunlarla şehit olan bütün 

şehitleri rahmetle anıyo-

rum.

MUSTAFA CAMBAZ, BATI 
TRAKYA’NIN TEMSİLCİSİ OLARAK BURADA CAN 
VERMİŞTİR

Bu arada 251 şehidin arasında Batı Trakya’mızı da 
temsil eden Mustafa Cambaz’ı da unutmuyoruz. 
Aslen Menetler köyünden olan Mustafa Cambaz da 
bu bölgede, Çengelköy’de hain kurşunlara hedef 
olmuş ve o da şehit olmuştur. Türkiye’de ve İstan-

bul’un bir çok yerinde 251 şehidin adının kazındığı 
yerlerde veya yazıldığı yerlerde Mustaf aCambaz’ı 
da görmekteyiz ve ismi zikredilmektedir. Dolayısıyla 
Mustafa Cambaz, Batı Trakya’nın temsilcisi olarak 
burada can vermiştir. Onu da Rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz olaylarını gerçekleştiren vatan hain-

lerini bir kez daha lanetlerken, buradan şehitlere 
Allah’tan rahmet ve gazilere de şifalar diliyorum. 
Cenab-ı Allah Türk Milleti’ne böyle bir olayı bir daha 
göstermemesini niyaz ediyorum.”
Etkinliğin devamında da Gümülcine Türk Gençler 
Birliğinde 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan bir 
sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Yayın tarihi: 15.07.2021.

Etkinliğin devamında da fotoğraf sergisi gezildi.






