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GÖÇ
Çok uzun yıllardan bu yana, hatta ve hatta yüzyıllar

tekrar geldi. Onun ziyareti vesilesiyle bir çok köyü gör-

öncesinden insanların başının belası olmaya başla-

me imkanımız oldu. Özellikle de Rodop Dağları etek-

dı. İnsanları bir yerden alıp uzak diyarlara sürükledi.

lerinde ve bizim “Yaka” dediğimiz bölgedeki köylerdeki

Anaları babaları çocuklarından, dedeleri ve nineleri

akraba ve dostları ziyaret ettik. Gittiğimiz nerdeyse

torunlarından ayırdı. Adına türküler yakıldı, şarkılar

her hanede bizleri karşılayan hep iki gözü yaşlı insan

bestelendi.

oldu. Avlular mermer ve taş döşenmiş, çiçekler özene

Ne güzel söylemiş şair:

bezene ekilmiş… Bütün bunlara ragmen etrafı büyük
bir sessizlik kaplamış. Çocuk seslerinin yerini kuş ses-

“İçimdeki hasret
İstanbul’a
İçimdeki sevgi
Sana
İstanbul ve sen

leri almış. Başıboş köpekler yolları mesken tutumuş.
Demek ki artık bu illet bizlere de bulaşmış, yakamıza
yapışmış ve bizleri tartaklamaya devam ediyor. Ancak
bizleri dalga dalga etkileyen bu illete her ne kadar alışık olsak da, günümüzde yaşadığımız başka bir olay!

Ölüm kadar uzaksınız bana”
Yıllar önce insanlarıız çeşitli baskılara dayanamayıp,
Bu illet yıllar önce Hıristiyan komşularımızı aramız-

sığınılacak son liman olarak geldikleri Anavatan Tür-

dan ayırdı. Onlarla aramızda sorun yoktu. Geçtiğimiz

kiye’ye sığındılar. Yönleri hep doğu oldu. Ancak günü-

günlerde Gümülcine’de bir notere gitiğimde, köyümün

müzde durum artık çok farklı. Türklerin yönü artık batı!

adını duyan bir genç adeta “Can” oldu! Meğerse aynı
köydenmişiz. Dedesi Yorgo’yu tanıyıp tanımadığımı

İnsanlarımızı ayıran, yaşadıkları toprakları terk ettiren

sormadan “Havva’nın oğlu dedeme bakıyordu” dedi.

bu illetin adı da “GÖÇ”.

İşte böyleydi komşularla aramız. Önce çocuk yokluğundan okulları kapandı. Devlet ayrımcılık yaparak

Yaşadığımız olaylardan sonra Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a

onlara çok büyük imkanlar sağladı. Memur da işçi de

hak veriyorum. Taşağıl’a göre Türkler Orta Asya’dan

hep onlardan alındı. Durum böyle olunca, geride yaşlı

M.Ö. göç etmeye başladılar. Kimileri Karadeniz üze-

insanlarını bekçi olarak bıraktılar ve büyük şehirlere

rinden batıya gitti, kimileri de Anadolu’yu yeni vatan

yerleştiler. Bu illet artık onlara da bulaşmıştı.

olarak seçtiler. Bizler de 1350’li yıllarda Anavatan’dan
Balkanlar’a göç etmeye başladık. Daha sonra da önce

Aradan yıllar geçti. Bu bela Batı Trakya’da yaşayan

doğu ve şimdi de batı yönümüz oldu. Ancak kısır dön-

Türkleri de cenderesine aldı. 1941-44 arasındaki

gü devam ediyor. Belki yaşadığımız şu dönemde bize

Bulgar işgali, 1946-49’daki İç Savaş, 1967 Albaylar

çok garip gelecek ama, bütün her şeye rağmen Türk-

Cuntası ve derken Kıbrıs olayları. Bu olaylar Türkleri

lerin yok olmamasının sırrı neydi acaba? Prof. Taşağıl’a

çok derinden etkiledi.

göre bunun sırrı “GÖÇ”tü.

Geçtiğimiz günlerde 1971 yılında Australya’ya yerleşen bir yakınım tam 27 yıl sonra doğduğu topraklara
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Haber

Azınlık Okulları Encümenler Birliğinden açıklama
Azınlık Okulları Encü-

Son olarak, özellikle ener-

menler Birliği Başkanı Av.

ji sektöründeki fiyat ar-

Ahmet Kara, 11 Mayıs

tışlarının okullarımızdaki

Çarşamba günü Doğu

faturalara yansımalarının

Makedonya Trakya Böl-

da çok olumsuz olduğu

gesi Eğitim Müdürü sayın

konusu bir kez daha sayın

Bandikos ile bir toplantı

Bandikos’a iletilmiştir.

gerçekleştirmiş olup, top-

Kendileri bu konuda da

lantıya azınlık eğitimim-

bizimle aynı fikirde ol-

den sorumlu sayın Sime-

duğunu ve bu sebeple

onidis de katılmıştır.

okullara ayrılan ödeneklerin önümüzdeki eğitim yılı

Toplantıda ele alınan

için ciddi anlamda arttırıl-

konuların başında haftalık

ması ve bu eğitim yılı için

ders programının cuma

de ek ödenek çıkartılması

günü uygulanma şekli gelmiştir. Bu konuda Sayın

konusunda bakanlığa görüş belirteceklerini ifade

Bandikos bir önceki toplantımızda belirttiklerini

etmiştir.

teyit ederek, önümüzdeki eğitim yılı için velilerden
bir kereye mahsus beyanname talep edileceğini

Olumlu bir havada geçen ve diyaloğun önemine

ve bu beyannameye istinaden öğrencilerin cuma

dikkat çekilen toplantının sonunda, her iki yetkili

günleri cuma namazı saatinden önce okuldan

azınlık eğitiminin iyileştirilmesi için önerilerimize

ayrılabileceklerini tekrarlamıştır. Bu konuda veli-

açık olduklarını beyan etmişlerdir.

lerimizle birlikte vermiş olduğumuz mücadelenin
büyük oranda netice vermiş olması bizleri mem-

Azınlık Okulları Encümenler Birliği olarak, Sayın

nun etmiştir.

Bandikos ve Sayın Simeonidis’e vakit ayırarak
taleplerimizi ve fikirlerimizi iyi niyetle dinleyip

Diğer bir önemli konu olan ve büyük bir hassa-

değerlendirdikleri için teşekkür ederken, karşılıklı

siyetle üzerinde durduğumuz okul kapatma ko-

anlayış ve diyalog içerisinde atılacak adımlarla

nusunda, Sayın Bandikos, önümüzdeki eğitim

azınlık eğitiminin hak ettiği seviyeye geleceğine

yılı için şu an alınmış bir karar bulunmadığını ve

olan inancımızı bir kez daha beyan eder, kamuo-

herhangi bir okul kapatma kararı almamak için

yuna saygılarımızla bildiririz.

şartları sonuna kadar zorlayacaklarını net bir dille
ifade etmiştir.

AZINLIK OKULLARI ENCÜMENLER BİRLİĞİ
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Açıklama

Rumeli kanaat önderlerinden zorunlu açıklama
KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA
Türkler ve Türkiye tarihten bugüne mazlumun

kavram olarak “muhaceret” ve aslında sürgün

yanında, haksızlığa karşı çıkan bir duruş sergi-

edilen bizler de hukuken “muhacir” idik. Devletin

lemiştir. 1991 yılında Irak Eski Devlet Başkanı

arşiv belgelerinde ve imzaladığımız milletlerarası

Saddam HÜSEYİN saldırısıyla yüzbinlerce Kuzey

antlaşmalarda uluslararası hukuka uygun olarak

Iraklı ülkemize sığındı ve geri döndü. 2011 yılında

bu haliyle kayıtlıdır. Bizler, Devlet-i Aliyye-i Os-

başlayıp hala devam eden iç savaş sürecinde ise

maniyye Tebaaları ve gerekse Türkiye Cumhuri-

milyonlarca (hukukî doğru tanımla)

yeti’nin aslî vatandaş-

Suriyeli “geçici koruma altında sığın-

ları olarak hiçbir zaman

macı” statüsüyle ülkemizde 10 yıldan

sığınmacı olmadık.

fazla süredir misafir edilmektedir.

Sadece sınırlar değiş-

Devletimiz bu büyük sorunla uzun

tiğinden bayrağımızın

yıllardır başa çıkmaya çalışıyor. Önce-

dalgalandığı topraklara

likle adı üstünde “geçici koruma” lafzı

geri dönmek zorunda

ve hükmî karşılığında her şey açıktır.

bırakıldık. 1804 yılındaki

Bu mazlum insanlar hukuken “mülte-

Sırp isyanları ile atala-

ci” değildir. Yine uluslararası hukuk ve

rımıza karşı başlatılan

tarihî bağlamda “muhacir” hiç değildir.

katliam ve mezalim
hareketleri dönemin Avrupalı büyük güçlerin açık

Osmanlı Devleti kurulduğu 1299’dan 1516’ya

desteğiyle bağımsızlığını kazandığı ve 1830 yılına

kadar bir Anadolu ve Rumeli devletiydi. Her din

kadar soykırım seviyesine ulaşmıştır. Asıl bu tarih-

ve milletten insanlar güvenle bu topraklar için-

ten itibaren ise Mora yarımadasında Müslümanlara

de yaşasalar dahi devletin dayandığı ana eksen

(millet sistemi insanları dinlerine göre, Müslüman,

Anadolu ve Rumeli Türkleriydi. Arap Yarımadası,

Ortodoks, Katolik ve Yahudi milleti olarak sınıf-

Kuzey Afrika vb. bölgeler devletimize sonradan

landırıyordu) uygulanan sistematik katliamlar, bir

katılmış topraklardı. Arap kardeşlerimiz ise kendi

rol model olarak tüm Balkanlarda milletimize 100

topraklarını bugüne kadar hiç terk etmedi ve hep

sene boyunca uygulanmıştır. Balkan Savaşları’nda

aynı memleketlerinde yaşadı.

ve I. Dünya Savaşı sırasında devam eden “Türk
soykırımı”, 1989 yılında Bulgaristan Türklerinin

Emperyalizm ve sömürgecilik çağında 560 yıllık

asimilasyonu, 1992-95 yıllarında bütün dünya-

vatanımız Balkanlar’ın 1877-78 ve 1912-13 savaş-

nın gözü önünde ve Avrupa’nın göbeğinde Bosna

larıyla elimizden koparılması ve sonrasında ya-

soykırımı ve 1999 yılındaki Kosova savaşına kadar

şanan sürgün sürecinde dedelerimiz, babalarımız

devam etmiştir. Medenî ve insan hak ve hürriyet-

ve bizler, esasen atalarımızın Rumeli’ye yönelik

lerine saygılı olduğunu iddia eden Avrupalı güçler

hareket noktası olan Anadolu’da “muhacir” olmak

bu duruma karşı hep sessizdir.

