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“Yaka” tarlaları
Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlere

mesi amacın üniversite inşa etmek olmadığı o gün

göre, Trakya Dimokritos Üniversitesi kampüsünde

daha belliydi. Dünyanın en büyük üniversite kam-

halka açık park için düğmeye basıldı. Parkta 3,5

püsleri bile bu kadar büyük araziye sahip değilken,

km uzunluğunda yürüyüş alanı, bisiklet yolu, yazlık

bir bölgesel üniversitenin bu kadar büyük bir ara-

sinema v.d. etkinlik alanları yer alacak. Proje Tarım

ziye kurulması çok manidardı! Nitekim kamulaştır-

Kalkınma Bakanlığının AB Tarım Fonu tarafından

manın üzerinden tam 42 yıl geçti! Devlet bu araziye

finanse edilecek ve toplam 312.909 avro gibi bir

çok az sayıda bina inşa edebildi. Demek ki binlerce

harcama yapılacak.

dönüm araziye ihtiyaç yokmuş!

Üniversite Kampüsü bilindiği gibi Gümülcine’nin

Günümüze geldiğimizde, şimdi buraya halka açık

kuzeybatısında ve Eşekçili köyünün güneyinde yer

park ve yürüyüş alanlarının yapılacağı basında yer

almaktadır. “Yaka” bölgesindeki bu 3.000 dönüm

almaktadır. Şimdi burada yaşayan insanları düşü-

arazi 1980 yılında, Trakya Dimokritos Üniversitesi

nüyorum. Bir zamanlar atalarından kalan çalışılan

inşası için zorla kamulaştırıldı. Tarla sahiplerine ise

verimli topraklarını tel örgüler içinde seyrediyorlar!

çok cüzi miktarlarda para ödendi, hatta bazı Türkler

Bu onlar için bambaşka bir duygu seli olsa gerek. Bu

rakamı çok düşük bulduklarından parayı dahi alma-

insanların hangisi gidip bu parkta gönül rahatlığı ile

dılar. O yıllarda insanların tüm protesto, karşı çıkma

gezinti yapabilecek? Gümülcine,

ve feryatlarına rağmen devlet kararlaştırdığını yaptı.
Diğer kamulaştırmalarda olduğu gibi yine Türklere

Kısacası oradan her geçişimde, kampüse her gi-

ait verimli topraklar seçildi ve insanlar perişan oldu!

rişimde, tel örgüleri gördüğümde bu insanların
yaşadıkları duyguları çok daha anlıyor ve acıyla bu

Yapılan bu kamulaştırma özellikle Eşekçili- Thamna
köyünde yaşamlarını sürdüren Türkleri derinden etkiledi; insanlara çalışacak toprak kalmadığından, bir
çok genç başka diyarlara göç etmek zorunda kaldı.
Diğer bölgelerde bir çok verimsiz arazi atıl vaziyette
dururken, Türklerin en verimli topraklarının seçil-
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manzarayı seyrediyorum.
03.06.2022

Haber

Celal Bayar Lisesinde mezuniyet heyecanı yaşandı!
1952 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile

Heyeti Başkanı Fuat Perende, T.C. Gümülcine Konsolosu

Yunan Kraliçesi Frederik tarafından Türk-Yunan dost-

Neslihan Altay’ın yanı sıra öğrencilerin aileleri katıldı.

luğunun simgesi olarak kurulan Celal Bayar Lisesinde
22.06.2022 akşamı mezuniyet heyecanı yaşandı.

120 öğrenciyi mezun etmenin onurunu ve grurunu birlikte
yaşadıklarını be-

Okuldan bu yıl

lirten Celal Bayar

120 öğrenci

Lisesi Encümen

mezun oldu.

Heyeti Başkanı

Okulu; Ra-

Fuat Perende,

bia Perende,

aynı başarıyı

Mehmet Emir

yüksek öğretim-

Mehmet ve

de de bekledik-

Tuğçe Mustafa

lerini belirtti ve

20 puanla birin-

öğrencileri tebrik

cilikle bitirdiler.

etti.

İkinci sırayı

Celal Bayar Lisesi Encümen heyeti
Başkanı Fuat Perende

19,9 puanla

Öğrencileri ve

Kader Hüseyin

ailelerini tebrik

alırken, üçüncü

ettiğini belirten

sırayı da 19,8

Celal Bayar Lise-

Celal Bayar Lisesi Müdürü

puanla Eralp

si Müdürü Tunalp

Tunalp Mehmet

Ahmet ile Zeynep Değermenci paylaştı.

Mehmet,

Yassıköy’de bir eğlence merkezinde düzenlenen mezuni-

“Sevgili öğrencilerim, okula başladığınız günden bu güne

yet törenine Celal Bayar Lisesi Müdürü Tunalp Mehmet,

değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız, bugün

Müdür Yardımcısı Eleni Haci, öğretmenler, Encümen

bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir
başka basamağın başlangıcıdır. Okul
günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizlerin gelecekte başarıyla
okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi
şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır” görüşlerini ifade etti.
Müdür Yardımcısı Eleni Haci de yaptığı konuşmada öğrencilere bundan
sonraki eğitim hayatında başarılar

T.C. Gümülcine Konsolosu Neslihan Atalay.

diledi.
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Dereceye giren öğrenciler, okul müdürü v.d.

Öğrencilerin bugün hayatlarının ileriki döneminde, özlem

Etkinliğin

ve gururla anımsayacakları çok önemli bir dönemi ta-

sonunda da

mamladıklarını belirten T.C. Gümülcine Konolosu Nesli-

öğrencilere dip-

han Altay,”Liseden mezun olmak sevincinin yanı sıra, 70

lomaları öğretmenler, encümen heyeti ve T.C. Gümülcine

Okulun Müdür Yardımcısı Eleni Haci

Konsolosu Neslihan Altay ve kontenjan öğretmenleri verdi.
Dereceye giren öğrencilere diplomalarını T.C. Gümülcine

Başkonsolosu Neslihan Altay tarafından takdim edildi.
yıllık köklü bir mazisi olan ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bir kültür köprüsü görevi gören tarihi bir eğitim oca-

Etkinlik öğrencilerin kepleri atmasıyla sona erdi.

ğından diploma almanın sizler için ayrı bir guru kaynağı

Yayım tarihi: 22.06.2022

olduğu kanısındayım.” Görüşlerine yer verdi.
Konuşmalardan sonra öğrencilerin müzik grubu sahne
aldı. Devamında da yine öğrenciler tarafından vals ve
zeybek oyunları sergilendi.
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Gerçeğin Gücü – Kanıtlar – Belgeler

“Güneşin altında hiçbir şey gizli kalmaz.”
Bat Trakya Türk Azınlığı yaklaşık yüz yıllık tarihinde çok

atlerinden yana olduğunu ifade ediyordu.

ilginç tecrübeler edinmiş,

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

çok ilginç uygulamalarla

Geçirdikleri milli cinnet sebebiyle İstanbul ve İzmir’deki

karşı karşıya kalmış ve

Yunan soydaşlarımıza karşı Kemalist Türklerin yaptıkla-

yazılı olan veya olmayan

rını menfur bir taarruz ve vahşet olarak vasıflandırarak

hükümlerle uğraşarak

ebediyen kınıyoruz. […] Mevzubahis adanın [Kıbrıs]

bugünlere gelmiştir.

dinsiz ve ahlaksız çobanlara ait olmadığına inanıyoruz.
Şüphesiz, Yunan nokta-i nazarından yanayız. (Birliğin

Dr. Pervin
HAYRULLAH

Hristos İliadis adında

başkanı Hafız Ali Reşat’tı. Ekim 1955’te Hacı Halil ve

genç bir akademisyen

Hüseyin Halil genel sekreter olarak imza atıyor. Yöne-

bazı arşiv belgelerini

tim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Emin, Hasan Sali, Hacı

gün yüzüne çıkardığın-

Ahmet, Ahmet Osman, Bekir Osman ve Osman Ali’dir.

da uzun yıllardır azınlık

Detay için bakınız: Hristos İliadis, Trakya Tehdit Altında,

haklarını savunan pek

Gizli Yazışmalar, Türkiye Stratejisi – Gizli Politikalar –

çok araştırmacı yazar

Azınlık Grupları, BAKEŞ Yayınları, Gümülcine 2020

bile belgelerde yazanla-

“Çev. Lale Alatlı”.)

ra inanmakta zorlandı.
Evet, balta vardı, amma ve lakin sapı? Arşiv belgeleri,
ormana giren baltanın sapının aslında ağacın kendinden
olduğunu ıspatlıyordu.

Bunun en bariz örneği “Yunan Müslümanlar Birliği”dir.
(Hafız Ali Reşat yönetimindeki, kendilerini muhafazakar
olarak tanımlayan, lakin, Balkanlarda din ve etnisitenin birlikteliğini dikkate almayan kuruluş.) Hafız Reşat
başkanlığındaki “Yunan Müslümanlar Birliği”, arşiv
kayıtlarına göre, bir duyuru yayınlamıştı. Birlik (Kıb-

Gerçeğin daima gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır.
Dünden bugüne değişen bir şey var mı? Baltanın sapı
yine ağaçtan değil mi? Bugün Batı Trakya Türk Azınlığı
“240 İmam Yasası” diye bir yasayla mücadele etmek
zorundaysa bunun müsebbibi kimdir?

İyi düşünmek, biraz arşiv karıştırmak yeterlidir aslında.

GERÇEKLER ÇOK GÜÇLÜDÜR, HELE DE BELGESİ
VARSA...

rıs konusunda, Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili yayınladığı
duyuruda, Rumlara karşı çıkarılan olayları kınıyordu ve
Türk Devletine muhalifliğini ilan ediyordu. Aynı zamanda
Yunan Devletine olan inancını ve Kıbrıs’ta Yunan menfa-
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Haber

Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde
restorasyon 5 yıl sonra nihayet başlayacak!
ABTTF Başkanı: “Yangının üzerinden geçen beş yıl

torluğu’nun Avrupa kıtasında inşa ettiği ilk cami olma

sonrasında camide restorasyon çalışmalarının niha-

özelliğini taşıyor. 2017’de çıkan yangında eşsiz ahşap

yet başlayacak olması karşısında elbette umutluyuz.
Proje bütçesinin çok büyük olması dolayısıyla restorasyonun Geri Ka-

çatısı tamamen tahrip olan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin restorasyonu Atina Ulusal Meçovio Teknik Üniversitesi tarafından taş duvarların restorasyonu ve çatısının
yeniden inşası için

zanım Fonu’na da-

yürütülen araştırma

hil edilmek zorunda

programı çerçevesin-

olduğunu belirten

de hazırlanan proje

Bakan’ın açıklaması bu önemli eserin
restorasyonunda

ile gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili olarak
Avrupa Batı Trakya

beş yıldır süre

Türk Federasyonu(A-

gelen ayıbı gösterir

BTTF) Başkanı Halit

niteliktedir.”
Yunanistan’ın Meriç İline Bağlı Dimetoka’daki tarihi
Çelebi Sultan Mehmet (Beyazıt) Camii, 22 Mart 2017
tarihinde çıkan yangın sonrasında nihayet restore edilecek. Batı Trakya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında
26 Haziran 2022’de camiyi ziyaret eden Kültür ve Spor
Bakanı Lina Mendoni, restorasyon çalışmalarının sonbaharda başlayacağını ve 2025 yılında tamamlanacağını
açıkladı.
Bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette incelemede bulunan
Mendoni, restorasyon için oluşturulan proje bütçesinin
çok büyük olduğunu belirterek restorasyon için tek çözüm
yolunun Kültür Bakanlığı’nın yönetimindeki Geri Kazanım
Fonu’na dahil edilmesi olduğunu söyledi. Mendoni, “Yıllar
sonra ilk kez bu anıtın düzgün bir şekilde restore edilecek olması dolayısıyla iyimser yaklaşıyoruz” dedi.
Dimetoka kent merkezinde bulunan 600 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii, Balkanlar ve Avrupa’daki en önemli
Türk-İslam eserlerinden biri olma ve Osmanlı İmparaRodop Rüzgârı - 6

