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İbrahim 

BALTALI24. Yıl.    378. Yazı.

2002’den 2003 yılına

İnsan hayatından bir yıl daha geçmek üzere. Daha 

çok acılarla anılacak bu yılın etkileri hiç şüphesi 2023 

yılına da sarkacaktır. Dünya belli ki önümüzdeki 

yıl da savaşlarla, çevre felaketleriyle ve insan hak ve 

özgürlüklerinde yapılan ihlallerle anılacak.

Son yıllarda salgın hastalık nedeniyle insanların 

psikolojileri de etkilendi. İnsanlar içine kapandı ve evden 

dışarı çıkmaz oldular. Öyle ki en büyük köylerimizde 

dahi kahvehanelerde birkaç kişi bulmak artık çok zor. 

Pandemiye bir de hayat pahalılığı eklenince durum daha 

da vahim hale geldi.

Peki bütün bunların arasında Batı Trakya Türkleri 

ne durumda? Hiç şüphesiz dünyanın yaşadığı bu 

olumsuzluklardan, AB’nin en geri kamış bölgesinde 

yaşayan insanlar da etkilendi ve bu olumsuz durum tüm 

hızıyla devam ediyor. Bütün bunların sonucunda Batı 

Trakya Türkleri yaşadığı kadim toprakları terk etmeye 

ve şanslarını Avrupa ülkelerinde aramaya devam 

ediyorlar. Dolayısıyla Batı Trakya artık eskisi gibi değil. 

Nereye baksan insanlar ah çekmeye ve feryat etmeye 

devam ediyorlar. Sonuçta, bölgemizdeki Türk nüfusunun 

azalması, önümüzdeki seçimlerde sürpriz sonuçları da 

getirebileceği yapılan değerlendirmeler arasında.

Bütün bu olumsuzluklardan hiç şüphesiz azınlık basını 

da etkilenmektedir. Ekonomik krizin pençesinde olan Batı 

Trakya’da Türkçe yayın yapan gazete, dergi ve radyolar 

üzerinde kara bulutlar kenetlenmeye devam ediyor. 

Durum böyle olunca bazı gazeteler ne yazık ki yılda bir 

defa ve bazıları 2-3 ayda bir defaya yayınlarını çekmiş 

durumdalar. Dergiler için de durum bundan farklı değil. 

Kapanmaya yüz tutan basın organları çareyi elektronik 

yayıncılıkta aramaktadırlar. Peki  son durum çözüm mü? 

Bize göre  çözüm değildir. Bugün  örneğin internette on 

yıl önceki bir  yazıyı aramaya kalksanız ya hiç ulaşamaz, 

ya da eksik bir kısmına ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla 

internet basınının yanında, daha çok güvenilir olan yazılı 

basın da paralel olarak gitmelidir. Çünkü hep söylendiği 

gibi basın toplumların hafızasıdır.

Son yıllarda ne yazık ki herkes elektronik ortamda 

gazetecilik yaptığını zannetmektedir. Yakın bir gelecekte 

gazeteler çoğalsa da bu gazetecilerin artması anlamına 

gelmeyecektir. 

Unutmayalım ki, Batı Trakya Türk Azınlığı sorunlarının 

dünyaya duyurulması basınla olmaktadır. Basının yok 

olması bu tolumun kör, topal ve de en vahim olanı 

güdülür hale gelmesine yol açacaktır. Bu da azınlığın 

sonu anlamına gelmektedir.
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2022 YILI BÖYLE GEÇTİ

Yayım hayatımızın 23’ncü yılını tüm çaresizliklere, 
pandemiye ve ekonomik krizlere rağmen 
eksiksiz tamamlayarak 12’nci sayımızı da 

okuyucumuza sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

2022, Batı Trakya’da Türkçe yayım yapan yazılı basın 
için çok zor bir yıldı. Pandeminin getirdiği yıkım henüz 
bitmemişken Ukrayna – Rusya arasındaki savaşın etkileri 
de insanların üzerine çökmeye başladı. Devlet pandemi 
başlangıcında ulusal ve yerel basına ekonomik destek 
sağlarken, Türk basınını görmezlikten geldi. Devamında 
da  diğer işletmeler gibi görülmeye başlandı. Bu sebeple 
Türk basını çaresizlikler içinde kıvranmaya başladı. Bazı 
gazeteler kapanmama adına 
yılda tek bir sayı yayımlarken, 
bazıları da bürolarını kapatma 
yoluna gitti.

Batı Trakya’daki Türk basını 
henüz kurumsallaşmadığından 
tek kişiye dayanmaktadır. 
Dolayısıyla krizlerden 
etkilenme de çok daha çabuk 
hissedilmektedir. 

Bütün bu olumsuz koşullara rağmen şunu da unutmamak 
gerekir: Zor ve sıkıntılı dönemlerde ayakta kalabilenler ve 
yaşayabilenler başarılıdır. 

Her şeye rağmen çok kısıtlı şartlarda bu yıl da 12 
sayımızı tamamladık. Eylül ayında bir şiir kitabımız 
yayımlandı. Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi’nin 3. Cilt 
çalışmaları devam ediyor. 1941-1944 Bulgar İşgal Yılları 
kitabımız da basıma hazır hale getirilmiştir.

Batı Trakya’daki Türkçe yazılı basın Türk azınlığın 
hafızasıdır ve kalıcı olanıdır. Yarınlarda; kör, topal 
ve geçmişini bilmeyen tüfeyli bir toplum  görmek 
istemiyorsak Türkçe basının yaşatılması yönünde ne 
gerekiyorsa yapılmalıdır. 

Hayaller gerçek olur mu?

Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan’da uygulanan 

ESPA 2021-2027 Programı çerçevesinde Doğu 

Makedonya-Trakya bölgesine 640 milyon 

avroluk bir harcama yapılacağı vurgulandı.

Toplantının Türk Azınlık için en ilgi çekici tarafı ise bölge 

eğitiminden sorumlu Meri Kosmidu’nun değerlendirmesi 

oldu. Kosmidu, “Okul binaları enerji yönünden 

iyileştirilmeli ve yeni binaların inşa edilmesi konusunda 

yöntemler bulunmalı. Bölge Genel Sekreterliği ile işbirliği 

yapılmalı” görüşlerine yer verdi. Bu bizim için gerçekten 

heyecan verici bir değerlendirmeydi. Demek ki, nihayet 

azınlık insanının feryadı devletin kulağına kadar gitmiş. 

Kosmidu, her ne kadar azınlık çocukları için yeni bir okul 

binası inşa edeceğiz, demese de biz bunu en azından 

azınlık insanı için de olabileceği şeklinde anladık.

Yıllardan bu yana azınlık insanının yeni okul binasına 

kulaklarını tıkayan devlet belki de artık harekete geçme 

zamanının geldiğinin farkına varmıştır. 

Bilindiği gibi İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi çok sağlıksız 

koşullarda, tabiri caizse çocuklar “Balık istifi” gibi dizilerek 

eğitime devam etmektedir. Çocuklar okula sığmamakta 

ve geçici çözümler de öğrencileri, öğretmenleri ve 

velileri  zora sokmaktadır. AB ülkesi Yunanistan’da bina 

yetersizliğinden vardiyalı eğitimin yürütülmesi kabul 

edilemez. Bu durumdan öğrenciler, öğretmenler ve veliler 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu arada Yunanistan’da 

vardiyalı eğitim yapan başka okul olmadığını da belirtmek 

isterim.

Öte yandan BAKEŞ – Batı Trakya Azınlığı Kültür Eğitim 

Şirketinin  yıllardan bu yana azınlık ortaokulu açma 

talebi bir türlü karşılanmamaktadır. Halbuki yasal olarak 

böyle bir faaliyetin yürütülebileceği BAKEŞ’in tüzünde de 

vardır.

Zor ve sıkıntılı 

dönemlerde 

ayakta 

kalabilenler ve 

yaşayabilenler 

başarılıdır. 
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Belki hayal ama şöyle bir düşünelim. 

Ülkemiz Yunanistan İskeçe’de azınlık 

çocuklarına yeni bir okul binası 

yaptırıyor. Binanın açılışını ise ülkemiz 

Başbakanı Miçotakis ile Anavatan 

Türkiye’nin Lideri Erdoğan yapıyor. 

Bu açılış töreninden sonra da iki ülke 

arasındaki gerginlik bir nebze olsun 

azalıyor. Bundan da en başta Batı 

Trakya’daki Türk azınlık faydalanıyor ve 

geleceğe güvenle bakmaya başlıyor. 

Böyle bir şey olmaz demeyin. Nasıl ki 

1952’de merhum Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar ile Kraliçe Frederiki Gümülcine’de 

azınlık insanına Türkçe Yunanca eğitim 

verecek bir okul açmışlarsa, bu neden 

günümüzde de yaşanmasın. Hem 

sonra bu azınlık insanının iki devletten 

de beklediği en doğal haktır. Lozan 

Antlaşması imzalanırken eğitim v.d. 

konularda garantör ülkeler Türkiye ve 

Yunanistan idi. Batı Trakya Türklerini 

Yunanistan’a bırakan Türkiye bu hakları 

gözetlemek zorundadır. Öte yandan 

Yunanistan da bizleri kabul ettiğine 

göre bir çok ihtiyacı da karşılamak 

zorundadır.

Ülkemiz Yunanistan demokrasini artık 

beşikten indirmeli ve diğer vatandaşlara 

olduğu gibi azınlık insanına da daha 

demokratik davranmalıdır. Bunu 

yaparken de demokrasinin kurallarına 

ve de azınlık insanının isteklerini göz 

önünde bulundurmalıdır.

Hayaller her zaman gerçek olur mu, 

bilinmez. Ancak unutulmamalıdır ki bir 

çok proje önce hayalle başlamıştır. 

“Emine” 

İskeçe Türk 

Birliğinde 

tanıtıldı

Öğretmen – Yazar Ramadan 

Duban’ın hazırladığı öykü-

lerden oluşan “Emine” adlı 

kitabı 28.11.2022 akşamı 

İskeçe Türk Birliğinde tanıtıldı. Tanıtımı İskeçe Türk Birliği ile BAKEŞ 

ortaklaşa düzenledi.

Ramadan Duban’ın hazırladığı ve BAKEŞ’in basımını gerçekleştirdiği 20 

öyküden oluşan  “Emine” adlı kitap İskeçe Türk Birliğinde tanıtıldı.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun yönettiği tanıtımda ki-

tabın yazarı Ramadan Duban, BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı ve 

İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu yer aldı.

Güzel ve anlamlı bir etkinlikle beraber olduklarını, eski başkanlardan 

Ramadan Duban’ın hazırladığı kitabın tanıtımı için burada bulunduklarını 

ve kitabı herkese tavsiye ettiğini belirten Ozan Ahmetoğlu, “Bu kitapta 

kendinizden parçalar ve bölümler bulacaksınız. Böyle güzel bir eseri 

Batı Trakya Türk edebiyatına, Türk yazın hayatına kazandırdığı için çok 

teşekkür ediyoruz.” Görüşlerini ifade etti.

BAKEŞ – Batı Trakya Kültür Eğitim Şirketi ailesi olarak Ramadan Du-

ban’ın  yazdığı “Emine” adlı kitabı yayımlamaktan ve tanıtımını yap-

maktan memnuniyet duyduklarını belirten BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin 

Bostancı, “Bu kitap BAKEŞ için bir övünç kaynağıdır. BAKEŞ’in 52’nci 

yayımı olan bu kitabı büyük bir gayret ve özveri le bizlere sunan Ra-
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madan hocamıza da huzurlarınızda 

teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum 

ve başarılarının devamı diliyorum.” 

Düşüncelerini belirtti.

Kitabın basımını gerçekleştiren 

BAKEŞ’e, toplantının ev sahipliğini 

yapan İskeçe Türk Birliğine, İskeçe 

Müftüsü Mustafa Trampa’ya teşek-

kürlerini sunan kitabın yazarı Rama-

dan Duban, “Toplumların kendilerine 

has yaşam tarzları vardır. Örf, adet 

gelenek görenekler toplumun ortak 

değerleridir. Toplumumuz zeki, ça-

lışkan , dürüst ve vefakardır. Özenle 

yazmış olduğum hikayeler yaşanmış 

hikayelerdir. Her türlü zorluğa katla-

nan, durmadan çalışan, gece gündüz 

yol gözleyen yöremizin esas bekçileri 

Müslüman-Türk analarıdır. Kitabıma 

da onların adını koydum ve ilk hika-

yemde de onları anlatmaya çalıştım.” 

Görüşlerine yer verdi.

“Burada tanıtımını yaptığımız “EMİ-

NE” adlı kitap, 102 sahifelik olup bir 

önsözle ve 20 öykü içermektedir. 

Yazar Rama-

dan Duban, 

bu kitabı 

ne amaçla 

kaleme aldı-

ğını önsözde 

şöyle dile 

getiriyor:

“Öykülerin 

bir kısmı, 

azınlığımızın 

takdir ettiği 

ve severek 

okuduğu “GÜNDEM” gazetesinde 

yayınlandı. Gazetede hikayelerimi 

okuyanların bana verdiği moral ve 

destek, tüm hikayelerimi bir kitapta 

toplayıp halkımın takdirine sunmama 

vesile oldu.”

İçerdiği ana temayı da şu sözlerle 

ifade etmektedir: “Yaşanmış, ya-

şanan hayatları yazmaya çalıştım. 

Toplumumuz insanının yaşadıklarını 

yansıtmaya özen gösterdim.” 

