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BAŞYAZI
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim 

BALTALI23. Yıl.    368. Yazı.

Yeni yıl, yeni umutlar…

10 Aralık tüm dünyada İnsan hakları 

Günü olarak kutlanmaktadır. Böyle gün-

lerde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve 

insan olmanın getirdiği haklar tekrar tekrar 

gündeme getirilmektedir. Ancak geldiğimiz 

noktada yapılan etkinliklerde bile insanlar 

arasında  ayırım yapılmakta ve tek bir taraf-

tan yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmak-

tadır. Bir de savaşlarda işlenen suçları tek 

bir tarafa yıkıldığını da ibretle izlemekteyiz.  

Daha dün Bosna-Hersek’teki Srebneça’da 

Müslüman Boşnaklara uygulanan yüzyılın en 

büyük soykırımını unutmak mümkün mü? 

Bulgaristan’da yaşayan yüzbinlerce Türk’ün 

adlarının  değiştirilmesi neydi? Ülkeler ve 

toplumlar insanlara yapılan haksızlıklar ko-

nusunda, taraflı davranmaya devam ettikleri 

sürece, insan hakları ihlalleri de kaçınılmaz 

olmaktadır.

Yeni bir yıla girmeye hazırlandığımız 

günlerde elbette ki beklentimiz insan hak 

ve özgürlüklerinin daha da genişletilmesi, 

uluslararası antlaşma ve anlaşmalara uyul-

ması ve de sorunları yaşayan toplumlarla 

daha fazla diyaloğa gidilmesi yönündedir. 

Türk Azınlığı fertleri olarak umutsuz olmak, 

mücadeleyi zayıflatmak anlamına gelmek-

tedir. En cılız bir kıvılcımı dahi iyi bir haber 

olarak değerlendirmeliyiz. Sorunlarımız el-

bette ki  uzun yıllardan bu yana çözüm bek-

lemektedir. Ne yazık ki iyi niyetten yoksun 

ve Türkleri potansiyel tehlike olarak gören 

yöneticilerimiz, geçtiğimiz yıl da bu kötü 

huy ve uygulamaların dozunu arttırarak de-

vam ettirdiler. İskeçe Türk Birliği, AİHM ka-

rarlarına rağmen hala tanınmıyor! AİHM’nin  

Kavala ve Demirtaş hakkında verdiği kararı 

Türkiye’ye dayatmak isteyenler, her neden-

se Yunanistan’ın  İskeçe Türk Birliği kararını 

uygulamamasını görmezlikten gelmektedir-

ler! Çifte standart işte budur!

Türk Azınlık mensuplarına bütün bu 

olumsuzluklar yetmezmiş gibi, bir de 

“Trakya Kalkınma Raporu” başımıza bela ol-

maya başladı. Azınlık insanının hiçbir öne-

risini dikkate almayan, Azınlığı adeta yok 

sayan bu rapor sayesinde Trakya kalkınabilir 

mi? Bunlar daha önce de denendi. Ne ya-

pılırsa yapılsın, nüfusun neredeyse yarısını 

oluşturan bir toplumu yok sayarak, Trakya 

(Devamı sayfa 6’da)
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Kültür

İkide bir:
—Hay gidi haay! diyordu. De-

mek Osman Aganı görmeğe 
geldin? Hem de ta buralara!
Bir çayevinde, önümüzde örtü-

süz küçük bir masa, karşı karşı-
ya oturuyorduk. Deniz altımızda, 
bizden ötedeydi. Kıyıya yanaş-
mış tekneler, çalışan, gezen, 
duran insanlar, asfaltta karşılıklı 
akıp giden vasıtalar sessiz, renk-

li bir kargaşalık içindeydiler.
Osman Aga simit tablasını he-

men yanımıza, çayevinin alçak 
koruntuluğuna dayamıştı. Bak-

tığımı anlayınca ezilir gibi oldu, 
gülümsemeye çalışarak:
-Napçan, dedi, burda büle.
Yukarı, Çimentepe sırtlarına 
baktı, eliyle gösterdi:
—Ne olur burda? Ekin mi, misir 
mi? Büle işte burda. Benzemez 
bizim memlekete. İskemlesi-
nin kıyısına biraz sonra kalkıp 
gidecekmiş gibi ilişmişti. Göz-
leri yüzümdeydi hep. Sakalları 
uzamıştı.

—Otursana, dedim, rahat olsa-

na.
-Abe düşünme beni sen; rahatım 
ben. Sen bak kendi rahatına.
Gülümsedim, o da gülümse-

di. Garson çaylarımızı getirdi. 
Cebimden bir Yunan sigarası 
çıkardım, kendisine uzattım.
—İçmem gâvurun cıgarasını, 
dedi. Sert gelir bana. Bazı mem-

leketliler geldiklerinde verirler 
bana; içmem. Abe napçam ben 
sizin cıgaranızı, derim onla-

ra. Anlatın memleketi, anlatın 
akranları... Onlar gülerler hep. 
Almışlardır birer saat kolları-
na, ikide bir bakarlar saatlara. 
İşimiz var, derler. Falancayı 
görmemiz lâzım, falan. Anla-

maz sanırlar beni. Onlar simitçi 
Osman Aga’nın yanında oturup 
konuşmaya tenezzül etmezler 
be. Ondan bakarlar saatlarına 
gene gene.
—Al sen, dedim. Ben hususi 
seninle görüşmek için geldim 
İzmir’e. Babamın tembihi var. 

Adaşımı nasıl nasıl görmelisin, 
dedi.
Sigarayı aldı, elleri titriyordu. Bir 
hayli uğraştı sigarasını yakmak 
için.
—Sahi be, dedi. Adaşım nasıldır? 
Onunla ne odunlar keserdik biz. 
Ah...Ah...Ah!.. Bir görmeliydin. 
O zaman küçüktün sen. Kimi 
Karabayır’a kadar çıkar, “buba-

aa, ormancı geldi gene” diye 
bağırarak karşılardın bizi. Cad-

deden bir grup kadın gülüşerek 
geçtiler. Karşı balkonda bir kadın 
göründü, çamaşırları toplamaya 
başladı. Garson insanı rahatsız 
edici sesi duyuldu:
-Çay biiir!.. Demliler üç olsun !..
Gözlerim Muhacir Osman’ın 
yüzündeydi... Önümüzdeki kalın 
zaman perdesini aralayıp onun 
yıllar önce belleğime kazılmış 
olan yüzünü anımsamaya çalış-
tım. O, deminden beri, bir türlü 
salınamadığı iskemlesine adeta 
çökmüş, gözlerini denizin uç-
suz bucaksız ufkuna dikmişti. 

“Muhacir Osman” ders 
kitaplarına girdi!

Yunanistan’daki Batı Trakya Türk ilkokullarında uzun yıllar 
görev yapmış ve geçtiğimiz 

yıllarda da TÜRKSOY ödülüne layık görülen emekli öğretmen 
Rahmi Ali’nin “Muhacir Osman” adlı öyküsü, Türkiye’deki or-

taokul ve imam hatip ortaokulları Türkçe 7. Sınıf ders 
kitaplarında yer aldı.

MUHACİR OSMAN
Rahmi ALİ
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Kendisini rahatsız etmemek için 
uzun süre sesimi çıkarmadım. 
Bakıyor, o bildiğim, benim pek 
yakından tanıdığım Osman Aga 
ile bu Muhacir Osman arasında 
bir türlü bir benzerlik, bir yakın-

lık bulamıyordum.
Biz çocuklar Osman Aga, derdik 
kendisine; büyükler ve akranla-

rıysa Uzunların Osman. Köyde 
adı en çok duyulanlardan  biriy-

di. Güçlüydü, açık elliydi. Alabil-
diğine de şendi. Çayır biçmede, 
bağ bellemede, odun kesmede 
onun üstüne yoktu. Birinin ça-

lışkanlığını mı övecekler; tıp-

kı Uzunların Osman, derlerdi. 
Ramazanda, bayramda davul mu 
çalınacak; bunu Osman Aga’dan 
başka becerecek birini kimse 
düşünmezdi, Hele, “Bu Ramazan 
davulu yine Uzunların Osman 
çalacak” dediler miydi biz ço-

cukların bayramı olurdu. Bilirdik 
ki bizim çok sevdiğimiz manileri 
yine söyleyecek, hatta güzel 
havalarda sahur vakti dolaşırken 
ardı sıra gezmemize ses çıkar-
mayacak. O ne ses, ne canla 
başla davul çalmaydı öyle. Her 
kapıda durur, birer ikişer mani 
söyler, aynı şevk, aynı heyecan 
bir ay boyunca sürerdi. Gerek 
sahur vakitleri, gerekse bayram 
sabahları olsun, en çok Sığırt-
maç Hasan’ın kapısında durur, 
en güzel manile¬ri de belki ora-

da söylerdi. Raife Teyze sırtında 
yeni feracesiyle merdivenlerde 
görünür, krem başörtüsünün 
ucunu bir eliyle çenesinin altına 
tutturmaya çalışırdı, Elini çene 
altından çeker çekmez yeniden 
iki yana düşerdi başörtünün 
uçları, ince zarif boynu, harbol-
lunun-(bindallı) güvezi vurmuş 

ak gerdanı görünürdü. Bütün 
çocuklar susardık o ara, davulcu 
Osman Aga’nın ağzından çıkacak 
sözleri beklerdik; ya da bana 
öyle gelirdi. Sığırtmaç Hasan’ın 
karısı Raife, elinde dört ucu 
işlemeli al mendil, merdivenler 
üzerinde saygıyla beklerdi. Gür, 
tatlı bir ses bozardı sessizliği, 
ardından davulun tokmağı hızla 
inip kalkardı:
“Gökten indi bir yeşil melek/ El-
hamdü¬lillah!’ tebarek/ A benim 
canım sultanım / Bayramınız 
olsun mübarek”
Bu sırada Raife Teyze’nin yüzü 
aydınlanır, gülümsemelerin en 
güzeli, en cömerdi, gelip du-

daklarında bir gelincik çiçeği 
gibi açardı. Sonra merdivenleri, 
adeta duvağı başında bir gelin 
ciddiyetiyle iner, gelir; dört ucu 
işlemeli al mendili davulun kas-
nağına özenle tuttururdu.
Biz mahallenin tüm çocukları 
Osman Aga’sız bir bağbozumu 
da düşünemezdik. Üzüm dolu 
küfeleri omzuna alır, şıraneye 
boşaltır, kurnasının altına büyük 
bir kazan yerleştirilen şıraneye 
girerek uzun, sağlam bacakla-

rıyla üzümleri ustalıkla çiğner, 
ezerdi. Bizim, kurnadan akan 
şırayı tasa doldurarak içmemize 
kızmaz, tam tersine gülerdi.
-Çok içmeyin. Sonra sarhoş 
olursanız karışmam bak, derdi.
İşi olan kadınlar ellerinde kepçe, 
kevgir veya bakırlarla telaşla-

nırlar, işi olmayıp da kendilerine 
eğlence arayan mahallenin genç 
kadınları ise avludaki ocaklar 
üstüne dizilmiş şıra tavalarının 
karşılarında altlarına birer odun 
çekerek oturur, bazen de ayak-

ta dururlardı. Atılan kuru meşe 

odunlarıyla yalımlar daha da 
parlardı. Kadınların yüzlerinde 
kızıl gölgeler dolaşır, büyüyen 
gölgeler duvarlara sığmaz-
dı. Bazı açık saçık konuşmalar 
gelirdi kulaklarımıza. Kadınların 
gülüşleri ekşi cibre kokan gece-

de yitip giderdi. Bir ara dışarıdan 
Osman Aga’nın sesini duyardık:
—Gülizar, git getir şu bizim kur-
banlığı da size güzel bir çevirme 
yapayım. O meşe odunları kim 
bilir nasıl da kor tutmuştur. Karı-
sı Gülizar Hanım -hastalıklı, yüzü 
sarı olduğu için Gülizar Hanım 
derlerdi- gülümsemeye çalışırdı:
- Deli bu bizim adam be, derdi. 
Sahiden deli.
Bir akşam babam, tam ezan 
vakti Gülizar Hanım’ın ölüm 
haberini getirdi. Ortalık karar-
mak üzereydi. Karanlık üzünce 
dönüştü, yüreklerimize doldu. 
O gece Ferişte’yi bize getirdiler, 
bizde yattı. Sonraki gün, ikindi 
vakti Gülizar Hanım’ı mezarlı-
ğın kuzeybatısındaki karaağacın 
yanına gömdüler. Osman Aga 
bir hafta sonra sık sık mezar-
lıkta göründü. Gülizar Hanım’ın 
mezarının çevresinde ne kadar 
karaçalı varsa hepsini kökledi. 
Bir ara Osman Aga’nın, karısı 
öldükten sonra camiye gitme-

diği söylentileri dolaştı. Sözde 
Gülizar Hanım ölünce kendisi-
ni namahremdir diye bir daha 
yanına yaklaştırmak istememiş-
ler, saçlarını okşayıp sevmesine 
engel olmuşlar. Buna pek içerle-

miş Osman Aga, elleri çaresiz iki 
yana düşmüş:
-Yaa... demek üle. Demek şimdi 
Gülizar namahrem bana?..
demiş, ağlamış. O günden sonra 
da kendisini camiye giderken 
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gören olmamış. Doğrusu ben bu 
söylentilere inanmadım hiç. İna-

nanlara da için için kızdım.
Osman Aga, Gülizar Hanım’ın 
Ölümünden sonra daha sık gitti 
odun kesmeye. Dağdan, adları-
nı bilmediğimiz çiçekler getirdi 
bize. Hem de kökleriyle. Kendi 
avlusuna da ekti bu çiçekler-
den. Onları kuyudan su çekerek 
suladı. Bir gün elinde bir gülfi-

danı ile bize geldi, bir kürek aldı, 
çıktı, gitti. Sonraki yaz Gülizar 
Hanım’ın mezarının başucunda, 
pembe, tek bir gül açtı.
Osman Aga’yı son olarak bir 
yağmur sonrası günü görmüş-
tük. Bugünmüş gibi gözlerimin 
önünde. Bir grup çocuk, suyun 
eştiği yerlerde çivi, tel parçaları, 
eski demirler arıyorduk. Tüfekli 
iki asker Osman Aga’yı önlerine 
katmış, karakola doğru götürü-

yorlardı. Osman Aga’nın sırtında 
uzun bir yağmurluk, başında 
örme, kahverengi bir başlık 
vardı. Başı öne eğikti. Koşarak 
eve gittim. Ferişte bizdeydi ve 
ağlıyordu. Babam gece geç saat-
lerde geldi. Anneme:
—Adaşın başı dertte bizim. 
Hemen biraz yiyecek hazırla. 
Karakolda çok dövmüşler, bırak-

mışlar. Ama diyil mi kuşkulan-

mışlar bir kere, bundan sonra 
Osman’ı ancak Türkiye paklar. 
Şimdilik saklanması lâzım... Siz 
hiç merak etmeyin, dedi.
Bir daha göremedik Osman 
Aga’yı. Babam bir gece Ferişte’yi 
de aldı, götürdü. Daha sonra İz-
mir’e yerleştiklerini öğrendik. Bir 
ara, Osman Aga’nın, Ferişte’yi 
zengin bir beye evlâtlık olarak 
verdiğini duyduk. Annem:
—Yazık, diyordu. Yazık oldu kıza 

da Os man’a da. Yapmasaydı ya 
o işi!
Babam:
—Kısmet, diyordu. Kısmet öyley-

miş. Osman ne yapabilirdi sanki? 
Tutmuş çeteciler kendisini, eline 
para verip, “Bize kasabadan bu 
eşyaları alacaksın” demişler. 
“Hayır” desen öleceksin. “Evet” 
desen ölme tehlikesi var. Birisi 
peşin ölüm... Osman gene akıllı 
davrandı; ölümden kaçtı.
Ne oluyordu? Neydi bu olup bi-
tenler? Neler dönüyordu? Herke-

sin gözlerinde okunan çaresizlik 
ve korkunun sebebi neydi? Bunu 
daha sonra K.K.E. (Yunanistan 
Komünist Partisi) çetecileri her 
gece köylere baskın yapmaya, 
köprüleri, demiryollarını atma-

ya, birkaç uçağın uzak tepelere 
kartallar gibi saldırarak ortalığı 
duman ve derinden gelen uzak 
patlamalara boğmağa başla-

masından sonra anlamıştım. 
Herkesler işinde gücündeyken, 
ovanın ortasından geçerek düdü-

