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Halil Agâzade Yakub Ağa’nın başına gelenler!
“El – Fatiha*
Neler geldi neler geçti cihana
Ecel geldi başa ağrısı bahane
Merhum ve meğfur Halil
Ağa zade Yakub Ağa
Ruhîyçûn
Sene 1285”
Halil Agâzade Yakub Ağa İskeçe’ye 5 km uzaklıktaki Horozlu (Petinos) köyünde doğdu. Müslüman ve Türk olarak yaşamını bu köyde sürdürdü. Köyün sevilen sayılan bir insanıydı. Bir gün
o da tüm insanlar gibi H.1285 yılında bu dünyaya veda etti. Naaşı Horozlu köyünün yüzyıllarca
kullandığı mezarlığa defnedildi.
Osmanlı döneminde köyün adı ““Horozlu Sahra Köyü” olarak anıldı ve İskeçe’ye uzaklığının
1 saat olduğu kaydedildi. Aradan yıllar geçti. Türkler köyde yaşamaya devam ettiler ve
1922’de nüfuslarının 175 kişi olduğu tarihi
kaynaklarda yer aldı. Derken köye Türk-Yunan
mübadelesiyle gelen 141 erkek ve 140 kadın
olmak üzere toplam 281 Anadolu göçmeni Rum
kaydedildi ve orada yaşamaya devam ettiler.
Rumlar bu köye yerleştikten sonra, Türkler onRodop Rüzgârı - 2

Halil Agâzade Yakub Ağa’nın kırılmış mezar taşı

lara evlerini açtılar, barış ve huzur içinde yaşamaya devam ettiler. Rumlar köyde gelişmeye ve

zenginleşmeye devam ettiler. Bu arada köyden

sahası yapma bahanesiyle, 600 yıllık Osmanlı

Vasilis Torosidis adlı bir Rum genci Yunanistan’ın

mezarlığını tahrip ederek düzlemiştir. Halil Agâza-

süper lig takımlarından Olimpiakos takımında top

de Yakub Ağa v.d. Müslüman – Türklerin kaderleri

koşturmaya başladı. Bu köy için gurur veren bir

böyle olmamalıydı. Sağlıklarında gördükleri bas-

olaydı.

kılar, çileler, yaşadıkları göçler yetmezmiş gibi,
demek ki onları öbür dünyada da rahat bırakmak

Yıllar yılları kovaladı. Türkler yavaş yavaş köyü

istemeyen insan müsvetteleri varmış!

terk ettiler. Geride Halil Agâzade Yakub Ağa
v.d.’nin yanısıra, kimileri babalarını, kimileri de

Hangi ülkede, hangi dinden olursa olsun, Müslü-

dedelerini ve

man – Türklerin

nineleri burada

dini inançlarında,

sonsuza dek bı-

gelenek ve gö-

rakarak ayrıldılar.

reneklerinde bu

Onlara her zaman

dünyadan ayrılan

saygı gösterdiler.

insanlara say-

Sessiz tanıklar,

gı vardır. Avdira

yıllarca, köyde

Belediyesi vakıf

Müslüman-Türk-

malı olan Horozlu

lerin yaşadığının

Mezarlığına “Say-

ispatıydı. Ve, yine

gısızlığı ve vandal-

onlar bir nevi

lığı” tüm dünyanın

orada köyün hiç
ölmeyecek gibi

gözleri önünde
Tahrip edilen Osmanlı döneminden kalma Horozlu mezarlığı.

dik duran bekçileriydiler!

sergilemiştir.
Belediye bir vakıf

malına saldırmanın cesaretini nereden almıştır?
Burada Müslüman-Türk yaşamıyor diye mezarlık-

154 yıl sonra, Avdira (Bulustra) Belediyesi ortaya

ları tahrip etmek mi gerekiyor?

çıkıverdi! Halil Agâzade Yakub Ağa v.d. Müslüman
Türklerin kabirlerini iş makineleriyle kazımaya,

Temennimiz, Avdira Belediyesi yaptığı bu büyük

ecdadın mezar taşlarını kırmaya ve tahrip etme-

hatadan vazgeçer, özür diler, mezarlığı eski haline

ye başladılar; sanki başka boş alan yokmuş gibi!

dönüştürür ve koruma altına alır. Aksi halde Müs-

Horozlu’nun vakıf arazisinde olan mezarlık, bu

lüman- Türklerin vicdanları sızlamaya devam eder.

sefer halkın seçtiği bir belediyenin iş makineleriy-

Halil Agâzade Yakub Ağa v.d. Müslüman Türklerin

le ve üstelik de resmi karar olmadan (Milletvekili

laneti onların peşini bırakmaz ve ergeç bunun he-

Burhan Baran’ın bakanlıklara sunduğu yazı) tahrip

sabını verirler. Ülkemiz yöneticilerine olan güven-

ediliyordu. Bu inanılmaz bir vakaydı!

sizliğin daha da artmaması adına, umarız ki acil
önlem alıp bu güzide manevi yerleri koruma altına

Batı Trakya’da yakın zamanlarda Osmanlı dönemi-

alırlar.

ne ait bir çok mezar taşı çalınmış ve büyükşehirlerde süs eşyası olarak kullanılmaya başlanmıştı.

*Horozlu köyü mezarlığında tahrip edilen Halil

Çalanların araba plakaları verilmesine rağmen hiç-

Agâzade Yakub Ağa’nın mezar taşı kitabesi.

bir kişinin yakalanıp cezalandırılmaması da, belki

Yayın tarihi: 17.03.2022

de şimdiki bazı belediyelere bu cesareti vermiştir!
Avdira Belediyesi ne yazık ki tarihte çok az örneği
olan bir “Vandalizm” hareketi sergileyerek, spor
Rodop Rüzgârı - 3
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ GENÇLİK KOLUN’DAN
“ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SOKAK HAYVANLARINA YARDIM KAMPANYASI”

İskeçe Türk Birliği (İTB) Gençlik Kolu;

yardım kampanyasına İTB Gençlik Kolu üyelerinin

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SOKAK HAYVANLARI-

yanı sıra bu kampanyaya katılmak isteyen herkes

NA YARDIM KAMPANYASI başlattı.

katılabilecek.

Bu çerçevede

Not: Bilgi

İTB Gençlik

için İskeçe

Kolu üyeleri

Türk Birliği

belli aralık-

Gençlik Kolu

larla önceden

üyeleri ile

tespit edile-

İTB Sekre-

cek yerlerde

teryasına

çevre temiz-

veya aşa-

liği çalışma-

ğıdaki sos-

ları yapacak.

yal medya

Toplanan

adreslerine

çöplerden

başvurula-

geri dönü-

bilir.

şüm yapılabilecek kutu ve pet şişeler ise biriktirilecek ve daha sonra geri dönüşüme verilecek.

Facebook: https://www.facebook.com/itb1927

Elde edilen gelirle de sokak hayvanları için yiyecek

https://www.facebook.com/itbgenclikolu

satın alınacak. Ayrıca sokak hayvanlarına yiyecek
alabilmek amacıyla bir kumbara oluşturulacak.

Twitter: https://twitter.com/itb1927 https://twitter.com/itb_genclikkolu

İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolu’nun İTB yönetimiyle koordineli olarak gerçekleştirecek ÇEVRE

Instagram: https://www.instagram.com/itbgenc-

TEMİZLİĞİ VE SOKAK HAYVANLARINA YARDIM

likolu/

KAMPANYASI, “DOĞAYI KORUYAN GELECEĞİ
KORUR” ve “BİR PATİ DE SEN TUT” sloganlarıyla
hayata geçirilecek.

Çevre temizliği çalışmaları ile sokak hayvanlarına
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Haber

Özgür Ferhat:
“Güçlü bir azınlık
için okullarımıza
hep birlikte sahip
çıkıyoruz”

SIRIZA Rodop il Örgütü Başkan V. Özgür Ferhat

kültürel değerlerimizin, kimliksel varlığımızın,

sosyal medyadaki paylaşımında azınlık okulları-

kökenimizin ve toplumsal yapımızın korunması

nın öneminden bahsetti ve “Güçlü bir Azınlık için

çocuklarımızın azınlık okullarından eğitim hayatla-

okullarımıza hep birlikte sahip çıkıyoruz, geleceğe

rına başlamalarından geçmektedir.

umutla bakıyoruz.”

Görüşlerine yer verdi.
Azınlık eğitiminde yüzlerce sorunla karşılaşsak-

Özgür Ferhat’ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

ta,üst düzey ve çağdaş bir eğitim ve öğretim
sistemi amaçlayan mücadelemizden vazgeçmeme-

Saygıdeğer veliler çok değerli dostlar,

liyiz.

Çocuklarımızın eğitim hayatlarında ilk ve en

Bunu başarabilmemiz ve mücadeleyi kazanabilme-

önemli olan temel basamak ilköğretim okuludur.

miz için çocuklarımızı azınlık okullarımıza gönderip
okullarımızı erimekten ve yok olmaktan kurtarma-

Her sorumluluk sahibi ebeveynin amacı çocuk-

mız en büyük görevlerimizdendir.

larının en iyi şekilde eğitim alıp kademeli eğitim
sisteminde ilerleyerek ,tahsilini tamamladıktan

Güçlü bir Azınlık için okullarımıza hep birlikte sa-

sonra topluma verimli ve donanımlı bireyler olarak

hip çıkıyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz.

katılmalarıdır.

Tam bu noktada azınlık okullarımızın değeri ve

Yayın tarihi: 07.03.2022

anlamı ortaya çıkmakta.

Bir öğrencinin başarısı için eğitim ve öğretimin
sağlayabileceği kaynakların yanı sıra manevi ve
Rodop Rüzgârı - 5

AZINLIĞIMIZDA RAMAZAN
Ramazan kelime anlamı “Yakıcı sıcaklık” demektir.

eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde

Ramazan ayına bu adın verilmesi oruç tutan kim-

Kur’an indirilen aydır.” (Barka,185)

selerin ya aç ve susuz kalmalarının bünyelerinde

Onda bulunan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Ge-

meydana getirdiği sıcaklık ve yanmalardan , ya bu

cesi için özel bir süre indirilmiştir.

Arada bir...