Sözleri ile konuşmasına baş-

layan İskeçe Müftü Yardımcısı 

Ahmet Hraloğlu, “Yazar öykü-

leri kaleme alırken, herkesin 

anlayacağı akıcı ve sade bir dil 

kullanmış, her öyküde kendisi 

de ifade ettiği gibi eski yıllardan 

günümüze kadar toplumumuzda 

yaşanan ve yaşanmakta olan 

zor hayat şartlarını ve azınlık 

insanı olarak karşı karşıya 

kaldığı haksızlıkları yansıtarak 

adeta film şeridi gibi gözler 

önüne sermiştir. Okurken, o dönem-

de yaşayanlar, adeta o yılları yeniden 

yaşarcasına heyecan duyacakları, 

Etkinliğe İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe milletvekili Burhan Baran, 
Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara v.d. soydaşlar katıldı.

Kitabın tanıtımı İskeçe Müftü Y. Ahmet Hraloğlu, Ozan Ah-
metoğlu ve BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı tarafından 

yapıldı.
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şimdiki gençlerin de dedelerinin-ba-

balarının çektikleri zorlukları merakla 

okuyup ders alacakları faydalı bir 

eser olduğunu belirtmem gerekir. 

Ben heyecanla okurken, bir çok öykü 

sanki beni anlatıyor hissine kapıl-

dım.”

Görüşlerini vurguladı ve konuşması-

na şöyle devam etti: “Beni bu öyküler 

doğduğum köyüme götürdü. İlkokulu 

okuduğum yılları yeniden yaşadım. 

Daha ilkokula giderken, tütün tarla-

sındaki çalışmalarım, hayvanların 

peşinde gidişim, gözümün önüne 

geldi. İçimden o zorlu yılları, çocuklu-

ğumu bir daha yaşamak istemezdim 

diye geçirdim. Hele ilkokulu bitirince, 

babamın beni Türkiye’ye okuma-

ya gönderdiği o yıllarımı hiç mi hiç 

unutamam. Aynen yazarın “EMİNE” 

başlıklı ilk öyküde ele aldığı gibi, 

Emine’nin bir dağ köyünde doğmuş 

olması, ilkokulda “hüdayi nabi”t bir 

öğretmenden ders alması ve son-

radan 

merkez 

köye indik-

leri zaman 

hiç Türkçe 

bilmemesi 

gibi, ben 

de aynı 

şekilde 

Türkçe 

bilmeden 

Türkiye’de 

ilk derse 

girdiğim 

anı hala gözümün önündedir. Öyle 

inanıyorum, bu öyküleri okuyanlar, 

mutlaka kendi yaşadıkları zorlu ha-

yatlarını bulacaklardır…”

Hraloğlu konuşmasının devamında 

da öykülerden açıklamalı örnekler 

sundu.

Etkinliğin sonunda Ramadan Duban 

kitabını imzalayarak sevenlerine 

takdim etti.

Etkinliğe; Kitabın yazarı Ramadan 

Duban, BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin 

Bostancı, İskeçe Müftüsü Mustafa 

Trampa, İskeçe Milletvekili Burhan 

Baran, Mustafçova eski belediye 

başkanı Cemil Kabza, ROBİS Grubu 

Başkanı Latif Mehmet,  Encümenler 

Birliği Başkanı Ahmet Kara’nın yanı 

sıra çok sayıda soydaş katıldı.

Etkinliğin sonunda Ramadan Duban kitabını imzaladı.

Etkinliğin sonunda  İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu 
tarafından Ramadan Duban’a hediye takdim edildi.
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MAHMUT AĞA CAMİ İ 

VE ŞEYH HALİL 

GÜMÜLCİNEVİ 

TÜRBESİ

Mahmut Ağa Camii 
Yunanistan’ın  – Rodop 
ilinin merkezi olan  

Gümülcine  Yenicemahalle’de yer 
almaktadır. Caminin arsası Mahmut 
Ağa tarafından bağışlandığı için 
bu adı almıştır. Edirne Vilayeti 
Salnamesi’nde caminin kaydı 
mevcuttur, ancak inşa tarihi 
verilmemektedir. Salnamede şöyle 

denilmektedir: 
Mahmut Ağa 
Camii, Yenice 
Mahalle’dedir. 
Tarih-i binası 
meçhuldür. 
Mahmut Ağa 
Cami-i Şerif’i denilmekte ise de 
bunun tarikat-ı aliye-i Nakşibendiden 
Abdülkerim Efendi’nin âsâriyle sabit 

olmuştur...” Kitabesine 
göre, H.1231 – M. 
1816 tarihinde II. 
Mahmud (1808-1839) 
döneminde inşa 
edilmiştir.

1985 yılında esaslı bir 
şekilde tamir edilen 
Mahmut Ağa Camii, 
17-4-2015 günü 
saat 04 sıralarında 
kimliği  belirsiz kişiler 
tarafından yakılmıştır.

Günümüzde yok 
edilmiş haziresinde 
ünlü âlimlerden 
Abdülkerim, Abdülhalim 
ve Hoca Mahmut 

Efendi gibi zatlar yatmaktadır.

Yine caminin tam karşısında 
Osmanlı’dan kalma “Yetimler 
Mezarlığı” bulunmaktadır. Burası 
eskiden mezarlık olan Gümülcine 
Parkı’nın doğu ucunda yer almakta 
ve Osmanlı’dan kalma mezar 
taşlarıyla dikkat çekmektedir.

Caminin en ilginç tarafı ise 
hemen bitişiğinde Uşşâkiye 
tarikatı şeyhlerinden Halil Efendi 
Gümülcinevi’nin türbesinin 
bulunmasıdır. Şeyh Halil Efendi 
Gümülcine’vi Uşşâkîye tarikatı 
şeyhlerinden olan Mehmed 
Keşânî’den icazet almışıtır. Türbe 
mekanında eskiden medrese olduğu 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bir 
çok bölgesinden burada öğrencilerin 
eğitim aldığı çeşitli kaynaklarda 
mevcuttur. Şeyh Halil Efendi 
Gümülcine’vi, Mahmut Ağa Camisi’ni 

Araştırma

2015’te bir kısmı yakılan Mahmut Ağa Camii.

Şeyh Halil Gümülcinevi’nin türbesi.
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ibadetleri için ve de Uşşakî dergâhı 
olarak kullanmıştır. Camiye gidiş 
gelişin kolay olması için de kendi 
mekanından camiye küçük bir kapı 
dahi açtırmıştır. Bu kapı caminin 
tamiri esnasında kapatılmıştır.

Şeyh Halil Efendi Gümülcinevi 
Türbesi yakın zamana kadar harap 
bir halde iken mahallenin duyarlı 
insanları tarafından temizlenmiş ve 
sandukası yenilenmiştir.

Türbe binası içerisinde, 
Şeyh Halil Efendi 
Gümülcinevi hakkında şu 
bilgiler yer almaktadır:

“Halil Efendi aslen 
Gümülcine’de doğmuştur. 
Doğum tarihi tam belli 
olmamakla beraber vefat 
tarihi kayıtlarda 1081/1670 
olarak geçmektedir. 
Yenice Mahalle’deki 
caminin aslında onun 
dergâhı/zaviyesi 
olduğuna dair bilgiler verilmektedir. 
Kendisinden bize sadece tarikat 
yolcusunun geçireceği tasavvufi 
mertebe ve makamları anlattığı 125 
mısralık manzum bir risale olan 
Risalet-i Etvâr-ı Seb’a isimli eser 
kalmıştır.

Şeyh Halil Efendi irşad faaliyetleri 
dolayısıyla yüzlerce kişiye rehberlik 
etmiştir. İrşad makamında uzun 
yıllar kaldıktan sonra yerine oğlu 
Abdülkerim Efendi postnişin 
olmuştur. Halil Efendi’nin irşadından 
nasibi olan diğer zatlar arasında; 
Sirozlu Muzaffer Efendi, Uşak’lı 

Abdullah Efendi, Debbağ Ahmed 
Efendi ve Hızır Dede anılmaktadır.

ŞEYH ABDÜLKERIM 
EFENDİ

Şeyh Abdülkerim Efendi 
Gümülcine’de, doğmuştur. Kendisi 
gibi Gümülcineli Uşşâkîye tarikatı 
şeyhi Halil Efendi’den el alarak, 
tarikat adap ve erkânında çokça 

himmet gö (ste)rerek tamamladığı, 
icazet makamına ulaştığı 
bilinmektedir.

Babası Halil Gümülcinevi’den 
sonra irşad makamına geçen 
Abdülkerim Efendi ise şu şahısları 
yetiştirmiştir: Hafsa’lı Süleyman 
Efendi, Hayrabolu’lu Hüseyin 
Efendi, Gümülcine’li İsmail Efendi, 
Köstendil’li Çavuşzade Mehmet 
Efendi, Kırklareli’li Ahmet Efendi, 
Belgrad’lı Hüseyin Efendi, Tekirdağ’lı 
Mehmet Efendi, Çorlu’lu Mehmet 
Efendi, Manisa’lı Veliyyüddin Efendi, 
Abacizade Ali Efendi, Abd-i Memluk 

Şeyh Kasım Efendi. Ali Karim Efendi 
(Vefatı: 1100/1688 Gümülcine).

Bu iki kamil zatın Gümülcine 
Mahmud Ağa Camii’nde defnedildiği 
kayıtlarda geçmektedir. Allah(c.c.) 
azîz ruhlarını ve sırlarını takdis etsin.

“Uşşâkiyye”, Mahmut 

Erol Kılıç, DV İslâm 

Ansiklopedisi, 2012, Cilt: 

42, s.232-233.

“Riyâz-I Belde-i Edirne”, 

Ahmed Bâdî Efendi, 

Trakya Üniv. Yayınları, 3. 

Cilt, Mayıs, 2014.

“Sefine-i Evliyâ”, 

Osmânzâde Hüseyin, 

VASSÂf Kitabevi 

Yayınları, 

İstanbul, 2015, Cilt 4, s.273.

“Üç Gümülcine’li Mutasavvuf”, Mahmut 

Erol Kılıç, Batı Trakya’nın Sesi (Nisan) 

1993, Sayı: 6 (49), s.14-15.

Mahmut Ağa Camii kitabesi.
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Öğretmenler Günü Kutlandı

Batı Trakya Türk 
Öğretmenler 
Birliğinin 

düzenlediği “24 Kasım 
Öğretmenler Günü” 
kutlaması 24.11.2022 
günü Gümülcine 
yakınlarındaki bir 
eğlence merkezinde 
gerçekleşti.

Program, aramızdan 
ayrılan öğretmenler için 
bir dakikalık saygı duruşu 
ve Öğretmen Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

Öğretmenler Günü’nü kutlayan, Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, “Bizler, 
Lozan Antlaşması ile bu vatana emanet bırakılırken 
eğitim alanında özerkliğimiz garanti altına alınmıştı. 
Lakin Lozan’dan bugüne geçen süreç içinde özellikle 
Cunta yönetiminden sonra azınlığın fikri alınmadan tek 
taraflı çıkarılan yasalarla azınlık eğitiminin her geçen 
gün özel ve özerk olma özelliği elinden alınmaktadır. 
Bugün itibarıyla Türkçe ve Yunanca eğitim verecek 
anaokulu talebimi dikkate alınmıyor. İlkokullarımızın 
özel statüsü dikkate alınmadan çocuk azlığı bahane 
edilerek okullarımız bir bir kapatılıyor. Halihazırda görev 
yapan öğretmenlerimizin Türkçe bilgisinin geliştirilmesi 
için talep edilen Türkçe destekli seminerlere imkan 
verilmiyor. Sayıca yetersiz olmasına rağmen ortaokul 
ve lise açmamıza müsaade edilmiyor. Okullarımızda 
eğitim kalitesinin yükselmesi maalesef istenilmiyor 
ve devlet okulları özendiriliyor. Ülkesine sadık birer 
Yunan vatandaşı olarak bu haksızlığı hak etmediğimizi 
düşünüyorum ve ülkemiz yöneticilerinin bu yanlıştan 
dönmelerini umutla bekliyorum...” Görüşlerine yer verdi.

Programın devamında da 
Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu Başkanı 
ve Gümülcine Müftüsü 
İbrahim Şerif, T.C. 
Gümülcine Başkonsolosu 
Murat Ömeroğlu 
selamlama konuşması 
yaparak öğretmenlerin 
gününü kutladılar.

Selamlama 
konuşmalarından sonra, 
Birlik Başkanı Aydın 
Ahmet, Başkonsolos 

Murat Ömeroğlu’na plaket takdim etti. Yine DEB Partisi 
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet de Öğretmenler Birliği 
Başkanı Aydın Ahmet’e plaket takdim etti.

Etkinlik Gümülcine Türk Gençler Birliği Saz Ekibi, 
Gümülcine Türk Gençler Birliği Halk Dansları ve İskeçe 
Türk Birliği Halk Dansları ekiplerinin gösterileriyle sona 
erdi.

Bu yıl üyelerinin bir kısmı korona virüsüne yakalanmaları 
sebebiyle Türk Sanat Müziği Topluluğu sahneye 
çıkamadı.

Etkinliğe Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı 
Aydın Ahmet, T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat 
Ömeroğlu, İskeçe SYRIZA milletvekili Hüseyin Zeybek, 
BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı, DEB Partisi 
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Gümülcine Müftüsü 
İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, 
OKANA’dan Sibel Mustafaoğlu, Batı Trakya Camileri Din 
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, DEB Partisi 
G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu, GTGB Başkanı Sedat 
Hasan’ın yanı sıra diğer davetliler katıldı.

Kutlama

Öğretmenler Günü dolayısıyla, DEB Partisi Onursal Başkanı 
Işık Sadık Ahmet, Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet’e 

plaket takdim etti.
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TEMENNİLER TEMENNİLER TEMENNİLER

İbrahim BALTALI

Günlerin getirdikleri

Her yeni yılda olduğu gibi, yine herkes iyi dilekler 

yayımlayacak ve dünyanın daha da yaşanabilir 

olmasını; insanların mutlu ve refah düzeylerinin 

yüksek olmasını birbirlerine temenni edecekler.