durumunda kaldık. Yaşadığımız süreç hukukî bir
Rodop Rüzgârı - 4

Gerek Osmanlı ve gerekse cumhuriyet döneminde

RUMELİ KANAAT ÖNDERLERİ

yapılan antlaşmalarla Rumeli-Balkan Muhacirlerinin hukuku hep gözetildi ve belli şartlara bağlan-

ATİLLA BAYKAL Tek Rumeli Tv Sahibi, İş Adamı

dı. Son günlerde ülkemizin bazı siyasetçileri, fikir

MEHMET MÜEZZİNOĞLU Geçmiş Dönem Bakan

adamları, basın ve medya mensupları; “Suriyeli

LÜTFULLAH KAYALAR Geçmiş Dönem Bakan

Sığınmacı” ve “yasadışı düzensiz göçmen Afgan

ALAADDİN BÜYÜKKAYA İş Adamı, Geçmiş Dönem

Vatandaşlarıyla” tarihten bugüne aynı tarihi ve

Bakan Yardımcısı, Geçmiş

kaderi paylaşan Anadolu ve Rumeli’nin asli va-

Dönem Vekil, Ak Parti Kurucu İstanbul İl Başkanı

tandaşlarını aynı kefeye koyup, mukayese etme

RECEP ALTEPE Makine mühendisi, Geçmiş Dönem

gafletinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları

Bursa Büyükşehir

içinde ve tüm dünyada yaşayan biz Rumeli-Balkan

Belediye Başkanı

Kökenliler, iç tüketime yönelik siyasetin bir figürü

MELEK ARAS İş Adamı, Rumeli Türkleri Vakfı Mü-

haline getirilerek incitilmek, misafir kardeşlerimiz-

tevelli Heyet Başkanı

le mukayese edilme yanlışında misal olmak iste-

BURHANETTİN HAKGÜDER Av. Batı Trakya Türkle-

miyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği

ri Dayanışma Derneği E. Genel Bşk.

gibi: “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdı-

BİHLUN TAMAYLIGİL Geçmiş dönem İstanbul Mil-

ğı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla

letvekili

sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ricat

PROF.DR. ÂDEM FAZLIOĞLU Üroloji Dok., Rumeli

hatlarını sağlamak için kendini feda edenler ve

Türk Dernekleri Fed. Yön.

düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilme-

PROF.DR. TAMER DODURKA Rumeli Üniversitesi

yenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın

Rektörü.

aziz hatıralarıdır”.

ÖNDER MATLI Geçmiş Dönem Bursa Milletvekili,
İş Adamı

Ne tarihî, ne uluslararası hukuk, ne sosyolojik, ne

SELMAN YENİGÜN Emekli Vali

de reel-politik olarak Suriyeli veya diğer bölge-

SÜHEYL ÇOBANOĞLU Em. Kıdemli Albay, Rumeli

lerden gelen misafirlerimiz Rumeli-Balkan Mu-

Balkan Stratejik Araştırmalar

hacirleri (veya dildeki değişim ile göçmenleri) ile

Merkezi (RUBASAM) Başkan V

bir değildir, mukayese edilemez. Bizler Rumeli’ye

AKKAN SUVER Gazeteci, yazar, Marmara Grubu

zaten Osmanlı İmparatorluğu tebaası olarak gittik

Başkanı

ve dönemin stratejik tercihleri doğrultusunda gön-

BAHRİ SİPAHİ Geçmiş Dönem İstanbul Milletvekili

derildiğimiz Rumeli’den tekrar aynı kimliklerimize

MÜKREMİN DUYGUN Akdeniz Balkan Türkleri Fe-

döndük, bizim hicretimiz bir ülke içi göçten ibaret-

derasyonu Başkanı

tir. Mağdur olan Suriyeli kardeşlerimiz ise burada

İSA KAYIM İş Adamı, Prizrenliler Derneği Başkanı,

misafir ve bir gün geri dönecekler ümidindeyiz. Bu

SALİH AKGÜL Salcano Bisikletleri Yön. Kurulu

zorunlu açıklama, son günlerde tarih ve uluslara-

Başkanı, Türkiye Bosna

rası hukuk bilgisinden yoksun, kötü niyetli açıkla-

Sancak Derneği

malara genel bir cevap niteliğinde olup bir günde-

BAYRAM VARDAR RUMELİSİAD Kurucu Üyesi, Eski

lik siyasi açıklama değil, insan hak ve hürriyetleri

Bürokrat, İş Adamı

çerçevesinde bir duruşun ifadesidir.

METİN EDİRNELİ Araştırmacı-yazar, tv yapımcısı-medya yapımcısı

Saygılarımızla arz ederiz.
Yayımlanma tarihi:12.05.2022
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Merasim

Bekirli’de muhteşem hafızlık merasimi
Yunanistan’ın Rodop ilinde yer alan Bekirli – Pele-

rim ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

kiti köyü sakinleri bugün tarihi bir gün yaşadılar.
Binlerce insan Erhan Karadayı’nın hafızlık merasi-

GENÇ EVLADIMIZIN ANNESİNİ VE BABASINI

mi için köye akın etti.

TEBRİK EDİYORUM

Merasime Erhan

Konuşmalar-

Karadayı’nın

da, Türkiye’den

ailesi, köylüleri,

gelen hocalara

T.C. Gümülci-

teşekkür eden

ne Konsolosu

Gümülcine S.

Neslihan Altay,

Müftüsü İbrahim

Gümülcine S.

Şerif, “Hafızlık

Müftüsü İbrahim

merasimi için

Şerif, milletvekili

burada bulunu-

İlhan Ahmet,

yoruz. Genç ev-

Yassıköy Be-

ladımızın anne-

lediye Başkanı

sini ve babasını

Önder Mümin,

tebrik ediyorum.

SYRIZA Rodop
İl Örgütü Baş-

Törende Erhan Karadayı arkadaşları tarafından yalnız bırakılmadı.

Gerçekten tebrike şayan bir iş
yaptıklarını, ancak

kan V. Özgür
Ferhat, Mustafçova eski belediye başkanı Mücahit

bunu Kur’an-ı Kerim’i anlayan insanlar takdir ede-

Dükkancı, İsmail Ağa Kur’an Kursu Müdürü Mu-

bilir. “ Görüşlerine yer verdi.

hammet MasumVanlıoğlu v.d. hocalar katıldı.
BUGÜN BAŞARDIĞIMIZI KUTLUYORUZ.
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan İsmail

BUNU MÜSLÜMANLIĞIMIZLA VE KUR’AN’I-

Ağa Kur’an kursundan hafızlık icazeti alan Erhan

MIZLA BAŞARDIK

Karadayı için köy camisinde düzenlenen merasim
Türkiye’den gelen hocalar tarafından Kur’an-ı KeRodop Rüzgârı - 6

Bugün Batı Trakya’da muhteşem bir günü yaşa-

dıklarını belirten Muhammet Masum Vanlıoğlu,

haline bırakamazlar, yetimi sahipsiz tutamazlar,

“Allah, Alimler diyarı bu topraklara bir alim filizi-

kendisi gibi inanmasa bile, kim olursa olsun onu

ni daha sokmuş

zulüm altında

oldu. Allah’ın

kalmaya mahkum

Bu topraklarının

edemezler.

yetiştirdiği, Hz.
Muhammed’in

Anavatan büyük

ümmetine arma-

bir ülkedir. Sa-

ğan ettiği yüzlerce

dece kendisi gibi

alim var. Kur’an-ı

inananlara değil,

Kerim ve İslâmi

dünyanın nere-

ilimler konusunda

sinde bir mazlum

gerçekten; Serez-

varsa, o mazlum

liler, Dramalılar,

ister şahıs olsun, ister devlet

Sarışabanlılar,
İskeçeliler, Gümül-

İbrahim Şerif merasime katılarak bir konuşma yaptı.

olsun, o devletin

cineliler, bu

ezilme-

memleke-

mesi için

tin bütün

mücadele

evlatları

eden bir

çok büyük

Anavatan.

hizmetler

Gerçekten

vermiş-

de Anava-

lerdir.

tan gönlü

Girit’ten

zengin

Rodos’a,

bir vatan.

Yanya’dan

Gönlü

Atina’ya

zengin

kadar bu
topraklarda

Erhan Karadayı ve arkadaşları.

ki tıpkı
sizin gibi.

400 yıldan
fazla bir zaman muhteşem alimler yetişmiş.

insanlar

Herkese kucak açan, şefkat elini uzatan ve bunu
yaparken de hiçbir karşılık beklemeden yapan

Yirmi yıldan bu yana gelip gittiğim Batı Trakya’da

bir topluluk. Tarihte bunu başardık, başardınız ve

hep aynı heyecanı hissediyorum. Sizlere bir şey

dedeleriniz bunu başardı. Bugün başardığımızı

hatırlatmak istiyorum. Sizin varlığınız ve sizin dı-

burada kutluyoruz. Bunu Müslümanlığımızla ve

şınızdakilerin varlıkları bütünüyle Kur’an-ı Kerim’e

Kur’an’ımızla başardık.

hizmet edenlere bağlıdır. Kur’an-ı Kerim’e hizmet
eden, onu yaşayan ve yaşatan insanlar asla zalim

İşte Hafız Erhan, bizi, hafızlığını tamamlayarak

olamazlar; merhametsiz olamazlar, düşkünü kendi

bir kez daha mutlu etti ve bize dedi ki, “Dünya
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durdukça, ben yaşadıkça, Kur’an benimle oldukça,
ben de dedelerimin yolundan gidecek, mazlumun

TÜRK OLDUĞUMUZU UNUTMAYALIM

sahibi, düşkünün hizmetkarı, yetimin koruyucusu
olacağım; çünkü kitabım bana bunu emrediyor.

Anavatan’dan gelen hocalara şahsı ve belediye
mensupları adına teşekkür eden Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, “Öncelikle Karadayı
ailesini böyle bir evlat yetiştirdikleri için tebrik
ediyoruz. Allah tüm anne babalara böyle evlatlar
yetiştirmeyi nasip etsin.
Hafızlık çok önemli. Hafızlar için cennetin kapıları
sonuna kadar açılır, hatta ve hatta aile fertleri için
de bu geçerlidir. Hafızlık bir onurdur.
Tüm gayemiz iki şeyden ibarettir. Camilerimizi ve
okullarımızı boş bırakmayalım. Müslümanlığımızı,

Merasimde gençlerin özverili çalışmaları dikkat çekti.

Allah sizlere evlatlarınızı tekrar tekrar hafız yapabilmeyi nasip eylesin. Biz, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İsmail Ağa Kursunda sizin evlatlarınızı
okutmak için bekliyoruz. Okuduktan sonra biz bir
yerlere göndermeyiz. Onların yeri sizin yanınızdır.
Bizim vazifemiz onları sadece okutmak ve Batı

Merasimde yemekler bu kazanlarda pişirildi.

dinimizi, dini değerlerimizi unutmayalım. Türklüğümüzü unutmayalım. Türk olduğumuzu unutmayalım. Bu devlete, yaşadığımız ülkeye saygılı
olarak milli ve dini değerlerimizi koruyarak ve
birbirimize kenetlenerek bu coğrafyada yaşamaya
devam edelim. ” Görüşlerine yer verdi.
Bekirli Camisi

Merasimin devamında İsmail Ağa Kur’an Kursu
Müdürü Muhammet Mansur Vanlıoğlu eşliğinde camiye gelen Erhan Karadayı daha sonra da Kur’an

Trakya Müslüman Türk halkımıza hizmet etmek

tilaveti sundu.