Habip Oğlu, “Kültür
ve Spor Bakanı’nın
bölgemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Avrupa’daki en önemli kültürel ve mimari eserlerinden olan
Sultan Çelebi Mehmet Camii’ni ziyaret ederek yerinde
inceleme yapması olumludur. Yangının üzerinden geçen
beş yıl sonrasında camide restorasyon çalışmalarının
nihayet başlayacak olması karşısında elbette umutluyuz.
Proje bütçesinin çok büyük olması dolayısıyla restorasyonun Geri Kazanım Fonu’na dahil edilmek zorunda
olduğunu belirten Bakan’ın açıklaması bu önemli eserin
restorasyonunda beş yıldır süre gelen ayıbı gösterir niteliktedir. Zira ABTTF olarak Avrupa Konseyi nezdinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ve gönderdiğimiz mektuplarda camide çıkan yangının soruşturulması ve caminin
restorasyonu çalışmalarındaki aksaklıklara sürekli dikkat
çektik. Ortak kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden
biri olan altı asırlık caminin tadilatı için anavatanımızın
yardım tekliflerini de ülkemizin sürekli geri çevirdiğini biliyoruz. Umarız restorasyon, caminin orjinal yapısına uygun olarak gerçekleşir ve projede belirtildiği üzere umarız
restorasyon 2025 yılında tamamlanır. Batı Trakya Türk
toplumu temsilcileri olarak bizler de restorasyon sürecinin

Çelebi Sultan Mehmet Camii
Çelebi Sultan Mehmet ya da Beyazıt Camii öyle bir
cami ki gerek tarihi ve gerekse de mimari yapısı açısından eşi benzeri yoktur! 1420 yılında cami ibadete
açıldı ve tam 80 yıl sonra Amerika keşfedildi. Ulu mabet
İstanbul’un fethinden 33 yıl önce Müslümanların hizmetine sunuldu. Osmanlı’da “Mimar” kelimesi ilk defa bu
caminin yapımını üstlenen İvaz Paşa için kullanıldı.
1957 tarihli Cumhuriyet gazetesi yayınladığı bir haberde Dimetoka Kaymakamının caminin anahtarlarını zorla
alarak Yunanistan Ziraat Bankası’na buğday ambarı
olarak kiraya verildiğini yazmıştır.

1950’li yıllarda Çelebi Sultan Mehmet Camii

Yüksek Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi camiyi ziyaret etmiş,
buğday ambarı olarak kullanıldığını belirtmiş ve mimari
değerini şöyle yazmıştır1: “Mimari tarihimizdeki mevkii
müstesnadır. Çünkü bu cihetten, yüksek duvarlarla mahdut murabbaî büyük bir sathı yalnız dört ayağa müstenid
merkezi kubbeyle örtmek imkanlarını aramada ilk merhaleyi teşkil etmekte, diğer taraftan nisbetleri, pencere
ve kapıların cephelere yerleştirme tarzı yeni bir uslûbun
safahatını meydana koymaktadır. İnşâ tarihi olan 823
H. (1420 M.) de atılan bu adımların izi üzerinde zihin
yorularak, ma’şerî vicdanın derinliklerine sindirilerek bir

2005 yılında Çelebi Sultan Mehmet Camii

müddet tefekkür ve mütalâa edilmiş, bir taraftan alışılan
şekle uygun, tûlânî mihver üstünde çift kubbeli Bursa ve
Edirne Muradiye’leri 828 H. (1425 M.) ve 838 H. (1434
M.) de yapılmış ve ancak yirmi sene sonra bu cami’in
tesiri Ü. Şerefeli’de geniş mikyasta görülmüş ve bu inşa
tarzı kırk sene sonra Fatih Cami’inin yirmi altı metrelik
büyük kubbesine müncer olmuştur.
Müderris Abdurrahman Hibrî Efendi, Edirne Defterdarı
Bâdî efendi, Evliya Çelebi v.d. tarihçi, gezgin ve yazarlar
da Çelebi Sultan Mehmet Camii’nden bahsetmiştir.

2017 yılında yanan Çelebi Sultan Mehmet Camii
Rodop Rüzgârı - 7

Anma

Mehmet Hilmi, vefatının 91. yıldönümünde kabri başında anıldı
İskeçe Türk Birliği (İTB) kurucularından, Gazeteci - Öğ-

Hilmi, İTB’nin yanı sıra Gümülcine Türk Gençler Birli-

retmen Mehmet Hilmi 91. ölüm yıldönümünde İskeçe

ği’nin kuruluşuna öncülük eden ekibin arasında yer alan,

Aşağımahalle Mezarlığındaki kabri başında düzenle-

İskeçe’deki tütün işçilerinin örgütlenmesinde yer alan,

nen törenle anıldı. İskeçe Türk Birliği tarafından her yıl

işçi sendikası adına gazete çıkartan, Batı Trakya’daki ilk

düzenlenen anma törenine dernek yöneticileri ile azınlık

Türkçe gazeteyi çıkartan, aynı zamanda bir öğretmen

temsilcileri katıldı.

olarak Batı Trakya Türklerine üstün hizmetlerde bulunan
bir şahsiyet. Bu kısa
ömrüne hapis cezaları
ve sürgünleri sığdıran
büyük bir mücadele
inşadı. Kendisini bir kez
daha rahmetle, minnetle
anıyoruz. Mekanı cennet
olsun.” diye konuştu.
Daha sonra ise DEB
Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği

Anma törenine milletvekili Hüseyin Zetbek İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu v.d. katıldı.

Asbaşkanı Hasan Boşnak, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Der-

neği Başkanı Hüseyin Baltacı, İskeçe Müftülüğü Genel
Tören, İskeçe Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerinden

Sekreteri Mustafa Trampa ve İskeçe Milletvekili Hüseyin

Ersan Ömer’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı ve

Zeybek birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda

İskeçe Müftülüğü Genel Sekreteri Mustafa Trampa’nın

Mehmet Hilmi’nin Batı Trakya Türk Toplumuna yaptığı

yaptığı dua ile devam etti.

hizmetlere ve mücadeleci kişiliğine vurgu yapıldı.

Ardından, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,

Son olarak İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu

Mehmet Hilmi’nin hayatı ve kısa ömrü içerisinde yapmış

törene katılan herkese teşekkür etti.

olduğu değerli hizmetler hakkında bilgiler verdi. Ahmetoğlu, “Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ilk sivil toplum kuruluşu

Mehmet Hilmi için İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı’nda

İskeçe Türk Birliği’nin kurucularından olan Mehmet Hilmi

gerçekleştirilen anma törenine İskeçe Türk Birliği yö-

29 yıllık kısa hayatına çok önemli hizmetleri sığdırabil-

neticileri, Kadınlar Kolu yöneticileri, İTB eski başkanla-

miş önemli bir şahsiyet. Mehmet Hilmi, 91 yıldır İskeçe

rından Ahmet Kara ve Ahmet Kurt ile soydaşlar katıldı.

Türk Birliği yöneticileri tarafından kabri başında her yıl

28.06.2022

düzenli olarak anılan Batı Trakya’daki tek insan. Mehmet
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Anma

15 Temmuz şehitleri Gümülcine’de anıldı
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle

çıkarmamıza neden olan önemli bir milat oldu. Dini bir

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda anma etkin-

yapılanma olarak ortaya çıkan bir örgütün devlet yapısına

liği düzenlendi. Anma etkinliği 15 Temmuz Cuma günü

sızdığını ve 2016 yılına yaklaşıldığında bu ihanetin zirve-

sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Gündem gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz 2016
tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda yapılan
anma törenine Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri
katıldı.
Kovid-19 nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, maske ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınma-

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu.

sı da dikkat çekti.
sine çıkıldığını görmüş olduk. Türk insanının vatanlarına
karşı yapılan saldırı karşısında nasıl birlik halinde hareket ettiklerine şahit olduk. Bu da ders niteliğinde olan bir
diğer önemli nokta oldu. Halkımızın dini duygularının, saf,
temiz duygularının suistimal edildiği zaman ne kadar tehlikeli boyutlara
ulaşıldığını görmüş olduk. 15
Temmuz’da 251
vatandaş şehit
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif.

oldu. Mustafa
Cambaz da bu
şehitler arasında Batı Trakya

Anma etkinliği şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve

Türklerinin

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

payına düşen
kişi oldu. De-

İTB BAŞKANI OZAN AHMETOĞLU

mokrasi uğruna,
Türkiye aşkına

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu.

Etkinliğin ilk konuşmasını İskeçe Türk Birliği (İTB) Başka-

yollara dökülen

nı Ozan Ahmetoğlu yaptı. İTB Başkanı Ahmetoğlu, İskeçe

yüz binlerin, milyonların mücadelesinin unutulmayacağını

Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatı nedeniyle Batı Trakya

belirterek, tüm şehitleri bir kez daha rahmetle anıyor, aziz

Türklerine baş sağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin sadece anavatan

BAŞKONSOLOS MURAT ÖMEROĞLU

Türkiye için değil, geniş coğrafya için bir milat olduğunu
söyleyen İTB Başkanı, “15 Temmuz bir çok konuda ders

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da
Rodop Rüzgârı - 9

Açıklama
konuşmasına, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’ye
rahmet dileyerek başladı.
Ömeroğlu konuşmasında, “Uzun yıllar içerisinde Türk
Silahlı Kuvvetleri bünyesinde habis bir ur gibi çalışan
Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi darbe girişimiyle devirme teşebbüsünde bulunmuş, bu şekilde anayasal düzenimizi
ortadan kaldırarak, Türkiye’de radikal ve köktenci bir
rejim kurmaya çalışmıştır.
Türk demokrasisinin maruz kaldığı bu hain darbe

AZINLIK BASININDAN
İLHAN AHMET’İN
İTHAMLARINA KARŞI
ORTAK AÇIKLAMA

girişimine, milletimiz yek vücut olarak karşı durmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, cesur halkımız
bir tarih yazarak Türkiye Aşkına, darbe girişimine ‘dur’
demiştir.” ifadelerini kullandı.

Rodop PASOK - KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet’in, Gümülcine’den yayın yapan Hronos’a “Azınlığın iç işleri
konsolosların görevi değildir” açıklamalarıyla başlayan

Konuşmasında 15 Temmuz gecesi şehit düşen Batı

ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan

Trakyalı Mustafa Cambaz’a da değinen Başkonsolos,

ihracıyla devam eden süreçte azınlık basınına yönelik

“Hain darbe girişimi sırasında siz değerli soydaşlarımızın desteğini de yakından hissettik. Bu vesileyle, Tür-

ithamlarını hayret ve üzüntüyle izliyoruz.

kiye’nin demokrasisi uğruna darbe girişimine büyük bir
cesaretle karşı koyarken şehit düşen merhum Mustafa

İlhan Ahmet, Danışma Kurulundan ihraç edilmesinin

Cambaz’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Merhum

ardından yaptığı görüntülü açıklamada, bazı azınlık

Mustafa Cambaz, Batı Trakyalı soydaşlarımızın söz
konusu darbe girişimine karşı gösterdikleri direnci bir
sembolü olmuştur.” dedi.

gazetelerinin azınlık milletvekillerinin aleyhinde habercilik yaptığını iddia etti ve komplo olduğu imasında
bulunduğu bu tür yayınları “düpedüz yalan” olarak

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine yurt içinde ve dışında kararlılıkla devam ettiğini belirten Ömeroğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Terörle mücadelede, terör örgütleri

nitelendirdi.

arasında iyi – kötü ayrımı yapmadan hep birlikte mü-

Bununla yetinmeyen milletvekili İlhan Ahmet söz

cadele edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, bu haklı

konusu açıklamasından kısa bir süre sonra yeniden

mücadelemizde, dost ve müttefik ülkeler başta olmak

Hronos radyosuna konuştu ve azınlık basınını bir kez

üzere uluslararası toplumdan beklentimiz, yeni nesil
bir terör örgütü olan FETÖ’ye karşı iş birliğinin küresel

daha hedef aldı. Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolo-

çapta güçlendirilmesidir. Zira, terörün yalnızca kararlı ve

su aleyhindeki açıklamalarını sürdüren İlhan Ahmet,

ortak bir tutumla bertaraf edilebileceği açıktır.”

ismini vermediği üç azınlık gazetesinin Murat Ömeroğ-

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ İBRAHİM ŞERİF

lu’nun yönlendirmesiyle aleyhinde yazılar yayınladığı
iddiasında bulundu.

15 Temmuz şehitleri için duayı ise Batı Trakya Türk

PASOK - KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet, azınlık bası-

Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü

nına yönelik bu tür asılsız suçlamaları ne yazık ki ilk

İbrahim Şerif yaptı.
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kez dile getirmiyor.