ğünü acı acı öttüren bir tirenin 
çığlığı yerini birden korkunç bir 
patlamaya bırakıyor, yerden 
kapkara bir duman yükseliyordu. 
Yarım saate varmadan tüfek-

li askerler rastgele, sağa sola 
ateş ederek geliyor, her önüne 
geleni tüfek dipçikleriyle döve-

rek topluyor, topladıkları kişileri 
şehre, kışlalara götürüyorlardı. 
Dövünen kadınlar, ninelerinin 
feraceleri altında titreşen ço-

cuklar, suskun yaşlı erkekler 
bir duvarın altında, götürülen 
yakınlarını bekliyorlardı. O gün-

lerde ara kere Osman Aga’dan 
da haber alıyorduk. Bütün 
arkadaşları birer iş güç sahibi 
oldukları halde o daha belli başlı 

bir işe tutunamamıştı. Dilini de 
düzeltmiyor- muş hiç. Burada 
nasıl konuşuyorduysa orada da 
öyle konuşuyormuş. Bu konuş-
ması yüzünden herkes “Muhacir 
Osman” diyormuş kendisine. O 
gülermiş buna.“Olsun be” der-
miş. “Muhacir diyil miyim?”
Muhacir Osman!.. Denizin uçsuz 
bucaksız ufkundaydı gözleri ve 
durmadan soruyordu:
—Haşan Çavuşlar’ın tarlasının 
başındaki kaynarca durur mu? 
Buz gibiydi suyu... Salardık içine 
bostanları... Ama yoktur artık. 
( Sonra bir umutla soruyordu 
yine ) Yoksam durur mu yerin-

de? Bazı memleketlilere sorarım, 
kimi yok der, kimi var. Konuşur-
lar karı gibi.
Kaynarca çoktan kurumuş, 
kapanmıştı ama “Orda” diyor-
dum. “Aynı eskisi gibi... Buz gibi 
suyu... İçinden yine karpuzlar 
eksik olmuyor.”
—Bizim viranelikler (evler) ne 
âlemde? Bozmuş, yenilemiş 
kalba Hacıların Bekir onları. Sen 
belkim de hatırlamazsın, çok 
çiçek vardı haremde. Papatke-

ler, hem de kır meneşeleri. Var 
mıdır gene haremde? —Olduğu 
gibi duruyorlar, diyordum. Hatta 
kafesler bile. Çocuklar baharda 
ilk menekşeleri sizin avludan 
koparıyorlar yine. Bekir, avlunun 
günbatısına yaptı yeni evi. Hani 
bir iğde ağacı vardı eskiden; 
onun olduğu yere. Sizin evler 
olduğu gibi duruyor.
Seviniyor, dünyalar kendisine 
verilmiş gibi oluyordu.
-Uğlum Ali, getir bize iki çay 
gene.
—Ne o Muhacir Osman, bugün 
doğum günün müdür, nedir?
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Duymuyordu Osman Aga.
—Sığırtmaç Haşan ne yapar? 
Sağ mıdır divane? Karısı Ray-

fe?.. Onun sağ koluna inme 
inmiş dediler, doğru mu?
—İkisi de iyi, diyorum. Bir ara 
Raife Teyze’nin sağ koluna bir 
tutukluk gelmişti ama, önemli 
bir şey değil, demişti doktor-
lar.
Soruyordu Osman Aga. Bay-

ram sabahlarını, Hıdrellez 
günlerini, kuyuların işleyip 
işlemediklerini, akranlarını, 
evleri, sokakları, bazı belli 
başlı ağaçları soruyor; bun-

larla ilgili en ayrıntılı bilgileri 
öğrenmek istiyordu. Bir ara 
sustu. Gözleri uzaklarda, de-

nizin sonsuz maviliklerindeydi. 
Ardımızdaki masalarda müş-
teriler konuşuyorlar, garsonun 
o insanı rahatsız edici sesi 
ara kere duyuluyordu. Uzakta 
bir plak satış mağazasından 
dokunaklı bir kadın sesi ta 
bize kadar geliyordu. Osman 
Aga ağır ağır döndürdü başını 
bana doğru. Dudakları kıpır-
dadı. Son sözünü söylemeye 
hazırlanan bir idam mahkûmu 
gibiydi. Güçlükle yutkundu.
—Karaçalılar... Mezarlığın sağ 
üst köşesinde çok karaçalı 
vardı bir zamanlar... Gene var 
mı?..
Hanidir bekliyordum bu soru-

yu. Hazırlıklıydım.
—Karaçalı ne gezer orda? de-

dim. Büyük bir gül ağacı var. 
Öyle güzel açıyor ki...
Elini uzattı.
—Ver bana o gâvurun cıga-

rasından, dedi. Sert olsun. 

İsterse yaksın gırtlağımı!..

hiçbir şekilde kalkınamaz! Ve, AB’nin en geri kalmış böl-

gesinde bu insanlar yaşamaya devam eder.

Bütün bunlar Azınlık insanına reva  görülürken, şimdi de 

samimiyetsizlik, dışlamak ve adeta “Siz ne yaparsanız 

yapın ben böyle istiyorum” politikaları ne yazık ki hala 

devam ediyor. Azınlık insanının istemediği, hiçbir etkin-

liğe davet etmediği, kabul etmediği atanmış müftüleri 

azınlığın temsilcileri gibi göstermeye çalışmak, gerçekle-

ri görmemek anlamına gelmektedir ve faydasızdır. Hem 

sonra dünyanın hiçbir yerinde atanmışlar seçilmişlerin 

önünde değildir! 

Şimdiye kadar uygulanan politikalarda Azınlık Türk, Po-

mak ve Çingene gibi gruplara ayrılmaya çalışıldı ki bu 

aynı zamanda devletin resmi politikası olarak her or-

tamda dile getirildi. Ancak bugün daha ileri ve vahim bir 

noktaya gidilmekte ve Azınlığın dini olarak da ayrı grup-

lardan oluştuğu algısı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Sa-

yın Dendias’ın son günlerde marjinal bir gruba bu kadar 

önem vermesi, Türk Azınlığa açılım olarak açıklanamaz. 

Gönül isterdi ki Sayın Dendias’ın, Türk azınlığın seçilmiş 

temsilcileri ve dernek başkanlarıyla da görüşerek sorun-

ları ilk elden dinlemesiydi. Bu ne yazık ki yapılmamış ve 

insanlarımız bir kez daha sorunlarıyla baş başa bırakıl-

mıştır.

Daha sonra bölgede geçmişini inkar eden, kimlik bunalımı 

yaşayan bazı zavallıların yaptıkları açıklamalar ise Hıris-

tiyanları çoğaltmadığı gibi, Müslümanları azaltmaz; tam 

aksine Türk Azınlığı daha da kenetler niteliktedeydi.

Yeni yıl yeni umutlar, yeni fırsatlar demektir. Umudun 

yolculuğu ise ne yazık ki çok zor gözükmektedir. Ama her 

şeye rağmen, insan olarak, Türk Azınlık olarak yarınlara 

ısrarla umutla bakmak dileğiyle, Azınlık aleyhinde son 

gelişmeler gölgesinde yazımı şu atasözüyle bitirmek isti-

yorum: 

“Domuza tasma takılmaz!”

Başyazının devamı
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  Günlerin
                                             Getirdikleri

ibrahimbaltali@hotmail.com
İbrahim 

BALTALI

Geçtiğimiz  günlerde Gümülcine Belediye Tiyatro-

su tarafından şehir içinde bir gezi düzenlendi. Gü-

zergâh olarak ise eskiden Gümülcine’nin içinden 
geçen kapatılan çayın üzeri belirlendi. Bir şehrin 
tarihini, kültürünü yeni nesillere tanıtmak açısın-

dan güzel bir uygulama.
Gümülcine ve çevresi tarihten bu yana hep sula-

rıyla  meşhur olmuştur.
Fatih Sultan Mehmed’in şehzadesi  Cem Sultan’ın 
emriyle Ebu’l Hayr-ı Rumî tarafından  1473-1480 
yılları arasında yazılan Saltık - Nâme Anadolu 
Türklüğünün en önemli kaynaklarından biridir.  
Saltukname’den öğrendiğimize  göre Bursa’ya 
Sultan Murat için  imaret yapılır. Kayıtta şöyle de-

nir: “Şehre çeşme getüre; Şaru-Hânlu ve Berava-
ta ve Gümülcine suların” Demek ki o yıllarda daha 
Gümülcine’nin suları bu kadar meşhurdur.
Dürri Gümülcineli bir Divan şairidir. 1635-1642 
yılları arasında yazılan ve 66 beyitten oluşan 
Gümülcine Şehrengizi’nde, Gümülcine şehrinin su-

larından da bahsetmektedir.  Kara Oluk ve Yakuz 
Pınarı’ndan âb-ı hayat (hayat suyu)olarak bahse-

der ve “Bir hâlet irer kim olur ol mürde iken sağ” 
diyerek Kara Oluk suyundan içenler şifa bulur, 
hatta ölülerin bile dirileceği inanışını yansıtır. İşte 
bu kadar önemlidir Gümülcine’nin suları.
İşte biz insanlar bu kadar güzel suları ne yazık 
ki kirlettik. Çevre duyarlılığının ve bilincinin ol-
madığı yıllarda Gümülcine’nin atık suları ne yazık 
ki Gümülcine’nin içinden geçen çaya akıtılmıştır. 
Sonuçta da çayın adı Türklerde de Yunanlılarda da 
“Bokluca” olarak zihinlere yerleşmiştir. 
Bokluca  Çayı  1962 yılında taşınca etraf sular 
altında kalmış,  en sonunda yönü değiştirilmiş ve 

üzeri kapatılmıştır. 1962 yılına kadar çay üzerine 
çok sayıda ağaç  köprü inşa edilmiştir. Bunlardan 
en meşhuru Kapalı Köprü olarak bilinmektedir ki 
1901 tarihinde Gümülcine Vakıflar İdaresi tara-

fından üzerine gelir amaçlı dükkanlar yapılmıştır. 
Örneğine çok az rastlanılan Kapalı Köprü v.d. leri 
daha sonra yıktırılmış ve üzerine yol yapılmıştır. 
Böylece Gümülcine  bir Balkan şehri olma özelliği-
ni yitirmiştir.
İşte bu kadar güzel ve sularıyla ünlü bir şeh-

rin içinden geçen çayın adının  “Bokluca” olması 
acaba doğru mudur? Osmanlı ve daha sonraki 
dönemlerde bu çayın asıl adının  “Şikârlı” oldu-

ğunu, 1680 yılında Gümülcine’den geçen  ünlü 
Türk seyyahı Evliya Çelebi’den öğrenmekteyiz. 
Şikarlı’nın sözlük anlamı ise av, avlanma, ganimet 
olarak açıklanmaktadır. Demek ki o yıllarda bu çay 
çok temiz ve de av yapılıyormuş!
Çelebi, bu çayla ile ilgili şunları kaydetmiştir:

“…Bu şehir içinde Şikarlı Çay derler, bir âbıhayat 

akarsu akmaktadır. Bu küçük nehir üzerinde 5 

yerde ağaç köprüler ile geçirilir. Bu nehrin iki ta-

rafı şehirdir. Kalfa Çayı ile şehre yakın birbirlerine 

karışıp (…) adlı yerde Akdeniz’e karışırlar. Bu iki 

nehir kuzey tarafında (…) yaylağından gelip şehri, 

nice bin adet irem bağlarını, nice cennet bah-

çelerini ve şebekeli bostanları sulayıp Akdeniz’e 

karışırlar…”
Gelin bundan sonra, artık  var olmayan bu çayı 
“Bokluca” değil de “Şikârlı” olarak analım. Güzel 
Gümülcine’ye yakışan da bu değil midir?

Şikarlı’dan  Bokluca’ya
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“GÜMÜLCİNE ŞEHREKÜSTÜ İLK MEKTEBİ” 

KİTABI YAYIMLANDI

Aslen Yunanistan’ın Gümül-

cine bölgesinden olan  ve 

yaşamını Bursa’da devam 

ettiren Araştırmacı – Yazar 

Mehmet Koca’nın (Hakses) 

“Gümülcine Şehreküstü İlk 

Mektebi” adlı kitabı, İstan-

bul Fetih Cemiyeti tarafın-

dan 1 Ekim 2021 tarihinde, 

978-975-7618-74-4 ISBN numarasıyla okuyucuya 

sunuldu.

“Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Gümülcine’de, Türk 

Azınlığa ait, öğretime açık sekiz adet ilkokul mevcut-

tu. Bunlardan biri de Şehreküstü İlk Mektebi idi… Her 

yönüyle örnek bir irfan yuvası olan bu mektebimiz 

2011 yılında idarece maalesef kapatıldı. Gerekçe, 

son yıllarda kapanan onlarca okulunki ile aynı idi: 

Öğrenci yokluğu!

Okul kapandı ama onun irfan pınarından su içen 

öğrencilerin kalbi ona hep açık kaldı. Oradan mezun 

olmuş öğrencilerinin gönüllerinde minnet ve özlem 

duygularıyla yaşıyor. Çünkü bu okul öğrencilerini bir 

yandan en iyi şekilde dünya hayatına hazırlarken bir 

yandan da ahiret saadetlerini temin için gerekli bilgi-

lerle donatıyordu…” 
Kitabın ön sözünde yukarıdaki düşünceleri paylaşan 
Mehmet Koca’nın kitabı toplam 376 sayfadan oluş-
makta ve aşağıdaki ana konu başlıklarını içermekte-

dir:

     Batı Trakya 20. Yüzyılın Eğitim Tarihine Hızlı 

     Bir Bakış

    MMMMC (Medrese Mezunu Müslüman 

    Muallimler  Cemiyeti) nin Gerçek Kuruluş Sebebi.

    Gümülcine’de Bir İrfan Yuvası: Şehreküstü 

    Mektebi.

    Osmanlı Usukü Başarı Belgeleri.

    Muallimlerimiz.

    Efsane Muallimlerimiz.

    Son Öğretmenler.

    Gümülcine Şehreküstü İlkokulunda 

    1960’lı  Yıllarda Okutulan Dersler.

    Ekstra Dersler.

    Yıl Sonu Sınavları.