Batı Trakya’daki Türk 

Azınlığı 100 yıl önce 

Yunanistan’a bırakılırken, 

bütün bu temennilerin 

gerçek olacağı 

zannedilmişti. Ne yazık ki 

gerçek böyle olmamıştır.

Lozan Antlaşması’nın 

daha mürekkebi 

kurumadan Batı Trakya’da 

olumsuzluklar yaşanmaya 

başlanmıştır. İskeçe’de 

halk meydanlara çıkmış ve vakıflar idarelerinde 

seçimlerin yapılmasını istemiştir.

Derken Türkiye’den Rumlar köylerimize getirilip 

yerleştirilmiş veya kaydedilmiştir. Türkler onlara zamanın 

şartlarına göre çok insani davranmış ve evlerinin birer 

odalarını  tahsis etmişlerdir. Bu yetmemiş geçimlerini 

sağlayacak tarla vermişler ve kiliselerinin inşasında da 

yardım etmişlerdir. Peki Rumların Batı Trakya bölgesine 

yerleştirilmeleri hukuki miydi? Buna da en güzel cevabı 

hukukçular versin.

Derken Almanlar’ın Yunanistan’ı işgal etmeleri sonrası 

1941 yılında Bulgarlara da bu kadersiz topraklara gelme 

iznini vermişlerdir. Bu süreçte tüm bölge insanı ile birlikte 

Türkler de büyük sıkıntılar çekmiştir.

Bulgar işgali sona erer ermez Yunanistan İç Savaşı 

başlamıştır. Türkleri Cumhuriyet Ordusu’na katabilmek 

için Türkiye’den Mihri Belli (Kemal Kaptan) getirilmiştir. 

Buna rağmen bir çok genç evlerinden zorla alınmış; bir 

kısmı katledilmiş ve bir kısmı da evlerine dönebilmiştir.

1967 yılında Yunanistan Albaylar Cuntası’nı yaşamaya 

başlamıştır. İşte bu dönemden sonra Batı Trakya’daki 

Türklerin hakları bir bir kısılmaya ve yok edilmeye 

başlanmıştır. Bu dönemlerde başlıklarında “Türk” 

kelimesi olduğu gerekçesiyle Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği 

ve İskeçe Türk Birliği kapatılmıştır. İskeçe Türk Birliği 

AİHM’den haklı çıkmasına rağmen, hala bu kararı 

ülkemiz Yunanistan tanımamaktadır.

Yine 1970’li yıllarda ilkokullarımızın tabelalarındaki 

“Türk” kelimesi çıkartılmış, yerine de istendiği gibi 

yorumlanan “M/KON – Mionotikon, Musulmanikon” 

ibareleri getirilmiştir.

Devlet Türkleri ekonomik olarak çökertmek ve göçe 

zorlamak için “Programa Agora Musulmanikis Gis 

– Müslüman Topraklarını Satın Alma Programı”nı 

geliştirmiş ve Hıristiyan vatandaşlara çok uzun vadeli 

ve düşük faizli krediler vererek bunu başarmaya 

kalkışmıştır.

Bu arada Türklerin kamulaştırılan tarlalarını da 

unutmamak gerekir. Yaka bölgesinde üniversite 

yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırılan yere park yapmak 

ve binlerce dönüm araziyi boş bırakmak mantıkla 

açıklanabilir mi? Ancak ne yazık ki bunlar yaşanmıştır.

Demografik dengeyi bozma amacıyla bölgemize eski 

Sovyet göçmenleri yerleştirilmiştir, onlara yeni evler inşa 

edilmiştir.

Son yıllarda da BAKEŞ’in çift dilli azınlık okulu talebi hala 

karşılanmamaktadır.

Pandemi döneminde Türk Azınlığı basınını devlet 

desteklememiş ve ileri dönemlerde basit ticari bir işletme 

gibi görmüştür.
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Türklerin hakları günümüze kadar hep kırpılmış ve devlet 

bunu milli bir politikaya dönüştürerek her dönemde 

uygulamıştır. Daha geçtiğimiz yıllarda müftülüklerimizin 

içi boşaltılmış ve bir devlet dairesine dönüştürülmüştür. 

Yine Müslüman Türklerin seçtiği müftüler de hala 

resmiyet kazanamamaktadır.

En sonunda da Ukranya-Rusya arasında savaş patlak 

vermiş ve berberinde büyük bir ekonomik kriz başlamış; 

köyler boşlamaya ve gençlerimiz de şanslarını Avrupa 

ülkelerinde aramaya başlamışlardır. Krizin etkisi Türk 

basınına da yansımış, bazı gazeteler yılda bir defa 

basılı olarak çıkmaya başlamış ve bazıları da bürolarını 

kapatmıştır. Durum böyle devam ederse bir iki yıl 

içerisinde Batı Trakya’da artık basılı yayın görmek 

mümkün olmayacaktır. Halbuki basın bir toplumun son 

kalesidir, hafızasıdır ve desteklenmesi gerekir.

Bütün bunları yaşarken, her yıl yeni yıl ve bayram 

temennileri ile bunların sona ermesini istemekteyiz. 

Bu temenniler ne yazık ki 100 yıldan bu yana hep dile 

getiriliyor! Ancak ne yazık ki bizleri duyan kulaklar  sağır 

ve gözler kör!

Bu temennileri, Batı Trakya denen bu kadersiz 

topraklarda yaşamayı inatla sürdüren kahraman Türkler 

daha kaç yüzyıl feryat ederek haykıracak?

Rahmetli bağımsız milletvekili İsmail Rodoplu’nun “Allah 

kimseyi azınlık olarak yaşamaya mahkum etmesin” 

sözleriyle bitirirken, yine gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz 

halde, yeni yılın eskisinden daha iyi olmasını temenni 

ediyoruz.

Arnavutluk’taki Yunan Azınlığı ve 
Yunanistan’daki Türk Azınlığı

31 yıl aradan sonra Başbakan Miçotakis Arnavutluk’a 

ziyaret gerçekleştirdi ve Kuzey Arnavutluk’taki Yunan 

asıllılarla görüştü. Bu tarihi ziyaretin önceden hava 

koşulları nedeniyle ertelenmesi de orada yaşayan Yunan 

azınlığın sorunları ile bağdaştırıldı.

Arnavutluk’un Yunanistan’la münhasır ekonomik 

bölge anlaşmasını imzalamasının ardından Anayasa 

Mahkemesi’nin bunu reddetmesinin arkasında da yine 

Türkiye’nin olduğu algısı yaratıldı. Kısacası her konuda 

olduğu gibi burada da yine Türkiye’nin eli olduğu 

insanların kafalarına sokulmaya çalışıldı.

Bölgeyi ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Yunan 

bayrağı asılı olduğu gerekesiyle belediye binasına 

girmedi. İşte bundan sonra da Yunan basınında 

kıyametler koptu. Arnavutluk’taki Yunan azınlığın milli 

bir azınlık olduğunu ve dolayısıyla da milli sembolleri 

kullanma haklarının olduğu vurgulandı.

Arnavutluk’taki Yunan azınlığının milli bir azınlık olduğunu 

sık sık dile getiren ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya ‘da 

Türk Azınlığa gelince neden bu kadar hassas olamıyor?

Avrupa Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi 1 Şubat 

1995’te imzalandı. Bu sözleşmeyi ülkemiz Yunanistan 

da 22 Eylül 1997’de imzaladı, ancak meclisten geçirip 

uygulamaya geçmedi. Peki bir anlaşmayı imzalamakla 

yükümlülük altına girmiş sayılmaz mı? Bu da tabii ki 

hukukçuların vereceği bir cevaptır.

 Bakın bu anlaşmanın bazı maddeleri neleri içeriyor:

 Madde 5

1. Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi 

kültürlerini yaşatmaları ve geliştirmeleri ve kimliklerinin 

asli öğeleri, yani dinlerini, dillerini, geleneklerini ve kültürel 

miraslarını korumaları için gerekli koşulları sağlamayı 

taahhüt ederler.

2. Genel bütünleşme politikaları doğrultusunda alınan 

önlemler saklı kalmak kaydıyla, Taraflar, ulusal azınlıklara 

mensup kişilerin kendi istençlerine karşın asimilasyonu 
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amaçlayan politika ve uygulamalardan kaçınırlar ve bu 

kişileri böyle bir asimilasyonu amaçlayan herhangi bir 

eyleme karşı korurlar.

 Madde 7

Taraflar, ulusal azınlığa mensup her kişinin barışçıl 

amaçla toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına 

saygı gösterilmesini sağlarlar.

Madde 8

Taraflar, ulusal azınlığa mensup her kişinin dinini ya da 

inancını açıklama ve dini kurumlar, örgütler ve dernekler 

kurma hakkına sahip olduğunu tanımayı taahhüt ederler.

Madde 10

1. Taraflar, ulusal azınlığa mensup her kişinin, kendi 

dilini, özel ve kamusal alanlarda, sözlü ve yazılı olarak 

serbestçe ve müdahale edilmeksizin kullanma hakkına 

sahip olduğunu tanımayı taahhüt ederler.

2. Ulusal azınlıklara mensup kişilerin geleneksel olarak ya 

da önemli sayıda yaşadıkları bölgelerde, bu kişilerin talep 

ederlerse ve böyle bir talebin gerçek bir ihtiyaca karşılık 

düştüğü durumlarda, Taraflar, bu kişilerle idari makamlar 

arasındaki ilişkilerde azınlık dilinin kullanılmasına imkan 

verecek koşulları, mümkün olduğu ölçüde sağlamaya 

gayret ederler.

Madde 11

1. Taraflar, ulusal azınlığa mensup her kişinin azınlık 

dilindeki adını ve soyadını kullanma hakkına ve bunların 

resmi olarak tanınması hakkına sahip olduğunu, kendi 

yasal düzenlerinin öngördüğü usuller uyarınca tanımayı 

taahhüt ederler.

2. Taraflar, ulusal azınlığa mensup her kişinin tabela, yazı 

ve kamuya açık özel nitelikli diğer açıklamalarında azınlık 

dilini kullanma hakkına sahip olduğunu tanımayı taahhüt 

ederler.

3. Ulusal azınlığa mensup önemli sayıda kişinin 

geleneksel olarak yaşadığı bölgelerde, Taraflar, 

gerektiğinde diğer Devletlerle yaptıkları anlaşmalar da 

dahil olmak üzere kendi yasal düzenleri çerçevesinde ve 

özgül koşulları dikkate alarak, bu tür işaretler için yeterli 

talep olması durumunda, geleneksel yerel adlar, sokak 

adları ve kamuya yönelik diğer topografik işaretlerde 

azınlık dilinin de kullanılmasına gayret ederler.

Peki bu anlaşmada geçen hükümler günümüzde Batı 

Trakya Türk Azınlığına uygulanıyor mu?

 AİHM’nin İskeçe Türk Birliği hakkında Yunanistan’ı 

mahkum eden karar henüz uygulanmıyor ve Birlik 

neredeyse yarım yüzyıla yakın devletle davalık 

durumunda.

Batı Trakya’daki Türk Azınlık mensuplarının seçtikleri 

müftüleri Yunanistan henüz tanımıyor!

Vakıf idarelerine hala atama yoluyla insanlar getiriliyor!

BAKEŞ’in Türkçe-Yunanca eğitim verecek ortaokul talebi 

henüz karşılanmadı!

Başka her türlü etnik kimliği kullanarak örgütlenme 

sağlanırken, “Türk” etnik kimliğiyle örgütlenme hakkı 

günümüzde hala tanınmıyor!

Dolayısıyla, Yunanistan’daki bir çok aydının, 

Arnavutluk’taki Yunan azınlığına gösterdiği hassasiyet ve 

yakıştırdığı hakları Batı Trakya’daki Türk Azınlığı için de 

öngörmeleri gerekmez mi?

Umarız ki ülkemiz Yunanistan “Avrupa Azınlıkları Koruma 

Çerçeve Sözleşmesi’ni 25 yıl sonra Meclisten geçirip 

onaylar da yürürlüğe sokar. Peki Yunanistan bir AB ülkesi 

olarak, paranoyalardan kurtulup, konjonktürü yakalayıp 

yükümlülük altına korkmadan girebilecek mi? Onu da 

tabii ki zaman gösterecek; ancak o zamana kadar Batı 

Trakya’da mücadele edecek “Türk” nüfus kalacak mı?
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Kitap tanıtımı

Tevfik Hüseyinoğlu’nun 

“Geçmişte Yazdıklarımdan 

Seçmeler” adlı kitabı tanıtıldı

Tevfik Hüseyinoğlu’nun hazırladığı ve BAKEŞ’in 

bastırdığı “Geçmişte Yazdıklarımdan Seçmeler” 

adlı kitap, 17.12.2022 akşamı Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliğinde tanıtıldı.

Tanıtım, Tevfik Hüseyinoğlu’nun hayat hikayesinin 

okunmasıyla başladı.

Devamında da BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı söz 

aldı.

“Tevfik hoca benim gözümde düşünür, yazar ve filozoftur, 

yani bilge bir kişiliktir”. Sözleriyle konuşmasına başlayan 

BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı, “O bir yazı ya 

da makaleye başlamadan önce derin bir düşünceyle 

içselleştirir ve daha sonra da dışsallaştırarak büyük bir 

titizlikle kağıda döker ve de kitaplaştırır. Onun yazmış 

olduğu eserlerde öğreticilik hep ön planda olmuştur. 

Karşı tarafı eğitmek onun olmazsa olmazları arasındadır.” 

Görüşlerine yer verdi kendisine teşekkür etti.