“Proje”lere, “karalama kampanyaları”na, “entrikalara”,

Herkes yaptıklarından sorumludur. Sizin siyaset hayatı-

“operasyonlara” alet edildiğini, “gizli güçler” tarafından

nızda yaptıklarınızı da, bizim yazdıklarımızı da değerlen-

kullanıldığını iddia ettiği azınlık basını için daha önce

direcek olan halktır.

kullandığı “para vaat edilen” “talimatla iş yapan”, “milletin
derdinden haberi olmayan”, “üç beş kuruş para için” ha-

Bizler, nereden gelirse gelsin, her türlü suçlama ve yıprat-

ber yapan, “zavallı insanlar” ve “tetikçiler” tanımlamaları

ma çabalarına rağmen asli görevimize devam edeceğiz.

henüz hafızalardan silinmiş değil.
Önce Batı Trakya Türk azınlığı… Azınlığın sorunları,
Siyasi bürosundan gönderilen basın bültenlerini yayın-

hakları bizim için öncelikli olan. Hangi tarafta olduğumuz

ladığı zaman iyi, hoşuna gitmeyen haberler ve eleştiriler

aranıyorsa; biz azınlığımızın tarafında, yanındayız.

yer alınca kötü addedilen azınlık basınına yönelik bu
davranış şekli, milletvekilinin sürekli altını çizdiği “demok-

Türk azınlık basını olmanın omuzlarımıza yüklediği

ratik toplum” ve “demokratikleşme” söylemleriyle ne yazık

sorumlulukla hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz.

ki örtüşmüyor.

Bedeli neyse biz ödemeye hazırız.

BİRLİK

Biz, milletvekillerinin basın sözcüsü değiliz. Sizler nasıl ki
seçmenlerinize karşı sorumlusunuz, bizler de okuyucularımıza karşı sorumluyuz.

Bizim için önce gelen azınlıktır. Azınlığın gerçek menfaat-

BÜLTEN
CUMHURİYET

leri ve haklarıdır.

GÜNDEM
Sizin göreviniz siyaset yapmaksa, bizim görevimiz de
siyasilerin icraatlarını değerlendirmektir.

Bu asli görevimizi yerine getirirken hoşunuza gitmeyen

MİLLET
ÖĞRETMENİN SESİ

durumlarda bizi hasım olarak ilan etmeniz, hele hele bizi

OLAY

töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmanız hiç bir
şekilde kabul edilemez.

RODOP RÜZGARI
Algı operasyonu yapmakla suçladığınız, sizi haksız yere

ÜLKÜ

hedef aldığını iddia ettiğiniz basın, aslında bizzat ifade
ettiğiniz görüş ve düşünceleri tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Yayım tarihi: 30.06.2022
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Günlerin getirdikleri
ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim BALTALI

Kızarmış dondurma
Geçtiğimiz günlerde Velopulos adlı bir milletvekili Gü-

Haksız yere yapılan kamulaştırmalar hala yürekleri sızlat-

mülcine ziyareti esnasında yine atıp tuttu ve ele avuca

maktadır!

sığmayan bilinen ifadeleri ileri sürmeye devam etti.

19. Madde sayesinde niyet okuyup, 45 bin civarında
insanımızı vatandaşlıktan atan uygulama kalkmış olsa

Ona göre Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu içişle-

da, mağdur olan insanlar hakkında ne yazık ki hiçbir şey

rine karışmakta ve derhal kapatılmalıdır! Bunun karşılı-

yapılmamıştır.

ğında da Yunanistan’ın İzmir Konsolosluğu kapatılmalıdır.

Hep Trakya’nın kalkınmasından bahsedilmekte ve değişik

Peki Gümülcine Konsolosluğunun karşılığı İzmir Yunan

uygulamalarla geçici çözümler üretilmektedir. Oysa ger-

Konsolosluğu mudur? Daha önceleri bir çok fanatik ve

çek kalkınma bütün vatandaşların eşit haklardan fayda-

aşırı milliyetçi şahıs da Gümülcine’nin karşılığının Edirne

lanmasıyla olur. Bunun aksi düşünülemez.

olduğunu savunmuştu. Halbuki Gümülcine Başkonsolosluğunun karşılığı İstanbul Yunan Konsolosluğudur! Çünkü

Ne yazık ki Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi AB’nin en

iki tarafta da azınlıklar yaşamaktadır. Hem sonra Fener

geri kalmış bölgelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Rum Patrikhanesi de burada varlığını sürdürmektedir.

Ekonomik kriz, Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı, zorda

Yukarıdaki sebepler yüzünden, İstanbul Yunan Konsolos-

olan insanlarımızı daha da bataklığın içine sürüklemekte

luğunun kapatılmasını Yunanistan göze alamaz ve hatta

ve bölgemiz hızla boşalmaktadır. Avrupa ülkelerine son

düşünemez bile!

zamanlarda artan göç sonucunda demografik yapının
belediye ve milletvekili seçimlerine de yansıyabileceği

Bütün bu gerçekler ortadayken, modası geçmiş ve de

yorumları yapılmaktadır.

aşırı milliyetçi kesimlerin oylarına yönelik canlandırma
politikaları tutarsız ve günümüz dünya gerçekleriyle bağ-

Politikacılar Türklerin gerçek sorunlarına eğilmedikleri

daşmamaktadır.

sürece bölgemiz geri kalmaya devam edecektir.

Bütün bunlar söyleneceğine, Batı Trakya’da yaşayan

Kızarmış dondurma bilmem hiç yediniz mi? İçi buz gibi,

insanların eşit bir şekilde kalkınmasından bahsedilse çok

fakat dışı kızarmış hamur! Nasıl düşünürseniz düşünün,

çok tutarlı olurdu.

böyle bir şey olmaz, ikisi bir araya gelemez, diyenler
olabilir. Ama oluyor işte! Buz gibi dondurulmuş ve çözüm-

Yunanistan’da geçmişte Türk Azınlığa uygulanan poli-

den arındırılmış azınlık sorunlarını düşünün ve bunların

tikaların hatalı olduğunu ileri süren ve özür dileyen bir

üzerinin her zaman yeni eritme politikaları ile kaplandığı-

politikacı henüz ne yazık ki çıkmadı!

nı. Hamur kızartılınca içindeki de daha çabuk eriyecektir.

Müslüman Topraklarını Satın Alma Programı sayesinde
yapılan ayrımı hala unutmadık!
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Ne yazık ki ülkemiz Yunanistan derin dondurucuda tut- Devamı yan tarafta-

Kurban Bayramı
Bayramlar sosyal dayanışmayı, toplumda sevgi ve saygı

bayramlar biz Müslümanlar için sevinç günleri olması gerekir-

bağlarını kuvvetlendiren büyük ve manalı günlerdir. Bayramda

ken, üzülerek ifade edeyim ki İslam alemi olarak son zaman-

eş dost ve akrabalar mutlaka ziyaret edilmeli, arada dargınlık-

larda yaşadığımız acılar sebebiyle bayramları hep buruk bir

lar varsa bunlar unutularak barışılmalıdır. Kurban Bayramı bir

şekilde geçirmekteyiz. İslam ve Müslümanlar zorlu bir süreçten,

Arada bir...

sevinç günüdür, ancak son

ağır bir imtihandan geçmekte ve derin hüzünler yaşamaktadır-

zamanlarda İslam dünyasın-

lar. Azınlık olarak hem de İslam alemi olarak yaşadığımız tüm

da yaşananlardan ve müslü-

bu acılar Müslümanların birbirine daha çok kenetlenmesine

manlara yönelik saldırılardan

vesile olmalıdır.

dolayı Müslümanlar bayrama

Kurban Bayramı vesilesiyle hatırlatmak isterim ki hem azınlık

hüzünlü girmiş bulunuyor.

olarak hem de İslam alemi olarak yaşadığımız tüm bu acılar biz
Müslümanların birbirine daha çok kenetlenmesine, kardeşlik

Asım
ÇAVUŞOĞLU

Kurban Bayramı, barışın

hukukunun gereklerini yerine getirmede daha hassas olma-

esenliğin, birlik içinde duanın,

mıza vesile olmalıdır. Ancak bu zor günlerde hepimize düşen

yakarışın, statülerden arı-

büyük vazifeler vardır. Daha ağır bedeller ödememek için her

narak eşitlenmenin; kendini

türlü hile ve tuzağın farkında olmalı mümine yakışır bir şekilde

bilmenin, tefekkürün, tezek-

basiret ve feraseti elden bırakmamalıyız. Allah’ın yardımıyla

kürün, yenilenmenin, sabrın,

yaşadığımız acıların üstesinden gelecek, huzura ve şükrüne

nefislere terbiye etmenin,

yeniden kavuşacağız.

hiçbir canı incitmemenin,

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir.

yok etmemenin, çaresizliği

İnsan bu görevi yerine getirmekle yani kurban kesmekle Hz

gidermenin, yaşama bilincinin, kutlu yürüyüşün tarihe tanıklık
etmenin kutsal ve geçmişi idrak etmenin ,yoksula kimsesize,
çaresize yakınlaşmanın bayramıdır.
Kurban Bayramı Müslümanlara tahrik sahnesinde süreklilik

İbrahim gibi Allah’a ve onun emirlerine olan bağlılığını, gerektiğinde O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa hazır
olduğunu göstermiş olur. Bu itibarla bütün ibadetlerde olduğu
gibi, kurbanda da iyi niyet ve ihlas esastır.

kazandırır. Her yıl gelen Kurban Bayramı, bizlere, hem bayra-

Bu konuda peygamber efendimiz de, amellerin kıymetinin

mın sevincini hem de İslam’ın beş ibadetini hatırlatır. Kurban

ancak niyete göre olacağını kim ve neye niyet ederek bir işi

Bayramı bizleri Hz İbrahim Hz İsmail’in hayatına götürürken

yapmışsa, eline niyet ettiği şeyden başka bir şeyin geçmeyece-

diğer taraftan İslam tarihini hazreti Muhammed Mustafa’nın ör-

ğini bildirmişlerdir (Buhari, İmam, 41; Müslim, İmare 45)

nek hayatını ehli beyti ashab-ı kiramı hafızalarımızda canlandır-

Kurban, İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre vaciptir delili de:

mamıza vesile olur ve Müslümanlara tarih sahnesinde süreklilik
kazandırır. Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak bizi birbirimize

“Rabbim için namaz kıl ve kurban kes” (Kevser:2) ayetidir.

düşürmek, gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşi kırdırmak
için nice dahili ve harici oyunlar sergilenmektedir. Aslında

tuğu dondurmayı her dönem hamurla kaplamış, istediği
zaman ve istediği şekilde kızartmıştır!

Bizler Batı Trakya Türkleri olarak birlik ve beraberlik
içinde olduğumuz sürece, mücadele azmimizi yitirmedi-

Peki biz azınlık olarak bu hamurun içinde daha ne kadar

ğimiz; milli ve dini değerlerimize sahip çıkmaya devam

dayanabileceğiz? Eriyip yok mu olacağız? Yoksa yeni

ettiğimiz takdirde ayakta kalmaya devam edeceğiz.

politikalar üretip yeni demokratik mücadele yöntemleri

Yayın tarihi: 03.07.2022

mi geliştireceğiz?
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Spor

Kırkpınar’ın efsane pehlivanlarının ismi yıllar geçse de
Er Meydanı’nda yaşıyor
Rakipsiz Kel Aliço, Cihan Pehlivanı Koca Yusuf, Sultanın Aslanı Adalı Halil, Yenilmez Kurtdereli, kimi zaman

Minik güreşçilerin peşrevleri sonrası güreşe tutuşmala-

cazgırın manisinde kimi zaman bir pehlivanın kündesinde

rıyla başlayacak organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü

yaşatılıyor.

başpehlivanın seçileceği güreşlere kadar devam edecek.

Tarihi Kırkpınar’ın unutulmayan isimleri yıllar geçse de

İki binin üzerinde pehlivanın ter dökeceği dualı çayırda

namlarıyla efsanelerini geleceğe taşıyor.

kispeti giyen her güreşçi, isimleri hala saygıyla anılan
efsaneleri anarak güreşe tutuşacak.
Kırkpınar’daki asırlar önceki ruhla çayıra çıkan her
pehlivan efsaneleştirdiği
isimleri anarak yağlanıyor
ve rakibiyle güreşirken bir
gün kendisinin de Kel Aliço,
Koca Yusuf, Adalı Halil,
Kurtdereli gibi anılması hayaliyle el ense çekiyor.
Kırkpınar’ın yanı sıra
dünyadaki güreşleriyle de
efsaneleşmiş isimler şöyle:
Kel Aliço

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin efsaneleşen pehlivanları, kimi zaman Er Meydanı girişinde bir heykelle, kimi

1844 yılında Plevne’de doğdu. Deliorman bölgesinin sert

zaman bir cazgırın manisiyle, kimi zaman bir başpehliva-

havasıyla güçlenen Kel Aliço, Kırkpınar’da estirdiği hava

nın kündesiyle akıllara geliyor.

nedeniyle sarayın dikkatini çekti.