    Şarkılarımız.

    Okul Etkinlikleri.

    Gümülcine’de Zafer Anıtları.

    Şehreküstü Mezunları.

    Mezunlar Defterinin Tıpkı Basımı.

    Son Söz Yahut Kur’an-ı Kerim’in Zaferi.

Kitap, mehmetkoca16@gmail.com adresinden 

istenebilir.

Yeni çıkan kitaplar
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Fotoğraflarla 

kaybolan kelimeler

Karasaban

Boyunduruk

1969. Fotoğraflar ve bilgiler Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
arşivinden alınmıştır.
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Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyaletinin 

Rodop ilinde, il merkezi Gümülcine’nin 29,7 km güneydo-

ğusunda, 121 m rakımlı bir köydür. Coğrafi konum olarak 

40,92801935860 K enleminde ve  25,56882638420 D 

boylamında bulunmaktadır.

1924 yılında Maronya (Μαρώνεια - Maronia) Nahiyesine 

bağlanmıştır. 1997’de Maronya Belediyesine dahil olmuş-

tur. 2010 yılında yapılan son düzenlemeyle de Şapçı – 

Maronya Belediyesi sınırları içerisine alınmıştır.

Sofular, Anadolu’da bir cemaat adı.  Güne Barza, Kosun, 

Ulaş, Alatalu Eredna, Esenlü-i Ertena taifelerinin Bayın-

dır, Yıva ve Dodurga boylarına mensupturlar. 1517-1562 

yılları arasında  Menteşe S. Bozöyük Kaz., Tarsus S. 

Merkez ve   Tarsus S. Ulaş Nahiyesinde yaşadıkları tespit 

edilmiştir. 

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

kıtlığı olunca padişah iradesiyle Gümülcine köylerinden 

buğday satın alınıp İstanbul’a gönderilmiştir. Sofular  kö-

yünden de   buğday satın alınmıştır.

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde yapılan 

sayımda köyün adı  “Karye-i Sofular”  olarak belirtilmiş ve 

nüfusu da şöyle kaydedilmiştir: 

Tuvânâ - Güçlüler: 18

Sabi – Çocuklar: 11

Müsinn – İhtiyarlar: 10

 Toplam: 39

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi’nde köy 

“Sofular” olarak belirtilmiş ve Gümülcine’ye uzaklığının 6 

saat olduğu kaydedilmiştir.

1910 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tara-

fından hazırlanan askeri bir  haritada “Sofilar” ismiyle yer 

almıştır. 

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1922 

yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiques De La 

Population En Thrace - Occidentale” adlı broşürde köyün 

“Sofular” olduğu,  nüfusunun 155 Türk  ve 278 Bulgar’dan   

ibaret olduğu belirtilmiştir.

Türk ve Yunan halklarının mübadelesinde köye Türki-

ye’den  35 erkek ve  38 kadın olmak üzere toplam  73 

Rum göçmen kaydedilmiştir.

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu şöyle 

kaydedilmiştir: 1920 – 535, 1928 – 348, 1940 – 430, 

1951 – 405, 1961 – 385, 1971 – 243, 1981 – 197, 1991 – 

136, 2001 – 102, 2011 – 68.

1871 yılında Maronyalı doktor Melirritos, Maronya köyle-

rininin coğrafi ve tarihini anlattığı eserinde köyün adının 

Sofular olduğunu, okul ve kilise bulunmadığını, sadece 

20 hane Bulgar’ın oturduğunu ve onların da kilise ayinle-

rini  Karakurcalı (Krovili) köyünde yaptıklarını kaydetmiş-

tir. Köyün Bulgar nüfusu 1924’ten sonra Bulgaristan’ın 

Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi*

Sofular, (Ασκηταί – Askite)

Rodop ilinde bir köy

Köyün okul ve camisi
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Kırcaali ve Haskova şehirlerine  göç etmiştir.

Köyün adı 1920 yılında Askites (Ασκητές – Askites) 

olarak değiştirilmiştir. Köy halkının bir kısmı Türkiye’nin 

Kayseri, Talas, Sarmısaklı, Niğde, Aksaray, Halvadereli 

ve Kırklareli bölgele-

rinden göçmen olarak 

gelmişlerdir. Göçmenle-

ri Yerleştirme Komisyo-

nu, göçmenlere Rodop 

ilinin Kalaycıdere, 

Sıçanlık ve Sofular köy-

lerini önermiş ve şimdiki 

köy kabul edilmiştir. 

Devlet göçmenlere 20-

50 dönüm arası arazi 

vermiştir. 1940 yılında 

Yunanistan ve  İtalya 

arasındaki savaşa 48 

haneli köyden 51 kişi katılmış ve 3 kişi ölmüştür. 

1941 yılında bölgeyi Bulgarlar işgal edince halka bü-

yük eziyet çektirmişler ve dağlardaki andartlara yardım 

ettikleri gerekçesiyle köyün Papazı Dimitrio Kavazi’nin 

(Δημήτριο Καβάζη)  yanısıra 5 genci daha işkence 

ederek öldürmüşlerdir. Köyün imamı Hüseyin Termikoğlu 

ise  camiye depolanan tütünler çürüdüğü gerekçesiyle 

götürülmüş ve o da işkenceyle öldürülmüştür. Halkın bir 

kısmı da Bulgaristan’a götürülmüştür. Bulgarlar Trak-

ya’dan ayrılırken Bulgar komutan yakalanmış ve idama 

mahkum edilmiş ve bugün Gümülcine’deki Orfeas otelinin 

bulunduğu yerde infaz edilmiştir.

Köye 1950 yılında, Drama’dan gelen Kuçoyanni sülalesi 

yerleşmiştir ki 25 aileden oluşmaktaydılar. Hayvan olarak 

ise 100 at ve 3.500 koyun ve keçileri vardı. Yine 1955 

yılında köyün etrafındaki kulübelerde yaşayan Bozya 

(Μπόζγια - Bozya) ailesi de buraya yerleşmiştir.

Köydeki Hıristiyanlar  “Saya” denilen bir  geleneği yaşat-

maktadırlar. Köyün gençleri haneleri dolaşır ve ne yakıl-

mak istenirse verilirdi. Kiliseye en çok parayı veren kişi 

ise ateşi yakardı.  Ateş ise göklere yükselmeyi  ve ruhun 

temizlenmesi sembolize etmekteydi. 

Sofular köyü bir kilometre arayla Yukarı Sofular ve Aşağı 

Sofular adlarında iki mahalleden oluşmaktadır. Yukarı 

Sofular’da Türkler yaşarken, Aşağı Sofular’da ise sadece 

Hıristiyanlar yaşamaktadır. Köyün adının kesin olarak 

nereden geldiği bilinmemekle birlikte, rivayetlere göre 

köyde eskiden keşişler yaşadığından da bu adı aldığı 

sanılmaktadır. Başka bir anlatıma göre ise köyün adı 

Türkçe olarak “Düştübak, Yunanca olarak ise Milia oldu-

ğu belirtilmektedir. 

Köy ilk başlarda daha aşağıda, Taşlık köyü yolu yakı-

nında kurulmuştur. Sivrisinek olduğundan dolayı şimdiki 

köye  göç etmişlerdir.

Yukarı 

Sofular’da 

12 hane-

de 32 kişi 

yaşamak-

tadır.

Köyde, 

İskeçeliler 

(Bu sülale 

ya İske-

çe’den ge-

lip buraya 

yerleşmiş, 

ya da 

tütün işle-

mek için 

buraya 

gittiklerin-

den dolayı 

bu lakabı almışlardır). Pehlivanlar (Bu  sülaleden de bir 

pehlivan olduğu rivayet edilmektedir).  Ömerağlar (Hay-

darlar), Palalar v.b lakapta insanlar yaşamaktadır.

Okul ile cami aynı çatı altında yer almaktadır. Köyün 

azınlık okulu yaklaşık  15 yıl önce çocuk yetersizliğinden 

kapanmıştır. Köyde,  Raşit Hoca Mustafa  uzun yıllar 

öğretmenlik yapmıştır.  Köyde  devamlı okul çalışmıştır. 

Aşağı Sofular’da da Türk okulu çalışmıştır.  O yıllarda 

çocuklar bir ay Aşağı Sofular’da ve bir ay da Yukarı Sofu-

lar’da okula gitmişlerdir. Günümüzde Aşağı Sofular’daki 

anıtın olduğu yerde cami ve okul vardı.

Caminin mihrabı.

Sofular’da uzun yıllar 
öğretmenlik yapan 

Mustafa HOCA
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1957’li yıllara kadar bugünkü Aşağı 

Sofular’da da Türkler yaşamış, ancak 

daha sonra Türkiye’ye göç etmişlerdir.

Aşağı Sofular’daki Rumlar Türk-Yu-

nan mübadelesinde köye yerleşti-

rilmiştir. İlk önce Kavala’nın  Nea 

Karvali köyüne yerleşmişler ve orada 

oturamadıkları için tekrar köye dön-

müşlerdir. Rumlar Türkiye’nin Kapa-

dokya  bölgesinden gelmiştir. Günü-

müzde Aşağı Sofular mahallesinde 25 

hane Rum yaşamaktadır. 

Köyün etrafında; Karakuz, Kaşba-

şı (Kaşa benzediği için), Sığıralı, 

Çelekkuzu, Kuzduru (Kuzeye doğru 

anlamında), Yuvantarla, Maldalkaya, 

Çastiksırtı, Akbabakaya, Güreardıç, 

Çatalkaya adında dağlar yer almak-

tadır.

Köyün tarlaları ise Kadıçeşme  bölge-

sinde yer almaktadır.

Köyün geçim kaynağı genelde küçük-

baş hayvancılıktır.

Köyden Gümülcine’ye ve etraftaki 

yakın köyler ile Türkiye’ye göç yaşan-

maktadır.

Köye elektrik 1965 yılında gelmiştir. 

Köyde çocuk olmadığından otobüs de 

gelmemektedir.

Köyden İç Savaş sırasında kimse 

alınmamıştır. Ancak epey insan dövül-

müştür. O yıllarda gençler Gümülci-

ne’ye kaçmıştır. 

Köyün hemen güney tarafındaki Kara-

kuz  Dağı’nda ise  1966’dan bu yana 

Amerikan radarları bulunmaktadır.

Köyün etrafında Büyükdere ve köyün 

içinden ise Küçükdere akmaktadır.

Karakuz Dağı’nın altında eski yerle-

şim yeri vardır ki bazı mezar taşlarına 

ATASÖZLERİ

1- Yılanı deliğinden çıkaran tatlı dildir.

2- Akıl yaşta değil baştadır.

3- İnsan yedisinde neise yetmişinde de 

odur.

4- Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

5- Tuzsun pişen aş, ya karın ağırtır ya 

baş.

6- Ağaç yaşken eğilir.

7- Çocuk ailenin aynasıdır.

8- Gülü seven dikenine dayanır.

9- Servetin en büyüğü akıldır.

10- Kem söz, kem akçe sahibinindir.

DEYİMLER

1- Sonradan görme gâvurdan dönme.

2- Falanca yerin somunu büyük, fakat 

sen yine somunu büyük al.

3- Paran varsa dostun var.

4- İşinin esiri olan, başkasının esiri 

olmaz.

5- Gâvurdan dost olmaz.

6- Suratında eşek derisi var.

7- Çeşme gözlü.

8- Kapçık ağızlı.

9- Güvem gözlü.

10- Yalak.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Arşivi

Araştıran: İbrahim Baltalı

Derleyen: Öğr. Necati Salih

Yer: Melikli - Meleti Köyü – Gümülcine 

Tarih: 1969

ATASÖZLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ
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Elimizdeki bilgilere göre kahve 

16. yüzyılın ortalarına doğru 

İstanbul’a geldi. Şehirdeki ilk 

kahvehanelerden ikisi 1554-

5’te Tahtakale’de Şamlı Şems 

ve Halepli Hakem adlı iki kişi 

tarafından açıldı. Bu yeni içecek 

ve mekan, halkın oldukça ilgisini çekti ve şehirde 

kahvehanelerin sayısı hızla artmaya başladı.

Kahvehaneler ilk kamusal mekanlardan

Yeni bir sosyalleşme mekanı olarak kahvehanele-

rin hızla yaygınlaşması ve rağbet görmesi sarayı 

ve siyasi seçkinleri rahatsız etmeye başladı. Zira 

Osmanlı tarihinde belki de ilk defa sıradan insan-

lar, yani tebaa, kahvehanelerde bir araya gelerek 

sohbetin yansıra, siyaset hakkında da konuşmaya, 

yorum yapmaya ve hatta bazı şeyleri eleştirmeye 

başlamıştı. Bu görülmüş bir şey değildi. Halkın 

kimi paşaların yolsuzlukları, bazı siyasetçilerin ha-

talı uygulamaları ve bazı vezirlerin tayini -ki bura-

da bizzat “padişahımız efendimiz” eleştiri oklarına 

muhatap oluyordu- hakkında “ileri geri” konuşma-

sı, yani “devlet sohbeti” yapması kesinlikle kabul 

edilemezdi.

Kahve fikri tartışma ve görüş alışverişi ortamları-

nın içeceği oldu ve özellikle başlangıçta farklı sos-

yal konumlardan insanları bir araya getirip kay-

naştırarak kahvehanelerin yarattığı kamusal alanı 

yönetici seçkinler için daha tehlikeli hale getirdi.

Gazetelerin yaygın olmadığı bir 

devirde, “fısıltı gazetesi” çok 

etkili oluyor ve tıpkı bugünkü 

sosyal medya gibi) güçlü bir 

kamuoyu oluşturuyordu. Böy-

lece kahvehaneler ilk kamusal 

mekanlardan biri olarak serpil-

meye başlarken aynı zamanda iktidarın gazabını 

da üzerine çekiyordu. Kahvehaneleri tamamen 

yasaklayamayacağını anlayan sultanlar ise ibret-i 

alem için ara sıra bazı kahvehaneleri kapatarak 

halka ders vermeye ve durumu kontrol etmeye 

çalıştılar.

Kahve için fetva verildi

Ne var ki, iktidar tek başına bu işin altından kalka-

mıyordu ve kahveye karşı ulemanın da desteğine 

ihtiyaç vardı. Ulema ve medrese sınıfından bazı 

insanlar yardıma koşmakta gecikmedi ve kahve ve 

kahvehaneler aleyhine konuşmaya başladı. Onlara 

göre, “meyhaneye gitmek bile kahvehaneye git-

mekten daha iyi” idi. Kahvehanelerde işsiz-güçsüz 

ve ayaktakımından insanlar bütün gün oturuyor, 

dedikodu ve gıybet yapıyor ve “asılsız söylentiler” 

çıkararak fitne ve fesada yol açıyorlardı. Hatta 

kahvehane müdavimlerini eleştirecek pek bir nok-

ta bulamayan birtakım ulema, namaz vakti geldi-

ğinde kahvehaneden camiye giden birçok kişinin 

namazın sünnetini kılmadan sadece farzı kılarak 

camiden çıkıp kahvehaneye koşturduğunu söyle-

yerek şikayet ediyordu.

 Siyasi bir içecek olarak Türk kahvesi
                                    Doç. Dr. Ali Çaksu*

Doç. Dr. Ali Çaksu, 5 Aralık Türk Kahvesi günü nedeniyle “Türk kültüründe 

kahvenin yeri, kahvehaneler ve siyasi bir içecek olarak Türk kahvesi”ni 

değerlendirdi.

