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BAŞYAZI
İbrahim BALTALI
                                e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

COVID – 19 diye bilinen salgın tüm dünyayı etkilemeye 

devam ediyor. Tüm kıtalarda görülen virüs özellikle de 

ABD ve Avrupa’da etkisini en belirgin biçimde göste-

rirken, insanlık ikinci dalga salgını şiddetle yaşamaya 

devam ediyor.  

İnsanlığın  bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen bir 

virüs karşısında bu kadar aciz düşmesi çok düşündürü-

cüdür. Demek ki bir yerde bir şeyler yanlış ve ters gidiyor. 

İnsanların özellikle de doğanın yapısına müdahaleleri, 

doğadan kopuk bir yaşam sürmeleri ve de  belirli yerler-

de nüfusun oldukça kümelenmesi virüsün yayılmasının 

sebeplerinden sadece birkaç tanesidir. Bundan böyle 

insanlık doğaya dönmeli, yıllardır doğaya verilen tahribat 

bir şekilde düzeltilmeli, ancak bu şekilde ki yakın gele-

cekte olmasa da bazı olumsuzlukların önüne geçilebilir.

Bundan böyle insanlık artık  bir aşı beklentisi içe-

risindedir. Bu konuda  dünyadan çok olumlu haberler 

gelmeye devam ediyor. Almanya’dan, ABD’den, Rus-

ya’dan ve Çin’den gelen haberler umut vericidir. Özel-

likle Almanya’da Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu 

olduğu firmanın geliştirdiği aşı tüm dünyada takdir 

toplamakta ve bir çok ülke aşının bir an önce onaylan-

masını beklemektedir.  Basından takip ettiğimiz kadarıyla 

bu aşının  koruyuculuk oranı %90 civarındadır. Ancak aşı 

ülkelere dağıtılsa da; maske, mesafe ve hijyenik önlemle-

rin önümüzdeki yaz ortalarına kadar sarkabileceğini bilim 

insanları  söylemektedir.

Özellikle ülkemiz Yunanistan’da son günlerde vaka 

artışları özellikle Kuzey Yunanistan’da etkisini çok daha 

fazla  göstermektedir. Bu yüzden herkes kendi sorumlu-

luğunu alarak bu yüzyılın belasına karşı gereken önlem-

leri titizlikle uygulamalıdır.

Bu bela ne yazık ki bizim neslimize denk geldi. Ancak 

yine bizim neslimiz bunun üstesinden gelecektir. Bu da 

tabii ki kurallara uyarak olacaktır. 

Koronavirüs

Koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları 
Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci.
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Batı Trakya Türk heyeti 
AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı

BTAYTD, ABTTF ve DEB Partisi temsilcilerinden oluşan 
Batı Trakya Türk heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun din 
özgürlüğü alanında yaşadığı sorunları dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 
ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) 
Partisi, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 
9-10 Kasım 2020 tarihlerinde 
çevrimiçi düzenlediği “Din 
veya inanç özgürlüğünde dijital 
teknolojiler ve sivil toplum 
aktörlerinin rolü” başlıklı yılın 
üçüncü Ek İnsani Boyut Top-
lantısı’na katıldı.

AGİT Dönem Başkanı Arna-
vutluk’un AGİT Demokratik Ku-
rumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR) ile birlikte düzenlediği 
toplantıya ABTTF Uluslarara-
sı İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, BTAYTD İnsan 
Hakları Kolu Başkanı Dr. Pervin Hayrullah ile BTAYTD 
Genel Sekreteri Meltem Giritli ve DEB Partisi Genel Ko-
ordinatörü Fatih Hüseyinoğlu iştirak etti.

Toplantının açılış oturumunda AGİT Arnavutluk Dönem 
Başkanlığı Görev Gücü Başkanı Inid Milo, Birleşmiş 
Milletler (BM) Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü 
Ahmed Shaheed ve AGİT/ODIHR 1. Direktör Yardımcısı 
Katarzyna Gardapkhadze din veya inanç özgürlüğünün 
önemine dikkat çektiler.

AGİT alanında din veya inanç özgürlüğünün durumunun 
ele alındığı ilk oturumda konuşan ABTTF, uluslararası 
antlaşmalar uyarınca dini özerkliğe sahip Batı Trakya 
Türk toplumunun dini liderleri olan müftüleri seçme 
hakkının Yunanistan tarafından gasp edildiğini ve Türk 

toplumunun seçtiği müftülerin makamı işgal gerekçesiyle 
hapis cezasına çarptırıldığını dile getirdi. 52/2019 sayı 
ve tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Batı Trak-
ya’daki müftülüklerin devlet dairesine dönüştürülmesini 
eleştiren ABTTF, Yunanistan Danıştay Genel Kurulu’nun 
kararnamenin iptali için açılan davayı reddettiğini not 

etti. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) döneminde 
Batı Trakya Türklerinin 
dini özgürlüklerine yönelik 
devlet müdahalesinin 
devam ettiğini belirten 
ABTTF, Yunanistan’dan 
Batı Trakya Türk toplumu-
nun dini özerkliğini iade 
etmesini istedi.

Aynı oturumda söz alan 
BTAYTD, Yunanistan’da 
Batı Trakya Türk toplu-
munun din özgürlüğünün 
ihlal edildiğini belirte-
rek, buna örnek olarak 

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel 
Sekreteri Yorgos Kalancis’in partiler arası Trakya Kal-
kınma Komisyonu’nda yaptığı konuşmada müftülerin 
belirlenmesi sürecinde seçim yapılmayacağını söyleme-
sini örnek gösterdi. BTAYTD, Yunanistan’a Batı Trakya 
Türk toplumunun dini özgürlüklerine saygı göstermesi ve 
seçtiği müftüleri tanıması çağrısında bulundu.

Herkes için din veya inanç özgürlüğünün geliştirilmesin-
de sivil toplumun rolü başlıklı üçüncü ve son oturumda 
konuşan ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun her türlü 
hayır ve dini kuruluş kurma, yönetme ve denetleme 
hakkına sahip olmasına rağmen Türk toplumunun dini, 
kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet eden vakıfları yö-
netme hakkının elinden alındığını kaydetti. ABTTF, kendi 
okullarını kurma, yönetme ve denetleme hakkına sahip 
Batı Trakya Türk toplumuna ait iki dini okulda (medre-

Haber



Rodop Rüzgârı - 4

se) önce Türkçe ders 
saatlerinin azaltıldığını, 
geçen temmuz ayında 
kabul edilen yasa ile de 
bu okullardaki encü-
men heyeti başkanlı-
ğına devlet tarafından 
atanmış ancak Türk 
toplumunun tanımadığı 
müftü naiplerinin getiril-
diğini aktardı.

Aynı oturumda konuşan 
BTAYTD, Yunanistan’da 
askeri cuntanın iktidara 
geldiği 1967’den beri 
devletin Lozan Antlaş-
ması ve uluslararası 
antlaşmalara aykırı 
şekilde Batı Trakya 
Türk toplumuna ait olan 
vakıfların idare heyet-
lerini atadığını kaydetti. 
Batı Trakya Türk toplu-
munun vakıflarını özgür 
şekilde idare edemedi-
ğini not eden BTAYTD, 
Yunanistan’dan vakıf-
ların idare heyetlerinin 
seçimle belirlenmesini 
talep etti.

Her iki oturumda da 
yanıt hakkını kullanan 
Yunanistan, Batı Trak-
ya’da Müslüman ve dini 
bir azınlık olduğunu ve 
devletin din veya inanç 
özgürlüğünü koruduğu-
nu iddia ederek resmi 
görüşünü tekrar etti.

Azınlık temsilcileri 
AGİT çevrimiçi seminerine katıldı

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden 

oluşan Batı Trakya Türk heyeti, Yuna-

nistan’da Batı Trakya Türk toplumunun 

örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini 

dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 

6 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği 

“İnsan Haklarının Korunması ve Teşvik 

Edilmesinde İnsan Hakları Savunucu-

larının Rolü” başlıklı çevrimiçi seminere 

(webinar) katıldı.

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk’un 

desteği ile AGİT Demokratik Kurumlar 

ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafın-

dan AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi 

Ofisi ve AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek 

Komiserliği Ofisi ile iş birliği içinde dü-

zenlenen “Demokrasi ve İnsan Haklarını 

Savunmada Otuz Yıl” başlıklı webinar 

serisinin yedinci ve son webinarına 

ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü 

Melek Kırmacı Arık ile BTAYTD Genel 

Sekreteri Meltem Giritli ve BTAYTD üye-

si Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti.

AGİT ODIHR İnsan Hakları Dairesi Baş-

kan Yardımcısı Pavel 

Chacuk’un moderatör-

lüğünde gerçekleşen 

webinarda insan hak-

larının korunması ve 

teşvik edilmesinde insan 

hakları kuruluşları, diğer 

savunucular ve sivil 

toplumun rolü ayrıntılı 

olarak ele alındı.

Webinarın kuralları çerçevesinde 

katılımcıların tavsiyelerini AGİT’e yazılı 

olarak iletebildikleri webinarda ABTTF, 

güçlü bir sivil toplum için örgütlenme 

özgürlüğünün çok önemli olduğunu dile 

getirdi. Yunanistan’da isminde “Türk” 

kelimesi geçen derneklerin kapatıldığını 

ve yenilerinin kurulmasına izin veril-

mediğini aktaran ABTTF, Batı Trakya 

Türk toplumunun etnik Türk kimliğinin 

tanınmaması nedeniyle Türk toplumu ile 

hükümet arasında sorunların çözümüne 

yönelik olarak diyalog ya da danışma 

mekanizması olmadığını ifade etti.

Haber
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“Yaşar’ın Çilesi” 

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Aziz Nesin’in çok güzel bir romanı vardır. “Yaşar Ne Yaşar 

Ne Yaşamaz”. Roman vatandaş Yaşar’ın başına gelenleri 

usta bir dille anlatır. 

Bizim Batı 

Trakya Türk-

leri de Yaşar 

misali… Atinalı 

idarecilerin canı 

istediğinde yaşar 

istemediğinden 

de yok sayılır. 

Geçen günlerde 

Eğitim ve Din 

İşleri Bakanlığı 

Din İşleri Ge-

nel Sekreteri 

Yorgos Kalan is 

Batı Trakya’ya 

yapmış olduğu 

ziyaret esnasın-

da Hronos Rad-

yosu’na  talihsiz 

açıklamalarda 

bulunarak Türk Azınlık mensuplarının önemli bir bölümü-

nün Yunanca bilmediğini ifade etmiş. Sayın Kalancis’in bu 

açıklaması iki yönlü talihsizlik içeriyor. 

Birincisi:Batı Trakya Türk Azınlığı onlarca yıldır “cahil 

bırakma” amacıyla uygulanan eğitim politikası; Ne Yunan-

cayı ne de Türkçeyi öğretmemek üzere kurulmuş eğitim 

sistemi ki, bu sistem Kavala’da arşivi bulunan Trakya 

Eşgüdüm Komitesi tutanaklarının yayınlanmasıyla artık 

gün yüzüne çıkmıştır. 

İkincisi husus ise: Sayın Kalancis bu açıklamasıyla bu 

Azınlığın başka bir etnik kökenden olduğunu kabul 

etmiştir. Çünkü Yunanlı bir Müslüman kelime anlamı 

olarak Yunanca bilmiyorsa eğer bu çok düşündürücü-

dür ve aynı derecede hilkat garibesi bir sistemi çağrıştı-

rır. Bu hususta ayrıca dikkate alınması gereken önemli 

noktalar da vardır. Yunanca bilmeyen bir toplumun 

yaşadığı yerde bu toplumun anlayacağı, okuyabileceği 

dilde işaretler, açıklamalar, yönergeler neden yoktur? 

Sayın Kalancis belki farkında olarak belki de olmayarak 

Atinalı yetkililerin Batı Trakya Türk Azınlığına yıllardır 

yapmış olduğu baskıları açıklamıştır. YANİ YAŞAR’IN 

ÇİLESİNİ… 

Bizim Yaşar Atina isteyince Yunan Müslümanı, isteme-

yince kim bilir kimin nesi!... 

Gelelim Yaşar’ın bir başka çilesine: Sayın Kalancis 

Trakya Kalkınma Komisyonu’ndaki ifadelerinde Müftü-

nün belirlenmesi konusunda seçim yapılamayacağını 

belirtiyor. Bu açıklamalarıyla uluslararası hukukun 

gereklerini, antlaşmaların hükümlerini çiğnediğinin ya 

farkında değil ya da “Biz yaparız, olur!” anlayışı hakim 

Atina sokaklarında… Lakin bizim Yaşar çok sabırlı… 

Yaşar’ın üzüldüğü nokta “Baltanın Sapı”... 

Küçücük menfaatleri uğruna Yaşar’ın kul hakkına 

girenler ise gün gelir “İlahi Adaletin” divanında hesabını 

verir… 

Unutmamak gerekir ki bizim Yaşar yaşasa da Yaşar…

yaşamasa da Yaşar… Adem’e Havva’dan bu yana 

yaşamış bundan sonra da yaşar… Lakin, eken bir gün 

ektiğini biçer…

Görüşler - Düşünceler



ATASÖZLERİ

1- İyi koyuna çan takarlar.

2- Can yakanın canı olmaz.

3- İşleyen demir yalabık olur.