“Kitap her şeyden önce kültürümüzü artırır, bakış 

Kitap tanıtımından sonra Batı Trakya Türk Öğretmen-
ler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Tevfik Hüseyinoğ-
lu’na çiçek takdim etti.

Tanıtımda Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, BAKEŞ Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı ve Batı 
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim de görüşlerini dile getirdiler.
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açımızı derinleştirir, ruhumuzu temizler, kimi zaman 

iç sıkıntılarımıza çare, bize yol gösteren olur. Onu 

aramadığımız zaman sitem etmez, aradığımızda da naz 

etmez.

Kitap bizi ömür boyunca yalnız bırakmayan tek sevgi ve 

bilgelik kaynağıdır. Okuruna dostça hizmet eder, yaşamı 

daha çekilir kılar, insanı insana yaklaştırır. Zihnimizi 

açar, düşüncelerimizi besler ve geliştirir. Varsa, at 

gözlüklerimizden bizi kurtarır. İyi bir kitap, hiçbir yan etkisi 

olmayan tek ilaçtır.”

Sözleriyle konuşmasına başlayan Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet,

“Kitap sevgisi ve okuma 

alışkanlığının çocukluk döneminde 

kazanılması gerektiği gerçeğinden 

kaçınamayız. Burada anne ve 

babaların yanında okulların ve 

öğretmenlerin rolü çok büyüktür. 

Çocukluk sonrası gençlik döneminde 

de okumanın sayısız yararları vardır. 

Bir genç insanın kendini tanıması, 

yeteneklerini keşfetmesi ve dünyaya 

doğru ve sağlıklı bir göz ile bakması 

kitaplar sayesinde çok daha kolay 

olacaktır. Bu da sanırım başarı için 

gerekli bir anahtardır.

Umutsuzluğu umuda, çaresizliği 

çareye, yalnızlığı dostluklara, 

kötülüğü iyiliğe, cehaleti bilgeliğe dönüştüren kitap hiç 

sevilmez mi?

Öğreten kitaplar, insanlığın geleceğine ışık tutan birer 

güneştirler. Bilmediklerimizi öğreten, doğruyu, iyiyi, güzeli 

bulmamıza yardım eden, yazarla okuru arasında bağ 

kurduran, görmediğimiz, gitmediğimiz yerleri bize tanıtan, 

yaşamı sevdiren, dünyayı güzelleştiren kitap hiç sevilmez 

mi?

Kitap sevgisinden söz edince, savaşta ve barışta gerçek 

bir lider olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmiş 

Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçemeyeceğim. 

Yakın tarihimizi biraz bilenler, O’nun bu konuda ne 

kadar ileri düzeyde ve derin bilgilenmede olduğunu 

da gayet iyi bilirler. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,” 

deyişi bile Atatürk’ün kitaba ve okumaya ne denli önem 

verdiğinin en canlı kanıtıdır. Gerek okul dönemlerinde, 

gerekse okuldan sonra zamanının büyük kısmını 

Tanıtıma DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birli-
ği Başkanı Sedat Hasan’ın yanı sıra diğer kitapsevenler katıldı.

Tanıtımdan sonra Tevfik Hüseyinoğlu’nu kitabını 
imzalayarak T.C. Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay’a 
takdim etti.
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okumakla değerlendiren büyük kurtarıcı, 

savaş yıllarında da cepheden cepheye 

koşarken yanından kitaplarını eksik 

etmemiştir. Kitabın her dönemde 

en yakın dostu olduğunu ve gerek 

savaşta gerekse devrimlerde en önemli 

öğretmeni olduğunu söylediği yakın tarih 

sayfalarımızda apaçık durmaktadır.” 

İfadelerine yer verdi ve Tevfik 

Hüseyinoğlu’na teşekkür etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 

Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü 

İbrahim Şerif de yağtığı konuşmada Tevfik 

Hüseyinoğlu’nu her zaman bir ağabey 

olarak gördüklerini ve kendisine teşekkür 

ettiğini söyledi.

Kitap konusunda görüşlerini açıklayan 

Yazar- Emekli Lise Öğretmeni 

Tevfik Hüseyinoğlu kitapta yer alan 

hikayelerde adı geçen öğrencilerini nasıl 

kaybettiklerini ve yaşadıkları üzüntüyü 

dilere getirerek konuşlmasına baladı. 

Devamında da yine kitapta yer alan 

Yunus Emre’nin hayatından kesitler 

sundu. Son olarak da Hüsyinoğlu bir 

annenin mektubunu içeren hikayeden 

bahsetti.

Tanıtım Tvefik Hüseyinoğlu’nun kitabını 

imzalamasıyla sona erdi.

Törene T.C. Gümülcine Başkonsolosu 

Neslihan Altay, Batı Trakya Türk Azınlığı 

Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine 

S. Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, 

DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı 

Sedat Hasan, Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Gümülcine’nin 
ilk özel eğitim merkezi 
açıldı!

Gümülcine’nin ilk 

özel eğitim merkezi 

geçtiğimiz günlerde 

açılarak insanlarımıza hizmet 

vermeye başladı.

Engelli çalışmalarında doktora 

çalışmalarına devam eden 

pedagog Burak Adil’e ait 

merkezde;

Öğrenmede güçlük

Otizm

Down sendromu

Dikkat eksikliği

Hiperaktivite

Zihinsel yetersizlikler

Yaygın gelişimsel bozukluklar

Dil ve konuşmada güçlük

Gibi çalışmaların yanı sıra; 

normal gelişim gösteren okul 

öncesi çocuklara, yine tanı 

almış çocuklara küçük gruplar 

halinde oyun terapileri hizmeti 

sunmaktadır. Ailelerin istekleri 

ve tercihleri doğrultusunda, bazı 

oyun grupları özel eğitim uzmanı 

ve dil ve konuşma terapisti 

tarafından yürütülecektir. Ayrıca 

ilkokul seviyesi olan çocuklara 

karşılaştıkları zorluklar için 

özel derslerle eğitim hizmeti 

sunulacaktır.

Burak Adil, Gümülcine’de 

İoanninon 32 numarada 

(Gümülcine Türk Gençlerbirliği 

karşısı) insanlarımıza hizmet 

vermektedir.

Burak Adil’e 

697 854 30 98 numaralı 

telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizler de genç kardeşimize,  yeni 

hizmetinde başarılar dileriz.

Yeni işe başlayanlar
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Konuk yazarlar

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

“Şaşıranlara şaşıyorum, ama şaşırmak iyidir, en azından 
‘anlamaya bir kapı’ aralar…”

Oscar adayı olan “Bal Ülkesi” filminde, İştip ve 
Köprülü’ye yakın Bekirli köyünde yaşayan bir Yörük-
Türk kadını Hatice Murat(kızı) herkesi şaşırtmış. 
Onun tabiatla kurduğu “hakkaniyetli” ilişki, çağımızın 
“çıkarcı-pragmatist” dünyasını özümseyen, en azından 
normalleştiren pek çok kişiyi şaşırtmış…

Balkan kadını Hatice Hanım, yaklaşık 700 yıldır 
Anadolu’dan Balkanlar’a kucak kucak taşınan 
“tasavvufî irfan”ın “dağlarla korunmuş” bir numunesidir. 
Şaşırmamak lazım… Ama şaşırmak da iyidir. En azından 
anlamaya bir kapı aralar…

Üsküp’ün, Niş’in, Leskofça’nın, İvranya’nın, 
Kalkandelen’in, Kosova’nın, Yeni Pazar’ın, Debre’nin, 
Bosna’nın hatta Viyana’nın fethi için;
“Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım…”
diye biricik evladını gönderen Haticeler, Fatmalar… 
Balkan anaları… Şaşırtmaz mı!?..

Bu halisane duygu ve dualarla fethedilmiş Üsküp’te, 
Usturumca’da, Prizren’de, Mostar’da…Yahya Kemal gibi 
“kalem erleri” yetiştiren Nakıye’ler, Nurten’ler, Adile’ler…
Balkan anaları… Şaşırtmaz mı!?..
Balkan anası bu… Şaşırmamak lazım… Ama 
günümüzün “bozulmuş, halisane görme duyusunu 
yitirmiş” gözleriyle baktığımızda, şaşırmamak elde 
değil…

Ya bir de 1915 yılında, dünyayı şaşırtan (şaşırtması 
gereken!) Balkan anaları var… Yedi düvel, Çanakkale 
önlerine “çelik zırhlı duvarlarıyla” yani son model 
silahlarıyla geldiği zaman… Kınalı kuzularını, yiğitlerini, 
Mehmetçiklerini, “1912’de Osmanlı buradan gitti!” 

“Balkan Kadınları/Anaları” ve Şaşırmak!

Bir Balkan kadını herkesi çok şaşırtmış!

Yahya Kemal’in annesi Nakiye Hanım’ın Üsküp İsa Bey 
Cami haziresindeki şahidesi.
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demeden Çanakkale’ye uğurlayan Balkan 
anaları… Şaşırtmaz mı!?.. Kimlerin anaları mı 
onlar? Sayalım bir kısmını:
Budaklar’lı Gazi Hamza Yakup, Kalkandelen’li 
Gazi Mürtezan Mürtezan, Üsküp’lü Gazi 
İslâm, Gazi Hacı Yusuf, Breştanik’li Gazi 
Şahin, Kalkandelen-Treboş’lu Gazi Neyaz, 
Raptiştah’lı İki Kahraman: Cemail Reşit 
ve Sakip Reşit,  Konçeli Şehit Sait (Seyit) 
Yaşar, Novak’lı Gazi Ömer, Gostivar’lı Beş 
Kahraman, Aşağı Koliçan’lı Gazi Şerif Aga, 
Kocacık Kalesi Eteklerinden Üç Kahraman: 
Breştanik’li Şehit Şakir –Breştanik’li Gazi 
Kerim-Breştanik’li Gazi Becet (Behçet), 
Budaklar’lı Gazi Beyzat İsmail (Suskun 
Gazi), Üsküp-Karşıyaka’lı Üç Kahraman, 
Kalkandelen-Jazintsa Köyünden Gazi Yunuz 
Mustafa, Svetova’lı Lütfi İbrahim…

Can pazarı savaş meydanlarında bile 
“kalbindeki merhamet adlı çınarı” gerektiğinde 
düşmana bile gölgelik yapan kahramanlar… 
“Tasavvufî irfan”ın eğittiği evlad-ı fâtihân 
analarının çocukları…

Ve daha nice kahraman evladını “şehit” ya 
da “gazi” olmaya gönderen Balkan anaları… 
Ayşe’ler, Fatma’lar, Hatice’ler… Balkan 
kadınları… Balkan anaları…

Balkan anası bu… Yesi’den, Buhara’ya, 
Buha’dan Horasan’a, Horasan’dan Bursa’ya, 
Bursa’dan Üsküp’e, Bosna’ya, İştip’e, 
Köprülü’ye… aktarılan irfanın Balkan 
topraklarına uzanan halkası… Şaşırmamak 
lazım…

“Şaşıranlara şaşıyorum, ama şaşırmak iyidir, 
en azından ‘anlamaya bir kapı’ aralar…”

Yine de tekrarlıyorum:
Balkan anası bu… Şaşırmamak lazım!?…

Not: Bu yazı maarifinsesi.com sitesinde de 
yayımlanmıştır.

SPORDA 
GEÇMİŞ 
OLAYLAR
Hüseyin FINDICAKLI

Spor deyince bütün branşlar akla gelir.  Gaye futbol 

olduğundan şimdiye kadar geçmiş olayları ele almayı 

yararlı görmekteyim. Türkiye’nin hangi köşesine 

giderseniz gidin, hatta dış ülkelerde dahi spor muhabbeti 

açıldığında, hemen üç büyük takım akla gelir ve konuşulur. 

Bunların  kuruluş tarihleri hemen hemen aynıdır. Fenerbahçe attığı 

3 bin 758 gol ile ilk sırada yer almaktadır.  1969-1970 sezonunda 

30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü ki kaleci ise ünlü Datcu idi. 

Bu da Fenerbahçe’ye en az gol yiyen takım ünvanını getirdi. Bir de 

1996 yılında İngiltere’nin hatırı sayılı takımı Manchester United’ı 

1-0 yenmesi o günlerde bomba tesiri yaratmıştı. O günlere kadar 

bu İngiliz takımı kendi sahasında tam 14 sene yabancı takımlara 

hiç yenilmemişti. 1907’de Kadıköy’de kurulan Fenerbahçe 19 lig 

ve 6 da kupa kazanmıştır. Fenerbahçe kurulduğu yıllarda ilk  kulüp 

başkanı Nuri zade Ziya (Songülen) olmuştur. Daha sonra da Şükrü 

Saraçoğlu başkan olmuştur. Dış ülke başarıları maalesef ismine 

yakışır seviyede değildir.

1962 yılında  o günün takım başkanı Faruk Ilgaz’ın kardeşi Melih 

Ilgaz Fenerbahçe’de  futbol oynuyordu. Fenerbahçe  Avrupa 

kupalarına katılamadığından dolayı Faruk Ilgaz, Balkan devletleri 

federasyonlarıyla temasa geçerek Balkan Kupası tertiplenmesini 

sağlamıştır. 1966-67 Balkan Kupası,  finalinde Yunanistan’ın 

AEK takımını yenen  Fenerbahçe kupanın sahibi olmuştur. Lâkin 

bu organizasyonu UEFA tanımadığından hamam kupası haline 

gelmiştir.

Fenerbahçe Balkan Kupası için maça giderken koyu bir 

Fenerbahçe taraftarı olan  Ömer Çavuşoğlu da gitmişti. Kaldığı 

Spor

(Devamı sayfa 27’de)
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YILIN SANATÇILARI, KÜLTÜR, SPOR VE GENÇLİK 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 -Türk edebiyatı adına yılın yazar ve edebiyat sanatçısı ödülü Güçlütürk’ün oldu.