Cazgırın gür sesiyle “Üç yüz minareden ezan sesi midir

Sultan Abdülaziz’in pehlivanı Kavasoğlu İbrahim’e iyi bir

gelen, yoksa kırk davulun sesi mi? Yoksa Koca Yusuf

rakip bulunması amacıyla başlatılan çalışmayla saraya

mudur gelen? Sarayiçi Kırkpınar kaynıyor, Adalı mıdır

gitti, güreşteki mahareti sayesinde saray başpehlivanı

gelen? Hayde bre Aliço uyuyor musun? Kıran kırana

oldu. Kel Aliço, padişah Abdülazizle de güreşti.

güreşler var duymuyor musun?” diye tribünleri coşturarak
yad ettiği efsane isimler, namlarıyla adından söz ettirir-

Kırkpınar’da başpehlivanlığı 27 kez üst üste kimseye

ken, genç güreşçilere de rol model oluyor.

kaptırmadı. “Ustaların ustası” namıyla bilinen Kel Aliço,
Kırkpınar’da fenomen olan efsanelerin en ünlüsüdür.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 661. randevusu 1

İnatçılığı ve acımasızlığıyla bir namı da gaddar olan Kel

Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı’nda başlaya-

Aliço, el ense ve tırpan ustasıdır.

cak.
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Çırağı Koca Yusuf’un meydan okumasıyla son meydana

Güreşi bırakması sonrası Edirne Tütün İdaresi’nde müs-

çıkışında Kel Aliço’nun yaşı 70, çırağı Koca Yusuf’un yaşı

tahdemlik yapan Koca Yusuf 1927’de vefat etti.

ise 28’di. Yaşına rağmen uzun süre güreş tuttuğu çırağını
yendi. Koca Yusuf’un elini öpmesi ile güreşte jübilesini o

Kurtdereli Mehmet

gün yaptı.
Kurtdereli Mehmet, Osmanlı topraklarından olan şimdiSaçının azlığından dolayı “kel”, güreşteki sertliğinden

lerde Bulgaristan sınırlarındaki Tırnova’da 1872 yılında

“gaddar” olarak adınla Kel Aliço, 75 yaşında daha sonra

doğdu.

adı verilecek İpsala’nın Kel Aliço Pehlivan köyünde vefat
etti.

Adalı Halil ve Kara Osman’ı 1899 Kırkpınarı’nda yenerek başpehlivan oldu. Kurtdereli Mehmet, Avrupa’da da

Koca Yusuf

güreşti, dünya şampiyonu oldu.

Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Şumnu

Sultan 2. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşat’ın ma-

kasabasında 1857 yılında doğdu. Atadan güreşçi Yusuf

dalya ile ödüllendirdiği Kurtdereli, 1911 yılında Taksim

pehlivan, Dursun pehlivan ve Kel İsmail’den ilk güreş

Talimhane Güreşlerinde rahatsızlıklarına rağmen İngiliz,

eğitimini aldı.

Hollanda ve Macar güreşçileri yenerek “Cihan Şampiyonu” unvanını kazandı. Son güreşlerini bu yılda yapan

Kırkpınar’a ilk kez 1882 yılında katıldı. Namı arttıkça hem

Kurtdereli, kispetini Kabe’ye bir pehlivan aracılığıyla

Fransa hem de Amerika’da güreşlere davet edildi, orada

yollayıp er meydanlarından çekildi.

da meydanı rakiplerine dar eden Koca Yusuf, 1898’de
Amerika’daki güreşten dönerken bindiği geminin Sable

Güreşten sonra başhakemlikler yapan Kurtdereli’nin 1931

Adası’nda batması sonucu yaşamını yitirdi.

yılında Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatta “Güreşirken
bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini

“Türk gibi güçlü” sözü Koca Yusuf’un güreşlerini seyre-

korumak için her şeyi yapardım.” sözlerini okuyan Cum-

den Fransızların deyimleri arasına girdi.

huriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Kurtdereli’ye yazdığı övgü dolu mektup ve 1000 lira para

Adalı Halil

ödüllü zarfı kendisine Salih Bozok ve Kılıç Ali ile ulaştırdı.

Edirne’nin Adaiçi bölgesindeki Kilise köyünde 1866 yılın-

Kurtdereli, Büyük Önder Atatürk’ün mektubunu göz yaşla-

da doğan Adalı Halil, harman yerinde akranlarını yenerek

rıyla okur.

başladığı güreşinde önce köy düğün meydanlarında daha
sonra da Kırkpınar meydanında boy gösterdi.

Namlı bu pehlivanların dışında iri cüssesiyle anılan Filiz
Nurullah, Hergeleci İbrahim, Çolak Mümin Molla, Er Sul-

Kel Aliço’yla 5,5 saat yaptığı güreş, kendisine Aliço’nun

tan, Filibeli Kara Ahmet, Hançoğlu İbrahim, İpçi Hüseyin,

çırağı olmasında başarının kapısını araladı. Ondan öğ-

Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kavasoğlu İbrahim, Ka-

rendiği taktiklerle hem yurt içi hem yurt dışında meydanı

zıkçı Kara Bekir, Nakkaşlı Eyüp, Şamdancıbaşı Kara İbo

rakiplerine dar etti, 18 kez Kırkpınar Başpehlivanı oldu.

da hala güreş taktikleri ve kişilikleriyle güreş camiasında
konuşulan isimlerden.

“Sultanın Aslanı, Edirne Aslanı” unvanları yakıştırılan
Adalı Halil, Koca Yusuf’un estirdiği deniz aşırı namı

Yayın tarihi: 29.06.2022

devam ettirdi. Paris ve Viyana’daki namlı güreşlerinin
yanı sıra Şikago’da rakibinin kemiğini kırmasıyla daha da
ünlendi.
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Albüm
“POLİS - TRAKYAKENT”
Batı - Doğu Trakya Belediyeler Birliği Protokolü
imza töreni

2001 - Şapçı
YUNANİSTAN

Şapçı Belediye Başkanı
Dinos Haritopulos, Yorgo
Papandreou,
T.C. Devlet
Bakanı Yüksel
Yalova v.d.

Şapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopulos ve

Yorgo Papandreou, Osman Tabak

Tekirdağ Beleidye Başkanı Osman Tabak.

ve Haritopulos.
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İmza törenine
askeri ve emniyet teşkilatı
temsilcileri de
katıldı.

Yorgo Papandreu.
Törene Türkiye ve Yunanistan’dan folklor ekipleri de
katıldı.

Rodop Rüzgârı - 17

Konuk yazarlar

EDEBİYÂT, MUHÂCERET’İN
NESİ OLUR?

Ertuğrul KARAKUŞ
“Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular...
Mahzun hudutların ötesinden akan sular”
Yahya Kemal Beyatlı

Nedir muhâceret edebiyâtı?
Göç, terk, ayrılık, hicran, hicret, muhâcir, muhâceret…
Aynı mânâ dâiresinin akrabâ kelimeleri… Bu her bir

“Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,

kelime için yüzlerce şiir, roman, hikâye, deneme, tiyatro
eseri yazılmış… Kimi zaman “muhâceretin içinde yanan”,

Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını”

kimi zaman da muhâcir olmasa da, “hicretin yangınını
kalbinde duyan” yazmış bu eserleri… Kimi zaman “yedi

Vatan, bedelsiz alınmamıştır… Muhâceret edebiyâtının

ceddi Balkan topraklarında kök salan”, kimi zaman da

bu ilk safhasında “fetih, fâtih, şehit, gâzi, şehâdet, muhâ-

Anadolu’da doğsa da, “yedi ceddi her bahar Balkan top-

rebe, sefer, zafer, muzaffer…”gibi kavramlar girer eserle-

raklarına koşan” okumuş bu eserleri… Aynı derdin şerîki

rin içerisine. Meselâ Mehmet Samih Fethi’nin “Rumeli’nin

olan “muharrir” ve “kârî” mezc olunca doğmuş muhâceret

Fethi” adlı romanında, gencecik yaşında Dimetoka,

edebiyatı…

Sofya, Edirne, Gelibolu’da “krallar avlayan bir Türk” olan
kahraman Sevindik de kaleden kaleye, gazâdan gazâya,

Muhâceret edebiyâtının muhtevâsı ise kapsamlıdır:

fetihten fethe koşar… Bu “evlâd-ı fâtihân”, Mehmed Fuad
Köprülü’nün hissedip yazdığınca;

Vatan/yurt tutulan yer, vatan/yurt tutuş hâtıraları, muhâceret sebepleri, hicretin yönü, muhâcirler, hicret yolu,

“Söğüt dallarında hasta serçeler

muhâceret hâtıraları, geride kalanlar ve muhâceretin ta
kendisi…

Eski akın destanını heceler.

Muhâceret de muhâceret edebiyâtı da, “vatan/yurt tutulan

Tuna ağlıyormuş bazı geceler;

yer-vatan/yurt tutuş hâtıraları” ile başlar: Yahya Kemal’in;“En fakir bir millet, en çorak bir toprak olan vata-

Göğsünde kefensiz şehitler varmış.”

nını, en zengin, münbit ve güzel bir toprakla mübâdele
edemez. Çünkü insan ve vatan yekvücutturlar. Bu nazari-

Ancak “vatan/yurt tutulan yer-vatan/yurt tutuş hâtıraları”nı

yeye tabâen Türk vatanı, Türk milletinin vücududur.” diye

sadece bu kavramlar karşılamaz. Yani sadece gazâ ile

hülâsa ettiği vatan, evvelâ yurt edinilir. Fetih duyguları

vatan, vatan olmaz! Burada, “medeniyet, îmar, mîmâr,

hâkimdir muharririn/şâirin hissiyatına…

mîmârî, imâret, imârethâne, şehir, adâlet…” gibi kavram-
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lar vatanlaşma sürecinin tabiî unsuru olurlar. Fethedilen

Türkçe ayırmak yasak, solunu ve sağını

yerin îmar edilme süreci de muhâceret edebiyatının
konusu olur. Önce Fatih’in vakfiyesinden bir beyit dikkati

Sofrada ekmeğini Türkçe dilmeyeceksin,

çeker:
Türkçe yaşamayacak, Türkçe ölmeyeceksin.”
“Hüner bir şehr bünyâd etmektir
Kuzey Makedonya’nın Raptişte beldesinde doğan ve
Reâyâ kalbin âbad etmektir”

hâlen İtalya’da yaşamakta olan şair Yaser Halim, K. Makedonya’da Türklerin üç dil arasında kalışını bir şiirinde

Hüner, kılıç çalıp bir yeri almak değildir, şehir îmar eyle-

şöyle anlatmaktadır:

mektir. Ama öyle bir şehir olacak ki, o şehirde yaşayan
tüm insanların kalbi o şehirde inşa ettiğiniz eserlerle âbad

“Eziyetlerle yırtılır hırkamız, goncalar sararak bağrımızı.

olacak… Ve Necip Fazıl’ın;
At süreriz göklere, Şar dağından savurarak bayrağımızı.
“Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
Üsküp’ten kanat çırpar, hor gönlümüzün uçuşan kuşları
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?”
Bizler öksüz kalmış bu yurdun, üç dil konuşan çocukları.”
dizesi de bu îmar faaliyetlerine göndermede bulunur. Çil
çil kubbeler… Yahya Kemal’in “Üsküp’ün en mübârek

Üç dil konuşabilir olmanız da durdurmaz çoğu zaman

tepesi” diye tavsif ettiği Sultan Murat Cami/Saat Kulesi

hicreti, “öksüzlüğü” hissediyorsanız damarlarınızda…

Tepesi’ndeki 500 yıllık Yeni Mektep’ten saatlerce izlediği
“firuze kubbeler”… Câmilerin, hamamların, bedestenlerin,

Fahri Kaya; “Lamba Yanık Kaldı”, “İkindi Güneşi”, “Topra-

imâretlerin buram buram insana hizmet ve medeniyet

ğın Hikâyesi”, “Mezarlık”, “Çok Kırılmıştı”, “Asıl Güçlükler

kokan kubbeleri…

Sonradan Başladı”, “Günün Birinde Oraya Uğrarsan” adlı
eserlerinde anlatır, Makedonya topraklarında Osmanlı/

Muhâceret edebiyâtı’nın ikinci basamağı da “muhâceret

Türk hâkimiyeti sonrasında garip kalan insanların muhâ-

sebepleri”dir. Muhâceretin gerçekleşmesi için sebepler

ceret sebeplerini…

anlatılır şiirlerde, hikâyelerde, romanlarda… Artık yeni
kavramlar girer muhâceret edebiyatına: “eziyet, öksüzlük,

Bulgaristan’dan yüzbinlerce Türk’ün göçüyle sonuçlanan

acı, yasak, hak, haksızlık…”

kimliksizleştirme sürecinde bir zulümhâneye dönen “Belen Adası”, Mehmet Türker’in edebî üslûbuyla da dikkat

Muhâceret sebeplerini en tesirli şekilde ifade eden Bulga-

çeken hâtıralarına yansıdığı gibi Ömer Osman’ın şiirine

ristan Türk edebiyatı şairlerinden Ömer Osman Erendo-

şöyle akseder:

ruk, “yasak” kavramını kârîye neredeyse iliklerine kadar
hissettirecek “alışılmamış bağdaştırmalar” kullanır:

“Ufuklardan inen akşamlar ölü

“Türkçe söylemek yasak, Türkçe yürümek yasak

Kavaklar bir öykü fısıldar sessiz

Türkçe işitmek yasak, Türkçe bakmak dünyaya

Burada binlerce ceset gömülü

Türkçe sevinmeyecek, Türkçe gülmeyeceksin

Belene bir mezar mı esrarengiz?”

Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin.

Makedonya bölgesinde ise Osmanlı Devleti’nin son
yılları, Makedonya bölgesinin Osmanlı’dan kopuş süreci,

Türkçe bağlamak yasak ayakkabı bağını

Necati Cumalı’nın “Makedonya 1900” ve bol ödüllü “Viran
Dağlar” eserlerinde Balkanlar’ın “son Osmanlı/Türk Beyi”
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Zülfikâr Bey’in etkileyici sergüzeşti üzerinden anlatılır.

medeniyet göstergesi tarihî eserler, geride kalan fîrûze
kubbeler ve geride kalan koca bir tarih…

Muhâceret edebiyâtı’nın üçüncü basamağı da bizzat
“hicret yolu ve muhâceret hâtıraları”dır. Bazı eserlerde

Tüm hüznü, tüm acısı, tüm hasreti, tüm isyanı, tüm göz-

süreç, en ince ayrıntısına kadar anlatılır. “Hüzün” tüm

yaşı, tüm çaresizliği, tüm bedbahtlığı ve her şeye rağmen

göç yolcuğunun hâkim temasıdır… Şiirler, hâtıra yazıları,

tüm mağrûriyeti ve tüm umudu ile, fetih ve medeniyet gün-

hikâyeler, romanlar…

lerinin hâtıralarıyla avunan, geride kalan insanlar… Batı
Trakya’nın ödüllü usta edîbi Rahmi Ali’nin “efrâdını câmi

Ethem Baymak “Rumeli’den Yola Çıktık/ Çin’e Vardık/

ağyârını mâni” bir şekilde tarif ettiği “azınlık” durumuna

Göçebe” adlı şiirinde adeta Türk milletinin Çin sınırından

düşmüş insanlar:

Adriyatik’e uzanan muhaceretine telmihte bulunur.
“Azınlık
“Yol kıvrak/ yol uzak
Hudutta bir yolcu
Yol yokuş/ yol iniş
Asmalık’ta istimlâk edilen bir tarla
Yoldaş/ bu ne telaş
Yeni Cami’ye giren bir cemaattir.
Yolcu yolunda/ minik karınca
Azınlık yasak dağ bölgesinde
Amaç aynı/ yol aynı
Soy aynı/ boy aynı…
Göç atları eğri büğrü…

Yürekleri salt coşkuyla dolu
Keder dolu gözlerdir
Azınlık

Rumeli’den yola çıktık
Çin’e vardık
Göçebe…”

Yarısı kopmuş bir minare
Almanya’da bir işçi
İzmir’den Ege’ye bakan bir gelin
Ve Rumeli türküleri dinleyen ninemdir.

Mehmet Türker; son dönem Bulgaristan Türkleri muhâceretinin neredeyse tamamına şâhitlik etmiş bir muharrir
olarak “Vatan Yasak Özgürlük Uzak” adlı eserinde muhâceret sürecini, evveli ve âhiri ile anlatır…
Ömer Osman Erendoruk’un tesirli eserlerinden “İçimizdeki İnci Taneciği”nde de, mankurtlaşma süreci sayılabilecek bir süreçten başlayarak zorlu bir muhâceret süreci
anlatılır. Zaman, 1980’lerin ortalarıdır…
Ve “kalanlar”… Muhâceret edebiyâtı’nın dördüncü basamağı da “kalanlar”dır. Geride kalan insanlar, geride kalan
vatan, geride kalan hâtıralar, geride kalan haklar, geride
kalan gökyüzü, geride kalan mezar taşları, geride kalan
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Azınlık
Her şeyden habersiz gülümseyen Neslihan
Ve geleceğine ağlayan Emine’dir.
Azınlık
Tütün tarlalarında yıpranan
Anlamsız bir toplum değil çocuğum
Kendisiyle büyüyen bir düşüncedir.”
(Devam edecek)
Bu yazı Millî Mecmûa’nın Mart - Nisan 2022
sayısında yayınlanmıştır.

Haber

Cemaat vakıflarında 9 yıl aradan sonra seçim yapılacak!
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy’dan

cemaatlerimizin amacına uygun

Cemaat Vakıfları Seçim Yönetme-

şekilde yönetilebilir olmalarını

liği değerlendirmesi:

önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelik üzerinde çok çalışılmış,

- “Vakıflar Genel Müdürlüğü

konunun tüm paydaşlarıyla fikir

olarak cemaatlerimizin amacına

teatisinde bulunarak hazırlanmış-

uygun şekilde yönetilebilir olmala-

tır.” ifadesine yer verdi.

rını önemsiyoruz. Dolayısıyla bu
yönetmelik üzerinde çok çalışıl-

Ersoy, yönetmelikteki seçim çev-

mış, konunun tüm paydaşlarıyla

resi düzenlemesine yönelik eleşti-

fikir teatisinde bulunarak hazırlan-

rileri anımsatarak, şunları kaydetti:

mıştır”
“Yönetmelikte, ‘Seçim çevresi
cemaat vakfının bulunduğu ildir.

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel
Müdürü Burhan Ersoy, Cemaat Vakıfları Seçim Yönet-

İstanbul ili için seçim çevresinin belirlenmesinde, millet-

meliği’ne ilişkin “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak cema-

vekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınır.’

atlerimizin amacına uygun şekilde yönetilebilir olmalarını

hükmü yer almaktadır. Biz sadece İstanbul’da bulunan

önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelik üzerinde çok

cemaat vakıfları ile değil, Hatay’da, Mardin’de, Diyar-

çalışılmış, konunun tüm paydaşlarıyla fikir teatisinde bu-

bakır’da bulunan kanaat önderlerimizle de görüşmeler

lunarak hazırlanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

yaptık. Fikir ve önerilerini aldık. Yönetmelikte bulunan
tüm maddeler üzerinde titizlikle çalıştık.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Cemaat Vakıfları Seçim
Yönetmeliği’nin gayrimüslim cemaat vakıflarının liderleri

Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye Ermeniler

ve kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler, ortak alınan

Patriği II. Sahag Maşalyan ve Rum Vakıfları Derneği

kararlar üzerine şekillendiğini belirtti.

Temsilcisi Yeorgios Papalyaris bizzat ve yazı ile teşekkürlerini iletmişlerdir. Ben de bu vesileyle cemaat vakıf-

167 cemaat vakfının seçim yapabilmesinin önünü açan

larımız adına konunun takipçisi olan Sayın Cumhurbaş-

yönetmelikle ilgili geri dönüşlerin genel olarak olumlu ol-

kanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Cemaat Vakfı

duğunu belirten Ersoy, eleştirel bakılan kısımların ise yine

Seçim Yönetmeliği’nin ve bu yönetmelik izniyle yapılacak

cemaat önderleriyle görüşmeler neticesinde yönetmelikte

seçimlerin tüm Rum, Ermeni, Süryani, Musevi, Keldani,

yer aldığını ifade etti.

Bulgar, Gürcü ve Maruni kardeşlerimize hayırlı olmasını
temenni ediyorum.”

Türkiye’de 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani,

Yayın tarihi: 7.07.2022

3 Keldani, 2 Bulgar, 1 Gürcü ve 1 Maruni cemaat vakfı bulunduğunu aktaran Ersoy, “Tüm bu cemaatlerimiz
yaklaşık 9 yıldır seçim yapamıyordu. Çıkarılan yönetmeliği çoğunluk memnuniyetle karşılarken az bir grup ise
eleştirel yaklaşabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak
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KInama - Açıklama

AZINLIK TEMSİLCİLERİ ve SİYASETÇİLERİNDEN ORTAK KINAMA - AÇIKLAMA
KINAMA-AÇIKLAMA
12 Temmuz 2022
Son dönemde bölgemizdeki bir internet sitesi ve bu

Bu çerçevede, aşağıda imzası olan bizler, bölgemizde

sitenin yazarlarından birinin, bölgemizdeki siyasetçi, yerel

yaşayan insanlara zarardan başka bir şey vermeyen,

yönetici kurum-kuruluş temsilcileri ve özel şahıslara karşı

aksine halk arasında bölücülüğü ve kutuplaşmayı teşvik

saldırgan, hatta hakarete varan yazılar kaleme aldığına

eden, ülkemizin komşu ülkelerle ilişkilerini bozan ve böl-

şahit olmaktayız.

gemizdeki siyasetçiler, yerel yöneticiler ve özel şahıslar
hakkında yalan haber yapmayı bir marifet sayan, yaptı-

Sözkonusu ısmarlama “yazılarda”, normal gazetecilik

ğı en büyük hizmetin karanlık odakların emellerini icra

faaliyetiyle sağlanmadığı belli olan, bazı şahsi bilgiler yer

etmek olan sözkonusu site ve yazarını en sert şekilde

almakta, gerçekle ilgisi olmayan olaylara yer verilmek-

kınar, bölgemizin iyiliği için savcılık da dahil olmak üzere

te ve itibar suikastı yapılmaktadır. Bu yöntem, Albaylar

tüm ilgili makamları basın yoluyla işlenen bu suçlar karşı-

Cuntası dönemindeki uygulamaları hatırlatmaktadır. 1974

sında görevlerini yapmaya davet ederiz.

yılından sonra ülkemizin demokrasiye geçtiğine inanmıştık. Maalesef bölgemizdeki bazı kafaların hala cunta

1-

Çiğdem Asafoğlu - DEB Partisi Başkanı

dönemine takılıp kaldığını, ülkemizin demokrasinin beşiği

2-

Hüseyin Zeybek – Siriza İskeçe Milletvekili

sayılmasına rağmen, bölgemizdeki demokrasi anlayışının

3-

Burhan Baran – Kinal-Pasok İskeçe Milletvekili

halen beşikte kaldığını üzüntüyle görüyoruz.

4-

Rıdvan Ahmet – Kozlukebir Belediye Başkanı

5-

Rıdvan Delihüseyin – Mustafçova Belediye Başkanı

6-

Mustafa Ali Çavuş – DEB Partisi Eski Başkanı

7-

Hüseyin Baltacı – BTAYTD Başkanı

8-

Aydın Ahmet – BTTÖB Başkanı

9-

Pervin Hayrullah – Bakeş Genel Müdürü

Belli başlı bazı kişilerin koltuklarını koruyabilmeleri için,
demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren genç siyasetçilerimizin, yerel yöneticilerimizin, kurum ve kuruluş
temsilcilerimizin hakarete varan yalanlar ve iftiralar eşliğinde itibarsızlaştırılmaya çalışılması kabul edilemez.
Sözkonusu yazar, kaleme aldığı yalan, hakaret ve iftira-

10- Ozan Ahmetoğlu – İTB Başkanı
11- Sedat Hasan – GTGB Başkanı
12- Özgür Ferhat – Siriza MYK Üyesi –
Rodop Milletvekili Adayı

larla bölgemizdeki birlik ve beraberliğe zarar vermekte,

13- Özcan Mehmet – Yassıköy Belediyesi Meclis Üyesi

halk arasında huzursuzluk yarattığı gibi, bölgemizin

14- Caner İmam - Yassıköy Belediyesi Meclis Üyesi

itibarını Yunanistan çapında da ayaklar altına almaktadır.