Asım
ÇAVUŞOĞLU

ayda işlenen sevaplarla

Ramazan ayında oruç tutmaya gücü yeten her

tüm günahların yanıp

müslümanın oruç tutması kitap, sünnet ve icma’

erimesinden ya da

ile sabittir. Ramazan orucu, hicri ikinci yılda farz

oruç günlerinin yakıcı

kılınmıştır.

sıcaklara rastlamasın-

Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulur: “Ey iman eden-

dan ileri gelmektedir.

ler! Oruç sizden önce gelip - geçmiş ümmetlere

Oruç günlerine Rama-

farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki ko-

zan denmesinin sebebi

runursunuz.” (Bakara,183) Peygamber Efendimiz

bu olsa gerektir.

de (s.a.v.) “Bir kimse Ramazan orucunu, inanarak

Bağışlanmayı ve Cen-

ve sevap kazanmak ümidiyle tutarsa, onun geç-

net umudunu sürekli

miş günahları affedilir.” buyuruyor.

canlı tutmayı emreden

Ramazan Ayı, bizim için rahmet ayıdır. Oruçta

Rabbimizin Ramazan

aklımızın erebildiği ve eremediği bir çok hikmet ve

Ayını bilhassa dardaki

hakikatler vardır:

kullarına tahsis etmesi

Oruç vücuda sıhhat getirir. Bir sene durmadan

biz insanlara en büyük nimettir. Her zaman ve her

çalışan hazım organlarımız, ramazanda dinlenir.Bir

yerde hazır bulunan rahmeti, özellikle kolay ula-

çok hastalıkların tıka basa yemeden ileri geldiği

şılır ve tutulur bir durumda Ramazanda önümüze

ve perhizin hemen her hastalığa yaradığı bilin-

konması Allah’ın (c.c.) bize büyük bir ihsanıdır

mektedir. Oruç, perhizlerin en iyisidir. Muhammed

Bize bizden daha fazla acıyan Rabbimizin bizlere

Aleyhisselam “Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz”

büyük bir lütfüdür. .

diyor.

Ramazan, mü’minlere çok şeyler kazandırabilecek

Oruç, insana şefkat ve merhameti öğretir. Ruha

İlâhî bir mevsim bir rahmet ayıdır. Ramazan ayı

incelik verir; yoksul ve yetimleri düşünmeğe

faziletlerle dolu bir aydır. İslâm’ın beş esasından

davet eder. Allah’ın emrine itaati aşılar. Şehvet

biri olan oruç bu aya tahsis edilmiştir. İnsanlığın

duygularını boğar.

kararan ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu ayda

Oruç, ruhi ve manevi duygularımıza kuvvet verir.

inmeye başlamıştır.

Oruç sadece mi’denin boş kalması demek değil-

Ramazan ayı ibadetler ayıdır. Bu ayda diğer aylar-

dir. Aynı zamanda dilin gıybetten, gözün harama

dan farklı ve fazla olarak yapılan ibadetler vardır.

bakmaktan, kulağın kötü söz işitmekten sakınma-

Kur’an-ı Kerim bu ayı övmüş: “Ramazan ayı,

sıdır,.

insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu

Ramazan’dan önceki Recep ve Şaban ayıyla birlik-

Rodop Rüzgârı - 6

te üçüne “Üç Aylar” denir.

Ramazan, muhasebe, cömertlik, tezkiye, tefekkür

Oruç, ikinci tan vaktinden başlayarak güneşin

duyguların yoğunlaşması gereken, kişiye sorum-

batışına kadar insanın yememesi, içmemesi, cinsi

luluklarını gözden geçirmesini sağlayan, öz eleştiri

münasebette bulunmamasıdır. Ramazan ayında

fırsatı sunan bir aydır.

oruç tutmak bir ibadettir. Aklı başında olan,, büluğa ermiş her Müslüman oruç tutmakla yüküm-

RAMAZAN HAZIRLIĞI

lüdür. Hastalar, lohusalar, adet gören

Ramazan öncesin-

kadınlar, yolcular

de evlerde, işyer-

oruçlarını Ramazan

lerinde, camilerde

dışında başka bir

hummalı bir hazırlık

ayda tutmak üze-

görülür. Camiler, ev-

re erteleyebilirler.

ler, işyerleri, eğlen-

Aşırı yaşlılar, dai-

ce yerleri temizlenir.

mi hastalar başka

Camilerin şerefeleri

bir zamanda da

ampullerle donatılır.

olsa oruç tutama-

Büyük camilerde

yacaklarından bir

mahyalar kurulur.

yoksulun 30 günlük

Cami içindeki ve

yiyeceğini, içeceğini karşılayarak oruç borçlarını

minaredeki (varsa) ampuller orucun açıldığı iftar

ödeyebilirle

zamanından, orucun başladığı sahur zamanının

Ramazan, mü’minlere çok şeyler kazandırabilecek

sonuna kadar yakılır.

İlâhî bir mevsim bir rahmet ayıdır. Ramazan avı

Camilerde mahya kurulması Ramazan ayma mah-

faziletlerle dolu bir aydır. İslâm’ın beş esasından

sus bir gelenektir. Günümüzde elektrik ampulle-

biri olan oruç bu aya tahsis edilmiştir. İnsanlığın

riyle yapılan yazı ve resme dayalı aydınlatmaya

kararan ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu ayda

“mahya kurmak” denir.

inmeye başlamıştır.

Azınlık gazeteleri, dergiler, özel Türkçe yayın ya-

Son olarak biz mü’minler , vahiyle değeri bildi-

pan radyolar Ramazan ayı için özel hazırlık yapar-

rilmiş bu zaman dilimlerinden gereği gibi istifade

lar. Özel yayınlar, özel sayılar, Ramazan köşeleri

etmeye çalışmalı, bunun nasıl olması gerektiğiyle

hazırlarlar. Bu yayınların amacı, insanların dini

ilgili de yine Kur’an’a ve Peygamberin (s.a.v.) açık

bilgi eksikliğini gidermek,ahlaklı birer vatandaş

sünnetine başvurmalıyız.

olmalarını sağlamaktır.

Bir başka ifade ile konuyla ilgili ayetlere baktığımızda Ramazan ayının mübarek kılındığını, bu ayı

YİYECEK HAZIRLIĞI

değerli kılan temel özelliğin de Kur’an olduğunu
görürüz.. Yani Kur’an’ın bu ayda indirilmeye baş-

Ramazan ayı yaklaşırken evlerde temizliğin yanın-

lanması, Allah’ın oruç ibadetini bu aya has kılması

da yiyecek hazırlığı da yapılır.

nedeniyle Ramazan bizler için önemlidir.

Aileler genellikle bir aylık yiyeceklerini toptan almayı tercih ederler.
Rodop Rüzgârı - 7

Diğer aylara göre Ramazan’da fazla yiyecek alın-

Bir başka not edilmesi gereken husus, her ne

maz. Ancak çeşit sayısı artar. Ramazan ayında

kadar oruç, inananları haramlardan sakınmanın

oruç açmaya yarayan iftariyelik önem kazanır.

, muttaki olmanın aracı ise de son yıllarda toplu-

Zeytin, hurma, pastırma,sucuk, birkaç çeşit reçel,

mumuzda açıktan oruç tutmayanların ürkütücü

bal çeşitli peynirler iftariyelik olarak Ramazan

boyutlara ulaşmasıdır.

sofrasını süsler.
İftariyelik dışında un, şeker,yağ, pirinç, bulgur,

Orucun faziletlerine ulaşmak isteyen kişi, kavga-

çorbalıklar... satın alınır. Ramazan’ın birinci günü

dan ve kaba davranmaktan uzak durmalıdır. Ha-

aile büyüklerinin Ramazanları tebrik edilir. Tebrik

dis-i Şerifte şöyle buyrulmuştur:”Oruç kalkandır.

küçük yerleşim yerlerinde yüz yüze, büyük yerle-

(Oruçlu kimse ) kötü söz söylemesin, kaba dav-

şim yerlerinde telefonla yapılır...

ranmasın. Eğer bir kimse onunla kavga yapmaya
kalkışır veya ona hakaret ederse , “ ben oruçlu-

İFTAR

yum”, desin.(Buhari)

Günlük orucun sona erdiği iftar zamanın duyurul-

Kur’an okumak, sadaka vermek gibi hayırlar için

ması; camilerde akşam ezanının okunması, var-

Ramazan’da kat kat sevap ihsan olunduğu gibi

sa minare şerefelerinin ışıklandırılması suretiyle,

şerlerin de günahı fazla olduğu dikkate alınarak

şehirde ise alev toplarının havada patlatılması

davranılmalıdır. Harama bakmak, yalan söyle-

suretiyle olur. Radyo ve televizyon yayınlarında da

mek, gıybet etmek orucun sevabını zayi ettirdi-

iftar zamanı illere göre duyurulur.

ğini akıldan çıkarmamak lazımdır. Oruç tutan bir

Ramazan, aile bireylerinin ,akrabaların, komşula-

Müslüman gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını,

rın, iş arkadaşlarının iftar yemeklerinde bir araya

bedenini haramlı işlerden , kalbini zararlı düşünce-

geldikleri bir aydır.

lerden muhafaza eder. Kendini günahtan koruduğu

Ne var ki hayat şartlarının etkisiyle sürekli kabuk

için de Allah (c.c.) bu kulunu kabir azabından ve

değiştiren yaşam koşulları, insanların, örf-adetle-

mahşer sıkıntısından muhafaza buyurur.

rin uygulanmasında olduğu gibi Ramazan algısında da önemli sapmalar görülmekte, hattâ maale-

Oruçlular, teravih namazlarını rahat kılmak için

sef yozlaşmaların olduğu bir gerçektir.

fazla yememeye dikkat ederler. Ramazan boyunca

Eskiden komşular ve akrabalar arası yapılan toplu

en çok tercih edilen tatlıdır. Sahur yemeklerinde

iftarlar, son yıllarda Ramazan Ayı boyunca köyle-

ise pilav ve hoşaf sofranın vazgeçilmez yiyecek-

rimizin, kurum ve kuruluşlarımızın düzenledikleri

leridir. Bu iki yemek insanı tok tutar, vücudun su

tüm azınlığımıza açık iftarlar şeklinde düzenlen-

ihtiyacını karşılar.

mektedir ki, iftar yemeğine değişik köylerden
soydaşlarımızın katılmalarıyla İnsanî ilişkiler
geliştirilir. Bu durum bizi “biz” yapan söz konusu değerlerimiz toplumumuzun yaşayış biçimini
şekillendirir bir hal alması kayda değer olumlu bir
gelişme olarak not edilebilir...
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Kutlama

TÜM DÜNYA KADINLARININ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
Dünya Kadınlar Günü ya da Dün-

Sosyal ve iş yaşamında kadınlar

ya Emekçi Kadınlar Günü her yıl

yıllardır eşitlik bağlamında, yoğun

8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş

bir mücadele yürütüyorlar. Bugün

Milletler tarafından tanımlanmış

gelinen nokta itibarıyla birçok ülkede

uluslararası bir gündür. İnsan

kadınlar açısından olumlu gelişmeler

hakları temelinde kadınların siyasi

vuku bulsa da dünya kadınları pers-

ve sosyal bilincinin geliştirilmesi

pektifinden bakıldığında, kadın hakla-

ile ekonomik, siyasi, kültürel ve

rı arzu edilen noktada değildir. Kadın-

sosyal başarılarının kutlanmasına

ları böyle mücadele vermeye mecbur

ayrılmaktadır.

eden erkek egemen düşüncenin son bulması için,

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde

her alanda erkeklerine destek olan kadınlara, bu

40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları

hususta erkeklerin büyük destek vermeleri gerek-

istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlar. An-

mektedir. Tüm erkeklerin, güzel ve yaşanası bir

cak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya

dünya için kadınların her alanda eşit sayıda ve eşit

kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçile-

koşullarda yer almasını içselleştirmesi ve bunu

rin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçama-

desteklemesi zaruridir. Dünyada kirli savaşların

ması sonucunda 129 kadın işçi can verir. İşçilerin

son bulması, akan kanın ve gözyaşının durması

cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katılır.