4- Bir at kırk yıl kaçmaz.

5- Deveyi yardan atlatan bir 

             tutam ottur.

6- Eşek kızdı mı katırı geçer.

7- Paran varsa kaşın, yoksa bakın.

8- Bir taşla iki kuş vurulmaz.

9- Çok azan kendi başını yer.

10- Bir çiçekle bahar olmaz.

11- İyi at fena çulun altında belli olur.

12- Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

13- Düşünmeyen baş 

             bostanlığa yakışır.

14- Kepçenin girmediği yere 

             kaşığı sokma.

15- Çabuk hırsız ev sahibini aldatır.

16- El, elliğini, tavuk folluğunu 

             bırakmaz.

17- Bol bol yiyen bön bön bakar.

18- Çay yanında tarlan, bey 

             yanında evin olmasın.

19- Duran su  yosunlu olur.

20- Tapşin karşılıklı çalınır.

DEYİMLER

1- Taban tabana zıttır.

2- Kırkbir buçuk maşallah.

3- Bıyık altından gülme.

4- Aç gözünü uyandır canını.

5- Parmağını  kes, derman ara.

6- Rüzgâr esmeden yaprak 

             kımıldamaz.

7- Tükür elime çalayım yüzüne.

8- Alışmış kudurmuştan beterdir.

9- Armut ağacından uzak düşmez.

10- Maşa varken elini yakma.

11- Armudun iyisini 

             kaplumbağalar yermiş.

12- Komşu kızı çapar olur.

13- Can çıkmadan huy çıkmaz.

14- Yerinde yeller esmiş.

15- İş zamanında iş, eğlence 

             zamanında eğlence.

16- İnsana iyilik olsa, koca 

             öküze bıçak olmaz.

17- Bir söyle iki dinle.

18- Bir elle tapşin çalınmaz.

19- Boş atıp dolu vurmak.

ATASÖZLERİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ

Batı Trakya Türk öğretmenler Birliği Arşivi.

Derleyen: Öğr. Muammer Halil / Kargılı Sarıca.

Derleme yeri: Kargılı Sarıca / Rodop ili/Yunanistan.

Derleme  tarihi: 22.03. 1969.
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...1951 yılında imzalanan 

kültür anlaşması sayesinde 

ise hem ilkokullara hem 

diğer kurulan Celal Bayar 

okuluna da kitaplar gön-

derilmiş, orada formasyon 

eğitimini almış, öğretmenler 

eğitilmiş, buraya gelmişler, 

ancak bunların yarısından 

fazlası ne yazık ki özellik-

le 1960’lı yıllarda burada 

eğitim noktasında bizler açısından keskin kılıç gibi bir 

belirginliği göremesek dahi, başka bir sürece doğru evri-

liyor olmaya başlamıştır. Okullarımızda o zamana kadar 

Yunanistan devletinin, işte filanca köyün Türk okulu diye 

tabelalarını böyle koyduğu okulların 1960-1963’lerden 

sonra kendini daha çok gösteren bir durumda bunları 

yasaklamaya, burada Türk vardır yoktur tartışmasını, 

temelini attığı bir uygulamaya doğru gitmiştir ve gitmekte-

dir. Bugün içinde filanca köyün azınlık okulu diye bir tabir 

kullanılmıştır...

Bir varlık burada sadece bir azınlık deyimiyle eşdeğer 

olmuştur. Hiçbir şekilde bugün için filanca köyün Türk 

okulu diye bir ibareyi resmi makamlar nezdinde herhan-

gi bir belgede göremiyoruz, kullanamıyoruz. Bu süreç 

bugün için, 1960 ortasında başlayan süreç, burada yok 

olmuştur, zaman gelmiştir, Azınlık İlkokulu olarak tabe-

lalarda yazılmıştır, zaman gelmiştir Müslüman İlkoku-

lu olarak yazılmıştır. Bu tabi Yunanca’da yazılış şekli 

ilginçtir. Bugün için dahi, kelimeyi iki şekliyle iki şekliyle 

okumak çok doğrudur ve doğaldır. Neden doğaldır? 

Çünkü “Mousoulmanikon” Müslüman veya “Mionotikon” 

Azınlık ilkokulu tarzındaki M harfinden sonra ayracı koyar 

ve kelimenin sonundaki “KON” isim sıfat takısı olarak onu 

kullanır ve siz bunu Mionotikon diye okusanız, Azınlık 

olarak okusanız doğru okuyorsunuz. Mousoulmanikon 

diye okusanız yine doğru okuyorsunuz. Böyle bir kelime 

de bizim hayatımıza ve bugünkü yaşam tablomuza , 

benliğimize ve belleğimize yerleşmiş durumdadır. Bunu, 

hangi platformda hangi mesajı vermek isterseniz veya 

hangi gerekçeyle gerekçelendirmek isterseniz ona uygun 

bir kavram haline gelmiştir...

1963 ile 1967 yıllar arasındaki Albaylar cuntası Yunanis-

tan’ın içinde, sadece bize yönelik değil, bütün toplum için 

bir baskı unsuru olmakla beraber, bizim için de baskıların 

dozu, boyutu artarak artık buradan sonra belgelerde ken-

di kültürel, eğitim, ibadet yapılarımızda, kendi varlığımı-

zın Türk İlkokulu, filanca Türk köyünün camisi gibi resmi 

yazışmalardan kaldırılmıştır...

1963 yılından itibaren sadece bu tabela meselesi değil-

dir. Türkçe kitapların okullarda bulundurulmasında artık 

yasaklı hale yani suç unsuru haline gelmeye başlayan 

bir süreçte başlamıştır. Sebep olarak ise çok ilginçtir. Bu 

kitaplar düne kadar, yani 1963 yılında çıkan kanuna göre 

yada uygulamaya kadar bunlar resmiydi, bunlar normaldi 

de bundan sonra nasıl olabiliyor da gayri resmi, bu ülke 

adına tehdit unsuru seçilebiliyor? kitapların içinde kullanı-

lan cümlelerde, basıldığı ülkelerde para biriminin geçme-

sidir. Yani bu işin yasaklanmasını gerekçe olarak göste-

rilen durum, Türk lirası ibaresinin olmasıdır. Çok ilginçtir 

ama ne yazık ki hayatın gerçeği de böyledir ve yine bu 

sürecin içinde yönetim azınlığı parçalamak için cebri 

olarak olmasa da birçok köye kendi taraftarları ile okulla-

rın cumacı veya pazarcı şeklinde bir ayrışıma gitmesine 

sebep olan bir yöntemi de sinsice azınlık içinde yaşat-

mıştır. Devlet olarak idari noktada azınlık bir huzursuzluk 

yaşamasın diye müdahil olmamıştır. Tabi ki bu arada bu 

sürecin içinde yine aynı sürecin 1964 – 1967 veya ortala-

ma olarak şöyle dersek isabet etmiş oluruz.1960 ile 1970 

arası yani bir dönüm noktası olmuştur.

1952 de Celal Bayar azınlık lisesi olarak, resmi olarak 

kurulan okulun resmi adı Komotini Lisesi yani tercümesi, 

Gümülcine Lisesi olarak değiştirilmiş 1964 yılında. Tabi o 

zaman ses çıkarıldı çıkarılmadı meselesi bugünkü konu-

muz ve mevzumuz değildir.

Batı Trakya Türkleri Eğitimi - 2
Eğitim

Selahattin Kesit
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Araştırma

Seymen köyünün folklor bakımından incelenmesi

60. yıl önce Seymen köyü

Köy, Gümülcine’nin 9 km güneydoğusunda düz bir arazi 
içerisinde yer almaktadır. Köyün bulunduğu yer ve kuzey 
kısmında kalan arazi kıraç olmasına rağmen, köyün alt 
kısmında köye 600 m kadar mesafeden geçen demiryo-
lundan itibaren düz ve verimli topraklardan mürekkep bir 
ova sunmaktadır.
Köy, kuzeyden Thrilorio (Kafkasköy), doğudan Yahyabey-
li, batıdan Uysallı ve güneybatıdan Kalithea ile çevrilidir.

Bugün köyün biraz güneyinde “Ören” denilen  yüksekçe 
bir arazi mevcut-
tur. Burada bir 
zamanlar bir Rum 
köyünün bulundu-

ğunu gösteren delillere rastlanmaktadır. Şimdi üzerinde 
çiftçilik de yapılan  bu mevkide 1967 yılında  bir çiftçinin 
pulluğuna takılan büyük bir küp bulunmuştur. Yine geçen 
yıl yani 1967’de, yine aynı mevkide bir diğer küp daha 
çıkarılmıştır. Bu küplerin içlerinin tamamen boş olmasın-
dan, bunların bir zamanlar yiyecek saklamak maksadı ile 
gömüldükleri kanaatini kuvvetlendirmektedir.

Seymen köyünün kuruluşu 300 sene  kadar bir geçmişi 
vardır. Vaktiyle köyün bulunduğu yerde bir askeri bekle-
me noktası varmış.  Bu beklemenin  başkanı bir  teğmen-

men imiş. O sıralarda bir  derebey gelip buraya yerleşmiş 
ve o zamandan bu zamana  “Teğmen” mevkii “Seymen” 
olarak değişikliğe  uğramış; bu tabii ki bir rivayet.

İkinci ve gerçeğe daha uygun bir rivayet de şudur: Bugün 
elimizde bulunan eski yazışmalarda köyün ismi “Sekban” 
olarak geçmektedir. Sekban, Osmanlı Devleti zamanın-
da Yeniçeri Ocağına bağlı bir sınıf asker olduğuna göre, 
yine burada asker bulunduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Köy bu devirde kurulmuş ve ismi de buradaki birlikten 
“Sekban” olarak kalmıştır. Uzun yıllar resmi yazışmalarda 
“Sekban” muhafaza edilmişse de zamanla halk dilinde 
Seymen’e dönüşmüştür. Daha sonraları da yazışma ve 
konuşma dilimizde “Seymen” olarak değişmiştir.

Camisi ve oldukça yüksek bir 
minaresi köye  dikkate değer 
bir kıymet vermektedir. Bun-
ların yapılışlarının da çok eski 
senelere dayandığı zannedil-
mektedir.

Köyün tek bir mesire yeri 30 
km kadar güneydoğuda bu-
lunan denizdir. Yaz aylarında 

köylünün  köyce denize gitmek 
adeta  bir gelenek haline gel-

miştir.

Köyün  ağır yaz işinden bunalan halk bir parça dinlen-
mek, biraz gönül eğlemek amacı ile, işlerini yoluna koyan 
ve kararlaştırılan bir günün  sabahı erken saatlerde 
herkesin erzak, giyecek eşya, hayvan zahiresi yüklü ara-
bası kapısının önünde hazır bekletilir Devamında 10-15  
arabadan müteşekkil kafile yola çıkar ve sabahın alaca 
karanlığındaki deniz yolculuğu hakikaten zevkli bir şeydir. 
Orada bir 10 gün kadar vakit geçirilir ve gidildiği şekilde 
dönülür. Bu arada balıkçılık yapılır, gençler arasında spor 

11.06.2011. Seymen Camisi minaresi ve caminin yenilenen kitabesi.
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yarışları yapılır.

Çok yakın bir geçmişe kadar köyün merası hayvan ve 
koyun için otlak oldu. Bundan 7-8 yıl öncesine  kadar 
önce meraların yakın Rum köyüne  ve Seymen köyüne 

Balkan  köylerinden inip yerleşen insanlara mülk olarak 
dağıtılması üzerine herkes elindeki koyunları ve büyük 
baş hayvanlarını azaltmıştır. Bugün köyde sadece  3 kişi-
de koyun kalmıştır. Halbuki koyunculuk  köyün en büyük  
gelir  kaynaklarından biri sayılırdı.

Köyün etrafı  bağlık ve bahçelik olup, tarlaları köye çok 
yakındır. Köyün hemen etrafı tarlalarla çevrilmiştir.

Köyde bugün büyük ekme makineleri ve traktörler 
sayesinde ekim birkaç günde yapılmaktadır. Ekim bir 
zamanlar hayvanlarla (Öküz) yapılırdı. Ekilecek mevki-
nin miktarına göre ise bazen bir buçuk ay kadar sürerdi. 
Çünkü köyde 300-400 dönüm arazisi olan ağalar vardı. 
Bunlar 3-4 çift öküz koştukları halde ekim yine de aylar 

sürerdi. O yıllarda ekim aleti olarak kara saban  olduğuna 
göre bunu normal karşılamak gerekir. 
Yine  zamanımızda makinelerle yapılan harman, o yıllar-
da insan gücüne dayanmaktaydı. Haziran ayı sonlarında 
orakla başlayan  harman işi ta eylül  sonlarına kadar  
devam ederdi. Bir defa  bir ikiyüz dönüm  buğdayın  
orakla biçilmesi ay meselesiydi. Bir çokları işçi getirseler 
de, yine de kolay olmazdı. Orak biter, demetleri harmana 
taşıma işi başlardı. Bu iş için de tek araç “Öreçe” denilen 
öküz arabasının uzatılmış ve  iki yanına sivri sürenler 
sokulmuş şeklidir. Bu iş de bir çoklarında  en az 15 gün 
sürerdi. Daha sonra ise  harman işi başlar. Bu da sadece 
döven denşlen aletle yapılırdı. Yaz aylarının kızgın güneşi 
altında çoluk çocuk bütün ev halkına iş vardı. Biri dçğeni 
sürer, diğeri sapları  ayıklar, diğeri birisi savurur, süpü-

rür ve  bu işin 
bitmesi yaz ay-
larının  bitmesini 
beklerdi. Diğer 
taraftan  havala-
rın  bozulması, 
buğdayların 
çürüyüp  ziyan 
olması  endişesi 
de başka bir so-
rundu. Buğday  
sapları ayrılır-
ken rüzgarın 

olmayışı günlerce 
beklemeye sebep 

olurdu. Sözün kısası bütün yaz ayları  harmanda  geçer-
di.