Konuk yazarlar



Rodop Rüzgârı - 14

Dahası, meşhur Şeyhülislam Ebussuud Efendi 

kahvenin haram olduğuna dair bir fetva bile verdi. 

Bu kesinlikle bir siyasi fetvaydı. Hanefi fıkhında 

yanık bir yiyeceği yemek haram olduğu ve kahve 

taneleri de siyah renk alana kadar kavrulduğu, 

yani yakıldığı için, kahve haramdı. O zamanki ge-

rekçe böyle idi. Ancak Şeyhülislam daha sonra bu 

fetvasından döndü.

Yeniçeriler ve kahve

Halkın sahip çıktığı kahve ve kahvehaneler ile ule-

ma destekli devlet arasındaki kavgada halk tara-

fında önemli bir güç vardı ve devleti asıl korkutan 

da oydu: Yeniçeriler. Aslen sultanın seçkin asker-

leri ve “kulları” olan Yeniçeriler uzun süredir hiç de 

öyle davranmıyordu. Artık Avrupa’daki savaşlarda 

hiç etkili olamasalar da hala İstanbul’da istedikle-

rini yaptıracak güçleri vardı. Beğenmezlerse, kendi 

başkomutanları olan ve padişahın tayin ettiği Yeni-

çeri Ağası’nı görevden aldırıyorlar veya öldürüp 

yerine kendi istedikleri birisini getirtiyorlardı. Bazı 

sadrazam ve vezirlere de aynısını yapıyorlardı. 

Hatta onlara göre çok aykırı giderse, “şeriat iste-

rük” diye isyan edip bazen padişahı bile öldürüp 

hanedandan bir başka kişiyi tahta oturtuyorlardı. 

Ayrıca, yeni ve modern bir ordu kurulmasına karşı 

çıkıyor ve bu yoldaki çabaları baltalıyorlardı.

Kahve ile ilişkilerine gelince, şehirde çok sayıda 

görkemli ve büyük Yeniçeri kahvehanesi vardı. Bu 

kahvehaneler Yeniçerilerin buluşup sosyalleştiği, 

olaylar ve gelişmeler hakkında haber aldıkları ve 

sosyal ve siyasi durumu konuştukları ve değer-

lendirdikleri mekanlardı. Yeniçeriler çoğunlukla 

Bektaşi tarikatına mensup oldukları için, kahve-

hane onlar için aynı zamanda bir tekke idi. Orada 

Bektaşi edebiyat ve tarikatından şiirler, nefesler 

ve ilahiler dinleniyor, Bektaşi ayin ve ritüelleri icra 

ediliyor ve saz çalınıyordu.

Zamanla bu kahvehanelerden bazıları silahlı ve 

başıbozuk Yeniçerilerin mafyavari faaliyetlerinin 

de merkezi olmaya başladı. Artık bazı Yeniçeriler 

halkı soyuyor ve taciz ediyorlar, adam kaçırıyorlar, 

halktan ve esnaftan haraç alıyorlar, vermeyenin 

evini ve dükkanını yakıyorlar, kısacası zorbalık ve 

zulümle şehir içinde hüküm sürüyorlardı. Halkın 

taleplerini destekleyip saraya ilettikleri için eski-

den halk tarafından tutulan Yeniçeriler artık insan-

lar için bir korku, zorbalık ve nefret kaynağıydı. 

Yeniçeri kahvehanelerinin bir başka özelliği ise 

zaman zaman bazı isyanların buralarda planlanıp 

başlatılmasıydı.

Yeniçerilerin iflah ve ıslah olmayacağını ve de 

onlar var oldukça modern bir ordu kuramayacağını 

gören saray kararını verdi ve planını yaptı. Yozla-

şan ve kanun tanımayan Yeniçeri Ocağı kendi so-

nunu getirmişti. Yeniçerilerin Aksaray’da bulunan 

ve Yeni Odalar diye adlandırılan ana kışlası 1826 

Haziran’ının ortasında bir gece dört bir yandan 

top ateşine tutuldu ve darmadağın edildi. İçeri-

deki Yeniçerilerin kimi top ateşi altında, kimi de 

çıkan yangında öldü. Kaçmaya çalışanların çoğu 

da öldürüldü. Artık Yeniçeri Ocağı tarihe karış-

mıştı. Ocak ile birlikte Yeniçeri kahvehanelerinin 

hemen hepsi ve bazı kahvehaneler de yıkıldı. Artık 

kahve ve kahvehane devlet kontrolü altındaydı. 

Hatta halkın nabzını tutmak için bazı jurnalciler de 

bu mekanlarda vakit geçiriyor ve edindiği bilgileri 

saraya iletiyorlardı. Kahvehane artık her kesimden 

erkeğin vakit geçirdiği bir mekan olarak yoluna 

devam edecekti.

Londra’da kahve ve kahvehane

Türk kahvesi, kendi memleketinde çeşitli problem-

lerle karşılaşırken, gittiği Avrupa’da da başlangıçta 

hiç hoş karşılanmadı. İlginçtir ki, oradaki kahve 

karşıtlığı da bazen kendisine bir tür dini dil seçti. 

20. yüzyılda bazı milliyetçi tavırlarla karşılaşma-

dan çok daha önceleri, Türk kahvesi Avrupa’da 

genelde “öteki”nin içeceği olarak görüldü ve bir 

tür “Hristiyan” muhalefetiyle karşılaştı.
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1869 gibi geç bir tarihte bile, Mark Twain Türk 

kahvesi için “Bugüne kadar dudaklarımın arasın-

dan geçen gayri-Hristiyan içeceklerden en kötüsü” 

diyordu. Ünlü yazar burada gayri-Hristiyan ifade-

siyle Hristiyan olmayan bir kültüre ait bir içeceği 

kastediyordu.

Kahve Hristiyan Avrupa’ya ilk girdiğinde, büyük 

kuşkuyla karşılandı, zira Hristiyanların asırlarca 

kendileriyle savaşta olduğu Müslüman kafirlerin 

içeceği sayılıyordu. Hatta bazı insanlar bu koyu 

renkli egzotik içeceği “Şeytan’ın içeceği” veya 

“İblis’in içeceği” olarak adlandırıyordu. Bu neden-

le, kahvenin İngiliz içecek kültürüne dahil edilmesi 

hiç kolay olmadı. İngilizler yeni bir Türk adetine 

hiç de sempatiyle yaklaşmayacaktı. Zira o devir-

de Osmanlı güçleri “Deccal’in güçlerinin bir aracı” 

olarak görülüyordu.

Avrupa’nın büyük bir kısmında kahvenin İslam’la 

özdeşleştirilmesi çok uzun bir süre devam etti. 

Örneğin, hem Türk kahvesi hem de Kur’an ter-

cümesi Britanya’ya aynı dönemde girdi. Yaygın 

olarak kabul edilen rivayetlere göre, İngiltere’deki 

ilk kahvehane 1650’de Oxford’da Jacob adlı bir 

Yahudi tarafından açıldı. Londra’nın ilk kahveha-

nesi ise 1652’de Pasqua Roseé adında bir Yunan 

tarafından açıldı. Kuran’ın İngilizceye bilinen en 

eski tercümesini ise Kral 1. Charles’ın özel rahibi 

Alexander Ross 1649’da yaptı. Bu yüzden, “Müs-

lüman” bir içecek olan kahve ile Kuran’ın hemen 

hemen aynı yıllarda Britanya’ya girişi bazılarınca 

ülkenin bir İslamlaşma tehdidiyle karşılaşması bi-

çiminde algılandı. Kahvehanelerin gördüğü rağbet-

ten dolayı kendi satışlarında düşüş gören birahane 

sahipleri gibi bazı insanlara göre, “Muhammed ta-

nesi” (kahve çekirdeği) İngilizliği tehdit ediyordu: 

Kahve “cinsel arzuyu azaltıyordu veya artırıyordu, 

Müslüman olmayı teşvik ediyordu ve hatta onun 

İslam’ı milli bir din yapmaya yönelik 1650’lerdeki 

bir Cumhuriyetçi komplonun bir parçası olduğu 

söyleniyordu”.

Alman edebiyatında Türk kahvesi

Alman edebiyatında da ilginç bir örneğe rastlıyo-

ruz. Barok devrinin Alman besteci ve müzisyeni 

Johann Sebastian Bach’ın (1685–1750) muhte-

melen 1732 ile 1735 arasında bestelediği Kaffe-

ekantate (Kahve Kantatı) adlı bir eseri mevcut. 

Eserden anlaşılıyor ki, 18. yüzyıl Almanyası’nda 

kahve içmek kötü bir alışkanlık olarak görülüyor-

du. Benzeri bir şekilde, bir süre sonra yine Alman-

ya’da Karl Gottlieb Hering (1766-1853) çocuklar 

için yazdığı Kahve Şarkısı’nda (Kaffeelied veya Der 

Kaffee-Kanon) insanları (ve çocukları) bu “Türk 

İçeceği”ne (Türkentrank) karşı uyarıyordu. Ona 

göre “Türk İçeceği” çocuklara zararlıydı, çünkü si-

nirleri zayıflatıyor ve içenin benzini soldurup hasta 

yapıyordu. Şarkının son satırı bir uyarıyla bitiyor-

du: “Onu bırakamayan bir Müslüman gibi olma.”

Avrupa’da kahve uzun süre “Türk içeceği” adde-

dildi

Böylece Avrupa’da kahve uzun süre bir Türk ve 

Müslüman içeceği sayıldı. Britanya’da kahve çe-

kirdeği sık sık “Türk tanesi”, “Arap tanesi” veya 

bazen “Muhammed tanesi” olarak adlandırıldı. 

Kahveye bazen “Türk kaçak” gibi başka bazı atıflar 

da yapıldığına rastlıyoruz. Britanya’da Türk kahve-

si üzerindeki tartışma epey sürdü. 1674’te Lond-

ralı bir kadın topluluğu Kadınların Kahve Karşıtı 

Dilekçesi’ni (The Women’s Petition Against Coffee, 

1674) yayımlayarak kocalarının kahvehanelerde 

çok fazla vakit geçirdiklerinden ve de evlerini ve 

eşlerini ihmal ettiklerinden yakındılar. Bu dilek-

çede de iktidarsızlık yaptığı ileri sürülen ve adına 

“kahve denilen bu nevzuhur ve berbat kafir içki-

si”nin “kafir” karakterine denk geliyoruz. Fakat, 

her nasıl oluyorsa, “bu çirkin Türk cazibesi gözle 

görülemeyen bazı etkilerle hem zenginleri hem de 

fakirleri kendine cezbediyordu.”

Erkeklerin kadınların dilekçesine verdiği polemik 

cevap (The Mens Answer to the Womens Petition, 
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1674) bu “zararsız ve şifalı içki”yi, yani “masum 

kahve”yi savunuyordu.” Erkekler de Türkiye’den 

bahsediyor: Bu “bütün Türkiye’de yaygın [olan] 

içecek”i “Şeytan’ın kutsal suyu” olarak anmak-

talar, ki bu ifade kahve içilmesine karşı olanla-

rın kullandığı “Şeytan’ın içeceği” sözüne açık bir 

atıftır. Erkeklere göre, başka yararlarının yanında, 

kahve insanları “ayık” tutuyordu ve de “kahveha-

ne yurttaşların akademisi” idi. Bu sonuncu tasvir 

o dönemde kahvehaneler hakkındaki yaygın bir 

algıyı yansıtmaktadır. Kahvehanelere bazen “peni 

üniversiteleri” deniyordu. Zira bir erkek bir peni 

ücret ödeyerek bir fincan kahve alabiliyordu ve 

kahvehanede çeşitli konularda süren tartışmala-

ra katılabiliyordu. Böylece, ilgi alanlarına göre, 

dostlarından ve yabancılardan birçok konuda bilgi 

edinebiliyordu.

İstanbul ve başka şehirlerde olduğu gibi, Britan-

ya’da da kahvehanelerin siyasî etkisi yöneticiler 

için önemli bir problemdi. Osmanlı topraklarındaki 

yaygın resmi suçlama olan “fitne”yi hatırlatırca-

sına, Britanya’daki kahvehaneler de siyasî yıkıcı-

lıkla özdeşleştiler. 29 Aralık 1675’te Kral Charles 

Londra’da bastırdığı Kahvehanelerin Kapatılmasına 

Dair Duyuru’da şöyle der: “Son yıllarda kahveha-

nelerin çoğu… çok kötü ve tehlikeli etkiler bıraktı… 

Bu dükkanlarda ve içinde toplananların katılımıyla, 

Haşmetlinin hükümetini karalayan ve ülkede barış 

ve huzuru bozan çeşitli asılsız, art niyetli ve rezil-

ce söylenti ve haberler uydurulmakta ve dışarıda 

yayılmaktadır.” Ne var ki, tıpkı İstanbul’da olduğu 

gibi, kahvehanelerin resmen kapatılması kahve 

severlerin güçlü tepkisi ve isyanı sayesinde kısa 

sürede başarısızlığa uğradı.

Kahve ve kahvehaneler Britanya’da ve Avrupa’da 

yayılmayı sürdürdü. Hatta bir zamanlar kahveye 

karşı ileri sürülen “dini” tezlerden bazıları artık 

kahveyi savunan başka tür “dini” tezlere yerini 

bırakmaya başladı: “İronik bir dönüşle, Birleşik 

Devletler ve Avrupa’da içkiyle savaş dernekleri 

meyhanelerin alkolizmine panzehir olarak kahve 

ve kahvehaneleri teşvik ettiler.” Bir Hristiyan kafe-

sindeki levhada şöyle bir ifade vardı: “Kahvehane–

Tanrı’nın evi; Meyhane-Şeytan’ın kadehi”.

O halde kahve nasıl oldu da zamanla “erdemli” 

oldu? Kahve, alkolün tersine, bedeni uyarırken 

zihni açıyordu. Kahve, içenleri uyanık tutarken, 

alkol ise onları kasvetli ve uyuşuk yapıyordu. 

Kahve keskin bir zihne ve heyecanlı fikri tartışma-

lara katkıda bulunurken, sürekli alkol tüketimi ise 

şiddet riskini beraberinde getiriyordu. Kısacası, 

kahve insanı sarhoş etmeyip tam tersine ayık ve 

canlı tutuyordu. Sonuçta, belki de kahvenin bir 

“sosyal içecek” olarak fonksiyonu ile ayık tutucu 

etkisinin bir araya gelmesi onu tartışmalı kıldı. 

Böylece, kahve fikri tartışma ve görüş alışverişi 

ortamlarının içeceği oldu ve özellikle başlangıçta 

farklı sosyal konumlardan insanları bir araya geti-

rip kaynaştırarak kahvehanelerin yarattığı kamu-

sal alanı yönetici seçkinler için daha tehlikeli hale 

getirdi.

[1] Çaksu, A. (2019). “Bir Siyasî İçecek Olarak Türk 

Kahvesi”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Der-

gisi (SEFAD), 41. Bu makalenin İngilizce aslı için bkz. 

Çaksu, A. (2018). “Turkish Coffee as a Political Drink 

from the Early Modern Period to Today”, From Kebab 

to Ćevapčići: Foodways in (Post-)Ottoman Europe, ed. 

Arkadiusz Blaszczyk ve Stefan Rohdewald, Wiesbaden: 

Harrassowitz.

