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BAŞYAZI -1
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim 

BALTALI

Nüfus sayımından korkmamak gerekir

Ülkemiz Yunanistan’da  her 10 yılda bir 
tekrarlanan nüfus sayımının önümüzdeki gün-
lerde yapılacağı belirtilmektedir. Yunanistan’da, 
Türk-Yunan halklarının mübadelesinden sonra 
ilk sayım 1928 yılında yapıldı. Ülkenin toplam 
nüfusu 6.204,684 olarak kaydedildi. Bu sayımın 
dikkat çeken bir özelliği de etnik kökene ve ko-
nuşulan dillere göre de insanların belirlenmesiy-
di. Sayımda 86.506 kişinin Müslüman olduğu ve 
Türkçe konuştukları kaydedilmiştir. Yine 18.755 
kişinin Müslüman olup Bulgarca konuştukları da 
kayıtlarda yer almıştır.
Ancak bu sayım son defa 1955 yılında tekrarlan-
mıştır. Bundan sonra yapılan sayımlarda etnik 
köken ve din gibi sorular sorulmamıştır. Durum 
böyle olunca da bugün Yunanistan’da net olarak 
kaç Türkün ve Müslüman’ın yaşadığı tam olarak 
bilinmemektedir.

Oysa komşumuz Bulgaristan daha dün de-
mokrasiye geçti. 1980’li yıllarda ülkede yaşayan 
Türklere bir  dizi asimilasyon politikaları uygu-
ladı. Aydın Türkler Belene  kampına ve çeşitli 
ülkelere sürgüne gönderildi. 300 binden fazla 
Türk Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Der-
ken totaliter Jivkov rejimi devrildi ve insanlar  
demokrasinin ne demek olduğunu anlamaya 
başladılar. Bütün bunlara  rağmen bu ülke her 
nüfus sayımında etnik köken ve din gibi sorula-
rı sormaktan çekinmemektedir. Yine 7 Eylül’de 
başlayacak ve bir ay sürecek sayımda “hangi 
etnik gruba dahilsin”, “hangi dili konuşuyorsun”, 
“hangi dine aitsin” gibi soruların sorulacağını öğ-

renmiş bulunuyoruz. Demek ki komşu Bulgaris-
tan’ın  sayım sonucundan herhangi bir korkusu 
bulunmamaktadır.

Oysa ülkemiz Yunanistan 1955 yılından bu 
yana etnik köken ve din haneleriyle ilgilenme-
mekte ve bunları sayım maddeleri olarak kullan-
mamaktadır. Durum böyle olunca da bugün için 
Yunanistan’da hangi etnik kökenden ve dinden 
kaç kişinin yaşadığı tam olarak bilinmemekte-
dir. Bu da devletin nüfus üzerinde bazı stratejik 
planlar yaparken, hangi kriterlere göre davran-
ması gerektiğinin önüne geçmektedir. 

Etnik köken ve din maddelerinin sayıma 
koyulmasından  devlet çekinmemelidir. Gerçek-
ler neyse odur. Mademki demokrasinin beşiği 
bir ülke olarak kendimizi tanımlamaktan gurur 
duyuyoruz, o zaman ülkede  yaşayan diğer etnik 
kökenden ve dinden insanların sayısından  çe-
kinmemizin bir  anlamı olmaması gerekir. Hem 
sonra bunu bir çok Avrupa ülkesi yaparken, 
bizim  neden çekindiğimizi anlamakta güçlük 
çekmekteyiz.

Temennimiz odur ki, sayım yapılırken etnik 
köken ve din kısımları da sorularda yer almalıdır. 
Ancak o zaman  Batı Trakya’da yaşayan Müs-
lüman Türkler olarak nüfusumuzun Lozan Ant-
laşması’ndan bu yanan ne kadar kaldığını tam 
olarak öğrenmiş oluruz. 

                                              30.08.2021
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Necati Aga: 

“Dava kutsaldır”
Yıllar önce Yunanistan’da Türklere yapılan baskılara boyun eğmeyerek 

Amerika’ya yerleşen Necati Aga; göçmenlik duygusunu, Amerika’da göç-

men olmanın ne demek olduğunu, 1972’deki Yunanistan’ın durumunu ve 

Amerika’daki Türklerin nasıl örgütlendiğini anlattı.

Aga’nın , “ben, yine mücadeleye devam ediyorum. Çünkü dava kutsaldır. 

Birlikte yaparsak başaracağımıza inanıyorum.” Sözleri dikkat çekti.

Amerika Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Necati Aga ile yapılan rö-

portajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz:

YETİŞMİŞ OLDUĞUN MAYAYI KORUYARAK 

MÜCADELE EDERSEN KAZANMA ŞANSIN BÜ-

YÜK OLUR

 Yıllar önce Yunanistan’dan ABD’ye göç eden 

bir kişi olarak, göçmenlik nasıl bir duygu?

 Necati Aga: Göçmenlik ve gurbet hayatı zor 

hayattır. Ancak insana da güç ve kuvvet vermek-

tedir, tabii ki özünü kaybetmemek şartıyla. Kendi 

geçmişine bağlı kalarak, kendi yetişmiş olduğun 

mayayı koruyarak mücadele edersen kazanma 

şansın büyük olur. Geçmişini bırakıp hemen oraya 

bağlanırsan, hayat hemen bir hicran yarası olur.

ÖZGÜRCE BİR SİSTEMDE YAŞAMAK İÇİN 

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDIM

Geçmiş yıllarda Kosova, Makedonya, Bul-

garistan ve Yunanistan’dan sonra, daha 

dün Suriye ve son olarak da Afganistan’dan 

büyük bir göç dalgası tüm dünyayı tedirgin 

ediyor. Sizce göç olayı insanlık için bir tehdit 

mi? Amerika’dan göç olayı nasıl görünüyor? 

Bu konuda size göre ne yapılması gerekiyor?

Necati Aga: Göç olayı çok detaylı ve geniş bir 

kavram. Göç olayı ta Roma’dan önce de vardı. İn-

sanların yönetim sisteminden, zulümden kaynak-

lanan bir göç olayı var, bir de istiladan kaynakla-

nan. Bu ikisi her zaman göçe yol açmıştır. Birincisi 

ki insanların zulmünden kaçmadır ki bu insanların 

özgürlükleriyle ilgilidir. Diyelim ki ben, Batı Trak-

ya’dan Amerika’ya neden kaçtım? Burada zulüm 

gördüğüm için, kimliğimi, Türklüğümü ve yaşam 

tarzımı kısıtlayan bir sistemden kaçmak zorun-

da kaldım. Bütün bunlar olurken de bana hiçbir 

taraftan sorulmadı. Ben de özgürce bir sistemde 

yaşamak için göç etmek zorunda kaldım. Bir de 

istiladan sonra göçe mecbur kalanlar var. Örne-

ğin bugün Suriye’de, Afganistan’da ve diğer Arap 

dünyasında olduğu gibi. Bu bana göre bir istiladır. 
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Seni kendi özünden ayıran da inanç veya kapitale 

dayalı emperyalist güçler olabilir. Sen eğer onların 

isteklerine uymazsan, değişik yollarla senin yolu-

nu tıkarlar, bozarlar.

SAMİ TORAMAN, BURHAN VE HATİCE ÖĞRET-

MENLER BİZİM BEYİNLERİMİZE ÇOK DEĞİ-

ŞİK ŞEYLERİ SOKTULAR

Sizin Yunanistan’dan ABD’ye göç ettiğiniz 

yıllarda ülkedeki koşullar nasıldı?

Necati Aga: Koşullar o yıllarda çok zordu. Öyle 

ki köylerdeki insanlar daha birbirlerini tanımıyor-

lardı! Örneğin birbirlerini köylere sokmuyorlardı. 

1972’de durum böyleydi. Biz köylerimizi futbolla 

birleştirmeye çalıştık. Bir de Türkiye öğretmen 

okulu mezunlarının çok büyük etkileri olduğunu 

söyleyebilirim. Örneğin Sami Toraman, Burhan ve 

Hatice  öğretmenler bizim beyinlerimize çok deği-

şik şeyleri soktular. Bize kısacası bir enerji verdiler 

ve bizler de köyler arasında takımlar kurarak bir 

sinerji oluşturduk.

Derken Kıbrıs Savaşı patladı. Bundan sonra ar-

tık kafalar karışmaya başladı. Kimileri Türkiye’ye 

kaçtı, kimileri de gemici oldu. Ben de artık burada 

yaşanmayacağına karar verdim ve kendime yer 

aramaya başladım.

 “NE KADAR ÇIKARIRSAN O KADAR VARSIN”

O zamanın ekonomisi ise “ne kadar çıkarırsan o 

kadar varsın” gibi bir mantığa dayalıydı. Kısacası 

ekonomi diye bir şey yoktu. Biz de şansımızı baş-

ka yerlerde arayalım, dedik. Tek isteğimiz özgürce 

yaşamaktı. Burada laf taşıyacağıma, giderim baş-

ka yerde taş taşırım ve Türklüğüme de dokundur-

mam, dedim. O zamanın Büyükelçisi Ümit Pamir 

de neden kaçtığımı sorunca, ona da aynı cevabı 

verdim.

AMERİKA’DA BEKLEDİĞİMİ BULDUM, DİYE-

BİLİRİM Kİ HÜSRANA UĞRAMADIM

Bir göçmen olarak Amerika’daki ilk yılları-

nızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Hayal 

ettiğiniz Amerika ile yaşadığınız Amerika 

aynı mıydı?

Necati Aga: Daha önceden ben Amerika’ya ge-

miyle gitmiştim. Gözlemlerimiz vardı, ancak bilgi 

eksikliği de vardı. Amerika’da beklediğimi buldum, 

diyebilirim ki hüsrana uğramadım. Tabii ki genç-

liğin verdiği bir enerjiydi ki bu gün yap deseniz, 

yapamam. Bugünkü göçmenlere de baktığımızda 

ezici bir çoğunluğunun 16-20 yaş arasındaki genç-

lerden oluştuğunu görürsünüz.

ABD’de ne kadar Batı Trakya Türkü var?

Necati Aga: ABD çok büyük olduğu için hepsini 

bilemiyorum. Ancak hepsinin 500 civarında oldu-

ğunu tahmin ediyorum. Bizim bulunduğumuz New 

York çevresinde ise 150-200 civarında Batı Trak-

yalı var.

DR. SADIK AHMET AMERİKA’YA GELDİ

Batı Trakya’dan ABD’ye göç eden bir Türk 

olarak nasıl örgütlendiniz?

Necati Aga: Buraya geldiğimizde dernek kurduk. 

Yunanistan’ın baskısı, buradaki azınlığa, “bura-

da Türk yoktur”, “sen Türk değilsin”, gibi sözler-

le Türklüğümüzü inkar eden Yunanistan’a karşı 

bunları dünya gündemine taşımak için Dr. Sadık 

Ahmet Amerika’ya geldi. 1990 yıllarıydı. O zaman 

derneğimiz yoktu. Bizler devamlı olarak Jivkov’un 

uyguladığı Bulgaristan’daki olayları takip ediyor-

duk. Yunanistan’daki olayları ise televizyonlardan 

ve gazetelerden takip ediyorduk. Daha sonra 

burada Balkan İnsan Hakları Kurulu kuruldu. Bu 
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daha çok Balkanlar, Bulgaristan ve Yunanistan’ı 

da kapsıyordu. Dr. Sadık Ahmet geldi, görüştük 

ve konuştuk. Washington’a ve dünya basınına 

açıklamalar yaptı. Ve, bize burada illaki bir dernek 

kurmamız gerektiğini söyledi. Bizim için ise der-

nek bir çıkar olayı değildi. Bilgi lazımdı, mücadele 

lazımdı, maddi ve manevi güç lazımdı. O bu der-

neğin kurulmasını çok istedi. Biz de bunun kurul-

ması gerektiğine inandık ve derneğimiz 1990’da 

kuruldu. Şu anda 200 civarında üyemiz var.

TÜRK DÜNYASI NEW YORK’TA 

BİRLEŞMİŞTİR

Kurduğunuz derneğin ne gibi faaliyetleri var?

Necati Aga: Çok azlık olduğumuzdan faaliyet-

lerimiz de dağınıktır. Amerika’da Türk-Amerikan 

Dernekleri Federasyonu var. Bu federasyonda 

50-60 civarında dernek var. Bunların içinde Kırgız, 

Özbek, Karay, Kırım, kısacası bütün Türk Dünya-

sı’ndan dernekler var. Bu için bütün Türk Dünyası 

New York’ta birleşmiştir. Biz, artık bu güçle Was-

hington’a damgamızı vurmamız lazım.

Türkçe’nin, manevi değerlerin, gelenek ve 

göreneklerin yeni nesillere öğretilmesi konu-

sunda derneğin herhangi bir faaliyeti var mı?

Necati Aga: Biz, kültürel eylemlerimizi daha çok 

Balkan, Bulgaristan, Kıbrıs ve Türkiye’den gelen 

örneğin Giresun dernekleri gibi oluşumlarla bir-

likte yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tüm Türk 

Dünyası’nın kaynaşmasını sağlıyoruz. En azından 

aramızda bir bilgi alışverişi de olmuş oluyor.

Diğer Türk Dünyası dernekleriyle ilişkileriniz 

nasıl?

Necati Aga: İlişkilerimiz çok güzel. Türk Yürü-

yüşü’ndeki bu duyguyu başka hiçbir yerde ya-

şayamazsınız. Her yıl Mayıs ayının 3. Haftasının 

Cumartesi günü düzenlenmektedir. Bütün Türk 

coğrafyasından dernekler bu önemli güne katıl-

maktadır. Bizim için muhteşem bir olay.

YUNANİSTAN’DA TÜRKLERE YAPILANLARI 

ANLATTIĞIMIZDA, HEPSİ HAYRETLER İÇERİ-

SİNDE KALDILAR

ABD’deki Türkler, dünyada Türklere yapılan 

haksızlıklara karşı birlikte hareket edebiliyor 

mu? Aralarında koordinasyon nasıl ve bir çatı 

örgütü var mı?

Necati Aga: Türk-Amerikan Dernekleri Fedrasyo-

nun mücadelesi vardır. Dernekler bulundukları böl-

gedeki kongre ve belediye meclis üyelerine, kısa-

cası resmi kişilerle her zaman diyalog içinde olup 

kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin kongre 

üyesi Bill Pascal ile Bulgaristan Türkleri derneğinin 

düzenlediği toplantıda aynı masada oturduk. Yu-

nanistan’dan neden kaçtığımızı ve sorunlarımızın 

neler olduğunu anlattık. Türk olduğumuz için bize 

ev yapma izni vermediklerini, ev tamiri yapamadı-

ğımızı, devamlı ceza kesildiğini, kısaca bize yaşam 

hakkı tanımadığını kendisine uzun uzun anlattık. 

Ve bana şunu dedi: Sen “Greek Türk”. Kısacası 

Yunanistan’da yaşayan Türk’sün, dedi. Sana ben 

onu veriyorum, bunu dile getireceğim, diye devam 

etti. Güzel bir iletişim kurduk. Bazıları, demokra-

sinin beşiği olan Yunanistan’da nasıl böyle bir şey 

olabilir, diye bizlere soru sordular.