EV

Köyün eski yapılarına bir göz atacak olursak, hemen he-
men hepsinde taş kullanıldığını görülür. Buna sebep ise  
köyün bulunduğu yerin  çok az bir derinliğinde geniş kaya 
yakalarının  bulunduğu gösterilebilir. Çünkü ev yaptıracak 
olanlar, hemen yeri kazıyor ve lazım olan taşı  çıkarıyor-
du. Bunun için köyün bütün yapıları olan; ahır, ev, sa-
manlık ağıl v.d. yapılar taştandır. Harç olarak ise pek tabi 
çamur kullanılmıştır. Şimdiki senelerde ise tuğla ve birket 
kullanılmaktadır. Yine eski binaların çatı  döşemeleri saz, 
kamış ve çalı  gibi malzemelerden yapılmıştır. Bugün ise  

11.06.2011. Seymen Azınlık İlkokulu ve tabelası.
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tahta ve  ziftli kağıt kullanılmaktadır. Eski evlerin kuruluş 
şekilleri hemen hemen hepsi birbirine benzemektedir. 
Yüksekçe iki oda önünde, odalar boyunca uzanan, üstü 
örtülü “Tahtalık”  ve altı da bodrumdur. Bunlara bitişik ve 
iki odadan  daha alçak bir mutfak bulunur. Bir köşede ise 
tuvalet ve fırın yan yana bulunurdu. Bütün evler ise  fırdo-
laya taş bir  duvarla sarılıdır. Evin ön veya arka kısmında 
ise samanlık ahır yer alırdı.

Her oda aynı zamanda yatak odası olarak kullanıldığı için  
her birinde  “Musandra” tabir edilen  dolaplar odanın kapı 
tarafındaki duvarı toplardı. Zira bunlarsız, oda olmaz, 
denirdi. Bu dolapların ortadaki büyücek olanına yorgan, 
döşek, kapı tarafındakine odun veya ufak tefek  eşya 
konur, en kenardaki ise hamam dolabıdır ve orada banyo 
yapılırdı. Bir de bu  dolapların hemen hemen hepsinde 
kapıya karşı olan duvarda “Çiçeklik” denilen oyma şek-
linde yapılmış bir girinti bulunurdu ki buraya vazo içinde 
çiçek, ayna, esans, kolonya şişesi gibi şeyler konulurdu.

Yeni ev yaptıracak kimse eğer yoksul bir kimse ise ona 
bütün köy taşının tamamen taşınmasında yardım eder; 
temel atılır ve kurban kesilirdi. Daha sonra ev bittiği 
zaman da yeni evde mevlit okutulur ve bu durum bütün 
köye duyurulurdu.

Evlerin tek aydınlatma cihazı petrol lambası, ona yardım-
cı olan kandil, idare lambası ve bazen de  gemici feneri 
de bulunurdu.

Isıtma yerleri eskiden ocak başlarıydı. Oysa şimdi çeşit 
çeşit  sobalar kullanımaktadır.

EV EŞYALARI

Evlerde döşeme eşyaso olarak yine eskiden evlerde-
ki tezgahlarda dokunmuş kilim, çuk, çeşitli minderler 
kullanılmaktadır. Yakın geçmişe kadar kullanılan ve şimdi 
hurda halinde bir kenara atılan dokuma tezgahlarında çe-
şitli renk ve desende kilimler, seccadeler, yağlıklar, çullar 
gibi ev eşyaları dokunmuştur. Ayrıca  bunların yünlerini 
iplik haline yine kadınlar kendileri eğirirler; onları boyayıp 
istedikleri renkte döşeme eşyaları dokurlardı. Bu doku-
malardan başka köy evlerinde ayrıca koyun postları da 
önemli yer tutar.

Uğur eşyası olarak  evlerde öteden beri mavi boncuk çalı 
beyi kullanılır. Bunlar ayrıca nazarlık olarak küçük çocuk-
ların  omuzlarına veya kıymetli eşyaların takılır, nazarı 
önlediğine inanılır.

Hemen hemen kadınlarımızın her birinde inci, beşibir-
lik, dal, küpe, yüzük altın bilezik ve çeşitli kıymetli taşlar 
bulunur. Bunlar köy kadınlarının başlıca ziynet eşyaları 
olup, her evlenecek genç kız oğlan tarafından bunları alır 
ve öyle  evlenir.

Köy evlerinin  koyacak ve sofa takımı eşyaları hemen he-
men hepsi bakır kaplardır. Bakır tencereler, bakır  çanak-
lar, bakraçlar, büyük bakır tavalar, siniler, kaşık, çatal gibi 
eşyalar eskiden olduğu gibi bu gün de kullanılır. Bunların  
yerini son senelerde cam, naylon gibi eşyalar almağa 
başlamakla beraber bakır kaplar üstünlüğünü muhafaza 
etmektedir.

ZANAAT ve MESLEKLER

Ev içerinde erkeklerden ziyade köy kadınlarımız çeşitli el 
işleri ile meşgul olurlar. Bunlar da ancak kendi veya evin 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar el işleriyle uğraşırlar. Me-
sela yün eğirirler, yün çorap, kazak, yelek ve terlik örerler. 
Ayrıca genç kızlar çeyizlerini zenginleştirmek için çeşitli 
oyalar, işlemelerle süs eşyaları yapar, hazırlarlar.

Köyde erkeler arasında, geçmişte olduğu gibi bugün de 
zanaat sahibi bir kimseye rastlanmaz, herkesin kendi iş-
lerinin çokluğu sebebiyle olacak başka bir zanaatla uğraş 
verme ihtiyacı duyulmamıştır. Çobanını ve hizmetkarını 
herkes dışarıdan getirir çünkü köyde bu işi yapacak kim-
se çok azdır.

Köyde çobanların öteden beri süregelen bir adeti vardır. 
Bunlar senelik olarak anlaşmalarını kasımdan kasıma 
yenilerler. Kasım günü çobanlar için bir bayram günüdür. 
Bir sene müddetle o günü beklerler. O gün gelince her 
biri hak ettiği parayı alır. Bir araya toplanırlar, davullar 
tutulur, koyunlar, kuzular kesilir, araya biraz da içki girer, 
sabahlara kadar yenilir, içilir eğlenilir.

ELBİSELER
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Eskilerin anlattıklarına göre, bir zamanlar potur, kuşak, 
fes giyimi çok küçük yaşlarda başlar, aynı kıyafet hayatın 
sonuna kadar devam edermiş. 8-10 yaşında çocuğun 
ayağında geniş dokunan bir don, belinde al bir kuşak, 
mintan ve kafasında fes. Bu gün halen köyde bu kıyafette 
sayısı onu geçmeyen ihtiyar kişiler bulunuyor.
Kadın kıyafetlerine gelince, bunu bugünkü ihtiyar kadın-
larda geçmişteki halini görüyoruz. Bir basma entari, aynı 
renkte bir  don. Sokak kıyafetleri ise bunları örten siyah 
feracedir.
Bugünün erkek kıyafetleri tamamen medeni hale gir-
miş, modaya uymuş bir durumdadır. Kadınlarda ise ev 
içerisinde moda takip edilmekte, sokak kıyafetlerinde 
feraceden kolay kolay ayrılmak mümkün olmuyor. Genç 
kızlarda feracenin yerini yavaş yavaş manto almakta ise 
de tatmin edici bir bir hal değildir. Küçük çocuk kıyafetleri 
de bugün modaya ayak uydurmuş durumdadır. Küçük 
çocuklar doğumlarından bir buçuk iki yaşlarına kadar 
kundak içinde büyürler. Çocuk, özel olarak hazırlanmış 
veya eski giyeceklerden kesilmiş bez parçalarına sarılır. 
Bunlar günde birkaç defa değiştirilir, yıkanır, kurutulur, 
yine temizlenir konur. Çocuğun beşiği ise tavanda iki 
demir halkaya tutturulan bir salıncaktır. Bu salıncak an-
nenin yatağının  üzerine isabet eder. Bir sicim vasıtasıyla 
sallanır ve çocuğun  uyutulması için sallanır.
Çocuk uyutulmasına çeşitli ninniler söylenir. Bunlardan 
bir kaçı:

Ninni ninni ninnisine
Akşam vardım annesine
Kuru ekmek, acı soğan,
Koyun gitsin torbasına.

Hu kuşu hu kuşu
Derelerde su kuşu
Saksanlıkta yuvası
Lokum getirir babası

Tülbendimi çaldırdım
Edirne’ye gönderdim
Edirne’nin berisi
Kara koyun derisi

Sultan pekmez kaynatır

Kız kaşığını oynatır
Oynatma kızım kaşığını
Balan keser başını.

Yine çocuklara yarı ninni yarı tekerleme olarak söylenen 
parçalar ise şöyledir:

Çoban dağına varsana
Koyunları saysana
Belki yağmur yağar
Eski kürkünü giysene.

Pek eski ne yapayım
Anan onu dikseye
Pek tembel ne yapsın
Baban onu dövseye
Onu pek sever ne yapsın.

GIDA

Köy çevresinde  sayılamayacak kadar çok kendiliğinden 
yabani otlar, çeşitli bitkiler yetişir. Bunların arasında pa-
patya, sultan otu, mısır purçağı, ayrık kökü, yılan purçağı 
gibi bir çok otlar ve bitkiler şifa bulmak maksadıyla kayna-
tılıp içilmekte ve daha bir çok ilaçlar elde edilmektedir.
Yine kırlarda yetişen otlardan gelincik, radika gelir ki bun-
ların bir kısmı yiyecek olarak kulanılır.
Köyde halk  et ihtiyacını daha ziyade kümes hayvanların-
dan karşılar. Buna az miktarda koyun etini de katabiliriz. 
Ayrıca şehirden sığır eti gibi etler de sakınılarak yenir, 
çünkü dince domuz eti yasak edilmiştir.
Düğün, mevlit gibi cemiyetlerde yemekler basmakalıp bir 
hal almıştır. Sofraya önce çorba konulur. Onu et yemeği 
takip eder. Daha sonra pilav ve en sonunda irmik helva-
sı koyulup yenir. Birine bir misafir geldiğinde de durum 
aşağı yukarı aynıdır. Yukarıda  sayılan yemekler sırasıyla 
sofraya koyulur.
Köyde yenilen yemeklerin bir çoğunu hamurdan, buğ-
daydan yapılan yiyecekler teşkil eder. Bunların arasında 
makarna, kuskus, bulgur, nişasta ve yufkayı  sayabiliriz. 
Yine yufkadan ve hamurdan  çeşit çeşit tatlılar yapılır; 
Yufka tatlısı, baklava gibi. Yine sütte köy yemeklerinin 
bir çoğunun  yapımında büyük rol oynar. Bir çok tatlılar 
süt katılarak yapılır. Ayrıca peynir, yağ, teleme de sütten 
yapılan yiyecekler arasında önemli yer tutar.
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ÖRNEK ÖRF  ve ADETLER

Köyde gençleri hemen hemen hepsi askerliklerini bitir-
dikten sonra evlenirler. Askere gitmezden önce evlenen 
genç erkeğe pek az rastlanır.
Evlenmek isteyen bir genç istediği kızın babasına dünür 
gönderir. Allah’ın emriyle istenir. Eğer kız babası verimkar 
olursa oğlana bir mendil gelir. Bu “Söz” mendilidir. Oğlan 
evi bu mendile karşılık “Mendil karşılığı” olarak kız tara-
fına entari, ayakkabı, daha bir çok iç ve dış giyecekler-
den  müteşekkil hediyeler gönderir. Yine bunun  karşılığı 
olarak oğlan evine kız evi tarafından pantolonu, gömleği, 
ayakkabısı ve her şeyi ile düzülü bir “Söz” gönderir.
Bundan sonra ayrıca bir nişan merasimi tertiplenir. Oğlan 
evi kıza hazırladığı bütün ziynet eşyalarını (Bilezik, inci, 
yüzük, küpe, dal) ve daha bir çok  giyecek ve yiyecek 
hediyelerini kalabalık bir merasimle götürür, orada yenip 
içilir, eğlenilir.
Sıra artık düğüne gelmiştir. Bütün akrabalar, dostlar davet 
edilir, yenilir, içilir. Kızlar bir sıraya dizilir, otururlar. Erkeler 
de karşıdan seyrederler. Pikap çalar, kızlar ve erkekler 
oynarlar, geç saatlere kadar eğlenirler. Düğün Cuma 
günü akşam başlar, Pazar günü sona erer.
Düğünlerimiz bugün bu şekilde olmakla beraber, eski 
yıllarda çok daha değişik bir şekilde arz ederdi. O zaman-
lar düğün  Salı günü başlar Cuma günü sona ererdi. Salı 
gününden davullar gelir. Koçalr, koyunlar kesilir, iki gün 
iki gece durmadan yenilip içilir, Perşembe günü “Alay” 
kız  evine gelini almaya hareket ederdi. Gelinin bineceği 
araba örtülür, süslenir ve 15-20 arabadan kurulu alay da-
vulların  arkasında ağır ağır ilerler, bir köyden  diğer köye 
gitmek 5-6 saat sürerdi. Kız evine varıldığında bir müddet 
yenir içilir, gelin arabaya bindirilerek  köye avdet edilirdi. 
Gelin arabadan indirir, güvey içeriden çıkar, gelini alır ve  
düğün bitmiş olurdu.
Akşam olunca  “Güvey kapama” töreni yapılırdı. Yine da-
vetliler gelir, imamın dualarıyla güvey zifaf odasına girer 
ve böylece düğün son bulmuş olurdu.
Sonraki gün yine hısım akraba (Erkekler) güvey götürme-
ye davet edilir. Güvey kayınpederinin evine götürülür, el 
öpme merasimi yapılır ve aynı gün  dönülür.

