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BAŞYAZI
İbrahim BALTALI
                                e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

Medreseler ve İslâmofobi

İslâmofobi, İslâm düşmanlığı ve ırkçılık son zamanlarda  

Avrupa’nın en büyük hastalığı haline gelmiştir. Avrupa 

ülkelerinin bir çoğu ki bunların içerisinde  demokrasiyi  

vatandaşlarına uygulamakla övünen Fransa da vardır.

Ülkelerin bu konudaki uygulamaları ise hedef aynı  ol-

makla birlikte yöntemleri değişiktir. Fransa, İslâmofobiye 

gelişen Türkiye’yi yerleştirmekte ve Türkiye’nin Başkanı 

Sayın Erdoğan’ı hedef tahtasında koymaktadır. Ve, yine 

aynı Fransa Hz. Peygamber’in karikatürlerini  yayınla-

yarak olayı çok tehlikeli boyutlara çekmektedir. Böylece 

Fransa Müslümanların  kutsal değerlerine  saldırmayı 

adeta bir gelenek haline getirmekte ve insanları kamplara 

ayırmaktadır. Almanya ise ibadet yerlerini göze koymuş 

durumda. Bu yüzden Müslüman Türklerin toplantı yerleri 

olan camilere baskınlar yapmakta, güya terörist aramak-

tadır! Hollanda da ise siyasi liderler akıl dışı açıklamalar 

yapmaktadırlar. 

Ülkemiz Yunanistan adaleti son günlerde  aşırı milliyetçi 

ve ırkçı Altın Şafak örgütü üyelerini mahkum etti. Yuna-

nistan’da akla uygun bu karar alkışlanırken, devletimizin 

Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk Azınlığı kendi 

isteği doğrultusunda şekillendirmeye devam etmesi ve 

elini  daha da ağırlaştırması dikkat çekmektedir. Belli ki 

Avrupa’da yaşanan İslâmofobi ve Türk düşmanlığının Yu-

nanistan versiyonu da Batı Trakya’daki azınlık üzerinden 

eğitim ve din üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 

uygulama  Lozan Barış Antlaşması’na v.d. insan hakları 

anlaşmalarına aykırıdır.

Gümülcine Hayriye Medresesi, 1949 yılında, Osmanlı 

döneminden kalan  diğer medreselerin birleştirilmesi 

sonucu Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için 

kurulmuştur. Medrese zaman içerisinde lise düzeyine 

çıkarılmış ve Selanik’te açılan SÖPA – Selânik Özel 

Pedagoji Akadaemisine insan yetiştiren bir kurum haline  

dönüştürülmüştür. Medrese üzerindeki “Devletleştirme” 

çabaları her geçen gün artmış ve 2020 yılında da doruk 

seviyesine çıkmıştır. Alınan kararla bundan böyle okulda 

seçilen encümenlerin başkanı Gümülcine atanmış müf-

tüsü olacaktır. Bu karar bizlere 1967 Albaylar Cuntasının 

aldığı kararları hatırlatmaktadır. Ülkemize gelen demok-

rasi ne yazık ki hep tehlikeli görülen Azınlık insanına 

gelmemiştir. Demokrasilerde insanlar seçtikleriyle yöne-

tilirler. Oysa burada çok garip bir durum söz konusudur. 

Hangi demokratik ülkede, seçilmiş insanlar atanmışlar 

tarafından yönetilmektedir? Bu ne yazık ki Gümülcine’de-

ki Hayriye Medresesinde bundan böyle yaşanacaktır. Bu 

tamamen okulun devletleştirilmesi ve Azınlık insanının 

elinden alınması anlamını taşımaktadır.

Öte yandan  ülkemiz İskeçe’deki Muzaffer Salihoğlu 

Ortaokul-Lisesinin statüsünü değiştirerek Azınlık Lisesi 

konumuna getirdi. Her ne kadar lisenin statüsü değişse 

Devamı sayfa 5’te
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İTB’nin Yargıtay’daki 
davası görüşüldü

İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) Yargıtay’daki (Arios Pagos) 

davası 16 Ekim 2020 Cuma günü görüşüldü. Davaya İTB 

yöneticilerinin yanısıra üç azınlık milletvekili de katıldı.

Atina’daki Yargıtay Mahkemesi’ndeki davaya İskeçe Türk 

Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, İTB Asbaşkanı İsmet 

Tüccar, İTB avukatı Ahmet Kara’nın yanısıra İskeçe mil-

letvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran ile Rodop 

milletvekili İlhan Ahmet katıldı.

Yargıtay dördüncü dairesinde görüşülen 

davada taraflar dosyalarını mahkemeye sun-

du. Duruşmada İskeçe Türk Birliği ve kamu 

adına Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’nin 

haricinde davaya müdahil olan Trakya Der-

nekleri Federasyonu da dosyasını sundu.

İskeçe Türk Birliği olarak 12 yıldır uygulan-

mayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AIHM) kararının uygulanmasını ve derneği-

mizin resmi statüsünün en kısa sürede iade 

edilmesini ve 37 yıl önce yerinden sökülerek 

alınan dernek tabelasının yerine asılarak 

haksızlık ve adaletsizliğin son bulmasını ta-

lep ettiğimizi hatırlatırız. Yüksek Mahkemenin 

uluslararası hukuk kuralları ve AİHM kararlarını dikkate 

alarak karar vermesini beklediğimizi vurgulamak isteriz.

İTB davasına katılan Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet 

davaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“YARGI-

TAY’IN AİHM KARARLARINA UYGUN BİR HÜKME VA-

RACAĞI YÖNÜNDE GÜÇLÜ BEKLENTİ İÇİNDEYİM”

“İTB’nin 30 yılı aşkındır süren hukuk mücadelesi devam 

ediyor. Mecliste yapılan son kanun değişikliğinin ardın-

dan İTB’nin Yargıtay’a yaptığı başvuru bugün görüşüldü. 

Yunan adaletine sarsılmaz güvenim sonucu Yargıtay’ın 

AİHM kararlarına, iç hukuka ve uluslararası hukuka uy-

gun bir hükme varacağı yönünde güçlü beklenti taşıdığı-

mı ifade etmek isterim.”

Davaya; İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, İTB 
Asbaşkanı İsmet Tüccar, İTB avukatı Ahmet Kara’nın yanısıra İs-
keçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran ile Rodop 

milletvekili İlhan Ahmet katıldı.

Haber
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İlhan Ahmet’ten 
“dokunulmazlığın kaldırılması” 
istemi hakkında açıklama

Rodop İli KİNAL Milletvekili Avukat İlhan Ahmet, 
14.10.2020 tarihli meclis genel kurulunda oylanan ‘doku-
nulmazlığın kaldırılması’ istemi hakkındaki açıklamalarda 
bulundu.

Milletvekili İlhan Ahmet tarafından yapılan 

açıklama şöyle:

“Sevgili soydaşlarım,

Yunanistan Parlamentosu’nda 14.10.2020 Çarşamba 

günü yapılan dokunulmazlık oylamasında, Yeni Demok-

rasi Partisi, SYRİZA, KKE ve Mera 25 partilerine mensup 

toplam 286 milletvekili şahsıma yönelik dokunulmazlık 

hakkının kaldırılması talebine HAYIR oyu kullanmıştır. 

Aşırı sağcı Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) Partisi’ne men-

sup 9 milletvekili ise EVET oyu kullanmıştır. 

Son yıllarda bazı siyasi çevreler ve onların sosyal med-

ya uzantıları tarafından hakaret, sövme, iftira ve yalan 

beyanda bulunmak suretiyle şahsi ve aktif siyasi hayatımı 

hedef alan sistematik bir karalama kampanyası yürütül-

mektedir. 

Ülkedeki siyasi yelpazede demokratik gelenekte yer 

alan partiler de bugünkü oylamada gösterdikleri irade 

ile Yunan Parlamentosu’nda demokrasiye inanan ve bu 

çerçevede politika geliştirmeye sıkı sıkıya bağlı olan bir 

milletvekilinin, aleyhinde ısrarla sürdürülen yayın faaliyet-

leriyle açıkça halka faydalı olmasına siyasi engel getiril-

mek istendiğine kanaat getirmiştir.

Daha da önemlisi, ‘ad hominem’ yani insan karalama-

da sınır tanımayan safsatalarla yapılan, kanibalizmden 

evrilme ‘siyasi yamyamlık’ olarak tanımlanabilecek bu 

tür maksatlı hareketlerin ulusal meclis tarafından makul 

görülmesinin mümkün olmadığı mesajı verilmiştir.

Böylece, daha evvel mahkeme kararıyla da hakkımda 

sövme ve iftira suçu işledikleri kesinleşen zatlar ve temsil 

ettikleri zihniyet için Yunan adaletinin ardından bir kez de 

parlamento düzeyinde partilerin oylarıyla gerekli siyasi 

cevap verilmiştir. Bu tür söylemlere siyasi zemin ve meş-

ruiyet arayışı sonuçsuz bırakılmıştır.

Elbette, aşırı sağcı Velopoulos’un Yunan Çözümü (Elli-

niki Lisi) Partisi’ne mensup milletvekillerinin aksi yönde 

oy kullandığı unutulmamalıdır. Şahsımı, temsil ettiğim 

toplum ve ülkem adına siyaset yapamaz hale getirmeyi 

gaye edinen zihniyetin, nasıl bir zeminde siyaset yaptığı 

bilinen siyasi çevreler tarafından destekleniyor olması bu 

bakımdan ayrıca dikkati çekmektedir.

Sevgili soydaşlarım,

Açıklama
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Bugün mecliste, dokunulmazlığımın 

kaldırılmasıyla ilgili oylama öncesi 

yaptığım konuşmada son yıllarda hak-

kımda yapılan tüm hakaret, sövme, 

iftira, yalan beyan ve iddiaları meclis 

kâtipliğine de iletip, pratikleri gerekli 

adli mercilerin dikkatine sundum. 

Aynı zamanda toplumsal hafızamızın 

yanında Azınlık ve ülke siyasi tarihine 

de kayıt düşmüş oldum.

Hakkımdaki tüm iddialarla ilgili bugüne 

kadar hep hukuk ve demokrasi çer-

çevesinde takipçi oldum. Asla siyasi 

polemiğe girmedim. Azınlık siyasetin-

de ve genel siyasette seviyeyi, kaliteyi 

ve erdemi yüksek tutmayı hedefledim. 

Herhangi bir kimsenin veya zümrenin, 

suni gündemler ile adım üzerinden 

kendilerine var olma sebebi yaratma-

larına fırsat vermekten kaçındım.

Sevgili soydaşlarım,

Tüm komu oyunun iyi bilmesini isterim 

ki, bana karşı yürütülen bu hakaret, 

iftira ve diğer sistematik saldırılar beni 

yıldıramayacağı gibi aksine, milleti-

me hizmet etmeye, haklı taleplerinin 

takipçisi olarak çözüm yaratan ve so-

nuç elde eden çalışmalarıma devam 

etmeye sevk etmektedir.

Sizlerden aldığım güç ile halkımın ve 

bölgemin yüksek menfaatleri için ge-

liştirilecek politikalarda bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonrada kolaylaş-

tırıcı rol üstlenmeyi sürdüreceğim.”

de okulun bina sorunu devam etmekte ve çocuklar balık istifi gibi 

sınıflarda eğitimlerine devam etmektedirler. Azınlık insanının bu 

çok masum bina isteği neden yerine getirilmemektedir? Ülkemizin 

bir çok bölgesine yeni okul binaları inşa edilirken İskeçe’deki Müs-

lüman Türklerin bu talepleri neden görmezlikten gelinmektedir? 

Durum böyle olunca da çocuklar sabahçı-öğlenci şeklinde eğitim-

lerine devam etmektedirler. Oysa bu durum Yunanistan’da yıllar 

öncesinde uygulamadan kaldırılmıştı.

Bütün bunlar, ülkemiz demokrasisi ve insan hakları açısından çok 

üzücü bir durumdur; hele hele bu eğitim gibi kutsal bir alan olunca 

olay daha vahim bir hale  dönüşmektedir.

Medreselerde ve İskeçe Azınlık Lisesinde yaşanan durum ne 

yazık ki Yunanistan’da tektir. Yunanistan’da hiçbir yerde atanmış-

lar seçilmişleri yönetemez! Yine hiç bir yerde insanların okul gibi 

kutsal ve insani  bir duruma ihtiyaçları varsa devlet bunlara çare 

bulur! Oysa İskeçe Azınlık Lisesi’nde verilen tüm sözlere rağmen 

çözüm hala bulunamamıştır!

Temennimiz devlet yöneticilerin, Avrupa’daki faşistleri takip ederek 

İslamofobi, ırkçılık ve baskı gibi çağdışı uygulamaları Azınlık üze-

rinden uygulamaması ve Azınlığın isteklerini dikkate almasıdır.

Başyazının devamı
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Arada bir. . .