ve dünyaya güzel günlerin doğması için dünya

26 - 27 Ağustos 1910 tarihlerinde, Danimar-

parlamentolarının yüzde ellisine kadınların hâkim

ka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı

olması şarttır. Dünyayı barut fıçısına çeviren erkek

kadınlar toplantısı düzenlenir. Almanya Sosyal

düşüncenin bu gerçek ile yüzleşip, dünyayı gül

Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, bu

bahçesine çevirecek kadınlara imkân vermelidirler.

toplantıda, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fab-

Bugün tarımdan eğitime, sağlıktan sanata, eko-

rikası yangınında ölen kadın işçiler anısına bir

nomiden siyasete hayatımızın her alanında var ve

günün (“Internationaler Frauentag” “International

başarılı olan kadınların yollarının ivedilikle daha

Women’sDay”) Dünya Kadınlar Günü olarak anıl-

çok açılması en büyük temennimizdir.

ması önerisini getirir ve öneri oybirliğiyle kabul

Batı Trakya Türk Azınlığının çalışkan ve üretken

edilir. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmadığı için

kadınlarının büyük bir bölümü azınlığın makûs ta-

her zaman ilkbaharda anılır. Tarihin 8 Mart olarak

lihinin kurbanı olarak tarımla iştigal etmek mecbu-

saptanışı 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3.

riyetinde kalmışlardır. Birçok yetenekli kadınımız

Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda gerçekleşir.

kaderine razı bir hayat sürmüştür. Bugün artık

Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belir-

bu makûs talihi bir nebze de olsa yenmiş birçok

lenir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında

genç kızımızın çok başarılı işler yaptıklarını görü-

bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar

yor ve bundan inanılmaz keyif alıyoruz. Aldığımız

Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik

bu hazzın artması dileği ile tüm dünya kadınları-

Devletleri’nde de anılmaya başlanmasıyla daha

nın Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularla

güçlü bir şekilde gündeme gelir. Birleşmiş Milletler

kutluyoruz.

Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın
“Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul

BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ

eder. Ancak Birleşmiş Milletlerin sitesinde günün

YÖNETİM KURULU

tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York’ta

Yayın tarihi: 08 Mart 2022

ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmaz.

Kutlama

DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu’ndan
Kadınlar Günü kutlaması
“Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen
önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak

Tüm kadınların

1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8

toplumda hak

Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını

ettikleri gerçek

kabul etmiştir.

değeri bulmalarına ve sorunlarına

Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı

çare olmasını,

temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir

katkı sunması-

toplumun temel taşlarıdır. Kadınların, her zaman

nı arzuluyorum.

ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve

Bu özel günde

hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması

tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin

gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum.

gösterildiği, güzel günler temenni ediyor; Başta
Batı Trakya Müslüman Türk kadınlarımızın ve tüm

Toplumların gelişmişlik ölçülerinden biri kadınlara

dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü

verilen değer, aldıkları eğitim, ekonomik, siyasi,

kutluyorum.”

sosyal ve kültürel hayatta edindikleri yerdir.

Haber

İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolu’ndan çevre temizliği çalışması
İskeçe Türk Birliği (İTB) Gençlik Kolu’nun başlattığı “Çevre Temizliği ve Sokak Hayvanlarına
Yardım Kampanyası” çerçevesinde çevre temizliği günü gerçekleştirildi. İTB Gençlik Kolu, çok
anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.
“Doğayı Koruyan Geleceği Korur” sloganı ile yola
çıkan gençler, İskeçe Karşımahalleyakınlarındaki
ormanlık alana atılmış tüm çöpleri temizleyerek ormanı eski haline getirerek adeta pırıl pırıl
yaptılar. Bu temizlik faaliyetlerini devam ettirecek olan gençlerimiz şu ifadelerde bulundular:
Ormanlarımız bizlere temiz oksijen, yeşillik vermekte.Yani güzellikleri vermektedir. Özellikle yaz
aylarında atılan cam şişeleri atıklarından dolayı
ormanlarda ciddi yangınların meydana geldiğini
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biliyoruz. Ricamız tüm halkımızdan doğaya sahip
çıkılması ve yerlere asla çöp atılmaması yönündedir.
İTB Gençlik Kolu önümüzdeki dönemde de sosyal
sorumluluk projelerine imza atmaya devam edecek.

Günlerin

Getirdikleri

ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim

BALTALI

Sarışın mavi gözlü
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra binler-

AB ülkeleri ve ABD tarafından Rusya’ya bir dizi

ce insan hayatını kaybetti ve bir milyondan fazla

ekonomik ambargo acaba ne kadar etkili olacak,

insan da mülteci olarak Avrupa ülkelerine göç et-

onu zaman gösterecektir. Bu arada bağımsız kalan

mek zorunda kaldı. Kısacası 2. Dünya Savaşı’ndan

Türkiye gibi ülkeler bölgede barışın ve istikrarın

sonra Avrupa’da yüzyılımızın en büyük insanlık

sağlanması için askeri gemilere boğazları kapattı

dramı yaşanmaya devam ediyor.

ve insani bir koridorun yolu açılmış oldu.

Amerika’daki 11 Eylül saldırından sonra tüm Müs-

Ortadoğu’dan gelen mültecilere sınırlarını açma-

lümanlar potansiyel suçlu ilan edilmiş ve İslâm

yan AB ülkeleri ise Ukrayna durumunda mülteci

gibi barış ve insan odaklı dinimiz lekelenmeye

alabilmek için adeta sıraya girdiler.

çalışılmıştı.
Bazı ülkeler Ukrayna’dan gelen, sarışın ve mavi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra da ırkçı,

gözlü olmayanları kabul etmek istemeyerek ırkçı

milliyetçi bir tutum sergilenmekte, batı medeniyeti

tutum izlediler.

değerleri ayaklar altına alınmakta ve neredeyse
tüm Rus halkı suçlu olarak gösterilmeye çalışıl-

Macaristan, Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul

maktadır. Bu arada da savaşla hiç ilgisi olamayan

edeceğini açıkladı.

Rus sporcular, sanatçılar ve bilim insanları da
işlerinden atılmakta ve uluslararası organizasyon-

Yunanistan, Yunan asıllı ve Ukraynalıları misafir

lardan men edilmektedirler.

edebileceklerini duyurdu. Devamında da Başbakan
Miçotakis, mültecileri kabul etmeye hazır oldukla-

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme girişimleri tüm

rını açıkladı.

hızıyla devam ediyor. 3. Dünya Savaşı söylemleri
her taraftan duyulmaya devam ediyor. Hiç kuş-

AB Yüksek Temsilcisi Borell, “Bunlara göçmen de-

kusuz bağımsız bir ülkenin diğer başka bir ülke

meyin, mülteci deyin” gibi deyimlere yer verdi.

tarafından işgal edilmesi kabul edilemez.
Bazı ülkeler de Ukraynalılara “Hıristiyan beyazlar”
İran’da Humeyni, iktidara geldiğinde koyulan

demeyi ihmal etmedi.

ambargolardan sonra “Batılıların cepleri delik”
demişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra da

Bulgaristan Başbakanı Petkov ise, “Bunlar alıştığıRodop Rüzgârı -11

mız mülteciler değil, Avrupalı insanlar, zeki insanlar” gibi ayrımcı ve çok dar bir tavır sergiledi.
Almanya ilk defa savunma harcamaları için 100
milyar avro ayırdığını duyurdu. Almanya’nın sınırlarda Ukraynalı mültecilere yapılanları korkunç
olarak nitelemesi, sanki diğer Avrupa ülkelerinden
ayrılır niteliğindeydi.
Yine Japonya da Ukrayna’dan mülteci kabul edebileceğini belirtti.
Son olarak da AB noktayı koydu ve Ukrayna’dan
gelecek mültecilere 12 aylık “Geçici koruma statüsü” verileceğini açıkladı.
AB’nin “Geçici koruma statüsü” kararı tamamen
bir çifte standarttan ibarettir. Ortadoğu’dan AB
ülkelerine geçmeye çalışan milyonlarca mülteciyi
kabul etmek istemeyen ve 5 milyon canı Türkiye’nin kucağında bırakan AB ülkeleri, Ukraynalı
mültecilere gelince kabul için adeta sıraya girmektedirler. Bu gerçi insani açıdan çok çok iyi bir
davranıştır, ancak keşke Ortadoğu’dan gelen mültecilere de böyle davransalardı da binlerce insan
yollarda telef olmasaydı.
Kısacası dünyada yüzyıllardan bu yana değişen
bir şey olmamıştır. Bir zamanlar Afrika ülkelerini sömüren ve onların zenginlikleriyle bugünlere
gelenler, yine onlara karşı bir ayırım psikolojisi
içerisindeler. Çok medeni olduklarını iddia eden
batılı devletler, ne yazık ki ırkçılık gibi bir kavramı
hala uygulamanın utancını yaşamaktadırlar.
Yayın tarihi: 06.03.2022
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“Duma’daki Papağan”
Komik fıkralardan birine göre: Vakti zamanında

Önce İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğ-

Duma’da tüm siyasiler toplanmış, Komünizmin

lu “Halkı kışkırtmaktan”, daha sonra 12 azınlık

ne kadar iyi bir rejim olduğunu konuşarak lider-

mensubu güya protesto yürüyüşüne pandemi

leri Stalin’i “yaşa, var ol, en büyük lider” şeklinde

koşullarında ‘maskesiz’ katılmaktan ifadeye çağ-

tezahürata tutarken,

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

arkalarda oturan bir
papağan, cılız bir sesle durmadan “yaşasın
cumhuriyet”, “yaşasın
demokrasi” şeklinde
naralar atıyormuş.
Duruma önceleri pek
önem vermeyen siyasiler bir süre sonra
papağanın naralarından rahatsız olmaya

Dr. Pervin
HAYRULLAH

başlamışlar ve önce
bir iki defa papağanı
hırpalamışlar. Bakmışlar ki papağanda

duracak göz yok, bu kez tüylerini yolarak kümese
tavukların arasına kapatmışlar. Kümesteki tavuklar
da dik dik papağanı süzmeye başlayınca papağan
dayanamamış ve “ne bakıyorsunuz, ben buraya
siyasetten düştüm” deyivermiş...
Son zamanlarda Batı Trakya’da da işler Duma’daki
Papağan olayı misali...
10 Temmuz 2021 tarihinde Batı Trakya Türkleri
Yunanistan için daha fazla “demokrasi”, daha fazla
“özgürlük”, daha fazla “hoş görü” kısacası Yunanistan’ın her anlamda daha fazla yaşanılır bir yer
olması için, hak için, adalet için, İskeçe Türk Birliği’nin resmi statüsünün iadesi için anayasal haklarını kullanarak bir protesto yürüyüşü yapmışlardır.
Aaa...aaa...aaa...
Siz misiniz daha fazla hak, hukuk, adalet isteyen?