15- Erdem Hüseyin – Kozlukebir Belediyesi Ana Muhale-

Bu gibi yazıların, bizden çok, savunmak istediği kişilere

fet Listesi Başkanı

zarar verdiğini, bu kişilerin halk nezdindeki itibarını daha

16- Ridvan Molla İsa – Gümülcine Belediyesi

da düşürdüğünü idrak edememesinin ise yazarın siyasi
ve sosyal öngörüsünün çapını en iyi şekilde gözler önüne

Meclis Üyesi
17- Ahmet Kara – Encümenler Birliği Başkanı

serdiğini düşünmekteyiz.
Yayın tarihi: 12.07.2022
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Yakın tarih

Yunan Parlamentosunda Görev Yapmış Batı Trakya Türk Milletvekilleri*

HAFIZ YAŞAR (Mehmetoğlu)
Memetoğlu Memet Yaşar
Dönem
1. 17.11.1974-22.10.1977
2. 18.10.1981-07.05.1985
Parti
Merkez Brk.-Yeni Kvt. (EK-ND)
Yeni Demokrasi (ND)
Hafız Yaşar, 1977 seçimleri öncesinde Mehrikoz köyünde seçmenlerine hitap ederken.

Hafız Yaşar, 370 1920 yılında Gümülcine’de dünyaya

ise son Şeyhülislam, Mustafa Sabri Efendi’dir. Daha

gelmiştir. Babası Mehmet Efendi, Gümülcine’nin Bal-

1919 yılında tohumları atılmaya başlanan Batı Trakya

kan kolundandır ve daha sonra Gümülcine’ye gelerek

Türk Toplumu içindeki ikilik ise artık inkılâpçı ve mu-

Mastanlı Mahallesine yerleşmiştir. Muhafazakar du-

hafazakar olarak derin bir ayrımın içine iyice girmiştir.

ruşuyla bilinen Hafiz Yaşar; gazetecilik, öğretmenlik,

Hafız Yaşar da, daha medrese de öğren-

cemaat reisliği ve milletvekilliği yapmıştır. 1974 siyasi

ci olduğu yıllarda içinde bulunduğu muhafazakâr

değişiminden

kitlenin en çalışkan neferlerinden biri olarak toplumda

sonra Sabahaddin Galip ile birlikte ve 1981 seçimle-

sivrilen biri olmuştur.

ri sonrası ise Ahmet Mehmet ile birlikte Batı Trakya

Hafız Yaşar ve bir grup muhafazakâr arkadaşı ön-

Türkleri adına Yunan Parlamentosu’nda iki dönem

derliğinde 1948 yılında Gümülcine’de İntibah-ı İslam

Rodop Bölgesi milletvekilliği yapmıştır.

Cemiyeti kurulmuştur. Dini olmaktan çok siyasi faali-

Hafız Yaşar, Gümülcine Medresesinden mezun olunca

yetler yürüten bu cemiyet vasıtasıyla Hafız Yaşar ve

öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 1952/1953 yılla-

arkadaşları 1948 ile 1950 yılları arasında Gümülci-

rında görevli olduğu Karacaoğlan Köyü ilkokulundaki

ne’de dört tane yeni okul açmışlardır (Yenice Mahalle

görevini öğrencilerine; “ben artık siyasete atılıyorum

Okulu, Mastanlı Okulu, Şehreküstü Okulu ve Osma-

çocuklar, Allaha ısmarladık”

niye Okulu). Bu okulların eğitimini ise mevcut Yunan

deyip bırakmış ve bu noktadan sonra ömrü boyunca

yönetiminin desteğini alarak tamamen Arap harfleri

Batı Trakya Türk siyasetinde var olmuştur.

ile yapılandırmışlardır. Bu doğrultuda Suudi Arabistan

Bilindiği gibi 1922 sonrası Türkiye’de devrimler hayat

ve Mısır’dan Arap harfleri getirerek oluşturdukları bir

bulmaya başlayınca bu devrimlere muhalif çok sayıda

matbaada, açtıkları okullara ders kitapları basmışlar

kişi Batı Trakya’ya iltica etmiştir. Bunların en önemlisi

ve Latin harfler deposu gibi olduğu söylenmektedir.
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Yine muhafazakar kitlenin fikirlerini dile getiren “SE-

başına getirilen kişi ise Hafız Yaşar’dır. Cunta idaresi

BAT” gazetesi, 31 Ocak 1957 tarihinde Hafız Yaşar

1974 yılından sonraYunan siyasi hayatından çekilmiş

tarafından çıkarılmaya başlanmış ve yayın hayatını 16

ve ülke yeniden demokrasiyi inşa etmeye başlamıştır.

Aralık 1974 yılına kadar sürdürmüştür.

Ancak azınlık bu siyasi değişimden faydalanamamış-

Hafiz Yaşar adını ilk kez 1958 yılında politik arenada

tır. Demokrasi Yunanistanda tekrar tesis edilmişse de

görüyoruz. Inkilâpçı kanat ile ilk kez PADE (llerici Çift-

yönetim azınlığın gasp edilen demokratik ve özerk

çi Demokratik Birliği) listesinden milletvekili adayı ola-

haklarını geri vermeye yanaşmamıştır. Hafız Yaşar da

rak halkın huzuruna çıkmıştır. 11 Mayıs 1958 tarihinde

cuntanın atamasıyla geldiği vakıflar idaresi başkanlı-

yapılan bu seçimlerde 1.737 oy alan ve seçilemeyen

ğını, iki dönem milletvekili seçildiği halde 1989 yılına

Hafiz Yaşar o tarihten sonra, 1985 seçimlerine kadar

kadar sürdürmüştür.

tüm milletvekili seçimlerinde aday olmuştur. Hafız

İşte bu yüzden Hafız Yaşar ismi Batı Trakya Türk

Yaşar’ın ikinci adaylığı 29 Ekim 1961 tarihindeki genel

toplumunun inkılâpçı ve özgürlükcü kanadı tarafından

seçimlerde olmuş ve Merkez Birliği partisinden, Hasan

çok tepki çekmiştir. Kendisine sorulduğunda ve istifası

Hatipoğlu ile aynı listede girdiği bu seçimlerden de

isten-

2.598 oyla eli boş dönmüştür. 3 Kasım 1963 tarihin-

diğinde ise; cunta ile ekonomik ve içtimai vaziyeti

deki genel seçimlerde ise oylarını 4.289’a çıkardıysa

bozulan vakıfların eski düzenine getirilmeden ken-

da aday olduğu Markezinis’nin İlerici/ Terakkiperver

disinin bu görevden ayrılamayacağını söylemiştir.

Partisi bu seçimlerde %3.73 oy oranıyla meclise

Diğer yandan, vakıf malları hukuksuz bir şekilde talan

sadece iki milletvekili sokabilmiş Hafız Yaşar yine

edilmek istenirken, Hafız Yaşar bugüne ulaşmış birçok

meclise girememiştir. 16 Şubat 1964 yılında gerçekle-

azınlık mülkünü (Cemaat Pasajı ve Kayalı Medresesi

şen milletvekili seçimlerinde ise Sabahaddin Galip ile

Öğrenci Yurdu vs.) eli güçsüz olmasına rağmen tadilat

birlikte Merkez Birliği listesinde yer almış, 3.610 oy ile

ettirerek azınlığa bırakmıştır. Hafız Yaşar’ın arzuladığı

seçilememiştir.

vakıf mülkünün nizamı ise bugüne kadar sağlanama-

1967 yılına gelindiğinde Yunan siyasi hayatı Albay-

mıştır. Hatta vaziyet öyle bir hal alacaktır ki vakıf yö-

lar Cuntası ile kesintiye uğramış ve cunta idaresi

netimi müftüye bağlanacaktır. 1989 yılına gelindiğinde

ülkedeki tüm demokratik müesseseleri dağıtıp kendi

toplumun istifa baskılarından iyice bunalmış olan

iradesiyle atamalar yapmaya başlamıştır. Hafiz Ya-

Hafız Yaşar’a yıkıcı darbe ise bugün hala acısı

şar’ın hayatındaki kırılma noktası da işte bu darbe ile

duyulan Yunan yönetiminin yaralayıcı bir eylemi ta-

olmuştur. Cunta idaresi, her türlü ulusal ve uluslarara-

rafından indirilmiştir. Batı Trakya Müslüman Türkleri

sı hukuku umursamayarak azınlığın özerk kurumlarına

için manevi değeri çok büyük olan 600 yıllık Poş-Poş

da doğrudan müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale-

(Postubos)

lerden biri de azınlığın can damarı vakıflar veya yerel

Tekkesi bir sabah iş makineleri tarafından yıkılmış-

dildeki söylemiyle Cemaat idaresine yönelik olmuştur.

tır ve cemaat başkanı olan Hafız Yaşar bu acı olayı

Cunta, azınlığın seçtiği yönetimi bu kurumun başın-

tekkenin çatısından çıkan kerestelerin yakacak olarak

dan alarak kendi dikte ettiği yeni yönetimi cemaatin

Idadiye oku-

başına tayin etmiştir. Bu tayinle cemaat yönetiminin

lunun bahçesine konulması üzerine okulun müdürü
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tarafından kendisine iletilince öğrenmiştir. İşte bu son

“Siyasi Değişimden Günümüze

damla olur ve cemaat idaresini tekrar nizama soka-

Görev Yapmış Milletvekilleri” listesinde ise: 18 Ekim

madan, 7

1981 ile 07 Mayıs 1985 tarihleri arasında, Yeni De-

Ağustos 1989 tarihinde Hafız Yaşar cemaat başkanlı-

mokrasi partisinden, Rodop milletvekili olarak, Meme-

ğından istifa eder. Bu durum kendisinde ağır bir kahra

toğlu Memet

sebep olmuştur ve istifasından üç yıl sonra da vefat

Yaşar ismiyle kayıtlıdır,

etmiştir.
Hafız Yaşar tüm eleştirilere rağmen iki defa Batı

Hafız Yaşar akciğer kanseri sebebiyle geçirdiği ame-

Trakya Türkleri adına mecliste görev almıştır. Cun-

liyat akabinde 3 Kasım 1992 tarihinde vefat etmiş ve

ta sonrası, 17 Kasım 1974’te yapılan ilk demokratik

Mastanlı Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir. Rιdvan

seçimlerde Mer-

Mehmet adlarında iki oğlu olmuştur. Ölümünün ardın-

kez Birliği - Yeni Kuvvetler listesinden, uzun yıllar

dan Ibram Onsunoğlu 32 seri makale kaleme alarak

karşı saflarda çarpıştığı Sabahaddin Galip ile birlikte

Trakya’nın Sesi gazetesinde bunları yayınlamıştır.

seçilmiştir. Uzun yıllar karşı karşıya kalmış azınlığın

Hafiz Yaşar’ın ona söylediği şu söz belki de kendi

bu iki önemli

yaşamının ortaya koymuştur.

siması muhalefet milletvekilleri olarak birlikte çalışma-

“Islam’ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü ve em-

yı başarmışlardır. Hatta seçildikleri partinin başkanı

rettiği cemiyet düzeni, Batı medeniyetinin demok-

Mavros, mecliste gerçekleşen bir toplantı sonrası

rasisinden ve senin savunduğun sosyalizmden

diğer vekillerin kendisini sıkıştırmaları sonucu “bu ikisi

üstündür”

benim partimden tesadüfen seçilen kişilerdir” demiştir.
Hafız Yaşar’ın karşısında yer alan diğer önemli siyasi

* Hatip, Özer,

rakibi Hasan Hatipoğlu’yla ise ölünceye kadar ortak

Yunan Parlamento-

bir zeminde buluşamadıkları bilinir. 18 Ekim 1981 yı-

sunda

lında yapılan milletvekili seçimlerinde 7.000 oy alarak

Görev Yapmış Batı

ikinci defa seçildiğinde ise Hafız Yaşar, Yeni Demok-

Trakya Türk Millet-

rasi partisinden yine muhalefet milletvekili olmuştur.

vekilleri, Aralık 2015,

O dönem azınlığın diğer milletvekili ise iktidar PASOK

BAKEŞ Yayınları: 33,

partisinden Ahmet Mehmettir.