Asım
ÇAVUŞOĞLU

AZINLIK EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

 Bölgede süren  Türk  yönetim ve hakimiyeti, I. Balkan  Savaşı’nda Osmanlı 
Devleti’nin  mağlup  olması ile  sona erdi. Osmanlı Devleti,  1913’te  imzaladığı İstanbul  
Antlaşması ile  Batı Trakya’yı Bulgaristan’a bıraktı. Ne var ki,  I. Dünya  Savaşı’nın  ar-
dından Batı Trakya , Fransa ve Yunanistan tarafından  işgal edildi. Daha sonra yapılan  
referandum’da  Yunanistan’la  birleşme  kararı çıkmıştır.( 14 Mayıs 1919)
 I. Dünya Savaşı’nın  (1914 – 1918) hazin sonucu , Balkanlardaki Türklerin  çi-
lesine çile katmıştır. Savaşlar çalkantısından sonra Balkan Yarımadası’nda kalan  diğer 
Türkler gibi  Batı Trakya Türkleri de  anavatandan  koparıldı ve 30 Ocak 1923’te  imzala-

nan  mübadele  sözleşmesi çerçevesinde  Yunanistan’ın  diğer bölgelerindeki Türk ahali 
mübadeleye  tabi  tutulur iken, Batı Trakya’da yaşayan  Müslüman Türkleri , İstanbul  
Rumlarına karşılık  zorunlu mübadele  dışında  tutularak (24 Temmuz  1923 tarihinde 
yapılan  Lozan Barış  Antlaşması ile) resmi  Azınlık statüsünde  ve anavatan Türkiye 
Cumhuriyeti  Devleti’nin  güvencesinde  Yunanistan’da  (Batı Trakya’da) bırakıldılar.
 Bu gelişmelerden  sonra  Batı Trakya Türklerinde  ciddi oranda  anavatan 
Türkiye’ye  göçler başlar. Göçler sırasında  okullarımızda  çalışan çok sayıda deneyimli 
öğretmen de terk-i diyar eder. Ancak anavatandan kopmanın özlemi ile göze alınan  
göçler bir süre devam ettikten sonra  bir yerde  durmak zorunda kalınır.
 O yıllarda Osmanlı Medreselerin dışında başka bir  azınlık ortaokulu  yoktur. 
1950’lere kadar toplumumuzun  yetişkin  insan gücü  icazetli  hocalarımızdan başka  
birkaç öğretmen okulu mezunu,  iki Lise mezunu ve iki de üniversite mezunu ile sınırlan-

dırılmış  acıklı bir durumda idi.
 Lozan Antlaşması’nın  imzalandıği  1923’te Batı Trakya Türklerinin eğitim duru-

mu  böyle idi.   
 Azınlık okullarında 1923’ten 1950’li yıllarına kadar bir sorun yaşanmamış ancak  
bir ilerleme de  görülmemiştir. Çünkü o yıllarda  ülkemizde  zaten  oturmuş bir eğitim 
sistemi yoktu. İç karışıklıklar ve savaşlar  eğitimi de  olumsuz yönde  etkilemişti.
 Batı Trakya, sahip olduğu  kültürel, tarihi ve doğal  zenginlikleriyle, tüm Batı 
Trakyalıların   kendisinden  ve insanlık tarihinden  bir iz  bulabileceği bir vilayettir.
 Batı Trakya ; ilâhî dinler  açısından  kiliselerden yükselen çan, minarelerden  
yükselen  ezan sesleriyle bir kültür bahçesidir.  
 Bilindiği gibi okullarımız (eğitimimiz) , 1923  yılında  imzalanan  Lozan Barış  
Antlaşması ile  statüsü  belirlenmiş yani  okullarımızın  özel, eğitimimizin özerk durumda 
olduğuna vurgu yapılmış, yönetim ve denetleme özerkliği zikredilmiş, eğitim ve öğretim 
kurumlarıdır. Ülkemiz Yunanistan’ın  korumasına  bırakılmıştır.
 Ülkemiz Yunanistan’ın  Avrupa  Birliği (AB) üyeliği ile  azınlığımız sadece  ülke-

mizin  bir iç meselesi olmaktan  çıkmış azınlığımız  uluslar arası  anlaşmalarla  garanti 
altına  alınmış  bir Avrupa Azınlığıdır. Fakat ne yazık ki,  bugüne kadar azınlık olarak  
Avrupa Birliği normlarını kullanma  fırsatı toplumumuza maalesef  çok görüldü.
 Batı Trakya Türk Toplumunun eğitim haklarının  özel ve özerkliği anılan Ant-
laşmada  garanti altına alınmış, okullarımızda  uygulanmakta olan Yunanca ve Türkçe  
müfredat programı  hassas bir dengeye  oturtulmuş  olmasına rağmen,  ne yazık ki, 
Atina’nın ,  anlaşma ve protokollerin  lafzına ve ruhuna mütenasip  taahhütlerini yıllar 

“...Bizler (Batı Trak-

ya Müslüman Türk-

leri), 90 küsur  yıldır  

cereyan eden  tarihi 

olayların hırpala-

ması  ve yönetim 

baskısının  etkisiyle 

bugünlere sinik,e-

zik, içine kapanık  

ve sessiz bir toplum 

olarak geldik. “ Böl, 

parçala, yönet” 

taktiğiyle yıllardır 

yönetilen azınlığı-

mız , bu taktiğin kıs-

kacından  kendini 

hâlâ  kurtaramadı.  

Kısır bir döngü içe-

risinde  yerimizde 

saymaktan bir türlü 

kurtulamadık...”
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içinde  sistemli bir şekilde ihlal etmesi sonucu, azınlık 
eğitiminin  statüsü ve yönetim esasları önemli değişiklik-

lere uğramış, kendi içinde  çelişkili  son derece karmaşık  
âdetâ  bunalım doğuran  bir mahiyet  kazanarak sorunlar 
yumağına  dönüşmüştür. Bir başka deyişle “ Kardiyak 
Arrest” krizine girmiştir.
 Diğer taraftan toplumumuzu  potansiyel  bir tehdit  
ve tehlike  olarak  değerlendiren  ilgili makamlar, bu çer-
çevede   şekillendirdikleri  Azınlık politikalarıyla da  göçe 
zorlamak, çoğunluk içinde eritmek maksadıyla  sosyo 
– kültürel , siyasi, hukuki, iktisadi vs. alanlarda  baskıları 
revâ  görmüşlerdir.  Söz konusu baskılar neticesinde  
çeşitli dönemlerde pek çok soydasımız karşı  karşıya kal-
dığı ekonomik ve siyasal  baskılar sonucu  mal varlığını  
bir şekilde elden çıkarmak ya da hukuk dışı  işgallere ve 
istimlaklere  sessiz kalmak veya  bir yolunu bulup her 
şeyini terk .ederek Türkiye’ye veya Avrupa’nın  herhangi 
bir  ülkesine işçi olarak göç etmek zorunda kalmışlardır.
 Halbuki  ülkemizin  gelişmesi ve kalkınması  için 
uğraşan  toplumumuz fertleri çocuklarını iyi bir vatandaş 
olarak yetiştirmek, onların, ülkenin üretim ve ekonomik  
kalkınmasına  katkıda bulunmalarını sağlamak için iyi 
eğitim almış, bilinçli, kültürlü, üreten   fertler olarak yetiş-

tirmek  için mücadele  etmektedirler.
 Bizler (Batı Trakya Müslüman Türkleri), 90 küsur  
yıldır  cereyan eden  tarihi olayların hırpalaması  ve yö-

netim baskısının  etkisiyle bugünlere sinik,ezik, içine ka-

panık  ve sessiz bir toplum olarak geldik. “ Böl, parçala, 
yönet” taktiğiyle yıllardır yönetilen azınlığımız , bu taktiğin 
kıskacından  kendini hâlâ  kurtaramadı.  Kısır bir döngü 
içerisinde  yerimizde saymaktan bir türlü kurtulamadık.
               Hiç mi gülmeyecek bahtı kara bu Batı Trakya 
Müslüman Türklerinin yüzü ?...
 Oysa azınlık olarak  devletimize karşı  daima 
itaat içinde olduk. Bozgunculuk hiç yapmadık. Ülkemiz 
Yunanistan için gerektiğinde kanlarımızı, canlarımızı  
vermeyi bir borç bildik. İkinci Dünya Savaşı  ile  onu takip 
eden  İç  Savaş  bunun örnekleriyle doludur.
 Bilindiği gibi  1949  Ağustos ayına kadar süren  
İç Savaş’ta  azınlık gençlerinin   kahir ekseriyeti  hükümet 
kuvvetlerinin  yanında  savaşa katılması nedeniyle Yunan 
Kraliyet  Ordusunun “Embistios Statiyotis”  ( güvenilir as-

ker)  sıfatını taşımıştı. Çok sayıda azınlık genci  Mareşal 
PAPAGOS .ve Kral PAVLOS  tarafından  takdir edilerek  
madalya ile ödüllendirilmişlerdi.
 Seller gibi kanımızı akıtarak müdafaa ettiğimiz, 
yıllarca  uğrunda  can verdiğimiz bu topraklardan  bizi 

kovmak istemelerini,  antidemokratik uygulamalarını nasıl 
izah edeceğiz?
  Buna rağmen, Avrupa Birliği üyesi  ülke vatan-

daşı olan bizler,  ikili ve çok taraflı  Anlaşmalarla garanti 
altına alınmış  Azınlık haklarımızı bugüne kadar maalesef  
istediğimiz şekilde kullanamadık.  
 Özetlemek gerekirse; Batı Trakya’da bugün geli-
nen nokta itibariyle  azınlık eğitimi  konusunda  ayırımcı  
ve asimilasyona yönelik politikalar devam etmektedir. 
Eğitim seviyesi  her geçen gün  düşmektedir. Bugün  
öğretmenlik  konusu bazen dik noktasına çıkıyor, ba-

zen de  dik aşağı  iniyor. Azınlıkta   eğitim  imkânlarıyla 
ihtiyaçlar arasında  dengesizlik  büyümüştür. Okullarımız-

daki kalite  giderek düşüyor. 1967 öncesi dönemlerinde  
görülen  tutarlı ve şaşmaz işleyişini  bir ölçüde  yitirdiği 
inkâr edilemez. Bununla beraber her türlü ayak oyun-

larına rağmen toplumumuzda  okur – yazarlık  oranının  
1950’lere  nazaran  zirveye ulaştığını  kaydetmek  doğru 
tespit olacağını düşünüyorum.
 1967 yılında  Cunta yönetiminin  göreve gelme-

siyle  beraber azınlığın yaşamı ve özellikle de  eğitimi  
kötü bir döneme girmiştir. Okulların  yönetim sorumlulu-

ğunu  taşıyan kurullar Cunta yönetimi tarafından  atan-

maya başlanmıştır. Dernek ve birliklerin tabelalarındaki  
Türkçe yazılar kaldırılmış ve Türkçe okul tabelaları  
Yunan yetkililer tarafından  indirilmiştir.
 “ Türk” ifadesinin  kullanılması ile ilgili yasak 
başta olmak üzere, Türk – Yunan  ilişkilerinin  giderek 
bozulmasıyla  toplumumuz üzerindeki baskılar artmıştır. 
Türkiye’den gönderilen  yeni kitaplara izin verilmediği 
için, okullarda  çok eski tarihli  kitaplar  okutulmak zorun-

da kalınmıştır.
 694 / 1977  Sayılı yasa ile Öğretmen  atanması 
konusunda  okul encümenlerinin  zaten sınırlı  olan yetki-
leri  fiilen ortadan kaldırılmıştır. 695 / 1977  sayı ve tarihli 
yasa kanunla  azınlık okulu müfettişlerine özel yetkiler 
tanımıştır. Öğretmenlerini seçemez  duruma gelen  en-

cümenlerin  işlevi  bu iki yasa ile  sadece fiili değil, resmi 
olarak da  sona ermiştir.
 Geçmişte  Batı Trakya’da  Türkçeyi çok iyi bilen  
öğretmenler  olmasına rağmen  ders kitaplarının  yeter-
sizliği çok büyük  bir problem teşkil ederken , bugün en 
önemli sorunlardan biri  Türkçeye hakim  öğretmenlerin  
bulunmamasıdır. 
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Medreselere 

“Tayinli Encümen” 

geliyor!

Batı Trakya’daki medreselerde 

tayinli müftülerin encümen heyeti 

başkanı olarak atanmasını öngören 

yasal düzenleme 2 Ekim 2020 tarihli 

resmi gazetede yayımlandı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, 

medreselerdeki encümen heyetle-

rinin başkanlığına doğrudan tayinli 

müftüler getirilecek. Devletin bu mü-

dahalesi ile medreselerdeki encü-

men heyetlerinin kontrolü tamamen 

öğrenci velilerinin elinden alınacak.

Yeni düzenleme ile getirilen bir baş-

ka uygulama ise toplantılara eyalet 

eğitim müdürü, azınlık eğitim bürosu 

müdürü, il ortaöğretim müdürü ile 

okulun müdür ve müdür yardımcısı 

dışında başka birinin katılamaması.

Yapılan bu düzenleme öğrenci 

velileri tarafından, azınlık eğitimi-

ne vurulan büyük darbe şeklinde 

yorumlandı.