rılırlar, lakin yetmez... Başka başka azınlık temsilcilerine de başka caydırıcı uygulamalar gerekir,
mesela ‘maliye baskısı’ nasıl olur? Aaa ... şahane, ama yetmez... Dahaları lazım...
Fıkranın konusu 20. yüzyılın ilk yarısında “Ekim
Devrimi” sonrasında Rusya’da geçmektedir. Fakat
Batı Trakya’da yaşananlar 21. yüzyılın başında
kendini “demokrasinin beşiği” olarak tanımlayan,
eylem ve söylemi birbirinden antik çağ dışında
daima farklı olan Yunanistan’da yaşanmaktadır. Düşünün ki “demokrasinin beşiği” denilen
bir ülkede “Türk kimliği” sırf “Türk” olduğu için
toplumsal huzuru bozsun ya da ülke için tehdit
oluştursun... Bu ancak tarihi kompleklere sahip,
tutucu zihniyetlerin kurgusu olabilir... Lakin Batı
Trakya Türkleri Duma’daki Papağan misali “Türk
kimliğini”, Batı Trakya’da “Türk varlığını” ve de
“Türk Azınlık Kurumlarını”savunmaya devam
edeceklerdir.
Türk Azınlık temsilcileri, kimliklerine, Batı Trakya’da Türk varlığına ve bunun sürdürülmesine
olan inançlarını daima koruyacaklardır... Aksi
düşünülemez bile... Papağanın başına gelenler
ise tarih tarafından bir gün mutlaka sorgulanacaktır... Çok güzel bir İngiliz atasözü der ki: It’ll
be a long day in january. Türkçesi pek çok anlam taşır, fakat konuya en uygunu “balık kavağa
çıktığında”... Bizimkisi de o hesap... İskeçe Türk
Birliği Başkanı ve diğer azınlık temsilcilerine yapılan “siyasi” baskılar bu yola baş koymuş insanlar
için ancak bir “şeref madalyasıdır”... Bu nedenle
Batı Trakya Türkleri “Yaşasın Demokrasi”, “Türk
Azınlığa Adalet” demeye devam edeceklerdir.
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Mevlânâ’dan...*
Yine o, nakletti ki: Bir gün Hudâvendigâr’ın hiz-

Yine rivayet ettiler ki:

metinde olanlar hikâye ettiler ki: Atabek Arslan

Birgün Mevlânâ hazretleri bu beytin mânası husu-

doğmuş, büyük bir medrese yapmış ve vakfiye-

sunda fikirler beyan ediyordu:

sinde de “Bu medresenin müderrisinin mutlaka

Şiir:

Hanefî ve sofu olmasını, orada daima fıkıh ilimlerinin okunmasını ve Şâfilere de bu medresede yer

«Sultanın sırrını kimseye söylemiyesin.

verilmemesini” şart koşmuştur. Mevlânâ hazret’

Sakın, şekeri de sineğin önüne dökmiyesin».

leri “İbn-i Mesud’un ( Tanrı ondan razı olsun)
rivayetine göre Tanrı yolunda kayıtlı hayır hamde

(Bunun için) şu hikâyeyi anlattı: Bir adam bir

lâyık değildir. Çünkü Tanrı rızası için yapılan her

şehire gitti. (Onun maksadı) bu şehir halkının

hayır, kayıt ve şartsız olmalıdır ki, tamamen Tanrı

gafletini anlayıp orada dolandırıcılık yapmaktı.

için ve onun sevabı da iki katlı olsun. Bu kayıtlı

Birdenbire bir mahalleye ulaştı. Orada bir küçük

hayır şuna benzer: Hintli bir derviş Nişabur’lu bir

çocuk gördü. Çocuğun elinde bir simit vardı. Bu

tacirin yol arkadaşı idi. Bu derviş, tam bir feragat-

dolandırıcı adam ondan simit istedi. Çocuk “Vermi-

le yalınayak gidiyor ve ayağını taştan ve dikenden

yorum” dedi. Dolandırıcı ısrar etti. Çocuk “O halde

sakınmıyordu. Nişaburlu ona acıdı, ayakkabısını

öküz gibi böğür vereyim” dedi. Dolandırıcı etrafına

verdi. Hintli dualar edip gayretle yürüdü. Nişa-

baktı, hiç kimseyi görmeyince, karnı son derecede

bur’lu her an “Böyle git, şöyle git; ayağını taşlara

aç olduğundan öküz gibi böğürdü ve “Haydi simdi

yavaş bas, dikenin batmasından sakın” diye ta-

simidi ver” dedi. Çocuk “Vermiyorum. Annem ye

hakkümde bulundu. Hintli (Onun bu emirlerinden)

babam bana “Simidi öküze verme, çünkü öküze

bıktı, ayakkabıyı ayağından çıkarıp tacirin önüne

saman yaraşır” diye tembih ettiler” dedi.

koydu ve “Al, bana kayıtlı bir hayır lâzım değildir.

Şiir:

Hiçbir kayda tâbi olmadan, otuz senedir yalınayak
dolaşı-yorum. Şimdi bir ayakkabı için birinin kayıt

“Eğer şeker eşeği keyiflendirseydi, sahibi

ve hükmü altına giremem ve aşağı bir adamın

onun önüne kantarlarla şeker dökerdi”.

minnetini çekemem” dedi. İşte bundan anlaşılıyor
ki kayıtlı hayır faydalı değildir. Bütün kayıtlardan

İste ahrarın sırlarını ve hikmetli sözlerini herke-

mutlak olmak is-tiyorsan daima kayıtsız hayır yap

se söylemek doğru değildir. Onları saklamak ve

(Amelinin çokluğu ile minnet etme, Rabbin rizası

gizlemek vacip olan şeyler cümlesindendir. Çünkü,

için eza ve cefaya sabret) (K.LXX1V, 6, 7).

“Ehli olmıyana hikmeti vermeyiniz. Sonra o hik-

Ru-bai:

mete yazık olursunuz” denilir. O sırları saklıyamayan ve Tanrı yüzünü görmeğe kabiliyeti olmıyan

“Bir kâse ayranım oldukça onu içerim. Şu-

kimseye hikmet göstermek ve namahremi bozmak

nun bunun kâsesi ve kesesi ile bağlanmam.

doğru değildir.

Fakirlik ve zaruret ölümle beni tehdidetse
de yine hürriyetimi kulluk mukabilinde satamam”.
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Yeni çıkan kitaplar

“Ensar Ruhlu Muhacir”
kitabı yayımlandı
Aslen Rodop ilinin Büyük Müsellim köyünden olan

Şairin,

Prof. Dr. Nihat Bengisu’nun yaşam öyküsünü içe-

“Kadrini

ren biyografi kitabı Rıfat Yörük tarafından kaleme

seng-i

alındı.

musallada bilüb

Yüzleşme Yayınevi tarafından 2021 yılında ba-

ey Bâkî /

sılan kitap 13,5x21 ebatlarında olup 616 sayfa-

Durub el

dan oluşmaktadır. Barkod numarası ise şöyle:

bağlayalar

9786257934305.

karşuna
yâran saf

Kitabın yazarı Rıfat Yörük şunları açıkladı:

saf” dediği
gibi kaybettiğimiz değerlerin ardından güzelleme-

Prof. Dr. Nihat Bengisu Rumelili bir kızan… Yani

ler yapmayı, ağıtlar yakmayı pek severiz. Oysa iz

evlâd-ı fatihan… Balkanlardan, suyun öte yakasın-

bırakan insanlarımızın asıl hayattayken değerleri

dan… Biraz Gümülcine, biraz Kırcaali, biraz Deli-

bilinmeli; yaşadıkları, yaptıkları kayıt altına alın-

orman… İki ülke arasında arafta kalan, kimselere

malı; adları şehirlerin en güzel meydan, cadde ve

yaranamayan...

kültür merkezlerine verilmeli; biyografileri, romanları yazılmalı; belgeselleri, filmleri yapılmalı…

Yunanistan’da “Türk tohumu”, burada “Pis Yunan!”

Bir toplumun, bir dönemin gerçek tarihi ancak bu

Her daim “Muhacir” kalan; göçü, hicreti hiç dur-

tür eserlerle anlaşılabilir çünkü!

mayan… Ama “Muhacir” olarak geldiği Türkiye’de
“Ensar” olmayı başaran… Hep “Bengisu”yu arayan

İşte, başlattığım biyografi serisinde, tanıdığım

ve sonunda bulan... Ve de aynı şehirde hayatının

güzel insanları güzel atlara binip gitmelerinden

altı yılına şahitlik ettiğim yüreciği güzel insan…

önce anlatmak istiyorum. Bu kapsamda beşinci
biyografi kitabımı sunmaktan mutluyum. İnşallah

Bu biyografik eseri kaleme alırken, Nihat Hocamın

bu kitabımın ardından “Hocaların Hocası” Nihat

değerinin sağlığında bilinmesini, günümüz insanı-

Hocamın belgesel filmi de çekilir. Yakışır doğrusu…

nın özellikle gençlerimizin onu yakından tanımasını, örnek hayatının da gelecek kuşaklara aktarıl-

Yayın tarihi: 15.03.2022

masını arzuladım.
Maalesef biz genellikle “Ölü sevici” bir toplumuz.
Rodop Rüzgârı - 15

Albüm
Tütüncüler gösterisi
26.04.2006
Egnatia Otobanı
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Kültürel etkinlik

“Yüreklerdeki
Akif” etkinliği
Gümülcine’de
gerçekleşti
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği-

Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüse-

nin düzenlediği “Yüreklerdeki Akif” adlı etkin-

yin Baltacı, kısa konuşmasında kültürümüze sahip

lik 18.03.2022 akşamı Gümülcine Türk Gençler

çıkılırken, Horozlu köyündeki mezarlığa yapılan

Birliğinde gerçekleşti. Etkinliğe konuşmacı olarak

saldırıyı tasvip etmediklerini; özür dilenmesini ve

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr.

mezarlığın tekrar eski haline getirilmesi gerektiği-

Bülent Yıldırım katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü

ni vurguladı. Baltacı, son olarak Çanakkale şehit-

ise Dr. Koray

leri minnet ve

Hasan yaptı.

şükranla andıklarını belirtti.

Etkinliğe T.C.
Gümülcine

Doç. Dr. Bülent

Başkonsolosu

Yıldırım yaptığı

Murat Ömeroğ-

konuşmada,

lu, Batı Trakya

Mehmet Akif

Türk Azınlığı

Ersoy’un şiiri-

Danışma Kuru-

nin ilk defa 17

lu Başlkanı ve

Şubat 1921’de

Gümülcine S.
Müftüsü İbra-

Doç. Dr. Bülent Yıldırım ve moderatör Dr. Koray Hasan.

him Şerif, Batı

Sebilü’r-reşad
mecmuasında ve Ankara

Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı

Hakimiyeti Milliye gazetesinde, 21 Şubat 1921’de

Hüseyin Baltacı, Gümülcine Türk Gençler Birliği

de Kastamonu’da çıkan Açık Söz gazetesinde

Başkanı Sedat Hasan, Batı Trakya Türk Öğretmen-

yayınlandığını ve Meclisin 12 Mart 1921 tarihli

ler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, DEB Partisi G.

oturumunda okunduğunu ve ittifakla İstiklal Marşı

Başkanı Çiğdem Asafoğlu, BAKEŞ Başkanı Hüseyin

olarak kabul edildiğini belirtti.