üzere, bilgisiyle tekrar size armağan etmektir. ”

Merasimin sonunda da binlerce katılımcıya yemek

İfadelerine yer verdi.

ikram edildi.
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Konuk yazarlar

ANNELER GÜNÜNDE BİR ANNENİN MEKTUBU -2*
Tevfik HÜSEYİNOĞLU
Emekli lise öğretmeni

Sevgili Oğlum,

kadar doldu¬ran kadınlara, bir baba edasıyla

Bu mektubu sana kendi

okumanın, öğrenmenin faydalarını anlatıyordu

elimle yazıyorum. Anlıyo-

ve cehâletin ne kadar büyük bir felâket olduğunu

rum yavrum. Bu ilk cüm-

örneklerle açıklıyordu.

leyi okuyunca hayretler

İçersi sıcaktı, biraz da terlemiştim. Kendini bil-

içinde kalacağını, ina-

me-zin biri, caminin karşılıklı pencerelerini açtı.

namıyacağını biliyorum.

Ansızın başlayan hava ceryanından romatizma-

Ancak mektubu okuyunca

larım depreşti, omuzla¬rım ve dizlerim sızlama-

inanacaksın, ömrümün

ya başladı. Yer değiştirdim, kalktım ve minberin

son devresinde sana bu

dibine oturdum, dikkatle dinliyordum.

satırları yazmak bahtiyarlığına nasıl kavuştuğumu

Kürsüdeki genç, bizim anlayabileceğimiz bir dille

öğre¬neceksin.

ve gayet hoş bir ses tonuyla konuşuyordu, bütün

Şimdiye kadar gönderdiğim mektupları, üç beş

dinleyenlerin dikkatini sözlerinde birleştiriyordu.

kapıya gidip geldikten sonra komşulara yazdırı-

“Saygıdeğer anneler ve hanım kardeşlerim ”

yordum. Du¬dak ucuyla ne yazdırmak istediğimi

di-yordu. “Dünyada kendisini cehalet cehenne-

sorarlar ve yazarlardı. Angarya kabilinden yazı-

minden kurtaramayan, ahiret cehenneminden de

lan mektupları dizimin üstüne atarlar ve soğuk

kurtulamaz. Ahiretin yolu dünyadan geçer, dün-

bir ifadeyle, “bitti komşu anne, ”deyip giderlerdi.

yasını bilmeyen ahiretini bilemez. Okumanın ve

“Yazdıklarını okur musun evlâdım, ” demekten

öğrenmenin yaşı, zamanı ve sınırı yoktur. Çocuk-

sıkıldığım için ne yazıldığını bilmeden mektupla-

larımızın eline verdiğimiz bir harçlık parasıyla çok

rı postalardım. Kimi kere de başka bir komşuya

kıymetli kitaplar alabildiğimiz bu devirde, câhil

gidip yazdırdıklarımı okuturdum.

kaldım, okumak bilmiyorum, gibi anlamsız baha-

Yazılanlar benim değildi, sözler benim değildi.

nelerle, bilgi hâzineleri olan kitapların karşısında

Benim duygularımdan uzak, kalıplaşmış kupkuru

gözü bağlı duranlar, bakar körlerden farksızdırlar.

bir kelimeler yığınını dinlerdim ve teşekkür edip

Dünyada zilletin bu derecesinde kalmayı kabul

giderdim.

edenler ahirette, “Beşikten mezara kadar bilgi

Sen de biliyorsun evlâdım, şimdiye kadar aldığın

öğreniniz, ” diye buyuran Yüce Peygamberimizden

mektuplar böyleydi. Ama, hayatımın değişmez ka-

ne yüzle şefaat isteyecekler? Altı yaşında çocukla-

deri olarak kabullenmek zorunda kaldığım cehâlet

rın altı ayda okuma-yazma öğrendikleri bu devir-

kâbusundan kurtulmamın ümit ışığını yakan in-

de, bizi okutmadılar, biz kör bir devrin çocuklarıy-

sanlarla nasıl karşılaştığımı sana kısaca anlatayım.

dık, gerekçesiyle yaşı ne olursa olsun, hiç kimse

Geçen yıl Ramazan ayında camiye nasihat din-

câhilliğini haklı gösteremez. Gurbetteki evlâdına

lemeye gitmiştim. Genç bir vaiz, camiyi kapıya

mektup yazdırmak için kapı kapı dolaşıp insan
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arayan bir anne, sabırsızlıkla beklediği mek-

tebessüm eden sevimli yüzlerini görür gibi mutlu
anlar yaşayacaksınız... ”

tubu alınca kahve köşelerinde okutan bir baba için

Bu cümleler zihnimde olumlu bir şok etkisi yap-

bundan büyük bir acizlik düşünülebilir mi? ” diye

mış¬tı. Düzgün konuşmasıyla söylediklerini ya-

sitem eden genç vaiz, yaramıza neşter vuruyordu

şayan ve yaşatan o kibar genç beni adeta bü-

ve bizi bize şikâyet ediyordu.

yülemişti. Gözlerimi kürsüye diktim, yine bana

Kürsüdeki genç bunları söylerken beni gözden

bakıyordu, iç dünyamı yüzümden okuyordu. Ben

geçiriyordu. Önündeki mikrofonu biraz kendine

de gözlerimi kıpmadan ona bakıyordum, bakışları-

yaklaştırı-yor, yine bana dönüyor ve iyice gözleri-

nı benden ayırmasını istemiyordum. İç dünyamda

min içine bakıyordu. Ben irkildim. Kürsüdeki genci

bü-yük bir değişiklik olmuştu. Kendimi bildiğim

tanımıyordum. Benim bu noksanlığımı eliyle de

altmış beş yıldan beri içimde yumaklanan ceha-

işaret ederek yüzüme söylediğine göre herhalde o

letin kör düğümü çözülmüştü, ipin ucu çekilmişti,

beni tanıyordu. Bakışlarından kendimi kurtarmak

yumak çözülmeye başlamıştı. Yumak çözüldükçe

için, oturacak yer bulamamış, kapının yanında

de rahatlıyordum, kendimde bambaşka duygular

ayakta duran kadınları, sağımda ve solumda otu-

hissediyordum. Sana kendi elimle mektup ya-

ranları gözden geçirdim. Herkes kürsüye bakıyor-

za-bilmek ümidim kesinleşiyordu, artık bu kuvveti

du. Dizlerim tutulmuştu, ama farkında değildim.

kendimde bulabiliyordum, evlâdım.

Bir ayağımı uzatmak istedim, uzatacak yer yoktu.

Camiden çıkarken, dizlerini tutarak ayakkaplarını

Kürsüye baktım, konuşan genç yine bana bakı-

giymeye çalışan yaşlı bir kadın: “Hoca çok doğru

yordu. Hemen başımı sağ tarafa çevirdim. Kuca-

söyledi, ama kim yapacak, ” diye söylendi. Baş-

ğındaki küçük çocuğu susturmaya çalışan kadınla

ka bir kadın, terliğinin bir tekini giymiş, diğerini

ilgilenirmişim gibi bir tavır takınmaya çalışırken,

ararken ekledi:

bu adam beni tanıyor, benim kör câhil olduğumu

“Atalarımız, ağaç yaş iken eğilir, demişler. Guguk

biliyor, ama nereden biliyor, diye içimden söylen-

kuşu bile zamanında öter. O günler bizden geçti

dim. Biraz da sinirlenir gibi oldum. O ise, cehâletin

ayol! ”

kötülüklerini art arda sıralıyordu:

Her zaman işittiğim ve üzerinde durmadığım bu

“Ezile büzüle komşulara yazdırdığınız mektuplar

sözler, o gün bana ters gelmişti, o günkü anlayı-

annelik duygularınızı gurbetteki evlâtlarınıza ulaş-

şımla bağ- daşmamıştı. Dedim ya, bana bir şeyler

tıramaz. Kendi elinizle yazmadıkça ne yazdırsanız

olmuştu, cehalet yumağının ucu çekilmişti, yumak

o sizin değil, başkasınındır. Duygularınız, istekle-

çözülüyordu; çözüldükçe de her sözü başka türlü

riniz ve her yazdırmak istediğiniz, kalıplaşmış ke-

değerlendirmeye başlamıştım.

limelerin içinde kaybolup gider. Kendi dertlerinizi,

Kadınlar arasındaki konuşmalara canım sıkılmıştı.

aile sırlarınızı başkalarına söyleyemezsiniz, yazdı-

O ana kadar itirazlarımda hiç kullanmadığım bir

ramazsınız. Kendiniz yazarsanız, çok uzaklar¬daki

ses tonuyla kadınlara yanıt

yakınlarınızla yüz yüze konuşur gibi dertleşirsiniz,

vermekten kendimi alama-

istediğiniz zaman istediğinizi yazarsınız. Kendi eli-

dım...

nizle yazacağınız mektuplar, sizden çok uzaklarda

(Devam edecek)

olan sevdiklerinizle sizi bir araya getirecek, ruhlarınızı birleştirecek ve onların yanındaymışınız gibi

* Tevfik Hüseyinoğlu’nun

mutlu olacaksınız. Aldığınız mektupları okurken

“Meslek Borcu“ adlı kitabın-

de, her kelimede evlâtlarınızın ve torunlarınızın

dan alınmıştır.
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Haber

Sedat Hasan güven tazeledi
15 Mayıs 2022 Pazar günü Gümülcine Türk Genç-

Yönetim Kurulu görev dağılımı ise şöyle

ler Birliği lokalinde yapılan seçimlerde Sedat Ha-

oluşmuştur:

san en çok oyu aldı ve yeniden başkan seçildi.
Divan Başkanlığını
Koray HASAN’ın
yürüttüğü seçimlerde Ali Sileyman
ve Seçkin Yetimoğlu yazman
olarak görev
aldılar.
Seçimde toplam
80 geçerli oy kulanıldı.
Oy dağılımı aşağı-

GTGB Yönetim Kurulu

daki şekildedir:
YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Büşra BÜLBÜL- 44

Başkan: Sedat HASAN

Cahit HALİL -63

Genel Sekreter: Seher MEHMETALİ

Furkan PAŞA NASUF - 37

Kasadar: Furkan PAŞA NASUF

Okan HALİLOĞLU - 43

Üye: Büşra BÜLBÜL

Sedat HASAN - 64

Üye: Cahit HALİL

Seher MEHMETALİ - 46

Üye: Serdar HACIOĞLU

Serdar HACIOĞLU - 45

Üye: Okan HALİLOĞLU

DENETİM KURULU

DENETİM KURULU

Büşra YUSUF - 52

Başkan: Günay KENAN AMET

Esma MUSTAFA - 54

Üye: Esma MUSTAFA

Günay KENAN AMET - 45

Üye: Büşra YUSUF
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Haber

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’NDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
İskeçe Türk Birliğinin Genel Kurulu 22 Ma-

İsmet TÜCCAR: 213 oy

yıs 2022 Pazar günü İskeçe Türk Birliği Lo-

Ali SALİHOĞLU: 195 oy

kali’nde yapıldı. Divan Başkanlığına derneğin

Sevil ŞERİFOĞLU: 190 oy

eski başkanlarından Mehmet HACIHALİL se-

Zeynur BARGAN: 169 oy

çilirken, yazmanlığa ise Merve KARA, El-

Muhammed KABZA: 147 oy

van KAHYA ve Kübra OSMANOĞLU getirildi.