Köyde vefat eden bir kimsenin  cenazesi bütün köyün 
katıldığı bir törenle kaldırılır. Önce köyde  cenaze olduğu 
bir hoca tarafından sala okunarak duyurulur.
Köy halkı arasında büyüklere, ihtiyarlara karşı saygı gös-
terilir. Küçüklere karşı da sevgide kusur edilmez.

Köyde camiye gidenler eski yıllara bakarak azalmakta 
olup ve bugün devamlı olarak camiye  gidenler köy nü-
fusunun  ancak %5’ni geçmez. Bu oran ramazan ayında 
oldukça kabarır.
Kış aylarında kahveler gece gündüz doludur, çünkü iş  
yalnız hayvanların  işidir. Kahvelerde sohbet edilir, kâğıt 
ve tavla oynanır.

İTİKATLAR

Köyde insanlar için en büyük servetin sağlık olduğunan 
inanılır. Bir çokları da Allah’ın  insanlara hastalıkları 
işledikleri günahlara karşılık verdiğine inanırlar. Yine 
hastalıkların  insanlara üşütme sureti ile, pislik  sebei ile 
geçtiğine de inanılır.
Ölümün tek sebebi “Ecel”dir. Herkesin ömrünün Allah 
tarafından tayin edildiğine, bunu kimsenin değiştiremeye-
ceğine inanlar çoktur. Herkesin alnına ne şekilde öleceği 
yazılmışsa o şekilde ölür.
Eskiden mezarlıklara birer hortlak, cin, peri yatağı olarak 
bakılmışsa da, bugünkü kuşak bunun böyle olmadığına 
anlamış ve bunlara inanmamıştır. Yani bugün  için mezar-
lık sadece mezarlık, cami yalnız ibadet edilen bir yerdir.
Çok kurak giden yazlarda yağmur  duasına başvurmak 
bir gelenek olmuştur. Köyden toplanan parayla koyunlar 
satın alınıp kesilir, pilavlar, helvalar hazırlanır ve bütün 
etraf köyler yağmur duasına davet edilir. Köy halkı ve ci-
var köylerden gelen misafirler yiyip içerler ve toplu halde 
köyden kıra çıkarak toplu halde Allah’a dua ederler.

BİLGİ

Bazı yaşlı kişiler tecrübeleri sayesinde, havaların gişi 
hakkında isabetli bilgilere sahiptirler. Mesela: Bulutların  
şeklinden havanın , havanın ağırlığından, ayın etrafında 
görünen dairelerden, bir takım hayvanların hareketin-
den  havaların nasıl olacağını bilirler. Fazla sıcak geçen 
yazlardan sonra gelen kışların soğuk şiddetli geçeceğini, 
sobalar kızarırsa şiddetli soğukların olacağını söylerler. 
Ayrıca, “ağaçlar çok meyve verirse, çok soğuk olur”, der-
ler. Yine ateşin çatlamasından kar yağacağını çıkarırlar. 

Kaynak: 
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Arşivi.
Seymen köyünde görevli bir öğretmene aittir. Yazarı-
nın adı tespit edilememiştir. 1960’lı yıllara aittir. 



Yürek yakan 

TÜRKÜLERİMİZ

Gümülcineli Hakkı ve Ayşem türküsü

Bundan 40 sene evvel Gümülcine’de dünyaya gelen 

mert bir delikanlıdır Hakkı. I. Dünya Harbi’nde Bulgarlar 

tarafından askere alınır. Durumun karışıklığından Türk 

Ordusuna  kaçmağa muvaffak olur. Devamında da Türk 

Ordusu’nda İngilizlere eşir düşer. Aradan aylar, yıllar 

geçer, ailesi ile irtibatı kesilir, mektup atamaz.

Aradan 4-5 sene zaman geçmesi ve Hakkı’nın eve 

mektup atmaması üzerine evdekiler ümidini yitirir. Hakkı, 

dönmeyecek, şehit düştü kanısıyla, babası genç gelini 

Ayşe’yi zenginliğini düşünerek, yine kendi eliyle zengin 

bir Arnavut’a verir.

Hakkı, İngiliz esaretinden kurtulduktan sonra, yolda ra-

hatsızlığı dolayısıyla Halep’teki hastanede bir müddet ka-

lır. Hakkı’nın kaldığı hastaneden bir arkadaşı 5 gün önce 

taburcu edilir. Hakkı’nın sağlık haberini, hayatta olduğunu 

ailesine bildirir ve yakında geleceğini anlatır. Bu haberi 

duyan  Arnavut, Ayşe hanımı da alıp  İskeçe’ye kaçar. 

Hakkı Gümülcine’ye döndüğünde arkadaşları tarafından 

karşılanır ve Ayşe’nin durumu kendisine anlatılır.

Hakkı, hiç eve uğramadan doğru İskeçe’ye Arnavut’u 

aramaya gider. İskeçe’de aşçılık yapan Arnavut’u bulur.

Bakar ki adam çok zayıf, burnunu sıksan canı çıkacak, 

bu çelimsiz Arnavut’u öldürmeyi bir türlü kibirine yedire-

mez. Aşçı dükkanından çıkar. Biraz ötede, çeşmeden su 

almaya gelen Ayşe’yi görür. Yanına varır ve her zaman-

kinden farklı bir ses tonuyla, “Buldun buldun da, bu sıska 

herifi mi buldun”, der. Ayşe, gözyaşları arasında, “Ka-

bahat benim değil, babanın, istersen şimdiden tezi yok, 

gelirim” cevabını verir. Hakkı gururlu bir kişi olduğundan 

bu olayı  kibrine yediremez. “Ne olmuş olmuş, geçinmeni-

ze bakın”, deyip oradan ayrılır.

Bu hazin olay Hakkı’da  büyük bir yara açar. Tesellisini 

Ayşe için yaktığı türküyü söylemekte bulur.

Ayşem

Ayşem, Ayşem sen misin

Şeker alsam yermisin

Geceler ayaz olmuş

Sen yalnız durabilir misin

Ayşem giyinmiş kuşanmış

Gidiyor Ayazma’ya

Ayazma değil meramı

Huvarda gözetlemeye

Hakkı’nın poturunu satarsın

Boğazına sarı lira yaparsın

Hakkı da gelecem deyince

İskeçe’ye kaçarsın

Kaynak: Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Arşivi.

1960’lı yıllara ait derlemeyi yapan öğretmenin adı tespit 

edilememiştir. 
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Sözlü edebiyatımız

Çocuklara bir masal

Çok eskiden topal bi gargacık varmış. Ta boklukta eşe-

lenirken bacacına bi tiken batmış. U tikeni gagasınnan 

çıkarmış, almış tikeni gagacına uçalaktan gidermiş, bi  

fırıncıya raslamış ve demiş:

- Al bu tikenci, geçerken alcam, ben otlama 

gidim.

Fırıncı gene u tikennen somun pişirmiş. Dönüşte fırıncı-

dan gargacık istemiş tikeni.

Fırıncı gene demiş:

- Ben  u tikennen somun pişirdim.

Gargacık gene demiş: 

- Ye somunu uuu,  ye tikeni.

Sona gargacık somunu almış, gitmiş. Sona giderken bi 

düüne ras gelmiş. U düün evine somunu bıramış. Sona 

düün evinde somunu yiyivermişler.

Sona gargacık dönüşte:

- Ye somunu uuu, ye gelini,  demiş.

Sona almış gelini takmış bacacına, uçar pır pır diye.

Giderken bi çobana ras gelmiş, çoban gaval çalarmış.

Sona gargaya demiş:

- Ver bana bu gelini, sana vereyim bu gavalı.

Sona almış gavalı, pır diye uçmuş  gitmiş, bi kava kon-

muş, çalarmış gavalı, ne dermiş?

                  Tikeni verdim

                  Somunu aldım

                  Somunu verdim

                  Gelini aldım

                  Gelini verdim

                  Gavalı aldım

Dilli dilli diye gavalı çalmış durmuş.

Not: 

Bu masal ekseriyetle küçük çocuklara anlatılır. Masal o 

kadar çok tutulmuştur ki bunu bilmeyen veya dinlemeyen 

çocuk yok gibidir. Yine masalın sonundaki nazımla yazıl-

mış kısım ahenkli olarak söylenir.

Kaynak:

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Arşivi.

Derleyen: Öğretmen Selâhattin Mehmet 

Derleme yeri: Kargılı Sarıca köyü / Gümülcine

1969 yılında, Kargılı Sarıca köyünden adı belirtilmeyen 

65 yaşında bir kadından derlenmiştir.

Gargacık
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Hit a brick wall - Baltayı taşa vurmak.

Add fuel to the fire - Ateşe körükle gitmek.

Don’t judge a book from its cover - İnsanları görünü-

şünden yargılamak.

Walls have ears - Yerin kulağı var.

A matter of life and death - Ölüm kalım meselesi.

Once in a blue moon - Kırk yılda bir kez.

It’s a piece of cake for me - Benim için çocuk oyuncağı.

Keep up Joneses - Büyüklerle yarış yapmak. 

Double eged sword for - İki ucu boklu değnek.

Meat in the pot  - Çantada keklik. 

On the right track - Doğru yolda.

Rolled up their sleeves - Kolları sıvamak.

Keep a close eye on …- Yakından takip etmek.

Get back on its feet - Kendi ayakları üzerinde durmak.

Have stood with - Arkasında durmak.

Pay heavy price to - Ağırr bedel ödemek.

Raise voice to - İtirazını dile getirmek.

Join forces - Güçlerini birleştirmek.

Did its part - Üzerine düşeni yapmak.

Keep for a rainy day - Sakla samanı gelir zamanı.

More power to your elbow - Kolay gelsin.

May it come easy to you - Kolay gelsin.

Keep up the good work - Kolay gelsin.

May it be easy (breezy) - Kolay gelsin.

Come this way – Buyurun.

Please – Buyurun.

Here you are – Buyurun.

Health to your hands - Ellerinize sağlık.

Compliments to the chef - Ellerinize sağlık.

Good job - Ellerinize sağlık.

May it pass - Gecmiş olsun.

Get well soon - Geçmiş olsun.

Open its doors to visitors - Kapılarını ziyaretçilere 

açmak.

Try to keep alive - Hayatta kalmaya çalışmak.

Located just a stone`s throw away from - Burnunun 

dibinde.

Türkçe’den İngilizce’ye geçen 
atasözü ve deyimler

Derleyen

Ali Ali Çavuş
İngilizce  Öğretmeni
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   Arada 

Asım
    ÇAVUŞOĞLU

ÖZÜMÜZE  DÖNELİM!..

            Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun  her geçen gün  kendi öz  benli-

ğinden ve kültüründen  uzaklaşması, aile yapısının bozulmasını da beraberinde 

getiriyor. 

 Batı’dan özenilerek  bir medeniyetmiş gibi  Türk aile yapısına sokulmaya 

çalışılan taklitçilik her geçen gün artıyor.

 Türk aile yapısı üzerinde  yüzyıllardır  bir baskı olduğunu belirten emareler  

sayılmayacak kadar çok. “Geçmiş yıllarda olduğu gibi 50 yıl önce zaten toplumu-

muzun  dînî anlayış  ve düşüncesinden koparılıp  başka bir hayata döndürülme 

senaryoların olduğunu  konuya vakıf büyüklerimizden dinlediğimiz olmuştu.  Batı 

Trakya’da yazılı ve görsel  yayınlarında  tamamen  aile yapısını  modern  ve çağ-

daşlık  safsatasıyla bozmaya çalışıyorlardı.

 Şimdilerde ise  camilerimize  ve kişilere hakaretler  diz boyu. Cami kapı-

larına asılan domuz kafaları, Fransız Charlie Heddo dergisinin, Hz. Muhammed’e 

hakaret içeren karikatür ile birlikte İslâm dinine saldırması tarihin tekerrüründen 

başka  bir şey değildir. 

 Ahlâk ve  edep yoksunu bu yayınların amacı,  nefret ve husûmet tohum-

ları  ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak  

hastalıklı  bir zihniyetin ürünü olabilir. 