Medreseye seçim kılıfı ile kayyum 

atama ve el koyma vardır!

Gümülcine Medrese-i Hayriye Orta & Lise Okulu Encümen Heyeti ve 

Okul aile Birliği 15 Ekim 2020 günü Medrese Yurdunda velilerle toplantı 

düzenledi. Toplantıda son olarak  encümen seçimleriyle ilgili devletin 

çıkardığı kararnameler görüşüldü.

Toplantıdan çıkan ana fikir ise uygulamanın okula kayyum atama ve el 

koyma şeklinde oluştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Nihat Kaplan tarafından Medrese önünde oku-

nan ortak kararda; kararnameyle, Lozan Antlaşması, anayasal ve yasal 

hakların ayaklar altına alındığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

Haber Açıklama
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15- EKİM - 2020 Perşembe

BASIN AÇIKLAMASI

Gümülcine Medrese-i Hayriye Orta & Lise Okulu En-

cümen Heyeti ve Okul aile Birliğinin,        üyeleri olan 

velilerle gerçekleştirdiği toplantıda, 29 Temmuz 2020 

tarihli ve 147 sayılı kanun gereği, 02 - Ekim - 2020 

tarihli ve 4284 sayılı, 05- Ekim — 2020 tarihli ve 4369 

sayılı Encümenlik Hakları ve Yetkileri ve Medreseler-

de Encümenlik Seçimleri ile ilgili Bakanlık Kararna-

meleri görüşülmüştür.

Buna göre: Bahse konu okulumuz Azınlık Eğitimin-

den tamamen ayrılarak, statüsü belirsiz bir konuma 

dönüştürülmüştür. Bu statüsüzlük gereği okulumuz 

devletleştirilmektedir.

Azınlığın Uluslararası, Anayasal, yasal ve en temel 

dayanağımız olan Lozan anlaşması ile Atina Hüküme-

tinin uluslarası toplum nezdinde verdiği taahhütlerin 

tümü ayaklar altına alınmaktadır.

Encümenlik Seçimi adı altında dayatılan bu yeni ka-

nuni zorlama ile hiçbir şekilde okulun sahiplerine hak 

verilmemektedir. Esasen bu bir KAYYUM ATAMASI’ 

dır ve DEVLETİN ELKOYMA sürecinin yasal kılıfına 

uydurulmuş bir GASP işlemidir.

Merak ediyoruz. Bu yöntem, cuntavari bir işlem ile 

olsaydı ne tür bir farkı olabilirdi?

Sn bakan, sizin demokrasi anlayışınız teminatınız al-

tında ve güvence içinde olması gereken bir azınlığın 

bütün haklarına el koyarak yok etmek midir? Her şeyi 

devletleştirme anlayışı ile bu azınlığa bu kadar bas-

kıcı bir uygulamayı reva görmeyi demokrasi ile nasıl 

bağdaştırırsınız? Asırlar boyu Azınlık Vakfı olan bu 

kuruma el koyma ile amaçlanan nedir? Bizler şunu 

iyi görüyoruz ki, tek amaç, burası üzerinden bizleri 

dilinin, dininin kaynaklarından uzaklaştırıp kendi ben-

liğinden mahrum, eritilmiş bir azınlık oluşturmaktır?

Bizler böyle bir el koyma işleminin sürecine asla ka-

tılmayacağımızı, gasp işlemini meşrulaştırma uygula-

masına ortak olmayacağımızı, atama ile belirlenecek 

kişilerin alacağı karalar ve sunacakları tekliflerin 

Medrese öğrencilerini, velilerini, Aile Birliğini ve tüm 

ilgili tarafları bağlamayacağını ve bunlara asla katıl-

mayacağımızı beyan ederiz.

Şunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; burada bir 

seçim yoktur. Seçim kılıfı ile KAYYUM ATAMA ve EL 

KOYMA vardır ve buna katılmayacağımızı, katıla-

cak olanları da, tarih önünde sorumlu tutacağımızı, 

vicdanlarına ve bu milletin vicdanına havale ettiğimizi 

bildirir, her türlü uygulamanın vebalini üstlenecekleri-

ni de hatırlatırız.

Haklarımızı, sosyal, siyasal ve hukuki zeminde ara-

maya devam edeceğimizi kamuoyuna arz ederiz.

Saygılarımızla.

Gümülcine Medrese-i Hayriye Orta & Lise

Okulu:

Encümen Heyeti            

 &

Okul Aile Birliği Yönetimi
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“Medreselere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki 

dayanağı olmayan uygulamayı reddediyoruz”

Trakya Azınlık Okulla-

rı Encümenler Birliği 

Derneği yaptığı açık-

lama ile Gümülcine ve 

İskeçe Medreselerin-

deki Encümen Heyet-

lerinin yetkileri ile ilgili 

yapılan yasal düzen-

lemeleri, “Medrese-

lere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki dayanağı olmayan 

uygulamayı reddediyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği’nden yapılan 

açıklama şöyle:

“Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği olarak 

Gümülcine ve İskeçe Medrese Ortaokul ve Lise’leri 

encümenlerinin seçimini düzenleyen 4713/2020 sayılı 

yasa ve devamında  2.10.2020 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanmış olan 131191 sayılı Eğitim Bakanı Kararı 

ve 05.10.2020 tarili resmi Gazetede yayınlanmış olan 

131018 sayılı Eğitim bakanı kararları ile medreselerin  

encümen seçimleri ilan edilmiş ve prosedürün nasıl ola-

cağı belirlenmiştir. İş bu yasa ve akabinde çıkan Bakan 

Kararları Medreseleri diğer  Azınlık Okullarından ayırmış 

ve belirsiz bir  statü ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki 

adımın yüzyıllardan beri azınlık okulu olan medresenin 

devlet okulu statüsüne sokmakmıdır? Dernek Yönetim 

Kurulu yapılanları 

endişe ile izlemek-

tedir. Bu yapılanlar 

hukukun güvenilirliği 

ilkesi ile bağdaşma-

maktadır.

Burada akla gelen 

sorular şunlardır:

Azınlığın Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 

eğitim hakkı görmezden gelinerek hatta hiçe sayılarak 

atılmış olan bu adımın iyi niyetli bir adım olmadığına 

inanıyoruz çünkü, çıkan bu yasa ve Bakan kararları 

medreselerin işleyişi ile ilgili hukuki bir yararı yoktur. Peki 

bu yeni uygulamanın medreselere faydası yok ise  kime 

faydası vardır?

Yapılan düzenleme ile okulun sahipleri olan Encümen-

ler, veliler ve azınlık insanı yok sayılmaktadır. Burada 

bir seçimden söz etmek asla mümkün değildir. Başkanı 

kanunla tayin edilen, sekreteri kanun ile tayin edilen bir 

kurulun bağımsız karar alması beklenebilir mi?

Medreseleri diğer azınlık okullarından ayırmak hangi 

hukuki gerekçe ile yapılmıştır? Neden böyle bir düzenle-

meye gidilmiştir? Medreseler Azınlık okulu değil midir?

Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği açıklaması

Açıklama
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Demokrasiye, eğitim hakkına, insan haklarına, 

sorumluluk anlayışına, seçme ve seçilme hakkına 

müdahaleyi, neyle ve nasıl izah edeceğimizi bilemi-

yoruz. Bir yandan 2500 yıl önce yaşamış Sokrates’i 

temsili bir mahkeme ile berat ettirirken bugün yapı-

lanın daha demokratik daha özgürlükçü bir yaklaşım 

olduğuna nasıl ikna olacağız.

Azınlığın bir kurumu olan Medreselere yapılan bu 

uygulamanın diğer azınlık okullarının da başına gel-

meyeceğinin garantisi olarak elimizde ne var?

Daha üç(3) ay önce Medreseler Encümen Heyetleri 

diğer Azınlık okulları ile birlikte 62092/2002 sayılı Ba-

kan Kararına tabi iken, ne değişti? Hangi mesnetsiz 

gerekçe ile sadece Medrese Encümenlerini ilgilendi-

ren bir düzenleme yapıldı?

Eğer hukuk devletinde yaşıyorsak , İSONOMİA ve 

İSOPOLİTİA varsa, birilerinin çıkıp bu sorulara cevap 

vermesi gerekmektedir.

Bizler Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği 

olarak, azınlığın bir eğitim kurumu olan Medreselere 

yapılan bu mesnetsiz ve hukuki dayanağı olmayan  

uygulamayı  reddediyoruz . Gümülcine Medrese -i 

Hayriye Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti ve Okul 

Aile Birliği Yönetim Kurulu’nu ve dahi veli ve öğrenci-

lerini bu haklı davalarında sonuna kadar destekliyo-

ruz.

Medrese-i Hayriye’nin bu haklı mücadelesinde, hu-

kuk çerçevesinde ve derneğimizin yasal sorumluluğu 

içerisinde, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğu-

muzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

Gümülcine Hayriye Medresesi*

Hayriye Medresesi, 1 Ekim 1949 yılında, merhum Gümülci-

ne Müftüsü Hüseyin Mustafa’nın öncülüğünde kurulmuştur. 

O zamana kadar var olan medreseler (Sohtalar Medresesi, 

Kayalı Medresesi, Tekke Medresesi, Yeni Cami Medresesi, 

İslâm Medresesi, Medrese-i Âliye) birleştirilerek Türkçe, 

Arapça ve Yunanca  dilinde eğitim veren yeni bir okul oluş-

turulmuştur. Eski medreselere ait  en eski kayıt ise Gümül-

cine’deki “Sohtalar Medresesi” hakkındadır. Kayıtta Soh-

talar Medresesinin 1455’ten bu yana faal olduğu Mehmet 

Oğlu Ali’nin Vakfiyesi’nden anlaşılmaktadır.

Neden Hayriye Medresesi?

Okulun adı konusunda Rodop-Evros Azınlık İlkokulları Mü-

fettişi Minas Minaidis’in etkisi olmuştur. Yeni kurulan medre-

senin “Hayriye” ismini alması durumunda, Kavala’lı Mehmet 

Ali Paşa’nın Kavala ve Taşöz adasındaki gelirlerinin bu 

medreseye bağlanabileceğini söylemiştir. Söz konusu para 

ise hiçbir zaman medreseye aktarılmamıştır.

İsim değişikliğine o yılların Gümülcine Müftüsü Mustafa Hü-

seyin de olumlu yaklaşmış ve medrese o günden bu yana  

aynı adla anılmaktadır.

Okul kurulduğu yıllarda 3, daha sonraki yıllarda ihtiyaca 

göre, 1957 yılında 4 ve 1960’tan sonra da 5 yıla çıkarılmış-

tır. Son yıllarda lise düzeyine çıkarılmıştır.

Okul, SÖPA kapatılıncaya kadar da buraya öğrenci yetişti-

ren kurum haline getirilmiştir.

Son yıllarda ise Türkçe dersler kısılmış, atanmış müftünün 

seçilmiş encümenlerin başkanlığı söz konusudur.

Okulda yaşanan gelişmeleri öğrenci velileri kabul etme-

mekte ve zaman zaman protesto gösterileri ve boykotlar 

yapılmaktadır.

*Çavuşoğlu, Asım, Bir Döneme Damga Vuran Batı Trakya’da 

Medreselerin Dünü - Bugünü, s. 37, Temmuz 2014, 

Gümülcine, BAKEŞ Yayınları 22, ISBN: 978-618-81455-0-4. 

Tarihçe
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YÖRESEL LEZZETLERDE KALİTENİN ADI: 

    SAFİR
 “ÜRETTİĞİM LOKUMLAR ESKİ OSMANLI USULÜDÜR”

“PEKMEZ ÜRETİMİNDE YÖRESEL YÖNTEMLERİMİZİ KULLANIYORUZ”

Rodop ilinin Sirkeli köyünden SA-

FİR adı altında şekerleme çeşitle-

ri, lokum, tahin, helva ve pekmez 

üretimleri yapan işletme sahibi Mesut 

Mustafa, Rodop Rüzgarı Dergisine 

konuştu.

1984 yılında Sirkeli kö-

yünde dünyaya gelen ve 

çiftçi bir ailenin çocuğu 

olan Mesut Mustafa, 

köyün dışında yer alan 

etrafı meyve ağaçlarıyla 

dolu imalathanesinde, 

gelen ürünleri doğal 

ortamda işleyerek, başta 

Trakya olmak üzere, 

Yunanistan’ın bir çok 

bölgesine pazarlama 

yapıyor.

Bölgede ekili bir çok üzüm bağının 

1200’lü yıllara dayandığını söyleyen 

Mustafa, bu bağlardan elde edilen 

pekmezin besin değerlerinin çok 

yüksek olduğunu ve adeta doğal bir 

ilaç olduğuna dikkat çekti.

Başta lokum olmak üzere, helva ve 

tahin üretim işine 2014 yılında baş-

ladığını söyleyen Mustafa, ilk başta 

işini daha profesyonel yapabilmek 

için Türkiye’nin Afyon iline gittiğini ve 

orada yaklaşık bir ay kaldıktan sonra 

buraya döndüğünü anlattı.