Ekrem BALTACI: 54 oy

İskeçe Türk Birliği Kongresinde Divan seçiminden
sonra Başkan Ozan AHMETOĞLU faaliyet raporunu

DENETİM KURULU

okudu.
Sonrasında, Denetim Kurulu Başkanı Zeynur

Mustafa TRAMPA: 238 oy
Hüsniye ARABACIOĞLU: 195 oy
Murat SEBAHATTİNOĞLU: 178 oy
Aynı gün yapılan görev dağılımı neticesinde de yeni yönetim ve denetim
kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur;
YÖNETİM KURULU
Ozan AHMETOĞLU - BAŞKAN
Sevil ŞERİFOĞLU - ASBAŞKAN
İsmet TÜCCAR - GENEL SEKRETER

İTB Yönetim Kurulu

Barış OSMANOĞLU - KASADAR
Ali SALİHOĞLU – ÜYE
Zeynur BARGAN - ÜYE

BARGAN, Denetim Raporu’nu okuduktan sonra

Muhammed KABZA - ÜYE

eski yönetimin ibra edilmesi aşamasına geçildi.

Ekrem BALTACI - YEDEK ÜYE

Yönetimin aklanmasının ardından yeni Yönetim ve
Denetim Kurulu adayları belirlendi. Daha sonra ise

DENETİM KURULU

seçim aşamasına geçildi. Yapılan seçimlerde 385

Mustafa TRAMPA - BAŞKAN

üyemiz oy kullandı (4 geçersiz, 381 geçerli oy), oy

Hüsniye ARABACIOĞLU - ÜYE

dağılımı aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

Murat SEBAHATTİNOĞLU – ÜYE

YÖNETİM KURULU
Ozan AHMETOĞLU: 324 oy
Barış OSMANOĞLU: 237 oy
Rodop Rüzgârı - 12
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Yeni çıkan kitaplar

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ‘‘İSKEÇE CAMİ VE
MESCİTLERİ’’ KİTABI YAYINLANDI
Kaleme alınan iki ciltlik eser, İskeçe bölgesinde

telif yönleriyle işlendi.

yer alan cami ve mescitlerin tarihi varlığını ve

Faziletli İskeçe Müftümüz Ahmet Mete eseri şu ifa-

potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Araştırma alanı

delerle takdim eder: ‘‘Uzun bir çalışmanın ürünü

olarak İskeçe ilinin merkez, yaka, ova ve Balkan

olarak hazırlanan ‘İskeçe Cami ve Mescitleri’ adlı

bölgeleri ele alın-

kitap çalışmamız

mıştır.

bu toprağın temel
yapısını ve maya-

Kitap çalışma-

sını ortaya çıkaran

mızda hedefle-

varlığımızın sem-

nen nokta, Türk

bolü olan ibadetha-

İslâm medeniye-

nelerimiz hakkında

tinin bir parçası

verimli ve faydalı

ve Batı Trakya

bilgiler sunmayı he-

Müslüman Türk

deflemektedir.’’

varlığının ana

Şunu da ifade et-

sembolü olan

meliyiz ki, yapılan

cami ve mescit-

araştırmalar neti-

lerimizin tanı-

cesinde görüldü ki

tımını ve özel-

bazı metruk köyler-

liklerini ortaya

de hiçbir soydaşın

çıkarmak ve kayıt altına almaktır.

bulunmamış olması mevcut cami ve mescitlerin

Eserler araştırılırken yeri ve konumu, tarihçesi,

harabe haline dönüşmesine sebep olmuştur.

mimari özellikleri ve tezyinat yönüyle ele alınmış-

İskeçe Müftülüğü Yayınları arasından çıkan Kitap

tır.

2022 yılında basılmıştır. ‘‘İskeçe Cami ve Mescit-

Kaynak kişiler olarak belirlenen şahısların özellikle

leri’’ adlı çalışmanın Proje Koordinatörü faziletli

bölgeyi çok iyi bilen din görevlilerinin ve bölgenin

İskeçe Müftümüz Ahmet Mete olup; metin yazarı

en yaşlı kişilerinin olmasına özen gösterilmiştir.

Mustafa Trampa’dır. Dizayn ve foto Ali Ferhat’a ait

Ayrıca belge, fotoğraf ve mezartaşlarını inceleye-

olup redaksiyon Emine Hüseyin Palazlı tarafından-

rek amaçladığımız sonuca ulaşmaya çalışıldı.

yapılmıştır. Kapak, Ümit Farzlı tarafından tasarlan-

Bütün bu çalışmaların neticesinde ‘‘İskeçe Cami

mıştır.

ve Mescitleri’’ ismiyle iki cilt eser ortaya çıkarıldı.
Birinci ciltte İskeçe merkez 12, yaka bölgesi 22 ve

Netice itibariyle, İskeçe Müftülüğü çatısı altında

ova bölgesinde yer alan 37 cami ve mescit bü-

ekip ruhuyla hazırlanan söz konusu çalışmanın

tün yönleriyle incelendi, eski ile yeni halleri kayıt

fayda getirmesini diler hayırlı ve bereketli istifade-

altına alındı.

ler temenni ederiz.

Aynı şekilde ikinci cilti de İskeçe Balkan bölgesinde bulunan 68 cami ve mescit araştırıldı ve muhRodop Rüzgârı - 13

Uluslararası etkinlik

Kuzey Makedonya’da
“29. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri” düzenlendi
VALANDOVA (AA) - Kuzey Makedonya’nın güney-

ne ayrı bir renk, anlam ve zenginlik kattığını dile

doğusundaki Valandova şehrinde, 29. Uluslararası

getiren Sekizkök, “Bugün bizler de Doğu Make-

Hıdırellez Bahar Şenlikleri’nin resmi açılış töreni

donya’daki Çalıklı köyümüzün ev sahipliğinde

düzenlendi.

Rumeli’nin güzel insanlarıyla, çocuklarımızla halk
oyunlarının ve yağlı güreşlerin yapıldığı, geleneksel Türk okçuluğunun icra edildiği çeşitli etkinliklerde buluşurken, Hıdırellez’e hoş geldin diyoruz.”
dedi.
Sekizkök, asırlara dayanan zengin ortak tarihle
daima gurur duyduklarına dikkati çekerek, “Yüzyıllar boyunca tecrübe ettiğimiz bir arada yaşama
kültürümüz sayesinde bugün yine bu güzel geleneklerimizi yaşatabiliyoruz. Ne mutlu ki Kuzey
Makedonya barış içinde bir arada yaşama kültürünü temsil etmek suretiyle Balkanlar’a ve dünyaya
örnek olmaktadır.” diye konuştu.

İrfan Ünver Nasrattınoğlu törende bir konuşlma yaparak
katılımcıları selamladı.

Kuzey Makedonya’daki toplumlar arasında dayanışmanın ve uyumun sağlanmasında, bu ülkenin
kadim halklarından olan Kuzey Makedonya Türklerinin çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan
Sekizkök, Türklerin, Kuzey Makedonya ve Balkan-

Valandova’ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen

lar’daki yerli halklardan ve bu coğrafyanın kültü-

törene, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan

rünü inşa eden milletlerden biri olduğunun altını

Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Çalışma ve

çizdi.

Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin’in yanı sıra Uluslararası Hıdırellez Bahar
Şenlikleri temsilcileri, milletvekilleri, ülkedeki
Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyükelçi Sekizkök, buradaki konuşmasında,
Hıdırellez’in bolluğun ve bereketin müjdecisi ve
doğanın coşmasıyla birlikte umutların yeşerdiği ve insanların bir araya geldiği bir mevsim
olduğunu vurguladı.
Hıdırellez’in bu yönüyle kadim Türk kültürü-
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Gümülcine Türk Gençler Birliği törene katıldı.

belirtti.
Sekizkök, “Aynı coğrafya ve tarihi paylaşan, kültürleri iç içe geçmiş olan Türkiye ile Kuzey Ma-

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Soğüt,

kedonya arasında çok sağlam temellere dayanan

TİKA’nın uzun yıllardır Kuzey Makedonya’daki Türk

ilişkiler bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasında güçlü

kültürünün geleneksel temsilini öne çıkaran Hıdı-

bağların ve kardeşlik ilişkilerinin inşa edilmesinde

rellez Bahar Şenlikleri’nin düzenlenmesine katkı

Makedonya Türk toplumu özel bir yere
sahiptir.” şeklinde konuştu.
Bakan Yardımcısı Hüseyin de salgın dolayısıyla 2 yıldır festival ve etkinliklerin
düzenlenmediğini anımsatarak, “Haliyle
biz Makedonya Türkleri olarak da bu
kısıtlamalardan etkilenmiş olduk. Zaten
bizlerin, yani burada yaşayan Türklerin
bu gibi etkinlikleri, bir elin parmaklarını
geçmeyecek kadar azdır. Bundan dolayı
bizler bunun kıymetini bilip sahip çıkmaktayız.” ifadelerini kullandı.

İskeçe Türk Birliği de her yıl olduğu gibi yine törene katıldı.

Festival Başkanı Şenol Tahir ise Hıdırellez’in, doğanın yeniden doğuşunu ve tekrardan

sunduğunu söyledi.

yenilenmesini simgelediğinin altını çizdi.
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği
Festivalin bugünlere ulaşmasında emeği geçen

(MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Hıdı-

herkese teşekkür eden Tahir, “1980’li yıllarda

rellez Festivali’nin geleneksel halde büyüyerek

başlayan bir Hıdırellez panayırıyla 1991 yılın-

devam etmesinin, Kuzey Makedonya’daki Türk

da festivale dönüştük. Bölgesel olan bir etkinlik

varlığının en önemli kültürel nişanelerinden biri

ve cumhuriyet etkinliğine taşındık. 2017 yılında

olduğunu ifade etti.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne taşındık ve böylece bir dünya etkinliği olduk.

Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekipleri-

Umarım bu yolda hep birlikte devam edeceğiz.”

nin gösteri yaptığı şenlikte, yağlı güreşler ilgiyle

diye konuştu.

izlendi.