Balkanlardan...

30.12.2022 akşamı  Prizren Beledi-
yesi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlü-
ğü’nün düzenlemiş olduğu 2022 yılı 
spor, gençlik ve kültür-sanat ödülleri 
töreni çerçevesinde seçici kurulun 
değerlendirmeleri sonucunda edebi-
yat alanında yazar 
ve şairlere de 
ödülleri verildi. Ko-
sova Türk Yazarlar 
Derneği Eşbaşkanı 
ve Kosova Yunus 
Emre Enstitüleri 
Okutmanı, şa-
ir-yazar, Türkolog 
Dr. Taner Güçlü-
türk, çağdaş Türk 
edebiyatı alanında 
şimdiye kadar 
gerçekleştirdiği 
edebi etkinlikler, 
yayınlamış olduğu 
yayın ve eserler göz önünde bulun-
durularak yılın sanatçısı olarak 2022 
yılı edebiyat ödülüne layık görüldü. 
Yılın sanatçısı olarak Arnavut çağdaş 
edebiyatının Prizren’de önde çıkan 
siması Salajdin Krasniqi de 2022 yılı-
nın edebiyatı ödülüne layık görüldü.

Art Theatre, Kısa Devre, Aziz Buş 

Tiyatrosu gibi tiyatro kuruluşların-
da yönetmenlik/oyunculuk yapan 
Tansu Kervan da 2022 yılının sahne 
sanatları ve erkek oyuncusu ödülüne 
layık görüldü. Ünlü karikatür ve resim 
sanatçısı Gani Sunduri de karikatür 

alanındaki değerli emeklerinden 
dolayı yılın sanatçısı ödülünü aldılar. 
Ünlü rejisör Samir Karahoda da ulus-
lararası çapta ki başarıları yüzünden 
yılın sanatçısı seçildi. Prizren’in 
uluslararası çapta tanınmasına katkı 
sunan Dokufest filim ve belgesel fes-
tivaline de yılın en değerli sanat olayı 
ödülü verildi.

Prizren Belediyesi Başkanı Şaçir 
Totaj yapmış olduğu konuşmada, 
“Uluslararası çapta bir şehri en iyi 
şekilde tanıtan değerlerin siyasetten 
ziyade, sporcular, sanatçılar, kül-

tür emektarları, spor, 
sanat, kültür kuruluş-
larıdır. Gelen öneriler 
ardından seçim komis-
yonunun değerlendir-
meleri neticesinde 2022 
yılı sanatçıları, kültür, 
spor ve gençlik ödülle-
rine layık görülenleri, 
bu alanlardaki emektar 
başarılı kuruluşları teker 
teker kutluyorum, hepi-
nize teşekkür ediyorum. 

Sizler daha iyilerine 
layıksınız” dedi. Başkan 
Totaj, kültür müdürü ve 

belediye meclis başkanıyla birlikte 
ödül sahiplerine ödüllerini takdim 
etti, ödül sahipleriyle hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Gecede, “Doğru Yol” Türk Kültür Sa-
nat Derneği ve Boşnak toplumunun 
önde gelen “Şarski Behar” Dernekleri 
de Prizren Belediyesi tarafından yılın 

Taner Güçlütürk’e ödülnü Prizren Belediyesi Başkanı 

Şaçir Totaj takdim etti.
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en faal dernekleri olarak “gelenekleri-
mizin korunmasına katkı sunan 2022 
yılının en iyi dernekleri” kültür-sanat 
ödüllerine layık görüldüler.

 Ödül töreni, Prizren Belediyesi 
beyaz sarayı başkanlık binasında 
düzenlenen görkemli ödül töreni 
daveti ve akabinde verilen kokteylle 
sona erdi.

Taner GÜÇLÜTÜRK kimdir?

Şiir, deneme, haber, yorum ve 
bilimsel makaleleri birçok dergi ve 
gazetede yayınlandı. 50’ye yakın 
bilimsel makale ve araştırması 
bulunmaktadır. 7 kitabı yayınlandı. 
Yayınlanmayı bekleyen 4 eseri daha 
bulunmaktadır.  Onlarca kitabın 
editörlüğünü yaptı. Edebiyat, bilim 

ve toplumsal hizmetlerinden dolayı 
ulusal ve uluslararası çapta toplam 
sekiz ödüle layık görüldü. (2011) 
Üsküp Üniversitesinde “Yeni Türk 
Edebiyatı” alanında doktora yaptı. 
Yerel, ulusal ve uluslararası birçok 
medya kuruluşunda gazeteci, sunucu 
ve program yapımcısı olarak çalıştı. 
(2005) Kosova’da yılın gazetecisi 
ödülünü aldı. Kosova Basın Kon-
seyi üyeliğinde bulundu. (2012/16) 

Kosova Cumhurbaşkanlığı Danışma 
Konseyinde görev aldı. (2008) Priş-
tine Üniversitesi Senatosu kararıyla 
Türk Dili Edebiyatı Bölümünde beş 
yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı, 
eski, klasik, çağdaş, halk Türk Ede-
biyatlarını, Edebi Tercüme ve Gaze-
teciliğin Esaslarını okuttu. Kosova 
Türk Temsil Heteti Başkanlığında, 
Prizren, İpek ve Priştine Yunus Emre 
Enstitüleri’nde Türk dili hocası olarak 
görev aldı. 2014’ten bu yana İpek 
Radyosu Türkçe Yayınları sorumlu-
su ve yapımcısıdır. Balkan Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) 
araştırma görevlisi, Kosova Türk Ya-
zarlar Derneği eşbaşkanı ve “Doğru 
Yol” Türk Kültür Sanat Derneği Ulus-
lararası “Süleyman Brina” Balkanlar 
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü başka-
nıdır. Türkiye Yazarlar Birliği, Avrasya 
Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir.

 Çok sayıda gazete ve dergide yayın 
kurulu üyeliği yaptı, onlarca sempoz-
yum, bilimsel konferans, edebiyat 
şöleninde ülkesini başarıyla temsil 
etti, yüzlerce edebiyat etkinliği tertip-
ledi, genç bir edebi neslin yetişme-
sine ön ayak oldu. (2015) Kosova 
Cumhurbaşkanlığı Danışma Konseyi 
Resmi Diller Gurubu Başkanı olarak 
Kosova’da Türkçenin yeniden resmi 
dil olarak uygulanmaya konmasını 
sağladı.

 Türkoloji ve yan bilim disiplinlerin-
de devam eden araştırmaları, diğer 
uğraş ve ilgi alanları yabancılara 
Türkçenin öğretimi, tarih, geleneksel 
ve çağdaş sanatlar, sanat tarihi, kül-
türoloji, halkbilimi ve gazeteciliktir.

 1998 yılı “Doğru Yol” TKSD’nin 

Atatürk konulu şiir yarışması ikinci-
lik ödülü, 2005 yılı Finlandiya İnsan 
Hakları Kosova Koordinatörlüğü ve 
İnsan Hakları Radyoları Ağı tarafın-
dan seçildiği 2005 yılının gazetecisi 
ödülü, 2008 yılında Fransa’da Ober-
nai kentinde düzenlenen uluslara-
rası edebiyat yarışması şiir dalında 
ikincilik ödülü, Brüksel merkezli 
Uluslararası Yazarlar Derneği’nin 
2018 yılı edebiyat ödülünü, 2018 yılı 
“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Der-
neği Uluslararası “Süleyman Brina” 
Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülü, IfWT-Institut für die Welt der 
Türken/Türklerin Dünyası Enstitü-
sü’nün “Türklüğe Hizmet Ödülü”nü 
aldı. Güçlütürk, 2022 yılının 17 Şubat 
tarihinde Kosova bağımsızlığı 14. 
yıldönümü devlet kutlamaları çer-
çevesinde düzenlenen 15. ulusal 
bağımsızlık edebiyat yarışmasında 
“Bilir Misin Gözlerim?” adlı eseriyle 
ilk üçe giren ‘Türk dilinde en başarılı 
şiir ödülüne’ layık görüldü.

 (22.12.2022) Kütüphane Günü ve-
silesiyle Prizren İli Belediyeler Arası 
Kütüphanesinin üçüncülük ödülünü 
aldı. En son Prizren Belediyesi Kül-
tür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
2022 yılı spor, gençlik ve kültür-sanat 
ödülleri çerçevesinde çağdaş Türk 
edebiyatı alanında gerçekleştirdiği 
edebi etkinlikler, yayınlamış oldu-
ğum yayınlar ve eserler göz önünde 
bulundurularak yılın değerli, en etkin 
yazar/şair sanatçısı olarak 2022 yılı 
edebiyat ödülüne layık görüldü.
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Haber

Başkonsolos Aykut Ünal Danışma Kurulu üyeleri ve 
Türk basın mensuplarıyla tanıştı

Yeni göreve başlayan T.C. Gümülcine Başkonsolosu 

Aykut Ünal, 21.12.2022 akşamı, Batı Trakya Türk Azınlığı 

Danışma Kurulu’nun Eşekçili köyünde düzenlediği 

yemekte, Danışma Kurulu üyeleri ve Batı Trakya’daki 

Türk basın mensuplarıyla tanıştı.

Yemeğe; Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 

Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe 

Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe milletvekili Hüseyin 

Zeybek ve Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Deli 

Hüseyin’in yanı sıra diğer  Danışma Kurulu üyeleri, Türk 

basın mensupları, T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut 

Ünal, Konsolos Neslihan Altay, Muavin Konsoloslar Barış 

Çulha, Subutay Koç ve Ateşe Yardımcısı Güven Bora 

katıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı 

ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, yaptığı kısa 

konuşmada Başkonsolosa teşekkür etti.

Başkonsolos Aykut Ünal da davet için teşekkür etti ve 

“Önümüzdeki dönemde kapımız herkese açık olacak. 

Sizlerle görüşeceğiz ve muhabbetimiz daha 

da artacak.” Görüşlerine yer verdi.

Konuşmalardan sonra Danışma Kurulu üyeleri 

ve Türk basın mensupları kendilerini tanıttı 

ve Başkonsolosa yeni görevinde başarılar 

dilediler.

Başkonsolos Aykut Ünal,  geçtiğimiz günlerde 

göreve başlaması dolayısıyla  da aşağıdaki 

mesajı yayımlamıştı:

15 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Türkiye 

Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu olarak 

görevime başlamış bulunuyorum.

1924 yılından 

bu yana faaliyet 

gösteren, Meriç, 

Rodop, İskeçe, 

Drama ve Kavala 

illeri ile Kavala 

iline bağlı Taşoz 

ve Meriç iline bağlı 

Semadirek adalarını, 

Yunanistan bölgesel 

idari yapılanmasına 

göre Doğu T.C. Gümülcine Başkonsolosu 
Aykut Ünal.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ve Başkonsolos 
Aykut Ünal ile personeli.
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Makedonya-Trakya Bölgesi’nin tamamını kapsayan ve 

görev bölgesinde yoğun bir soydaş nüfusunun yaşadığı 

Başkonsolosluğumuzda görev yapmanın heyecanını ve 

gururunu çalışma arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. 

Başkonsolosluğumuzun hizmetleri ile faaliyetlerine 

ilişkin beklentilerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi 

bizimle paylaşmanızın faydalı olacağına inanıyor, sizleri 

duyurularımıza erişebilmeniz ve faaliyetlerimiz hakkında 

bilgi edinebilmeniz için internet sitemiz ile sosyal medya 

hesaplarımızı takibe davet ediyoruz.

E-posta adresimiz consulate.komotini@mfa.gov.tr ve 

mesai saatleri (09:00-17:00) süresince +30 25310 834 

20-21 numaralı telefonumuz üzerinden; mesai saatleri 

dışında ve resmi tatil günlerinde acil durumlarda 0030 

694 277 93 33  numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. 

Dışişleri Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 

312 292 29 29) de daima hizmetinizdedir.

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, şahsım ve 

tüm çalışma arkadaşlarım adına en iyi dileklerimizi 

sunuyorum.

Aykut ÜNAL

T.C. Gümülcine Başkonsolosu

Aykut ÜNAL 

Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 13/12/1983

Eğitim: Lisans, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, 2005

Yüksek Lisans, KU Leuven, Avrupa Politikaları, 2007

Medeni durumu: Evli

Bildiği yabancı diller: İngilizce

Bulunduğu Memuriyetler:

Aralık 2007-Mayıs 2008: Dışişleri Bakanlığı Eğitim 

Merkezi Başkanlığı - Aday Meslek Memuru

Mayıs 2008-Mayıs 2009: Güney Asya Genel Müdür 

Yardımcılığı - Aday Meslek Memuru

Mayıs-Ekim 2009: Askerlik Hizmeti

Ekim 2009: Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı - Aday 

Meslek Memuru

Kasım 2009-Temmuz 2011: T.C. Şam Büyükelçiliği - 

Üçüncü Katip, İkinci Katip

Temmuz 2011-Ekim 2014: T.C. Moskova Büyükelçiliği - 

İkinci Katip, Başkatip

Ekim 2014-Şubat 2017: İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığı - Başkatip, Şube Müdürü  

Şubat 2017-Eylül 2020: T.C. Madrid Büyükelçiliği - 

Müsteşar

Eylül 2020-Aralık 2022: Avrupa Birliği Genel Müdür 

Yardımcılığı - Şube Müdürü, Daire Başkanı
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Algı Savaşı ve Sentorlar

GÖRÜŞLERGÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELERDÜŞÜNCELER

   Dr. Dr. Pervin Pervin 

    HAYRULLAH    HAYRULLAH

Algı, çevreden gelen uyaranları yorumlamadaki 

bilişsel süreçtir. Kendiliğinden gerçekleşmez, 

bir sistematiği vardır. Sadece duyu organlarının 

görevini yerine getirmesi 

yetmez, süzgecin de 

nitelikli olması gerekir.