Başlangıçta ilk yılların zor yıllar 

olduğunu belirten Mesut Mustafa o 

günleri şöyle anlattı:

“ÜRETTİĞİM LOKUMLAR ESKİ 
OSMANLI USULÜ, TAMAMEN 
DOĞAL LOKUMLARDIR”

“Afyon’dan buraya döndüğümde bazı 

zorluklarla karşılaştım. Ancak burada 

üretime başladığımda, 

orasının suyu, nemi, hava 

koşulları çok farklı olduğu 

için burada çok zorluk 

yaşadım. Bunun üzeri-

ne bir de ekonomik kriz 

patladı. Ama yine de her 

şeye rağmen işimizdeki 

mücadelemize devam 

ettik. Bunun üzerine 

Afyon’dan ustayı buraya 

getirttim ve hep birlikte 

işi yerinde analiz ettik. İlk 

başta ustamız da istediği 

kıvamı tutturmakta zor-

landı. Ustamızı yaklaşık iki ay burada 

ağırladıktan sonra işler istediğimiz 

şekilde yoluna girdi. Bizim şu anda 

ürettiğimiz lokum sadece şekerle üre-

tilen tamamen doğal lokumdur. İçinde 

hiçbir şekilde glikoz ve jelatin yok. 

Dünyada kullanılan jelatinin yüzde 

Röportaj

İşletme sahibi Mesut Mustafa, bölgemizde 1200 yıllarından 
kalma  üzüm bağlarının olduğunu vurguladı.
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99’u domuz jelatinidir. Dana jelatini 

bulmak ise altın bulmaktan daha zor-

dur diyebilirim. Dolayısıyla bizlerde 

eğer glikoz ve 

jelatin kullan-

mış olsa idik 

hiçbir sıkıntı 

olmayacak-

tı. Örneğin 

lokumun içine 

jelatin attığı-

nızda hem o 

lokuma bir şey 

olmaz, hem 

de dayanma 

ömrünü uzatır. 

Glikoz kullanıl-

dığında da lo-

kum daha çabuk kıvama gelir. Benim 

yaptığım lokuma gelince yaklaşık 50 

kilo miktarında bir lokumun oluşması 

için en az 3-4 saat kaynaması gere-

kir. Benim ürettiğim lokumun içinde 

jelatin ve glikoz diye hiçbir şey yok. 

İmalathanede yaptığım bütün lokum-

lar eski Osmanlı usulü, tamamen 

doğal lokumlardır.”

“ŞEKER HASTALARI BİLE BU 
LOKUMU ÇOK RAHATLIKLA 
YİYEBİLİR”

İmalathane içerisinde ve üretim 

aşamasında hijyenin çok önemli ol-

duğunun altını çizen Mustafa ürettiği 

lokumu şöyle anlatıyor: “Bizim üret-

tiğimiz lokumlar çok dayanmaz ama 

helaldir. Bu lokumu yediğinizde diğer 

glikozlu lokuma göre kalorisi 27 kat 

daha azdır. Örneğin benim ürettiğim 

bir lokum, diğer 27 glikozlu lokuma 

eşdeğerdir. Şeker hastaları bile bu 

lokumu çok rahatlıkla yiyebilir. Ancak 

glikozlu lokum yenildiğinde normal 

insan da bile pankreasta zarara 

neden olur. Bu arada glikoz, GDO’su 

bozulmuş mısırdan elde edilir.”

“İSTEDİĞİM LEZZET VE KALİ-
TEYİ SADECE YERLİ SUSAM-

DA BULDUM”

Daha sonra helva yapımına baş-

ladığını anlatan Mustafa, ilk başta 

istedikleri susamı temin etmekte 

zorlandıklarını daha sonra yerli su-

samı tercih ettiklerini belirtti. Mustafa 

sözlerine şöyle devam etti: “Susam 

ne kadar yağlı olursa üreteceğiniz 

tahin ve helva da o kadar lezzetli 

olur. Sizlere burada bir ayrıntıdan 

daha bahsetmek istiyorum. Afrika 

susamının kilosu yaklaşık 1.60 evro. 

Bizim kullandığımız yerli susamın 

kilosu ise yaklaşık 3.50 evrodur. Ben 

işletme olarak bir yıla aşkın bir süre-

dir, yerli susamı kullanıyorum. Çünkü 

istediğim lezzet ve kaliteyi sadece 

yerli susamda buldum.”

“PEKMEZ ÜRETİMİNDE YÖRE-

SEL YÖNTEMLERİMİZİ KULLA-

NIYORUZ”

Bölge halkı-

nın gözdesi 

haline gelen 

ve işlet-

menin en 

önemli ürün-

lerinde biri 

olan pekmez 

üretiminden 

de bahse-

den Mesut 

Mustafa, iş-

letme olarak 

pekmez işin-

de 3 yıldan beri yer aldıklarını belirtti. 

Bu süreçte bir çok kez deneme – ya-

nılma yöntemlerine başvurduklarını 

İşletmenin ürettiği “Trakya Pekmezi” adlı ürün Yunanistan’ın 

Üzüm sıkılarak  şıra adlı verilen suyu çıkarılır. Devamında da 
kaynatılarak pkmez haline getirilir.
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kaydeden Mustafa, “Pekmez yapımı 

sırasında bir çok yöntemlere başvur-

duk. En iyi pekmezi yapabilmek için 

kimyagerlerimize başvurduk. Daha 

iyi pekmez, kil toprağıyla mı, 

yoksa pekmez toprağıyla mı 

olur, yada soda ile mi olur. 

Örneğin Türkiye’de fabrika-

da imal edilen pekmezler 

genelde soda kullanma 

yöntemiyle yapılır. Soda ile 

kestirilip basınçlı kazanlarda 

kaynatılır ve böylece çok 

yüksek seviyede verim alın-

mış olur. Bizler de bu yön-

temi denemiş olsak da, elde 

ettiğimiz sonuçtan memnu 

kalmadık. Daha sonra şu 

anda kullandığımız halkımızın da 

çok iyi bildiği yöresel yöntemlerimizi 

kullanıyoruz. İşletme ekipmanlarımı-

za saatte 200 kilo üzümü şıra haline 

dönüştüren yeni bir makina aldık. 

Bu makina üzümü çekirdeğini ve 

sapını kırmadan sıkarak şıra haline 

dönüştürüyor. Böylece pekmezin raf 

ömrünü iki yıl daha uzatmış oluyor. 

Şu anda bölgemizde civar köylerden 

bir çok vatandaşımız üzümünü bize 

getirip, biz de gerekli aşamalardan 

geçirdikten sonra pekmez halinde 

iade ediyoruz. İşletme olarak bu 

sezon pekmez yapımında adeta bir 

patlama oldu diyebilirim. Yaklaşık son 

bir aydan beri her gün yaklaşık ola-

rak 1.5 ton üzüm sıkıyoruz. Daha bu 

sonra bunu müşterinin isteğine göre 

pekmez haline getiriyoruz. Bu nok-

tada Azınlık temsilcilerimize de bir 

çağrıda bulunmak istiyorum; Ürettiği-

miz ürünleri yurut dışına pazarlama 

konusunda Azınlık temsilcilerimizden 

de destek bekliyoruz” diye konuştu.

İşletme olarak bu sektörde bazı 

hedeflerinin olduğunu anlatan Mesut 

Mustafa sözlerine şöyle devam etti: 

“Bölgemizde üzümle ilgili bir koope-

ratifin olduğunu öğrendim. Bir millet-

vekilimizle temas kurduk. İnşallah iyi 

sonuçlar elde edebiliriz. Önümüzdeki 

dönemde piyasada daha etkin olmayı 

düşünüyoruz. Bununla ilgili bazı proje 

ve düşüncelerimiz var. Ürünlerimize 

ulaşmak isteyen müşteriler, şu anda 

ürünlerimizi bir çok marketlerde bu-

labilirler. Aynı şekilde Gümülcine’de 

kuru kahve satış noktalarından da 

ürünlerimizi rahatlıkla temin edebilir-

ler. Bunun dışında isteğe göre ürün-

lerimizi kurye yoluyla Selanik, Girit’e 

gönderdiğimiz gibi Yunanistan’ın bir 

çok farklı noktalarına gönderebiliyo-

ruz.”

Son olarak üzüm üreticilerine ses-

lenen Mesut Mustafa, bağ sahibi 

kişilerin bağların bakımına gerekli 

özeni gösterdiklerinde 1 dönüm bağ-

dan yaklaşık 2000 evro gelir edebile-

ceklerini belirterek sözlerini 

şöyle tamamladı:

“BAĞLARIMIZ 1200’LÜ 
YILLARA DAYANIYOR 
VE BESİN DEĞERLERİ 
ÇOK”

“Yaptığım araştırmalara 

göre, sahip olduğumuz bir 

çok eski bağlarımız var. Bu 

bağlarımız yaklaşık 1200’lü 

yıllara dayanıyor. Bizim 

bölgenin üzümü çok güzel 

ve çok lezzetli. Bu bağalarımızın 

yüzde 90’ı genetiğiyle oynanmamış 

bağlarımızdır. Bu bağlardan çıkan 

pekmez de çok farklı bir pekmezdir, 

besin değerleri çok yüksek olması 

nedeniyle neredeyse doğal bir ilaçtır. 

Ben bu sonuçlara yaptırmış olduğum 

analizler sonucunda ulaştım. Şu 

anda satışını yaptığımız tüm ürünle-

rimizin üzerinde yer alan etiketlerde 

de bu besin değerleri yer almaktadır. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum; 

üzüm yetiştiriciliği bölgemizde tütü-

nün yanında bir alternatif ürün olabilir 

diye düşünüyorum. Uygun zamanda, 

doğru bakım ve doğru budama ile 

çok yüksek seviyede verim elde ede-

biliriz. Üzüme gereksiz şekilde çok 

fazla su verip, üzümü şişirmemek 

gerekir. Çünkü bizlere gerekli olan 

üzümün özüdür. Üzümün biraz bu-

ruşuk olması gerekir ki bunun özünü 
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Antik İsmaros Kenti

Antik İsmaros kenti Yunanistan’ın Doğu 

Makedonya-Trakya Eyaletinin Rodop ilindeki 

Maronya köyü yakınlarında yer almaktadır. 

Gümülcine’den uzaklığı yaklaşık olarak 30 

km civarındadır. 

Antik İsmaros (Maronya da denmektedir) 

bugünkü Maronya köyü yakınlarındaki 660 m 

rakımlı  İsmaros Dağı eteklerinde kurulmuş-

tur.

Sahile kadar uzanan ve adeta İsmaros Da-

ğı’na tırmanan Kikones’lere ait İsmaros ya da 

İsmara kentinin kalıntılarını bugün de görmek 

mümkündür.

Kent Omiros’un  Odissia destanında da geç-

mektedir. Truva  felaketinden sonra Omiros’un memleke-

tine döndüğü sırada ilk durak noktası burası olmuştur.

İsmaros akropolünden bazı taş duvarlar günümüze kadar 

ulaşmıştır. Ancak  antik kentin en çok görülmesi gereken  

yerleri arasında  “Megalitik Kapı” ile devasa bir taşa oyul-

muş şırahane dir (Üzüm ezme yeri). 

Bölgede bulunan bazı sera-

mik parçalarındaki şekiller-

den akropolün İ.Ö. 8. – 9. 

yüzyıllara ait olabileceği, an-

cak Omiros’un İsmaros’tan 

bahsetmesi buranın daha 

da eski yıllara dayandığını  

güçlendirmektedir.

Odissia’ya göre, Omiros 

kentten ayrılıp memleketine 

dönerken  kendisine  12 

anfora dolusu eski siyah 

Kikones  şarabı  verilmiştir. 

Bu şarap o kadar tatlıymış 

ki 20 kat su katılsa yine de 

tadından bir şey kaybetmez-

miş. 

Antik kent bitişiğinden  ay-

rıca E6 Avrupa Patikası da 

geçmektedir ki bu yol ta Avrupa içlerine kadar uzanmak-

Gezi notları
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tadır.

Marmariça  Koyu 

da hemen kentin 

alt kısmında yer 

almaktadır. Burası 

yalnızlığı seven 

insanların kamp 

yeri olduğu kadar 

aynı zamanda  

olta balıkçılarının da gözde yeridir.

Bölge yine Yunanistan-Bulgaristan İntereg programı ile koru-

ma altına alınmış ve  ekolojik zeytin yetiştirilmektedir.

Bozulmamış yemyeşil bitki örtüsü, muhteşem manzarası ve 

antik dönemden kalma kalıntılarıyla insanı binlerce yıl  önce-

sine sürükleyen görülmesi gereken bir yer.
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İsice- İsea Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya 

Eyaletinin İskeçe ilinde, İskeçe’nin 21,5 km. kuzeyinde 

yer alan 528 m. rakımlı bir köydür. İskeçe Belediyesine 

bağlıdır. Tamamen Müslüna Türkler tarafından mukimdir.

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde ya-

pılan sayımda  toplam nüfusu 32 olarak kaydedilmiştir. 

2011’deki son nüfus sayımında ise köyün nüfusu 11 kişi 

olarak kayıtlara geçmiştir.