 “HAK VERİLMEZ, ALINIR”, DERLER, ANCAK KİM-

SE KİMSENİN DE HAKKINI ALMAYA HAKKI YOK.

Yine diğer derneklerle birlikte ABD Kongresi’ne da-

vet edildik ve oraya gittik. Yunanistan’da Türklere 

yapılanları anlattığımızda, hepsi hayretler içesinde 

kaldılar ve böyle bir şey nasıl olabilir, dediler. Ne 

yazık ki sorunlarımız bugün de devam etmekte-



Rodop Rüzgârı - 6

dir. Ancak hep başkasını suçluyoruz. Bizler azınlık 

olarak bu mücadelenin neresindeyiz. Biz, birlikte 

nasıl ve ne kadar bir gücüz, bunları sorgulamak 

lazımdır. Bizler haklarımızı ne kadar savunabili-

yoruz. “Hak verilmez, alınır”, derler, ancak kimse 

kimsenin de hakkını almaya hakkı yok.

İNSANIN MAYASININ BAĞLANDIĞI YERİN 

ÖZLEMİ HER ZAMAN İÇİNDE VARDIR VE 

BUNU UNUTAMAZ.

Vatan özleminiz sürüyor mu? Bazen şunu 

söyleyebiliyor musunuz: Benim vatanım hep-

sinden güzel, illaki benim vatanım.

Necati Aga: Vatan özlemi konusunda Yunanistan 

kapısına geldiğimde nereye gittiğimi sordukların-

da “Patrida mu” diyorum. Bana sen Amerikansın 

diyorlar. Ben de Türküm ve Yunanistanlıyım, vata-

nım burası cevabını veriyorum onlara.

İnsanın mayasının bağlandığı yerin özlemi her 

zaman içinde vardır ve bunu unutamaz. Ama ben 

belli bir yaştan sonra burada yaşamak , bana bi-

raz zor gelir. Çünkü ben buradan gitmekle özgür-

lüğüme kavuştum. Eğer benim Türklüğüme karşı, 

dilime, dinime, inanma veya inanmama özgürlü-

ğüme bir hakaret ve tepki geliyorsa, bana sıkıntı 

verir ve oralarda yaşamak benim için zor olur.

Yunanistan’daki sosyal yapı açısından hayat şart-

ları çok güzel. Ancak ne kadar kıymeti biliniyor, bu 

ayrı bir konu. Bizim buradaki amacımız, kültürü-

müzü yeni jenerasyonlarla nasıl koruyacağımız ol-

malıdır. Bu da ekonominin güçlenmesinden geçer. 

Buradaki yaşam kalitesinin ve altyapının uygun 

olması lazımdır. Burada en büyük sorun ekonomi-

dir ki bu da göçü doğurmaktadır. Sonuçta da olay 

asimileye kadar gitmektedir.

DÜNYADAKİ BÜTÜN BATI TRAKYA DERNEK-

LERİ BİR ÜST KONSEY OLUŞTURMALIDIR-

LAR

Her yıl Yunanistan’a geliyorsunuz. Her sefer 

geldiğinizde memleketi nasıl görüyorsunuz?

Necati Aga: Bazın her yıl, bazen de iki yılda bir 

geliyorum. Çok mücadele ediyoruz gibi, ancak bir 

şey elde edemediğimizi gözlemliyorum. Neticede 

yine Türklük inkarı devam ediyor. Biz, bu konuda 

ne yapıyoruz. Milli kimliği savunmak için bilgiye 

dayalı birlikteliği oluşturmamız lazım. Bunun ol-

ması için önce ekonominin güçlendirilmesi gerekir. 

Buradaki Türkleri korumak için bütün kuruluşlar 

ve dernekler bir araya gelip bunları görüşmek la-

zımdır. Örneğin dünyadaki bütün Batı Trakya der-

nekleri bir üst konsey oluşturmalıdırlar. Sorunları-

mızı gerekirse BM’re getirelim. Geçtiğimiz yılarda 

Türkiye’deki derneklerden Musa Yurt Amerika’ya 

geldi. Sorunlarımızı, bilgimiz olmadığı için BM’le-

re götüremedik. Çünkü bilgilerimiz çok karışık ve 

bir üst konsey yok. Bütün dünyadaki dernekler 

senede en azından bir iki defa bir araya gelip fikir 

alışverişi yapmaları gerekmektedir. Bundan sonra 

ben göçün azalacağına inanıyorum. Neden? Genç-

ler kendileri için burada bir şeylerin yapılacağına 

inanmış olacaklar.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Necati Aga: Ben, yine mücadeleye devam ediyo-

rum. Çünkü dava kutsaldır. Birlikte olursak başa-

racağımıza inanıyorum.

Necati Aga

1957’de YUnanistan’ın Urlu köyünde doğdu. Ur-

lu’da okul olmadığından beş yaşında Yalımlı (Kop-

tero) köyüne yerleştiler. İlkokulu orada bitirdi. 

Daha sonra Yassıköy’de terzilik öğrenmeye baş-

ladı. Gemiciliğe başladı ve iki arkadaşıyla birlikte 

Amerika’da kaldı. Üniversite öğrencisi Dilan ve 

Ayberk adında iki çocuk babasıdır.

                                 22.08.2021, Gümülcine.
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Geleneklerimiz- Göreneklerimiz

1. Alantepe ağalar buluşması gerçekleşti

Kozlukebir Belediyesinin düzenlediği, 1. Alantepe Ağalar Buluşması 23 Ağustos 
2021  Pazartesi günü gerçekleşti.

Kozlukebir - Arriana Belediye Başkaı Rıdvan Ahmet yaptığı konuşmada ağalara teşekkür etti.

Yağlı güreşlerin ve  kültürel etkinliklerin düzenlen-

diği Alantepe mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik 

kapsamında, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 

Ahmet tarafından, 2000 yılından günümüze kadar 

Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinliklerinde 

Ağalık yapan kişilere  plaket takdim edildi.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Rodop Rüzgarı 

dergisi sahibi İbrahim Baltalı, etkinliğin tarihçesi-

ne değindi.

Süleyman Paşa komutasındaki Türk akıncıları 

1300 yılları başlarında Gelibolu’yu sallarla geçip 

batıya doğru ilerlerken bugün Yunanistan’ın Rodop 

ilinde yer alan Musacık köyündeki “Gemlik” denen 

yerde konakladıklarını, burada atların gemlerini 

indirip şenlikler düzenleyip güreş tuttuklarını ve 

elde ettikleri zaferleri bu şekilde kutladıklarını be-

lirten Baltalı, “Alantepe yağlı güreşleri 1939’ra ka-

dar Musacık köyünün yakınlarında bulunan Gemlik 

adlı bölgede ve Hemetli Çayı boyundaki düzlük-

lerde düzenlenmiştir. 1941’deki Bulgar işgali ve 

1946’da başlayan İç Savaş karışıklıkları nedeniyle 

bölge askeri alan ilan edilince, yağlı güreşler 1950 

yılında o zamanın Hemetli Nahiye Müdürü Nazif 

Emin tarafından  bugünkü Alantepe bölgesine 

taşınmıştır.” Görüşlerine yer veren Baltalı son 20 

yılın ağalarını ise şöyle  açıkladı:

1998 ve sonrası yıllardaki ağalar ise şöyle 

sıralanmaktadır:

    1998 - Ahmet Çelebi (Kuzüren). Aynı yıl bazı 

kişiler alternatif etkinlik düzenlemek istemişlerdir. 

Yine aynı yıl Hemetli Nahiyesi de etkinliği sürdür-

müştür.
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    1999 – Kayıtta olmayan bilgilere göre, 

              Yunanis tan ve Türkiye’de meydana 

              gelen depremler 

               sebebiyle etkinlik düzenlenmemiştir.

    2000 – Mehmet Akraba – (Kuzüren)

    2001 – İsmail Hüse Mustafa (Üşşekdere)

    2002 – Ahmet Çelebi (Kuzüren)

    2003 – Mehmet Akraba (Kuzüren)

    2004 – H. Babutçu (Musacık)

    2005 – Nazmi Çakır Ahmet (Keziren)

    2006 - Efraim Karamustafa (Hemetli)

    2007 – Osman Niyazi Hüseyin (Kozdere)

    2008 - Niyazi H. Pişka (Kulübeler)

    2009 – Nedim Selim (Üntren)

    2010 – Cemil Ahmet (Omurluköy)

    2011 – Ahmet Kır Hüseyin Aziz (Kuzüren)

    2012 - Ahmet Kır Hüseyin Aziz (Kuzüren)

    2013 – Emin Deli Hasan (Dündarlı)

    2014 – Halil Çavuş (Satıköy)

    2015 – Mümin Karabekir (Kıkızlağaç)

    2016 - Mümin Karabekir (Kıkızlağaç)

    2017 - Sabri Dallı (Kozdere)

    2018 – Hasan Hüseyin (Basırlıköy)

    2019 – Mehmet Ali Aga Hasan (Kalenderköy)

    2020 – Pandemi dolayısıyla düzenlenmedi.

    2021 – Pandemi dolayısıyla düzenlenmedi.

Rıdvan Ahmet ağalara teşekkür etti

Etkinliğin devamında, Kozlukebir Belediye Başkanı 

Rıdvan Ahmet, bu yıl da COVID-19 salgını nede-

niyle tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel 

Etkinliklerini gerçek-

leştiremediklerini 

ifade etti. Ancak bu 

etkinliğe farklı bir 

anlam katmak adına 

son 20 yılda Ağalık 

görevini yürüten kişi-

leri bir araya topladık-

larını belirten başkan 

Ahmet, önümüzdeki 

yıllarda yeni bir heye-

canla tarihi Alantepe 

Yağlı Güreşleri ve 

Kültürel Etkinliklerini 

devam ettirmek iste-

diklerini dile getirdi ve 

ağalara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Ağalara, Kozlukebir Belediyesi 

tarafından yemek ikram edildi. Etkinlik boyunca 

Ağalar, o günlerde yaşadıkları güzel ve nostalji 

dolu anılarını paylaştılar.

Son olarak Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 

Ahmet, 2000 yılından günümüze görev yapmış 

Ağalara birer plaket takdim etti ve hep birlikte 

birer hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ah-

met’in yanı sıra Kozlukebir Belediye Başkan Yar-

dımcıları İbrahim Şerif, Engin Ali, Güner Keçeci, 

Ali Haseki ve diğer belediye mensupları katıldı.

                                  Yayın tarihi:  23.08.2021
 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve 2000 yılından bu yana 
Alantepe’de ağalık yapanlar.
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Alantepe’nin hüznü

BAŞYAZI -2
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim 

BALTALI

Kozlukebir  Belediyesi geçtiğimiz günlerde son 20 
yılın Alantepe ağalarını toplayarak çok önemli bir 
etkinliğe imza attı. Umarız ki diğer yıllarda da bu 
tür buluşmalar yapılır da bu fedakar, kültürleri-
ne, gelenek ve göreneklerine düşkün insanlar da 
onurlandırılmış olur.  
Alantepe o gün sessiz, sakin bir hüzünle kaplıydı. 
Güreş alanı tamamen kurumuş, etraf bomboş ve 
bu sessizliği delen ise sadece rüzgar enerjisi per-
vanelerinin çıkardığı seslerdi. Böyle bir ortamda 
bulunup da etkilenmemek ve geçmişi hatırlama-
mak mümkün değildi.
Yanılmıyorsam 2003-2004 yıllarıydı. Alantepe 
Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri en şaşalı ve 
görkemli dönemini yaşıyordu. Sahaya  yaklaşık 
10 -12 bin kişi toplanmış, herkes heyecanla yağlı 
güreşlerin başlamasını bekliyordu. Bu sırada pro-
tokol konuşmaları başlamış ve Rodop Vali Yardım-
cısı Aris Yannakidis konuşmasına devam ediyordu. 
Tam bu sırada  T.C. Gümülcine Başkonsolosu Hü-

seyin Avni Botsalı gecikmeli olarak etkinlik alanına 
geldi. Bir karmaşa yaşandı. Botsalı’nın protokolde-
ki yerini alması beklenirken, o protokole giderek 
herkesi halkı selamlamaya davet etti. Bu davete 
Yannakidis dahil herkes katıldı. Botsalı’nın bu ha-
reketi daha sonra halk arasında çok  zekice bulun-
du ve  epey bir zaman konuşuldu.  
Yine 2001 yılının ağası ve aynı zamanda cazgırı da 
İsmail Hüse Mustafa idi. İsmail Hüse halkın nabzı-
nı tutmasını çok iyi biliyordu. Ağa sıfatıyla yaptığı 
konuşmada: “Batı Trakya Türk toplumuna yağlı 

Kırkpınar’ın efsane  Başpehlivanı Ahmet Taşçı o gün 
insanlarımıza çok mutlu anlar yaşatmıştı.

2001 yılında güreş alanına aslılan Türkçe - Yunanca 
pankart.

“Geçer geçer geçer bunlarda geçer”
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güreşlerin yanı sıra Türkiye’den Arif Şentürk’ü ve 
Sinan Özen’i getirdim. Yine Türkiye’den Ahmet 
Taşçı’yı ve Bulgaristan’dan güreşçileri getirdim. 
Bu görev bana tekrar verilirse bu panayırı ulus-
lararası düzeye çıkarmaya çalışacağım” sözleri 
hala hatırlanmaktadır. Halkı öyle bir  coştururdu 

ki Türkiye’nin Başcazgırı Pele Mehmet’i aratmaz-
dı. Bağırarak yerlere kadar eğilir ve Allah Allah 
sesleri çıkararak manilerini sıralar ve bu sırada da 
halk büyük bir neşe içinde olurdu. Hatta bir ke-
resinde bir tütün toplama makinesi icat etmiş ve 
yağlı güreşler başlamazdan önce gösteri yapmış, 
ancak ne hikmetse makine çalışmamıştı. Daha 
sonra geliştirdiği bu makinenin patentini aldığı ve 
dünyada bu türden yapılan üçüncü makine oldu-
ğu da belirtilmişti. Devamında da bu makinenin 
bir tütün şirketi tarafından satın alındığını bizzat 
kendisi söylemiştir.
2001 yılı unutulmazlarla doluydu. Dönemin Ro-
dop Valisi Stavropoulos ‘un yaptığı  şu konuşma, 
günümüzde barışı arayanlar için çok  değerli olsa 
gerek: “Bugün Alantepe barışın yolunu göster-
miştir. İnsanlar savaş istemiyor, yaşasın barış. Bu 
barışın sağlanması da arkadaşım İsmail’e aittir. 
Bugün burada Müslümanlar, Hıristiyanlar, Türk-
ler ve Bulgarlar beraberiz… Herkesin değerlerine 
saygılı olmalıyız…Ankara ve Atina’ya şu mesajı 
gönderiyoruz: “ Biz, barış için yaşamak istiyoruz, 
savaşlara da fazla para harcamak istemiyoruz…
Yaşasın Alantepe!””
O dönemde Kırkpınar’ın, hatta Türkiye’nin ve Bul-

garistan’ın en iyi güreşçileri Alantepe’ye  gelirler 
ve kıran kırana mücadeleler yaparlardı. Yine 2001 
yılındaki etkinliğe Türkiye’nin en iyi güreşçisi ve 
de Kırkpınar’da altın kemeri yıllarca kimseye kap-
tırmayan Ahmet Taşçı da gelmişti. Yaklaşık 10-12 
bin kişi toplanmış güreşlerin başlamasını bekli-
yorlardı. Bir ara bir nara sesi duyuldu ve ortaya 
dev gibi iki güreşçi çıktı ve  koşarak birbirlerinin 
üzerine yürüdüler. Tam sahanın ortasında çarpış-
tılar, her ikisi de havaya fırladı ve etrafta öyle bir 
kükreme sesi duyuldu ki insanlar adeta mest oldu 
ve müthiş bir alkış koptu. Bunlardan birinin Ahmet 
Taşçı olduğunu bugün gibi  hala hatırlıyorum.
Alantepe’de tabii ki müzik de vardı. Türk halk mü-
ziğinin sevilen sesi ve kendisi  Balkanlar’dan olan 
Arif Şentürk de 2001 yılında  etkinliğe katıldı. Onu 
sahaya 2001 yılı ağası İsmail Hüse Mustafa çıkar-
dı. Arif aga o gür ve Balkanlar’a has sesiyle insan-

larımızı öyle bir coşturdu ki anlatılamaz. O günler 
özlem ve duygu doluydu. Hele 2001 yılı hafızalar-
dan asla silinemez ve unutulamaz.   Belki de ya-
şadığımız en güzel günlerdi. Ne yazık ki pandemi 
dolayısıyla iki yıldır bu güzellikleri yaşayamıyoruz. 
Bizler ancak Füsun Onal’ın şarkısında söylediği 
sözlerle kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz:

Geçer geçer geçer bunlarda geçer
Üzme tatlı canını bunlarda geçer
Neler neler neler gördük biz
Neler çektik biz 

Başpehlivan Ahmet Taşçı ve Ağa İsmail Hüse Mustafa o 
gün Arif Şentürk’e eşlik etmişlerdi.