[2] Çaksu, A. (2009). “18. Yüzyıl Sonu İstanbul Yeni-

çeri Kahvehaneleri”, Osmanlı Kahvehaneleri: Mekan. 

Sosyalleşme, İktidar, ed. Ahmet Yaşar, İstanbul: Kitap 

Yayınevi. Bu makalenin İngilizce aslı için bkz. Çaksu, A. 

(2007). “The Janissary Coffeehouses in the Late 18th 

Century Istanbul”, Ottoman Tulip, Ottoman Coffee: 

Leisure and Lifestyle in 18th Century, ed. Dana Sajdi, 

Londra ve New York: I.B. Tauris.

***

*[Doç. Dr. Ali Çaksu Yıldız Teknik Üniversitesi 

Öğretim Üyesidir]

https://www.aa.com.tr
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   Dr. Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Pandora’nın Kutusu, Antik Yunan mitolojisinde 

geçen ve içinde insanlığa dair duyguların, kötü-

lüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutudur. Ef-

saneye göre Prometheus 

Aaah Pandora… Dora … Ra

(Promete), Tanrı 

Zeus’tan gizlice ateşi 

çalmış ve insanlığa 

vermiştir. Buna çok 

kızan Zeus, Pro-

mete’yi o dönemde 

kimsenin yaşama-

dığı bir dağda zin-

cire vurdurmuştur. 

Yanına da bir kartal 

bırakmıştır. Bu kartal 

her gün Promete’nin 

ciğerini yiyerek 

Promete’ye işkence 

eder ve her sefe-

rinde Promete’nin 

ciğeri tekrar oluşur. Bir gün Hercules (Herkül)  

Promete’yi kurtarır. Zeus buna ses çıkarmasa 

da insanlıktan intikam almaya karar verir. Hep-

haistos’a emir vererek balçıktan bir kadın figürü 

yapmasını ister ve ardından Pandora’yı yaratır. 

Zeus, çok güzel olan, Pandora’yı Promete’nin 

ikizi olan Epimetheus’a gönderir. Pandora’ya 

da bir kutu verir ve bunu açmamasını tembih 

eder. Olacakları önceden görebilen  Promete ise 

kardeşi Epimetheus’u, Zeus’tan gelecek hiç bir 

hediyeyi almaması hususunda uyarmıştır. Buna 

rağmen Pandora’nın güzelliğinden büyülenmiş 

olan Epimetheus onunla evlenir. Yine efsaneye 

göre Pandora merakına yenik düşerek Zeus’un 

kendisine vermiş olduğu kutuyu açar ve kutunun 

içindeki tüm kötülükler ve insanlığa özgü duy-

gular dışarı çıkar. Bunu gören Pandora pişman 

olmuştur ve hızlıca kutuyu kapatır, fakat “umut” 

dışındaki tüm diğer duygular kutudan çıkıp dünya-

ya yayılmıştır.

Efsanenin değişik versiyonları da vardır...

Gelelim günümüzdeki kutulara... Antik çağdan beri 

umutlar hep yer alır insanoğlunun duygu dünya-

sında. Bizler de Batı Trakya Türkleri olarak çok 

umutluyduk bu kez Pandora’nın kutusundan Türk 

azınlık için güzel bir şey çıkacağına...

Lakin “efsane” gerçekliği yanıltmadı. Umutlar baş-

ka bahara kaldı.

Batı Trakya için oluşturulan komisyonun bu kez 

“başka türlü bir komisyon” olmasını dilemiştik. 

İçinde umudu, eşitliği, hakları ve de adaleti barın-

dıran bir kutu ile gelmesini ümit etmiştik Pando-

ra’nın. Lakin Komisyon Başkanı Bayan Bakoyanni 

hazırladığı rapor öncesinde Türk Azınlık temsilcile-

riyle de görüşmüş olmasına rağmen raporun önce-

kilerden bir farkı olmaması ya da Azınlığın hakla-

rına dair olumlu bir noktayı içermemesi umudun 

kutudan çıkamadığını gösterdi yine azınlığa. Bize 

de “Aaah Pandora, Dora” demek düştü... umutları 

bir başka bahara saklayarak.

Ra ise eski Mısır’da Güneş Tanrısı’dır. Pandora ve 

Dora’dan umudu kesip Güneş Tanrısı’na yüzümüzü 

dönsek aydınlanır mı azınlığını kaderi? Döner mi 

makus talihi?

Pandora, Dora ve Ra otursalar bir masa etrafında 

ve artık tıpkı Promete’nin yaptığı gibi ateşi, ışığı 

verseler bu azınlığa...

Umut işte...

Bekliyoruz...

Bir gün mutlaka...
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Türkülerimiz

FETHİYE

Fethiye, Rodop ilinin Büyük Müsellim köyünden 

olup Sendelli köyüne gelin gelmiştir. Güzelliği 

dillere destandır ve yerel halkın anlattığına göre 

yüzü adeta tütmektedir. Eşi Halil ise tutucu, saf ve 

herşeyi ciddiye alan bir kişiliğe sahipti. O yıllarda 

halk odunculukla uğraştığından Halil de bu işi yap-

maktadır. Halil’in ailesi devamlı onu kışkırtmakta 

ve etrafta bir sürü dedikodular dolaşmaktadır. Bu 

arada Halil baba da olmuştur.

Halil bir gün odun kestiği balkandan evine döner 

ve Fethiye’yi evde bulamaz, kocası tarafından olan 

teyzesine gitmiştir. Fethiye, Büyük Müsellimdeki 

teyzesine gitmek için buraya gelmiştir. Fethiye 

hakkındaki dedikodular her tarafa yayılmış ve 

artık Halil’in 

de kafasına  

sokulmuş-

tur. 1947-49 

yıllarında, 

zaman da  

tütün zama-

nıdır. Halil 

yapılan bu 

dedikodulara 

dayanamaz. 

Aralarında 

tartışma 

başlar. Halil, 

teyzesinin 

asmasında 

asılı ola-

na baltayı  

kaptığı gibi 

dar sokak-

tan çıkmakta 

olan Fet-

hiye’ye 

atar, balta  

bacağını 

keser. 

Daha 

sonra onu 

sürükle-

yerek dar 

sokaktan 

derenin 

diğer ke-

narındaki 

dut ağacı-

nın altına 

götürür; 

başına ve 

vücudu-

nun diğer yerlerine vurarak katleder.  Fethiye’yi 

katlettiği baltayı da ailesine götürü ve şöyle dediği 

rivayet olunur: “Alın istediğinizi yaptım”. Bu vahim 

olaydan sonra Fethiye, hayvan arabasıyla doktora 

götürülürken Poşpoş Çayı yakınındaki Kalkanca’da 

ölür.

Halil bunun üzerine dağa kaçar ve orada  bir hafta 

kadar gizlenir. Daha sonra da Bulgaristan’a kaçar. 

Orada dört yıl hapis yatar. Tekrar köyüne döndü-

ğünde yine hapse atılır. Mahkemeler arka arkaya 

gelir. Bunun için Halil’in annesi bir çok tarlasını 

satmak zorunda kalır. Olayın devamında Bulgaris-

tan’lı bir casus olan  Ş. Mehmet, anasıyla evlenme 

karşılığında Halil’i  hapisten alıp Türkiye’nin Edirne 

şehrine kaçırır. 

Bu vahim olaydan sonra Sendelli köyünden Nedi-

me hanım yan taraftaki türküyü yakar:

Güzelliği dillere destan 
Fethiye hanım.

Türküde geçen dar sokak.



Haber
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Anne ben ne ettim tizeme gittim

Tizemden gelirken canımı telef ettim

Anne ben ne oldum anlayamadım

Keskin balta yaresine dayanamadım

Arabaya bindirdiler hep baka baka

Kefenime sardılar annem kan aka aka

Uyu Halil uyu kayın altında

Çift kurbanlar bıraktın dutun altında

Poşpoş köprüsünü seller mi aldı

Fetiye’nin çakır kuzusunu eller mi aldı

(Emin Pala-70 yaşında, Büyük Müsellim)

 

Milletvekili İlhan Ahmet:

“Azınlık eğitim 
camiasında rahatsızlık 
yaratan bu idari karar 
derhal geri çekilsin!”

dikkat çekti.Milletvekili,  küçük ve orta ölçekli 

işletmelere kredi kolaylığı sağlamaktan dahi aciz 

kalan hükümetin normale dönüş söyleminin ar-

kasında, az sayıdaki seçkin sınıfa yeni imtiyazlar 

sağlamak olduğunu vurguladı.

Hükümetin, 2022 yılı için kalkınma fonundan ay-

rılmasını öngördüğü 3,2 milyar Euro’luk kaynağa 

da değinen milletvekili, Kalkınma ve Sürdürülebi-

lirlik Planı dahilindebugüne kadar sunulan, arala-

rında Trakya bölgesinin de yer aldığı 48 projenin 

hiç birine kalkınma fonundan kaynak aktarılmadı-

ğını hatırlattı.

“Az gelişmiş ve dağlık bölgelerdeki çiftçiler için 

maddi yardım talebim, Trakya Kalkınma Komis-

yonu’nda kabul edildi. Bu doğrultuda hükümeti, 

acilen harekete geçmeye çağırıyorum!”

İlhan AHMET konuşmasında, Trakya’nın, geçtiği-

miz yıl kurulan partiler üstü kalkınma komisyonu 

üzerinden ancak gündeme gelebildiğini belirte-

Değişim Hareketi (KİNAL) Partisi Rodop Milletve-

kili İlhan AHMET, 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü 

meclis genel kurulunun 15 Aralık Çarşamba akşa-

mı yapılan oturumunda söz aldı.

Yeni Demokrasi hükümetinin, pandemi sonrası 

normale dönüş söylemiyle sunduğu bütçeyi, va-

tandaşların refaha kavuşmasını sağlayacak gerçek-

çilikten uzak olmakla eleştiren İlhan AHMET,pan-

demi sürecindeki başarısız ekonomi politikalarına 



Rodop Rüzgârı - 20

rek, nihai hali taraflar arasında pek çok açıdan ta 

tışmalara yol açan komisyon raporunun, görece 

olumlu kararlarına ise atıfta bulundu.

Milletvekili bu bağlamda, Atina ve Brüksel mer-

kezli yürüttüğü çalışmalar neticesinde geliştirdiği, 

az gelişmiş ve dağlık bölgelerdeki (mionektikes 

periohes) çiftçilere Avrupa Birliği fonlarından 

dönüm başına maddi destek verilmesi yönündeki 

teklifinin, Trakya Kalkınma Komisyonu’nun nihai 

raporuna girmiş olmasından ötürü duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, teklifin bir an önce hayata 

geçirilmesi için hükümeti göreve çağırdı.

Hatırlanacağı üzere Milletvekili İlhan AHMET, bir 

önceki hükümet döneminde de konuyla yakından 

ilgilenmiş, müdahalesi sonucu Rodop İli için 30 

yıla yakın süredir güncellenmeyen az gelişmiş ve 

dağlık bölge listesi yenilenmiş,böylece çok sayı-

dayeni Azınlık köyü de kapsam dahiline girerek, 

maddi yardım almaya hak kazanmıştı.

İlhan AHMET, “Tütün üreticisine dönüm başı 90 

Euro yardım verilmesi teklifimin kabul edilmesi 

memnuniyet vericidir”

Milletvekili İlhan AHMET, meclis genel kurulun-

da bütçe görüşmelerindeki konuşmasında tütün 

üreticilerini de gündeme taşıdı. Yoğun temasla-

rın ardından, Rodop İli’ndeki tütün üreticilerine 

toplam 4.5 milyon Euro maddi yardım verilmesini 

sağlayan İlhan AHMET, söz konusu kararın alınma-

sındaki destekleri için Başbakan Kiriakos Mitsota-

kis’e, Trakya Kalkınma Komisyonu Başkanı Dora 

Bakoyanni’ye, Ekonomi Bakanı Hristos Staikouras 

ve Tarım Bakanı Spilios Livanos’a Azınlık çiftçisi 

adına özellikle teşekkür etti.

Kamuoyu tarafından da bildiği gibi tütün üreti-

cilerinin hakları için meclis çatısı altında ısrarlı 

çalışmalar yürüten İlhan AHMET, girişimleri netice-

sinde tütün üreticisine dönüm başı 90 Euro maddi 

yardım verilmesini başarmıştı.

Azınlık okullarındaki boykot kararına meclis kür-

süsünden destek veren İlhan AHMET, idari kararın 

geri alınmasını talep etti!

Değişim Hareketi (KİNAL) Partisi Rodop Milletve-

kili İlhan AHMET konuşmasında ayrıca, Batı Trak-

ya Azınlık Okulları Encümenler Birliği tarafından 

yapılan çağrı doğrultusunda Rodop İli’ndeki Azınlık 

okullarında 17 Aralık Cuma günü yapılacak ba-

rışçıl boykot kararını da meclis kürsüsünden dile 

getirdi. Milletvekili, boykota neden olan, Azınlık 

okullarında kırk yıla yakın zamandır süre gelen 

Cuma günleri ibadet saati nedeniyle erken paydos 

uygulamasına engel getirenidari kararın,  derhal 

geri alınmasını talep etti.

Diğer yandan, yapılacak yeni bir yasal düzenle-

me ile ibadet hakkından faydalanmak isteyenlerin 

bu haklarının garanti altına alınmasını teklif eden 

milletvekili, bu şekilde kaybedilmiş olacak ders sa-

atlerinin ise hafta içi diğer günlerde yapılacak ek 

ders saatleriyle telafi edilmesi önerisinde bulundu.

İktidara, din ve ibadet özgürlüğünün kısıtlanma-

sı anlamını taşıyan bu hukuksuzluğa, biran önce 

son verme çağrısı yapan milletvekili konuşmasını, 

mevcut hükümetin eğitim ve dini özgürlükler ko-

nusunda Azınlığa karşı izlediği politikaların, Azınlık 

kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattığını belir-

terek tamamladı.

                                     Yayın tarihi: 17.12.2021
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Boykota katılım büyük oldu!

Batı Trakya Encümenler Birliğinin 

azınlık okullarında ilan ettiği bir 

günlük boykot eylemi büyük bir 

katılımla gerçekleşti ve böylece 

yöneticilere bir mesaj verilmiş 

oldu.

İSKEÇE İLİ

Eyleme 39 Azınlık ilkokulundan 

32 ilkokul katıldı. Şu an itibariyle 

3 ilkokuldan henüz bilgi alınama-

dı. Katılım oranı %82.

RODOP İLİ

Eyleme 57 ilkokuldan 53 ilkokul katıldı. Şu an iti-

bariyle 2 ilkokuldan henüz bilgi alınamadı. Katılım 

oranı % 94,8.

EVROS İLİ

Eylem 9 ilkokuldan 3 ilkokul katıldı. Katılım oranı 

%33,33.

Batı Trakya genelinde katılım 105 okuldan 88’i ka-

tıldı. Katılım oranı %84. Katılan okulların öğrenci 

sayısına göre katılım oranı %95.

Gümülcine, 17.12.2021.

Haber

Boykot dolayısıyla, İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu önüne “Hak gaspına  hayır“ 
pankartı asıldı.

İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu önüne asılan Türkçe ve Yunanca pankartlar dikkat çekti. 
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Encümenler Birliği: 
“Boykot yüksek bir katılımla gerçekleşti”

Haber

Azınlık Okulları Encümen-

ler Birliği, bugün (17 Aralık 

Cuma) Azınlık ilkokullarında 

gerçekleştirilen boykot ka-

rarıyla ilgili olarak yazılı bir 

açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Batı 

Trakya Azınlık Okulları En-

cümenler Birliği tarafından 

yapılan açıklama şöyle:

“Azınlık Okulları Encümenler Birliği olarak aldığı-

mız boykot kararına azınlık velileri ve öğrencileri-

nin, bugün, çok yüksek bir katılımla iştirak etme-

leri, velilerimizin azınlık eğitimi ile ilgili hukuka 

aykırı uygulamalara olan tepkisini net bir şekilde 

ortaya çıkartmış ve verdiğimiz mücadelenin azınlık 

tarafından tereddütsüz kabul edildiğini göstermiş-

tir.

Eğitimlerini azınlık okullarında devam ettiren öğ-

rencilerin %100’e yakının katılımıyla gerçekleşen 

bu boykottan ülkemiz idarecilerinin ve özellikle, 

azınlık velilerinin biz Encümenler Birliği yöneticileri 

gibi düşünmediğini iddia eden azınlık eğitiminden 

sorumlu yerel bürokratların çıkartması gereken 

çok dersler! olduğunu düşünmekteyiz. Bu vesile 

ile kendilerine bir kez daha hatırlatırız ki, encü-

menleri yok sayarak atacakları her adıma azınlık 

bu gün olduğu gibi, tepkisini gösterecek ve yasal 

her plâtformda hakkını arayacaktır.

Boykot kararımızın bu denli yüksek katılımla 

gerçekleşmesi için yardımlarını esirgemeyen tüm 

azınlık kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, 

azınlık siyasetçilerine, encümen heyeti üyelerine 

ve tabiî ki, tüm velilerimize teşekkürü bir borç 

biliriz.”

Yayın tarihi: 17.12.2021
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Dendias’ın Dedeağaç ziyareti ve düşündürdükleri…

Ülkemiz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 10 Aralık 
Dünya Hakları Günü arifesinde, 9 Aralık Perşembe 
günü Dedeağaç’ı ziyaret etti.

Dendias, ziyaretinde tayinli müftü naiplerine ve 
metropolitlere birer akşam yemeği verdi. Yemek 
sonrası Dendias sosyal medya hesabından, “Hris-
tiyan ve Müslüman vatandaşlarımız barış ve birlik 
içinde” ifadelerini içeren paylaşımlarda bulunarak 
kamuoyuna, Türk Azınlığa kendince “Gümülcine 
ve İskeçe’yi de es geçerek” Dedeağaç’tan mesaj 
göndermeye çalıştı.

Bu yemekte neler konuşuldu, neler görüşüldü? Bu 
soruların cevaplarını pek bilemeyiz ama, burada 
olup bitenleri değerlendirecek olursak, “Yanlış He-

sap Bağdat’tan Döner” benzetmesi yapmak hiç de 
abartı olmaz diye düşünüyorum. Dendias’ın bura-

da kamuoyuna karşı metafor bir tablo uyarlamaya 
çalışarak, arka planda ise Türk Azınlığın sorun-

larını görmezden gelmiş, kamuoyuyla paylaştığı 
fotoğraflarla da durumların iyi olduğunu anlatma-

ya çalışmıştır.

İKTİDARDA HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN 
BİZLERİ, BU AZINLIĞI GÖRMEZDEN GELME-

MELİ

Netice itibariyle, Batı Trakya Türk Azınlığının bir 
mensubu olarak hep birlikte YDP iktidarının Türk 
Azınlığına karşı tutumunu ve bakış açısını gör-
müş olduk. Yukarıda belirttiğim atasözüyle de her 
hatanın telafi edilebileceğini belirtmek istedim. 
Önemli olan bir insanın hatalı olduğunu kabul et-
mesi ve yaptığı yanlışları düzeltmeye çalışmasıdır. 

Azınlığımıza karşı YDP yönetiminde ve iktidarında 
bu siyasi güç var mıdır? Onu şimdilik bilemiyoruz. 
Ama her zaman da şunu söylemek istiyorum; ik-

tidarda hangi parti olursa olsun bizleri, bu Azınlığı 
görmezden gelmemeli, diyaloğa da açık olmalıdır.

Dendias, bölgemizi ziyaret ederek burada yaşayan 
Azınlığımıza bir mesaj vermek istiyorsa, bunun 
adresi Dedeağaç olduğu gibi Gümülcine veya İs-
keçe bölgelerimiz de olabilirdi. Dendias’ı buradaki 
etkinliklerimizde örneğin Gümülcine Türk Gençler 
Birliği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş 
olduğu bir iftar yemeğinde aramızda görmekten 
mutluluk ve onur duyacağımızı belirtmek isterim. 
Aynı şekilde Azınlığımızı temsil eden tüm diğer ku-

rum ve kuruluşlarının temsilcileriyle de bir akşam 
yemeğinde aramızda görmek bizlere büyük bir 
şeref verir. İnşallah önümüzdeki dönemde, ülke-

mizin üst düzey yöneticilerinden benzer bir ziyaret 
bölgemize yapılır ve Azınlığımızın sorunlarını aynı 
masa etrafında ele alma fırsatımız olur diye düşü-

nüyorum.

BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRK AZINLIĞIN VARLI-

ĞINI GÖRMEZDEN GELMEK HEPİMİZİ DERİN-

DEN ÜZMÜŞTÜR

Dendias’ın, Azınlığın kabul görmediği fakat yö-

netimin tayinli kişileriyle bir araya gelmiş olması 
son derece talihsiz bir tezahür olmuştur. 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü arifesinde Dedeağaç’a 
yapılan bu ziyaret ve verilen mesajlar; bölgede 
yaşayan Türk Azınlığın varlığını görmezden gel-
mek adına hepimizi derinden üzmüştür. Ancak 
bir kez daha tekrarlamak gerekirse; Azınlığımızın 
sorunlarını çözmenin yolu, tüm Azınlık kurum-

larımızla diyalog kurmaktan ve masaya birlikte 
oturmaktan geçtiğine inanmalıyız.



Yorum

Rodop Rüzgârı -24

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın…

16. Kadın cinayeti.

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın.

Cinayet Dedeağaç ta (Aleksandroupoli - Yunans-

Selahattin KESİT

tan) vuku buluyor.

Hiçbir şekilde cina-

yeti tasvip etmiyo-

ruz.

Cinayet 

CİNAYETTİR.

Ancaakkk !!

Bu haberin verilişin-

de bir ırkçılık nefreti 

var.

Cinayet, Dedeagaç ta (Aleksandroupoli -Yuna-

nistan) bir MÜSLÜMAN tarafından işlendi ve bir 

Müslüman bayan cinayete kurban edildi, diye özel 

bilgi notu düşülüyor.

Bugüne kadar işlenen kadın cinayetlerinin Hris-

tiyanlar’dan olduğu ve caninin Hristiyan olduğu 

vurgusu yapıldı mı?

Yapılmadı, yapılmıyor.

Müslüman olduğunun vurgulanmasının altında 

yatan içgüdü, dürtü, saik ..... nedir!!!

Nefret mi?

Daha geçen günler bir ilkokulda BULYİNG sebe-

biyle öldürülen ilk okul ÜÇÜNCÜ sınıf öğrencisinin 

hangi okulda, hangi bölgede olduğunu dahi öğre-

nemedik haber kanallarından.

En azından izleyebildiklerimizden.

Üç yıldır da sözlü ve fiili tacizlerin hristiyanlar 

tarafından mı, başka din mensupları tarafından mı 

yapıldığının hiçbir dinsel ayırıcı özelliği belirtilmi-

yordu.

Bir din ve özellikle Müslüman nefretini körükleme-

nin toplumsal yaşamda, bulying olayında ve başka 

ortamlarda oldugu gibi, sonuçları günün aydınlığı 

gibi ortaya çıkıyorken bundan vazgeçilmeyecek 

mı?!

Yoksa dinsel varlık sebebiniz, nefretin ve düşman-

lığın körüklenmesi temelinden mi besleniyor?!

21. Yüzyılın kültürlü, medeni toplumu!

Damarlarınıza kadar işlemiş “ öteki din nefretinden 

“ kurtulmadan nasıl medeni olacaksınız!

Toplumu da bununla  “ öteki din nefreti ile “ ze-

hirlemeye devam ettiğiniz müddetçe hiçbir zaman 

hoşgörülü ve medeni bir insan olamazsınız. 

Sadece kendi din nefretinizi kusmuş olursunuz.

Toplumlara da nefreti aşılamış, düşmanlığı körük-

lemiş olursunuz.

Bu tutumla da hiç kimseyi ezmiş, küçümsemiş, 

aşağılamış olamazsınız.

Övmüş ise hiç olamazsınız.

Kendi dünyanızda yaşamaktan öteye de bir adım 

yol alamazsınız.

Heyhat medeniyet...!

 

DOKUNU-YORUM
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Yaşanmış
İbrahim BALTALI

Öyküler

İlyas, 1970’li yılların ikinci 

yarısında, kavak ağaçları-

nın yapraklarını döktüğü, yol 

kenarlarını adeta soyunmuş 

bir heykel gibi süsledikleri bir 

zamanda, beş günlük iznini 

tamamlamış, Gümülcine’den 

Florina’daki askeri birliğine 

dönüyordu. 

O gün annesi Necmiye, si-

yah parlak feracesini giymiş, 

başına siyah benekli bezini 

örtmüş, dört çocuğundan or-

tancası olan İlyas’ı uğurlama-

ya gelmişti. Hanımı Ayfer ise 

bu ayrılığa dayanamayacağını 

söyleyerek istemeye istemeye 

evde kalmıştı.  Babaları yıllar 

önce bir hastalık sonucu onları 

hayatın çarkları arasına bırak-

mıştı. 

İlyas, uzun boylu, zayıf, her 

zaman pantolonu kısa gelen 

ve gülümseyince sadece beyaz 

dişleri görünen esmer tenli bir 

gençti. Omuzları geniş ve kol-

ları vücuduna göre sanki daha 

uzundu. Azınlık ilkokulunu 

bitirmiş, ancak ne Yunanca’yı 

ne de Türkçe’yi doğru düzgün 

öğrenememişti. Ancak İlyas, 

çok kurnaz ve zeki bir gençti. 

İlyas, gece otobüsle yol al-

dıktan sonra önce Selanik’e 

ve oradan da dört saatlik bir 

tren yolculuğu ile sabah erken 

saatlerde Florina’daki birli-

ğine vardı. Florina, Yunanis-

tan’a kar ve soğuk havanın ilk 

uğradığı yer olmakla ünlüydü. 

Ancak yazları ise tam tersi bir 

havası vardı.  Halk ısınmak 

için kömür kullanıyor, etrafı 

yere kadar çöken sis bulut-

ları kaplıyor ve en kötüsü de 

kokudan insanın burun direği 

sızlıyordu. Yaklaşık 30 bin nü-

fuslu bir şehirdi. Kış aylarında 

her tarafı karla kaplanıyordu. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 

eğitim aldığı  Askeri İdadinin 

bulunduğu K. Makedonya’nın 

Manastır şehrine çok yakındı. 

İlyas’ın birliği de bu şehrin 

içindeydi. Kaldıkları 60 met-

rekarelik koğuşun her tarafı  

teneke olduğundan, gece iki 

nöbetçi devamlı sobayı besli-

yor, borular dirseklerine kadar 

kızarıyor, ancak askerler yine 

de  dört-beş battaniye ile ısın-

maya çalışıyorlardı.

O yıllarda askerlik süresi çok 

uzundu. Hatta 3 seneye yakın 

askerlik yapanlar vardı. Böy-

le bir ortamda gündüzler ve 

geceler adeta iki katına kat-

lanıyor, zaman geçmek bilmi-

yordu. Angaryanın ve nöbet-

lerin en kötüsü de Türklere 

yüklenince, askerlik gittikçe 

çekilmez bir hal alıyordu. İzin 

almak bazen bir yılı buluyor-

du. Nöbetler ise çok yoğundu 

ve dışarıya çıkıp sivil insan 

görmek mümkün değildi. O 

yıllarda tek haberleşme kay-

nağı postacının getirdiği mek-

tuplardı. Telefon ise lükstü.

Askerliğin bu kadar çekilmez 

olduğu yıllarda, gençler  na-

sıl izin alacaklarının yollarını 

araştırıyorlardı; kimisi bo-

yacılık yapıyor, kan veriyor 

ve kimileri de tonlarca odun 

keserek komutanın gözüne 

girmeye çalışıyordu.  

Vaftiz
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Bir gün komutan Dimitri, ağır 

adımlarla sabah yoklamasına 

geldi. Uzun bir konuşma yap-

tı. Orduyu övdü, nasıl asker 

olunması gerektiğini anlattı, 

askerin başarılarından örnek-

ler verdi. En sonunda baklayı 

ağzından çıkararak “Eğer siz 

Müslümanlardan Hıristiyan 

olmak isteyen varsa, tam bir 

ay izinli sayılacak” deyiverdi.  

İlyas, bir anda söylenenleri 

kafasında muhakeme etmeye 

başladı. Öyle ya yeni evlendiği 

hanımı onu, Ferdi Tayfur ve 

Orhan Gencebay şarkılarının 

eksik olmadığı, Gümülcine’de-

ki Poşpoş Çayı yakınındaki 

mahallede bekliyordu. Hanı-

mından başka bir şey düşün-

müyor,  onunla geçirdiği güzel 

günler aklına geldikçe, başka 

hiçbir şey yapamıyor ve  daha 

da bir çıldırıyordu.

İlyas, komutanın izin vaadini 

hep aklında tutuyordu. Ge-

celeri bir türlü uyuyamıyor, 

bir sağa bir sola dönüyordu. 

Gözlerini kapadığında  hep 

genç hanımıyla yaşadığı gün-

ler gözünün önüne geliyordu. 

Bu durum  günlerce devam 

etti. Uykusuz geceler birbirini 

takip etti. En sonunda bir gün 

bu hasrete  daha fazla katla-

namayacağını anladı. Sabah 

kalktığında, önce tıraş oldu 

ve daha sonra uykusuzluktan 

şişmiş  yüzünü buz gibi suyla  

iyice yıkadı. Sabah yoklama-

sında komutana, “Vaftiz olmak 

istiyorum, ama bir ay izin 

vereceksiniz değil mi” diye-

rek tüm sıkıntısını üzerinden 

attı ve rahatladı. Komutan da 

sanki böyle bir haberi bekli-

yormuş gibi gülümsedi ve “Ta-

bii ki vaftiz olana bir ay izin 

geçerli” cevabını verdi.

Komutan Dimitri,  alçak boy-

lu, sigaradan sararmış bıyık-

ları dudağının üzerine kadar 

sarkmış, geniş yüzlü, alaylı 

ve ılımlı bir insandı. Şapkası 

kafasına büyük gelmiş ol-

malı ki ikide bir eliyle yukarı 

kaldırıyordu. Her gelen yeni 

askere  sigara içip içmediğini 

sorar, hele Gümülcine veya 

İskeçeliyse mutlaka izin dö-

nüşlerinde  tütün getirmelerini 

tembihlerdi. Tek kötü yanı ise  

bütün ihtiyaçlarını askeriye-

den karşılamasıydı. Arabasının 

benzini bittiğinde ve evine  

malzeme lazım olduğunda ilk 

başvurduğu nokta birliğiydi; 

çünkü orada her şey bedava 

idi!