BUDALA EFENDİ
 

Efsaneye göre Budala  Efendi’nin Mekke, Ulucan ve Kö-

resten’de bir camisi varmış. Bunlar bir gecede yapılmış. 

Budala Efendi 

Mekke’de, 

Ulucan’da  

vakit namaz-

larını  kılar-

mış ki Cuma 

namazları için 

de Köresten’e 

gelirmiş. Bu-

dala, bir gün 

taşlarla birlikte 

İsice’nin ba-

şına gelmiş, 

ezan okundu-

ğunu duymuş, 

ancak vakte 

henüz beş dakika varmış. Hocanın neden beş dakika 

önce ezan okuduğu sorgulanmış. Bundan sonra  Buda-

la gelmiş ve Cuma namazını kılmış. Köyün imamı olan 

Çamlı Hüseyin Ağa’ya  dönerek, “bugün namaz kıldırma-

ya neden acele ettin” dediğinde, Hüseyin Ağa, “Budala 

Efendi, ben  acele etmedim, saat acele etti” cevabını 

vermiştir. Budala  Efendi, bundan sonra “saatin zembe-

reği çıksın” demiş. Ondan sonra kuşağın arasındaki saat 

paramparça olmuş. Bu olaydan sonra  o kişinin ne olduğu 

anlaşılmış. O günden bu yana bu köyde  namaz hep beş 

dakika geciktirilir olmuş.  Budala Efendi de  üç gün sonra 

dünyayı değiştirmiştir. Bütün bu yaşananlardan sonra 

halk caminin  Budala Efendi’ye ait olduğuna inanmaya 

başlamıştır.

Kaynak: 

Nokta gazetesi, 2 Aralık 1988/28.

Emekli Öğr. Yasem İbrahim (Kayış), Boyacılar’da mukim, 

1967-1974 arası Köresten’de öğretmenlik yapmıştır.

Ezanın 

5 dakika 

geciktirilmesi

İsice.

İsice Camisi’nin iç kısmı.



ATASÖZLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ

ATASÖZLERİ

1- Ne verirsen onu alırsın.

2- Ne oldum dememeli, 

             ne olacağım demeli.

3- Ne çabuk verdin Allah’ım, 

             ne çabuk aldın Allah’ım.

4- Lafla peynir gemisi yürümez.

5- Al yanına bastonunu, 

             sıkışınca bulursun yolunu.

6- Terini dök toprağa, 

             o zaman verir Allah.

7- Olmadı mabut, ne yapsın 

             Mahmut.

8- Olmadı aşa, çevir pilava.

9- Eşeğe binmeden  

             bacaklarını salma.

DEYİMLER

1- Kılı kırk yarmak.

2- Bahçeci beygiri gibi.

3- Yüz karası.

4- Gül sandım kokladım, 

             çakır dikeni çıktı.

5- Sev beni, sevsinler seni.

6- Vurdum duymaz.

7- Al başına belayı.

8- Kör kütük (Sarhoş insanlar için)

9- Kuru kakit.

Derleyen: Öğr. Orhan Bıyıklıoğlu.
Derleme yeri: Küçük Müsellim/

M. Pisto/Yunanistan.

Derleme  tarihi: 20.03.1969.

ATASÖZLERİ

1- Komşu kızı çapardır.

2- Kurt kocayınca köpeklerin 

             maskarası olurmuş.

3- Allah’ın işi merdivenciliktir, 

             kimimizi indirir, kimimizi bindirir.

4- Bahşiş atın dişine bakılmaz.

5- Akıl yaşta değil baştadır.

6- Aklın ermezse kımşuna bak.

7- Akacak kan başta durmaz.

8- Saksağanın çıkarı olmasa, 

             manda üzerinde bit ayıklamaz.

9- Ev alma, komşu al.

DEYİMLER

1- Bir dama bir kürek lazım, derler.

2- Kız evinin önünde erkek 

             eşekler bile anırır.

3- Şimdiye kadar kiliseye gitti, 

             bu da tekkeye gitsin.

4- Çocuk ailenin aynasıdır.

5- Eşek tekkeye taş 

             taşımakla molla olmaz.

6- Okutsana kendini sakar kayaya.

7- Abdessiz köseye namaz 

             dayanmaz.

8- İplik ince yerden kopar.

9- Duvardan atladı ödü patladı.

10- Komşunun tavuğu kaz görünür.

Derleyen: Öğr. Sabahattin Hayrullah.
Derleme yeri: Salmanlı/Salmoni/Yuna-
nistan.
Derleme  tarihi: 20.03.1969.
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Rahmi Ali’nin “Akşamüstü Şarkıları” 
kitabı yayınlandı

Rahmi Ali’nin lirik hikayeleri içeren “Akşamüstü Şarkıları” adlı kitabı 

yayınlandı.

BAKEŞ yayınları arasından çıkan kitap Mart 2020 tarihinde Gümülci-

ne’de (Komotini) basılmış; kapak resmi Pervin Hayrullah tarafından 

tasarlanmıştır. Yine sayfa düzeni ve baskıya hazırlama işlemleri de 

Pervin Hayrullah ve Özcan Mehmet tarafından yapılmıştır.

Toplam 114 sayfadan oluşan kitapta 22 lirik hikaye yer almaktadır.

Yeni çıkan kitaplar

   Beni tanıyor musun? Unuttun mu yoksa beni? Hani 

küçük, kendi haline bırakılmış yalnız bir tren istasyonu 

vardı. (Benimki de akıl mı şimdi; sanki binlerce kilomet-

relik demiryolu boyunca yalnız bir tane küçük istasyon 

varmış gibi) ama hatırlayacaksın orasını. Bir tek ağacı 

olan bir istasyondu. Gecikmeli olmadığı sıralarda güneş 

o uçsuz bucaksız bozkırın ucundan büyük, kırmızı bir 

tepsi gibi çıkarken dururdu tren. Ben o sıralar hep uyanık 

olurdum. Çok uzaklardan, ta İstanbul’dan gelen o tren be-

nim düşlerime renk katardı. Az bir süre de olsa, yaşamım 

bir anlam kazanırdı. Biliyorsun; bizim istasyonda çok 

durmazdı tren. Beş dakikalık bir zamandı durduğu. Ne 

de çabuk geçerdi o beş dakika. Oysa sevimli çocuklar 

bakardı vagon pencerelerinden. Saçları dağınık, uykulu 

kadınlar bakardı. Severdim onları. Hayalen de olsa sa-

bahın o serin -çoğu kez de soğuk olurdu ya- saatlerinde 

kendilerine birer bardak sıcak çay ikram ederdim. Kimileri 

ellerini uzatarak çıplak tepeleri arkadaşlarına gösterir, 

hoşnutsuzluklarını belli ederlerdi. Nedense o adamları 

severdim o an. 0 hareketleriyle beni anladıklarını, acıla-

rıma ortak olduklarını sanırdım. Şu insan denen yaratık 

bence oldukça karmaşık bir yapıya sahip. İnanıyor mu-

sun; o rayların ta İstanbul’a değin uzaması, bunu bilmem, 

benim yalnızlığımı biraz olsun azaltırdı.

   Seni ilk gördüğümde on beş- on altı yaşlarında olma-

lıydın. Simsiyah, taralı saçların vardı. Tren beş dakika mı 

durdu; beş dakika gözlerini benden ayırmazdın. Bilmem 

hatırlıyor musun? 0 gün ilk kez, ben de başka hiçbir 

kimseyle ilgilenmedim. İçim tatlı tatlı ısındı. Korktum bu 

durumdan. Kocamdan utandım uzun süre. 0 günü hiç 

unutamam. Tren gözden yitinceye dek ardından baktım 

hep. Sen de öyle. Gözlerin hep penceredeydi. Sonra 

uzun süre hep aynı pencerelere baktım. Kendilerine 

baktığımı sanan kimi erkekler el salladılar pencereme 

doğru. Sen el sallamazdın, biliyorum. Seni başka kez de 

gördüğümü sanıyorum. Neden anladın, diyeceksin. O 

beş dakika kopmayan bakışlarından. Kuşkusuz şendin o. 

Neden mi diyeceksin. O bakışlardan ben de kopamıyor-

İSTASYONDA BİR KADIN

Kitaptan örnek bir hikaye
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dum da ondan. İyi hatırla. 

Penceremin pervazları yeşil 

boyalıydı. Ben gelmezden 

önce kahverengiydi boya-

sı. Hareket memurunun 

karısı oturuyormuş. Zevksiz 

bir kadın... Neden yeşile 

boyadım pervazları. Biliyor-

sun, yeşile hasretim. Yeşili 

seviyorum da üstelik. Yeşil-

liklerin içinde sonsuzluğun 

huzurunu buluyorum. Ra-

hatlıyorum öyle. Hiçbir kötü 

şey olmayacakmış, yıllar hiç 

tükenmeyecekmiş gibi güzel 

bir ortamda buluyorum ken-

dimi. Sen de yeşile sevda-

lıydın; biliyorum. Çeşmenin 

yanındaki salkımsöğüde 

gidiyordu gözlerin, benim 

bakışlarımdan kaçınca. O 

sarı saçlı çocuk vardı ya, 

çeşmenin yanında köpekle 

oynayan; benim ilk çocu-

ğumdu o. Zaten o küçücük 

istasyonda başka ne vardı 

ki, bu dediklerimi hatırlama-

yasın. Hadi, hatırladım, de. 

Seni, yeşil pervazlı pence-

reyi, salkımsöğüdü, o sarı 

saçlı çocuğu hatırlıyorum, 

de. Buna ihtiyacım var. 

Mutluluğum kat kat artacak 

o zaman...

   Ne olur, hatırla!..

Rahmi Ali

1941 yılında Gümülcine’nin Çepelli köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 

Türkiye’ye, Malatya-Akçadağ Öğretmen Okulu’na gitti. Batı Trakya’ya döndü 

ve kendi köyündeki İlkokulda, 1961 - 62 Öğretim yılında öğretmenlik görevine 

başladı. 2002 yılında emekliye ayrıldı.

Çeşitli dönemlerde “Batı Trakya Türk Öğret-

menler Birliği” yönetim kurullarında görev 

aldı. 1960’lı yıllarda bu birliğin çıkarmış 

olduğu Birlik dergisinin yeniden hayata 

geçirilmesinde etkin bir rol oynadı. Önce bu 

dergide, daha sonra da -bu derginin devamı 

olan- Öğretmen dergisinde çeşitli yazılar yaz-

dı, bu dergilerin yazı kurulu başkanlıklarında 

bulundu. Bu arada Akın, Azınlık Postası 

ve İleri gazetesinde de çeşitli yazıları çıktı. 

Bazı hikâyeleri Türkiye’de Varlık ve Varlık 

Yıllığı’nda, Töre, Türk Edebiyatı, 24 Saat, 

Devrim, Batı Trakya’nın Sesi, Batı Trakya, İnsanlığa Çağrı, Kardaş Edebiyatlar, 

Şiir Defteri, Tarla, Turnalar, Aykırısanat, Güncel Sanat, Damar, Eliz Edebiyat, 

Berfin Bahar, Kardeş Kalemler, İnsancıl, Akatalpa gibi dergilerde yer aldı. “Ay 

ile Güneş” adlı çocuk kitabı Yunanistan’da ve Türkiye’de yayımlandı. “Muha-

cir Osman” adlı hikâyesiyle Türkiye’de yayımlanan “Töre” dergisinin hikâye 

yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Hikâyelerinden bir kısmını “Zor İş” adlı, bir 

kitabında topladı. Yazı ve şiirlerinden bazıları Bulgaristan, Romanya, Azerbay-

can ve Yugoslavya’daki Türkçe yayın organlarında yayımlandı. Ay ile Güneş ve 

Zor İş adlı kitaplarının ardından, Annem Okşarken Saçlarımı, Yunan İç Sava-

şı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı (Tevfik Hüseyinoğlu ile birlikte) Fil ile Karınca, 

Ebcetli Yıllardan Günümüze Batı Trakya Türklerinde Eğitim, Batı Trakya’da 

Türk Edebiyatına Gönül Verenler ve Bu Toprağın İnsanları adlı kitapları basıldı. 

Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Karadağ’da düzenlenen uluslararası bilgi 

şölenlerinde bildiriler sundu. 2002 yılında Kavala’da yapılan Akdeniz Ülkeleri 

Şairler şölenine, 4. Sapanca Şiir Akşamlarına katıldı. Kendisine “Eskişehir 2013 

Türk Dünyası Başkenti Ajansı” tarafından Türk Kültürüne katkılarından dolayı 

şükran plaketi veridi.

Başta hikâye olmak üzere şiir, günce, deneme, anı, inceleme ve gezi yazıları 

türünde yazılar yazan Rahmi Ali 1989 yılında yayma başlayan Şafak dergisinin 

üç kurucusundan biri olup bu derginin yazı işleri müdürlüğünü derginin kapan-

dığı 2004 tarihine kadar yürüttü. Nisan 2017’de “21. uluslararası Süleyman Bri-

na Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü”ne layık görüldü... 2018 Türk Dünyası 

Yılın Edebiyat Adamı seçildi.
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Dr. Pervin Hayrullah’tan yeni bir kitap

Dr. Pervin Hayrullah’ın hazırladığı “BALKAN SAVAŞ-

LARINDAN SONRA BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN 

SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI ve 

EĞİTİM TARİHİ” adlı kitap yayın-

landı.