Arif Şentürk Alantepe’de müthiş bir konser vermiş ve  
halkımızı  coşturmuştu. 
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Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU

OKULLAR  AÇILDI  AMA…
(ÖĞRETMENİM DİNLER MİSİN?)

Aşık Veysel  bir şiirinde 
şöyle diyor: “ Dünyanın 
en zengin aklını gördüm,  
sermayesini sordum,  
dedi ki: okul”
Uzun bir yaz tatilinden 
sonra ilköğretime yeni 
başlayan öğrencilerin 
heyecanlı bakışları, ara 

sınıflardaki öğrencilerin yaz tatili nedeniyle uzun bir 
zaman sonra bir üst sınıfta tekrar buluşmanın ver-
diği apayrı bir hava ve anlamla, okulları birleştirilen 
öğrencilerin kendilerini farklı bir çevrede bulmanın 
getirdiği uyum problemleriyle, veliler ve azınlığımız 
için ise burukluk ve endişe ile karışık duygularla  
2021 – 2022 yeni eğitim  yılı başlamış bulunuyor. 
Tüm öğrencilerimiz  eğitim ve öğretim yılına huzur 
ve güven  içinde  başlamanın  coşku  ve heyecanını 
yaşamaktadırlar.  Hayırlı Olsun!
 Bilindiği gibi, okullarımız, 1923 yılında Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın  galip devletleriyle Türkiye 
arasında  imzalanan  Lozan Barış Antlaşması’nda, 
ülkemiz Yunanistan,  idaresine bırakılan Batı Trakya 
Müslüman Türk Azınlığı’nın  dil, din, ırk  ayırımı ya-
pılmaksızın  yaşam ve özgürlüklerinin  korunmasını, 
en başta eğitim ve kültürüne  özerklik  tanıyacağına  
taahhüt etmişti.  Ayrıca  söz konusu antlaşma hü-
kümlerinin  anayasa ve bütün kanunların  üzerinde 
olacağı , bunlara  aykırı  kanun  çıkarılamayacağı  da 
hükme bağlanmıştı.
 Azınlığımızın eğitim haklarının özel ve özerk-
liği söz konusu antlaşmada garanti altına alınmış 
olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi ülkemiz Yuna-
nistan, anlaşma ve protokollerin  lafzına ve ruhuna 
mütenasip yükümlülüklerini yıllara sârî olarak sis-
temli bir şekilde ihlal etmesi sonucu, azınlık eğitimi-
nin statüsü ve yönetim  esasları önemli değişiklere 
uğramış çelişkili ve anlaşmalarla  kurulan  hassas 
dengelere uymayan, son derece  karmaşık  bir mev-
zuat yumağı  ortaya çıkmıştır.

 Bu nedenle  günümüzdeki eğitim anlayışı 
hayata hazırlamak bir yana, hayatın gerçeklerin-
den  uzaklaşmaya  sebep oluyor. Eğitimin hayata 
hazırlama  işlevi kimsenin umurunda değil. Tüketim 
çağında  eğitim de tüketiliyor. Öğrenciler, veliler göz 
göre göre  oyalanıyor. Okullar göstermelik , öğret-
menler gösteren, öğrenciler de  gösterilen  birer 
nesne halini almıştır.  
 Oysa okullarımız   sorun  çözme yeri olma-
lıdır. Toplumun  ve bireyin  karşılaştığı  sorunlar  
araştırmacı ve yapılandırmacı  bir şekilde,  hayata 
dair bir tecrübe olarak  işlenmelidir.   
  Bu girişten sonra tekrar başa dönerek eği-
timimizle ilgili  bazı çarpıcı  konuları dile getirelim. 
Şöyle ki:
 Ülkemiz   Yunanistan’ın  Batı Trakya’yı ilhakı  
yıllarında (1920),  çalışır durumda  86 tane  azınlık 
ilkokulu  mevcuttu. 1922 ve 1924 yıllarında çıkarı-
lan yasalara istinaden  okul sayısı 305’e yükseldi.
 1920’lerde Batı Trakya’da  Osmanlı’dan 
miras çalışır durumda  olan  16  dînî Lise  (Medre-
se) vardı ki , bunlar idare-i Yunaniye’nin azizliğine 
maruz kalarak birer birer kapatıldılar, yok sayıldılar.
 Günümüzde sadece  adları kalan, tarihi 
medreselerin yerine, ülkemizde  hiçbir eğitim kuru-
mu ile  eşdeğer olmayan bir medrese 1949 yılın-
da Gümülcine’de tedrisata açılır.  Ferdası yıllarda 
da  İskeçe ili Şahin kasabasında ikinci bir medrese  
açılır. Bu arada  1952 yılında  Gümülcine’de Celâl 
Bayar orta ve lisesi açılır.
 Diğer taraftan  Osmanlı padişahı  II. Abdül-
hamit tarafından  1884 ‘te ortaokul olarak yaptırılan 
Gümülcine’de İdadiye okulu  tedrisatına devam 
ediyordu. Ancak bu okul, Bulgar işgalinde  bir süre 
kapalı kaldıktan sonra  1913’lerde tekrar eğitime 
başlamıştır.    
 1950’lere gelindiğinde 20 Nisan 1951 yılında 
Yunanistan – Türkiye arasında bir “Kültür Anlaşma-
sı” imzalandı.  Söz konusu anlaşmanın imzalanma-
sından sonra  iki ülke arasındaki  ilişkiler  o denli 
iyileşmişti  ki ülkemiz bu anlaşma ile  yetinmeyip 
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1954 yılında  eğitimimiz konuları üzerine  yeni bir 
yasa çıkarmıştır. Çıkarılan ve “Mareşal Papagos  Ka-
nunu” diye anılan  3065/ 1954  sayı ve tarihli yasa 
ile  Yunanistan’da  ilk ve son olarak  “Türk İlkokulla-
rı” deyimi kullanılmıştır.    
 Akabinde Trakya Genel Valisi  G. Fessopulos, 
bahse konu kanunun uygulanması için azınlık okulla-
rına A.1043 / 17 – 12 – 1954 sayılı kararını gönder-
miştir. Genel Vali, azınlık okullarındaki  tabelaların 
derhal değiştirilmesini “MÜSÜLMANİKON  SHOLİON” 
yerine  “TURKİKON SHOLİON”  yazılması için  ikinci 
bir genelge göndermişti.
 Ne var ki, 21 Nisan 1967 Albaylar Cuntası, 
Batı Trakya’da milli bir azınlığın  bulunmadığını, Lo-
zan Antlaşması’na göre  azınlığın “Müslüman Azınlı-
ğı”  olduğunu ileri sürerek  Genel Vali Fessopulos’un 
kararının geçerliliğini iptal etmiş ve 1109 sayılı ka-
nuna istinaden “Türk” ibaresinin yazılı olduğu  bütün 
okul tabelaları indirilerek yerlerine  “Musulmanikon 
-  M/KON “ ibaresi yazılı  tabelalar asılmıştı.
 Hele son yıllarda  özellikle ilköğretim konu-
sunda  endişe verici olumsuzluklar  yaşanmaktadır.  
Azınlık bireyleri okullarımızın çağdaş birer bilim yu-
vası  olmasını talep ederken ilgili mahalli makamlar, 
yıllardır azınlık çocuklarının milli ve dini kültürümüzle 
yetişmesini önlemeye  yönelik uygulamalarına ek 
olarak, 2007 – 2008  öğretim yılından itibaren anao-
kulları zorunlu hale getirilirken mahalli makamlar,  
mülkiyeti azınlığımıza  ait olmak üzere, Türk azınlı-
ğın  yoğun olarak bulunduğu yerleşim birimlerinde  
anadilde anaokulları açılmasını engellemektedir.
 İdari reform çalışmaları kapsamında , eko-
nomik  krizden dolayı Yunanistan genelinde  öğren-
cisi azalmış devlet okullarını  kapatma / birleştirme  
programına, benzer durumdaki  azınlık ilkokullarının 
da  özel ve özerkliği  göz ardı edilerek  dahil edil-
mesi düşündürücüdür. Bu  endişe  verici  uygula-
ma, toplumumuzu  son  derece  rahatsız  etmiştir.  
Çünkü,  bizim  okullarımız  özel  ve  özerkliği  olan  
okullardır. Yunanistan  ulusal  eğitim  sistemi  için-
deki  ilköğretim  okullarıyla  herhangi  bir  paralelliği  
bulunmamaktadır.  Okullarımızın  kapatma / birleş-
tirme  yönüne  gidilmesi,    Lozan  Antlaşması’nın  
ilgili    hükümlerine  olduğu  kadar,   Türkiye-Yuna-
nistan ikili  anlaşma  ve  protokollerin  hükümlerine  

ve  bugün  genel  kabul  gören  insan  hakları  ile  
hukuk  devleti  ilkelerine   de   aykırıdır.               
Ülkemiz  Yunanistan’ın  ulusal  eğitim  sistemi  için-
deki  ilköğretim  okullarıyla  hiçbir  paralelliği  bulun-
mayan  okullarımıza  karşı  hiçbir  esneklik  sergi-
lenmemesi   ve bugüne kadar malûm gerekçelerle 
kapatılan azınlık ilkokul  sayısı  hayli kabarmıştır.  
 Ancak ne yazıktır ki azınlığımıza karşı devlet 
politikası  çizgisinde  hareket  eden Atina hükümet-
leri,  toplumumuzu  potansiyel bir tehdit ve tehlike  
olarak değerlendirmişler ve bu çerçevede  şekillen-
dirdikleri azınlık politikalarıyla  toplumumuza kendi 
vatandaşları gibi muamele etmemişler   ve azınlığı-
mızı  yüzyıllardır  üzerinde yaşadığı bu topraklardan  
söküp atmak için  akla – hayâle gelmeyen sistema-
tik baskılar  uygulamışlar, “Azınlık haklarımız”  maa-
lesef görmezden  gelinmiş – gelinmektedir. 
 Söz konusu baskılar neticesinde çeşitli dö-
nemlerde pek çok soydaşımız ekonomik ve siyasal 
baskılar  sonucu mal varlığını  bir yolunu bulup elden 
çıkararak, Türkiye  veya Avrupa’nın  herhangi bir  
ülkesine  işçi olarak  göç etmek zorunda kalmışlardır. 
Eğitim sistemimizin dibe vurduğunu bilmeyenimiz, 
şikâyet etmeyenimiz yok gibi! Öğrencilerimiz her 
açıdan  lime lime  dökülüyorlar. 
 Her fırsatta demokrasiye, hukukun üstünlü-
ğüne, insan hak  ve özgürlüklerine saygılı olduğunu 
ifade eden  Avrupa Birliği üyesi  ülkemiz Yunanistan 
, anlaşma ve protokollerin lafzına ve ruhuna  müte-
nasip  yükümlülüklerini yıllar içinde sistemli bir şe-
kilde ihlal etmesi sonucu,  azınlık eğitiminin  statüsü  
ve yönetim esasları önemli değişikliklere  uğramış, 
kendi içinde çelişkili ve son derece  karmaşık bir 
mevzuat yumağı  ortaya çıkmıştır. Bugünkü haliyle  
azınlık eğitim sistemi, azınlıkla  devlet arasındaki 
bağları gerginleştiren ve güvensizliği tetikleyen bir 
hale  gelmiştir. 
 Bu noktada uygulamadaki mevzuatı detaylı 
bir şekilde yazmak bilineni tekrarlamaktan başka 
bir şey olmadığından yazmayacağım. Ancak şunları 
belirtmek isterim:
 İki bin yirmi iki  yılının eşiğinde dünyamız 

önemli değişmelere sahne olmaktadır. “Bilimsel 

ve Teknolojik Devrim Çağı”  diyebileceğimiz  bu 

çağ,  tüm dünyayı ve toplumları köklü bir biçimde 
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değiştirmekte,  bilgi ve teknoloji toplumu olma 
yolunda başlatılan amansız yarış, giderek artan bir 
hızla  sürdürülmektedir. Bu gelişmeler haliyle, eği-
tim sistemimizi de etkilemeye devam etmektedir.
 Bu nedenle çocuklarımızı ekonomik,  sosyal 
ve kültürel açıdan destekleyici, eğitici ve yönlendi-
rici önlemlerin, azınlığımızın yapısına uygun  şart-
lar içinde  tutarlı olarak  ele alınması  zorunludur. 
Öğretmenlerimiz bu konuda (imkânları ölçüsünde 
) gerekli çalışmaları yapmaları 
elzemdir. Çünkü, aklı geliştiren, kullanılmasını  
öğreten  bilgilerle zenginleştiren okuldur. Okul, bir 
eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yetiştirildiği 
yerdir.  
 Okul eğitim ve öğretim yuvası olarak, çe-
şitli bilgiler verir, beceriler kazandırır. Ayrıca okul, 
toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, kurallara 
uymayı  da öğretir. Okula gitmek, ondan
yararlanmak insan hayatında  çok önemli bir 
aşamadır. İnsan var olduğundan beri, yeni şeyler 
öğrenmek ve bilgiye sahip olmak ister. Gelişmiş 
toplumlarda bilgi, güç ve otoritedir.
 Okul, hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça 
önemli yer tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat 
standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi 
yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı 
zamanda toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin 
nasıl olacağının, bireysel ve toplumsal sorumlu-

luklarının neler olacağının, hizmet ettiği toplumun 
maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere ak-
tarır ve davranış haline getirir. Öğrencilerimizin  
milli, ahlaki, insani, manevi, ve kültürel değerle-
rini yaşayan, koruyan, geliştiren bireyler olarak 
yetiştirilmesi hususu hayati önem arz etmektedir..                    
Ünlü Fransız romancısı  Victor Hugo derki: “okul 
uygarlığın geliştiği yerdir”.
 Eğitim – öğretim insanın doğumundan ölü-
müne kadar süren, sürmesi gereken  bir süreçtir.  
İnsan öğrenme yeteneği sınırsız olan, sürekli bilgi-
lenen, değişen, gelişen ve yenilenen bir varlıktır.
 Eğitim ve öğretim  sürekli olarak yenilen-
meyi, gelişmeyi, değişime açık  olmayı, çalışma-
yı  zorunlu  kılan  dinamik   bir alandır  ve  hayat 
boyu  devam etmektedir. Eğitim,  hem  kişinin,  
hem  toplumunun,  hem  de  devletin  geleceğini  
kurduğu  için  üzerinde  hassasiyetle  durulması  
gereken  önemli  bir  iştir.
 Özetin özeti:   Eğitim, sadece bilginin ez-
berletilmesi değil, bilgiye ulaşacak aklın ve dü-
şünceleri  hayata geçirecek iradenin  eğitilmesidir. 
Eğitimde  sözün bittiği yerdeyiz…   
 Bu duygu ve düşüncelerle  2021 – 2022  
eğitim – öğretim yılının verimli  geçmesini  te-
menni eder,  sevgi, saygı ve başarı dileklerimi  
sunarım.                                                        

Mehmet Geveli vefat etti

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin 

eski başkanlarından Mehmet Geveli 

vefat etti.