Bostancı ve Kozlukebir Belediyesi Anamuhalefet Lideri Erdem Hüseyin’in yanı sıra diğer kişiler

Çanakkale Savaşı’na da değinen Yıldırım, Savaşın

katıldı.

Türk halkının hafızasında derin izler bıraktığını ve

Etkinlik Çanakkale şehitleri için bir dakikalık saygı

Türk askerinin direnişini ve zafere olan inancını

duruşuyla başladı. Devamında da Batı Trakya

gösterdiğini vurguladı.
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bir komutanın askeri dehasının yarattığı strateji
Yıldırım

ile karşılaştı. Churchill’in “Kaderin adamı” olarak

daha

nitelendirdiği 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal

sonra da

aynı gün, kolordu ve ordu komutanlarının emir-

orduların

lerini beklemeden 57. Alay’ı ileri sürerek, asker-

durumlarını, diziliş
şekillerini slayt
eşliğinde
anlattı.
Etkinlik sonrasında Doç. Dr. Bülent

Çanakkale

Yıldırım’a BTAYTD Başkanı Hüse-

savaşının

yin Baltacı tarafından plaket takdim
edildi.

siyasal
hedeflerini ise
Osmanlı

Etkinliğe T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı v.d.
kişiler katıldı.

lerine sadece taarruzu değil, ölmelerini emretti.”
Görüşlerine yer verdi.
Etkinlik, plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.
Yayın tarihi: 18.03.2022

Etkinliğe Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif,
DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu, BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet’in yanısıra diğer kişiler
katıldı.

İmparatorluğu’nun parçalanması ve bundan pay
alacak olan İtalya, Yunanistan, Bulgaristan gibi
ülkeler derhal itilaf devletleri saflarına katılacaklar
ve de İstanbul’u almak zor olmayacaktı, şeklinde
açıkladı.
İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı’nı denizden

Etkinlik sonrasında Başkan Baltacı Doç. Dr. Bü-

aşamayınca kara savaşlarının başladığını vur-

lent Yıldırım ve Dr. Koray Hasan’a çiçek takdim

gulayan Yıldırım, “Mehmetçiğin azmi ve genç

etti.
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Açıklama

İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete
Horozlu mezarlığı
ile ilgili açıklama
yaptı
AÇIKLAMA

nüyordu. Mezerlığın temizlenme çalışmaları yapılırken bir iki ay gibi bir zaman geçti. Bulustra

Sevgili kardeşlerim,

Belediyesinden bir gün dediler ki, ‘Biz bu çalılıkları
toplayıp atalım, sizden de imamlar gelsin, mezar

Çarşamba sabahı uyandığımızda çok garip bir ha-

taşlarını koruma altına alalım ve zarar yapmaya-

ber aldık. Dediler ki, ‘Horozlu mezarlığını iş ma-

lım.’ Böyle de bir çalışma yapıldı. Bu vesileyle, Be-

kineleriyle basmışlar, içinde korunmaya alınmış,

lediye’nin yardımıyla mezarlığın temizlenmesi ve

sağa sola konmuş olan mezar taşları ve mezarlıkla

mezar taşlarının koruma altına alındığı bir çalışma

alâkalı her ne varsa kamyonlara yüklenerek çöpe

yürütüldü. Horozlu’nun civar köylerindeki imam

atılmaktadır’. İlk olarak, acil eylem planı doğrultu-

arkadaşlarımız sabah akşam nöbet tutup mezar-

sunda; vekillerimiz ve avukatlarımızla Müftülükte

lığın talan edilmemesi için gereken hassasiyeti

toplandık. Toplantı sonucunda, iki millet vekilimiz

gösterdiler. Neticede yapılan bu çalışmalar istedi-

önce savcıya gidip suç duyurusunda bulundular,

ğimiz gibi mi oldu? Hayır. Kimse sonradan bu gibi

akabinde mezarlığa giderek insanlık dışı manza-

delice hareketlerin geleceğini tahmin edemiyordu.

rayı yerinde incelediler. Ardından da Belediye’ye

Tabii ki, bu olaydan sonra şimdi hukuki olarak ne

giderek olaya tepkilerini koydular. Biz de bölgede

yapmamız gerektiğinin takibini yapıyoruz.

olan en yakın köylerden mütevelli heyetini oluşturmak için çalışma yaptık ve mütevelli heyetini

Biz bu memlekette hristiyan ve müslüman olarak

oluşturuyoruz. Meseleyle ilgili itirazlar yapılacak-

beraber yaşayan iki toplumuz. Her zaman bizler

tır. Belirtmemiz gerekir ki, Horozlu mezarlığının

hristiyan mezarlığına saygı duyan, kiliseye saygı

önceki senelerden bir mazisi vardır. Bu mezarlığın

duyan, hristiyan cenazesine saygı duyan insanla-

temizlenmesi için Gürhan Ömeroğlu arkadaşımız

rız. Aynısını hristiyanlardan da görüyoruz.

bize müracaatta bulundu. Bize yaptığı müracaatın
yanında, askeriyeye ve belediyeye müracaat edip

Muhalefet partilerinin ve parti Başkanlarının yap-

onay aldı. Fakat takdir edersiniz ki, o günlerde

tığı açıklamalarının Belediye Başkanının yapmış

hava şartları olumsuz olduğundan 15 dönümlük

olduğu bu saçmalığın ne kadar yanlış olduğunu

bir mezarlığın temizlenmesi için epey zor görü-

göstermektedir. Bu vesileyle, şahsım ve toplumum
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adına tepki gösteren başta Belediye Başkan adaylarını ve bunun takibini yapan basın yayın organlarını tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.

eski tarihimizin vebali onların boynuna olmuş olur.
Üçüncüsü, bu tip ırkçı insanlara seçim zamanında oyumuzu vermeyeceğiz. Eğer azınlık bir olmak
istiyorsa, güç olmak istiyorsa, değer kazanmak

Aslında bu olaylar bizi canlı tutmalıdır. Zira, bu kişi

istiyorsa ve birbirimize değer vermek istiyorsak

bugün Horozlu mezarlığında böyle bir çirkin mu-

ırkçılara oy kullanmayacağız. Bu toplumu böl-

ameleye giriştiğine göre, yarın Hemetli Camii’ne

mek isteyenlere ve bu topluma yanlış yapanlara

gelir ve camiyi yıkmak ister.

oyumuzu vermeyeceğiz. Bu insanların bir daha
iktidara gelip, ölümüzle dirimizle uğraşmasını,

Peki azınlık olarak biz ne yapabiliriz? Bu insanlar

camimizle kilisemizle uğraşmasına engel olaca-

bu saçmalıkları yaparken devleti arkasına mı alı-

ğız. Bu bizim elimizdedir. Hiç kimse bir oydan ne

yor? Ya da kimleri arkasına alıyor da azınlığın ne

olur dememelidir. Bir oy çok iş yapar. Sözkonusu

ölüsüne ne dirisine saygı gösteriyor?

kişiler seçim zamanı gelince, bizim insanları en

İşin enteresan tarafı, bu şahıs bunu yaparken, da-

üst derecede istismar edip dalga geçmektedirler.

nışmanları, yardımcıları ve meclis üyelerinin yarısı

Sözkonusu istismarlar hem azınlığın hem çoğun-

bizim insanlardandır. Peki bunları seçenler kim?

luğun içinde de gözlemlenmektedir. Biz artık buna

Bunları seçenler bizim insanlardır. Öyleyse ben hiç

bir ‘dur’ bir ‘hayır’ demenin zamanını yakalamalı

kimseyi kışkırtmadan, gayet doğal ve net bir şeyi

ve bunun usulünü bulmalıyız.

söylüyorum: İster hristiyan ister müslüman olsun, ister azınlıkla ister çoğunlukla uğraşsın, eğer

Eskiden köylerimizde müdürler, öğretmenler ve

insanların dini inançlarıyla, dini değerleriyle, çoluk

imamlar olurdu. İnsanlar onlardan fikir alırdı. Artık

çocuğuyla, namusuyla, geleceğiyle ve ibadetha-

bugün bu durum tersine dönmüş olup fikir alın-

neleriyle uğraşırsa biz topyekün onların karşısın-

ması gereken insanlara fikir verir olduk. Onların

da olmalıyız. Bu toplumda beraber yaşamayı, iki

fikirlerini, onların tecrübelerini önemsemiyor ve

farklı inançta dahi olsak kıyamete kadar bu şe-

herşeyi siyaset olarak addediyoruz. ‘Benim par-

kilde yaşam sürdürmeyi düşünüyorsak; hristiyan

time uymuyorsa doğrular da yanlıştır’ şeklinde

mensuplarının kutsal değerlerine karşı yapılan

düşünüyoruz. Bu tutumlar toplumumuzun felâketi

herhangi saldırı için bana ne diyemeyiz. Aynı şe-

olacaktır.

kilde müslümanların kutsalına yapılan saldırı için
de kimse bana ne dememelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mezarlığın talan edilmesini

İşte bu yüzden sevgili kardeşlerim, azınlık

lânetliyorum. Sayın Belediye Başkanı’nın bir an

olarak biz bir beklentinin içerisindeyiz:

evvel bu hatasından vazgeçmesini, kendisine
destek vermiş ve kendisiyle birlikte mesai yapan

İlk olarak, Bulustra Belediye Başkanı bu du-

arkadaşların da durumlarını gözden geçirmelerini

rumdan dolayı özür dilemeli, yaptığı edepsizlikten

temenni ediyorum. Şimdiden hepinizin Ramazan

vazgeçmeli ve talan ettiği mezarlığı -madem ki

ayını tebrik ediyorum.

kendisi yazdırmış- vakfa iade etmelidir. Şu anda
vakıf heyetimiz kurulmuştur.
İkincisi, kendisine danışmanlık yapan, yardımcılık yapan ve seçilmiş meclis üyelerinin derhal is-

Ahmet METE
İskeçe Müftüsü
Yayın tarihi: 20.03.2022

tifa etmelerini bekliyoruz. Yoksa aynı vebal onların
sırtında olmuş olur. Sözkonusu mezarlıkta dedelerimizin, annelerimizin, belki de dokuz aylık gebe
kadınların ve iki üç aylık bebeklerin defnedildiği bu
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Yine spor kompleksi, yine bir Müslüman Türk mezarlığı
Bu defa Batı Trakya sınırları içinde aynı gerekçe

günü okuldan yaz-kış saati uygulamasına göre,

ile talan edilen bir Batı Trakya Müslüman Türk’ü

kırk dakika veya yirmi dakika önce çıkarak ders-

mezarlığı.

lerde gördüğü din dersi eğitiminin inançları doğ-

İskeçe (Ksanthi) İli, Bulustra (Avdira) Belediyesi,

rultusunda tatbikatı sayılan ve aynı zamanda

Horozlu (Petinos) Köyü Mezarlığı.

dininin temeli olan cuma ibadetini camide eda
etmesinin yolunu “derslerinden geri kalıyorlar, eği-

DOKUNU
YORUM

Zihinlerde yeni yer

tim müfredatı eksik kalarak tamamlanamıyor. Bu

edecek başka deyişle:

da eğitimde geri kalmalarına neden oluyor” gerek-

Halil Ağa Zâde Yakup

çesi ile engellemiş olması idi.