Komutan birkaç  gün sonra 

İlyas’ı odasına çağırdı. İlyas 

kapıyı çaldı, heyecanla içeri 

girdi ve selam verdi. Komu-

tan, “Pazar günü vaftiz töreni 

düzenleyeceğiz, hazır mısın?” 

dedi. İlyas, hanımının has-

retiyle yanıp tutuştuğundan 

zaten ilk baştan her şeyi kabul 

etmişti. Hiç tereddüt etme-

den “Tamam” cevabını verdi 

ve odadan ayrıldı. Tören günü 

gelip çattığında komutanlar, 

askerler ve papazlar hepsi  

birliğin önündeki alana toplan-

dılar. Papaz ayini bitirdikten 

sonra askerler İlyas’a, artık 

“İlia” diye hitap etmeye başla-

mışlardı. 

Aradan birkaç gün geçtikten 

sonra, insan elinin çekiç tuta-

mayacağı kadar soğuk bir sa-

bahta, askerler yine yoklama 

için komutanı hazırolda bek-

lemeye başladılar. Komutan 

diğer birkaç subayla birlikte 

geldi ve selam verdi. Yine her 

zamanki konuşmasını yaptı ve 

askerlerle gurur duyduğunu 

üstüne basa basa vurguladı. 

Neşeli hali dikkat çekiciydi. 

Ve, en sonunda da İlyas’a 

dönerek, “İlia, vaftiz iznini ne 

zaman vereyim” deyince, İlyas 

hiç tereddüt etmeden, “Ra-

mazan Bayramı olsun komu-

tanım”, dedi. O anda komutan 

İlyas’a bir süre baktı, baktı ve 

kafasını öyle hızlı çevirdi ki 

yüzü ofisine, şapkası askerlere 

bakar durumda kaldı. 
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ÇOCUĞUN HAYAL DÜNYASI  NASIL BESLENİR

Çocuğa dair 

her şey

Nuran MUSTAFA

Uzm. Okul öncesi 

öğretmeni

Giderek karmaşıklaşan dünyamızda, esnek ve 
çabuk düşünme çok önemli bir yetenek haline 
geldi. Okulda, işte ve genel olarak hayatta başarılı 
olmak için esnek ve çabuk düşünmek zorundayız. 

Ne var ki, bu yetenek otuz 
yaşından sonra geliştirile-

bilecek bir şey değil. Eğer 
çocuğunuzun bu yeteneğe 
sahip olmasını istiyorsa-

nız, siz de çabuk düşünüp 
onun erken yaşlarını boşa 
geçirmemeniz gerekiyor. 
İki yaşıyla beraber yürü-

meye başlayan çocuklar, 
bu yeteneğin gelişiminde 
kritik yaşlardadır. Hayal 
gücü bu yaşlarda o kadar 
faaldir ki, çocuklar gerçek 
ile gerçek olmayanı bile 
doğru dürüst ayırd ede-

mezler. Bu konuda zihin-

lerinde sadece ''hayali'' bir 
ayrım söz konusudur.

Hiçbir şey bu yaştaki çocuklara imkansız görün-

mez. Bir yetişkini allak bullak edecek bir görüntü, 
onlara gayet olağan bir şeymiş gibi gözükebilir. 
Gelgelelim iki yaş aynı zamanda çocuğun hareket-
lerini sınırlamayı ve kendini kontrol etmeyi öğren-

meye başladığı yaştır. Terazinin bu tarafına aşırı 
vurgu yapılırsa, çocuğu üretken kılan yetenekleri 
körelir. Ebeveynin hedefi, bu nazik şartlar altında, 
çocuğun uyması gereken sosyal yetenekleri ile 
hayal gücü gibi üretken melekeleri arasında sağ-

lıklı bir denge kurmak olmalı. İşte, ebeveynlere 
çocuklarının hayal dünyalarını beslemeleri adına 
önerilerimizden bazıları: Aktif uğraşları teşvik 
edin.
Hayal gücünü bir kas olarak kabul edin. Eğer siz 
bu kası egzersizle geliştirmezseniz, körelir. Tele-

vizyon seyretmek gibi pasif uğraşılarla vakit geçi-
ren çocuklar, kendi hayal güçlerinin üreteceği ''su-

ret'' ve fikirlerinden mahrum oluyorlar. Televizyon, 
onlara başkalarının ürettiği suret ve fikirleri hazır 
olarak veriyor. İşte bu nedenle, sesli kitap okuma 

ve dışarıda kısa bir yürüyüş gibi sıradan işler bile 
çocuğun üretken yeteneklerinin gelişiminde tele-

vizyondan çok daha etkilidir. Çocuğunuzla özellik-

le iki yaşından sonra konuşmalar yapmaya özen 
gösterin. Ona sorular sorun. Böylece aklından 
geçen düşünceleri toparlayıp size cevap vermeye 
çalışsın. Ona bol bol öyküler anlatın. Hayal gücü 
motoruna bu sayede ihtiyacı olan yakıtı koymuş 
olursunuz.
Elinin altında esnek ve güvenle kullanabileceği 
malzemeler olsun. Yürümeye başlamış çocuklar 
pek çok şeyi alışılmışın dışında kullanmaktan ya da 
alışılmışın dışında kullanabilecekleri şeylerden hoş-
lanırlar. Onlara zehirli olmayan parmak boyaları, 
şekil verilen hamur ya da çamur, değişik şekillerde 
birleştirilebilecek tahta parçaları verin.
Çocuklar anne babalarının giysilerini, ayakkabıla-

rını da giyip çıkarmaktan çok zevk alırlar. Eski giy-

silerinizden bazısını bu iş için ayırabilirsiniz. Sivri 
köşeleri olmayan, sökülüp takılabilen parçalarıyla 
müzik enstrümanları da (özellikle vurmalı çalgılar) 
çocuğunuzun hayal gücü gelişiminde inanılmaz 
faydaları olan araçlardır.
Çocuğunuzun tercih yapmasına izin verin. Uygun 
ve güvenli olduğu her zaman, çocuğunuzun kendi 
hayatıyla ilgili karar almasına izin verin. Mesela 
ona yeşil renkli bardaktan mı yoksa mavi renkli 
bardaktan mı su içmek istediğini sorun. Ceket mi, 
yoksa spor bir kıyafet mi giymek istediğini de so-

rabilirsiniz. Bu tercihler büyüklere önemsiz gibi gö-

rünebilir, ama çocuklar böylesi tercihler sayesinde 
hayatları üzerinde kontrol duygusu kazanarak, çok 
daha coşkulu bir yaşama kavuşacaklardır. Kendi 
hayatına katılamayan çocuğun hayal gücünün, 
gerçek hayatla teması olmayan bir kaçış aracına 
dönüşmesi kaçınılmazdır. Hayal gücünün bu türü, 
sağlıklı olmaktan çok, marazidir.
Karışıklıkları hoş görün. Çocuğunuz biraz ortalığı 
karıştıracak ölçüde ama onun kabiliyetlerini gelişti-
recek türden bir oyun oynadığında, aklınıza hücum 
eden, “Ortalık çok karıştı!” “Onun yeri orası değil!” 
gibi düşünceleri bir kenara bırakın. Çocuğunuzun 
gelişimi ortalığın biraz karışmasından çok daha 
önemli...
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Adam gibi adam lâzım!

Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU

Öncelikle adam olma meselesine açıklık getire-

lim.
Adam olma meselesi karakter meselesidir ve 
kişinin mertliğiyle , 

birikimleriyle ve verdiği 
güvenle ölçülür. Adam 
olmak demek; hoşgö-

rülü, inançlı, sözüne 
güvenilir, cömert, mert, 
merhametli, verdiği 
sözde ucunda ölüm 
dahi olsa duran, kararlı, 
dürüst, olduğu gibi gö-

rünen, göründüğü gibi 
olan demektir.
Erkek olarak dünya-

ya gelmenin hiç öne-

mi yoktur. Hele gene 

belediye nüfus kayıt kütüğünde “arren” (Erkek) 
hanesinde yazılı olmalarının kıymeti harbiyesi hiç 
yoktur. Mesele cinsiyet değil, şahsiyet meselesi-
dir.
Günümüzde adam olmak, hele “Adam gibi adam” 
olmak çok önemlidir. Toplumumuza ahlaki değer-
lerle mücehhez hem adam, hem de “Adam gibi 
adam” lâzım! Sözünün eri, ilk sözü tekbir, özü 
- sözü bir, işinde muktedir adam veya adam gibi 
adam lâzım.
Yalandan kaçan, etrafa nur saçan, göklerde uçan 
adam lâzım. Zamana dur deyen, hesabını veren, 
Allah birdir deyen adam lâzım. Çünkü azınlığı-
mız genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların 
başında içi - dışı bir olanlaradır. İtiraf etmeliyim 
ki, toplumumuza dini ve sosyal konularda yön 
verecek hakim güçler maalesef büyük bir atalet 
içinde bulunuyorlar.
Azınlığımız üzerinde oynanan kirli ayak oyunla-

rını, ayırımcılık ve çifte standart uygulamalarını 
anlamamak için insanların aklî melekelerini kay-

betmiş olmaları gerekir. Köylerimizin yakınlarına 
barların, meyhanelerin, kumarhanelerin açılması 

manidar değil midir?
Diğer taraftan misyoner diyebileceğimiz gayri 
Müslim kişilerin Türk dünyasının geri kalmasının 
sebebini İslâm dinine atfederek Türk toplumla-

rını dininden tecrit ederek parçalanmalarına yol 
açmaya çalıştıklarını kulaktan kulağa duyuyoruz. 
Duyduklarımız yalnız bunlar değil tabii.
Bugün medeniyetin hayranı olmak için mukad-

desatına yan bakan, anasına - babasına hakaret 
eden , moda — moda diye diye küfretmeyi öğ-

renen, maneviyatı zillet sayan bir jenerasyon ile 
karşı karşıya olduğumuzu fark edemez bir hale 
gelindi veya getirildik.
Kimi art niyetli çevrelerin, fırsattan istifade, ay-

rıştırmayı, sevgi yerine nefret tohumları ekmeyi, 
ötekileştirmeyi kendine görev addetliklerine şahit 
oluyoruz.
Günümüzde “Adam” olmak, hele “Adam gibi 
adam” olmak çok önemlidir. Öyle herkesin harcı 
değil “Adam gibi adam” olmak. Marifetin erkek 
olmak olduğunu zanneden o kadar çok insan var 
ki toplumumuzda...
Keza hayatta bir duruşun olacak, hedeflerin 
olacak. Mazeretlerin değil, başarı hikâyelerin 
olacak. Başladığın bir işten vazgeçmeyecek, pes 
etmeyeceksin. Özü sözü bir olacaksın. Söylediğin 
bir sözün arkasında olacaksın. Saygılı olacaksın. 
Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi al-
datmayacaksın. Hele hele vicdanı tatile kesinlikle 
yollamayacaksın!
Adam gibi adam olma hayalini kuranlar bilsinler 
ki, kendini kendin görmedikçe, aynadaki resmin 
gibi, için ile dışından emin olmadıkça toplum 
arasına karışsan da ters tepki alırsın! Kendini 
sevdiğin kadar, tüm canlıları sevmedikçe onlara 
hürmet etmedikçe, sen de ne hürmet görürsün, 
ne de sevilirsin.
Şahsi menfaat ve nefsâni arzularının peşinden 
koşan bazı kimseler, hürmet etmeyi, saymayı ve 
sevmeyi beceremezler, ya da becermek istemez-
ler. Bu gibilerin “Adam gibi adam olmaları” nın 
düşünülmesi bile abesle iştigaldir.
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Son yıllarda toplumumuzdaki yüz kızartıcı kayda 
değer ilerleme ananın kızından, babanın oğlun-

dan dayak yemesidir. Benzer ilerleme de bir din 
kardeşini küçük düşürmek veya onu kötüleyerek 
başkalarına fena tanıtmakla iştigal etmektir. Bu 
gibilere benim düşeceğim not, lütfen başkalarının 
ayıbı ile değil, önce kendi kusurlarımızı düzeltmek 
için uğraşalım.
Bir zamanlar yalın ayak, başı açık gezen, bir kuru 
ekmeğe muhtaç olan nice insanlar vardır, okurlar. 
Bir mevki sahibi olurlar, hanımları, çocukları ile 
mesutturlar.
Yılda bir babası veya anası gelse, geldiğine piş-

man ederler. Yapanlar yok mu? Ana — babasıyla 
aynı sofraya oturmayanlar yok mu? Onları bir 
hizmetçi gibi, ayrı bir sofrada yedirip yatıranlar 
yok mu? Dahası da var: Babası öldüğünde, cena-

ze namazını karşıdan seyredenleri zaman zaman 
duyuyoruz. Bilinmelidir ki anasını memnun eden 
evlât saadete, edemeyen de felâkete uğrar. Cen-

net ananın rızası ile kazanılır. Ana - babaya asi 
olmak, imansız ölmeye sebep olur.
Unutulmamalıdır ki, Batı Trakya Müslüman Türk 
toplumunun her geçen gün kendi öz benliğin-

den ve kültüründen uzaklaşması, aile yapısının 
bozulmasını da beraberinde getiriyor. Batı’dan 
özenilerek bir medeniyetmiş gibi Türk aile yapı-
sına sokulmaya çalışılan taklitçilik her geçen gün 
artıyor.
Öteden beri ahlâk ve edep yoksunu bazı kişilerin 
yaptıkları yayınlarının amacı, cemaatimiz arasına 
nefret ve husûmet tohumları ekmek, ifade özgür-
lüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek-

tir. Böyle olumsuz fiiller, hastalıklı bir zihniyetin 
ürünü olabilir.
Son yıllarda mâzimizden ve milli değerlerimizden 
tevarüs edile gelen pek çok şeyler unutulmakta, 
ihmale uğramakta veya hafife alınıp lâzım gelen 
değer verilmemekte ve gereken önem gösteril-
memektedir. Halbuki bunlar, Batı Trakya Türkleri-
ni ayakta tutan birlik ve beraberliğini temin eden, 
karşılıklı sevgi ve saygıyı, kardeşliği teessüs 
ettirip canlı ve dinamik bir halde devamına sebep 
olan amillerdir.