Geveli’nin Gümülcine’deki kendi 

evinde vefat ettiği belrtilirken son dö-

nemde bazı sağlık sorunları yaşadığı 

ifade edildi. Geveli’nin 31 Ağustos 

Salı günü erken saatlerde hayata 

gözlerini yumduğu bildirildi.

Geveli, 1960 yılında bir dönem Gümülcine Türk 

Gençler Biriliği başkanlığı görevini yürüttü. Uzun 

yıllar Gümülcine Yeni Camii yaķın-

larında Ermu sokağındaki işyerinde 

esnaflık yapan Mehmet Geveli şehrin 

en çok tanınan esnaflarından biriydi. 

Disiplinli kişiliğiyle bilinen Geveli, 84 

yaşındaydi.

Mustafa ve Ediz adında iki çocuk 

babası olan Mehmet Geveli, Ferişte 

Geveli ile evliydi.

Geveli, 1 Eylül Çarşamba günü Gü-

mülcine Kahveci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yayın tarihi: 01.09.2021

Haber
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KAYINÇUKUR KATLİAMI

1922’de  cereyan etmiş bir olay. Dile kolay tam 
99 yıl önce. O yıllarda memleketin ve memleket-
lerin her yerinde hırsızlık ve kabadayılık olayları 
kol geziyordu. Kısacası bileğine güvenen bu işlere 
girişiyordu.
Kirazlı köyünün Kayınçukur Mahallesinde de buna 
benzer bir olay  cereyan etmiştir. Mollaoğlu Hasan, 
keçi sürüsü çok büyük olan bir zat.  Yusuf Kahya 
adında biri beliriyor, silahlı olarak geliyor. Sürüden 
30-40 hayvanı bölüyor ve alıp götürüyor. Silahlı 
çatışma  riski olduğundan mal sahipleri  arkadan  
takip etmiyorlar. Kuruçay’daki Kemer Köprü’yü 
geçtikten sonra artık hayvanları da kurtarmak 
mümkün olmuyor. 
Bu arada Yusuf Kâhya da evlenme planları yap-
maktadır. Çok para temin etmek için de hayvanları 
İskeçe pazarında satılığa çıkarmıştı. Ucuz fiyata 
sattığı için malların satımı kolay oluyor. Yusuf Kâh-
ya, bunu birkaç defa tekrarlamış. Ancak, Mollaoğ-
lu Hasan’ın,  Recep adında sürü sahibi bir  akra-
bası, bu kişiyle, yani Yusuf Kâhya ile  görüşüyor. 
Aralarında bir dostluk kuruluyor. Bunun üzerine 
baba oğul Molla oğulları Recep’in üzerine bir baskı 
kuruyorlar. Ve, diyorlar ki, sen bu adamı kulübene 
davet edeceksin. Dikençukur denen yerdeki kulü-
bene getireceksin ve Yusuf Kâhya  geldiği zaman 
da bize bir sinyal vereceksin. Biz, gelip adamı 
yakalayacağız. 
Yusuf Kâhya, Recep’in kulübesine geldiğinde hal 
hatır soruluyor. Silahını bir kenara dayıyor.  Kulübe 
sahibi “Ne güzel silahın varmış, bir el ateş edebi-
lir miyim”, deyince o da tamam cevabını veriyor. 
Ev sahibi kulübenin dışına çıkıp bir el ateş ediyor. 
Silahın sesi gecenin sessizliğinde dağlarda yankı-
lanıyor. Ancak bu silah sesi aynı zamanda Yusuf 
Kâhya’nın geldiğinin de işaretiydi. Silahı  kendi 
yakınına  bırakıyor. Adamlar geliyor, onu bastırıp 
bağlıyorlar, götürüyorlar ve öldürüyorlar.  Ora-
dan tahminen 20-30 km. mesafedeki Kozlardere 
köyünün  başındaki Kuduzdeğirmenleri adlı yere 
indiriyorlar ve orada bir yere taşların arasına gö-

müyorlar. O bölgedeki çobanlar taşların altında bir 
insan ölüsünün olduğunu anlıyorlar. O zamanlar 
Yusuf Kâhya’nın da arandığını herkes bilmekteydi. 
Bu olsa olsa Yusuf Kâhya’dır, deniyor.

Söylentiye  göre, dost olacak olan Recep, maktü-
lün İstanbul’da imal edilmiş  Sergisof marka gü-
müş köstekli cep  saatini almış ve kullanıyormuş. 
Bir söylentiye göre de  Gümülcine’de bir dükkanda 
birileri bu saati  Recep’te görmüş, gümüş kös-
teğinden tanımış ve bilgiyi sağa sola yaymışlar. 
Yusuf Kahya’nın yakınları Recep’e  haber gönde-
riyorlar ve diyorlar ki: “Sergisof saatinin gümüş 
kösteğini hem salla, hem de bunun hesabını nasıl 
vereceğini düşün”. Kısacası  Recep’i tehdit ediyor-
lar. Ancak Recep tehdidi pek önemsemiyor. 

Molla oğulları bu adamı öldürmeye karar verir-
ken, köydeki yaşlı bir zata danışmışlar ve konu 
hakkında ne düşündüğünü sormuşlar. Yaşlı adam 
da “köyün başına büyük iş açarsınız”, demiş. Yaşlı 
adamı dinlemiyorlar. Ve bu işi bitiriyorlar. Adamın 
intikamını almak hedeflenirken, bu köydeki insan-
ların bu işi yaptığına kanaat getiriyorlar. İntikam 
kararı alıyorlar. Bu işlere gözü pek  insanlardan üç 
beş kişi buluyorlar. Rivayete göre de o zaman bu 
olaya  Ermenilerin de  karıştığı söylenmekteydi. 
1915’te Anadolu’da yapılan  bazı olaylardan  etki-
lenen Ermenilerin Türk köylerinden intikam alma 
gibi bir niyetleri olduğu da yine anlatılmaktaydı.  
Bunu fırsat bilip  onlar da bu gözü pek insanların 
arasına katılıyorlar. 

Katiller birkaç gün öncesinden köyün civarına 
yerleşiyorlar. İnsanların günlük işlerinde nerelerde 
bulunduklarını gözetliyorlar. Yine nerede toplan-
maları gerektiğini planlıyorlar.  Güya hayvanları 
yazma yeri olarak da köyün okulu seçiliyor.
Bir gün ikindi vakti, hayvanları yazmak bahanesiy-
le köye iki kişi gönderiyorlar. İlk önce onları karşı-
layanlar arasında Yusuf Kahya cinayetini işleyenler 

Tarihimizden acı olaylar
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de rastgele bulunmuştur.  Recep, “Hasan Ağa, bu 
adamlar benim hoşuma gitmedi.”, diyor. Hasan 
Ağa inanmak istemiyor. Hasan Ağa kahve dü-
zenlerini topluyor ve gidip onlara  kahve yapıyor.  
Köye gelen yabancılar diyorlar ki, “Akşam olsun, 
işte güçte olan insanlar da toplansın, ondan sonra 
hayvanları yazarız”.  Akşam karanlığı basınca, 
Diğerleri de etraftan yavaş yavaş okula yaklaşı-
yorlar. Mescit ve okul aynı çatı altında yan yanadır. 
Silahlı adamlar  kapıya  dikildiklerinde Recep ve 
Hasan Ağa  işi anlıyorlar. Recep, gaz lambasına  
yumruk vuruyor ve etraf karanlığa bürününce, 
karanlıktan  faydalanıp kaçmak istiyorlar, ancak 
olmuyor. Katiller kendi ışıklarını kullanarak, ilk 
önce orada olanları bağladıktan sonra, kadınları ve 
okula gelmemiş olan insanların evlerini dolaşmaya 
başlıyorlar. Yaşlı adamın da evine gidiyorlar. Evde 
gelini varmış. “Gelin yeni geldi, sert davranmayın  
korkar”, demiş yaşlı adam  Türkçe olarak. Ancak 
onların içinden biri Türkçe biliyormuş. “Ha öyle 
mi. Sen neredensin kızım”, demiş. Kadın, “filan 
köyden filanın kızıyım” deyince eşkıyalar grubu-
nun başkanı durumunda olduğu anlaşılan, diğer-
lerine, “genç kadını bağlamayın”, dediğinde yaşlı 
adam kendi kendine, “içlerinde bizi tanıyanlar var” 
düşüncesiyle rahatlamış. Okula götürüldüklerinde 
yaşlı adam geliniyle beraber kadınların toplandığı 
mescide girmiş ve korkudan ağlayan kadınlara, 
“korkmayın içlerinde tanıdık insan var” deyin-
ce, bu sözü duyan eşkıyalardan biri hemen iki el 
ateşle yaşlı adamın hayatına son veriyor. Dışarıya 
silah sesleri duyulmasın diye kapalı kapılar ardın-
da tabancalı katliamlar başlıyor. 

Bir nine  kucağında torunu olduğu halde  bacanın 
içine girmiş ve yaralanmadan hem kedini hem de 
çocuğunu kurtarmış. Bazılarının üzerine gaz döküp 
yakmışlar; bazıların saçları, bazılarının kulakları 
yanmış. Yarı geceye kadar devam eden katliamda 
17 kişi şehit edilmiştir. Katiller yarı  geceden sonra 
oradan çekilmişler.  Daha önceden evden kaçan 
Hasan Ağa’nın çocukları ve kaçan birkaç kişi olayı  
duyuyorlar, fakat yapacak bir şey yoktur.  Daha 
sonra oraya gelip katliamı görüyorlar. Sabah 

oluyor. Yalnız olaydan bir gün önce Türkiye firari-
lerinden Ramiz adındaki Çerkez orman korucusu 
Koyundere köyünde, durduk yerde havaya ateş 
etmiş. “Ramiz efendi, nedir bu silah ateşlemesi”, 
diye sorulduğunda, “Yarın anlarsınız”, demiştir. Ne 
demek istediğini  ve bir katliam olacağını kimse 
yorumlayamamış.  Daha sonra olay mahalline 
gelen şık giyimli Türkçe konuşan kibar insanlar 
incelemeler yapmıştır. 

Tahmin edildiğine göre bu olay 18 Mayıs 1922 
Cuma akşamı yaşanmıştır. Olayı incelemeye gelen 
birkaç kibar kişi katliamdan kurtulan bazı yaralıları 
Gümülcine’ye götürmüşler ve kendilerine gösteri-
len  bazı insanları tanıyıp tanımadıklarını anlamak 
için “bunlar mıydı”, diyerek sorular sormuşlardır. 
Görgü tanığı olarak iki tane kadın var; biri Hasan 
Ağa’nın eşi yaşlı kadın ve diğer bir başkası. Birisi 
bunlardı diyor ve diğer birisi de değildi, demiş-
tir. Bunlardı diyen ise başına gaz dökülüp yakılan 
kadınmış. Kadın, “Bunlar benim başımda bu kadar 
zaman durdular, ben onları nasıl tanımam, diğer 
kadın nasıl tanır”, demişse de kadınların söyledik-
lerinden bir sonuca ulaşılamamıştır.
Doğrulanmayan söylentiye göre katillerin bir kısmı 
Kavala’da idam edilmiştir. 
O zamanın 1922 yılı Gümülcine müftüsü olayı in-
celemiş ve bu insanların şehit olduğuna dair fetva 
vermiştir. Bir manga Yunan  askeri  bölgeye çıkmış 
ve cenazeler Kayınçukur köyü yakınında ayrı bir 
yerde kazılan mezarlara defnedilmişlerdir. Cenaze-
ler kalkarken askerler havaya ateş etmişlerdir. 

Bu olaydan sonra da bu köy insanlarına birer 
Fransız marka martin silah verilmiştir.  Köylüler 
uzun süre bu silahları kullanmışlardır.

Kavala söylentisinin ne kadar doğru olduğu bilin-
miyor. Gümülcine mahkeme zabıtlarından aramak 
isteyenler olmuş, fakat bilgi verilmemiştir. 
99 sene evvel  cereyan etmiş feci bir olayın özeti 
budur. 