Ağa Mezarlığı.

Özerk eğitim statüsüne sahip olan azınlık okulla-

Gerekçe hep aynı.

rında Hristiyanlığın azizlerini kutlama günlerinin

Spor kompleksi.!

mecburi tatil edilmesi hiçbir kanunda yok iken
azınlık okullarında da kutlatılıyor. Ama buradaki

Selahattin KESİT

Selânik’teki de aynı

kutlamalar Hristiyanlık öğeleri içerdiği için derslere

gerekçe ile talan edil-

engel değil !!! Geri bırakmıyor!!! ....

mişti.

Mesele Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını dinin-

Medeni yobazlı-

den ve tarihinden soyutlamak olunca, herhangi bir

ğın kutsalında spor

geri kalmışlık mevzu bahis olmuyor.

kompleksi, insanların

Bulustra ( Avdira ) Belediye Başkanı, ilgili me-

inandığı değerlerden

zarlık için: “Burası belediyeye ait” diye beyanatta

daha öncelikli bir inanç değeri oluşturuyor.
Herkeste değil tabi.
Duyarlı insanlar da var. Onlar bu duruma tepki
gösteriyor.
Ne var ki Atina Yönetimi ve onun buradaki idarecileri Hristiyanlık dışında başka inanca sahip
insanların inanç değerlerini yok etmeye kendilerini adamış gibi görünüyorlar.
En göze batanların ilki, müslümanların kurban
kesme ibadetinin mahkemece iptal edilmesi idi.
Kurban kesme ibadetinin günümüz şartlarında canavarca bir eylem olduğu gerekçesi kaydı düştü
karar kayıtlarına. Hristiyanların kurbanlarından
bahsetmediler tabi. Muhtemelen onlar medenice
oluyor!
İkinci göze batan en saygısızca uygulama ise:
Batı Trakya Müslüman Türk çocuklarının cuma
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bulunmuş.
Nereden ona ait olduğunu da söyleseydi ya! Söyleyemezdi. Çünkü öyle bir mülkiyet belediyeye
devredilmedi. Belediye yetkilileri ve onun başkanı
mesele Batı Trakya Müslüman Türk ahalisinin vakıf
mülkiyeti meselesi olunca, kanuna gerek duymuyorlar.
Kendilerini her türlü kanunun üzerinde mutlak
yetkili görüyorlar. Bir de gerekçeleri var. Kamusal
toplum menfaati ve ihtiyacı. Aynı idareciler kendi
kilise mülkiyetine ait herhangi bir tescilli mülkiyeti
bir tarafa bırakın, dağbaşındaki bir manastır rahibinin iddiasına dahi karşılık veremiyorlar.
Belediyenin spor sahası diye talan ettiği mezarlık alanında çıkan mezar taşları, orasının ne alanı
olduğunu hiçbir şübheye mahal bırakmayacak
şekilde tarihi senet olarak herkese gösteriyor.

Belediye başkanı gördüğünü inkar edebilir. Biz ona

eserler yetkilileri girdi, inceleme yaptılar. Neti-

gözlük (tarihi vesika okuma ve belge kabul etme

cede toplumu bilgilendirecek bir zerre açıklama

gözlüğü) takamayız. Çünkü onun gibiler gözlerini,

dahi yapmadılar. Yaptılar da biz mi göremedik.

düşüncelerini, hayat felsefelerini, yaşadığı toplu-

Aynı mezarlığın okulun bahçesi gerekçesi ile 2017

mun farklı inanç ve kültür yapısına sahip olduğu-

yılında etrafına temel duvarı kazı esnasında çıkan

nu yaşayarak görmesine rağmen inkar etmeleri,

mevta kemikleri de ne edildi? O zaman da toplu-

kendi zihin yapılarının hangi medeniyet ile süslen-

ma hiçbir bilgi aktarılmadı.

diğini apaçık göstermektedir.

Onun gibi şehir merkezinde Kızlar Hamamı ola-

Kin ve nefretin intikam duygusu.

rak bilinen yapının kalıntıları üzerine yapılan çok

Bu intikam duygusu onları nasıl tatmin ediyorsa,

katlı binanın yapımında da ilgili yetkililer inceleme

bu günün dünyasında hangi yöntemle tedavi edi-

yapmışlardı. Resmi

lirler bilemiyoruz.

açıklamalarını göre-

Bu düşünce yapısına sahip şahıslar tarihi yok

memiştik ama, yerel

etmek için beyin cimnastiği yapmaktan başka bir

Yunan Basınından

bilgi ile ne kadar alâkadarlar bilmiyoruz. Ancak

Bizans Kalıntısı oldu-

biz ata sözümüzden şunu biliyoruz: “âyinesi iş’tir

ğu yönünde yazılar

kişinin, lafa bakılmaz.”

paylaşılmıştı.

Bundan yıllar önce, yaklaşık 2015’li yıllar, İskeçe

Ne hikmetse, azın-

Belediyesi de şehrin su ihtiyacına cevap verecek

lık insanına ait her

su deposu yapımı için talan ettiği İskeçe Şehri’nin

tarihi senet Bizans

kuruluş simgesi olan ve “Eski Mezarlık” diye bili-

Kalıntısı oluveriyor.

nen mezarlığın tarihini bilfiil yok etmişti.

Aradaki altı yüz yıllık

Gümülcine de, iki-üç yüz yıllık vakıf senetleri

bir dönem “ke’en

Vakıflar Sicilinde kayıtlı olan, Han Tarlaları diye

lem yekün - sanki

bilinen, ortalama otuz dönümlük araziyi bir derne-

yokmuş” oluyor. Na-

ğin mülkiyetine geçirerek Vakıf Senetlerini ve Sicil

sıl bir bilim bu! Anla-

Kayıtlarını dönemin idarecileri yok sayarak talan

yan beri gelsin.

etmiştir.

Orta Mezarlık mevta

Gerekçe: Mahkeme kararı.

kemikleri de acaba

Neler geldi neler geçti

Gasp et, talan et, benim mülküm diye mahke-

Bizans’tan kalma diye

cihana

meye gerekçe üret, sonra da mahkeme kararı ile

bir gerekçe ile mi

Ecel geldi başa ağrısı

kendini savun.

hiçbir açıklama yapıl-

bahane

Peki üç yüz yıla yakın resmi Tapu kayıtları ne işe

madı!!!

Merhum ve meğfur

yarıyor?!!!

Burada dikkat çeken

Yine Gümülcine Belediyesi’nin altyapı çalışmaları

bir başka husus ise,

esnasında Gümülcine Şehrinin kayıtlarında, “Orta

azınlık toplumundan

Mezarlık” diye kaydı olan mezarlığın ve içinde

da hiçbir tepkinin

bulunan günümüz Celal Bayar Azınlık Orta ve Lise

gelmemesi, kınama

Okulu’nun cümle giriş kapısı önü ana yolda mev-

çıkmaması, soru-sual

ta kemikleri çıkınca, devreye arkeologlar, tarihi

sorulup yazılıp çizil-

El – Fatiha

Halil
Ağa zade Yakub Ağa
Ruhîyçûn
Sene 1285”
Not: Miladi 1868
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memesi idi.

“ödenek tahsis etmişiz” gerekçesi ile kamusal

Nedendir bu suskunluk?

mülk alanı kapsamına ilhak ediliyor.

Orta Mezarlığın hangi tarihlerde kurulduğu şehrin

Bir çok köy bu durumun müşkülü ile iç içe yaşıyor,

inşası devri kayıtlarında zikredilmektedir. Bunun

uğraşıyor.

bir Batı Trakya Müslüman Türk Mezarlığı olduğu

Şu günlerin bahse konu belediyesi bu konuda tek

apaçık bilinmektedir.

değil. Bundan birkaç yıl önce İskeçe İli’ne bağlı

Neden hiçbir Batı Trakyalı Müslüman Din Adamı

İnhanlı (Topiros) Belediyesi de Azınlık Okul En-

oraya en azından gözlemci olarak davet edilmedi?

cümen Heyeti’nden okul ile alakalı senetleri talep

Namazgâh Mezarlığının (günümüz Gümülcine

etmişti. Tepkiler sonucu talebin SEHVEN yapıldığı

Şehir parkı -Parko’su) doğu cephesi yolu altyapı

açıklaması gelmişti ama, bize göre SEHVEN diye

çalışmalarında da aynı durum yaşanmıştı. Sonraki

bir şey yok, bir planın parçası idi. Bulustra Beledi-

mezarlık içi (park-parko) düzenlemesinde ise kazı

yesi bugün bunu kanıtlıyor.

çalışmaları esnasında nelerin çıktığına halk şahit

Bir belediyenin sınırları içinde olması kaydı, onu

olamasın diye mezarlığın etrafı yeşil filelerle çev-

belediyeye mülk yapmayı haklı kılmaz. Belediye

relenip kapatılmıştı.

sınırları içinde hangi mülklerin var olduğu tabi ki

Horozlu (Petinos) Köyü Mezarlığı sonuncu vaka

kayıt altına alınacak. Sınırları içinde kaydı olma-

ama son olmayacak. Bu zihniyet idare hayatı bul-

sı belediyeye mülk edinme hakkını veriyorsa, o

duğu müddetçe benzer uygulamalarına Batı Trak-

zaman, belediye sınırları içinde bulunan bütün

ya tarihi için aynı yok edici faaliyetlerini devam

eşyanın varlığı belediyenin mülkü olmuş olur. Bu

ettirecekler.

hangi düşünce kuralının doğru mantık terazisi.!!!

Atina yetkililerin bazıları da kınama yayınlamış,

Horozlu (Petinos) Köyü Mezarlığı mevcut mezar

üzüldüklerini beyan etmişler. “Kurt’la kuzuyu

taşları ile senedi Batı Trakya Müslüman Türk Azın-

yiyen, çoban ile ağlayıp yas tutan” misali. Yapma-

lığı’na ait olduğunu tescil ediyor. Ve bundan sonra

cık. Göz boyası türünden bir davranış.

mevcut mezarlığın bilinen ve anılan adı: “HALİL

Ferman senin elinde. Gönder fermanını, iptal edil-

AĞA ZÂDE YAKUP AĞA MEZARLIĞI” olarak zihin-

sin vandalizm uygulaması ve mezarlık ait olduğu

lerde yer edecek.

inancın değerine iade edilsin .

İlgili yöneticilerin inanç farklılıklarını bi tarafa bıra-

Yapmıyorsun. Çünkü onlar senin idarecilerin.

kalım, insanlık adına ölmüş insanlarımızın kemik-

Batı Trakya’da vakıf mülkiyeti eritiliyor. Yönetim

lerini sızlatmalarını, ruhlarına işkence yapmaların-

mekanizmaları yıllardır hep aynı taktiği uyguluyor-

dan vazgeçmelerini genelde Müslümanlık, özelde

lar. Kâh siyasi entrika, kâh kurumsal baskı, kâh

de Batı Trakya adına bekliyoruz.

yargı yollu engel.