BAKEŞ yayınları arasından çıkan 

ve 311 sayfadan oluşan kitap dört 

bölüm şeklinde okuyucuya sunul-

maktadır.

Birinci bölümde azınlık kavramı 

ve sosyo-kültürel yapı incelen-

mektedir. İkinci bölüm demografik 

yapı, hukuki altyapı, Lozan Barış 

Antlaşması’nın getirdiği statü, 

Lozan Barış Antlaşması sonrası 

hukuki dayanaklar incelenirken 

üçüncü bölümde Yunan hükümet-

lerinin ayrıştırma politikaları, Trakya Eşgüdüm Komitesi, 

Yasak Bölge uygulaması, 19. Madde uygulaması gibi ana 

başlıklar kitapta yer almaktadır. Son olarak dördüncü bö-

lümde, tarihi persfektif, fiziki durum ve mevcut sorunlara 

değinilmektedir.

Kitabın kapak resmi Fevzi Ali, sayfa düzeni ise Özcan 

Mehmet ve Onur Mustafa Ahmet tarafından yapılmıştır.

2020’de birinci basımı yapılan kitap Gümülcine’deki BA-

KEŞ’ten istenebilir.

Kitaptan kısa bir örnek:

“...3. Yasak Bölge Uygulaması

Yunanistan’da 1936-1939 yılları arasında dikta rejimi, 

bilinen diğer ismiyle Metaksas dönemi diktatörlüğü 

yaşanmıştır. Bu dönemde ilan edilen 376/1936 tarih-

li yasama kararıyla tüm kuzey 

Yunanistan bölgesi “kontrollü 

bölge” ya da “yasak bölge” olarak 

ilan edilmiştir. Bu bölgelerde üst 

düzey güvenlik uygulamaları 

yürürlüğe konmuştur. Uygula-

manın çıkış noktası kuzeyden 

gelecek komünizm tehlikesidir. 

Fakat ülkeye demokrasi geldikten 

sonra, komünizm riskinin orta-

dan kalkmasından sonra da bu 

uygulamaya devam edilmiştir. Batı 

Trakya boyunca, Bulgaristan sını-

rına paralel olarak yaklaşık 15-20 

kilometre genişliğindeki bu alan, 

1953-1995 yılları arasında, Evros, 

Rodop ve İskeçe illerinde yaklaşık 42.000 Batı TrakyalI 

Türk için “açık hava hapishanesine” dönüşmüştür.276 

Bölge insanlarının bile özel kimliklerle giriş-çıkış yaptığı 

alan Yunanistan Hükümetlerinin ayrıştırma, isolasyon ve 

asimile etme politikalarının merkezi olmuştur. Bölgede 

üst düzey kontroller sebebiyle erişim ya çok zor ya da 

yok denecek kadar azdır. Kontrol noktalarının bulundu-

ğu, giriş ve çıkışların sürekli denetlendiği bölgede gece 

24.00 ve sahalı 08.00 saatleri arasında hareket tamamen 

durmaktadır.

Dönemin iktidarı her ne kadar söz konusu yasak bölge 

uygulamasının amacını kuzeyden gelecek komünist 

tehlikelere karşı önlem olarak açıklasa da bu uygulama-

nın asıl hedefi dağlık bölgede yaşayan Pomak Türkleri ve 
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diğer Türk Azınlık bireylerini ayrıştır-

mak olmuştur.278 Bu amaç 30. TEK 

toplantısının gündem maddelerinden 

biri olmuştur ve toplantıda “Türk 

Başkonsolosluğunun dağlık bölgedeki 

propaganda çalışmalarını engellemek 

için yasak bölgenin genişletilmesi,” 

kararı alınmıştır. “Bölgede yaşayan 

kişilerin özel kimlikleri olacak, yaban-

cı uyruklular bölgeye giremeyecek, 

Yunan vatandaşlarından ise güven 

telkin etmeyenler yasak bölgeye gire-

meyecek.” denmiştir. Ayrıca, 47. TEK 

toplantısında açık bir ifadeyle “esasen 

yasak bölge Türklerle Pomakların te-

mas etmemeleri için gerçekleştirilmiş 

bir uygulamadır.” denmektedir.

Yunanistan idaresinin, TEK aracılığıy-

la belirlediği ve uygulamaya koyduğu 

politikalar sistemli olarak azınlığı böl-

mek, uzun vadede azınlığın erimesini 

ve yok olmasını sağlamaktır. Fakat, 

bu politika tutmamış, uzun vadede ya-

pılan baskılar dirençle karşılaşmıştır.

Tüm kuzey Yunanistan’da 1970’li 

yıllarda kaldırılan kontrollü bölge 

uygulaması Batı Trakya’da bir “utanç 

duvarı” olarak 1995 yılına kadar de-

vam etmiştir. Ayrıca 1366/1938 sayılı 

kanunla yabancıların sınıra yakın 

yerlerde, yani yasak bölgede, arazi 

satın almaları yasaklanmıştır...”

Dr. Pervin Hayrullah

Pervin Hayrullah İstanbul’da doğ-

du. İstanbul Çamlıca Kız Lisesi 

ve akabinde Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümünü bitiren Hayrullah, daha 

sonra Trakya Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 

Ana Bilim Dalında yüksek lisan-

sını, Trakya Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümün-

de doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi 

Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.

Hayrullah, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneğinde uzun 

süre yöneticilik yaptı. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG 

International) koordinatörlüğünde Avrupa Konseyi (AK), Birleş-

miş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 

kapsamında insan hakları eğitim programlarını takip etti, insan 

ve azınlık hakları konusunda eğitimcilerin eğitimi seminerlerini 

tamamlayarak uzmanlık sertifikası aldı. Dernek adına pek çok 

projeye imza attı. Birleşmiş Milletler Azınlıklar Rehberinin Türkçe-

ye tercüme projesini yürüttü.

2008 yılında kurulan Batı Trakya Türk Kadın Platformunun ku-

rucusu ve ilk sözcüsüdür. Halen Batı Trakya Azınlığı Kültür ve 

Eğitim Şirketi Genel Müdürlüğü yanı sıra insan ve azınlık hakları 

konusunda Batı Trakya’yı AK, BM, AGİT gibi çeşitli platformlarda 

temsil etmektedir. Hayrullah bugüne kadar dokuz kitabın editörlü-

ğünü yaptı, eğitim denetimi üzerine yapmış olduğu yüksek lisans 

tezi kitap olarak yayımlandı. Gazete ve dergilerde çeşitli makale-

leri yayımlanmaktadır.
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“... Tamamı 91 mihraptır, ama 12’si Cuma namazı kılınır, 

kalabalık cemaate sahip mabettir. Bunlardan aşağı çarşı 

içinde

Eski Cami; kurşunlu 

harpüşte tahta kubbeli 

ve bir uzun minareli eski 

bir mabettir. Dar yerde 

yapıldığından avlusu 

yoktur. Ancak kıble 

kapısı önündeki avlu 

yerinde bir Hanefî havu-

zu var, musluklarından 

bütün cemaat abdest 

alırlar. 

Kapısı üzere tarihi 

budur:

Bismillahirrahmanir-

rahîm. Lillahi Te’âlâ hâli-

san berıâ ve ammere haze’l-mescide’l-mübârek fi zeme-

ni’s-sultan Murad ibni Orhan hullide mülkuhu el-muhtaç 

[ile’]l-bârî [219b] Halil ıbn Ali el-Candan, ufiye anhüm. 

Sene seb’a ve semânın ve seb’a-mi’e [787/1386].

diye yazılmıştır.

Zeynî Kadı Camii: Kubbeleri saf mavi kurşun ile örtülü 

mamur bir camidir.

Mesiregâh Ahmed Paşa Camii: Tüm kubbeleri, 

imareti, medrese ve mektebi baştan başa kurşun örtülü 

nur dolu camidir ki övgüsünde dil kısa kalır. Eğer mihra-

bı, minberi, müezzin mahfili ve kıble kapısındaki mimari 

özelliklerini anlatıp yazsak sözü uzatmak olur. Ancak 

Rum diyarında bu aydınlık yapı camiin benzeri Üsküp 

şehrinde Yahya Paşa Camii ola. Ama bu cennet mabedi-

nin avlusu bir diyarda yoktur.

Bir dühâvî kadife gibi çemenzar, lâlezar ve kuş yuvası 

yeşil bir avludur ki nice 100 adet Tanrı armağanı yüksek 

çınarlar ile bezenmiş, nice 100 adet salkımsöğüt ile süs-

lenmiş olup nice bin çeşit kanat çırpan kuşlar her ağacın 

gölgesinde yuvalar ku-

rarak hoş seslerle ötüp, 

her ağacın gölgesinde 

binlerce insanlar oturup 

yeşillikler üzerinde 

İlmî konular konuşup 

çeşitli şeyler öğre¬nir-

ler. Çeşit çeşit minare 

gövdesi gibi yemyeşil, 

Yaratıcı’nm eseri uzun 

serviler ile süslenmiş bir 

avludur ki her servi-

nin hoş kokusundan 

insanın beyni kokula-

nır. Bu uzun servilerin 

benzeri bir diyarda 

yoktur, ancak İstanbul’da Tershane Bahçesi’nde, Hâsbah-

çe’de ve Kule Bahçesi’nde ola. Sözün özü, bir ibret verici 

seyredilecek ve dinlenecek bir avludur. Rum, Arap ve 

Acem’de meşhur, nurlu bir camidir ki Sultan (—) (—) Han 

vezirlerindendir. Kıble kapısı üzerinde tezhipli celi hat ile 

mermer üzere yazılan tarih budur:

Camin hazâ Mehmed Bey benâ,

Hasbeten lillahi dârus-sâcidın

İbnü Ahmed Paşa sultanu’l-guzât,

Âsaful-islâmi nasru’l-âbidîn,

Kul li-hatmin mülhemen tarihahû,

Camiu’l-ebrâri dâru’l-hâmidın. Sene (—)

Sonra Makremeli Cami, gönül açıcı mabetgâhtır.

Alaca Cami: Gerçekten de süslü, ibretlik, bukalemun 

nakışlı mabetgâhtır.

Evliya’nın yolunda Yunanistan

Siroz - Serez 

Mustafa Bey Camisi. 1519 yılında  inşa edilmiştir.
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Selçuk Sultan Camii: Bu da gerçekten selâtin camii-

dir.

Türbe-i Pür-envâr 
Camii.
Koca Mustafa Paşa 
Camii ki Sultan (—) 

vezirlerinden, eski sanatlı 

camidir. Büyük bir yapı¬-

dır ki imareti, medrese 

ve mektebi baştan başa 

kurşun ile örtülü mamur 

kubbelerdir. Hatta kapısı 

üzerinde ham mermer 

üzerinde iri yazı ile yazıl-

mış tarihi budur:

EcellVl-kadri yani Mustafa Beğ,

Benâ lillahi bennâ’Vs-salâhi

Ve fı tarihihi kâle’l-müverrih

Bedâ dâru’s-salâti vel-felâhi. Sene (—).

Kara Ahmed Camii, büyük vakıftır.

Kara Haşan Camii, kalabalık cemaate maliktir.

Abdizade Camii, aydınlık yapıdır.

Ali Bey Camii, eski tarzdır.

Namazgâh Musallâsı.

Eğer bu yazılan camilerin hepsini, oldukları gibi tüm 

özellikleriyle yazsam imâretnâme adında bir çeşit kitap 

olur. Ancak bu camilerin nicesi kurşun örtülü kubbelerle 

bakımlı ve şen¬likli mabetlerdir.

 (1 satır boş) 

Mahalle mescitleri: Tamamı (—) adet mahalle mescit-

leridir. Evvelâ (—) mescidi, (—) zâviyesi, (—) mescidi 

(—) (—) (—), meşhuru bunlardır ki tekke ve medreseler 

mihrabıyla toplam 30 mihrap olup diğer camilerin mih-

raplarıyla bu hesap üzere Siroz şehri 91 mihraptır. Nice 

yerde mescitler yapılmaktadır, Allah ziyade eylesin. (---) 

(—) (—)

Medreseleri: Tamamı (—) adet ilim öğrenilen medrese-

lerdir. Evvelâ Ahmed Paşa Medrese¬si, kurşunlu büyük 

yapıdır. Bütün talebe ve hocalarına maaşları vakıf tarafın-

dan verilir.

Selçuk Sultan Medresesi, kurşunlu yapıdır. (—) (—) (—).

Ama özel dârülhadis ve 

dârülkurrâsı yoktur.

Ciğer köşesi çocuklar 
için sıbyan mektepleri: 
Hepsi 27 adet sıbyan 

mektebi vardır. Evvelâ 

Ahmed Paşa Mektebi, 

Koca Mustafa Paşa 

Mektebi ve Selçuk Sultan 

Mektebi (—) (—-) (—). 