Yunanistan,
ISBN: 978-618-

Bu dönemde de iki milletvekili birlikte çalışabilmiş-

82365-1-6

lerdir. Hafiz Yaşar, Yunan Parlamentosu, 1929-1974
Senatör ve Milletvekili Kayıtları defterinde 675 kayıt
numarası ile bir dönem, Merkez Birliği - Yeni Kuvvetler partisinden, Rodop milletvekili olarak işlenmiştir.
1920 doğumlu, baba adı Mehmet ve gazeteci olarak
Memet Oğlu Yaşar ismiyle ve Yunan Parlamentosu,
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Konuk yazarlar

ANNELER GÜNÜNDE BİR ANNENİN
MEKTUBU - 3*
Tevfik HÜSEYİNOĞLU
Emekli lise öğretmeni
... “Atalar bunu, her işin zamanında yapılmasını anlat-

Aceminin biri de katıla katıla güldükten sonra:

mak için söylemişler,” dedim. “Zamanında yapılmayan

“Zeynep Teyze’nin kalem tutmasını görmek isterdim,

kuralları ifade ederler. Ancak, bütün kuralların istisnaları

bana gülenlerin arasından yanıma geldi

işler bir daha yapılmaz, dememişler ya! Atasözleri genel

Komşumuz Terzi Osman ‘in gelini (Selâmi’nin karısı),

olduğunu da unutmamak gerekir. Ayrıca insan ne ağaçtır,

yüksek sesle beni destekledi:yüksek

takdirde, her zaman her işi yapamasa bile, becerebilece-

“Zeynep Abla’yı kutluyorum ve bu kesin kararının gücü-

ği ne de kuştur. Insan insandır ve niyet edip karar verdiği

nü, annelik duygularından aldığını biliyorum.” dedi.

pek çok işler vardır. Okuyup yazmayı öğrenmek yapa-

“Ben dört yıl Almanya’da kaldım. Zeynep Abla’nın yaşla-

mayacağımız bir iş midir? Bana yardım edecek bir insan

rında kadın komşularımız vardı. Onlar da savaşlı yılların

bulabilirsem ben bu işe girişeceğim. Hamdolsun, elim

çocuklarıydı, okula gidememişler, okuyamamışlardı.

ayağım tutuyor, gözlerim de görüyor.”

Ancak, kitabın en büyük arkadaş olduğu gerçeğini gör-

Caminin bahçesindeki kadınlar etrafıma toplanmışlardı,

müşler, okuyup yazmayı, okul sonrası çağlarında öğren-

sokağa çıkanlar da durmuşlar, bize bakıyorlardı. Hatırı-

mişler.

nı saydığım yakın komşularımızdan birisi, alay edicibir

Ben Almanya’da; torunları yaşındaki gençlerle üniver-

tavırla bana:

siteye devam eden yetmişini aşkın emeklileri gözümle

“Sen okumayı yazmayı öğreneceksin ha! Gözlerimle
görsem inanmam. Kalem tütün iğnesine benzemez, yazı

gördüm.
Avrupalılar için bunlar normal karşılanıyor da, Zeynep

yazmak ise tütün dizmeye hiç benzemez Zeynep Abla”-

Abla’nın okuyup yazma öğrenmeye niyet etmesi neden

dedi.

tuhaf karşılanıyor? Ayıp sayılacak bir iş yapmak istermiş

“Ben benzeteceğim, dedim ve yumruğumu yanımdaki

gibi neden gülüyorsunuz ve alay ediyorsunuz? Yaşlı baş-

sergene vurdum, ama o kadar hız ile vurduğumu anlaya-

lı insanların okuyup yazmayı öğrenmek için seferber ol-

mamıştım. Sergendeki bütün ibrikler sallandı, biri deyere

duklarını televizyonlarda görmediniz mi? Televizyonlarda

düştü ve kırıldı.

gördüklerimiz, radyo ve camide dinlediklerimiz bize pratik

Gülüşmeler, kahkahalar birbirine karıştı. Başörtüsü-

bir yarar sağlamayacaksa dinlememizin ne kıymeti var?

nün ucuyla yüzünü yellemeye çalışırken, kirli yakasının

Biraz önce hocamızın da söylediği gibi, okuyup yazmayı

göründüğünü farketmeyen budalanın biri, ben korkulacak

öğrenmek sandığımız kadar zor bir iş değildir. Örneğin,

bir insanmışım gibi iki adım geriye çekilerek:

biz kadınlar yüzlerce gıda maddesinin isimlerini biliriz.

“Kadın aklını aldırmış! Belinin kamburuyla kâtip olmaya
kalkışmış, bu ne böyle!” dedi.
Yanıt vermedim, yüzüne bile bakmadım. Yanıt verilecek
bir insan olmadığı sözlerinden ve duruşundan belliydi.

Bunlardan bir kaçını düzenli bir şekilde bir araya getirdiğimiz zaman ihtiyaçlarımıza ve ve zevklerimize göre
yemekler yapabiliyoruz. Yazı yazabilmek için yüzlerce çeşidi bilmek gerekmez. Harfleri oluşturan yirmi dokuz ses
işaretini öğrenip ihtiyaca göre sıralayabilmek yazıyazmak
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demektir. Bunun da, altı aylık bir çalışmadan sonra, sala-

fethetmişti. Caminin bahçesinden çıkarken, güven verici

ta yapmak ve pilâv pişirmek kadar kolaylaştığını rahatlık-

bir kararlılıkla:

la söyleyebiliriz. Zeynep Abla dağlarla güreşmeye niyet

“Zeynep Abla,” dedi. “Nasip olursa bayramdan sonra

etmemiştir, yapabileceği bir işe niyet etmiştir. Bir işe edip

başlıyoruz. Oğlum ilkokul dördüncü sınıfa geçti. Eylülde

karar vermek o işin yarısını yapmak demektir.

kızım da ortaokula başlıyor. Çocuklarımla nasıl olsa meş-

Zeynep Abla’nın bu cesareti beni çok duygulandır-

gul oluyorum. Evde çalışma odamız ve kitaplarımız var.

dı. Onun söylediği kararlılıkla size ben de söylüyorum.

Kapım açık, her gün öğleden sonra kendi evin gibi evime

Kendisine okuyup yazmayı ben öğreteceğim. Allah nasip

geleceksin. Yapacağımız çalışmalarda, kalemle tütün

ederse Zeynep Abla’ya, gelecek yıl anneler gününde

iğnesi arasındaki küçük farkı göreceksin, tütün yaprakla-

Avustralya’daki oğluna mektup yazmak zevkini ben tattı-

rıyla harflerin arasındaki benzerliği öğreneceksin.’

racağım.
Kalabalığın arasında orta yaşlı bir kadın, burnuna

Aynur Hanım artık sıradan bir komşum değildi, evlâdımdı, hocamdı. Aynur Hanım’ın kızı küçük Öznur da

konan sineği eliyle kovduktan sonra, heyecanlı bir şekilde

benim torunumdu, sınıf arkadaşımdı. Öznur ortaokulda

yanındakine:

öğretmenine benden bahsetmiş, “benim yetmiş yaşında

“Breh!” dedi. “Gencin dili çözüldü, ne de çok bilirmiş!

bir

Böylesi insana kitabı tersinden okumayı bile öğretir. Ki-

arkadaşım var, evde beraber ders çalışıyoruz,” demiş.

min nesiymiş bu acaba?”

Öğretmen Turgut Bey çalışma odamıza geldi, elimi öptü

İki eliyle belini tutan, şişmanca yaşlı bir kadın yanit
verdi:
“Terzi Osman’ın küçük gelini. Bir köyden almışlardı
bunu. Çok akıllı bir genç. Mahallenin çocukları ona, Aynur

ve çalışmalarımızı candan kutladı. Haftada bir çalışma
odamıza geldi, derslerimizi takip etti, bize yol gösterdi.
Allah razı olsun o da yardımlarını esirgemedi.
Kışın uzun gecelerinde kelimeleri hecelere, heceleri

Anne, derler. Çocukların her derdiyle ilgilenir, derslerine

harflere ayırdık, harflerin yerlerini değiştirdik yeni hece-

yardım eder. Liseyi bitirdiği yıl babası ölmüşüniversiteye

ler oluşturduk. Çeşit çeşit kelimeler yazdık ve kelimeleri

gidememiş. Bak neler var dünyada. Bilir bilmez konuşu-

sıraladık; eğlenceli cümleler kurduk. Yaptığım her yanlış

ruz, köylü parçası, deyip geçeriz. Köylerde ne kasabalılar

bana bir doğruyu öğretti, çalışmakla geçirdiğim her gün

var, kasabalarda da bizim gibi ne köylüler var!”

önümü aydınlattı ve gözlerimdeki cehalet perdesi kalktı.

Omuz omuza vermiş iki yaşlı kadın sakin sakin konuşuyordu. Birinin diğerine şöyle dediği kulağıma geldi:
“Zeynep’in de üstüne yoktur ha! Onun gençliğini bir

Küçük hikâye kitapları ve cep ilmihalleri okudum, okumayı geliştrdim ve kıymetli bilgiler öğrendim. Deneme
mektup örnekleri yazdım, hatalarım düzeltildikçe doğru

görseydin sen. Düğünlerde, bayramlarda en iyi o giyinirdi

yazmayı öğrendim. Doğru yazdıkça da size yaklaşığımı

ve herkes düşüncelerine kıymet verirdi. Çok anlayışlıdır

hissettim ve hayatımın en zevkli kışını geçirdim.

ve beceriklidir. Gelinlerin çeyizleri serilirken her incelik
ona sorulurdu, neyin nereye yakışacağını hep o söylerdi. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Konuşması

Geçen hafta Aynur Hanım bana, hedefe ulaştığımızın
müjdesini verdi.
“Zeynep Abla,” dedi: “Anneler günü yaklaşıyor. Artık

da pek güzeldir, ağzından bal akar. Okuyup yazmayı da

bana göstermeden, kontrol ettirmeden oğluna ve torunla-

öğrenirse, oğluna mektup değil, padişaha arzuhal bile

rına mektup yazabilirsin. Onlara benden bahsetmesen iyi

yazar...”

olur. Okuyup yazmayı Turgut Bey’den öğrendiğini yazar-

Bunları duyunca rahatladım. Içimden, beni takdir edenler de varmış, dedim.
Melek kadar sevimli Aynur Hanım’ın bana gösterdiği
yakınlık gözlerimi yaşartmıştı, söylediği sözler gönlümü

sın. Bir insanlık görevi olarak size yaptığım bu yardımın
beni övmek vesilesi yapılmasını istemem.“
Ben ise, bu asil ruhlu insandan size bu kadarcık bahsetmekten kendimi alamadım oğlum.
Rodop Rüzgârı -27

Sevgili Yavrum,

kollarımın arasına atıldın ve boynumas sarıldın. İşte

Bu gayretimle cehalet zincirini kırışımın mutluluğu seni

oğlum kucaklaştık, seni bağrıma basıyorum, göz yaşların

doğurmam kadar büyük oldu. Biliyorsun evlâdım, ço-

göğsüme dökülüyor, benim göz yaşlarım da saçlarını

cuklarına iyi bir gelecek hazırlamak, onları hayırlı birer

ıslatıyor. Bize doğru başka koşanlar da var, başka bir

insan olarak yetiştirmek için Avustralya’ya gitmenize itiraz

anne yaklaşıyor bize! Torunlarımın annesi, gelinim. O da

etmemiştim, hasretliğin acısını göz yaşlarımın ardında

üstümüze yumuluyor, bizimle birleşiyor. Dizlerime sarı-

gizlemeye çalışmıştım. Ne kadar uzaklara gittiğinizi öğ-

lanlar var, “baba anne!” diye sesler işitiyorum, torunlarım!

rendiğim zaman bile artan acılarımı gizlemiştim, kimseye

Egiliyorum, onları da öpüyorum. Birbirimize kenetlenmiş

söylememiştim. Gün gelir de yine kavuşacağımızdan

kollar gevşiyor, hıçkırıklar kesiliyor, buğulu gözlerimizle

ümidimi kesmemiştim. Yıllardır başkalarına yazdırdığım

birbirimizi , görebiliyoruz. Tebessümler gülmeye dönüştü,

mektuplarla size hiçbir duygumu ulaştıramayışım bana

işte beraberiz bir aradayız.

büyük azap veriyordu. Sokak başlarında el ağzından din-

Gözbebeğim Yavrum,

lediğim mektuplarınız, beni size yaklaştırmıyordu. Çünkü

Başkalarına ömür boyu kölelik bile yapsaydım bir cüm-

bir annenin duygularını başkalarının kalemi yazmıyordu,

lesini yazdıramayacağım bu mektubu beş günde yaz-

evlâdından beklediklerini başkalarının dili söylemiyordu.

dım. Sizden karşılık alıncaya kadar ben sizin yanınızda

Canım Evládım,

olacağım. Mektubunuzu aldığım zaman da siz burada,

Anneler Günü’nde tekrar tekrar okuyacağını bildiğim

baba ocağında, benim yanımda olacaksınız. Artık ruh

bu satırlar, bundan öncekilerine benzemiyor değil mi?

dünyamızın sonsuzluğunda hep beraberiz. Bu sebeple

Elbette benzemiyor. Bu anda ben, kelimelerin çizdiği dar

size selâm yazmıyorum. Yalnız selám yazmak istediğim

çemberi aşmış, sonsuzluğun içinde istediğim gibi hare-

başka insanlar var. Anneler Günü’nde bütün dünyadaki

ket ediyorum, sizin yanınızda bulunuyorum. Aramızdaki

anneleri saygıyla selamlıyorum. Kelimeleri sıralayıp, kalp-

kıtaların ve okyanusların hiçbir önemi yok! Önemli olan

leriyle gurbetteki yavruları arasında mutluluk köprüleri

ruh ların buluşması, kucaklaşmasıdır.

kuramayan anneleri de cehalet perdesini yırtmaya davet

Sevgi paketlenip posta dışında yaşanan bir ruh halidir.

ediyorum.