Festival Onursal Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ile Türkiye

Nasrattınoğlu, Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkile-

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı

rine katkıda bulunan bu festival sayesinde Kuzey

sıra birçok kurum ve kuruluşun da desteklediği ve

Makedonya’daki farklı kentlerin, Türkiye’deki kent-

5 Mayıs’ta başlayan şenlik, 8 Mayıs’a kadar çeşitli

lerle kardeşlik ilişkileri kurduğunu, festival kap-

etkinliklerle devam etti.

samında düzenlenen sempozyumlardan 24 kitap
çıkardıklarını vurguladı.
Valandova Belediye Meclis Başkanı Vladimir Markov, Hıdırellez Festivali’nin buradaki kültür, gelenek ve birlikte yaşamanın bir yansıması olduğunu
Rodop Rüzgârı - 15

Albüm
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Türk sanatçı Hülya Koçyiğit
Gümülcine’de düzenlenen el
sanatları sergisinde
17.03.2009
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Eylem ve Söylem Üzerine Bir Değerlendirme

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

Dr. Pervin

İngiliz Edebiyatı ve

bahsederken buradaki “çürüme” kelimesine nasıl

özellikle Shakes-

bir anlam yüklemiştir? Aslında neyi ima etmiştir?

peare okuyanlar,

Bu ifadeyi kullandığı andaki ruh hali nedir? Hangi

genellikle Hamlet’i

koşulda söylemiştir? Çevresel etmenler nelerdir?

Shakespeare’in en

Söylem çözümlemesi yapılırken pek çok paramet-

büyük eseri olarak

re göz önünde bulundurulmalıdır. Kişilerin, kurum-

değerlendirirler.

ların, sosyal ve kültürel çevrenin, dilin kullanım

Eserin kahramanı

özelliklerinin hepsinin çok büyük önemi vardır.

Danimarka Prensi

Söylem çözümlemesi/incelemesi sadece kelime-

Hamlet, muhteme-

lerin yalın kullanımıyla ifade edilen ya da edilmek

len Shakespeare’in

istenen değildir. Kullanılan dilin sosyal çevreyle

tüm karakterlerinin

ilişkisi, çevre koşullarının dili nasıl etkilediği ve

en ünlüsüdür. “Ol-

daha pek çok boyutu kapsayan bir bilimsel yön-

mak ya da olma-

tem/alandır. Söylem çözümlemesi, sosyal bilimler

mak, işte bütün

araştırmalarında özellikle eğitim ve psikoloji çalış-

mesele bu.” Söz-

malarında çok önemli bir yere sahiptir.

leri hemen hemen

Toplumsal ve söylem analizi konusunda el değme-

herkesin aklında yer etmiştir. Yine bir “Hamlet”
alıntısı olan “Danimarka krallığında çürümüş bir
şeyler var.” (Something is rotten in the state of
Denmark.) Sözleri mecazi olarak çok derin anlam
içermektedir ki, burada “çürümenin” sıradan, fiziki bir durum olmadığı gün gibi aşikârdır.
Oyun, Hamlet’in arkadaşı Horatio’nun kraliyet
kalesi, Elsinore’u ziyaretiyle başlar. Hamlet’in
babası kısa bir süre önce öldürülmüş ve hayaleti
nöbetçi subaylara görünmüştür.

Horatio bunu

duyunca siperlere çıkar. O oradayken hayalet
görünür, ama ona meydan okuduklarında onlarla
konuşmayı reddeder ve oradan ayrılır. Horatio,
Hamlet’e bundan bahseder ve Hamlet, hayaleti
kendisi görmek için siperlere gider. Hayalet belirir ve onu takip eden Hamlet’i çağırır. Hamlet’e
yanında bulunanlar gitmemesini söyleseler de o
gitmekte ısrar eder. O sırada, kale nöbetçilerinden biri olan Marcellus, hayaletin görünüşünün ne
anlama gelebileceği hakkında yorum yaparken,
Danimarka’da bir şeylerin çürüdüğünü söyler.
Marcellus Danimarka krallığındaki çürümeden
Rodop Rüzgârı - 18

miş bir saha olan Batı Trakya konusu ise hem dilbilimsel olarak hem de diğer sosyo-kültürel alanlarda incelense üzerine ciltler dolusu eser çıkar...
Hele hele eylem-söylem bütünlüğü ve de uyumu
söz konusuysa...
Ünlü müzik grubu Yeni Türkü’nün çok güzel bir
şarkısı vardır, “Ya dışındasındır çemberin /
Ya da içinde yer alacaksın / Kendin içindeyken
kafan dışındaysa...” der ... düşünce ve davranışın
birbirini tutması gerek yoksa manasız bir varlık
oluşur... Hatta ne güzel bir söz vardır; “el ile dilin
birbirini tutması,” gibi... Eylem söylem üzerine
söylenen çok güzel bir sözdür. El ile dil birbirinden farklı ifadeler kullanıyorsa vay ki muhatabın
haline...
Batı Trakya’da dilbilimsel söylem çözümün örneklerini görmek bir gün mümkün olur mu bilinmez,
fakat söylemin sosyal bir olgu olduğunu unutmamak gerekir. Kelimelerin anlamları kim tarafından,
nerede, kimin için kullanıldıklarına göre değişir.
Batı Trakya ... Batı Trakya ... Bu nedenle üç bilinmeyenli denklem!...

08.05.2022

Kültürel etkinlik

6. Geleneksel Uçurtma Şenliği gerçekleşti
Kozlukebir Belediyesinin bu 6’nı düzenlediği
“Uçurtma Şenliği” 08.05.2022 tarihinde Kozlukebir futbol sahasında gerçekleşti.
Etkinliğe Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve meclis üyeleri, T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Sedat Hasan’ın yanısıra çocukların ağırlıkta olduğu kalabalık bir topluluk katıldı.
Çocuklar belediye tarafından sağlanan çeşitli

Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, çocuklara uçurtma dağıttı.

oyuncaklarda doyasıya eğlendi. Futbol turnuvasında dereceye giren ve koşuya katılan çocuklara

Etkinlikte en çok sevinen ise yine çocuklar
oldu.

da madalyaları verildi. Etkinlikte Belediye Başka-

Gümülcine Türk Gençler Birliği de etkinliğe katıldı.

dağıtıldı. Aileleriyle birlikte uçurtmalarını uçuran
çocuklar mutlu bir gün geçirdiler.

nı Rıdvan Ahmet tarafından çocuklara uçurtma
Rodop Rüzgârı - 19
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HAK’TAN KORKAN HALKTAN KORKMAZ!
Hayat bir fırtına, insan da o fırtınada yolculuk

ki, insanlık Allah’a bağlandığı, Peygamber’e inan-

yapan bir kervandır. O kervan ki, ilerliyor, rehberi

dığı, Kur’an’a sarıldığı gün huzur bulacaktır.

yok, korkuyor, güvendiği yok, vahşet deresinde

Bu noktada doğruyu yazmam gerekirse, ezan

inliyor, yardımcısı yok...

okunur iken etrafımıza bir bakınalım. Minarede
ezan okunuyor, dinleyen kim? Camiye gitmek

Arada bir...

Asım
ÇAVUŞOĞLU

Burası Batı Trakya.

şöyle dursun, hürmet eden bile çok az.

Bastığımız topraklar

Bu manzara karşısında gel de insanlığımızdan,

altında şehit dedemiz

Müslümanlığımızdan utanmayalım!

veya babamız, öksüz

Galiba yazının serlevhasını değiştirmek gereke-

kardeşimiz, vefakâr

cek!

annemiz yatıyor habe-

Her gün okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Her

rimiz yok...

gün milyonları çalanlar, süistimaller, cinayetler

1923’ten bu yana gül-

devam edip gidiyor. Görülüyor ki, gözü gören,aklı

meyi unutan veya gül-

eren için hayat ibretle dolu. İnanan insan, dünya

dürülmeyen bir azınlık

hayatının parlayan yıldızı, ahiret hayatının da gü-

olduk. Çünkü azınlığı-

neşidir. (Teşbihte hata olmaz) Hak’tan ve halktan

mızı Türkiye’nin Yunan

korkmayanlar inanmadıkları için yolunu ve pusu-

topraklarındaki doğal

lasını şaşırtmıştır.

uzantısı olarak gören

Artık cinayet, felaket bu gibilerin arkadaşıdır.

Yunan yönetimleri, toplumumuzu potansiyel bir
tehdit ve tehlike olarak değerlendirmişler ve bu
çerçevede şekillendirdikleri azınlık politikalarıyla
da göçe zorlamak ve eritmek maksadıyla sosyo
kültürel, siyasi, hukuki, iktisadi v.s.alanlarda çeşitli baskıları reva görmüşlerdir.
Oysa azınlık olarak, devletimize karşı daima itaat
içinde olduk; bozgunculuk yapmadık. Ülkemiz
Yunanistan için gerektiğinde kanlarımızı, canlarımızı vermeyi bir borç bildik. İkinci Dünya Savaşı
ile onu takip eden İç Savaş bunun örnekleriyle
doludur.
Şunu hiç unutmayalım: Sevmeden sevilmezsin,
sevgide samimi olmalıyız. Kalbin titremesi
için iman şarttır. İnsanlık neyini kaybetti? Günden
güne hapishane imparatorluğu kuruluyor,
yuvalar yıkılıyor, niçin? İtimat yok, ihtikâr çok.
İsyan var, itaat yok...yok.. .Niçin?
Bu meş’um derdin ilacı imandır.. Öyle inanıyorum
Rodop Rüzgârı - 20

Bana öyle geliyor ki, büyükleri bu gençlere Kur’an
ve iman nedir bildirmediler. Şimdi içlerinde bir
boşluk var.
Konuyu toplayacak olursak, insanı insan yapan,
topluma huzur getiren şey, Allah korkusudur.
Yaratıcımızın her yaptığında bin bir hikmet gizlidir.
Biz insanları da boşuna yaratmamıştır. Hem de
eşref-i mahlûkat olarak yokluktan varlık sahnesine çıkardığı insanı yeryüzüne halife yapmıştır.
İnsanları fenalıktan alıkoyan kuvvet, manevi ve
İlâhî murakabe yani kendi iç alemine bakmadır..
Bu duygu ruha hakim olmasa insanlar birbirlerini yerlerdi. Allah korkusundan yoksun bir insan,
dalından kopmuş yaprak gibi her tarafa savrulur.
Son olarak altını çizerek ifade ediyorum ki, insanlığı barış, saadet ve sevgi yolunda yürütecek
kuvvet Allah korkusudur!...

08.05.2022
Konferans

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl,
Türklerin neden yok
olmadıklarını anlattı
BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı, sabık milletvekili Galip Galip, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ve Kozlukebir Beleidyesi Muhalefet Lideri Erdem Hüseyin’in yanı sıra diğer kişiler
katıldı.
TOÇEK Tiyatro Topluluğu’nun düzenlediği “Türk
kültürünün ortaya çıkışı” adlı konferans 21 Mayıs

Konferans öncesinde TOÇEK Tiyatro Topluluğu Yö-

2022 Cumartesi akşamı Gümülcine’de gerçekleş-

netmeni Şükran Raif yaptığı kısa konuşmada Prof.

ti. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet

Dr. Ahmet Taşağıl’a konferansa katılımlarından

Taşağıl katıldı.

dolayı teşekkür etti.