 Bugün de mâzimizden ve milli değerlerimizden tevarüs edile gelen pek 

çok şeyler unutulmakta, ihmale  uğramakta veya hafife alınıp lâzım gelen  değer 

verilmemekte ve gereken önem gösterilmemektedir. Halbuki bunlar, Batı Trakya 

Müslüman Türk Toplumunu 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 olmak-

tadır. Söz konusu  yaraların  tedavisi de  yine  bırakıp terk ettiklerimize  tekrar  

dönmek ve sarılmakla mümkündür. Bu hal ve acıklı durum düşünen,  inanan, 

toplumunu seven, onların birlik  ve beraberliğini  arzu eden , onları  tek kalp, tek 

yürek, tek bilek ve kuvvet  halinde görmeyi  candan arzu eden  her azınlık severin

 kalbini kanatmaktadır.  

 Bugün  ne yazık ki, muhafazakâr kişiler de  aynısını yapmaya, her türlü  

şeytanlığı  normal göstermeye çalışıyorlar. Bu topraklardan kimler gelip - geçmedi 

ki? Yabancıların topla, tüfekle  yapamadığı, değiştiremediği  geleneklerimiz, örf 

– adetlerimiz  ellerdeki görüntülü telefonların ve internetteki erişilen özel  prog-

“...Gereğinin yapılması 

bağlamında  kendimi-

ze gelelim, özümüze  

dönelim, kendi milli 

ve dinî değerlerimi-

ze sımsıkı  sarılalım. 

Unutmayalım ki, küçük 

bir delik koskoca bir 

geminin batmasına, 

sönmeden atılan bir 

sigara izmariti, bir or-

manın yanmasına kâfi 

gelebilir...” 
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ramların etkisiyle  yetişmekte olan  azınlık gençlerindeki 

yaşayış tarzı, özentiler çok farklı gelişmektedir. Sanki  her 

geçen gün  kendi kültürümüzden  uzaklaşıyoruz   gibi bir  

görünüm ortaya çıkmaktadır.

 Azınlığımızın,  özellikle geçlerimizin  yanı sıra 

orta yaş grubu da  İslâmî ölçülerden uzak yaşamaktadır.

Oysa toplumumuz, dînî kültürüne düşkün, inançlarına 

tam bağlı  bir topluluk olması nedeniyle,  yüzyıllardan 

beri bu tür değerlerimiz  dededen toruna aktarılarak 

bugünlere gelmiştir. Toplumumuz, bugüne kadar dilinden, 

dininden ve Türk kimliğinden  taviz vermeden sorunların 

üstesinden gelebilmiş ise,  bunun başlıca nedeni, bizi 

birbirimize bağlayan, ayakta tutan  kendimize özgü  özü-

müze bağlı kalışımızdır.  

 Gereğinin yapılması bağlamında  kendimize ge-

lelim, özümüze  dönelim, kendi milli ve dinî değerlerimize 

sımsıkı  sarılalım. Unutmayalım ki, küçük bir delik kos-

koca bir geminin batmasına, sönmeden atılan bir sigara 

izmariti, bir ormanın yanmasına kâfi gelebilir. 

 Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak birliğimizin 

ve dirliğimizin kıymetini bilelim. Bizler, kendi aramızda  

beraberlik ve dayanışmayı  güçlendirdiğimizde, imkânla-

rımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı  geliştirdiğimizde 

birçok sorun kolayca çözülebilecektir.

 Batı Trakya’da  kaybolmaya  yüz tutan  gele-

nekler arasına  giren  karşılıklı yardımlaşma, paylaşma 

geleneği son yıllarda özellikle din kardeşliğinin öne çık-

masıyla daha bir elle tutulur hale gelmeye başlamıştır. Bu 

hususta  Peygamberimiz  Hazreti  Muhammed’in  (s.a.v.) 

takdim ettiği  en önemli değerlerden  biri olan  kardeşliğin  

dilleri, renkleri, ırkları, coğrafyaları farklı olmakla beraber 

inançları, sevinçleri, hüzünleri, idealleri ve umutları bir 

olanları birbirine sımsıkı  kenetleyen  iman kardeşliğidir.

            Konu – komşular arasında dostluk ve iman kar-

deşliğinin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla  her 

geçen gün  daha da perçinlenmektedir. Ortak çalışmalar  

bir çok alanda  gelişerek  ve güçlenerek devam etmekte-

dir.

 Büyük olasılıkla ülkemizde hakim olan ekonomik 

krizden olsa gerek, son yıllarda komşular arasında oluş-

maya başlayan “Biz,  bir binanın yapı taşları  gibi sevinçte 

ve kederde, varlıkta ve yoklukta her zorlu süreçte  din ve 

iman kardeşleri olarak birbirimize  sımsıkı  kenetleniyo-

ruz…”

 Tekrar yazmamda bir  zaitlik görmüyorum. 

Hayatında inancını  kaybedenler varlığını da kaybeder. 

Dilini kaybedenler mefküresini de kaybederler. Kültürünü 

kaybedenler  kimliğini de kaybederler, tarihini kaybeden-

ler  hafızasını da kaybederler.

 Tüm bu art niyetli olumsuz gelişmelere karşı  

Batı Trakya Müslüman Türklerine düşen,  bir kez daha 

birbirimize sımsıkı  kenetlenmektir. Azınlığımız üzerinde  

oynanan oyunlara  izin vermemektir. Birliğimizin  ve dirli-

ğimizin  kıymetini bilelim!!! Her türlü  saldırı, oyun, tuzak 

ve planları dayanışmamızla  bozalım.  

  Üzülerek belirteyim ki her şeyin  özünden  uzak-

laştığı günümüzde;

Değerli taşların yerini imitasyon,

değerleriyle  olgunlaşan  insanların yerini yine taklitçiler,

doğal  olan ürünlerin yerini petrokimyasallar  alıyor.

   Bunlar da  madde olarak hem kısa ömürlü, kul-

lanışsız, hem de manevi olarak duygusuz, samimiyetsiz, 

hazdan yoksun bireyleri oluşturuyor…

 Son olarak temennim  odur ki; Hayat denilen  bu 

sürecin içinde yer alan farklı cins, inanç, düşünce ve gö-

rüşteki  bireylerin  birbirine  kattığı, birlikte  öğrendiği  yeni 

ve değerli  kazanımların olması gerçeğiyle birbirimize 

güvenip dört elle sarılırsak  ve kimseyi ötekileştirmeyerek 

birlikte  paylaşarak  toplumsal faaliyetlerimizi  özümüze 

uygun  bir şekilde yaparsak  işte o zaman  kendi öz  ben-

liğimizden ve kültürümüzden  uzaklaşmamış  olur, aile 

yapımızın da  bozulmasının  önüne set çekmiş oluruz. Bu 

böyle biline!...
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Evliya’nın yolunda Yunanistan

“...Rum tekfuru Şerfice Kral kızı Aya Merye adlı bir kral 
kızı yapısıdır. Daha sonra 774 [1372/3] tarihinde Sultan 
I. Murad asrında Gazi Evrenos bu kale üzere serdar olup 
gelirken onlar yine Kara Koca, Kara Ece, Kara Mürsel 
ve Kara Ferye adlı gazileri asker öncüsü edip bu kale 
altına geldiklerinde hemen Kara Ferye adlı gazi mücahid 
kementlerle kaleye bütün adamlarıyla çıkıp fetheder. O 
yüzden bu kalenin ismi o gazinin ismiyle isimlenip Kara 
Ferye derler.

Fetihten sonra yönetimini Kara Koca’ya verip imar eder. 
Hâlâ Rumeli Eyaleti’nde Selanik Sancağı toprağında 300 
akçe şerif kazadır. Ve nahiyesi (—) adet mamur köylerdir.
Ve şeyhülislâmı Bekir Efendi’dir ve nakibüleşrafı Resul 
Efendi’dir. Ulemâ ve sulehâsı gayet çoktur. Ve sipah ket-
hüdayeri, yeniçeri serdarı, muhtesib ağası, şehir kethüda-
sı, bâcdarı, haraç emini, şehir subaşısı ve mutlak hâkimi 
(—) (—) dir.
Fetihten sonra kalesini yıktıklarından dizdar ve kale 
neferleri yoktur. Lâkin ayanı kibarı çoktur. Kalesi eski 
zamanda gayet sarp imiş. Hâlâ su kapısı dedikleri mahal 
şeddadi yapı iki minare boyu yüksek kuledir. [233a]
Bu kalenin iki tarafı cehennem çukurlarına benzer uçu-
rumdur, dereli ve tepeli yerlerdir.

Şehir de bir dereli ve tepeli geniş öz içinde 4 bin adet 
kiremitli, bağ bahçeli ve her hanede birer abıhayat akar-
sulu, altlı ve üstlü, kârgir yapılı mamur ve süslü güzel 
hanelerdir. Bunlardan Bekir Efendi Sarayı, Mustafa Ağa 
Sarayı ve (—) (—) (—) meşhur evlerdir.
16 adet Müslüman mahallesi vardır. Evvelâ (—) Mahalle-
si, (—) (—) (—) bilineni bunlardır.
15 adet Rum, Sırp, Bulgar ve Latin keferesi mahal-
lesi vardır. Ve 2 Yahudi cemaati vardır, ama genellikle 
Karayı Yahudileridir.
16 adet selâtin camileri vardır. Bunlardan çarşı için-
de I. Murad Han Camii, Yıldırım Han oğlu Musa Çelebi 
Camii ve Kazancı Camii. Bunlar kiliselerden dönmüş ca-
milerdir. Müftü Camii, Mahmud Efendi Camii, Emir Çelebi 
Camii ve Çelebi Sinan Bey Camii, kapısı üzerindeki tarihi 
budur:
Efâza’l-ilâhu lenâ tarih,
FeliUahi hemme ve ni’me’s-sevâb. Sene (—)
Bu güzel camiin bir yüksek kurşunlu kubbesi var ve 
avlusunda yüksek bir çınarı var ki 5 adam el ele verip ku-
caklar. Sanki Akdeniz içinde İstanköy Kalesi’nin hendeği 
kenarında lonca köşkü çınarı gibi büyük bir ağaçtır.
9 adet mahalle mescitleridir. Evvelâ (—) (—) (—).
3 adet medresedir. Bunlardan (—) (—) (—).
10 adet sıbyan mektebidir. Evvelâ (—) (—) (—).
5 adet tevhid ve zikir ocağı tekke vardır. (—) (—) (—).
5 adet can rahatı çifte hamam vardır. Çifte hamam Tuzcu 
Sinan’ındır. Tabahane Hamamı aydınlıktır. Hızır Bey Ha-
mamı, havası ve yapısı hoştur. Çâşnigir Hamamı, küçük-
tür ama gayet sanatlı ve güzel aydınlık hamamdır. Ve 70 
adet saray hamamları vardır.
3 adet fukara aşevi imareti vardır. Bunlardan Çâşnigir 
Bey İmareti, Sinan Bey İmareti ve Mehmed Bey İmareti, 
nimetleri daima boldur.
600 adet dükkânı vardır. Ve Çelebi Sinan Bey vakfı 6 
kubbeli ve demir kapılı bir bedesteni var, içinde hamam 
silecekleri satılır.
15 adet küçük büyük mükellef tüccar hanları var ki bütün 

Aya Merye Vadisi, yani Karaferye Kalesi’nin özellikleri
(Günümüzde Veria şehri)

20. yüzyıl başları. Karaferye’da Medrese bölgesi.
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mallar bulunur. Evvelâ (—) hanı
(...) (...) (...).
300 adet şehir içinde pek çok su değirmenleri vardır. Bir-
birinden aşağı suları akar su değir-menleridir ki benzerleri 
bir diyarda yoktur.
Avusdos Yaylağı’nın anlatılması: Bu şehrin batısı 
ve güneyi tarafında yüksek bir dağdır ki nice bin adam 
hayvanlarıyla bu yaylağa çıkıp 6 ay safâ ederler. Şehir-
den tam 3 saatte çıkılır 
yüksek bir dağ olup 
yabani otlu ve nice bin 
âbıhayatlı yayladır. Hatta 
şehrin bütün suları bu 
yaylada Peşker Köyü adlı 
bir köyde bir kayadan 
çıkar, büyük bir gezinti, 
mesire ve dinlenme ye-
ridir. Oradan inip şehrin 
bütün imaretlerine suyu 
dağılır. Hatta ibretlik 
Sinan Bey Köprüsü 
altından geçer âbıhayat 
sulardır. Bu insanların 
geçiş yeri ibretlik köprünün tarihi budur ki son mısraı:
Hakka ki cisr-i zîhâ olmuş bülend muhkem. Sene 
994.
Bu ibret verici köprüyü eskinin ustaları var güçlerini sarf 

edip bir kayadan bir kayaya bir göz bir köprü etmiş, ama 
sanki Kisra kemerinden nişan verir. Küçük görünür ama 

Hersek Vilâyeti’nde Mostar Köprüsü kadar ola ve o köp-
rüye benzerliği de vardır. Hatta 40 kulaç yüksek gökkuşa-
ğına benzer, görülmeye değer sanatlı bir köprüdür.
Bu şehrin suyu ve havasının hoşluğundan mahbûb ve 
mahbûbesi gayet hoştur. Hatta Rum dilberleri samur 
kalpak ile gezindiklerinde gören âşıklar “İlâhî bu oğlana 

İslâm nasip eyle” diye dua ederler. Onlar da duayı duyup 
salınarak yürür cilveli oğlanlardır.

Eski güzel bir âdetleri: Bu şehir içinde de eski bir 
temâşâdır ki Vodina şehrinin aksidir. Bu şehirde kefere-

Orta Cami minmaresi 
ayrımtıları.                                                                               

Orta Cami.