Meş¬huru bunlardır.

Derviş tekkeleri: Saçlı 

Emir Sultan Tekkesi, 

Halvet! tarikatinde büyük 

tekkedir. Mustafa Paşa Tekkesi,

 (1,5 satır boş) [220a]

Çeşmeleri: 710 adet hayat pınarı, kevser suyu çeşmeleri 

vardır. Her hanede birer akarsu bulunduğundan başka el-

bette her köşe başında ve her mahalle içinde birer ikişer 

adet kevser şarabı çeşmeler vardır.

Sebilhaneleri: 70 yerde çarşı pazar mahallelerde su-

samışlara sebilhane vardır. Bunlardan Kaya Balı Sebili, 

Selçuk Sultan Sebili ve

 (3/4 satır boş) 

Tatlı su nehirleri: Bu şehir içinde (—) adet akarsuları 

vardır, ama kale kayası dibinde akan İmaret Suyu dedik-

leri akarsu gayet tatlı ve hazmı kolaydır. (—) (—) (—) (—) 

(—) ...”

Kaynaklar: 

Mehmet Bey Camisi. İnşa tarihi: 1492-1493

Kahraman, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seya-

hatnâmesi, Cilt: 2, 7-10. kitaplar, s. 8/69, Yapı Kredi Yayınları, 

Ocak 2013, İstanbul,  ISBN: 978-975-08-2434-0

Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
YUNANİSTAN’DA OSMANLI MİMARİSİ. S. 279.
YUNANİSTAN KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINI- 2008. 
ISBN: 978-960-214-792-4
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 ŞÜCA’UDDÎN İLYÂS ER-RÛMÎ (Dimetokavî)

Osmanlılar devrinde yetişen âlimlerin büyükle-

rinden. İsmi İlyâs, lakabı Şücâ’uddîn’dir. Edirne 

yakınında, Dimetoka’da doğdu. Doğduğu yere 

nisbetle Dimetokavî diye meşhûr oldu. Doğum 

târihi bilinmemektedir. 920 (m. 1514), başka bir 

rivâyette 929 (m. 1523) senesinde İstanbul’da 

vefât etti. Kabri, Yenikapı’da yaptırdığı mescidin 

yanındadır.

Zamanındaki âlimlerden ilim öğrendikten sonra, 

Eşref-zâde Muhammed Efendi’den okudu. 

Arkadaşları arasında, derslerindeki dikkati, 

azmi ve gayreti ile tanındı. Eşref-zâde Mu-

hammed’in sevgisini kazandı. Ba’zı dersleri de 

Tûsî Efendi’den okudu. Sonra Sinân Paşa’nın 

hizmetine girdi. Sinân Paşa’nın himmet ve 

yardımı ile biraz daha ilim öğrendi. Kendisi 

yetişip, başkalarını da yetiştirecek hâle gelince; 

Dimetoka’da Oruç Paşa, Filibe’de Şihâbüddîn 

Paşa, Edirne’de Çelebi, yine Edirne’de Üçşere-

feli ve İstanbul’da Sahn-ı semân medreselerine 

müderris olarak ta’yin edildi. Edirne’de ilim ve 

feyz saçarken, Bursa’ya gidip orada İslâmiyeti 

anlatmaya başladı. Daha sonra tekrar Edirne’de 

Üçşerefeli medreselerinden birisine müderris 

ta’yin edildi. Burada vazîfe yaparken terfi etti-

rilerek, Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân Medrese-

si’ne ta’yin edildi.

Bu medresede vazîfe yaparken hastalandı. 

Hastalığı artıp vazîfe yapamaz hâle gelince 

emekli oldu. Vefât ettiği zaman doksan yaşını 

geçmiş idi.

Şücâ’uddîn İlyâs Efendi ( radıyallahü anh ); 

âlim, sâlih, kâmil, âbid, zâhid bir kimse idi. 

Ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi. 

Vaktinin hiçbir ânını boş geçirmezdi. Çok ibâdet 

ve zikr ederdi. Kazancını, fakirlere ve talebele-

rine dağıtır, kendisi az birşey ile kanâat ederdi. 

Âlimleri ve tasavvuf büyüklerini çok severdi.

Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Şerh-i Tecrid, Şerh-i 

Metali’ ve Şerh-i Şemsiyye isimli eserlerine birer 

haşiye yazdı. Şerh-i Akâid’e, Hayâlî’nin yaptığı 

haşiye üzerine, ayrıca bir haşiye yazmıştır.

Hocazâde’yi çok medh ederdi. Hocazâde’den 

okuyamadığı için; “Hocazâde’de okumağı çok 

arzu ediyordum. Fakat annem, Anadolu vilâyet-

lerine gitmeme râzı olmadı” diyerek üzüntüsünü 

bildirirdi.

Şakâyik müellifi anlatır: “Anne tarafından de-

dem ve babam ile birlikte Şücâ’uddîn İlyâs’ın 

ziyâretine gitmiştik. Yanına vardığımızda, 

pederim ile gizli birşeyler konuştular. Onu kendi 

yerine oturttuktan sonra; “Benim vefâtım yak-

laştı. Bu sohbetimiz belki son sohbetimiz olur. 

Allahü teâlâ bilir ama, bundan sonra bir daha 

sohbet etmemiz belki de nasîb olmaz” dedi. 

Hakîkaten dediği gibi oldu. Bir daha görüşmek 

nasîb olmadı.”

Şücâ’uddîn İlyâs’ın iki oğlu oldu. Birisi Ebû 

Hâmid, diğeri Lütfullah’dır. İki oğlu da, fazilet ve 

ilimde arkadaşları arasında seçkin ve tanın-

mış idiler. Fakat her ikisi de genç yaşta vefât 

ettiler. Büyük oğlu Ebû Hâmid vefât ettiğinde, 

Filibe’de, Şihâbüddîn Medresesi’nde, ikinci oğlu 

Lütfullah ise, vefât ettiğinde Efdal-zâde Medre-

sesi’nde müderris idiler.

1) Sicilli Osmanî cild-3, sh. 137

2) Osmanlı Müellifleri cild-1, sh. 333

3) Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi (Mecdî Efendi) 

sh. 330
ehlisunnetbuyukleri.com
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Bu Türkçe anamın Türkçesi

Anamın anasının,

Gidenlerimizin kalan kalanlarımızın giden sesi.

Dünyaya gelecek olanlarımızın gelen sesi.

Bu Türkçe benim Türkçem,

Köylümün, kentlimin.

Bu lehçe benim lehçem.

Bu yer babamın yeri,

Babanım, babasının,

Gidenlerimizin soğuk kalanlarımızın sıcak teri.

Dünyaya gelecek olanlarımızın sıcak teri.

Bu yer benim yerim,

Köylümün, kentlimin.

Bu ter benim terim.

Bu mezar dedemin mezarı,

Dedemin, dedesinin.

Gidenlerimizin kapanık kalanlarımızın açık mezarı.

Dünyaya gelecek olanlarımızın açık mezarı.

Bu mezar benim mezarım,

Köylümün, kentlimin.

Bu ölü benim ölüm.

Bu kütük anamın kütüğü

Babamın, dedemin.

Gidenlerimizin küçük kalanlarımızın büyük

O kentin Emin Paşa Camii’nde çocukluğum kaldı.

Acı tatlı anılarla geçen çocukluğum. 

O kentin hep mavi göğünü anımsarım, 

Mavi göğünde öbek öbek beyaz bulutları, 

Beyaz mavi arasında uçan kuşları.

O kent benim kentim.

inim inim ağlayanların, gür gür gülenlerin.

O bir kent ki savaşı savaş bilir, barışı barış,

Alınyazısı kalesinde, Kız Kulesi’nde okunur.

O kent ozanların kentidir,

Henüz yazılmamış ya da yazılacak şiirlerin.

Ü kentin kendi tarihi var,

Tarihe yazılmış, tarihe yazılacak

Hem de tarihe karışmış tarihi.

O kentte doğdum,

O kent benim kentim, ozanların kentidir.

O kentin kendi Türkçesi, ana Hatçesi var.

O Hatçe benim anam,

O Türkçe benim Türkçem.

                     Nusret Dişo Ülkü

Balkanlar’dan...

 Nusret Dişo Ülkü
        Kosova

Kütük

https://www.facebook.com/gcltrktnr

Kendi tezgahında şiirini dokuyan şair



   Pervin 

    HAYRULLAH
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Bugünlerde Yine “Rahmi Ali” Okuyorum 

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Rahmi Ali, Batı Trakya Türk Azın-

lığı içerisinde “kalemi ile dünyaları 

değiştiren” nadir değerlerden...  

İlk ne zaman okumuştum, tam ola-

rak hatırlamıyorum. Ama okudukla-

rımdan aldığım tadı tarif edebilecek 

kelimeler bilgi dağarcığımda var mı 

onu bilemiyorum.  

Önceleri “Şafak”la tanımıştım ken-

disini, daha sonra üretmeye doyma-

yan bu kıymetli kalemi okumak hep 

ayrı bir keyif verdi. 2009 yılıydı “İç 

Savaş” anılarıyla ilgili kitap yayın-

landığı vakit, nasıl bir “kalem üstadı” 

olduğunu daha da iyi anladım. Üstad 

üretmeye doymuyordu. Bu Toprağın 

İnsanların’da bizi anlatıyordu. Ro-

manın her sayfası buram buram Batı 

Trakya kokuyordu. Sonra... 

Sonrasında “Akşamüstü Şarkıları” 

geldi... Roman tadında hikayeler 

yaşamın, yaşanmışların ta kendi-

siydi. “Hanay” evler, geçmiş anıların 

içine sürükleyiveriyordu tıpkı kendisi 

gibi okuyucusunu da. Bu çağda belki 

örnekleri nadir olan “Hanay” evler 

ortaktı geçmiş günlerin kaderine. 

Derken “Taş Plâk Şarkıları” geldi... 

Her ürettiği bir efsane... 

Filozof Dimokritos’u konuşturuyor 

Taş Plâk’ta tüm insanlığa ders verir-

cesine...  

FİLOZOF DİMOKRİTOS 

Ben filozof Dimokritos 

Adıma hapsedilmiş bunca arazi 

Ki, binlerce insanın nafakasıdır 

Öğretim şu, yineliyeyim: 

Bilim insanlık için 

Ya da kötülüğün aşılmasıdır 

Görünce burada olanları şaştım 

Bu nasıl yanlış anlaşılmadır 

Yaka tarlaları istimlak edilmiş, 

“Dimokritos” adına bir bilim yuvası 

açılmış, lakin “insanlığa rağmen”... 

Kalem ustalık ister... usta kalem 

okuyucusunu kendi dünyasına 

çeker... 

Bugünlerde Rahmi Ali’nin pencere-

sinde bakıyorum Batı Trakya’ma... 

İfade etmeye bile korktuğumuz ne 

günler yaşanmış bu topraklarda, 

Dimokritos’u bile mezarında huzur-

suz eden... 

Kalemine sağlık Rahmi Ali... 

Batı Trakya yüreğine minnettar.

“...Ben filozof Dimokritos 

Adıma hapsedilmiş bunca arazi 

Ki, binlerce insanın nafakasıdır 

Öğretim şu, yineliyeyim: 

Bilim insanlık için 

Ya da kötülüğün aşılmasıdır 

Görünce burada olanları şaştım 

Bu nasıl yanlış anlaşılmadır...”



Rodop Rüzgârı - 28

Gökçeli, Sillion (Σύλλιον)
Rodop ilinde bir köy.

Batı Trakya 
Köyler 

Ansiklopedisi

Yunanistan’ın Doğu Makedonya - Trakya Eyaletinin 
Rodop ilinde yer almaktadır.1924’te Yassıköy (Ίασμος) 
Nahiyesine bağlanmıştır. 1933’te Narlıköy (Πολύανθος) 
Nahiyesine katılmıştır. Köy, 1971’de tamamen terk edil-
miştir. 1920’de Gökçeli olan köyün adı “Sillion” olarak 
değiştirilmiştir.
Köye bugün Narlıköy yakınlarındaki tarihi kemerli taş 
köprü yakınlarından kuzey yönünü takip ederek yakla-

şık 2 saatlik bir yürüyüşle ulaşılmaktadır. Gökçeli’ye en 
yakın köy ise Kavacık (Kavos) köyüdür ki burası da terk 
edilmiştir. Köyde ev ve mezar kalıntıları vardır.
Gökçeli, Anadolu’da bir Yörük cemaati.  Naldöken Yan-

bolu taifesinden olup 1768-1477 yıllarında Çirmen S. 
yaşadıkları  tespit edilmiştir.
Köyün camisi 1928’de çeteler tarafından yakılmıştır.
Köyde; Davutlar, Molla Hasan, Pire Mümünler, Kon-

da (Muhtar), Kuyumcular, Recepağa, Topal Müminler 
lakabında insanlar yaşamıştır. Köy halkının bir kısmı 
Bulgaristan’ın Bukova bölgesinden gelmiştir. Köyden göç 
ise Narlıköy, İzmir ve Bursa’ya olmuştur. 1947’de köyde 
8 hane yaşamıştır. Yunan İç Savaşı esnasında köy terk 
edilmiştir.
Köy halkı,  İç Savaş esnasında, 1947 yılında Narlıköy’e 
inmiştir. İç Savaş sona erince de köye kimse dönmemiş 
ve köy dağılmıştır.
1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi’nde köyün 
Gümülcine’ye uzaklığının 4 saat olduğu belirtilmiştir.
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 132  kişiden ibaret olduğu 
belirtilmiştir.
Köyün nüfusu sadece iki sayımda kaydedilmiştir; 1928-
79, 1940-71.