Medeniyet anlayışını bıraktık.

Mevcut vakıf arazileri kimi zaman “kadastro yoluy-

O, “sarı saçlı, mavi gözlü” anlayışta kaldı.

la” beyannameler kabul edilmiyor, kimi zaman

Var idiyse tabi.!!!

“orman arazisi” denilerekten ilgili köyün vakıf

Biraz vicdan. !!!

konumundaki mülkü, aynı köyün vakıf mülkü

Heyhât !!!

siciline kaydedilmiyor, kimi zaman da “belediyeler
cüz’i hizmet karşılığı” güya belediyenin mülkü imiş
gibi karar defterlerine yazıyorlar. Sonra da efendim bunu kayıtlarda göremiyoruz, veya biz oraya
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18-Mart-2022 Cuma

Balkanlardan...
Kosova Bağımsızlığı
Kutlamalarında Türkçeye
ve Güçlütürk’e Ödül
Kosova Cumhuriyeti bağımsızlık kutlamaları

Dünya savaşı sonrası 70. yıldönümünü kaydeden

çerçevesinde Prizren Belediyesi ile Fidan Kültür

çağdaş Türkçe eğitimin, kültür-sanatının, ba-

ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve gele-

sın-yayınının, kurum ve kuruluşlarının, Kosova ve

neksel hâle gelen 15. ulusal bağımsızlık edebiyat

Rumeli’deki Türk Toplumunun ‘daha fazla destek

yarışmasında “Bilir misin gözlerim?” adlı eseriyle

görmesi’ gerektiğinin bir daha en iyi göstergesidir”

şair, yazar, Türkolog Taner Güçlütürk, yarışmada

dedi.

ilk üçe giren ‘Türk dilinde en başarılı şiir ödülüne’

Güçlütürk, ancak daha fazla destek sunulduğu

layık görüldü.

takdirde, Osmanlı öncesi ve Osmanlı’dan sonra

Skender Zogaj, Floreta Berisha ve Sherif Gas-

bu topraklarda yadigâr kalan Türk medeniyetinin,

hi’den oluşan jüri dereceye giren diğer ödülleri

Türkçenin ve Türkçeye eğitim, kültür-sanatının,

Abaz Cengaj, Rita Osmani, Selim Tahiri ve İdriz

kuruluşlarımızın, Türk soylu soydaşlarımızın hak

Berisha’ya, Xhevdet Doda ödülü ise Xheladin Mje-

ettiği, layık gördüğü konumu alacağını, ayakta

ku’ya layık gördü. Yarışmaya katılanlar arasında

kalabileceğini, nitelikli eserler üretmeye devam

Taner Güçlütürk Türk dilinde, Mustafa Balje ise

edeceğini, Türkçemizin güçlü yarınlara ulaşacağını

Boşnak dilinde en iyi şiir ödülüne layık görülenler

ifade etti.

arasındaydı.

120 katılımcının şiirleriyle katıldığı yarışmada

Törenden sonra açıklamada bulunan Güçlütürk,

Güçlütürk’ün ödüle layık görülen “Bilir misin göz-

“Türk diline adamış olduğum bu eserimle Koso-

lerim?” adlı şiiri “2022 Bağımsızlık Saati” adlı şiir

va bağımsızlığı kutlamalarına ithaf edilmiş ulusal

seçkisi kitabında de yer alarak yayınlandı.

edebiyat yarışmasında en başarılı şiir ödülüne

Bu yıl 14’üncü yıldönümüne ulaşan ve Türkiye’nin

layık görülmek benim ve Balkanlar’da Türkçemiz

de ilk olarak tanıdığı Kosova’nın bağımsızlığı her

için büyük bir onurdur. Bu ödül sadece şahsımın

yıl ülkede ulusal ve uluslararası düzeyde düzenle-

değil, Türkçemizin, edebiyatımızın da mutluluğu,

nen resmi ve kültürel-sanatsal etkinliklerle kutla-

onurudur”, dedi.

nıyor...

Güçlütürk, “Türkçenin kadim diyarı Kosova’da şii-

Sezen HASKUKA

rimize layık görülen bu takdir, dilimizde ulusal ve

Gümülcine, 16.03.2022

sanatsal düzeyde edebiyatımıza ödül kazandıracak
nitelikte olduğu göz önünde bulundurulursa, İkinci
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Kültür - sanat

Kalbimden
Kulağıma Gelen Ses
Tevfik HÜSEYİNOĞLU

Kâinatta yalnız sen saadetle müjdelendin,

Ebedî sanma, fanidir bu dünya viranesi,

Düşünmedin, nimeti külfet sandın kederlendin!

Bir filimdir döner, geçer bu hayat teranesi,

Cihan kitabında hak okundu, sen şüphelendin.

Sende akıl var, olma varlıkların divanesi.

Şüpheyi reddedeceksin, gerçeğe ereceksin.

Mert olacaksın, isyanı aklından sileceksin,

“Tek Allah vardır”, bunu adın gibi bileceksin.

Pişmanlıktan önce sil, nasıl olsa sileceksin.

Heybetli dağlar bile ölümsüzlüğe gidemez.

Aklın var, batıla değil hakka inanacaksın,

Ölümsüzlük Yaratan’ındır, başka şey eremez.

Dinde hakkı batıldan Kur’anla ayıracaksın.

Hiç bir el fanilik damgasını senden silemez.

Oku, ara, sor, öğren, yüce zevki tadacaksın.

Dağlardan ulu değilsin, sen de eğileceksin.

Güçlüsün, batıla karşı hakla direneceksin,

Doğmakla ekildinya, elbette biçileceksin!

Genç iken doğruyu bul, mutlaka sevineceksin.

Asırlık çınar yuvaları toplar bünyesine,

İmansız ilim, ilimsiz iman sana yaraşmaz,

Koca gövdesi varınca ilk ve son secdesine,

İlimle iman mert bünyede barışır, savaşmaz.

Zavallı kuşlar inanır takdirin cilvesine.

Çevrenle yarışmazsan insanlık senle kaynaşmaz.

Çınardan sağlam değilsin, aczini bileceksin,

Tembel olmıyacaksın, ilme emek vereceksin,

Dik başlı olma eğil, sen de yere gireceksin.

Cahil kalırsan, iki cihanda ezileceksin.

Vahşetin gücüyle aslan dehşet saçar ormanda,

Çalışmak, didinmek, yorulmak büyük meziyettir,

Kartala yem olacağını anlar son anında,

Doğrulukla, adaletle olursa ibadettir,

Hayvandır, aczini göremez İlâhî fermanda.

Sahtekârlık, gamsızlık, maskaralıktır zillettir.

Sen hayvan değil insansın, bu farkı bileceksin,

İşinde sözünde, doğruyu tercih edeceksin,

Benliğini öğrenince kendine döneceksin.

Hilekâr olursan, namerde boyun eğeceksin.

Firavun da gurur duydu Allahlık davasından,

Dünyanın güçlükleri düğümlenecek önünde,

Ecel pençesinde pişman oldu iddiasından,

Emek vereceksin, büyütmiyeceksin gözünde,

Belki de hâlâ medet umar iğrenç mumyasından.

Mümkün olan her şeyi yenmek var senin özünde.

İlk çağda değil son çağdasın, bunu sezeceksin.

Kör düğümleri çözmesini de öğreneceksin,

Alnından isyan lekesini kendin sileceksin.

Sefasıyle, cefasıyle hayatı seveceksin.
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Yeni çıkan kitaplar

Dr. Sadık Ahmet için
bir kitap daha
yayımlandı!
Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık
Ahmet için kitaplar yayınlanmaya devam ediyor.
YTB Başkanlığından sonra bir makaleler kitabı da
Berikan Yayınevi tarafından basıldı. Kitabı Prof. Dr.
Sadettin Yağmur Gömeç, Prof. Dr. Feyzan Göher
ve Doç. Dr. Hüsne Hilal Şahin hazırladılar. Kitapta
diğer bir çok yazardan da makaleler yer almaktadır. Kitabın adı ise, Balkanların Bozkurtu SADIK
AHMET’E ARMAĞAN.
Adı geçen akademisyenler daha önce de bir çok
Türk Dünyası liderine kitap hazılamışlardı. Kitabın
çok yakında Türkiye’de satışa sunulması beklenmektedir.
Kitabın arka kapağında şu bilgiler dikkat çekmektedir:
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları
dışında milyonlarca Türk yaşıyor. Bu insanlar her
güne anavatan Türkiye’nin kendilerine uzanacak
elinin hayaliyle uyanıyorlar. Yalnızlık ve ezilmişliğin içerisinde bazen oralardan bir Bozkurt çıkarak
onlara umut oluyor. Bu yiğitlerden biriydi Sadık
Ahmet. İşte biz de onu ve onun kutlu Türklük

var ise Türk milletinden özür diliyoruz.”
Hiçbir menfaat beklemeden millete hizmeti kendisine vazife bilen Sadık Ahmetler var olduğu müddetçe asil Türk milletinin hangi coğrafyada olursa
olsun yaşayacağı ve onun sırtının yere gelmeyeceğine inancımız tamdır.
Yayın tarihi: 22.03.2022

davasını unutturmamak için vefâkar arkadaşlarımız ile hatırasına bir armağan kitabı hazırlamaya
çalıştık. Bu vesileyle hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eksik, yanlış veya unuttuklarımız
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Yeni çıkan kitaplar

İkinci baskıyı yaptılar!
Geçtiğimiz yıllarda Gümülcine’de yayınlanan iki

kan Savaşlarından Sonra Batı Trakya Türklerinin

kitap tükenince, yoğun talep üzerine ikinci baskı-

Sosyo-Kültürel Hayatı ve Eğitim Tarihi” adlı kitapta

ları yapıldı.