Rodop Rüzgârı - 16

Saatlerini doyasıya harca-
dığım sabahlar. Ömrüme ait her şeyi sunan köylü 
kadınları, elleri toprak nasırlı çocuklar... Sokala-
rında kaybolup her şeyi alıp fileme doldurduğum 
renkler, siyah beyazdan kurtulup renk cümbüşüne 
bulaşan yazgım, alın terinden alın terine karışan 
üç beş kuruşum... Üç beş kuruşum yetecek mi dü-
şünürken, kucaklıyor beni Hızır bereketi. Helalim 
başka helallerle buluşmaya hazırlanıyor bu sabah. 
Mutluluğumuz çocuksu ve samimi. Heyecanlıyız. 
Hepsini alıp evime götürüyorum. Bahtım zembi-
limden daha ağır. O yüzden bir çırpıda kolayca 
yükleniyoruz onca yükü. Hiç de ağır gelmiyor 
taşıdıklarım. Benden de bişey alın diyen toprağın 
insanlarının hiçbirini reddedemiyorum. Biliyorum 
ki onlar da hepsi emeğiyle, tırnağıyla kazıyarak 
gelmişler buralara. Onları da evlerinde bir insan 
bekliyor. Beni de güzel bir ana yüreği. Babamı arı-
yorum böyle pazarlarda, o da toprağın çocuğuy-
du. Yaşamaya inat, yetmişine inat, toprakla haşır 
neşirdi. Toprağın çocuğuydu babam, giderayak, 
ölümüne inat, kimseye ödün vermemeye inat, 
çalıştı. Çalıştı yaşadım diyebilmek için! Ve ancak 
yetmişine yakın yaşadı hayatını babam, hayatı ki, 
hiçbir şey beklemeden ondan. 
Sizin de hayattan beklemedikleriniz oldu mu hiç?
 Babam da, ben de öyle yaşadık.
 Beklemeden yaşayınca daha mutlu oluyor insan. 
Hayatın ve şimdi mevsimin sunduklarını karşıla-
maya çıkıyoruz. Beklemeden.
O yüzden ben hep pazarlardayım. Beklentisiz. O 

haftanın pazarı ne sunacaksa. Bir şeyler almak, 
daha çok şeyler verebilmek için.
 Hep de öyleydi...
Sol memesinin altında helali saklayan köylü anala-
rın, göğsündeki cepkeninde emeğe bulaşmış am-
caların para üstünü toplamaya koşuyorum şimdi. 
İnsan emeğini sömüren kapitalist anlayışa inat, 
pazarlarda köylülerimle dayanışmaya geçiyorum. 
Ben üç beş kuruşumla, onlar da güzel ürünleriy-
le kucaklıyoruz birbirimizi. Daha güçlüyüz böyle 
sabahlarda. Bütün renkleri sunuyorlar ömrüme, 
ömürüm köylü insanı sayesinde daha bereketli. 
Öpüyorum alnından üçünün:
-Ben dahil, yıllardır yazgısıyla oynanan insanımın, 
-ömrümüze renkleri ancak pazarlarda sunabilen 
güzel kalplerin 
-ve emeği üç beş kuruşla pazarlarda onurlandıran 
vatandaşın.
Esnaf yürekli pazar ahalisini ve bereketi  alnından 
öpüyorum! 
Yalnızlığımız bitiyor, kalabalığız böyle sabahlar. Ve 
biliyorum ki kimse kimsenin rıskına göz dikmeye-
cek, ekmeğinden emeğinden kesmeyecek, aksine 
herkes herkese bol rızık sunacak. Tutup elinden 
kaldıracak herkes herkesi. Herkes herkesi! Herkes 
herkesi!
Umutlanıyorum ülkem adına. Üretim adına tek 
umutlandığım yerler zaten buraları. Yoksa de-
mokrasiyi ve “avm” tüketim kültürünü getirerek, 
üretimi götürdüler çoktan buralardan. 
O yüzden azcık mutlu olmamak elde değil böyle 

Balkanlardan...
Hoşgeldin en sevdiğim dönem:

Eylül ve Ekim pazarları!
Taner GÜÇLÜTÜRK

KOSOVA
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şeyler adına.
Hoşgeldin en sevdi-
ğim dönem!
Hoşgeldin ömrüme 
bütün renkleri sunan 
Eylül ve Ekim pazar-
ları! Hoşgeldin insa-
nın insan yüreğine 
dokunduğu, merha-
metin merhamete 
değdiği, anlayışın, 
karşılıklı dayanışma-
nın alışveriş buluşma-
ları. Hoşgeldin!

(Not: Prizren’de çarşı 
halk pazarları Çar-
şamba günleri kuru-
luyor.)

Daha onca yazılası 
şey var, fakat pazar 
bitmeden, koşup 
gecikmemeliyim. 
Çünkü insan hayatın-
da bir defa bir şeye 
gecikince, artık sonra 
her şeye gecikmeye 
başlıyor. Bu sabah ol-
duğu gibi. Saat 10.30 
olmuş. Biraz sonra 
pazar bitecek. Ve ben 
hâlâ yazıp düzeltiyo-
rum. 
Gecikmeyin! Ömrü-
nüze de, güzel Eylül 
- Ekim pazarlarına 
da... Güzel insanlar 
olarak büyük alışveriş 
merkezlerinde de-
ğil, renkli pazarlarda 
buluşalım. Mevsimin, 
insanlığın keyfini 
insan duraklarında 
çıkaralım!
         facebook.com/gcltrktnr

...Verdiğin bir hakkın sendeki hak olmaktan çıktığı-

nı biliyoruz, biliyorsun, niye serzenişte bulunuyor-

sun?

O (yönetim) zaten vermeyecek onu yani.

Neden imzaladın?

Ama büyük bir işgüzarlık olarak (100) yüz yıllık bir 

hakkımız veya daha bizim burada var olduğumuz, 

var olduğumuz müddetçe var olabilecek hakkımız 

bu şekilde yok olmuş oldu.

Şimdi ise her sene (5 - 10 /5 - 10) beş on - beş on 

diyerekten bu senenin eğitim yılı başına kadar yak-

laşık (75) yetmiş beş civarında okul bu (2011) iki 

bin on bir’ den beri tamamen öğrenci azlığı, öğrenci 
Selahattin KESİT

Batı Trakya 

Türkleri 

Eğitimi-10

yetersizliği gerekçesiyle kapatıldı.

Bu tarihe kadar (180) yüz seksen olan okullarımız (150) yüz elli’ye, (150) yüz 

elli’den (70) yetmiş’e, şu anda o civarda seyrediyor ve bu süreç devam ede-

cek.

E tabi bu niye böyle devam edecek?

Şunun için devam edecek.

Yönetim hiçbir zaman planından vazgeçmedi ve iyi niyetle yaklaşmıyor.

Neden yaklaşmıyor?

Anaokullarındaki taleplerimiz şudur: Kelimenin adı üzerinde zaten ana dilinin 

okuludur ve bunu resmi olarak, yasal olarak ilk okul öncesi mecburi kılan dev-

let bize şunu diyor.

Devletin açtığı ana okullarına çocuklarınızı göndereceksiniz. E tamam. Bize şu 

yetkiyi ver. Yani ilk okullar statüsünde anaokulları açıver. (2) iki dilde, çift dilde 

olsunlar. Bizde bu işe bu şekil devam edelim.

Hayır, diyor.

Devletin dili tektir. Yani buradaki devlet adına konuşan devlet birimleridir.

Elbette ki devletin çok muteber bürokratları, demokrat devlet büyükleri mev-

cut ama, biliyorsunuz bir çok işi mutfaktaki aşçı hazırlar, lokantanın sahibi sa-

dece misafirleri ağırlar. Yani yemeğin lezzeti, eksiği, fazlası mutfaktaki aşçıdan 

başlar. Devletin en alt biriminden başlar bazı noktalar.

İşte burada bize buna da hayır deniliyor. Hiçbir şekilde bu makul talebe olumlu 

bir cevap verilmiyor, müspet yaklaşılmıyor.

Tabiki ya. N’olacak.

Elbette ki bu çocuğun ihtiyacı var zaten buna.

Yani (5) beş yaşında bir çocuk, anadiline elbette ihtiyacı var.

Buna ihtiyacı vardır.

Bu dahi değerlendirilmeye tabi tutulmuyor...
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“Trakya Tehdit Altında” kitabı Türkiye’de de yayınlandı

Yunanlı yazar Hristos İliadis’in 
kaleme aldığı “Trakya Tehdit 
Altında” Gizli Yazışmalar Tür-
kiye Stratejisi - Gizli Politikalar 
- Azınlık Grupları isimli Yunanca 
kitabın Türkçe çevirisi Trakya 
Üniversitesi Balkan Araştırma 
Enstitüsü tarafından yayınlandı.

Trakya Üniversitesi Balkan 
Araştırma Enstitüsü Yayınla-
rı’ndan Hristos İliadis’in kaleme 
aldığı “Trakya Tehdit Altında” 
Gizli Yazışmalar Türkiye Stra-
tejisi - Gizli Politikalar - Azınlık 
Grupları isimli Yunanca kitabın 
Lale Alatlı tarafından Türkçe 
çevirisi yayınlanmıştır. Kitabın 
Yunanistan baskısı Batı Trakya Azınlığı Kültür ve 
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından 2019 yılında ya-
pılmıştır. Kitabın özgün adı <<Η Θράκη απειλείται>> 
Απόρρητη αλληλογραφία Τουρκική στρατηγική 
– Μυστική πολιτική – Μειονοτικές ομάδες şeklinde-
dir ve Vivliorama Yayınevi tarafından 2018 yılında 
Atina’da yayına sunulmuştur.
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Ya-
yını olan anılan kitap çalışması Giriş ve Sonuç kısmı 
dışında beş bölümden oluşmaktadır. Kitabın Giriş 
kısmında “Trakya Azınlığı Olgusunun Anlamlandırıl-
ması” başlığı altında literatür taraması ve kuramsal 
çerçeve hakkında bilgiler verilmiştir. “19. Yüzyıl ile 
II. Dünya Savaşı Arası Dönemde Trakya” başlığı 
ile Birinci Bölümde Batı Trakya’da Osmanlı’nın son 
döneminden II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar 
olan süreçte Batı Trakya Türk Azınlığı’nın tarihi ve 
durumu değerlendirilmiştir.
“Savaş Sonrası Ulusal Rekabetler ve Beklentiler: 
1945-1949 Dönemi” şeklindeki İkinci Bölümde ise 
Azınlığın mevcut durumu, Yunan devletinin Azınlık 
üzerinde kontrolü, Azınlık Eğitimi gibi konular kale-
me alınmıştır.
Üçüncü Bölümde “Azınlık ve Türk-Yunan Dostluğu, 

1949-1955: Anlaşmazlıklar 
ve Çelişkiler” başlığı altında 
Türk-Yunan ilişkilerinin Batı 
Trakya Türk Azınlığı’na yan-
sıması, Azınlık Eğitimi’ndeki 
gelişmeler ve Batı Trakya Türk 
Azınlığı ile Yunan Devleti ara-
sındaki anlaşmazlık ve çelişkiler 
ifade edilmiştir.
Kitabın Dördüncü Bölümünde 
“6-7 Eylül Olayları ve Trak-
ya’daki Bilinmeyen Sonuçları” 
başlığıyla Yunan Devleti’nin 
İstanbul’da meydana gelen 
olaylar sonrası Batı Trakya Türk 
Azınlığı’na yönelik politika deği-
şikliğine gitmesi ve Yunanistan 
tarafından Azınlığın yeniden 

adlandırılması anlatılmıştır.
“Trakya Koordinasyon Konseyinin En Önemli Durağı” 
ile beşinci bölümde ise anılan Konseyin kuruluşu, 
amaçları, Azınlık Eğitimi, bölgede uygulanan nüfus 
ve toprak politikaları gibi konular hakkında bilgilere 
yer verilmiştir.
Son olarak “Zaman İçerisinde Dâhil Etme ve Hariç 
Tutma Politikaları” başlığı ile de çalışmanın sonuç 
bölümünde ise yazar Yunan Devleti’nin Batı Trakya 
Türk Azınlığı’na yönelik zaman içerisindeki politika 
değişikliklerini değerlendirmiştir.
İliadis’in bu kitap çalışmasının en önemli özelliği 
Yunan devletinin Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya 
Türk Azınlığı’na yönelik eğitim politikalarının Kavala 
Devlet Genel Arşivi ve Yabancı ve Azınlık Okulları 
Başmüfettişliği arşivlerinde bulunan gizliliği kaldı-
rılmış belgeler kullanılarak yazılmış olmasıdır. Yazar 
bu arşiv belgelerini Yunanistan Trakya Koordinasyon 
Konseyi gizli toplantı tutanaklarından, Yunan Dı-
şişleri Bakanlığı, Yunan Milli Eğitim Bakanlığı, yerel 
azınlık okulları müfettişleri, Trakya Genel İdaresi, 
Gümülcine (Komotini) Emniyet birimi gibi çeşitli kay-
naklardan temin ettiğini belirtmiştir. 
https://bae.trakya.edu.tr/news/balkan-arastirma-enstitu-
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Batı Trakya’da İnsan Haklarının İzdüşümü

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Yunanistan’da Türk Azınlığın hakları (Müslü-
man Azınlık olarak) Lozan Antlaşması’na da-
yandırılmaktadır. İmzalandığı tarihten bu yana 
defalarca hükümleri 

ihlal edilmiş olması-
na rağmen özellikle 
etnik tanımlama söz 
konusu olunca “Lo-
zan” kalkan olarak 
kullanılmaktadır.

Bugün değişen 
zaman, mekan ve 
kavramsal olgu ve 
algılar siyasal yapı 
ve anlayışları da 
değiştirmektedir. 
Dünya genelinde za-
man içerisinde karar 
verici aktörler değiş-
miştir. Uluslararası 
aktörler, Avrupa Bir-

liği, Avrupa Konseyi gibi yapılar aldıkları temel 
kararlar ve uygulama konusunda belirleyici role 
sahip olmuşlardır. Bu bir anlamda küreselleşme-
nin getirmiş olduğu zorunluluktur.

Azınlık kavramının 19. yüzyıldaki etki ve an-
layışıyla bugünkü uygulama çok farklıdır. Buna 
rağmen uluslararası aktörlerin kararları bile 
zaman zaman hiçe sayılmaktadır. Bunun en canlı 
örneği İskeçe Türk Birliği konusunda Yunanis-
tan Yargıtay’ının vermiş olduğu karardır. Avrupa 
Konseyi konuyla ilgili almış olduğu kararlarda 
Yunanistan’ı defalarca uyarmış olmasına rağmen 
ülke pratiği teşkilatın ilkelerinin getirdiği düzen-
lemelerle bir bütünlük içinde yürütülmemektedir. 
Yunanistan’a Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi’nin yapmış olduğu uyarılar hiçe sayılırken 
demokratikleşme konusunda ahkam kesen ülke 
idarecileri zihinlerde soru işaretlerine neden 
olmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Evrensel İnsan 
Hakları Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi neredeyse yüz yıl önce imzalanmış olan 
Lozan Barış Antlaşması’nda Batı Trakya Türklerine 
tanınan haklar ile doğru orantılıdır. Fakat bugün 
Lozan’a uygun hareket ettiğini savunan Yunanistan 
sadece “Müslüman Azınlık” tanımlamasının ardına 
sığınarak bir toplumun etnik/ulusal kimliğini red-
detmekte ve bu kimlikten kaynaklanan haklarını 
gaspetmektedir.

Bugün reddedilmiş olan İskeçe Türk Birliği aslın-
da Türk kimliğinin reddidir. Bunun farkında olmak 
gerekir. Batı Trakya Türklerinin bunun üzerinde çok 
ciddi olarak düşünmesi gerekir. Bir yanda toplumsal 
kimlik algısı yok edilirken bir diğer yanda bu kim-
liğin sağlamış olduğu pozitif haklar da bir bir yok 
olup gitmektedir. Bugün dernek ve okullar giderken 
yarın inanca el uzatılırsa azınlığın sığınacak limanı 
kalmayacaktır. Bu nedenle alınan kararları ve bu 
kararların yazıldığı defterlerde satır aralarını çok 
çok iyi okumak gerekir. Bugün “aman çok iyi yaşı-
yoruz, bana nasıl olsa dokunmuyorlar” anlayışıyla 
hareket edilirse, yarın çok geç olacaktır!

İskeçe Türk Birliği Batı Trakya Türklerinin 
sembolüdür!