Gökçeli köyünden geriye kalanlar.

Gökçeli köyü mezarlığı.
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Mevlânâ’dan...

Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum.
Işığı gördüm, korktum.
Ağladım.

Zamanla ışıkta yaşamayı ögrendim.
Karanlığı gördüm, korktum.

Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. ..
Ağladım.

Yaşamayı ögrendim.
Dogumun, hayatın bitmeye başladığı an oldugunu;
aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar oldugunu
ögrendim.

Zamanı ögrendim.
Yarıştım onunla...
Zamanla yarışılmayacagını,
zamanla barışılacağını, zamanla ögrendim...

Insanı ögrendim.
Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler oldugunu...
Sonra da her insanın içinde
iyilik ve kötülük bulundugunu ögrendim.

Sevmeyi ögrendim.
Sonra güvenmeyi...
Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı oldugunu,
sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kuruldugunu
ögrendim.

İnsan tenini ögrendim.
Sonra tenin altnda bir ruh bulundugunu. ..
Sonra da ruhun aslında tenin üstünde oldugunu 
ögrendim..

Evreni ögrendim.
Sonra evreni aydınlatmanın yollarını ögrendim.
Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni 
aydınlatabilmek gerektigin ögrendim.

Ekmeği ögrendim.
Sonra barış için ekmegin bolca üretilmesi gerektigini.

Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, 
bolca üretmek kadar önemli oldugunu ögrendim.
Okumayı ögrendim.
Kendime yazıyı ögrettim sonra...
Ve bir süre sonra yazı, kendimi ögretti bana...

Gitmeyi ögrendim.
Sonra dayanamayıp dönmeyi...
Daha da sonra kendime ragmen gitmeyi...

Dünyaya tek başına meydan okumayı ögrendim genç 
yaşta...
Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektigi fikrine 
vardım.
Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerek-

tigine aydım.

Düşünmeyi ögrendim.
Sonra kalıplar içinde düşünmeyi ögrendim.
Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yikarak düşünmek
oldugunu ögrendim.

Namusun önemini ögrendim evde...
Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk oldu-

gunu;
gerçek namusun, günah elinin altındayken, günaha el
sürmemek oldugunu ögrendim.

Gerçegi ögrendim bir gün...
Ve gerçegin acı oldugunu...
Sonra kararında acının, yemeğe oldugu kadar hayata da
lezzet kattığını ögrendim.

Her canlının ölümü tadacağını, ama sadece bazılarının
hayatı tadacağını öğrendim.

Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim.
Olur ya ...
Kalp durur ...
Akıl unutur ...
Ben dostlarımı ruhumla severim.
O ne durur, ne de unutur ...
                                                                   MEVLÂNÂ
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GÜMÜLCINE MEDRESE-İ HAYRİYE VAKIF AZINLIK ORTA & LİSE OKULU

                                                                                               Selahattin KESİT

Eğitim

Günümüzün Gümülcine 

Medrese-i Hayriye Vakıf 

Azınlık Orta & Lise Okulu 

dönemin cari tarihi Hicrî 

860, Milâdi 1455 tarihin-

de, 580 yıl önce, 31 dö-

nüm vakıf arazisi üzerine 

özel vakfiyesi ile Sohtalar 

Medrese-i Âliye’si (Yük-

sek Okul) özerk okul ola-

rak kurulur. Okutulacak 

kitapları müderrislerin onayına bırakmış, eğitim süresini 

on beş yıl olarak belirlemiş. 5 yıl ortaokul, 5yıl lise ve 5 yıl 

da yüksekokul (fakülte) olarak inşa etmiştir.

Kabul edilecek öğrencileri Seviye Sınavı ile belirlenecek, 

yaşları da 13’ten küçük, 23’ten de büyük olmayacaktır.

1939 yılı mezunlarına lise 3. (üçüncü) sınıf mezuniyet 

diploması vermiştir.

Asırlarca kuruluş amacına uygun hizmet vermiş olan 

Medrese-i Âliye, 1957 yılında, Âlî Kısmından mezun 

olana İcâzet vermiştir.

1939 yılında İdarenin talebi üzerine dönemin Medâris 

Müdürlüğü bünyesinde (Yüksek Tedris Kurumları Denet-

leme Merkezi) İslah-ı Medâris düzenlemesi ile o güne 

değin durumunu tescil eden nizamname ile yeni yapılan-

maya gidilmiş “.... iş-bu Medrese-i Âliye’nin şimdilik mer-

kezi Sohtalar Medresesi olup, Kayalı, Yeni Cami, Tekke 

Medreseleri birer şubesi ...” olarak belirlenmiş ve İdareye 

sunulmuştur.

Derslerin belirlendiği maddelerde ise sadece Rumca’nın 

mecburi olarak okutulduğu beyan edilir.

1940 yılların savaşları nedeniyle eğitime verilen aranın 

ardından ilk mezunlarını 1950-51 ders yılında vermiştir.

1955 yılında GÜMÜLCİNE TÜRK MEDRESESİ BELGESİ 

vermiştir.

1960’lı yılların ortalarına kadar Türkiye’den gönderilen 

nakdi yardım, öğretmen, kitaplar Yunanistan Krallığı tara-

fından tasdik mühür damgasıyla onaylıdır.

1976’dan itibaren Yönetim yayımladığı tamim ile okutulan 

derslerin istifade edilen kitapların onay talebi gereği (ki o 

güne kadar da onaylanıyorlardı) yeni bir sürece girilmiş 

matbu eserlerin okutulması kanunen olmasa da fiilen ya-

saklanıp uygulamadan kalkmış, öğretmenin ders anlatımı 

öğrenciler tarafından not tutma düzeyine ve tebeşir ile 

tahtaya yazdırarak öğrenciler de defterine imlâ ederek; 

fizik, kimya, matematik, İslâm Tarihi, Arapça, Türkçe ve 

Din dersleri bazen de hocaların okul dışı çektirdikleri el 

yazması fotokopilerine müsaade edilmiştir. Bu baskının 

ve çağdışı uygulamanın sonlandırılması için 1982 öğrenci 

boykotu bir düzelme yoluna doğru yönelirken, Yönetim 

sinsi planını devreye sokmuş, sizden bu derslerin (Türk-

çe yapılan fen derslerinin) eğitimini sağlayacak kitap ve 

liyâkatlı öğretmen “YOK” gerekçesi ile idareten Yunan-
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ca matbu kitaplar ile Yunanlı öğretmenleri göndermiş, 

Türkçe Müfredata ise kurulduğu günden itibaren olduğu 

veçhiyle 90’lı yılların başlarına doğru öğretmenlerin ders 

notlarını kendi fotokopi makineleriyle ve öğrencilerin 

maddi yükümlülükleriyle matbu hale getirilmesine müsaa-

de etmiş ve bunları onaylamıştır.

Yönetim ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı ve 1939 

Islahatı gereği Örgün Eğitimin usullerini uygulayan 

Medrese’nin lise 3’ncü sınıfını Selânik Akademisine ilhak 

etmiş, 2000 yılında ise asli mekânı olan Medrese’ye iade 

etmiştir.

Bu iade dahi İDARETEN Yunanca eğitilen, esasen 

Türkçe Müfredata ait olan derslerin ve kitapların iadesi-

ni sağlamamıştır. 2009 yılında tabelasının değiştirilme 

teşebbüsü itirazlar sonucu geri çekilmiştir. 2012 yılında 

ise EĞİTİM Bakanlığı Sekreteri Medresede Hocaların 

tab ettiği ve okuttuğu kitapların bakanlık kanalıyla basılıp 

okula dağıtım talebi kabul edilmemiştir.

Yönetim hedefinden şaşmayacak, yeni bir plan ile oku-

tulacak kitapların yazarlığına sadece akademik olma 

şartıyla hak kazanacaklar, yazdıkları kitaplar ise Medrese 

de okutulacak. 2014 yılında yapılan bu ilanın devamı 

takip eden süreç içinde devam edecek ve 2018 yılında 

planını hayata yansıtabilmesi için çalışmalarına devam 

edecek, Medrese’nin Türkçe Müfredatı ders saatlerinin 

yok denecek şekilde azaltılmasına sebep olacaktır.

Bunun yansıması 2018-2019 eğitim yılının başlaması 

ile sahneye konularak Medrese-i Hayriye Orta ve Lisesi 

Encümen Heyeti Öğrenci Velileri ile yaptıkları toplantıları-

nın sonucunda 15-10-2018 tarihinde konuya ilişkin itiraz 

basın açıklaması yapmıştır.

Medrese-i Hayriye Lisesi Öğrenci Temsilcileri de, 25-Ka-

sım-2018 tarihli, iki günlük uyarı boykot kararını basına 

Açıklamışlardır.

Kısa süre sonra da süresiz boykota gidilmiş ve Yunanis-

tan Milli Eğitim Bakanı sn. Kostas Gavroğlu’nun Öğrenci 

Temsilcileri, Encümen Heyeti ve Veli Temsilcilerinden olu-

şacak bir heyeti 07-02-2019 tarihinde boykot sebeplerini 

ve talepleri Bakanlıkta görüşmek üzere randevu vermesi-

nin neticesinde, boykot eylemine Öğrenci Konseyi (15’li) 

tarafından geçici olarak ara verilmiştir.

07-Şubat-2019 tarihinde sn. Bakan ve Din İşleri Genel 

Sekreteri ile görüşme yapılmıştır.

Sunulan yazılı talepte, 1983 boykotuna kadar Türkçe Di-

linde yapılan fen derslerinin yine Türkçe Müfredat saatle-

rine iadesini, Medrese-i Hayriye Orta ve Lisesini asırlarca 

olduğu gibi bugün de Bakanlığı aracılığı ile statüsünün 

Azınlık Vakıf Okulu Statüsü oluşunun ilânını talep ede-

rek, daha sonraki program teklifi örneğinde ve Velilerin, 

Encümen Heyetinin, Öğretmenlerin, Mezunlar Derneğinin 

ve Öğrenci Konseyinin ortak talep metninde yazılı olarak 

ifade edilmiştir.

Var olan temel hakkımızın devam etmesinin savunusu-

nun gerekli olduğu kanaatindeyiz. Şuna inanıyoruz ki 

mahiyetinin yok olması-kaybolması ile varlığının da yok 

olması kaçınılmaz bir sondur.
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Rodop ili 3. seviyeye yükseldi

Maske her yerde zorunlu

Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı 

Nikos Hardalias, bu akşam yaptığı bilgilendirme top-

lantısında, Rodop ilinin de koronavirüste 3. seviyeye 

çıktığını açıkladı.

Hardalias, Rodop ilinde koronavirüs salgınında son 24 

saat içinde 73 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından, 

2. seviyeden, 3. seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Yeni tedbirlere göre 29 Ekim Perşembe gününden 

itibaren, gece 12.30’dan sabah 05.00’e kadar sokağa 

çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca her yerde maske 

kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Son olarak Nikos Hardalias vatandaşlara, önlemleri sıkı 

bir şekilde uygulama çağrısında bulundu.

“Fransa’da artan ırkçılığı endişeyle 

takip etmekteyiz”

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Fransa’da yükselen 

İslamofobi ve İslam karşıtı söylemleri şiddetle kınadığı 

belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

DEB Partisi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde Avrupa’da ve özellikle Fransa’da artan 

ırkçılığı ve İslam karşıtlığını endişeyle takip etmekteyiz. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV’e yönelik çirkin 

hareketlerin kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. 

DEB Partisi olarak bu tür hasta zihniyetleri kesinlikle 

tasvip etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı saygıyla 

kamuoyun bilgisine sunmak isteriz.”

Koronavirüste son durum: 1547 yeni vaka 10 ölüm

Yunanistan genelinde koronavirüs vakaları 28 Ekim 

Çarşamba 2020 günü itibariyle 1547 yeni vakanın tespit 

edildiği ve vakaların 34299’a yükseldiği hayatını kaybe-

denlerin ise 603 olduğu belirtildi.

Batı Trakya’da ise Rodop’ta 57, İskeçe’de 8 ve Evros’ta 

26 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 

24 saat içinde ülke genelinde 1547 yeni vakanın tespit 

edildiği ve toplam koronavirüs vaka sayısının 34299’a 

ulaştığı açıklandı. Ayrıca, son 24 saat içinde 10 kişinin 

virüsten hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 603 

olduğu belirtildi.

Vakaların 52’si ise ülkeye giriş kapılarında tespit edildi.

Ayrıca ülke genelindeki hastanelerde 108 kişinin solunum 

cihazına bağlı olduğu açıklandı.

Haber