Medrese Camii kubbesi. Medrese Camii
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lerin bayramları yani Kızılyumurta günleri olunca Vodina 
ile bu Karaferye şehri Kızılyumurta günleri fethedilmek-
le hâlâ o gün bütün kefereler evlerinde gizlenip giyinip 
kuşanacaklar iken hanelerinden dışarı çıkmazlar. Bütün 
Müslümanlar o Kızılyumurta günleri giyinip kuşanır, bü-
yük bayram gibi ve kurban bayramı gibi gazi mücahidler 
savaş aletlerine gömülüp o gün ta akşama kadar top ve 

tüfenkler 
atarak 
ve Allah 
Allah diye 
gülbâng 
çekerek 
alay alay 
olup geze-
rek evin-
den dışarı 
çıkmış 
kâfirleri, 
mûğpîçe-

leri ve kâfire 
kızları [233b] ararlar. Eğer akşama dek taşrada bir kâfir 
bulurlarsa derhâl zekerinin ucunda fazlalık eti kesip İslâm 
ile müşerref edip süslü cevahirli ata bindirirler, bütün şehir 
ayanları alay ile yeni Müslümanı gezdirip tazim ederler. 
Elbette her sene birkaç kefere böyle bulup Müslüman 
ederler, garip temâşâdır. İslâm dini şerefine her büyük, 
küçük, ayan biraz şey verip o yeni Müslümanı zengin 
edip dirlik sahibi ederler.
Bu gibi seyirlik gayri diyarlara mahsus değildir, ancak 
Vodina ile bu Karaferye’ye mahsustur. Ancak Karaferye 
halkı “Her sene etmeziz, ara sıra ederiz” dediler. Vodina 
halkı ise elbette her iki bayramda ve her Hıristiyan bay-
ramlarında böyle ederler, vesselam.

Karaferye’nin beğenilen sanayi ürünleri: Evvelâ 
beyaz, ince ve sanatlı havlu makrame¬leri, hamam 
silecekleri, hamam gömlekleri ve türlü türlü ipekli çarşaf-
ları olur ki bir diyarda olmaz. Her diyara, bizzat Osmanlı 
padişahına ve bütün vezirlere bundan hediye gider. Kala-
mata ve Trabzon bezinden hoş ve temiz gömleklik beyaz 
bezleri olur.
 (3/4 satır boş) 
Yiyecek ve içeceklerinin meşhuru: Bütün İrem bağ-
larında bir okka ve yarım okka gelir bir çeşit kaysı narı 
olup bir acayip iri narı olur ki her tanesi içinde çekirdeği 

haşhaş tanesi kadar ancak olur ve gayet sulu ve yemesi 
hoş nardır. Kısacası, cennet yurdu Bağdad’a iki merhale 
yer Acem Vilâyeti’nde Şehriban şehrinin narından üstün 
sulu narı olur
Bu şehrin kuzeyi ve doğu tarafı ovasında pirinç, pembe, 7 
çeşit buğday ve 77 çeşit mahsu¬latlar olur. (—) (—) (—).

Yiğit gençlerin giyecekleri: Hepsi serhaddt çuka ve 
kontoş, başlarına kalpak ve kopçalı çakşır giyip gezerler.
Kadın ve kızlarının giyecekleri: Bütün hatunları yedekçi 
takkesi gibi kırmızı saya çu- kadan berataları başlarına 
giyip üzerlerine beyaz tülbentten örtü bürünüp sırtlarına 
da saya ve başka elvan çukalar giyip gayet edeplice 
hareket ederler.

Kölelerinin şekli: Bu şehirden ta Siroz şehrine kadar 
genellikle köleleri siyah deve dudaklı Araplar var, ama bir 
adam kölesini dövmeye kâdir değildir. Hemen Arap bir 
kabahat etse onların aralarında soylu bir zenci Arap beyi 
vardır, ona varıp Arabmdan şikâyet edip,
“Benim çelebim şöyle kabahat etti” diye çelebi diyerek 
çekiştirirsin, bey de bir çavuş gön¬derip senin çelebi Ara-
bını senin gözünün önünde yıkıp 500, 600 yahut suçuna 
göre bin kırbaç vururken ricâ edip “Affettim” desen rican 
geçmeyip “Elbette çelebiye bin kırbacı vurur. Ölürse sana 
bir Arap alıverir” derler. Ta bu mertebe hâkim Zenci Arap 
beyi vardır.

Kulağı küpeli Zenci Arap kölelerin isimleri: Hay-
rullah, Câdallah, Tomakdu, Afnu, Kob- ro, Daco, Kır-
manka, Amber, Mercân, Çelebi, Şedillâ, Yâkût, Şomtülü, 
Badıllâ, Kamber, Donkola. Bu gibi Arap isimleri var….

Kaynaklar:
Kahraman, Seyit Ali, Evliyâ Çelebi - Günümüz Türkçesiyle Ev-

liyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7-10. Kitaplar 2,  s. 8 / 97, 8 / 98, 8/ 

99,  Ocak 2013, Yapı Kredi Yayınları. ISBN: 978-975-08-2434-0

Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 2008, s. 296-300. ISBN: 

978-960-214-792-4

YUNANİSTAN’DA OSMANLI MİMARİSİ

KÜLTÜR BAKANLIĞI BİZANS ve BİZANS  SONRASI 

ESERLER MÜDÜRLÜĞÜ, 

2008. S. 296-300. ISBN: 978-960-214-792-4

Çifte Hamam.
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Çocuğa dair 
her şey

Nuran MUSTAFA
Okul öncesi öğretmeni

ÇOCUĞUNUZLA ÇEVREYLE YAPABİLECEĞİNİZ 

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Çocuğunuzla keyifli vakit geçirmek için bazı eğlenceli fikirler mi 

arıyorsunuz? 

Dünyayı daha güzel hale getirmek için zaman zaman hayatımızda 

da olumlu değişiklikler yapmaya teşvik ediliyoruz. Pek çok kişi için 

yoğun bir yaşam tarzı, çocukları bu düşünce tarzına uyum sağlama-

ya nasıl teşvik etmemiz gerektiğiyle ilgili düşünmeye fazla zaman 

bırakmayabilir.

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte, çocuklar çoğu zamanını bilgi-

sayar, telefon veya televizyon karşısında harcıyor. Bununla birlikte, 

çocuklar için eğlenceli ve çevreci etkinlikler bularak, onları bu konu-

da eğitmek ve daha duyarlı hale getirmenin yanı sıra birlikte kaliteli 

zaman geçirmenin de tadını çıkarabilirsiniz.

Çocuklar için çevreyle ilgili aktivitelerin ne kadar eğlenceli olabilece-

ğini denemek ve görmek için bu farklı fikirleri keşfetmeye ne dersi-

niz? İşte öneriler...

- Bahçecilik

Dışarıda zaman geçirmenin ve çocuklar için çevreyle ilgili en iyi 

etkinliklerden biri bahçeciliktir. Büyük bir bahçeniz olmasa bile yine 

de orada çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz pek çok şey bulabilirsi-

niz. Yeni bitkiler ekmeyi veya tüm yabani otları temizlemeyi deneyin. 

Çocukların bahçede kendi bakabilecekleri alanları ve bitkileri mev-

cutsa, bu onların gerçekten bahçeyle ilgilenmeye devam etmelerini, 

çalışmalarının ilerleyişi ve sonuçlarını görmeleri için ilham verecektir. 

Bu sadece eğitici olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun saat süren 

eğlenceli ve aileyle birlikte vakit geçirmeyi de sağlayabilir.

- Masa oyunları

“...Çocuklara yiyeceklerin nere-

den geldiğini öğretmek oldukça 

önemlidir. Bunu göstermenin 

en güzel yolu da kendi meyve 

sebzelerinizi yetiştirmektir.

Bunun için de bir not defteri 

hazırlayın ve ektiğiniz tohumlar 

büyüdükçe tüm sonuçları not 

edin. Böylece çocuklarınızın 

bunu devam eden bir proje 

haline dönüştürmesine yardım-

cı olabilirsiniz. Ayrıca ektiğiniz 

bitkilerin gelişimi boyunca 

yazabilir, fotoğraf çekebilir ve 

resimler çizebilirsiniz...”
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En son masa oyununu ne zaman oynadınız?

Belki çok uzun zaman önceydi... Öyleyse tekrar deneme-

ye ne dersiniz? Bu sizi şaşırtabilir. Fakat masa oyunları 

keyifli bir çevre aktivitesidir ve tüm aile için saatlerde 

eğlenceli vakit geçirilmesini sağlar. Bunu sadece özel 

günlerde yapmak zorunda değilsiniz ve bilgisayar oyunla-

rına da harika bir alternatif. Üstelik çocukların da iletişim 

kurmasına, düşünmesine ve problem çözmesine teşvik 

eder.

- Açık havada eğlence

Dışarıda daha fazla zaman geçirmek sadece 

sağlımız için faydalı olmakla kalmaz, aynı za-

manda çocuklar için de en çevre dostu aktivit-

lerden biridir. Genellikle bir parka veya oyun 

alanına gitmek tercih edilebilir.

Ancak çocukların dışarıda olmalarını sağlama-

nın en iyi yollarından biridir.

- Farklı kolajlar

Kolaj veya bir karton üzerine yapıştırılan fotoğraf, kumaş, 

gazete kağıdı gibi parçalarla yapılan resim tekniği de 

çocukların yapabileceği çevreyle ilgili en güzel etkinlikler-

den biri...

Çoğumuzun bir kenarda duran eski dergileri veya gazete-

leri vardır. Çocuğunuzun sevdiği bazı resimleri bulmasını 

ve kesip bir kağıt veya kartonun üzerine yapıştırmasını 

isteyin. Her seferinde farklı bir tema deneyebilirsiniz.

- Kendiniz yetiştirin

Çocuklara yiyeceklerin nereden geldiğini öğretmek olduk-

ça önemlidir. Bunu göstermenin en güzel yolu da kendi 

meyve sebzelerinizi yetiştirmektir.

Bunun için de bir not defteri hazırlayın ve ektiğiniz tohum-

lar büyüdükçe tüm sonuçları not edin. Böylece çocukları-

nızın bunu devam eden bir proje haline dönüştürmesine 

yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca ektiğiniz bitkilerin gelişimi 

boyunca yazabilir, fotoğraf çekebilir ve resimler çizebilir-

siniz.

- El işleri

Farklı el sanatları veya el işleri deneyerek saatlerce eğle-

nebilirsiniz. Örneğin plastik şişe, karton ve birkaç malze-

me ile uzay roketi yapabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzla 

da onları kağıt, kalem, folyo veya istedikleri başka bir 

şeyle de süsleyebilirler. Oynamadıklarından da geri dö-

nüştürülmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar için çevreci aktiviteler yapmanın başka bir yolu 

da eski gazetelerden farklı şekil ve modeller yapmak... 

Buradaki temel amaç, hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik 

etmek ve çocuklar için çevre dostu bir aktivite olması.
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Yunan kaynaklarına göre1, Karaferya – Varria Saat Kulesi 

Sırp Kral Stafan Dusan  tarafından 1345-1350 yıllarında 

şehir alındıktan sonra restore edilmiştir. Şehrin Raktivan 

(Ρακτιβάν) denilen 

meydanında bulun-

maktaydı ki bugün 

de burası Saat Ku-

lesi Meydanı olarak 

bilinmektedir. Şehrin 

kuzeybatı duvarları 

yönünde yer al-

mıştırı. Kule bütün 

şehirden görünmek-

teydi.

 

1924’te yayınına 

başlayan Verria’nın 

ilk yerel gazetesi 

olan “Astir Berrias”  

Saat Kulesi’ni logo-

su haline getirmişti. 

Gazetenin yayıncısı 

ve başyazarı İoan-

nis Gunaris (Ιωάννης 

Γούναρης) belediye meclisinin kuleyi yıkım kararı alma-

sından sonra 2 Ağustos 1925 tarihinde şunları yazmıştı: 

Karaferya - Veria Saat Kulesi

Osmanlı döneminde Karaferya ve Saat Kulesi.
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“Saat’in aynı adı taşıyan meydanda kalmasını önerenler 

biz olmayacağız, ancak belediye liderlerimiz onu yıkma-

ya karar vermeden önce, yeni bir saati inşa etmek için 

gerekli kaynakları bulmalılardı, tabi ki her zaman belediye 

meclis üyelerinin parlak fikirleri ile, çünkü diğer şehirler ve 

komşular bu tür şeyleri sergilerken, biz, şehrimiz saatsiz 

kalacak diye korkuyoruz.”

Ancak yazarın feryadı  duyulmadı ve Kule 1928 yılında 

yıktırıldı. Kulenin alt kaidesini oluşturan basamak kısımla-

rı taştan ve tek  parça  olduğundan yıkım için işçiler üç ay 

boyunca çalıştı.

1987 yılında Varia’dan Kleon Papanidis (Κλέων 

Παπανίδης) bir yazısında Kule’den şöyle bahsetmişti: 

“Kule çınarın yanındaydı ve boyca onunla yarışırdı. Saat 

başı çanı çalar Verria ve  etraf köylerden de duyulur-

du. Veria’nın bir süsü idi ki ne yazık ki 

1928’de yıktırıldı. Ancak yeniden  ayağa 

kaldırılmalı. Bu konuda bir nabız yokla-

masının yapılmasını rica ediyorum. 76 ya-

şındayım.1840’ta doğan dedem, ben çok 

küçükken elimden tutar ve   “Kleon, bak 

ağlamayacaksın, sokakları dolaşalım ve 

biraz da Saat’in yanında otururuz” derdi.”