Ülkedeki demokratikleşme olgusunu içselleşti-
rememiş, aşırı “milliyetçi” yaklaşımın temsilcileri 
azınlık ile ilgili düzenlemeleri oluşturdukları ka-
muoyu algısıyla etkilemeye çalışmakta ve aslında 
ülkenin uluslararası imajını zedelemektedir. Bugün 
Yunan vatandaşı Türk azınlık mensupları bu ülke-
nin refahı için çalışmakta ve yaşamlarını bu ülkede 
sürdürmek istemektedirler. Kendi ülkesinde redde-
dilmek, yok sayılmak ise tamamen bir toplumsal 
travmadır.

Ülkenin aydınları uyanmalıdır ve Batı Trakya “göl-
gelerin” değil, gerçek manada “insan haklarının” 
uygulandığı bir uyum coğrafyası olmalıdır...
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Anma

İsmail Rodoplu 
1. ölüm yıldönümünde anıldı

Bağımsız milletvekili, gazeteci, 
tarihçi ve azınlık mücadelelerin-
de ön saflarda yer alan İsmail 
Rodoplu,  02.09.2021 günü  1. 
ölüm yıldönümünde Semetli kö-
yünde mezarı başın-
da anıldı.

Batı Trakya Azınlı-
ğı Yüksek tahsilliler 
Derneğinin düzen-
lediği anma prog-
ramına; Gümülcine 
S. Müftüsü İbrahim 
Şerif, T.C. Gümül-
cine Başkonsolosu 
Murat Ömeroğlu, 
milletvekili İlhan 
Ahmet, DEB Parti-
si Bşk. Yard. Metin 
Hacıosman, Gümül-
cine Türk Gençler Birliği Başkanı 
Sedat Hasan, Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği Başkanı 
Aydın Ahmet, BAKEŞ Başkanı 
Hüseyin Bostancı, Eyalet Başkan 
Yardımcıusı Cihan İmamoğlu, 
DEB Partisi sabık başkanı Musta-
fa Ali Çavuş, İskeçe Türk Birliği 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı 
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 

Derneği Başkanı Hüseyin Balta-
cı, Kozlukebir Belediyesi Başkan 
yardımcıları Güner  İbrahim 
Keçeci, Engin Ali ve Ali Hase-
ki’nin yanısıra ailesi ve sevenleri 

katıldı.
Anma programı din görevlisi 
İsmail Karagöz’ün okuduğu sala 
ve Kur’an-ı Kerim ile başladı. 
Duayı ise Gümülcine S. Müftüsü 
İbrahim Şerif yaptı.

İsmail Rodoplu’nun öğrenim 
hayatından kesitlerle konuşması-
na başlayan Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği Baş-
kanı Hüseyin Baltacı, Bağımsız 
Liste Hareketi’nde ve 29 Ocak 
1988 yılında gerçekleşen Mili 
Direniş Yürüyüşü’nde önemli rol 

oynadığını, bağımsız 
milletvekili seçildiğini, 
Batı Trakya Azınlı-
ğı Yüksek Tahsilliler 
Derneğinde 9 dönem 
dernek başkanlığı 
yaptığını belirtti ve 
“Neslimiz, ona çok 
şeyler borçlu” Görüş-
lerine yer verdi.

Rodoplu acıları da 
güldürerek anlatan 
bir kişi olduğunu 
belirten Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma 

Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. 
Müftüsü İbrahim Şerif, “Rodop-
lu’yu dört kelimeyle anlat dese-
niz; zekiydi, cömertti, mertti ve 
hoşgörülüydü derim. Bana hayat 
boyu destek oldu.” İfadelerine 
yer verdi.
*Rodoplu’nun mezar kitabesi.
Yayın tarihi:  02.09.2021.

Geldim, gördüm, geçtim dünyadan

       Sağlık da, hastalık da, Hak’tan.

                 Bu fani dünyada hatırlanan

                          İSMAİL RODOPLU

                                  geçti bu dünyadan*

İsmail Rodoplu
D.T. 15.05.1938 - Ö.T. 02.09.2020.
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Batı Trakya’da Türk Basın Yayını
                                                                                               Murat DERİN

   Batı Trakya’daki Türk basının sorunları Rume-

li-Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezinin sitesin-

de yayınlandı. Murat Derin’in kaleme aldığı yazıda, 

Batı Trakya’daki radyo, gazete ve dergilerin so-

runları çok gerçekçi bir  dille gündeme getirildi ve 

Türk basının önemi vurgulandı.

Murat Derin’in yazısını aşağıda okuyabilirsiniz:

https://www.rubasam.com/bati-trakyada-turk-ba-

sin-yayini-ve-sorunlar.html

BATI TRAKYA’DA TÜRK BASIN YAYINI

   Batı Trakya Türklerinin sorunları o kadar çok ki 

her bir başlık üzerine makaleler, tezler, kitaplar 

yazılır. Tabiri caizse bir dokun, bin ah işit. Bu so-

runlardan biri de azınlık basını ile ilgili meseleler-

dir. 2017 yılında Batı Trakya’da Türk Basın Yayını 

üzerine yaklaşık 1 yıl süren bir saha araştırmamız 

olmuştu.

Amacımız, Yunanistan sınırları içerisinde yer alan 

Batı Trakya’daki Türk Basın Yayın kuruluşlarının o 

günkü durumunu ve güncel sorunlarını tespit ede-

rek, bu sorunlara çözümler önermekti.

   Çalışma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ve 

bulgular, Türk azınlığın yayın kuruluşlarının ekono-

mik, teknik ve politik birçok sorununu gün yüzüne 

çıkarmıştı.

   Merak edenler ilgili araştırmamıza göz atabilir. 

Makalemizle değişeceğini umduğumuz bazı nokta-

lara özellikle ve hassasiyetle vurgu yapmıştık. Bazı 

önerilerde de bulunmuştuk. Ne yazık ki ses geti-

rememişiz. Ya da yazdıklarımız dikkate alınmamış. 

Bunlar nelerdi?

  Batı Trakya’da Türk Basın Yayın Kuruluşlarından 

haberdar mısınız?

  Peki, bu kuruluşların Mali ve Ekonomik durum-

ları nedir? Gelirleri giderlerini karşılayabiliyor mu? 

Konuk yazarlar
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Açığı nasıl kapatıyorlar? Çalışanları gönüllü mü? 

Yoksa maaş ve sigortaları nasıl ödeniyor? Kamu 

ilanları Yunan basını lehine kullanılıyor. Azınlık 

basınına Yunan şirketleri de reklam vermemekte-

dir. Peki, Batı Trakya’da faaliyet gösteren büyük 

çaptaki Türk Şirketleri gereken reklam ve sponsor 

desteğini vermişler midir? Örneğin Gümülcine’deki 

T.C. Ziraat Bankamız hiç azınlık basınına reklam 

vermiş midir? İstanbul’daki Apagevmatini gaze-

tesini yıllarca Olimpic Hava Yolları reklamlarıyla 

yaşattı. Biz neden bu destekleri esirgiyoruz?

    Radyolar, dergiler, gazeteler hepsinin sorunları 

neredeyse aynı. Hele gazeteler var olma mücade-

lesi veriyorlar. En profesyonel olarak bilinen Gün-

dem Gazetesi dahi bir yıldır yayınlanamıyor.

    Türkiye’de 131 devlet ve 78 vakıf olmak üzere 

200’ü aşkın üniversite var. Birçok Üniversitemizin 

“Balkan Araştırma Merkezleri” mevcut. Hangisi 

azınlık basınından bir dergiye ya da bir gazeteye 

abone? Araştırdık, 1 abone dahi yok! Her üniver-

sitenin kütüphanesi de var, neden azınlık basınına 

destek olup kütüphanelerini zenginleştirmezler?

    Azınlık basınına Valilikler, Kaymakamlıklar, 

Belediyeler de abone değil. Ne yazık ki Külliye ve 

TBMM’ye de giden bir yayın yok. YTB üye mi peki?

    Yalnızca T.C. Kültür Bakanlığı bir miktar almak-

tadır. Tebrik etmekle birlikte bu sayı da oldukça 

yetersizdir. Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın desteği 

de zaten yoktur, olmamıştır.

    Yine hiçbir Balkan Derneğinin, Federasyonun 

herhangi bir yayına abone olmadığını da öğrendik. 

En şaşırtıcısı ise “Batı Trakya Dernekleri” nin de bu 

duruma kayıtsız kalmalarıdır.

   Diğer yandan Batı Trakya’da Lozan Antlaşması 

sonrası baskı makineleri getirilip, basın faaliyetleri 

yapılmışken, günümüzde faal bir matbaa yoktur. 

Tüm baskı işleri ekonomik duruma göre Dedea-

ğaç, Bulgaristan bazen de Türkiye’de yapılmakta-

dır.

   Daha önceki önerilerimizi de tekrarlamak istiyo-

ruz.

   Türkçe basın-yayın faaliyetleri, Batı Trakya Türk 

toplumunun Yunanistan’da azınlık olarak varlığını 

sürdürmesi, Türk dil ve kültürünün yaşatılabilmesi 

ve azınlık sorunlarının dile getirilmesi için hayati 

önem taşımaktadır. Batı Trakya basını, Türk hal-

kının var olma, hak arama ve eşitlik mücadelesini 

Türkçe yayınlar yaparak gerçekleştirmeye çalış-

mıştır. Geçmişten günümüze çok çeşitli sebepler-

den dolayı birçoğu süreklilik arz edemese de Batı 

Trakya Basını her dönem var olmuştur. Bunun 

güçlenerek devam edebilmesi için:

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üni-

versitelerin Batı Trakya Türk basınına aboneliği 

teşvik edilmelidir.

    Batı Trakya’da matbaa kurulması için T.C. 

İletişim Başkanlığı, Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu (TRT), Basın İlan Kurumu (BİK) tarafın-

dan çalışılmalıdır.

    Batı Trakya haber ajansı ve bir televizyon ku-

rulması düşünülmelidir.

    Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri 

Batı Trakya basınına reklam ve sponsor olmaları 

için teşvik edilmelidir.

    Batı Trakya basınında işbirliği ve dayanışmayı 

sağlamak için bir basın yayın derneği kurulmalıdır. 

Böylece Türk basınıyla ilişkilerin güçlendirilmesi 

kolaylaşır.

    Batı Trakya basınına Anadolu Ajansı tarafından 

ücretsiz haber hizmeti verilmelidir. Böylece yayın 

gücü geliştirilmiş olur.

   Özetle, Batı Trakya’da varlık mücadelesinin en 

önemli unsuru Türk Basını vardır. Ve bizlere düşen 

görev onların yayınlarına en azından abone olarak 

desteklemektir.

Yayın tarihi, 05.09.2021.
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Geleneklerimiz

Salıncak Kurbanı yoğun 
bir katılımla gerçekleşti
Uzun yıllardan bu yana de-
vam eden Salıncak Kurbanı, 
12.09.2021 günü, pandemiye 
rağmen daha büyük bir katılımla 
yaşatıldı.

Rodop ilinin Kozlukebir – Arriana 
Belediyesine bağlı Salıncak- Ha-
milo köyü yakınlarında gerçekle-
şen etkinliğe Mehrikoz, Salıncak, 
Hebilköy, Büyük Derbent, Kurcalı 
ve etraf köyleri sakinlerinin yanı 
sıra; bölgenin kanaat önderle-
rinden Hasan Apti v.d. önderler, 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıd-
van Ahmet ve Başkan Yardım-
cısı Ali Haseki, milletvekili İlhan 
Ahmet’i temsilen Mehmet Berat, 
Mehrikoz eski nahiye başkanları 
Abdülkadir Hafız Hoca ve Meh-
met Abdürrahim, Büyük Derbent 
Muhtarı Mehmet Bostancı, Eyalet 
Başkan Yardımcısı Tarkan Murta-

za katıldılar.
Etkinlik alanında toplanan halk 
birbirleriyle görüşme ve sohbet 
etme imkanı buldu. Hep birlikte 
kılınan öğle namazından sonra 
katılımcılara bölgenin ünlü ye-
meği “Bakırlama” ikram edildi. 
Yemekten sonra duayı ise din 
görevlisi Hilmi Kuru yaptı.

Etkinlikte her zaman olduğu gibi 
yine gençler vardı. Büyük bir 
dayanışma içerisinde gerçekle-
şen etkinlik eksiksiz bir şekilde 

tamamlandı.

Salıncak 
Kurbanı

Salıncak 
Kurbanı 
Mehrikoz’un 
arka kısmın-
da, Salıncak 
köyü yakın-
larında yer 
alan Salıncak 
yolu üzerin-

deki alanda 
düzenlenmek-
tedir. Bölgede 

herhangi bir yatır veya türbe 
bulunmamaktadır. Salıncak 
köyünden (İki yıl önce verilen 
bilgiler) 85 yaşındaki Abdi Ha-
san, Kurbanın yüzyıllardır aynı 
bölgede düzenlendiğini, 1941 
yılında Bulgarlar  bölgeyi işgal 
edince Kurban alanını karargah 
olarak kullandıklarını ve  halkın 

da bu durumda Kurbanı Salın-
cak köyü yakınlarına taşıdığını 
söyledi.   1946-1949 Yunan İç 
Savaşı nedeniyle kurban alanına 
mayın döşenmiş ve böylece ke-
sintiye uğrayan kurban geleneği 
1950’den sonra “Kavak Tarla” 
denilen bölgede düzenlenmeye 
başlanmıştır.

2006 yılında Mehrikoz nahiyesi 
burasını tamir ettirmiş ve örtülü 
bir alan haline getirmiştir. Etkin-
lik yaklaşık olarak 22 yıldan bu 
yana yine eski yerinde düzenlen-
mektedir.

Bölge halkından yaşlı kişilerin 
anlattıklarına göre, 1360’lı yıllar-
da bölgeyi hakimiyeti altına alan 
Osmanlı Türkleri her gittikleri 
yerlerde kazandıkları zaferleri 
kutlamışlar ve bir nevi buralarda 
iz bırakmışlardır. İşte günümüz-
de bu izleri yaşatmak için bölge-
de bu tür etkinlikler düzenlen-
mektedir.

Yayın tarihi: 12.09.2021.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet de  etkinliğe 
katılarak destek verdi.
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Haber

“Makam gaspı” davası Selanik’te görüşülecek

DEB Partisinden Müftü İbrahim Şerif’e destek

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 

İbrahim Şerif hakkında “makam 

gaspı” suçlamasıyla açılan dava 

Selanik’te görüşülecek.

Müftü İbrahim Şerif hakkında 

2017 yılında Gümülcine’nin Alan-

kuyu mahallesinde düzenlenen 

toplu sünnet mevlidine katıldı-

ğı gerekçesiyle “makam gaspı” 

suçlamasıyla açılan dava, 7 Ekim 

2021 tarihinde Selanik Bidayet 

mahkemesinde görüşülecek.

Konuyla ilgili olarak Müftü İbrahim 

Şerif, sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda şu ifadelere 

yer verdi:

“Beş yıl önce Alankuyu’lu kardeş-

lerimizin tertip ettiği toplu sünnet 

Mevlid’ine katılmamız makam 

gaspı kabul edilerek, mahkeme 

olmak üzere 7-10 -2021 tarihin-

de Selanik Bidayet Mahkemesine 

davet edildik. Allah yardımcımız 

olsun.” 