Modern dünyada, 

toplumların duygularını, 

güdülerini etkilemek, 

duygu ve düşünceye 

güdüler vasıtasıyla 

eylemsellik kazandırmak 

hep algının yönetimiyle 

ilgilidir. Algıyı yönetebilen 

psikolojik üstünlüğü 

yakalar. Kamu desteğini 

alır ve belirlediği stratejik 

hedefi doğrultusunda 

yapacağı uygulamalarla 

istediği sonuca ulaşır.

Çinli general Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” (The Art of 

War) isimli kitabında dile getirdiği gibi “Mükemmellik her 

savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji 

savaşmadan kazanmaktır.” Bunun için de algı ve algının 

yönetimi çok önemlidir. Sosyal medyanın oldukça 

yoğun kullanıldığı bu çağda, doğru bilgiyi süzebilmek, 

gerçek ve doğrunun aslında ne olduğunu anlayabilmek, 

sorgulayabilir olmayı gerektirir.

Görsel, işitsel ve sosyal medya kullanılarak, kavram ve 

değerlerin manipüle edilmesi toplumsal düşünce ve algıyı 

baskılar.

Yunan mitolojisinde “Sentor” – (Kentor – Kentavros  – 

Centaurus) olarak bilinen, yarı-insan ve yarı-at canlılar 

vardır. Kafası, kolları ve gövdesi insan, bacakları at 

olan bu canlılar barbarlık ve kontrolsüz kaosu temsil 

etmektedirler. Mitolojide Hera ve İksion’un çocukları 

olarak yer almaktadırlar. Sentorların Thessalya 

ormanında yaşadıklarına inanılmaktadır. Bu mitolojik 

yaratıklarla ilgili değişik kaynaklarda değişik benzetme 

ve yorumlar bulunmaktadır. At mı, insan mı sorusuna 

gelince ise, “bakış açısı” demek yeterli olacaktır. 

Nereden bakıldığı, nasıl algılandığı önemlidir. Tıpkı Batı 

Trakya Türk Azınlığı söz konusu olduğunda yaratılmak 

istenen algı da olduğu gibi. İnanmak istenilen düşünce 

önemlidir. Önemli olan, toplumsal güdü nedir?

Yunanistan hükümetleri, onlarca yıldır hem azınlık hem 

ulusal hem de uluslararası kamuoyunda “Yunanistan’da 

Türk Yoktur!”, “Yunanistan’da üç farklı etnik unsurdan 

oluşan, Yunan Müslümanları söz konusudur!” şeklinde 

bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar her ne 

kadar tarihsel gerçekliği değiştirecek güçte olmasa da 

algı yönetimi stratejileriyle zaman zaman kendine taraftar 

bulabilmektedir.

Tabii ki yaratılmak istenen algı ve kullanılan teknikler 

önemlidir.

Türk kimliği üzerinde ortaya atılan iddialar, köken 

ayrıştırmaları, kutuplaştırmalar, azınlık içerisinde bunlara 

alet olabilecek insanların bulunması, küçük kazanımlar 

uğruna ormandan vazgeçilmesi ve dahası...

Fakat, tıpkı Sentor örneğinde olduğu gibi, yaratılmak 

istenen değil, Türk Azınlığın kendini nasıl algıladığı ve 

tanımladığı önemlidir... Artakalan... Sadece teferruat...



Güncel
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Seçimler 
nasıl 
yapılacak?

Yunanistan’da 2023 seçim yılı olacak. 

Muhtemelen 9 Nisan sonrasında milletvekilliği 

seçimi yapılacak, yerel yönetim seçimleri ise 

sonbaharda.

ELSTAT - Yunanistan İstatistik Kurumunun yayımladığı 

son nüfusu sayımı sonuçlarına göre bazı bölgelerin 

milletvekili sayıları azalırken, bazılarında da yükselme 

görülmektedir. Yine diaspora için de üç milletvekili sayısı 

öngörülmektedir. Batı Trakya’daki illerde ise milletvekili 

sayısında herhangi bir değişime gidilmemektedir. Rodop 

ili yine 3, İskeçe ili 3 ve Evros ili 4 milletvekili ile mecliste 

temsil edilecek.

 Seçimler nasıl yapılacak?

Önümüzdeki milletvekili seçimleri geçen hükümetin 

çıkardığı 4406/2016 sayılı kanuna göre yapılacak. 

Yasalara göre bir seçim kanunun uygulanabilmesi için 

üzerinden bir seçim geçmesi gerekmektedir. Bu yasaya 

göre seçim “analog” sisteme göre yapılacak. Kısacası her 

parti aldığı oy oranı nispetinde milletvekili çıkaracak.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, bu sistemle 

yapılacak bir seçimin sonucunda hiçbir partinin %51 

rakamına ulaşması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu 

seçim sonunda koalisyon hükümeti kurulması 

öngörülmektedir. Koalisyon da kurulamaması durumunda 

seçimler tekrarlanacak.

İkinci seçim “dalgalı bonus” sistemiyle 
düzenlenecek!

Yapılacak ikinci seçimde ise 4654/2020 sayılı yeni 

seçim kanunu uygulanacak. Bu seçimde “dalgalı bonus” 

sistemi uygulanacak. Seçimi birinci bitiren partiye, 

aldığı oy oranına göre ekstradan en çok 50 milletvekili 

verilmektedir. Birinci partinin aldığı oy oranı ne kadar 

yüksekse, ekstradan kazanacağı milletvekili sayısı 

da o kadar artmaktadır. Birinci gelen partinin “bonus” 

sistemine girebilmesi için oyların en azından %25 gibi bir 

kısmını kazanmış olması gerekmektedir. İkinci seçimler 

liste usulü ile olacak ve adayların karşısına herhangi bir 

zait koyulmayacak.

Bilindiği gibi Yunanistan’da adaylar zait usulü ile 

seçilmektedir.  Listelerdeki aday sayıları ise +1 yöntemine 

göre belirlenmektedir. Örneğin Rodop ili 3 milletvekili 

çıkardığına göre 3+1 aday listede  yer almak zorundadır. 

Bunların bir kısmı da kadın olmak zorundadır.
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Kültür - sanat

Bahar

Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım 
hastalandı. Bazılarının bronşiti, bazılarının 
romatizması azmış. Baharın hastalıkları 

saymakla tükenmez ki...

Mart güneşi, uzviyette çöreklenip yatan bütün 
yılanları uyandırıyor; toprağın yeniden gençliğe 
kavuştuğu bu mevsimde, hava kuş cıvıltılarıyle 
beraber insan iniltileri ve hırıltılariyle doluyor.

Dün neş`eli bir kır köşesinde baharın bu iki zıt 
levhasını yanyana gördüm: Bir tarafta genç hayvanlar 
oynaşıyor, kuşlar uçuşuyor, taze dudaklar ağaç 
kütüklerinin siperinde, sonu gelmez buselerle 
öpüşüyor; diğer tarafta ise, yaşlı hastalar, yorgun 
iskeletlerinin soğumuş kemiklerini güneşte ısıtmakla 
meşgul.

Bahar bir muhasip gibi, hayata yeni kavuşturduğu 
yaratıkların sayısını yaşayanların yekûnundan 
durmadan çıkarmakta...

Ne yazık ki vücudun çökmesi zekanın olgunluk 
zamanına tesadüf eder. Mánásız çocukluk, tatsız 
gençlik, olgunluk çağına hazırlanmaktan başka 
nedir?

Zeká -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku 
kazanan bir sonbahar mahsülüdür. En az kırk sene 

Türk edebiyatından 

güldesteler
AHMET HAŞİM

güneşte pişmeden bu asîl meyve ballanmıyor. Dünyayı 
idare eden, ilim, fen, san`at ve edebiyat cereyanlarını idare 
eden, şakakları beyazlanmış kafalardır. Genç allame ve 
genç dáhi bir mucizedir ki bazı yerlerde vücut buluyor.
Ne olacağı meçhul yeni doğmuşlara yer açmak için ölümün 
her sene, bilhassa baharda, kır saçlara attığı tırpan, kim 
bilir, tabiata karşı insan zaferini ne kadar geciktirmektedir!

Merdiven

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

 
Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

 
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

 
Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
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DEĞERLERİMİZ PAŞMAKLI’DAN YOZLAŞMAYA BAŞLARSA...?

“Sen, nefesini hakl ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.” İmam-ı Şafii

Arada bir. . .Arada bir. . .

       Asım       Asım
ÇAVUŞOĞLUÇAVUŞOĞLU

Kâinatın “Dünya” dediğimiz bu küçük 

parçasında, insanoğlu saadeti ararken 

fazileti ayaklar altına almıştır. Faziletin 

çiğnendiği yerde ise saadet aramak ne kadar 

mantıksızlıktır! 

İnsanlık tarihi acıların 

getirdiği tatlı günlerle 

süslüdür. Milli ve dini 

duyguları birbirinden 

farklı milletlerin var 

oluşunda, dönüm 

noktaları durumunda 

olan bazı kutsal günler 

ve milli bayramlar, 

felaketten  selamete 

çıkmak çıkmak için 

başlatılan büyük 

mücadelelerin yıl dönümleridir. Bunlar, dini ve milli 

duygulara hitabeden tarihi olaylardır. Her millet bu 

günlerde muhteşem törenlerle bu günlerin  getirdiği 

nimetlere karşı şükran duygularını dile getirir. Fakat 

çeşitli dini ve milli duyguların üstünde olup, her 

insanın yalnız insanlık duygularına hitabeden ve hiç 

kimsenin hiç kimseden kıskanmayacağı bazı günler 

de vardır. 

İslâm geleneğinde kutlanan “Aşure Günü”, bütün 

insanlığın Nuh Tufanı gibi bir felaketten kurtuluşunun 

hatırasıdır ve yedirilen tatlı çorba da Allah’ın 

nimetlerine karşı şükretmeyi sembolleştirir.

Her yıl Mayıs ayında kutlanan “Anneler Günü” 

değişik inançtaki insanların kalbine girmiş, gönülleri 

fethetmiştir. 

Zamanımızda İslâm’dan, mazimizden ve milli 

değerlerimizden tevarüs edile gelen pek çok şeyler 

unutulmakta, ihmale uğramakta; hafife alınıp 

lâzım gelen değer verilmemekte ve gereken önem 

gösterilmemektedir. Örnek mi? Bugün gelinen nokta 

itibariyle bilhassa şehirlerimizde aynı apartmanda 

oturan, aynı iş yerinde çalışan, aynı vasıtada yolculuk 

yapan yüzlerce insan yek diğerine bir selâm vermekten 

genelde kaçınmakta ve imtina etmektedir. 

Şer, fitne ve fesadın hadden aşırı olmasının sebeplerini 

hiç düşündük mü? Şimdi sıkı dur sayın okuyucum, Bir 

gazetede okudum, bir etkinlikte su veya meyve suyu 

isteyen katılımcının aldığı cevap çok düşündürücüdür.  

“su yok, şarap verelim...”oluyor.

Bu hal ve acıklı durum; düşünen, inanan, toplumunu 

seven, onların birlik ve beraberliğini arzu eden, onları 

tek kalp, tek yürek halinde görmeyi candan arzu eden 

her toplumunu sevenin kalbini kanatmaktadır. 

Bu yaraların tedavisi yine ancak terk ettiklerimize tekrar 

dönmek ve sarılmakla mümkün olacağına inanıyorum 

Azınlığımızın aile yapısına ve toplumumuzun milli-

manevi değerlerine uygun olarak biraz araştırma-

soruşturma yapayım derken, bilinmeyen daha pek 

çok özelliklerin olduğunu gördüm ve derlediğim ber-

vechi âti bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle 

bilinmesinde fayda olduğuna inandığım ve toplum 

arasında psikolojik bir tabu oluştuğu için konuya bu 

noktadan başlamanın daha uygun olacağını düşündüm.

Ortalıkta kendini adam sanan öyle insanlar vardır 

ki, belediye nüfus kayıt kütüklerinde “arren” erkek 

hanesinde yazılı olmasından ötürü toplum arasında öyle 

hava atarlar ki. Oysa erkek olarak dünyaya gelmenin 

hiç önemi yoktur. Mesele cinsiyet değil, şahsiyet 

meselesidir. 

Yine öyleleri vardır ki, herkese aynı telden çalan, gelene 

ağam-gidene paşam diyerek nabza göre şerbet veren, 

kapı eşiklerinde 5-10 evroluk menfaat için takla üstüne 

takla atarak dalkavukluk yapanlar. 
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Toplumumuzda psikolojik bir dengesizlik hakim, 

taklitçilik sevdası almış başım gidiyor! Halbuki örf-

adetlerimiz toplumu ayakta tutan, birlik ve beraberliği 

temin eden, karşılıklı sevgi ve saygıyı, kardeşliği 

teessüs ettirip canlı ve dinamik bir halde devamına 

sebep olan amillerdir. 

Bunların terk ve ihmalinde tamiri imkânsız toplumsal 

yaralar hasıl olmaktadır. Zira bizi birbirimize bağlayan, 

ayakta tutan ve tarihin derinliklerinden gelen kendimize 

özgü milli ve manevi değerlerimiz vardır. Bu değerler 

yüzyıllardan beri Batı Trakya’mızda nesilden nesile, 

dededen toruna aktarılarak bu günlere gelmiştir. 

Bu noktada belirtmeliyim ki, söz konusu örf-adetlerimiz, 

gelenek - göreneklerimiz, kısaca bizi biz yapan 

değerlerimiz son yıllarda taklitçilik nedeniyle maalesef 

yozlaşmaya, unutulmaya mahküm olmaktadır. Şöyle ki: 

Gençlerimiz internet bağımlısı oldular. 

Ahlak mefhumu çökmek üzere. 