Prof. Hakkı Acun2 ise Kule’nin kimin tara-

fından yapıldığı ve yıkıldığı hakkında bilgi 

olmadığını  belirtmekte ve şunlara değin-

mektedir. “Saat Kulesi ile ilgili  Karaferya 

Muvakkiti Seyyid İsmail Efendi’nin 29 Z 1266 / 5 Kasım 

1850 tarihli Rumeli kazaskerine yazdığı bir tezkire bulun-

maktadır. Kule, hükümet Konağı yanında yer almaktaydı.

Yapı, kare planlıdır. Yüksek basamaklı merdivenle çıkılan 

ve yuvarlak kemerli kapısı vardır. Moloz taştan yapılan 

geniş saçaklı gövdenin üzerindeki köşk kısmı ahşaptan 

yapılmıştır. Köşkün üzerinde dört ayakla taşınan ve sivri 

külâhla örtülmüş çanı bulunmaktadır. Gövde üzerinde 

yatay hatıllara rastlanmaktadır.”

1https://www.laosnews.gr/article/79331

2Acun, Hakkı, Osmanlı İmparatorluğu Saat Kuleleri,  T.C. Baş-

bakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 

Kültür Merkezi Yaynı: 491.II. Baskı 2018. ISBN: 978-975-16-

3481-8

2 Ağustos 1925 tarihli “Astir Verrias” gazetesi.

Osmanlı  döneminde  Karaferye Saat Kuesi.
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Balkanlar’da Türkçe’nin ana 
artardamarı, 1912 yılında 
Balkanlardan Osmanlı 
(Türk) iktidarının kalkmasıy-
la, Sırp- Hırvat ve Sloven 
Krallık Devleti sınırları 
içinde kalan Türkler istilacı-
nın kalıntıları olarak mua-
mele görmeye başlamıştır. 
Türkçe eğitim kuruluşları 
kapanmış, vakıflarına el 

koyulmuş, dernekleri, yayın kuruluşları kapatılmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugoslavya Fe-
dere Cumhuriyeti’nin Sırbistan federe birliği içinde, özerk 

bölge ilan 
edilen Koso-
va’da ve Batı 
Makedonya 
bölgesinde 
okullarda 
Türkçe eğitim 
görülecek 
sınıfların 
açılmasını 
ve Türk milli 
kimliklerinin 
tanımasını is-
teyen Türkler 
en son olarak 
ülkenin baş-
kenti Belg-
rad’ta Federe 

Millet Meclisi binası önünde bir hafta süren gösterilerin 
sonucu istemlerine kavuşmuştur. 
Kosova ver Metohiya Halk Kurulu ( Meclisi) 20 Mart 1951 
günü Önerge Düzenleme Komisyonunun sunduğu öner-
gesi, zorlu geçen tartışmalar sonunda oyların çoğunluğu 
ile onaylanarak Türk azınlığı için gerektiği bütün yerlerde, 
Türk dilinde derslerin yapılacağı okulların açılması kararı 
çıkmıştır. Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından 

hemen sonra Türk azınlık nüfusunun yaşadığı yerlerde 
Türkçe eğitim görülecek sınıflar açılmış, Türk Kültür Gü-
zel Sanatlar Dernekleri kurulmuş ve başkent Priştine’de 
Türkçe radyo yayınları başlamıştır. 
Prizren Sendikalar Birliği çerçevesinde Prizren ili toplum-
sal-siyasi etkenlerin girişimiyle 200 civarında sanatçı, 
öğretmen ve aydının katılmasıyla “Doğru Yol” adı altında 
Kültür ve Güzel Sanatlar Derneği kurulmuştur. Prizren 
dışında Türk nüfusunun yaşadığı Priştine’de “Gerçek”, 
İpek’te “Yeni Gün”, Mitroviça’da “Birlik” Kültür ve Güzel 
Sanatlar Dernekleri kurulmuştur. 
2021 yılında kuruluşunun ve aralıksız çalışmasının 70. 
yıldönümü kutlanacak olan “Doğru Yol” Kültür ve Gü-

Balkanlarda Türkçe sevdalıları
Balkan Türklüğünün ana artardamarı

DOĞRU YOL DERNEĞİ 
Altay SUROY 

Kosova

Altay SUROY

28.02.2009. DOĞRU YOL Derneği tabelası.

Altay Suroy’un Kosova dernekleriyle 
ilgili kitabı.
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zel Sanatlar Derneği sanatçıların dışında geniş çapta 
aydınların, gençlerin, öğretmen ve öğrencilerin bir araya 
gelip çeşitli sanat dallarında çalışmalarına fırsat vermiştir. 
Doğru Yol Derneğinin kurulmasıyla, Prizren’deki Türkler, 

bir araya gelip sanat ve kültür alanında faaliyet yapacak-
ları resmi bir kuruluşa sahip olmuşlardır. Türklerin başka 

bir kuruluşu olmadığı için Dernekte eğitim sorunları, politi-
kadaki gelişmelerin tartışılmasına da imkân yaratılmıştır. 
Ülkede Türklerin yaşadığı yerlerde Türk güzel sanat ve 
kültür derneklerinin kurulmasına yardımcı olmuş, bu der-
neklerde sanatçı yetiştirmek için kendi kadrolarını angaje 
etmiştir, ortak programlar düzenlemiştir. Türk sanatçılar, 

yörenin halkına ait türkü ve şarkılarını konserlerde icra 
etmeye başlamış; yörenin halk dansları ve yerli yazarların 
yazdıkları tiyatro oyunları sahneye konulmaya başlanmış-
tır. Üye sayısının çoğalmasıyla Türk Sanat Müziği, Türk 

Halk Müziği, Folklor, Halk Dansları, Edebi-
yat, Dram, Hafif Müzik, Resim, Fotoğrafçı-
lık, Gençlik, Çocuk, Kütüphane, Yayıncılık 
seksiyonları (kolları-bölümleri) kurulmuş, 
“Doğru Yol’”, “Esin” Edebiyat ve sanat 
dergileri ve “Filizler” çocuk dergisi yayımlan-
maya başlamıştır. Ses sanatçıları anavatan 
Türkiye’de söylenen şarkı ve türküleri ile 
repertuarlarını zenginleştiriyorlar, kendi bes-
telerini icra ederek sanat dünyasının ünlüleri 
arasında yer alıyorlar; yarışmalarda, festi-
vallerde ödüllendiriliyorlar, müzik plakları, 
uzunçalar, kasetler kaydedip gönülleri fet-
hediyorlar. Yazarlar eserlerini kitaplaştırıyor, 
ressamlar sergiler düzenliyorlar. Dernek, 
yurtdışında uluslararası festivallerde ülkeyi 

temsil ediyor. 
Ülkede çok partili ve çok sesli yönetim sisteminin baş-

lamasıyla, 1990 yılında Kosova Türkleri Kosova 
Demokratik Türk Partisini kuruyorlar, ardına Türkler 
tiyatro, esnaf, öğretmenler, sanatçılar, yazarlar, yar-
dımlaşma, müzik konservatuarı, Filizler, türkologlar, 
Balkan müzisyenleri gibi mesleki Türk derneklerini 
kuruyorlar. Bu tür gelişmeler Türklerin yaşadığı 
diğer yerleşim yerlerinde de sürüyor. 
Derneklerin kurulmasında Doğru Yol Derneğinin 
tecrübelerinden yararlanılıyor ve rekabet yüzünden 
derneklerin program içerikleri daha da zenginleşiyor. 
Derneklerin çalışması sayesiyle Prizrende; konser, 
tiyatro, şiir saati, sergi, kitap tanıtımı, ödül töreni ve 
benzer faaliyetlerin en az haftada bir gün yapılması-
na neden olmaktadır. Doğru Yol Derneği, çocuklara 
Türk sanatlarını sevdirmeye; ses sanatçılığı, müzis-
yen, halk dansları dansçısı, edebiyatsever, tiyatro 
oyuncusu ve bunlara benzer sanat dallarında kadro 

yetiştirme görevini ara vermeden sürdürmektedir. 
Doğru Yol Derneği, Prizren Türküleriyle öyle bütünleşmiş 
ki Doğru Yol Derneği denince Prizren Türk nüfusu eş 
anlamına gelmektedir. 70 yıllık aralıksız çalışması Balkan 
Türklüğünün ana artardamarı görevini üstlenmiş duru-
mundadır.

DOĞRU YOL Derneğinin bir faaliyeti.

28.02.2009.  Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinin  
DOĞRU YOL Derneği ziyareti. Başkan Sami Toraman 

konuşma yaparken.
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Haber
Altay Suroy

2009 yılında Anayasa Mahkemesine atanmasından 

önce, 2006 – 2008 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ba-

kan Yardımcılığı yapmıştır. 2000 – 2006 yılları arasında 

Prizren Bölgesi Savcılığı görevini yürütmüştür. 1989 

– 2000 yılları arasında Prizren’de avukatlık yapmıştır. 

1976 – 1989 yılları arasında Prizren Belediye Mahke-

mesinde Üyelik yapmış, 1972 – 1976 yılları arasında 

Prizren’deki Progres-Export Tarım Sanayi Kombinasın-

da Hukuk Hizmetleri Müdürü görevini yürütmüştür. 1969 

– 1972 yılları arasında Priştine’de Türkçe yayımlanan 

Tan gazetesinde gazetecilik yapmıştır.

2007 yılında Hukuki Yardım Komiser Yardımcılığı göre-

vine atanarak 2009 yılına kadar bu görevde bulunmuş-

tur. Kariyeri süresince bazı önemli yasaların hazırlanma-

sında görev almıştır. 1977 –1989 yılları arasında Prizren 

Seçim komisyonu sorumlusu ve Prizren lisesinde Huku-

ka Giriş ve Anayasa Hukuku derslerini vermiştir. 2008 

Kosova Cumhuriyeti Anayasasını hazırlayan komisyon-

da uzman olarak görev almıştır. Kosova’da bazı sivil 

toplum kuruluşlarının kuruculuğunu yaparak Kosova ve 

Türkiye’de gazetecilik çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler 

sunmuş olup birçok uluslararası kuruluşun üyesi ve 

hakemli dergilerin yayın kurulu ile hakem kurulu üyeliği 

yapmaktadır.

“Kosova’da Türkçe veya Kimlik Mücadelesi” (2004), 

“Kosova Türk Toplumunun ve Üyelerinin Hakları” (2005), 

“Kosova’da Türk Olmak” (2006), “Türkiye’de Yayımlanan 

Bildirilerden Seçmeler” (2001) gibi başlıklarla çıkmış 15 

kitabın yazarıdır. Çevirisini yaptığı 6 kitap da bulunmak-

tadır.

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, Azer-

baycan Bakü’deki Asya Üniversitesi Akademik Kurulu 

tarafından fahri doktora payesiyle onurlandırılmıştır.

Yunanistan sınır kapısını kapattı!

Hükümet Temsilcisi Peças, pandemiyle mücadelede 

yeni önlemleri açıkladı.

Alınan önlemler ise şöyle:

 Yunanistan’ın Florina ilinde yer alan ve Arnavut-

luk’a girişi sağlayan  Kristalopigi  sınır kapısı yarın 

sabah saat 06:00 itibariyle kapatılmaktadır.

Kuzey sınırlarda yer alan Kakavia, Evzoni ve Pro-

mahona sınır kapıları ise açık kalacak.

Rodop ilindeki Nimfea sınır kapısından  sadece 

kamyonetler çalışabilecek.

Ülkeye gelenlerin, 72 saat önceden PCR testi 

yapma zorunluluğun dışında, girişte rapid testi de 

yapma zorunluluğu getirilmektedir. Sonucu negatif 

çıkanlar ülkeye girebilecek. Bütün bunların yanı 

sıra PLF yolcu formu doldurma zorunluluğu devam 

etmektedir. 19.11.2020

Vakalar durmak bilmiyor!

Sağlık Bakanlığının 19.11.2020 günü yaptığı açıkla-

malara göre Yunanistan genelinde 3.227 yeni vaka 

tespit edildi. Rodop’ta 31, İskeçe’de 35  ve Evros’ta       

43 yeni vakaya rastlandı.

    3.227 yeni vaka tespit edildi.

    59 ölüm gerçekleşti.

    11 Vaka ülkeye girişte rastlandı.

    499 kişi entübe edildi.

    Toplam vaka sayısı 85.261’e ulaştı.

    Toplam ölü sayısı 1.347 oldu.

    Ölenlerin yaş ortalaması 80.
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DERLEME -
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler

Rusya’da vaka sayısı 2 milyonu aştı
- Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi 
daha işten çıkaracağını duyurdu
- Azerbaycan’da artan va-
kalar nedeniyle karantina 
süresi uzatıldı
- Brexit müzakereleri-
ne salgın nedeniyle ara 
verildi

SARAYBOSNA (AA) - 
Dünya genelinde yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
vaka sayısı 56 milyon 
914 bine, virüs nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 1 milyon 360 
bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 39 
milyon 587 bin oldu.