Yayın tarihi:  02.09.2021

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim 
Şerif bir kez daha yargılanacak.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) 

Partisi, Gümülcine Seçilmiş 

Müftüsü İbrahim Şerif hakkında 

“makam gaspı” suçlamasıyla 

açılan dava sürecinde kendileri-

ni desteklediklerini açıkladı.

Konuya ilişkin partiden ya-

pılan yazılı açıklama şöyle:

“Ülkemiz Yunanistan, Batı 

Trakya Müslüman Türk Azınlığının Lozan’dan 

doğan haklarını ihlal etmeye devam ederken, 

dini özgürlüklerimiz ve haklarımıza müdahaleci 

davranışlarda bulunmaktadır. Dini yönde yapı-

lan olumsuz tutumlara bir yenisi daha eklene-

rek halkımızın seçmiş olduğu Gümülcine Seçil-

mişMüftümüz ve aynı zamanda Batı Trakya Türk 

Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı sn. İbrahim 

Şerif’in bundan beş yıl önce Alankuyu bölge-

sinde soydaşlarımızın düzenle-

dikleri toplu sünnet Mevlid’ine 

katılması makam gaspı olarak 

nitelendirilerek kendisine dava 

açılmıştır.

Açılan bu anlamsız davanın 

korku ve baskı kurmak adına 

yapılmış bir hareket olduğu 

aşikardır. Bu tür kararlardan 

vazgeçilmesini, her zaman vur-

guladığımız gibi Lozan Antlaşması maddelerinin 

gerektiği gibi uygulanmasını, Azınlığın kendi 

seçtiği din adamlarının hak ve özgürlüklerinin 

kısıtlanmamasını talep eder, bu süreçte aynen 

bundan önceleri de olduğu gibi Gümülcine Se-

çilmiş Müftümüz İbrahim Şerif’in yanında oldu-

ğumuzu ifade etmek isteriz.”
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Anma

İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga anıldı

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak arama mücadele-

sinin sembol isimlerinden, İskeçe seçilmiş Müftüsü 

Mehmet Emin Aga, ölümünün 15. yılında İske-

çe’de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Müftülüğünce Müftü Aga’nın İskeçe Aşağı-

mahalle Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen 

törene, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğun-

da görevli Muavin Konsolos Subutay Koç, İskeçe 

Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe Milletvekil-

leri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, DEB Partisi 

Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçe Belediye 

Başkan Yardımcıları Levent Karaosman ve Suha 

Bekiroğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan 

Delihüseyin, Mustafçova Belediyesi Büyük Birlik 

Kardeşlik Hareketi Listesi Başkanı adına Avukat 

Ahmet Kurt, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 

Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, BAKEŞ Genel 

Müdürü Pervin 

Hayrullah, Batı 

Trakya Türk Öğ-

retmenler Birliği 

Asbaşkanı Hasan 

Boşnak, İskeçe 

Azınlık Ortaokul 

ve Lisesinin Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüse-

yin Ali, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğ-

lu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat 

Hasan ve azınlık kurum kuruluşları, Aga’nın ailesi 

adına oğlu Mustafa Aga ve soydaşlar katıldı.

Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okunmasının ar-

dından, İskeçe Seçilmiş Müf-

tüsü Ahmet Mete duayı yaptı.

İlk olarak İskeçe Seçilmiş 

Müftüsü Ahmet Mete, tüm 

katılımcıları selamlayarak baş-

ladığı konuşmasında şunları 

aktardı: “Bir insanın toplum 

lideri olabilmesi için toplumun 

öünde yürümesi gerekir. Has-

tasının önünde, yolda kalmışın 

önünde, açın önünde, tokun 

önünde, siyasi olarak önde, 

dini olarak önde yürüyecek 

biri varsa bu toplumun lideri 

demektir. Ama rahmetli Emin 

Aga bunların hepsini topladı. 

Rahmetli için bunların tümünü söylemek müm-

kündür. Bizler de müftülük olarak kendilerinin 

anısına Kardelen adında dergimizde yer verdik ve 

bir de youtube üzerinden bir belgesel video hazır-

Anma törenine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, T.C. Gümülcine Muavin Konsolosu 
Subutay Koç v.d. sevenleri katıldı.
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ladık. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, mekanı 

Cennet olsun.”

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Deli Hüse-

yin, merhum Mehmet Emin Aga’nın doğal bir lider 

olduğunu ve kendisinin bu özel ve samimi liderli-

ğiyle bu topluma sahip çıktığını ifade etti.

İskeçe Türk Birli-

ği Başkanı Ozan 

Ahmetoğlu, kısa 

bir süre önce 

İskeçe Türk Bir-

liği ve azınlığın 

diğer davalarını 

görüşmek üzere 

Strazburg’da ol-

duğunu hatırlat-

tı. Merhum Meh-

met Emin Aga 

ile çok uzun 

yıllar birlkte 

yaşayamadı-

ğını ancak bir 

Danışma Kurulu toplantısı öncesi kendisiyle yaşa-

dığı bir anısını anlatan Ahmetoğlu şunları aktardı: 

“Yine bir Danışma Kurulu toplantısındaydık. İskeçe 

Türk Birliği’nin girişinde buluştuk. ‘Bak bu tabela 

meselesi devam ediyor. Bizden size vasiyet, bu 

davayı ve mücadeleyi devam ettirin’ demişti. Biz-

ler de bu mücadeleye devam edeceğiz.”

Bu mücadele ruhuyla burada bulunduklarını söy-

leyen millevekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya Türk 

Azınlığının hiç bir dönem rahat olmadığını belirtti. 

Zeybek, “Hak arama mücadelemiz devam ediyor. 

Dik duran insanlar bizim aynamız olması gerekir. 

Bu yolda mücadele etmeliyiz. Tekrar Mehmet Emin 

Aga’yı rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Daha sonra İskeçe Milletvekili Burhan Baran söz 

aldı. “Siyasetin içinde olup da Mehmet Emin Aga’yı 

bilmemek olmaz” diyen Baran sözlerine şöyle de-

vam etti: “Tarihe baktığımızda bu insanların nasıl 

mücadele verdiklerine, nasıl dik durduklarına bak-

mak gerekir. Azınlığımızın sorunları devam ediyor. 

Önümüzdeki iki yıl bizler için çok önemli. Bizlerin 

de bu süreçte ne yapmamız gerektiği hususunda 

kararlar almamız 

gerekir.”

Mehmet Emin 

Aga, ailesi adına 

yaptığı konuşma-

da tüm katılım-

cılara teşekkür 

etti.

Son olarak Gü-

mülcine Başkon-

solosluğun-

dan Muavin 

Konsolos Su-

butay Koç söz 

alarak şunları aktardı: “Sayın müftümüz Mehmet 

Emin Aga’nın vefatının 15. yıldönümü nedeniyle 

buraya toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Emin Aga, 

Batı Trakya davasına kendine özgü liderlik biçi-

miyle yön vermiştir. Kendilerini şükranla anıyoruz. 

Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.”

Tören sonunda İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet 

Mete, törene katılan soydaşlara teşekkür etti.

Gümülcine – 09.09.2021

Anma töreninde dualar Aga için okundu.
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Çocuğa dair 

her şey

Nuran MUSTAFA

Okul öncesi 

öğretmeni

DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL PROBLEMLER -2

...Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu

Bazen aileler, “çocuğum  
hiç söz dinlemiyor, ne de-
sek hayır diyor, kurallara 
uymuyor” gibi şikayetler 
dile getirirler. Bu çocuklar 
toplum tarafından “zor 
çocuk” olarak nitelendiri-
lirler. Ailesi, arkadaşları ve 
diğer insanlar ile ilişkileri 
iyi değildir.

Karşıt olma ve Karşıt Gelme 
Bozukluğunun Belirtileri:
Sık sık hiddetlenip, huysuzlanma
Sık sık büyükleri ile tartışmaya girişgirişme
Büyüklerinin isteklerine, kurallarına karşı gelme
Kendi hatalarını için başlarını suçlama
Başkalarını kızdıracak davranışlarda bulunma
Bu çocuklar sürekli olarak her şeye muhalefet için 
ve anne-babası bir şey istediğinde ‘hayır yapmaya-
cağım’ şeklinde cevap verdikleri için aile içinde bir 
çatışma meydana gelir. Bu çatışma o kadar basit 
günlük olaylarda (giyinme, yatma,yemek yeme, 
banyo yapma) bile olur ki artık ailenin sabrı kal-
maz. Anne-baba da kurallarının çocuk tarafından 
kabul görmesi için baskıcı, katı disiplin şekilleri uy-
gulayabilirler. Bu da aslında var olan durumu daha 
da yokuşa sürer. Ve en sonunda çocuklar daha 
da öfkeli hissederlerken, aileler de kendilerini çok 
daha yorgun hissederler. Bütün bunların sonucun-
da ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki yıpranır.

Bu çocukların aynı zaman da arkadaş ilişkileri de 
kötüdür. Çünkü bu çocuklar kazanmaya odaklı-
dırlar, yenilgiyi kabul etmezler. Bundan dolayı da 
kazanmak için oyunun kurallarını kendi istekleri 
doğrultusunda değiştirirler.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi (DEHB)olan 
çocukların büyük bir çoğunluğunda bu bozukluğun 

belirtileri gözlemlenir. Eğer çocuk da DEHB yok 
ise çocuk da depresyondan şüphelenilebilir.

Yalan Söyleme
 cocuklarda-yalan-soyleme-problemiZaman za-
man aileler çocuklarının çok yalan söylediklerini 
ve bundan çok rahatsız olduklarını dile getirir-
ler. Bu çocuklar gerçekten yalan söylüyorlar mı? 
Yoksa hayal ve gerçeği ayırt edemiyorlar mı? 
Burada önemli olan kriter yaştır. Çocuklar 5-6 
yaşlarına kadar hayal ve gerçeği ayırt edemez-
ler. Bu nedenle, bir masaldan ya da çizgi filmden 
etkilenerek kendine hayali bir hikaye uydurabilir 
ve bu hikayeye de inanabilir. Örneğin, izlediği 
çizgi filmde kahraman hayvanat bahçesine git-
tiyse akşam eve gelen annesine o gün hayvanat 
bahçesine gittiğini anlatabilir. Çocuklar 7 yaşın-
dan sonra hayal ve gerçeği daha iyi ayırt etmeye 
başlar ve bu dönemden sonra söylenen yalanların 
altında yatan bazı nedenler olabilir. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz;
Bazı durumlarda çocuklar kendilerini korumak 
amacıyla yalana başvurabilirler. Örneğin, evde 
annesi için önemli bir vazoyu kıran çocuk, anne-
sinin tepkisinden korktuğu için kardeşinin kırdığı-
nı söyleyebilir.
Bazen çocuklar yalan söylemeyi model alarak öğ-
renirler. Anne-baba ya da kayın bir yetişkin yalan 
söyleyerek bazı durumlardan olumlu sonuçlar 
elde ediyorsa ve çocuk da buna tanık oluyorsa, 
bu yola başvurabilir. Örneğin, telefonda arkada-
şıyla görüşmek istemeyen bir annenin arkadaşına 
o gün işe gitmeyeceği halde işe gideceğim deme-
si gibi...

Takdir ve onay almak için çocuklar yalana başvu-

rabilirler. Örneğin sınavdan 100 almadığı halde 

almış gibi söyleyebilir...
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Seçek Derneği 2. Aşure Etkinliği Gerçekleşti

Pandemi şartlarında düzenlenen 
etkinlikte Seçek Derneği Başka-
nı Mesut Şerif’in “Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin ait olduğu, büyüttüğü ve 
derinleştirdiği gelenekte, Ana-
dolu irfan geleneğimiz olarak 
sadece bu topraklara değil, bu 
toprakların çok ötesinde bütün 
insanlara ışık tutmaya devam 
ediyor.” Sözleri dikkat çekti.

Etkinliğe; Gümülcine S. Müftüsü 
İbrahim Şerif, T.C. Gümülcine 
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu 
ve Muavin Konsolos Subutay 
Koç,  Rodop milletvekili İlhan 
Ahmet, Kozlukebir Belediyesi 
Meclis Başkanı Rukiye Rızgıç ve 
Belediye Başkan Yardımcıları Ali 
Engin ile İbrahim Keçeci, Böl-
ge Başkan Yardımcıları Ahmet 
İbram ve Cihan İmamoğlu, DEB 
Partisi Başkan Yardımcısı Metin 
Hacıosman, bölge muhtarı Meh-
met Bostancı, Kozlukebir Bele-
diyesi Muhalefet Lideri Erdem 
Hüseyin ve Durhasanlar Muh-
tarı Cihat Şerif, Gümülcine Türk 
Gençler Birliği Başkanı Sedat 
Hasan, Batı Trakya Camileri Din 
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık 
Sadık, Dimetoka Müslümanları 
Derneği Başkanı Süleyman Macır, 
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 
BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı, 
bölgenin kanaat önderlerinden 

Apti Hasan, Mehmet Koç, Abdi 
Pencal, Ahmet Paşa v.d., Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma Der-
neği Y.K.üyesi Necmettin Kahya, 
Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi Türk Kültürü Açısından 
Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Ahmet Taşkın, Kastamonu 
Üniversitesinden Doç. Dr. Fahri 
Maden, İstanbul Medeniyet Üni-
versitesinden Dr. Öğretim Üyesi 
Abdülkadir Yener, Niğde Ömer 
Halis Demir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Ezgi Tekin Arıcı, Avustur-
ya’dan Bektaşi Babası Kazım 
Balaban v.d. davetlilerin yanı sıra 
bölge halkı katıldı.

Etkinlik, din görelisi Abdürrahim 
Kuru’nun Kur’an-ı Kerim okuma-
sıyla başladı.

GELENEK HİÇ BİR ZAMAN 
SADECE GEÇMİŞE BİR NOS-
TALJİ BESLEMEK DEĞİLDİR

 Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür 
Derneği Başkanı Mesut Şerif, 
konuşmasına Yunanistan ve Tür-
kiye’de meydana gelen yangınlar 
dolayısıyla geçmiş olsun dilekle-
rini ileterek başladı.

“Tarihte iz bırakan bütün büyük 
fikirler ya bir geleneğe dayan-
mıştır, ya da o geleneği devam 
ettirmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

ait olduğu, büyüttüğü ve derin-
leştirdiği gelenekte, Anadolu irfan 
geleneğimiz olarak sadece bu 
topraklara değil, bu toprakların 
çok ötesinde bütün insanlara ışık 
tutmaya devam ediyor.” İfadele-
rine yer veren Şerif, konuşmasını 

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneğinin düzenlediği 2. Aşure etkinliği, 27.08.2021 

akşamı Kozlukebir Belediyesine bağlı dağlık Mehrikoz köyü futbol sahasında 

gerçekleşti.