Azınlığımız birbirine düşman ediliyor, 

yalnızlaştırılıyoruz... Mukaddesata hürmet kaldı mı? 

Şükür yok, küfür çok. 

Her işe “besmele” çekerek başlama hassasiyetimizi 

kaybettik! 

Meşveret ve istişare alışkanlığımızı kaybettik! 

Sevgimizi, sadakatimizi fedakârlığımızı, akrabalık 

ve komşuluk ilişkilerimizi kaybettik! 

Merhametimizi, şefkatimizi, duygumuzu, 

düşüncemizi, mantığımızı kaybettik! 

Sabrımızı, tahammülümüzü, masumiyetimizi, 

kardeşliğimizi, dostluğumuzu kaybettik! 

Helâl, haram hassasiyetimizi, gösterişten uzak 

yaşantımızı kaybettik! 

Kaybettiklerimiz yalnız bunlar değil tabii. Dahası da 

var. Battıkça çırpınan, çırpındıkça daha da batan 

karanlık bir gecenin rüyasını görerek sabah olmasını 

bekliyoruz. 

İnsan için varlık da bir imtihandır, yokluk da. Mesele 

ne varlığa sevinmek ne yokluğa yerinmek. Bu vesile 

ile konumuzla ilgili Islâm tarihinden imtihana dayalı 

birkaç örnek vermenin isabetli olacağını düşünüyorum: 

Geçmişte en büyük sıkıntılarla imtihan edilen 

kişiler peygamberler olmuştur. Hz. Adem ebedilik 

arzusuyla sınanmıştır. Ölümsüz olma isteği Hz. 

Adem’in imtihanıdır. Hz. Ibrahim, oğlu Hz. İsmail’le 

sınanmıştır, evlat sevgisi Hz. İbrahim’in imtihanıdır. 

Hz. İsmail, canıyla imtihan edilmiştir. Böyle örnekleri 

daha da çoğaltabiliriz. Teslimiyetin, sabrin, cesaretin, 

iffetin Allah’ımıza karşı samimiyetin timsali olan 

Peygamberler, kulluk sınavının en güzel ömeklerini 

sergilemişlerdir. 

Peki bizim imtihanımız nedir?

Yetimi gözetip, yoksulu doyurmak bizim 

imtihanımız. İmtihanımız, varamadığımız secdeler, 

tutamadığımız oruçlar.

Bizim imtihanımız, vermeyen ellerimiz, sevmeyen 

yüreklerimiz, konuşmayan dillerimiz. 

Bizim imtihanımız varamadığımız secdeler, 

tutamadığımız oruçlar.

 Bizim Bizim imtihanımız, veremediğimiz zekâtlar, 

sadakalar. 

Bizim imtihanımız, bencilliklerimiz, hırslarımız, 

ihtiraslarımızdır. 

Bizim imtihanımız, içerisine düşüp de bir türlü 

çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret 

kuyuları... 

Bizim imtihanımız, yardımlaşma ve dayanışma. 

Bir insan; her şey olabilir, en yüksek makam sahibi 

olabilir, bol parası, yatı, katı, atı olabilir ama kimseye 

faydası yoksa…olamaz! 

Son olarak, evet toplumumuz bireyleri karşılıklı 

olarak birbirlerini saymalarına, sevmelerine, birlik 

ve beraberlik içinde yaşayıp kaynaşmalarına, hatta 

takdir ve teveccühü kazanmalarına vesile olan en 

müessir sebeplerin başında geleni karşılıklı selâm- 

selâmlaşmadır. Bu böyle biline! 
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otelden  Fenerbahçe’nin kaldığı otele gitmek için 

bindiği takside kendisine nereli olduğunu sormuş ve 

“Türkiye’liyim” dediğinde hemen Galatasaray’ı sormuştu.

Fenerbahçe’nin ikinci başkanı ve federasyon başkanlığı 

da yapmış Nihat Özdemir, “Galatasaray ve Fenerbahçe 

Türk sporunun mihenk taşlarıdır. Biz varsak, Galatasaray 

da vardır.” Beyanatını vermiştir. İki takım karşılaşırken  

yer yerinden oynamaktadır.

Üç büyüklere mensup Beşiktaş takımı 1903 yılında 

Akaretler’de kurulduğundan  semtini almıştır. Beşiktaş 

ilk kurulduğu yıllarda Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 

kurulmuştur. Beşiktaş’ın sporda başarıları pek çoktur. 

Bir milli maçta  onbir oyuncunun da Beşiktaş’tan 

olması sonucu takıma ay yıldızı  armasına takma 

hükmü verilmiştir. Rozetinde bugün bile ay yıldızlı 

arma bulunmaktadır. Bir de  bir sezon hiç yenilmeden 

şampiyon olmuştur. Bugüne kadar 16 lig ve 9 kupa 

kazanmıştır. Dış ülke başarıları maalesef yoktur.

Üçüncü büyük Galatsaray’a gelince. Mekteb-i 

Sultaniyeye  ilk öğrenci kaydı 1868’de yapıldı ki daha 

sonra burası   Galatasaray adını almıştır. Bir gün lisede 

Ali Samiyen, Cevdet Kalpakçıoğlu ve Yusuf Ziya Öniş 

bir araya gelip  bir kulüp kurmaya karar vermişlerdir ki o 

güne kadar başka Türk takımı yoktu. Bir İngiliz ve  bir de 

Rumların   Elpis takımları vardı. Gaye bir takım kurmak 

ve onlarla maç yapabilmekti.

Galatasaray’ın bazı idarecileri ile 3-5 taraftar avlanmaya 

gidiyorlar. İçlerinden biri bir kulübe görür ve hemen 

giderler. İçeride yaşlı birini görünce hemen konuşmaya 

başlarlar. Kendisinin burada yalnız kaldığını ve 

Mekteb-i Sultaniyeli olduğunu söyler. Biz de aynı 

takıma mensubuz dediklerinde, “Bu gördüğünüz arazi 

benim, size bağışlıyorum”, demiştir. Takımın isminin de 

Galatasaray olacağını söylediklerinde ise bir o kadar 

daha sevinmişti. Bu kişinin ismini taraftar “Gül Baba”, 

koyar. Bugün Gül Baba Türbesi’nin takibini  eski kulüp 

başkanlarından 

Adnan Polat üstlenmiştir.

Galatasaray sadece sporla değil, siyasi alanda da 

diplomatlar yetiştirmiştir. Türkiye’de en çok taraftarı 

olan takımdır. Galatasaray 22 lig kupasının yanı sıra 

ve 18 de  kupa kazanmıştır. Avrupa’da da her takıma 

nasip olmayan kupayı almıştır ki Avrupa’da kupa 

almak gezegenlere çıkmaktan daha zordur. Kupayı 

kazanan takım kupayı  müzesinde bir yıl tutar, daha 

sonra da yerine sembolik bir kupa verilir. Böylece UEFA 

tutanaklarına ismini yazdırmış olur. 

SPORDA GEÇMİŞ OLAYLAR 
(Sayfa 17’nin devamı)
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Dr. Sadık Ahmet adı Keşan’da 
sonsuza kadar yaşayacak
TBMM  Başkanı Mustafa 

Şentop, 7 
Ocak 2023 günü,  Edirne’nin Keşan 
ilçesinde, İstasyon Mahallesi’nde 
Batı Trakya Türklerin liderlerinden 
Dr. Sadık Ahmet’in adının verildiği 
köprülü kavşağın açılış törenine katıldı. 
Tören öncesinde 
düzenlenen Dr. 
Sadık Ahmet 
Paneli’ne, Şentop’un 
yanı sıra Edirne 
Valisi Hüseyin 
Kürşat Kırbıyık, 
Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Dr. 
Sadık Ahmet’in eşi 
Işık Sadık Ahmet, 
Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma 
Kurulu Başkanı 
ve Gümülcine 
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü 
Mustafa Trampa, DEB Partisi Başkanı 
Çiğdem Asafoğlu, Türk Azınlığı dernek 
başkanlarının yanısıra çok sayıda 
davetli katıldı.
Panelde konuşan Şentop, Doktor 
Sadık Ahmet’in Batı Trakya’daki 
mücadelesiyle sembol bir isim 
olduğunu belirterek, “Doktor Sadık 
Ahmet’e onun şahsındaki Türk 
mücadelesine biz sadece bir siyasi 
parti olarak veya bir siyasi partinin 
temsilcisi, milletvekilleri olarak veya 
bürokrat arkadaşlarımız olarak sahip 
çıkıyor değiliz. Biz bütün bir Türkiye 
olarak, Türkiye’de yaşayan 85 milyon 
insan olarak Batı Trakya’da yaşayan 

kardeşlerimizin yanındayız. Onların 
davasının arkasındayız. Türkiye’de 
hükümetlerle veya dönemsel olarak 
bir sahip çıkma meselesi değildir. 
Türkiye var olduğu müddetçe, 85 
milyon insanımız var olduğu müddetçe 
Batı Trakya Türklerinin yanındayız. Bu 

davanın yanındayız. Bunu gösteren 
sembolik bir toplantı ve buraya katılan 
arkadaşlarımızın varlığı bunu ifade 
eden bir mana taşıyor” dedi.

‘YUNANİSTAN TAAHHÜT ETTİĞİ 
ULUSLARASI ANLAŞMALARA 
UYMALI’

Batı Trakya Türklerinin mücadelesinde, 
Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve 
altına imza attığı taahhütlere uyması 
gerektiğini söyleyen Şentop, “Lozan 
malum, Lozan Anlaşması’yla Batı 
Trakya’da kalan Türk Müslüman 
azınlık bazı hukuki teminatlar altına 
alınmıştı. Onun mukabili olarak 

Türkiye’de de İstanbul’da, özellikle 
Adalar’da, İstanbul’un farklı ilçelerinde 
bulunan Yunan kökenli daha önceki 
Osmanlı tebaası olan kişilerin de şimdi 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
kişilerin de benzer teminatları var. Arzu 
edilen, talep edilen şey, mücadelesi 

yürütülen şey; ilave 
bir hak, bir lütuf değil. 
Yunanistan’dan talep 
edilen kendisinin 
taahhüt etmiş 
olduğu uluslararası 
anlaşmalara uyması. 
Tabii daha sonra 
başka hukuki 
gelişmeler de 
oldu. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi 
imzalandı, kabul 
edildi. Buradaki 
hükümlere de burada 
kendisinin taahhüt 

etmiş olduğu, tanıması gereken 
haklara da hukuka da uyması talep 
ediliyor. Fakat tabii başından itibaren, 
daha 1923’ten itibaren 100 yıldır 
çeşitli dönemlerde, farklı şekillerde, 
Yunanistan’ın hukuk tanımazlığını her 
olayda, her dönemde müşahede ettik. 
Özellikle darbeden sonra 1967’de 
albaylar cuntasının gelişinden itibaren 
başlayan süreçteki tutumlar, o bizim 
Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı sonrasında 
bu darbe yönetiminin uzaklaşmasından 
sonra da onun politikalarının devam 
ettiğini, sürdürüldüğünü görüyoruz” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Şentop, Dr. Sadık Ahmet panelinde yaptığı konuş-
mada, Dr. Sadık Ahmet gibi sembol isimleri unutmadıklarını belirtti.
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‘DOKTOR SADIK AHMET’İN 
UNUTULMAMASI İÇİN GAYRET 
GÖSTERİYORUZ’ 

Doktor Sadık Ahmet gibi sembol 

isimlerin unutulmaması için gayret 
gösterildiğini ifade eden Şentop, 
“Doktor Sadık Ahmet burada bir hukuk 
mücadelesi yürüttü ve bu mücadeleyi 
de dediğim gibi sadece Yunanistan 
sınırları içinde değil, Türkiye’ye, Türk 
dünyasına ve bilhassa uluslararası 
Avrupa platformlarına da taşıyan 
sembol bir isimdi. Bu mücadeleyi önce 
fert olarak, daha sonra sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir toplu kolektif bir 
mücadele olarak ve daha sonra da 
bir siyasi mücadele olarak, siyasi parti 
olarak yürütmüş oldu. Allah rahmet 
eylesin. Bu tür sembol isimleri biz 
unutmadığımız gibi unutulmaması 
için de gayret gösteriyoruz. Birçok 
arkadaşımız bahsettiler. İşte onların 
son adımı olarak da bugün Türkiye’den 
Yunanistan’a çıkıştaki son köprülü 
kavşak olan yere Doktor Sadık Ahmet 
ismi de verilmiş olacak. Herkes görsün, 
hatırlasın ve bu davanın sembol ismini 
unutulmasın diye” ifadelerini kullandı.

IŞIK SADIK AHMET: BU KÖPRÜ, 
GÖNÜL KÖPRÜSÜDÜR

Doktor Sadık Ahmet’in eşi DEB Partisi 
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet 

de, açılıştaki 
konuşmasında 
eşinin Batı 
Trakya’daki 
mücadelesine 
vurgu yaptı. Işık 
Sadık Ahmet, 
“Kazanımları 
ve yaptıkları 
saymakla 
bitmez. Kısacası 
100 yılda 
yapılacakları 
10 yılda 

gerçekleştirebilendir. Doktor olarak 
girmediği ev yoktu. Her soydaşın 
sağlığıyla ilgilenirdi. Siyasetçi olarak 
da ezilen halkın her daim yanındaydı. 
Tabii her başarılı erkeğin 
yanında bir de kadın 
vardır, ben de eşime her 
zaman destek oldum. 
Sendelediğinde ona 
omuz verdim, hayat 
arkadaşlığı yanında yol 
arkadaşlığı da yaptım. 
O da ömrünü toplumuna 
adadı. Lozan’ın 72’nci yıl 
dönümü olan 24 Temmuz 
1995 tarihinde, içinde 
tüm ailemizin bulunduğu 
şüpheli bir kazada, onu 
bizden ve toplumdan 
kopardılar. Doktor Sadık 
Ahmet, bıraktığı eserleriyle, fikirleriyle 
yaşamaya devam ediyor. Toplum onu 
hiçbir zaman unutmadı, kalplerinde 
yaşatıyorlar. Bugün burada da ismi 
bir kez daha ölümsüzleşecektir. Bu 
köprü, gönül köprüsüdür. Keşan’ı 

Batı Trakya’ya, Balkanlar’a, gönül 
coğrafyamıza bağlayacak olan 
köprüdür. Öte yandan her yıl İpsala 
Gümrük Kapısı’ndan Türkiye ve 
Yunanistan’a giriş-çıkış yapan yüz 
binlerce insanın altından geçtiği 
köprüdür. Bu köprülü kavşak, Doktor 
Sadık Ahmet’in isminin ve onun 
mücadelesinin bilinmesi için farkındalık 
oluşturacaktır” dedi. DHA.