Kâğıt üstüne sıraladığım bu kelimeler, aramızdaki sevginin yıldırım hızıyla gidip geldiği kıtalar arası bir köprüdür,

Bedenen kucaklaşmak ümidini yitirmeyen,

yalnız bir araçtır. Özellikle anne kalbinde abideleşen
sevgiyi kelimelerin kıskacına sıkıştırmaya çalışmak an-

ANNEN

lamsızdır, haksızlıktır.

(Son)

Zaman ve mekânla sınırlı olan vücudum bu anda kuzey
yarıkürede olabilir, ama maddi varlığımda annelik duygularımı yaşatan ruhum güney yarıkürede, sizin уаnınızdadır. İşte sen karşımdasın! Çocukluğundan beri özenerek
taradığım dalgalı siyah saçların hiç ağarmamış, hiç
dökülmemiş. Gözlerin, kara kaşların değişmemiş, daima
gülümseyen sevimli yüzün hiç solmamış. Varsın yaşın
kırkbeş olsun, yılların önemi yok. Benim için sen, zaman
aşındıramadığı taptaze duran bir varlıksın. Aynı canlılıkve aynı tazelikle hep karşımdasın. İşte, beni görünce
heyecanlandın, kollarını açtın, bana doğru koşuyorsun.
Hıçkırıklar boğazımda düğümlendi, “yavrum!” diyorum,
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* Hüseyinoğlu, Tevfik,Melek Borcu, Roman, 2001,
Gümülcin, Batı Trakya
Türk Öğüretmenler Birliği
yayını.

ÇOCUKLAR İÇİN VERİMLİ OKUL TATİLİ NASIL OLMALI
Çocukların iple çektiği yaz tatili tembellik yaparak geçirme

sağlanması gerekiyor. Tatilde genel dönem tekrarı, oku-

anlamına gelmemeli. Anne ve babalara’da bu konuda

ma ve yazma ödevleri, çocuk edebiyatından eserler,

büyük iş düşüyor. Çocuklarınızın yaş grubuna göre tatili

enstrüman çalma kursları, spor etkinliklerinin bulundu-

Çocuğa dair
her şey

Nuran Mustafa
Uzm. Okul Öncesi
Öğretmeni.

nasıl verimli geçirebilir.

ğu yaz okulları gibi aktiviteler yararlı olacaktır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM

ERGENLİK DÖNEMİ

3-6 yaş arasındaki çocukları

Artık yetişkinliğe adımın atıldığı 11-18 yaş arası dö-

kapsayan bu dönemde kreş-

neminde yaz tatillerinin verimli geçirilmesi çok daha

ler ve anaokulları eğitimi ve

önemli bir hal alabiliyor. Bu dönemdeki çocuklarınızı,

öğretimi yönlendiren kurumlar-

yaz tatili programlarına ortak edin ve onların da fikrine

dır. Çocukların paylaşmaya ve

yer verin. Bunun yanı sıra düzenli bir ders ve okuma

yavaş yavaş okul hayatına ısın-

programı hazırlayın. Fakat bu hazırlığı okul dönemin-

maya başladığı dönemde, yaz

deki gibi çok sıkı olacak şekilde yapmayın. Çocuğunu-

tatili bazı gelişmeleri kesintiye

zun arkadaş grubu ile bireysel zaman geçirmesine izin

uğratabilir. Buna izin verme-

verin. Yabancı dil kursları, yaz okulları, yurt içi ve yurt
dışındaki eğitim kampları yaz tatilinin verimli geçirilme-

mek için çocuğunuzun kreş veya anaokulunda öğrendiği

sini sağlayacaktır. Meslek seçimi konusunda bilgi sahibi

bilgileri tekrar etmesini sağlayabilirsiniz. Tatil döneminde

olabileceği fuarlar, seminerler, stajlar da verimli bir tatil

çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmeye yönelik oyunlar

için seçilebilir.

oynayın. Sembolik de olsa harfleri ve sayıları tanımasını
sağlayın. Çocuğunuzun motor becerilerinin gelişmesi için
dışarıda zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Eğitsel oyunlar
da yaz tatilinde uygulanmalı. Doktorculuk, öğretmencilik
gibi canlandırma oyunları ile çocuğunuzun ilgi alanlarını
belirlemesine yardımcı olun.

OKUL ÇAĞI

7-11 yaş arasındaki çocuklar okulun eğitim ve öğretim
sürecinde etkin rol aldığı dönemlerdir. Gelecekteki kişilik
ve mesleki gelişimin tohumlarının atıldığı bu çağda, yaz
tatilini verimli geçirmek için kitap okuma alışkanlıklarının
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Haber

İskeçe Müftüsü

Ahmet Mete,
muhteşem bir

törenle toprağa
verildi!
14 Haziran 2022 günü vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet

cılara teşekkür ettiğini belirten İskeçe Müftü Yardımcısı

Mete, İskeçe’de düzenlenen on binlerin katıldığı muhte-

Ahmet Hraloğlu,”Ömrünü Müslüman – Türk davasına

şem bir törenle toprağa verildi.

adamış İskeçe Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’yi kaybetmenin derin

Mete için ilk

üzüntüsü

tören yaşadığı

içerisindeyiz.

evde yapıldı.

Hepimizin

Burada topla-

başı sağol-

nan soydaş-

sun” görüş-

lardan helallik

lerini ifade

alındı. Tören

etti. Hraloğlu

daha sonra da

son olarak

15 yıl görev

da Müftü Me-

yaptığı İskeçe

te’nin hayat

Müftülüğünde

hikayesini

devam etti.

anlattı.

Daha sonra da
“BENİM

din adamlarının öncülüğün-

Mete, din adamları tarafından omuzlarda taşındı.

CANIMI
UZAKTAN

de tekbir sesleriyle İskeçe Şehir Meydanı, Gümülcine Caddesi takip

GELEN TAŞLAR ACITMIYOR, AMA YAKINDAN GELEN

edilerek İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı’na götürüldü.

TAŞLAR CANIMI ACITIYOR.”

Ahmet Mete’nin ailesi ve arkadaşları adına tüm katılım-

Tüm katılımcılara teşekkür eden Batı Trakya Türk Azın-
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lığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü

Ahmet Mete kardeşimiz müftü olarak seçildi. Ben bu

İbrahim Şerif, “Müftülüklere tayinler başladığı zaman,

sefer onun ağabeyi oldum ve İskeçe’deki seçimden sonra

1990 yılında bu aziz milletin oylarıyla O İskeçe’ye ben de

Gümülcine Türk Gençler Birliğinde kendisine bir tören

Gümülcine’ye seçilmiş müftü olarak halkımızın hizmetine

yaptık. O gün de Danışma Kurulu başkanıydım. Kendisine cüppe giydirdim, sarığını
taktım. Sarığı taktığım zaman
bana şunu dedi: “Hocam, çok
ağır yükün altına girdiğimi
biliyorum. Aga’nın arkasından
İskeçe’de müftülük yapmak
çok zor, bu sarığı artık çıkarmayacağım” dedi.
Gerçekten de kendisiyle 15 yıl
omuz omuza mücadele ettik.
Üzüldüğümüz günler oldu,
sevindiğimiz günler oldu ve
dertleştiğimiz günler oldu.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ‘un yanı sıra T.C. Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu v.d. sevenleri katıldı.

Bana ettiği şikayet şu oldu:
“Benim canımı uzaktan gelen
taşlar acıtmıyor, ama yakın-

başladık. Rahmetli Aga’yla 10 yıl beraber koşturduk. O

dan gelen taşlar canımı acıtıyor.” Görüşlerine yer verdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif günün anlamını belirten
bir konuşma yaptı.

Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu Mete’nin hayaını anlattı.

gün ben Aga’nın küçüğüydüm. Kendisine hocam diye
hitap ediyordum. 2007 yılında aramızdan ayrıldı. Daha

BİZ, BURADAKİ KARDEŞLERİMİZİN UZUN ZAMAN

sonra da İskeçe’de bir bayram gibi yaptığımız seçimle

ÖNCE YAPILMIŞ ANLAŞMALAR ALTINDA OLAN
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HAKLARINI, HUKUKLARINI TAKİP EDİYORUZ.

konularda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Hatta Türkiye’deki
bazı vatandaşlarımıza da mütekabiliyet esası üzerinden

Bir dava adamını kaybettiklerini, herkese başsağlığı

bir hukuk geliştirebiliyoruz. Bir T.C. olarak bütün vatan-

dilediklerini ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip

daşlarımıza birinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyoruz.

Erdoğan’ın selamlarını ilettiğini belirten TBMM Başka-

Anayasamıza göre, uluslararası anlaşmalara göre bir

nı Prof. Dr. Mustafa

ülke vatandaşının

Şentop, “Burada

hak ettiği neyse;

yaşayan Müslüman –

dinine, etnik köke-

Türk kardeşlerimizin

nine ve inancına

çok kıymetli olduğunu

bakmadan dikkat

ifade etmek isterim.

gösteriyoruz. Aynı

Hocamız da burada-

şeyi burada yaşa-

ki kardeşlerimizden

yan soydaşlarımız

birisiydi. Bizim için çok

ve kardeşlerimiz

kıymetli ve değerliydi.

için de istiyoruz. Bi-

Müftülük yaptığı 15 yıl

zim tercih ettiğimiz

süre içerisinde devam-

yol budur.’’

lı temas halinde olduk.
Geldiğinde her sefer

Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop temsil etti.

Yapılan konuşmalardan sonra

beraber olduk. Trakya Üniv. Hastanesinde kendisini ziyaret etmiştim. Pazar

Müftü Mete’nin cenaze namazı T.C. Diyanet İşleri Baş-

günü de bayram münasebetiyle bayramlaşmıştık…

kanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Tören defin
işleminden sonra tamamlandı.

Biz, Türkiye olarak sizlerin durumunu yakından takip ediyoruz. Burada olan bitenlerden de haberdarız. Biz, bura-

Törene; TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, BBP

daki kardeşlerimizin uzun zaman önce yapılmış anlaşma-

Başkanı Mustafa Destici, T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof.

lar altında olan haklarını, hukuklarını takip ediyoruz. Bu

Dr. Ali Erbaş, CHP G. Başkan Yardımcısı Faik Öztrak,
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Hakan Çavuşoğlu, MHP Grup Başkanvekili
Muhammed Levent Bülbül, T.C. Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, T.C. Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Haci,
K. Makedonya’dan din adamları, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Mustafçova
Beleidye Başkanı Rıdvan Deli Hüseyin, İskeçe milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin

Mete’nin cenaze namazını Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş kıldırdı.
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Zeybek, Azınlık dernek başkanları ile onbinlerce soydaş katıldı.