Dernek Başkanı Mesut Şerif
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şöyle sürdürdü: “ Gelenek hiç 
bir zaman sadece geçmişe bir 
nostalji beslemek değildir. Gele-
nek, biz ona bir şey kattığımızda, 
onun ruhunu kendi ruhumuza 
teneffüs etmeye başladığımızda, 
hayatiyet ve süreklilik kazanan 

bir şeydir. Anadolu erenleri bu 
geleneği yaşatmış ve büyük bir 
miras olarak bırakmıştır… ”

AŞURE, TARİHSEL SÜREÇTEKİ 
ANLAMININ YANI SIRA, BAŞ-
KA ANLAMLARA DA SAHİPTİR

Herkesin hicri yılını ve aşure 
gününü tebrik ettiğini belirten 
Kozlukebir Belediyesi Meclis Baş-
kanı Rukiye Rızgıç, “Muharrem 
ayı hepimiz için önemli ve anlam-
lı bir ay. Aşure de bu anlamda 
önemsediğimiz bir gündür. Aşure, 
tarihsel süreçteki anlamının yanı 

sıra, başka anlamlara da sahip-
tir. Bir çok malzemenin bir araya 
gelerek oluşmuş olması aslında 
bir toplumu da simgeler…” Görüş-
lerine yer verdi.

VATANIMIZ YUNANİSTAN’DA 

HALEN ETNİK KİMLİK NE-
DENİYLE VE FARKLI DİN 
SEBEBİYLE, YA DA FARKLI 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DOLAYI 
PEK ÇOK AYIRIMLARA MA-
RUZ KALDIĞIMIZI DA TABİİ 
Kİ GÖRÜYORUZ VE BUNUN 
ÜZÜNTÜSÜNÜ DE YAŞIYORUZ

Pandemi nedeniyle son iki yıldır 
Seçek Derneğinin etkinlikle-
rinde buluşamadıklarını, ancak 
bugün aşure nedeniyle burada 
bulunduklarını, konuşmacıların 
aşurenin anlamından bahsettik-
lerini belirten Rodop milletvekili 

İlhan Ahmet, “Ancak vatanımız 
Yunanistan’da halen etnik kimlik 
nedeniyle ve farklı din sebebiyle, 
ya da farklı düşündüğümüzden 
dolayı pek çok ayırımlara maruz 
kaldığımızı da tabii ki görüyoruz 
ve bunun üzüntüsünü de yaşıyo-

ruz.” İfadelerine yer verdi.

SEYYİD ALİ SULTAN KIRK 
ERENLE BERABER RUMELİ’YE, 
BURAYA GELMİŞLER VE BÜ-
TÜN İNSANLARIN ALLAH’IN 
KULU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ-
LER.

Bugün Türkistan, Horasan, Azer-
baycan, Balkan ve Anadolu irfanı 
dediğimiz konu bize gündelik 
hayatı da anlatır. Gündelik haya-
tın nübüvvete dayalı olduğunu, 
gündelik hayatın velayete dayalı 
olduğunu ve işte bu Muharrem ve 

      Milletvekili İlhan Ahmet                          Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif                            Prof. Dr. Ahmet Taşkın
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benzeri hususların çok ciddi arka 
planının karşılığının olduğunu, 
bize hem Kur’an’dan küçük işa-
retlerle, hem hadisten işaretlerle 

ve geçmiş ümmetlerden Adem 
Aleyhisselam’dan Muhammet 
Aleyhisselam’a kadar gelen bütün 
nebilerin ve evliyaların gündelik 
olarak tecrübe ettiği ve biriktir-
diklerini sürdürmemiz gerektiğini 
hatırlatır bizlere, görüşlerine yer 
veren Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Türk Kültürü Açısın-
dan Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma 
ve Uygulama Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Taşkın, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Tür-
kistan, Horasan, Azerbaycan, 
Balkan ve Anadolu irfanı sadece 
bu kaynaklardaki işaret edilen 
bilgileri fıtri bir çerçevenin dışın-
da; düşünce, duygu ve gündelik 
hayatın tekabül eden kısmını 
ihmal edemeyeceğimizi, önceki 
ümmetlerin birikimini, nübüvvet 
ve vahye dayalı birikimi ve aynı 
zamanda velayete dayalı birikimi 
bize hatırlatmakta ve öğretmek-
tedir.
Dolayısıyla bu konunun son bin 

yıldır, yedi yüz yıldır en önem-
li merkezlerinden bir tanesi bu 
topraklar olmuştur. Nasıl olmuş? 
Resüllah Aleyhisselam’ın torun-

larından, 
evlatla-
rından 
Seyyid Ali 
Sultan, 
Orhan 
Gazi’nin 
Rumeli’ye 
seferinin 
etrafında 
40 gün 
gece 

namazı 
kılmış Or-
han Gazi 
Hazretle-

ri. Ve, Allah’a sığınmış, ondan bu 
konuda kendisine yol gösterme-
sini talep etmiştir. Orhan Gazi rü-
yasında Hz. Resül Aleyhisselam’ı 

görmüş ve ona demiş ki: “Benim 
evlatlarımdan biri gelecek, kırk 
erenleriyle sana yardım edecek. 
Onun değini yap, onun dediğin-
den çıkma. Aynı şeyi Seyyid Ali 

Sultan da görmüş. Böylece her 
ikisi de rüyasında Peygamber’i 
görmüş. Seyyid Ali Sultan kırk 
erenle beraber Rumeli’ye, bura-
ya gelmişler ve bütün insanların 
Allah’ın kulu olduğunu söylemiş-
ler…” Görüşlerine yer verdi.”

MUHARREM AYI SADECE 
BİZİM TARİHİMİZDE DEĞİL, 
İNSANLIK TARİHİNDE DE 
ÖNEMLİYDİ

10 Muharrem günü Hz. Hüse-
yin’in nasıl şehit edildiğini anlatan 
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. 
Müftüsü İbrahim Şerif, “Muhar-
rem ayı sadece bizim tarihimizde 
değil, insanlık tarihinde de önem-
liydi. Bizden önceki Yahudilikte, 
Arap aleminde ve bugünkü İran 
ki Persler’de de çok önemliydi. 
632’de Peygamberimiz vefat 
ettiği zaman bir tarih yapmak 
veya bir takvim yapmak ihtiyacı 
duydular. Dediler ki: Hıristiyan 
alemi Hz. İsa’nın doğumunu tak-
vim başı yaptı. Biz, onlara benze-
yemeyiz. Biz de Peygamberimizin 
Mekke’den Medine’ye hicretini 
takvim başı yapalım ve bunun 
da ilk ayı tarihte olaylarla dolu 
olan Muharrem ayının başlangıcı 
olsun, dediler. Çünkü Muharrem 
ayı İslâm gelmeden önce de çok 
önemli konularla dolu bir tarih... 
” Düşüncelerine yer verdi.

Etkinliğin sonunda da din görev-
lilerinden oluşan kaside top-

luluğu bazı eserleri seslendirdi. 
Devamında da Niğde Ömer Halis 
Demir Üniversitesinden Öğretim 
Üyesi Ezgin Tekin Arıcı sazı ve 
sözüyle bir konser sundu.

Etkinliğe T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve 
Muavin Konsolos Subutay Koç da katıldı. 

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Ezgi Tekin Arıcı etkinlik-

te bir konser verdi.



Kutlama
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30. YILIMIZ KUTLU OLSUN!

DEB Partisi, bundan 30 yıl önce 

rahmetli Liderimiz, ilk genel 

başkanımız Dr. Sadık Ahmet ve 

arkadaşları tarafından kuruldu.

Halkımızın maruz kaldığı hak-

sızlıklara karşı haklarını sa-

vunan, kurulduğu tarihten bu 

yana azınlığımızın çıkarları için 

mücadele eden DEB Partisi 

kurulduğu günden itibaren her 

daim demokrasi sınırları içeri-

sinde hareket ederken Dr. Sadık 

Ahmet’in ilkelerinden ve dava-

sından taviz vermeden yoluna 

devam etmiştir. 2014 ve 2019 

Avrupa Parlamentosu seçimleri-

ne katılan partimiz, özelikle Ro-

dop ve İskeçe illerinde önemli oy 

oranlarıyla büyük bir başarı elde 

ederek haritayı kendi rengine 

boyamıştır. Bunun bir başlangıç 

olduğunu ve bir gün mecliste yer 

alacağımızın inancında olduğunu 

da vurgulamak isteriz.

Partimiz yaşça büyümeye devam 

ederken aynı zamanda yapmış 

olduğu faaliyetlerle de kendini 

geliştirmeye devam etmektedir. 

Örneğin EFA ve FUEN üyelikleri 

aracılığıyla Batı Trakya halkının 

Avrupa’da sesi olmuştur. Bunun-

la birlikte yaptığı faaliyetlerle 

Gençlik kolu ve Kadınlar Kolunun 

güçlendirilmesi, saha çalışmala-

rıyla, Avrupa’da geliştirmiş oldu-

ğu iyi ilişkilerle, insan haklarının 

ihlaline karşı demokrasi çerçe-

vesinde mücadelesine devam 

etmiştir ve edecektir. 

Son olarak başta merhum Li-

derimiz Dr. Sadık Ahmet olmak 

üzere, vefat eden kurucuları-

mıza Allahtan rahmet, hayatta 

olanlara ise sıhhatli bir ömür 

dileriz. 30. Yıla erişmemize en 

büyük desteği veren Batı Trakya 

Müslüman Türk Azınlığımıza da 

teşekkürleri bir borç biliriz.

DEB Partisi

Gümülcine, 13/09/2021

“Azınlık okullarının kapatılma kararları, 

ikili anlaşmalara aykırıdır”

Batı Trakya Azınlık Okulları En-

cümenler Birliği Başkanı Ahmet 

Kara, 2021-2022 eğitim ve öğre-

tim yılının başlaması nedeniyle, 

bir basın toplantısı düzenledi.

Gümülcine Türk Gençler Birli-

ğinde gerçekleştirilen toplantıda 

başkan Ahmet Kara’ya, Asbaş-

kan Halil Mustafa ve Genel Sek-

reter Mustafa Mustafa eşlik etti.

Batı Trakya Azınlık Okulları 

Encümenler Birliği olarak hedef-

lerini ve son dönemde kapatılan 

azınlık okullarıyla ilgili olarak 

değerlendirmelerde bulunan 

başkan Kara, “Yunanistan Ana-

yasası’nın 28. maddesi çok net 

bir şekilde uluslararası anlaşma-

ların, yasaların üzerinde olduğu-

nu belirtmiştir. Dolayısıyla siz, 

herhangi bir yasa ile imzalanmış 

olan herhangi bir ikili anlaşma-

yı, bir şekilde ortadan kaldırma 

şansına sahip değilsiniz hakkına 

da sahip değilsiniz” diye konuş-

tu.

Derneğin kuruluşu ve önümüz-

deki dönemde hedeflerini de 

anlatan Kara sözlerine şöyle 

Haber
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devam etti:

“AZINLIK OKULLARININ KA-
PATILMA KARARLARI, İKİLİ 
ANLAŞMALARA TAMAMEN 
AYKIRIDIR”
Derneğimiz 2010 yılında kurul-

muştur. Hedefimiz, bu derneği 

kurumsal bir yapıya sahip olma-

sını sağlamaktır. Dernek olarak 

encümenler arsında bir iletişim-

sizliğin olduğunu tespit ettik. 

Bugün hala telefonla ulaşama-

dığınız encümenlerimiz var. Bu 

sorunları açtığımız ve aramızdaki 

iletişimi güçlendirdiğimiz takdir-

de, encümenlerden okullarımız 

hakkında bilgi alarak sorunları 

en iyi bir şekilde yerinde tespit 

edip müdahale etme şansımız 

olacaktır. Bir diğer önemli konu 

da, encümenlerimizin görev ve 

yetkileri konusunda kendileri-

ni bilgilendirmektir. Bu konuda 

çalışmalar yapmalıyız.”

Azınlık okullarının kapatılma 

kararları, ikili anlaşmalara tama-

men aykırı olduğunu vurgulayan 

Kara, “Bu kararların tartışılacak 

bir yanı yoktur. Bunun iyi niyet-

li bir davranış olmadığını ifade 

etmek istiyoruz. 695 sayılı yasa, 

azınlık eğitimini baltalamaya yö-

nelik bir hükümdür. İlgili hükme 

göre okullara öğretmenler tayin 

edilmektedir. Bu ikili anlaşmala-

ra aykırıdır” dedi.

“SİZ, İMZALANMIŞ OLAN 
HERHANGİ BİR İKİLİ ANLAŞ-
MAYI, BİR ŞEKİLDE ORTA-
DAN KALDIRMA ŞANSINA 
SAHİP DEĞİLSİNİZ”

Azınlık velileri olarak görevlerini 

tam olarak yerine getiremedikle-

rini hatırlatan Kara, “Bizim azın-

lık olarak 

eğitim so-

rularımız 

var. En 

büyük te-

mennimiz 

görevde 

olacağı-

mız süre 

içerisin-

de hiçbir 

azınlık 

okulu-

nun kapatılmamasını sağlamak-

tır. Bizler bunun mücadelesini 

vereceğiz.Yunanistan Anayasa-

sı’nın 28. maddesi çok net bir 

şekilde uluslararası anlaşmala-

rın, yasaların üzerinde olduğu-

nu belirtmiştir. Dolayısıyla siz, 

herhangi bir yasa ile imzalanmış 

olan herhangi bir ikili anlaşma-

yı, bir şekilde ortadan kaldırma 

şansına sahip değilsiniz hak-

kına da sahip değilsiniz. Bizler 

bu konuların üzerine gitmeye 

devam edeceğiz. Bütün azınlık 

okullarında encümen heyetleri 

Türkçe müfredatında, istediği 

öğretmen ile, istediği sözleşmeyi 

yapma hakkına sahiptir. Bu Lo-

zan Antlaşması’nda da böyledir, 

ikili anlaşmalarda da böyledir. 

1972 yıllarının ortalarından da 

bu şekilde uygulanmıştır” diye 

konuştu.

“BÖLGE EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN 

BASIN TOPLANTISI, ASLIN-
DA SUÇLULUK DUYGUSUNUN 
BİR TEZAHÜRÜDÜR”

Geçtiğimiz günlerde Eyalet 

Eğitim Müdürü Konstandinos 

Bandikos’un yaptığı toplantıya 

da değinen başkan Ahmet Kara 

şunları aktardı:

“Bölge eğitim müdürünün böyle 

bir basın toplantısı yapma ihtiya-

cı hissetmesi bile aslında suçlu-

luk duygusunun bir tezahürüdür. 

Burada açık ve net bir şekilde 

kamuoyunu yanıltmaya çalışı-

yorlar. Bizim çok net bir iddiamız 

var; Bizim azınlık okullarımızı, 

devlet okulları ile bir tutamazsı-

nız, kafanıza göre kapatamaz-

sınız. Çünkü azınlık okullarının 

kapanışı da, belli işleyişi de belli. 

Dolayısıyla siz bu insanlarla 

diyaloğa dahi girmeden okulları 

kapatmaya giderseniz tamamen 

hukuka aykırı davranmış olursu-

nuz. Dolayısıyla bizler şu anda 

iyi niyet olmayan bir idare ile 

karşı karşıyayız.”

Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara,  Asbaşkan Halil Mustafa 

ve Genel Sekreter Mustafa Mustafa