Işık Sadık Ahmet 
Keşan’ın fahri 
hemşehrisi ilan edildi

Keşan’da Dr. Sadık Ahmet’in adının bir 
kavşağa verilmesinden sonra başka 
sevindirici bir olay daha yaşandı.
balkantime.net’in haberine göre Işık 
Sadık Ahmet Keşan’ın fahri hemşehrisi 
ilan edildi. Keşan Belediye Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu’nun girişimiyle 
Batı Trakya Türklerinin Şehit Lideri 
Dr.Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık 

Ahmet’e Keşan Fahri Hemşerilik 
Beratını bugün TBMM Başkanı Prof. 
Mustafa Şentop verdi.

 

Işık Sadık Ahmet’e hemşerilik beratını TBMM Baş-
kanı Şentop verdi.

Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nın açılış törenine çok 
sayıda davetli katıldı.
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Uzman Öğretmen 

Nuran Mustafa
Okul Öncesi Öğretmeni

Çocuğa Dair 
her şey

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKTA UYUM SO-
RUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - 2

ANNE BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIYLA YAŞADIKLARI SORUNLAR

Çocuklarda her ayın ayrı bir önemi ve özelliği 
bulunmaktadır. Genel olarak insanların 
doğumundan ölümüne kadar yaşamı göz 

önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem, bireyin 
yaşamını şekillendiren dönem olarak nitelendirilmektedir. 
Bu dönemde çocukların tutum ve davranışları anne-
babalarını rol model almaları ile gelişirken, okul öncesi 
kurumlarında ise çocukların davranışları geliştiren, 

sosyalleştiren de 
becerilerini takip 
eden kurumlar olarak 
tanımlanmaktadır. Okul 
öncesi sorunları üzerine 
de çocuklara büyük 
faydalar sağlayan bu 
kurumlar, anne babanın 
başa çıkamadığı sorunlar 
konusunda yardımcı 
olmaktadır.

Okul öncesi dönemde 
davranış problemleri 
günümüzde pek çok 
çocuk ve ailenin sorunu 
olurken, bu sorunlar 
çocuklara göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Ancak hemen hemen her ailede 
okul öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar ise çocuğun 
yemek yememesi, her şeye itiraz etmesi, aşırı içine 
kapanık olması, kıyafet seçiminde zorlanması, aşırı 
korku, odasını toplamaması, öfkesini kontrol edememesi, 
annesi ile aynı yatakta yatması gibi problemlerdir.

-Öfke Kontrolü Sağlayamıyor
Okul öncesi dönemde karşılaşılan sorunlardan 
biri de çocuğun öfkesini kontrol edememesidir. Bu 
dönemde çocuklar aşırı hırçın ve hareketli davranışlar 
sergileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda ebeveynler 
çocuğu sakinleştirmeye yönelik adımlar atmalı ve onun 
güvende hissetmesini sağlamalıdır.
-Odasını Toplamıyor

Çocuklara odasını ve hatta oyuncaklarını toplamak 
oldukça zor gelmektedir. Özellikle de anne-baba devamlı 
olarak çocuğun arkasını topladığında, haliyle çocuklar da 
sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Bu gibi durumlar ilk 
olarak beraber hareket etmeyi teklif edebilir, sonrasında 
ise çeşitli motivasyonlarla sorumluluk almasını 
sağlayabilirsiniz.

-Annesi ile Hala Aynı Yatakta Yatıyor
Okul öncesi sorunlarından bir diğeri de çocuğun hala 
annesi ile beraber uyumasıdır. Özellikle de çalışan 
annelerde yaşanan bu durum aslında çocuğa iyi gelmek 
yerine psikolojisi ve gelişimi açısından zarar vermektedir. 
Bu gibi durumlarda çocuğa karşı kesin ve net bir tavır 
sergilemek gerekir.

-Her Gördüğüne Sahip Olmak İstiyor
Günümüzde ailelerin en sık karşılaştığı okul öncesi 
sorunlardan biri de çocuğun her gördüğüne sahip 
olmayı istemesidir. Çocuğun bu davranışlarının önüne 
geçebilmek adına hem evde, hem de okulda belirli 
kurallar koyulmalı ve takibi yapılmalıdır.

-Ağladığında Susmak Bilmiyor
Yine en sık karşılaşılan okul öncesi olumsuz 
davranışlardan biri de ağladığında susmak bilmemesidir. 
Genellikle istediği olmadığında ailesine karşı caydırma 
politikası olarak bu davranışı sergileyen çocuklar, 
ağlayarak istediklerini yaptırabilmektedir. Ancak anne 
babaların bu konuda da kesin bir tavır sergilemesi 
gerekmektedir.

-Kıyafet Seçiminde Güçlük Çıkarıyor
Bu dönemde çocuklar kendi kıyafetlerini kendileri 
seçmeyi isterler. Ancak mevsimler kavramını 
bilmediklerinden hangi kıyafetleri hangi gün 

giyebilecekleri konusunda problem yaşayabilmektedirler 

bu gibi durumlarda çocuğa mevsime uygun bir iki giysi 

seçeneği sunulmalıdır.



Doğa
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Balın tadı Rodop Dağları’nda gizli!

Yunanistan’ın Bulgaristan sınırı 

yakınlarında yer alan Rodop Dağları 

tarihte olduğu gibi, günümüzde 

de; bitki örtüsü, sularının temizliği ve temiz 

havasıyla tüm dünyaya şifa dağıtmaya devam 

ediyor. Rodop Dağları’nın bitki örtüsünün çok 

çeşitli ve dünyada az rastlanılan olması balın 

kalitesini de dünyadaki diğer bölgelerle yarışır 

duruma getiriyor.

İşte bu çok özel bölgelerden biri de yine Rodop 

ilinin Kızılağaç- Ragada köyünün yaklaşık 5 km 

güneyinde “Derinkedik” bölgesinde yer alıyor. 

Bölge denizden yaklaşık 700 m yükseklikte. 

Etrafında tarım yapılmıyor ve sanayi tesisi de 

bulunmuyor. Her taraf ormanlarla kaplı. Etrafta sessizliği 

bozan ise derelerden akan sular, kuş sesleri ve bazen de 

bir keçi sürüsünün çan sesleri.

Ziraat Mühendisi Murat Müdür, işte böyle bir ortamda, 

Kızılağaç köyünde arıcılık yapıyor. Balı çok kaliteli 

olduğundan şehre indirmeden yarısı aynı köyde 

tüketiliyor. Murat, arıcılığa babasından kalma kovanlarla 

başlamış. Zamanla işini büyütmüş ve 170 kovana kadar 

ulaşmış. Kovanları bir yıl ova kesiminde gezdirmiş. 

Ancak sonraki yıl balını satamamış. Kalite düşmüş ve 

balı elinde kalmış. Bu tecrübeden sonra Murat, arılarını 

artık yerinden hiç kıpırdatmıyor. Çünkü burası Rodop 

Dağları’nın çok özel bir bölgesi. Burada üretilen balın 

%90 gibi bir kısmı arılar tarafından kekik bitkisinden 

taşınıyor. Kekik balı da en kaliteli ballardan olduğuna 

göre insanlar tarafından hemen kapışılıyor. Çünkü 

günümüz dünyasında bu kalitede bir balı bulmak artık 

çok zor.

Murat’ın bir başka özelliği de bu işi meslek olarak 

benimsemesi. Bu yüzdendir ki arıcılığı meslek olarak 

yürüttüğüne dair belgesi bile var. Murat’ın bugünlerdeki 

hedefi ise organik bal ürettiğine dair sertifika alabilmek. 

Sertifika konusunda başvuruda bulunmuş, yetkililer gelip 

bölgeyi ve arı kovanlarını incelemiş. Murat’ın verdiği 

bilgiye göre, ürettiği ballardan numune alıp inceleme 

merkezine göndermeye devam ediyor. Murat, gerekli 

prosedürler tamamlandıktan sonra, yakın bir gelecekte, 

belki de bölgemizin organik bal üreten tek sertifikalı 

üreticisi olacak.

Bütün bunlardan sonra, balın tadı Rodop Dağları’nda 

gizli, diyebiliriz.

“MELİ TİS RAGADAS – KIZILAĞAÇ BALI” markası ile 

ürünlerini satan Murat Müdür’e bilgi ve satın almak için 

aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz:

+30 697 696 08 86

+30 697 785 07 60

Murat Müdür, Rodop Dağları’nda ürettiği doğal bal ile dikkat çekiyor.
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Başbakanı beklerken...

SON YAZI
Yine böyle bir seçim zamanıydı. 1991 yılında Konstanti-
nos Miçotakis Gümülcine’yi ziyaret etmiş ve azınlıkla ilgili 
“İsonomia - İsopolitia” kavramlarını açıklamıştı. O güne 
kadar vatandaşlık ve azınlık haklarından faydalanamayan 
Türk Azınlık mensupları için bu sözler yeni bir umut ol-
muştu. Nitekim ileriki yıllarda Türklere gayri menkul alım 
satımı, ev tamiri, sürücü ehliyeti v.b.  konularda büyük 
ilerlemeler görülmüştü. Ancak ne yazık ki azınlık hakları 
konusunda ilerleme sağlanamamıştı.

Şimdi bu sefer oğul Miçotakis hafta sonu Başbakan 
sıfatıyla  Gümülcine’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Hiç 
kuşkusuz bölgemize gelen  üst düzey yetkililerin  söylem-
leri çok önemlidir. Hele bu kişi ülkeyi yöneten başbakan-
sa ziyaretten beklentiler de bir o kadar artmaktadır. 

AB ülkesi Yunanistan’da insan hak ve hürriyetlerinin, 
uluslararası antlaşma ve anlaşmaların uygulanması en 
doğal beklentidir. Bunların uygulanmaması veya halkın 
belirli bir kesimine uygulanması demokrasinin eksik oldu-
ğuna işarettir. 

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk 
Azınlık mensuplarının beklentilerini ise şöyle sırala-
yabiliriz:

1- Azınlığın adalet beklentisi  konusunda, AİHM 
kararlarının uygulanması ve İskeçe Türk Birliğine yasal 
bir statü kazandırılması.
2-  Azınlığın manevi liderleri olan, Gümülcine ve 
İskeçe’de  Türklerin seçtiği müftülerin göreve getirilerek 
insanlarımızın  tasvip etmediği tayin uygulanmasına son 
verilmelidir. 
3- Vakıflar idarelerinde tayin sistemine son verilmeli 
ve seçime gidilmelidir.
4-  Irkçı 19. Madde ile vatandaşlıktan atılan yaklaşık 
50 bin kişi tekrar vatandaşlığa alınmalıdır.

5-  “Türk” etnik kimliğiyle örgütlenmeye izin verilme-
lidir. 
6-  %3 seçim barajı partilere ve bağımsız adaylara 
kaldırılmalıdır.
7-  BAKEŞ’in ısrarla talep ettiği azınlık okulları gibi 
çalışacak iki dilli ortaokul istekleri karşılanmalıdır.
8-  İskeçe ve Gümülcine’de ücra bölgelere yeni 
azınlık ortaokul ve liseleri açılmalıdır.
9-  İskeçe’de yer alan Azınlık Ortaokulu-Lisesinde 
çocuklar balık gibi istiflenerek, sağlıksız sınıflarda eğitim-
lerine devam etmekte ve öğretmenler de adeta oturacak 
yer bulmamaktadırlar. Okula acil olarak yeni bir bina inşa 
edilmelidir.
10-  Azınlık okulları öğrenci yetersizliği bahane gös-
terilerek kapatılmamalıdır. 
11- Bölgede halen varlığını sürdüren Osmanlı döne-
minden kalma Türk mimari eserlerinin restore edilmesi, 
korunması ve amacı dışında kullanılmaları konularında, 
“dünya kültür mirası” kuralları geçerli olmalı ve saygı 
gösterilmelidir. 
12-  AB’nin en geri kalmış bölgesinde ekonomik 
konularda azınlık insanlarına yönelik AB programları 
geliştirilmelidir. 
13- Ülkemizin önemli bir ihracat kalemi olan tütün 
üretiminin yok olmaması için üreticilere  özel destek veril-
melidir.
14- Alternatif ürünler konusunda azınlık insanı daha 
fazla bilgilendirilmeli ve pazar bulma konusunda üretici 
yönlendirilmelidir.  

Yukarıda sıraladığımız temel sorunlar daha da çoğal-
tılabilir. Bütün bu sorunlar önümüzdeki konjonktürde 
çözülebilir mi? Bizler ülkemize bütün görevlerini layıkıyla 
yerine getiren bireyler olarak, umutlarımızın elbette bir 
gün karşılanacağı beklentisi içerisindeyiz. Belli mi olur 
belki de Sayın Miçotakis ikinci bir “İsonomia – İsopolitia” 
politikasını açıklar!              İbrahim BALTALI