TOÇEK Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Şükran Raif ve T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a teşekkür ettiler.

Konferansa; T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da

Ömeroğlu, Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif,

yaptığı kısa selamlama konuşmasında TOÇEK’e

TOÇEK Tiyatro Topluluğu Yönetrmeni Şükran Raif,

ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a teşekkür ettiKonfe-

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya

rans, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın hayat hikayesinin

Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet,

okunması ile başladı. İnsanlık tarihinin M.Ö. 3000
Rodop Rüzgârı -21
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yıllarında aydınlandığını, Mısır’da , Mezopotam-

göç edebilme yeteneği sayesinde yok olmadılar.

ya’da, Akdeniz dünyasında, Hindistan’da ve Çinde

Çünkü her zaman güçlü değilsinizdir; bazen güçlü
ve bazen de zayıflarsınız. Güçlü ve sağlıklı olduğunuz zaman zaten problem yoktur. Önemli olan
zor durumlarda hayatta kalabilmektir. Türkler
bunu göç etme yetenekleri sayesinde başardı.
Peki göç ettikleri alanlarda neden yok olmadılar?
Türkler boylar halinde yaşadıkları için yok olmadılar. Bu sistemde yaşadıkları için yok olmadılar.
Göçler ve boylar halinde yaşadıkları için ayakta

Başkonsolos Ömeroğlu, Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Kozlukebir
Bel. Muhalefet Lideri Erdem Hüseyin.

kalabildiler.”
Taşağıl, ortak Türk kimliğinin ilk defa nasıl ortaya

de böyle olduğunu belirten
Taşağıl, “Ancak haritanın
merkezinde Güney Sibirya’da
Türklerin en eski atalarını takip edebiliyoruz. Türkler M.Ö.
7 büyük göç ve M.S. da 13
büyük göç gerçekleştirdiler.
Mesela Türklerin Anadolu’ya Önasya’ya gelişi bir sonuçtu.
Ondan sonrası da Osmanlı
dönemi ki onu da zaten biliyoruz. Bunları Çince v.d. ya-

DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Şükran Raif ve Prof. Dr.
Ahmet Taşağıl.

bancı belgelerden anlıyoruz.”
Görüşle-

çıktığını ise şöyle açıkladı:

rine yer

“420 tarihinde bir Pers-İran metninde ilk defa,

verdi.

542 yılında Çince bir metinde ve 582 yılında Grek-

Taşağıl,

çe bir metinde Agathias’ın eserinde ortaya çıktı.

Türkle-

Bizans kaynakları Türkiye ve Türk kelimesini de

rin ne-

kulandılar. Kısacası 500’lü yıllar Türk adının yay-

den yok

gınlaştığı yıllardır…”

olma-

Konferans soru-cevapla devam etti. Konferans

dıklarını

sonunda da Taşağıl kitaplarını imzaladı.

ise şöyle
Etkinlik sonunda Prof. Taşağıl
kitapkarını imzaladı.
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anlattı:
“Türkler

08.05.2022
Yarışma

15. Kur’an-ı Kerim
Yarışması’nın galibi
Melda Haseki oldu
Gümülcine S. Müftülüğünün Kur’an kursları ara-

Yarışmanın sıralaması şöyle oluştu:

sında düzenlediği, “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden
Güzel Okuma Yarışması” 21.05.2022 Cumartesi

1- Melda Haseki – 482 puan - Evrenköy

günü Kozlukebir Belediyesine bağlı Üşşekdere

2- Abdurrahim Hüseyin 464 puan - Payamlar

köyünde yapıldı. Yarışmayı Evrenköy’den Melda

3- Ümmügülsüm Baş 461 puan - Üşşekdere

Haseki kazandı.

4- Seher Delibekir – 457 puan – Omurluköy.
5- Furkan Ahmet

Pandemi dolayısıyla

-446 puan – Bağlar

iki yıl ara verilen ya-

Mahallesi -Gümül-

rışmaya T.C. Gümül-

cine

cine Başkonsolosu

6- Beyzanur Körha-

Murat Ömeroğlu,

san- 417 - Yardımlı

Gümülcine S. Müf-

7- Sena Kösehasan

tüsü İbrahim Şerif,

– 404- Ortakışla

Kozlukebir Beledi-

8- -Emine Bostancı

ye Başkanı Rıdvan

-374 Puan -Çilingir

Ahmet, Kozlukebir

Mahalle

Belediyesi Muhalefet
Lideri Erdem Hüseyin, Gümülcine Türk

Yarışmaya katılan çocuklar, Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif ve Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet.

Gençler Birliği Baş-

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif
etkinlikte yaptığı

kanı Sedat Hasan, Eyalet Başkan Yardımcısı Tar-

konuşmada tüm yarışmacıları, ailelerini ve onları

kan Multaza, DEB Partisi Başkan Yardımcısı Metin

çalıştıran hocalarını tebrik etti.

Hacıosman’ın yanı sıra binlerce soydaş katıldı.
Etkinlik yarışmacılara sponsorlar tarafından çeşitli
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet’in yönettiği yarış-

hediyelerin dağıtımı ve yemek ikramı ile sona erdi.

mada 8 bölge finalisti jüri karşısına çıktı. Jürinin
yaptığı değerlendirmede Evrenköy’den Melda Ha-

Yarışmanın kurallarına göre, yarışma önümüzdeki

seki ilk sırayı aldı.

yıl Evrenköy’de düzenlenecek.
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Artık sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir!
Memorandum, ekonomik kriz, pandemi, küresel

gerek doğal afetler, gerek savaş... Finlandiya, İsveç

açlık krizi, enerji krizi ve savaş, hatta savaş-

ve Norveç gibi ülkelerin yaşam tarzına ve o sevi-

lar!!!! Ne yazık ki dünyamız simsiyah bir yolda

yeye ulaşabilmemiz için çok yılların geçmesi gere-

ilerlemekte ve gelecekle ilgili, umut verici hiç

kecek. Onun için bir an önce zaman kaybetmeden,

bir olay yaşanmamaktadır. Günden güne büyü-

her alanda kalkınma ile adımların atılması, beyin

yen ekonomik kriz

göçünün engellenmesi ve genç işçilerimizi kaybet-

GÜNCEL

toplumun her kesimini
ve özellikle de gençlerimizi derinden etkilemiş,
gelecekle ilgili kaygılarını arttırmış ve yaşama dair düşüncelerini
revize etmelerine neden
olmuştur. Özellikle
ekonomik kriz devletin
yapılarını ve işlevlerini
her düzeyde ve ölçüde

Av. Deniz
MEMET

kötü yönde etkilemiş
ve toplumu “Ekonomi”
ipiyle boğmuştur.

Ekonominin bu kadar kötü gitmesi, aile içi şiddeti tetiklemiş ve aynı zamanda gençlerin başka
ülkelere ekonomik nedenden dolayı göç etmelerine yol açmıştır. Peki neden bu hale gelindi?
Niye hala elimiz kolumuz bağlı? Niye konuşmuyoruz? Niye hala susuyoruz?
Artık sesimizi yükseltmenin zamanı geldiğini
düşünüyorum. Boş sözler yerine, gerçek, ciddi
ve gerçekleşebilir politikalarla adımlar atmalıyız. Siyaset anlayışımızı değiştirmemiz ve
eğitime dayalı bir siyaset yapmamız gerek. En
önemlisi doğru ve dürüst bir siyaset hedefimiz
olmalı. Her problem anında çözülemez, belki
de hiç çözülemeyecek. Fakat bunu çok basitmiş
gibi gösterip, insanları kandırmak yerine, direk
olmuyor demek en doğrusudur. Yeni nesil artık
eğitimli bir şekilde gelmekte ve bu hepimizi
mutlu etmektedir. Gençlerimiz artık her şeyin
farkında ve farkında olmaya da devam edece-

mememiz gerekir. Sürekli para ile yapılan yardım
politikaları toplumu biraz rahatlatsa da, bu probleme gerçek bir çözüm değildir. Asıl konuyu ciddi bir
şekilde kökünden çözüp, tekrarlanmaması için takip
etmek ve sürekli yeni projeler hazırlamak gerekmektedir.
Unutmayalım ki, bir ülkede ekonominin kalkınması
için üretim baş rol oynamaktadır. Yıllardır Avrupa
Birliği ve özellikle Almanya ve Fransa istedikleri gibi,
kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda, her konuya karar verdiler. Çiftçilerimize, gerekenden fazla
süt, gerekenden fazla pamuk ürettiler diye cezalar
kesildi. İnanması zor, ama gerçek!!!! Yılın yarısından fazla güneşli günleri olan Yunanistan’da, yenilenebilir enerji üretimi üst düzeyde olması gerekirken, ne yazık ki enerjiyi bile başka ülkelerden satın
alıyoruz. Bir an önce yeni iş sahaları kurulmalı ve
doğaya karşı saygı ile ülkenin tüm doğal kaynaklarından faydalanılmalıdır. Yenilenebilir enerji üretimine geçip, her alanda üretimin arttırılması gerektiğini
düşünüyorum.
İnanıyorum ki farklı bir siyasi anlayışla, uzun vadeli
bakış açısıyla, ucuz siyasi tartışmalardan ve siyasi hayatın neredeyse bütününü karakterize eden
popülizmden uzak, yeni beyinlerle, genç nesille,
eğitimli ve dürüst kişilerle, ekonominin ve yaşam
tarzının daha üst bir seviyeye taşınabilmesi için çözümler bulunacağından eminim.
DENİZ MEMET / AVUKAT
DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DOKTORA ADAYI
DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU
DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASAL BİLİMLER

ğinden eminim.

MEZUNU

Yunanistan, Avrupa Birliği ülkesi olmasına

DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU YÜKSEK LİSANSI

rağmen bir çok alanda ne yazık ki hazırlıksız.

DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK YÜKSEK LİSANSI

Gerek ekonomi alanındaki adımları düşünün,
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Geleneklerimiz

Güney Meriç’te Hıdırellez unutulmadı!
Yunanistan’ın Güney Evros-Meriç bölgesinde faa-

Kültür Derneği Onursal Başkanı Bekir Mustafa-

liyetlerine devam eden Batı Trakya Azınlığı Güney

oğlu, “Bundan 15 yıl önce başlattığımız bir görev

Meriç Eğitim ve Kültür Derneğinin düzenlediği

bence sona ermedi. Dernekçilikte görev sona

Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri iki yıl aradan son-

ermez ve nöbet değişimi vardır. Bundan dolayı biz

ra 14 Mayıs 2022

her zaman birlikte

Cumartesi akşamı

olacağız. Çocukla-

Musaköy’de yapıldı.

rımıza kültürümüzü
ve örf adetlerimi-

Etkinliğe; Batı Trak-

zi tanıtmak için

ya Azınlığı Güney

mücadele vermek-

Meriç Eğitim ve Kül-

teyiz. Bu yüzden

tür Derneği Başkanı

çocuklarımıza çok

Hüseyin Mahmut

güzel mekanlar

ve Onursal Başkan

hazırladık.” Düşün-

Bekir Mustafaoğlu,

celerini aktardı.