Batı Trakya Türklerinin azınlık tarihi sürecinde maruz kaldıkları ayrımcılığın bir kesiti; tarih, sosyoloji

Rahmi Ali ve Tevfik Hüseyinoğlu’nun 2009 yılında

ve eğitim disiplini çerçevesinde ele alınmaktadır.

hazırladıkları (1946-1949) “Yunan İç Savaşı’n-

Çalışma disiplinler arası başka çalışmalara fikir

da Batı Trakya Türk Azınlığı” adlı kitap tükenince

verecek niteliktedir.

ikinci baskısı Türkiye’deki Biyografi.net yayınları
arasından okuyucuya sunuldu. Kitapta Yunan İç

Her iki kitap ta internet ortamında satışa sunul-

Savaşı’nı yaşayan tanıkların anlattıkları yer almak-

muştur.

ta ve o karanlık günlere adeta ışık tutulmaktadır.
Yayın tarihi: 24.03.2022
Yine ikinci baskısını yapan bir diğer kitap ise BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah’a ait. “Bal-

Rodop Rüzgârı - 28

Haber

MEZAR TAŞLARINI TOPLADILAR!
Geçtiğimiz günlerde iş makinalarıyla tahrip edilen İskeçe’nin Horozlu
köyündeki Türk mezarlığından çıkan
tarihi mezar taşları toplatıldı.
Geçtiğimiz günlerde iş makinalarıyla tahrip edilen İskeçe’nin Horozlu
köyündeki Türk mezarlığından çıkan
tarihi mezar taşları toplatıldı. Edinilen
bilgiye göre, bugün (24 Mart Perşembe) sabah saatlerinde yetkililerin
mezarlığa gelerek tarihi mezar taşlarını topladığı ve kamyonete koyarak
Horozlu mezarlığından uzaklaştırdığı
belirtildi.
Konuyla ilgili olarak İskeçe yerel basınında yer alan haberlere göre; İskeçe Arkeoloji Müdürlüğüne bağlı ekipler
mezar taşlarını kamyonete yükledi. Mezar taşlarının

lendirileceği iddia edildi. Arkeoloji Müdürlüğünün mezar
taşlarını topladığı sırada devlet tarafından İskeçe müftülüğüne tayin edilen ‘tayinli müftü naibi’ temsilcisinin de
mezarlıkta olduğu görüldü.
gundemgazetesi.com
Yayın tarihi: 24.03.2022

güvenli bölgeye götürüleceği ve gerekli şekilde değer-

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale
Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış
töreninde konuştu:
- “Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı, en ibretlik,
en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale’de deniz zaferini kazandığımız yılı;
kule yüksekliği 318 metre de Mart’ın 18’ini
ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan
2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir”
- “Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar
sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid
Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata
geçirmek de bize nasip oldu”
ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün isminin başındaki 1915’in, Birinci
Dünya Savaşı’nın en kanlı, ibretlik ve canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale’de
deniz zaferinin kazanıldığı yıl olduğunu belirterek, “Kule yüksekliği 318 metre de Mart’ın
18’ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün.
Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023
metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun
100. yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz
büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.”
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale
Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış
Töreni’nde yaptığı konuşmada, tarihi günde
katılımcıları “Coşkunuz coşkumuzdur ve bu
ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel
şekilde ifade etmektedir.” sözleriyle selamladı.
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin,
kültürlerin ve toplumların göz bebeği olan
Çanakkale’nin bugün yepyeni bir geleceğe
kucak açtığını belirten Erdoğan, “Çanakkale
Boğazı’na taktıkları yakut bir gerdanlık” olarak gördükleri 1915 Çanakkale Köprüsü’nün
açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını
dile getirdi...
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Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ve azınlıklar
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sayın Sakellaropulu,
Makedonya – Trakya İmvroslular Birliğinin yıllık

Yine, okul açmak çok güzel bir olaydır. Bizler, Batı

çörek kesme törenine gönderdiği mesajda, “İmv-

Trakya’da ne yazık ki bu zevki yıllardan bu yana

ros’ta her derecedeki soydaş okullarının yeniden

tadamıyoruz! İskeçe Azınlık lisesi o kadar kalaba-

açılması olumlu bir gelişmedir…” görüşlerine yer

lık ki çocuklar gayri sıhhi şartlarda ve tabiri caiz-

verdikten sonra mesajın sonlarına doğru da “Bu

se balık istifi gibi sınıflara yığılmaktadırlar. Okul

bağlamda Türkiye, daha önce de söylediğim gibi,

yöneticilerinin yeni okul binası feryatlarını ne yazık

Yunan Azınlığına karşı tutumunu değiştirmeli ve

ki hiçbir kulak duymak istememektedir.

Lozan Azınlıklar Antlaşması’nda ve insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerde

Kısacası Azınlık okulları yetersizdir ve merkezler-

öngörülen her şeyi eksiksiz uygulamalıdır…” şek-

de toplanmıştır. Halbuki İskeçe’nin Şahin - Ehinos

linde mesajına devam etmiştir.

ve Rodop ilinin Kozlukebir – Arriana gibi köylerine yeni azınlık orta ve liseleri açılsa, çocuklar da

Evet, gerçekten de Türkiye, Gökçeada - İmvros

daha çağdaş şartlarda eğitimlerine devam ederler.

Adası’nda yaşayan Rumların çok az sayıdaki ço-

Ancak bu talepler yıllardan bu yana yerine getiril-

cukları için ilk, orta, lise düzeyindeki okulları yeni-

memektedir.Çift dilli anaokulları talebini de bunla-

den açmıştır. Bu küçümsenecek bir olay olmadığı

rın arasına ekleyebiliriz.

gibi, aynı zamanda mütekabiliyetin ötesinde bir
tutumdur, duruştur.

Sayın Sakellaropulu, mesajının sonlarına doğru bir
yerde de “Türkiye, daha önce de söylediğim gibi,

Ancak Gökçeada’da bunlar olurken Yunanistan’ın

Yunan Azınlığına karşı tutumunu değiştirmeli…”

Batı Trakya bölgesindeki okullarımız öğrenci

görüşlerine yer vermektedir.

yetersizliği bahane edilerek bir bir kapatılmaktadır. Lozan Antlaşması’ndan bu yana Türklere ait

Bildiğimiz kadarıyla Lozan Antlaşması’nda Tür-

okulların neredeyse üçte ikisi kapatılmıştır. Bazı

kiye’deki azınlıklardan “Gayri Müslim Azınlıklar”

adalarda birkaç öğrenciyle dahi okullar açık tutu-

olarak bahsedilmektedir ki karşılığı olan bizlere

lurken, Batı Trakya’da bu ne yazık ki uygulanma-

de “Müslüman Azınlık” ibareleri yer almaktadır.

maktadır.

Aslında Lozan Antlaşması’nın Azınlıkların Ko-
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runması ile ilgili 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44.

öncülük etmesidir ki demokrasi ve insan hakları

maddeleri Türkiye’deki “Gayri Müslim“ azınlıkların

kriterleri bunu gerektirmektedir.

korunmasından bahsetmekte ve 45. Maddede

Yayın tarihi: 23.02.2022

de bu uygulamaların Yunanistan’daki Müslüman
Azınlık için de geçerli olduğu vurgulanmaktadır. O
yıllarda etnik temele dayalı değil de, daha çok din
temelli olarak kapsayıcı bir antlaşma imzalan-

Çanakkale şehitlerimizi minnet ve
şükranla anıyoruz

dığından, buradan tek başına ve sadece “Yunan
Azınlığı” için düzenlenmiş gibi bir algı oluşturmak

Bugün 18 Mart 2022. Bundan tam 107 yıl önce

doğru değildir. Dolayısıyla “Yunan Azınlık” Lozan

Türk Milleti’nin büyük bir kahramanlık örneği

Antlaşması’nda yer almamış, kapsama alanı geniş

göstererek, kendinden kat kat üstün olan emper-

olan “Gayri Müslim Azınlıklar” denmiştir.

yalist ordulara geçit vermeyerek büyük bir zafer

Bütün bunlara rağmen, her iki ülkedeki azınlıkların etnik kimliklerini tayin etme hakları vardır.
Lozan Antlaşması’nın dışında kalan diğer insan
hakları sözleşmeleri de bunun böyle olması
gerektiğini vurgulamaktadır.Uygulama ne yazık
ki farklı olmaktadır. Örneğin yöneticilere göre
Yunanistan’da “Türk” yoktur; bir çok kişinin kendilerini “Türk” olarak tayin etmelerine rağmen!
Dolasıyla da “Türk” etnik kimliğiyle örgütlenemezsiniz! Bu bir insan hakkı ve uluslararası sözleşmelerin ihlal edilmesi değil midir? İskeçe Türk
Birliği davası buna iyi bir örnektir. Bu durumda,
uluslararası sözleşmeler, AİHM kararlarında olduğu gibi uygulanmamaktadır.

kazandığı gündür. Başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle

Her millet kendi kimliğiyle örgütlenme hakkına
sahiptir. Hiçbir yasa veya sözleşme etnik kimliği
tayin ve empoze edemez. Bunun aksi ayrımcılıktır, ırkçılıktır; bir milletin diğerine üstünlüğünü
empoze etmektir ki bunu da aklı başında olan
hiçbir kimse kabul edemez.
Cumhurbaşkanı Sayın Sakellaropulu’dan ricamız,
ülkemizin Batı Trakya bölgesinde yaşayan azınlığın uluslararası antlaşma ve sözleşmelerden
kaynaklanan eğitim, kimlik, örgütlenme v.b gibi
haklarına da eğilmesi ve çözümü konusunda da
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anıyoruz. Ruhları şad olsun.

mizin elimizde olan isimlerini ve o günleri andıran
fotoğrafları sergileyerek o yılları bir nebze olsun

Çanakkale Zaferi bir milletin yeniden doğduğu çok

insanlarımıza yaşatabildik. Ancak son yıllarda

anlamlı bir gündür. Onlar geriye dönmemek için

pandemi illeti nedeniyle, tüm etkinlikler yasaklan-

cepheye koştular. Kimileri geride çocuklarını, gen-

dığından şehitlerimizi anamadık. İnşallah önü-

cecik

müzdeki

eşlerini

yıllarda bu

bırak-

fedakar

tılar.

ve cefakar

Vatan

insanları

savun-

andığımız

ma-

etkinlik-

sından

leri tekrar

başka

düzenleme

akılla-

mutlu-

rında

luğuna

başka

erişiriz.

bir şey
yoktu.

Türk Mille-

Düşma-

ti, Çanak-

na geçit

kale’yi

vermeyerek

geçmek

15.01.2002. Çanakkale Şehitler Abidesi.

isteyen

İstanbul’a
ulaşmalarına engel oldular.

düşmana karşı büyük bir zafer kazandı. Ve, emperyalist
orduların adeta demir bir ağ gibi ördükleri ordula-

Çanakkale Cephesi’ne Osmanlı coğrafyasının

rına geçit vermediler. Çanakkale Zaferi’nden tam

her tarafından insanlar koşarak geldiler. Kimileri

da 107 yıl sonra Çanakkale ruhunun torunları,

Gümülcine’den, İskeçe’den, kimileri Prizren’den,

Çanakkale Boğazı’na yine demirler örerek dün-

İşkodra’dan; kimileri Midilli’ten, Kerkük’ten, kimi-

yanın en uzun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tüm

leri de uzak diyarlardan gelip Osmanlı’nın savun-

insanlığın hizmetine sundular. Böylece insanların

masına gözlerini kırpmadan katıldılar. Çanakkale

çilesi bitmiş oldu. Saatlerce beklenen kuyruklarda

savunmasına Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç

beklemek yerine artık 6 dakikada Boğaz’ı geçmek

bölgelerinden yaklaşık 8.500 kişi katıldı. Bir çoğu

mümkün oldu. Herkese hayırlı olsun.

bir daha geriye dönmediler. Gazi olarak evlerine
dönenler ise Türk Milleti’nin kahramanlıklarını yıl-

Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve

larca çocuklarına ve torunlarına anlattılar.

minnetle anarken, onların kahramanlıklarını hiçbir
zaman için unutmadığımızı belirtmek isteriz.

Bizler Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türkleri
olarak o aziz şehitlerimizi 92 yıl sonra düzenlediğimiz törenlerle anmaya başlayabildik. ŞehitleriRodop Rüzgârı - 32
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