Bugün ne yazık ki, muhafazakâr kişiler de ay-

nısını yapmaya, her türlü şeytanlığı normal 
göstermeye çalışıyorlar. Bu topraklardan kimler 
gelip - geçmedi ki? Yabancıların topla, tüfekle 
yapamadığı, değiştiremediği geleneklerimiz, örf 
- adetlerimiz ellerdeki görüntülü telefonların ve 
internetteki erişilen özel programların etkisiy-

le yetişmekte olan azınlık gençlerindeki yaşayış 
tarzı, özentiler çok farklı gelişmektedir. Sanki her 
geçen gün kendi kültürümüzden uzaklaşıyoruz 
gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır.
Azınlığımızın özellikle geçlerimizin yanı sıra orta 
yaş grubu da Îslâmi ölçülerden uzak yaşamak-

tadır.Oysa toplumumuz, dini kültürüne düşkün, 
inançlarına tam bağlı bir topluluk olması nedeniy-

le, yüzyıllardan beri bu tür değerlerimiz dededen 
toruna aktarılarak bugünlere gelmiştir.Toplumu-

muz, bugüne kadar dilinden, dininden ve Türk 
kimliğinden taviz vermeden sorunların üstesinden 
gelebilmiş ise, bunun başlıca nedeni, bizi birbi-
rimize bağlayan, ayakta tutan kendimize özgü 
özümüze bağlı kalışımızdır.
Ne var ki geleceğimizi inşa edeceklerini düşün-

düğümüz ve inandığımız gençlerimiz son yıllarda 
kahir ekseriyetinin “Geleceği oluşturmak” gibi bir 
gaye ve hedefleri olmadığını, onların yalnız parayı 
tek değer olarak gördüklerini ve ona ulaşmak için 
her yolu denemeye kararlı olduklarını, olaylara 
yaklaşımlarından ve bizatihi ifadelerinden anlaşıl-
maktadır. Yani gençlerimiz sadece “Zengin olma” 
hayallerini beslemektedir. Zengin olmaya kendini 
odaklamış birinin bu amaca hizmet eden her şeyi 
mubah sayması kaçınılmazdır. İşte bundan dola-

yıdır ki, son yıllarda azınlığımızda rüşvet, soygun, 
aldatma, dolandırma olayları artmıştır. Zaman 
zaman intiharlar, cana kıymalar da bu işin doğal 
sonucudur. Ne dersiniz?
Evet insanoğlu uzayı fethetti, fakat kalpleri fet-
hedemedi. Atomu parçaladı, fakat peşin hüküm-

leri parçalayamadı. Havayı temizleyecek aletleri 
geliştirdi; fakat ruh kirliliğini temizlemeyi bir türlü 
beceremedi. Geliri yükseldi, yükseliyor, fakat, ah-

lâkı dibe vurdu ve halen alçalmaya devam ediyor.
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Sempozyum bildirileri

Evliya’nın yolunda Batı Trakya  

Evliya Çelebi

Dünyaca ünlü Türk seyyahı Ev-

liya Çelebi, fetihten sonra İs-
tanbul’a yerleşen  Kütahya’lı bir 
ailenin çocuğu olarak 1611’de 
İstanbul’da doğdu. Gerçek adı-
nın ne olduğu bilinmemekle bir-
likte kendisini, “Seyyah-ı âlem” 
olarak tanıttığı pek çok kaynakta 
mevcuttur.  Hocası Evliya Meh-

met efendiye  saygısından dolayı 
“Evliya Çelebi”  adını aldığı da 
bilinmektedir. Yedi sene  medre-

seye gitmiş ve eğitimine  Ende-

run’da  devam etmiştir. 

Seyahate nasıl başladı?

Evliya Çelebi’yi gezmeye, gör-
meye  ve yeni bölgeleri keş-
fetmeye iten en önemli sebep 
vicdanındaki öğrenme, gezme 
duygusudur. Yaşamlarının büyük 
bir bölümü savaşlarda geçen  
büyüklerinin kendisine anlattığı 
savaş ve kahramanlık hikayele-

ri onun seyyah olmasında çok 
etkili olmuştur. 19 Ağustos 1630 
muharremim aşure gecesinde 
rüyasında   İstanbul’da Yemiş 
İskelesindeki Ahi Çelebi Camii’n-

de cemaat içerisinde Hz. Mu-

hammed’i görerek elini öpmüş, 
şefaat dileyecek yerde heyecan-

la “Seyahat ya Resulellah” de-

miş, Resul-i Ekrem de kendisine 
tebessümle “Şefaat, seyahat ve 
ziyareti” müjdelemiştir. 

Nereleri gezdi?

Çelebi, tam 10 yıl boyunca doğ-

duğu şehir olan İstanbul’u karış 

karış dolaşmış, sosyal ve ekono-

mik hayatını  kayda almıştır. 44 
yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin 
çeşitli bölgelerini  gezmiş, paşa-

ların maiyetinde  savaşlara katıl-
mış ve çok değerli bilgileri  kay-

dederek günümüze ulaştırmıştır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. 
Ciltte  birdenbire bittiğine göre, 
eserini tamamlayamadan vefat 
ettiği söylenebilir; ancak yeri ve 
zamanı  belli değildir.

Evliya Çelebi gezdiği yerlerin 
kültürünü, insanlarını, coğrafi 
koşullarını “Evliya Çelebi Seya-

hatnamesi” adlı eserinde topla-

mıştır. Eserin ilk cildi başlangıç 
noktası olan İstanbul’a ayrılmış-
tır. 8. Ciltte ise Kefe, Bahçesa-

ray, Kılburun, Akkirman, İsma-

il, Babadağı, Hasköy, Edirne, 
Dimetoka, Gümülcine, Drama, 
Selânik, Mora güzergahı, Hanya, 

Kandiye, Arnavutluk, Yanya, Te-

pedelen, Avlonya, Draç, İlbasa, 
Ohri, Resne, Manastır, İştip, 
Cisr-i Mustafa Paşa, Edirne-İs-

tanbul güzergahına yer vermiş. 
10. Ve son ciltte ise Mısır, Nil 
sahilleri, Sudan ve Habeşistan 
dolaylarını kayıt altına almıştır. 
Eser İstanbul’da yer alan Topka-

pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’n-

de saklanmaktadır1. 

Evliya Çelebi dünyaya mal olmuş 
bir gezgin olduğundan UNES-

CO tarafından “Evliya Çelebi’nin 
400. Doğum Yılı” sloganıyla 
2011 yılı “Evliya Çelebi Yılı” 
olarak ilan edilmiş ve  çeşitli  
etkinliklerle anılmıştır. Edirne’de 
düzenlenen  harita sergisiy-

le2 de Evliya Çelebi’nin gezdiği 
yerler harita üzerinde tarihle-

riyle beraber işaretlenmiştir. 
Yine Üsküp’te de  Evliya Çelebi 

Evliya Çelebi 1668 yılında Batı Trakya’dan geçti ve gördüklerini kaydetti.
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fotoğraflarından oluşan bir sergi 
düzenlenmiştir. 

Yunanistan’da ne gördü?

Evliya Çelebi 1668-1670 yılların-

da bugünkü Yunanistan toprak-

larını da gezmiş ve günümüze 
çok değerli bilgileri aktarmıştır. 
Çelebi, konumuz olan ve Yu-

nanistan Devleti sınırları içinde 
yer alan Evros-Meriç, Rodop 
ve İskeçe illerinden oluşan Batı 
Trakya’ya geldiğinde 33 köy, 
45 cami, 44 han, 9 hamam, 14 
medrese, 20 mektep, 10 kale, 
1 türbe, 3 kilise, 1 saray, 11 
tekke, 7 aşevi, 3 kervansaray, 6 
köprü, 12 ziyaret yeri, 8 çay-ne-

hir, 2 sebil-çeşme, 1 yel değir-
meni, 1 ılıca, 1 su değirmeni, 1 
göl ve 1 ada görmüştür.

Yunanistan topraklarında 
ilk defa bir Osmanlı eseri 
gördü

Ece Sultan Türbesi

Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi 
1668 yılında Yunanistan seya-

hatine Edirne yakınlarındaki 
Arda nehri üzerindeki bir tahta 
köprüyü geçerek bugünkü Yu-

nanistan’ın Evros-Meriç ilindeki  
topraklara ayak bastığında ilk 
gördüğü Ece Sultan Köyündeki 
(Lepti - Eceköy) Ece Bey türbesi 
olmuştur. Çelebi burasının  güzel 
bir türbe olduğunu ve Ece Sultan 
adlı aziz merhumun Hz. Pey-

gamber’in soyundan olduğunu 
belirtmektedir. Ne yazık ki 30-40 
yıl öncesine kadar  bölgenin bir  
ziyaret yeri olan türbe yıktırılmış 
ve türbenin tarif edildiği bölgeye 
Agios Georgios adına  atfedilen 

bir kilise inşa edilmiştir.

Osmanlı’nın geçici başken-

ti Dimetoka

Kapucu (Thirea) köyünü geçen 
Çelebi  güneye doğru ilerleye-

rek Meriç nehrine paralel olarak 
yoluna devam etmiş ve Dimeto-

ka’ya ulaşmıştır. Çelebi, Dimeto-

ka’da gördüğü kaleyi, kalenin ta-

rihçesini, Kızıldeli nehrini, Çelebi 
Sultan Mehmet Camii’ni, Oruç 
Paşa Hamamı’nı, diğer mescit-
leri, tekkeleri, kervansarayları 
anlatırken, bölgede yetişen sulu 
üzümü ile  çok güzel olan ayva-

larını da anlatmaktadır. Ayrıca 
Dimetoka bardağı, kâsesi ve 
ibriğinin de  çok meşhur oldu-

ğunu belirtmektedir. Yine Çelebi 
buraları  gezerken Vukuf köyü-

nü geçtiklerinde Zendel Baba 
adında bir çeşmenin olduğunu 
anlatmaktadır. Çeşmeden kırk 
yılda bir Kadir Gecelerinde süt 
aktığını ifade etmektedir. Ger-
çekten de bu çeşmenin bugün 
Lagina-Çömlekçi köyü çıkışın-

da olduğuna dair  askeriyenin 
acemi askerlere bölgeyi tanıtan 
broşüründe de rastlamaktayız.  
Çelebi’nin bahsettiği Dimeto-

ka, bilindiği gibi geçici bir süre  
Osmanlı’ya başkentlik yapmış,  
Edirne’de Eski Saray  hazırla-

nıncaya kadar Sultan 1. Murat 
burada  5 yıl kalmıştır. Rusya’ya 
karşı giriştiği Poltava Savaşı’nı 
kaybederek Osmanlı İmpara-

torluğu’na sığınan İsveç kralı 
Demirbaş Şarl, 1713-1714’de 
burada meskun tutulmuştur. 
(Wikipedia) . Osmanlı’nın 8. 
Padişahı Sultân Bayezid-î Velî 3 
Aralık 1447 Dimetoka’da doğ-

muştur. Zaman içinde sayfiye 

yeri olarak da kullanılan Dime-

toka’dan akan Kızıldeli nehri 
yakınındaki kalesiyle meşhur 
olmuştur.

Çelebi Sultan Mehmet Ca-

mii Amerikan’ın keşfinden 
önce inşa edildi!

Seyahatnamede bahsedilen 
Çelebi Sultan Mehmet Camii 
(M.1420) Amerika’nın keşfin-

den ve İstanbul’un fethinden 
önce inşa edilmiş olup  bugün  
de tüm ihtişamıyla Osmanlı’yı  
hatırlatmaya devam etmekte-

dir. Taç kapısı v.d kapılarındaki 
kitabeler hala okunabilmektedir. 
1952 yılında çatısından su alıyor 
gerekçesiyle ibadete kapatılan 
ve  halktan  zorla alınarak Yuna-

nistan Ziraat Bankası’na kiraya 
verilen cami zaman içinde daha 
harap bir hale gelmiştir. Ahşap 
olan kubbesi çökmüş ve üzeri 
branda ile örtülmüştür. Caminin 
ahşap olan iç kısımları büyük 
oranda tahrip olmuştur. Tek 
minareli olan camide restoras-
yon çalışmaları günümüzde de 
devam etmektedir. Restorasyon 
çalışmaları esnasında  camiin  
Osmanlı özelliğini kaybettireceği 
endişeleri vardır...” 
                      (Devam edecek)

 

1Osmanlı’nın Gezginleri/Mahmut Ak/3f 

yayınları/İstanbul-2006
226-9-2011 yılında Edirne’de düzenlenen 

ve Evliya Çelebi’nin gezdiği yerleri göste-

ren harita sergisi.

Not: 2016  Üsküp Türk Kültürü Sem-
pozyumunda İbrahim Baltalı tarafından 

sunulmuştur. 
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Son yazı
 ibrahimbaltali@hotmail.

İbrahim 

BALTALI

Papulias ve Stavropulos

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın eski Cum-

hurbaşkanlarından Karolos Papulias 92 ya-

şında hayatını kaybetti. Papulias, 2005-2015 

yılları arasında ülkenin en  zirvesinde yer aldı. 

1977-2004 yılları arasında milletvekili seçil-

di.  1985-89 yılları arasında dışişleri bakanı 

olarak, komünist Arnavutluk ile Yunanistan 

arasındaki buzların erimesini sağladı. 1985 

yılında Arnavutluk ile ilk sınır kapısının açıl-

ması onun sayesinde gerçekleşti. 2007 yılın-

da Arnavutluk’un Argirokastro  Belediyesi, 

Papulias’a Yunanistan-Arnavutluk ilişkilerini 

geliştirdiğinden dolayı  fahri hemşerilik ünvanı 

verdi.

Papulias Yunanistan-Arnavutluk sınırı yakının-

daki Vostina’da doğdu. Bu yüzden bölgeyi çok 

iyi tanıyordu. 

Bütün bu bilenenlerin dışında, Papulias, 1923-

1924 yılları arasında Arnavut bir anneden süt 

içtiğini bizzat kendisi söylemişti.

Demek ki insani ilişkilerin milliyeti yoktur. 

İnsan, her zaman insandır. Kimin ne zaman  

kimlere muhtaç olacağını kestirmek çok zor-

dur. Bir bakarsınız size en düşman olarak gös-

terilen bir milletten iyilik görürsünüz. Tabii ki 

de bu iyiliklerin  karşılığı hemen verilir; tıpkı 

bir zamanlar Yunanistan açlık çekerken Tür-

kiye’den gelen “Kurtuluş” gemisinin getirdiği 

yardımlar ve  1999 yılında Yunanistan ve Tür-

kiye’de meydana gelen depremlerde yaşanan 

karşılıklı yardımlaşma olaylarında olduğu gibi.

Ancak bu olaylar tarihi süreçte yaşansa da 

bitmiş değildir ve  günümüzde de örnekleri 

vardır. Türk ve Yunan halklarının mübade-

lesinde Rodop ilinde yer alan Satıköy’e Tür-

kiye’den 50 erkek ve 49 kadın olmak üzere 

toplam  99 Rum göçmen kaydedilmiştir. Ancak 

köyde  sadece iki hane Rum vatandaş yaşa-

mıştır. Bunlar  Bursa – Gürsu’dan mübadele 

esnasında gelip bu köyü yeni yaşam alanı 

olarak belirlemişlerdir. Eski Rodop Valisi Stav-

ropoulos’un dedesi Anastas,  bu köyde 1954 

yılına kadar  oturmuş, dükkan çalıştırmış ve 

muhtarlık yapmıştır. Stavropoulos’un annesi-

nin sütü bitince bir Türk anne onu emzirmiş 

ve böylece süt annesi olmuştur. Siyaset de 

bundan faydalanmış, duygu sömürüsü yapıl-

mış ve Stavropoulos da Rodop Valisi olarak 

seçilmiştir. 

Bütün bunlar bize insanların, ne kadar düş-

man gibi görünseler de, zor hayati koşullarda, 

gerektiğinde dayanışma içerisinde olabilecek-

lerini göstermektedir. Bunlar, yakın geçmişte 

olan ve adeta insanlık dersi niteliğindedir. 

Ne diyelim; Allah hiçbir milletin başına çö-

zemeyeceği sorunlar ve başkalarına muhtaç 

olacağı felaketler vermesin.