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, emekli
öğretmenler, Büyük

Başkonsolos Ömeroğlu, Dernek Başkanı Hüseyin Mahmut, Onursal
Başkan Bekir Mustafaoğlu ve çocuklar.

Hıdırellez’in Batı
Trakya’nın her
yerinde coşku ile
kutlandığını belir-

Müsellim Kültür ve
Folklor Derneği Başkanı Seher Ahmet’in yanı sıra

ten T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğ-

etraf köylerden yüzlerce soydaş katıldı.

lu, “Ege’de de Mayıs ayının başında ateşler yakılarak kutlanmaktadır. Orada yaşadığımız gelenekleri

Ebru sanatçısı Berna Mustafaoğlu ve öğrencileri-

tekrar burada görmüş olmak beni heyecanlandırdı.

nin hazırladığı Ebru sergisinin açılmasından sonra

Sizlerin bugün burada birlik ve beraber olmanız

protokol konuşmalarında, Pandemi nedeniyle iki

ve bu heyecana ortak olmaktan da ayrıca mem-

yıldır etkinliğin yapılamadığını belirten Batı Trak-

nuniyet duydum. Yeni yönetime de çalışmalarında

ya Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği

başarılar dilerim.” Görüşlerini ifade etti.

Başkanı Hüseyin Mahmut tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı ve şu ifadelere

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın

yer verdi: “Derneğimizin ve yeni yönetimin görevi

Ahmet de gönderdiği mesajla tüm katılımcıların

örf ve adetlerimizi buralarda yaşatmaktır. İnşallah

Hıdırellez Bayramı’nı kutladı.

bunları başarır ve daha ileriye götürürüz.”
Etkinliğin devamında da Güney Meriç Derneği etüt
Tüm katılımcıların Hıdırellez’ini kutladığını ifade

öğrencilerinin hazırladığı skeçler sergilendi. De-

eden Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve

vamında da yine derneğin çocuklar halk oyunları
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ekipleri sahneye çıktı. Etkinlikte bu yılın konuğu ise
Dinkler Hanımeli Derneği
halk oyunları ekibi oldu.
Gecenin sonlarına doğru
da Bulgaristan “Dostlar”
grubu seslendirdiği türkülerle katılımcıların beğenisini topladı.
Plaket takdiminden sonra,
etkinlik katılımcılara ikramlarla sona erdi. Etkinlik
15 Mayıs günü Musaköy
yakınlarındaki “Palamutluk” bölgesinde serbest
piknikle devam edecek.

Dinkler Hnımeli Derneği halkoyunları ekibi göz doldurdu.
Berna Mustafaoğlu’nun ebru sergisi

Halkoyunlarında zeybek de vardı.
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Bulgaristan “Dostlar“ ekibi.

Payamlar köyünde hatim merasimi gerçekleşti
Rodop ilinin Payamlar – Plagya köyü bugün tarihi

deri Erdem Hüseyin, DEB Partisi Başkan Yardımcısı

günlerinden birini yaşadı. Köyde 12 çocuk için dü-

Metin Hacıosman, Batı Trakya Camileri Din Görev-

zenlenen hatim mera-

lileri Derneği Başkanı

simine katılım büyük

Sadık Sadık’ın yanı

oldu. 4. Kez düzen-

sıra etraf köylerden

lenen hatim merasimi

soydaşlar katıldı.

köyde hareketliliğe
neden oldu. Başta kö-

Program, Musta-

yün gençlerinin özve-

fa Sar’ın çalıştırdığı

rili çalışmaları saye-

çocukların okuduğu

sinde misafirler en iyi

Kur’an-ı Kerim, dua,

şekilde ağırlandı.

ilahi ve hadislerden
sonra duayı Gümülcine S. Müftüsü

22.05.2022 Pazar
günü düzenlenen me-

Payamlar’da Kur’an-ı Kerim’i hatmeden çocular.

rasime T.C. Gümülcine
Muavin Konsolosu Barış Çulha, Gümülcine S. Müf-

İbrahim Şerif yaptı.
Duadan önce İbra-

him Şerif yaptığı kısa konuşmada milli ve manevi
değerlere sahip çıkılmasını istedi ve çocuklarla,
ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

Çocuklara hediyelerini Muavin Konsolos Barış Çulha ve
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif verdi.

tüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Kozlukebir Belediyesi Muhalefet Li-

Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet de çocuklara çeşitli
hediyer verdi.
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Okul Öncesi Çocuklar için Kodlama ve Robotik Neden Önemli?
X,Y,Z kuşaklarından sonra Alfa Kuşağı çocukları

manın birçok farklı yazım şekli ya da dili olabilir

(2012 ve sonrası doğan çocuklar) dünyamızdalar.

ancak mantık aynıdır. Kodlama aslında hayattan

Hayatları boyunca daima teknoloji ile iç içe ola-

türetilmiştir ve insana farklı durumlar karşısında

cak yepyeni bir nesil. Bilgiye erişimleri çok kolay

nasıl düşüneceğini öğretmede de yardımcı olmak-

ve hızlı olacak, yaşamları boyunca birden fazla

tadır.

Çocuğa dair
her şey

meslek deneyimleyecekler,
en girişimci nesil olacaklar. Bazen avantaj olarak
görünen teknoloji insan
hayatında dezavantaja
dönüşebilmekte. Tablet ve
telefon bağımlılığı ailelerin problemleri arasında
üst sıralarda yer alıyor.
Bu dezavantajlı görünen
durumu kodlama ve robo-

Nuran MUSTAFA
Uzm. Okul öncesi
öğretmeni

tik eğitimleri ile bir avantaja çevirebiliriz. Tabii bu
durumda başka bir soru
ortaya çıkıyor.

Eğitim hayatlarına okul öncesi dönemde devam
eden çocuklarımız için algoritma ve kodlama konularında birçok kaynak ve materyal bulunmaktadır. Çok cukların algoritmayı öğrenmeleri ve
hayatlarına uygulamaları çok keyifli hale gelebilmektedir.
Robotik ile kendi yaptığımız bir robotun hareket
etmesi, ses çıkarması, ekranda istediğimiz şekilleri göstermesi ile fiziksel kodlama ile tanışan çocuk mekanizmaları keşfetmekte, yaptığı çalışmanın doğru olup olmadığını deneyimlemekte, hayal
gücü ile çalışmasına farklı özellikler katmak için
bir yol keşfetmiş bulunmaktadır. El becerilerinin
gelişmesi, farklı durumlar için fikir yürütmesi en
önemli kazanımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kodlama ve robotik konusunu nasıl daha iyi anlayabiliriz?

Temelinde hayal gücünü, merak duygusunu ve
yetenek geliştirmeyi temel alan çalışmaların evde

Kodlamanın ne olduğuna geçmeden algoritma

vakit yaratılarak tekrar edilmesi ile ebeveyn ile

kavramını anlamak faydalı olacaktır. Algoritma, bir

kaliteli zaman geçirilmeli, konunun pekiştirilmesi

problemin tespitinden çözümüne kadar yapılması

sağlanmalı ve verilmek istenen faydalı bilgiler için

gerekenleri adım adım tanımlamaktır. Yemek yap-

zemin oluşturulmalıdır. “Yapamam yok denerim

mak, sabah iş yerine ya da okula gitmek, akşam

var.” ekseninde gelişen çalışmalar kısa ve orta

eve gelmek, tatile çıkmak gibi olayların temelinde

vadede öz güven ve cesaret geliştirme yolunda

yani hayatın temelinde aslında algoritma yatmak-

diğer yapılacak çalışmaları destekleyici olacaktır.

tadır. Yani algoritma aslında plan yapmaktır. Normal şartlarda ne kadar iyi plan yaparsak sonuçlar

Maker ve STEM+A konuları da aileler tarafından

o kadar başarılı olacaktır. Çıkabilecek sorunları

araştırılıp olaya geniş bir pencereden bakıldığı

öngörmek, bu durumlara göre alternatif durum-

taktirde çocuğun 21. yüzyıl becerilerinin geliş-

lar oluşturmak algoritmanın işlevleri arasında yer

tirilmesinde önemli fayda sağlayacaktır. Maket

almaktadır. Hazırladığımız algoritmayı bilgisayarın

tasarlayan, yapan ve üreten demektir. Bir mal-

anlayacağı şekle sokmak ise kodlamadır. Kodla-

zemeyi farklı amaçlarda kullanabilmek, tasarım
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yapabilmek, teknolojiyi verimli kullan-

EĞİTİM
12

mak ve paylaşmak bir makerın temel
özelliklerindendir. Para yerine yete-

...Bu eğitim süreci dün de mücadele içindeydi, bugün de mücadele
içinde olduğu gibi. Yarın da böyle
bir mücadele devam edecektir.

neği, rekabet yerine paylaşımı, ezber

Çünkü şunu hepimiz iyi biliyoruz.

yerine deneyimi temel alan çalışmalar

Sizde çok iyi biliyorsunuz.

çocukluk çağından itibaren aşılanabi-

Bir milleti yok etmek isterseniz,

lirse teknolojinin verimli kullanılması

inancını ve tarihini tahrib edin,

konusunda bilinçli bireyler yetişecektir.

bozun yeter.

STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühen-

Sonrası sizin için fedailiktir.

dislik, Matematik ve Tasarım) temelli

Yani tahrib edilmiş bir inanç, tahrib

çalışmalar ile çocuğun okul öncesinden

olmuş bir tarih, o milletin nere-

itibaren disiplinler arası çalışmalar ile

Selahattin KESİT

eğitim hayatı ilerleyen zamanlarda

ye ait olduğunu, nasıl yaşamasını
seçememesine sebep olduğu için,
sizin fedainiz olarak yaşamaya ve

olaylara bakış açısını çağa uygun seviyede tutacak ve yaparak, yaşaya-

hayatını sürdürmeye devam edecektir.

rak, keşfederek öğrenen birey olma-

Bunun tarih içinde örnekleri çoktur. Biz tarihi ayrıntılara girme-

sında büyük kazanım sağlayacaktır.

yelim, çünkü onlar hem konuyu boğar, hem de kullandığımız

Kodlama ve robotik çalışmaları Maker
ve STEM+A konularında önemli yer
tutmakla beraber çocuğa algoritmik

sürede epey uzunca bir süre kullandık galiba ve onu da burada
bitirelim.
Ve tavsiyemiz şu olsun.
Nerede eğitim alırsanız alın.
Hangi meslek branşını öğrenmek isterseniz öğrenin.

ve analitik bakış açısını kazandırmak-

Mutlaka öğrenin.

ta, yaratıcı düşünceyi geliştirmekte,

En iyisini öğrenin.

olaylar arası bağlantı kurabilme ve

Yani yeteneklerinizi en üst seviyede ve kapasitede kullanmaya

yorum yapabilme yeteneğine destek

gayret gösterin.

olmaktadır.
Yeni bir dil öğrenmek nasıl çocukluk
yaşlarında daha kolay olarak kabul

Başarı, peşinden gelecektir.
Ama şunu asla unutmayın.
İnancınızı ve aidiyetinizi asla unutmayın.
Yoksa tarihin içinde yok olmuş toplumlar gibi yok olmak kaderiniz değildir, tercihiniz olmuş olur.

ediliyorsa çocuğun yaşına uygun bir

Ben sizlere güveniyorum.

kodlama dilinin de erken zamanda

İradenizi, bilincinizi, inancınızı ve tarihinizi asla unutmayacağı-

öğretilmesi daha kolay olacaktır. Ço-

nızı, başarılı birer birey, bugün için öğrenci iseniz, yarın öğreti-

cuğun teknolojiye olan ilgisini keş-

ci olacaksınız ve bu millete, dünyaya, hayata katkı sunacaksı-

fetmek için de en güzel konulardan
biri olarak da karşımıza kodlama ve
robotik çıkmaktadır.

nız.
Sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum.
Arzu ettiğiniz takdirde bir başka konuda buluşabiliriz.
Takdir sizindir.
Karar sizindir.

Ailelerinde kodlama öğrenmesi ve
çocukları ile kodlama çalışmaları yapması ümidiyle

Biz isteklerinize cevap vermeye hazır ve nazırız.
Saygılarımla efendim.
Memleketinizden çoook çok çok selamlar ve teşekkürler.
SON
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Haber

Kozlukebir köyünde hatim heyecanı yaşandı
Yunanistan’ın Rodop ilinde yer alan ve Türklerin

Ahmet’in yanı sıra Kozlukebir ve etraf köylerden

çoğunlukta yaşadığı Kozlukebir - Arriana köyünde

kalabalık bir soydaş topluluğu katıldı.

15.05.2022 günü hatim merasimi yaşandı. Gümülcine S. Müftülüğüne bağlı Kozlukebir Kur’an

Program çocukların Kur’an-ı Kerim’den ayetler,

Kursu’ndan 28 öğrenci Kur’an-ı Kerim’i hatmederek ailelerine ve hocalarına büyük bir mutluluk
yaşattılar.

dualar, hadisi şerifler ve çeşitli hikayeler okumaları
Kozlukebir’deki merasime Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif v.d. davetliler katıldı.

ile başladı.
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif yaptıkları
konuşmalarda çocukların anne babaları ve onları
yetiştiren hocalarını tebrik ettiler.
Etkinlik çocuklara hediye takdimi ve katılımcılara
yemek ikramı ile sona erdi.

Çocuk babaları misafirleri kapıda karşıladı.

Hatim merasimine; T.C. Gümülcine Konsolosu
Neslihan Altay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif, Rodop milletvekili İlhan Ahmet, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Muhalefet
Lideri Erdem Hüseyin, sabık milletvekili Ahmet
Hacıosman, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
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Merasime Kozlukebir Bel. Başkanı Rıdvan Ahmet, Muhalefet Lideri Erdem Hüseyin , Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif v.d. kişiler katıldı.

Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi
Payamdere, (Πατερμά – Paterma)
Rodop ilinde bir köy
Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyale-

yaşamaktadırlar.

tinin Rodop ilinde, il merkezi Gümülcine’nin 19,1

Eşektepe, Kocakuztepe, Kartalkaya, Ürekdağı,

km kuzeydoğusunda, sadece Müslüman Türkle-

Uzunburun, İkembezdağı, Kazal v.d. mevki isim-

rin yaşadığı,

leri köyün

178 m rakım-

etrafında yer

lı dağlık bir

almaktadır.

köydür. Coğrafi

Köyün camisi

konum olarak

çok eskidir. Son

41.201923° K

zamanlarda

enleminde ve

tamir edilmiş-

25.517112° D

tir. İcazetli

boylamında yer

camilerden

almaktadır.

olup, Kayrak ve

1924 yılın-

Adadere köyleri

da Ircanhisar

Cuma ve bay-

(Γρατινή – Gratini) Nahiyesine
bağlanmıştır.

Payamdere yakınlarında yer alan ve Osmanlı döneminde ulaşımın sağlandığı
kemerli taş köprü.

ram namazlarını bu köyde
kılmışlardır.
Cami haziresin-

1997’de Sirkeli (Φιλλύρα – Fillira) Belediyesine, 2010 yılında

de Almalıdere’den gelme Salih Efendi’nin mezarı

yapılan son düzenlemeyle de Kozlukebir (Αρριανά

bulunmaktadır. Salih Efendi, Almalıdre’den İstan-

– Arriana) Belediyesi sınırları içerisine alınmıştır.

bul’a gitmiş, 17 yıl boyunca tahsil görmüş ve daha

Köyde eskiden çok sayıda badem ağacı oldu-

sonra bu köye yerleşmiştir. Hiç evlenmemiştir. “Ne

ğundan bu adı almıştır. Köy günümüzde 30 hane

günahım varsa bekarlıktır” dediği anlatılmaktadır.

civarındadır.

Köyde boğaz tokluğuna hizmet etmiş ve devletin

Köy ilk başlarda, köyün yaklaşık bir kilometre

parasını kabul etmemiştir. Bilgili, ilerisini gören,

kadar uzağında ve Küçükdere’nin yanında ku-

efsaneleşmiş hareketleri ve manevi değerleri

rulmuştur. Köy halkı günümüzde buraya Eskiköy

yüksek bir insan olarak köyde hatırlanmaktadır ki

demektedirler. Eskiköy’e “Kıran” denilen bulaşıcı

mezarı caminin haziresindedir.

hastalık gelince halkın bir kısmı şimdiki Payam-

Köyün üç adet mezarlığı vardır.

dere köyüne, bir kısmı da Bulgaristan’da kalan

Köyde ilk eğitim cami odalarında yapılmıştır. Daha

Almalıdere köyüne kaçmışlardır.

sonra yeni bir ilkokul binası yapılmıştır. Köydeki

Köyde; Köseoğlu, Küçükhüseyin, Kocamustafalar,

Azınlık İlkokulu çocuk yetersizliği gerekçe gösteri-

Jandırmalar, Halledayılar lakabında insanlar köyde

lerek 2020 yılında kapatılmıştır.
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Köy yakınlarında, Bulgaristan’dan gelen eski

Mübadele esnasında buraya gelen Rumlar olmuş,

kervan yolu üzerinde yer alan, iki gözlü tarihi taş

ancak beğenmeyip Kafkasköy gibi yerleri tercih

köprü yer almaktadır. Köprüyü Osmanlı dönemin-

etmişlerdir.

de, Bulgaristan’dan gelen

Köy girişinde imamın çalıştırdığı bir de su değir-

“Tokatçıklı” adlı bir

çetebaşının yaptırdığı rivayet edilmektedir. Daha

meni çalıştırılmıştır.

sonra da bu kişi Osmanlı tarafından görevlendiri-

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından

len Arnavutlar tarafından aranmaya başlamıştır.

1922 yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiqu-

Ancak atını ters nallattığından izini kaybettirmeye

es De La Population En Thrace - Occidentale” adlı

çalışmıştır. En sonunda da Türkiye’deki Uzunköp-

broşürde köyün “Bademlidere” olduğu, nüfusu-

rü civarında yakalanmıştır. Bugün bile Tokaçıklı’nın

nun tamamen Türk ve 211 kişiden ibaret olduğu

hazinesi bölgede aranmaktadır.

belirtilmiştir.

Batı Trakya Türklerinin genelinde uygulanan

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

gelenek ve görenekler bu köyde de yaşatılmaya

buğday kıtlığı olunca padişah iradesiyle Gümülcine

çalışılmaktadır.

köylerinden buğday satın alınıp İstanbul’a gön-

Köyden Ahmet Kırhasan 1. Dünya Savaşı sırasında

derilmiştir. Bademli-i kurtb-ı şehir köyünden de

Osmanlı ordusuyla Yemen’e gitmiş ve bir daha da

1 Rub’ (1 çeyrek kile) buğday satın alınmıştır.

geriye dönmemiştir.

Bu köyün kuvvetli bir ihtimalle Payamdere veya

Köyden Paşa’nın Hüseyin Yunanistan-İtalya Savaşı

Bademlidere olma ihtimali çok yüksektir.

esnasında Arnavutluk’ta kalmış ve bir daha köyü-

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde

ne dönmemiştir.

yapılan sayımda köyün adı “Karye-i Bademlidere”

Payamdere köyü de Bulgar işgalini yaşamış ve

olarak belirtilmiş ve nüfusu da şöyle kaydedilmiş-

insanlar eziyet çekmiştir.

tir:

İç Savaş sırasında köydeki 18 yaşından büyük

Tuvânâ - Güçlüler:33

gençler toplanmış ve Hemetli köyü civarına götü-

Sabi – Çocuklar: 31

rülmüştür. Bir kısmı kaçmayı başarmıştır. Bazıları

Müsinn – İhtiyarlar: 16

ise Bulgaristan’a kaçmış ve daha sonra köylerine

Toplam: 80

dönmüşlerdir. Köyden Kireççi Hasan, Kara Ali

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi’nde

Hüseyin andartlar tarafından alınmış ve bir daha

köy “Bademlidere” olarak belirtilmiş ve Gümülci-

köye dönmemişlerdir. Bir akşam yaklaşık 3 bin ci-

ne’ye uzaklığının 3 saat olduğu kaydedilmiştir.

varında andart Gümülcine’yi teslim almaya gider-

1910 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparator-

ken bu köyde dinlenmişlerdir. Bunların arasında

luğu tarafından hazırlanan askeri bir haritada

kadınlar ve çocukların da olduğu anlatılmaktadır.

“Bademlidere” ismiyle yer almıştır.

Köye geldiklerinde, kızlar önde olduğu halde Türk-

Türk ve Yunan halklarının mübadelesinde köye

çe olarak “Arş ileri, marş ileri Partizanlar dönmez

Türkiye’den 29 erkek ve 24 kadın olmak üzere

geri” marşını söyledikleri duyulmuştur. Başlarında-

toplam 53 Rum göçmen kaydedilmiştir.

ki komutan ise Karabiber adlı bir Rum olduğu söy-

Köy halkı daha çok Türkiye, Gümülcine ve Alman-

lenmekteydi. Andartlar köy okuluna alfabe kitabı

ya’ya göç etmiştir.

getirmişler ve kendi propagandalarını yapmışlar-

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu

dır. Bir gün kadınları toplamışlar ve “çorap örün,

şöyle kaydedilmiştir: 1920 – 117, 1928 – 105,

sarık örün. Cumhuriyet Ordusu’nu destekleyin. Biz

1940 – 100, 1951 –112, 1961 – 127, 1971 –116,

kazanacağız” demişlerdir.

1981 – 110, 1991 – 103, 2001 – 114, 2011 –109.
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