Vaka sayısı ABD’de 11 milyon 882 
bin, Hindistan’da 8 milyon 693 bin, 
Brezilya’da 5 milyon 947 bin ve Fran-
sa’da 2 milyon 65 bine yükseldi.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinin, 
salgınla ilgili yapılan bir araştırmada 
dünyanın en yüksek ölüm oranına 
sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 610 
kişide virüs tespit edilmesiyle sal-
gının başlangıcından bu yana en 
yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara 
geçerken, toplam vaka sayısı da 2 
milyon 15 bine ulaştı. Virüs nedeniyle 
463 kişinin daha yaşamını yitirme-
siyle en yüksek günlük can kaybı 
sayısı kaydedilen ülkede, hayatını 

kaybedenlerin sayısı 34 bin 850’ye 
yükseldi.
İngiltere’de Oxford Üniversitesinin 

ilaç firması AstraZeneca ile ortak 
geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama de-
nemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık 
tepkisi oluşturduğu bildirildi.

İtalya Ulusal Tabipler Birliği (FNOM-
CEO), salgınla mücadelede ölen 
doktor sayısının 201 olduğunu 
açıkladı.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji fir-
ması ThyssenKrupp, salgının ekono-
mi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniy-
le gelecek yıllarda 5 bin kişinin işine 
daha son vereceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avru-
pa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 
Avrupa ve ABD’nin salgının merkez 
üssü olma özelliğini sürdürdüğünü 
belirterek, Avrupa kıtasında virüsten 
her 17 saniyede bir kişinin hayatını 
kaybettiğini bildirdi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, 
ülkedeki tüm vizonların itlafına neden 
olan, Kovid-19’un mutasyona uğra-

masıyla ortaya çıkan Clus-
ter-5 virüsünün muhtemelen 
öldüğünü duyurdu.

Japonya’nın ucuz hava-
yollarından AirAsia Japan, 
salgının ekonomideki etkisi 
sebebiyle iflas başvurusunda 
bulundu.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Bio-
tech’in geliştirdiği “CoronaVac” isimli 
aşı adayından 120 bin doz Brezil-
ya’ya ulaştı.

Azerbaycan’da vaka sayılarındaki 
artış nedeniyle karantina süresi 28 
Aralık’a kadar uzatılırken, virüse kar-
şı alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Tacikistan Koronavirüsle Mücade-
le Merkezi, salgın nedeniyle ülke 
genelinde tüm yılbaşı etkinliklerini ve 
kutlamalarını iptal etme kararı aldı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Be-
ros’un Kovid-19 testinin sonucu 
pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere 
arasındaki Brexit görüşmelerine, bir 
müzakerecide virüs tespit edilmesi 
nedeniyle ara verildi. 

Haber
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DSÖ’ye göre Kovid-19 salgını Avrupa’da 
her 17 saniyede bir can alıyor

Haber

- DSÖ Avrupa Bölge Direktörü 
Dr. Hans Kluge:
- “(Avrupa’da) Son iki hafta 
Kovid-19 ölümleri yüzde 18 
arttı. Geçen hafta, Avrupa’da 
Kovid-19 nedeniyle 29 binden 
fazla kişi hayatını kaybetti”

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Ör-

gütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü 

Dr. Hans Kluge, Avrupa ve ABD’nin 

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-

gınının merkez üssü olma özelliğini 

sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kı-

tasında virüsten her 17 saniyede bir 

kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kluge, video konferans yöntemiyle 

düzenlediği basın toplantısında, 

toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 

28’inin Avrupa kıtasında görüldüğünü 

söyledi.

Salgın nedeniyle ülkelerdeki sağlık 

sistemlerine ağır yük bindiğine işaret 

eden Kluge, Avrupa’da halen yüzde 

60 olan maske kullanımının yüzde 

95’e çıkması durumunda kapanma 

uygulamalarına gerek kalmayacağı-

nın altını çizdi.

Kluge, yoğun bakım ünitelerinin şu 

an Fransa’da yüzde 95, İsviçre’de ise 

tamamen dolduğunu aktardı.

- “Aşılar Kovid-19’u tamamen durdur-

mayacak”

Dünyadaki aşı çalışmalarında gelinen 

son aşamanın umut verici olduğuna 

dikkati çeken Kluge, “Son birkaç gün 

içinde, özellikle umut vadeden iki 

aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Ko-

vid-19’u tamamen durdurmayacak ve 

tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa 

da bu virüse karşı savaşta büyük bir 

umudu temsil ediyor.” dedi

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için 

tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması 

gerektiğinin altını çizdi.

Rusya tarafından geliştirilen “Sput-

nik V” aşısının Macaristan’ın da 

aralarında bulunduğu bazı ülkelere 

gönderilmeye başlandığı bilgisini 

paylaşan Kluge, aşı konusunda son 

kararı ülkelerin aşı ve ilaç düzenleyici 

makamlarının verdiğine işaret etti.

- “Avrupa’da Kovid-19’dan günde 

ortalama 4 bin 500 kişi ölüyor”

Kluge, Avrupa ve ABD’nin Kovid-19 

salgınının merkez üssü olma özelli-

ğini sürdürdüğünü, virüs nedeniyle 

dünya genelindeki ölümlerin yüzde 

26’sının Avrupa’da meydana geldiği-

ni belirterek, “Son iki hafta Kovid-19 

ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, 

Avrupa’da Kovid-19 nedeniyle 29 

binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Yani Avrupa bölgesinde her 17 sani-

yede bir kişi ölüyor.” diye konuştu.

Son günlerde Avrupa’da virüsten 

ortalama 4 bin 500 kişinin yaşamının 

yitirdiğini belirten Kluge, daha fazla 

çabayla bu rakamların aşağı çekilebi-

leceğini vurguladı.

Kluge, Avrupa’da ülkelerin kısmi veya 

tam karantina tedbirlerini yeniden 

yürürlüğe koymasının ardından 

geçen hafta Kovid-19 vaka sayısının 

2 milyondan 1,8 milyona düştüğünü 

ifade ederek, “”Bu küçük bir sinyal 

ancak yine de bir sinyal.” değerlen-

dirmesinde bulundu.

Avrupa’da yüz milyonlarca insa-

nın halen farklı kısıtlamalar altında 

yaşadığını anımsatan Kluge, bunun 

sonucunda ruh sağlığı sorunlarının 

arttığını, alkol ve madde bağımlılığı, 

cinsiyete dayalı şiddet, insanların 

işini kaybetmesi ve temel sağlık 

hizmetlerinde kesinti gibi yan etkilerin 

ortaya çıktığını kaydetti. 19.11.2020
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Çepelli – Kirazlı  Güzergahı

Gezi notları

Gümülcine’den yaklaşık 10 km. doğuya doğru gittiğiniz-

de sizleri muhteşem manzarasıyla Çepelli köyü karşılar. 

Ancak bu köy bir çok mahalleden oluştuğu için yürüyüş 

için doğru mahalleyi seçmeniz çok önemlidir. Biz de öyle 

yaptık. Çepelli’nin Taşlık mahallesinde  aracımızı bıraktık. 

Bundan sonrası malum, çok yokuş bir güzergah, ancak 

bunun bir inişi de olacağını düşündüğünüzde şikayet 

etmenize hiç gerek yok.  

Taşlık Mahalle’den bazen batıya, bazen de kuzeybatıya 

doğru yürüyüşe başladığınızda önünüzü kapayan çam 

ağaçlarıyla kaplı bir yokuş karşınızda adeta bir duvar gibi  

dikilir. Yokuşun avantajı ise yürüyüşe yeni başlamanız ve 

dolayısıyla yorgun olmamanızdır. 

Çam ağaçlarının dökülmüş yapraklarının hışırtısı ve 

nefes sesleriyle, bazen bir patikada, bazen sağa sola ve 

bazen de bizlerin keşfettiği yeni yeni geçitlerden ilerle-

yerek nihayet duvarın sonuna geliyoruz. Bizleri burada 

çok devasa ve de  ovaya hakim noktaya  inşa edilmiş  bir 

kilise karşılıyor. Dağ başına neden bu kadar devasa bir 

kilise yapılmış, diye düşünmeden edemiyoruz. Ortalıkta 

yeni açmış kısa kekiklere konmuş arıların  vızıltısı dışın-

da başka hayat belirtisi yok. 

Kilisenin hemen kuzeyinde, yeni ekilmiş çay fidanları 

yanında yıkılmış taş duvarlara rastlıyoruz. Kalıntılardan 

burada eski bir yapının olduğu hemen belli oluyor.  

Yolumuza devam ettiğimizde burnumuzun direğini sız-

latan kekik kokuları arasında ilerlerken yeni yeni açmış 

çiçeklerin yanı sıra, mantar ve adını bilmediğimiz yabani 

meyve sürprizleriyle de karşılaşıyoruz.

Bu arada yolumuz artık epey kolaylaşıyor. Çok yokuş 

olmasa da bazı patikalar doğal olmasına rağmen, bazıları 

da belli ki insan yapımı; sanki taşlar bir şeyle kesilmiş 

ve yol açılmış gibi. İnsanlar belki de yıllarca zor  şartlar 

altında, patikaları şehre ulaşım için kullanmıştır, gibi 

düşünüyor insan.

Güzel ve düşündürücü manzaraları seyrede seyrede 

ve bazen de dinlenerek  hep kuzeye doğru yolumuza Tarihe tanıklık eden, cami yakınında bulunan devasa çınar 
ağacı.

Sanki insan eliyle yapılmış bir geçit.
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devam ederken  kuraklık  nedeniyle derelerin kuruduğu 

dikkatlerimizden kaçmıyor. Güzel manzaraları izlerken 

birden artık  dağların sona erdiğini, başka dağların karşı-

mıza dikildiğini ve  sanki bizlere daha fazla yaklaştığını 

görüyoruz. Karşımızda artık Yunanistan- Bulgaristan 

sınırında bulunan Karlık Dağı zirvesi. Düşünün bir kez, 

sizin bulunduğunuz nokta ile Karlık Dağı’nın zirvesi aynı 

yükseklikte olsun, işte böyle bir manzara. Sanki elinizi 

uzatsanız tutacakmışsınız kadar yakın gibi. Muhteşem 

ve ihtişamlı ve o kadar da ürkütücü bir görüntü. Tabii ki 

bizler ilk defa Karlık Dağı’na bu kadar çok yaklaşıyoruz. 

Dağın zirvesinin hemen altında da Gürlek köyü yer alı-

yor. Ancak bizim hedefimiz burası değil. Burada  bir mola 

veriyoruz. Karşımızda  bize bir şeyler anlatmak isteyen 

bir insan gibi Karlık Dağı. Gözümüzü ondan ayırmıyor 

ve  dakikalarca  seyrediyoruz. Arkadaşlardan biri karşı-

mızdaki derinliklerde bir şelalenin olduğu bilgisini veriyor. 

Ancak  yağmurların yağmaması sonucu  burasının bile 

kuruduğunu görüyoruz.

Şimdi artık yola devam etmek zamanı. Bu sefer  önü-

müzde aşağı doğru ilerleyen  bir patika var. Buradan 

aşağıya doğru indiğimizde gür bir orman bizleri karşılıyor. 

Adeta balta girmemiş, güneş görmeyen ve etrafı genç 

ağaçlarla kaplı patikadan aşağıya indiğimizde nihayet 

bizleri akan bir dere karşılıyor. Bu arada etraftaki sürüle-

rin çan sesleri ile  avcıların  köpek sesleri dağların sessiz-

liğini bozuyor. Dereye koyulmuş taşlara basarak karşıya 

geçiyoruz. Yine bir yokuşu tırmanarak nihayet önümüzde 

insan yapısı izler görüyoruz. Arkadaşımız burasının 

Kirazlı köyü olduğunu söylüyor. Köye ilk girdiğimizde, 

yakın zamanda taştan inşa edilmiş villalara rastlıyoruz. 

Etrafta yaprakları yeni yeni sararmaya başlamış ağaçları, 

onlara sarılmış  sarmaşıkları seyrederek ve de  hala  ku-

rumamış olan derenin şırıltısını dinleyerek ilerlediğimizde 

nihayet Kirazlı köyünün merkezine varıyoruz. Ancak 

burada yine bir sürprizle karşılaşıyoruz; yeni inşa edilmiş 

bir kilise! Belli ki buraya  bazı Hıristiyanlar yerleşmeye 

başlamış.

Köyün merkezinde cami, hemen yanı başında  okul ve 

lojman yer almaktadır. Cami, asfalt yolun hemen üst 

tarafına kurulmuş.  Cami yakınında da devasa çınar 

ağaçları mevcut. Türkiye’de portresi  50 kuruşlara bası-

lan Rodop ili Meşe köyü doğumlu Sabiha Tansuğ, Gü-

Adeta balta girmemiş bir ormanı andıra patika.

Taşlar adeta insan eliyle kesilmiş ve yol açılmış.
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mülcine’ye geldiğinde şöyle demişti: “Ben, Gümülcine’nin 

merkezini çınar ağaçlarını takip ederek buldum. Ben, 

çınar ağacının gövdesine, kabuklarına ve köklerine ba-

karım”, demişti. İşte ben de her çınar ağacı gördüğümde 

bu kelimeler aklıma gelmektedir. Biz de çınar ağaçlarının 

devasa gövdesine ve kabuklarına bakarak yüzyıllar önce-

sinde buraya  atalarımız Osmanlılar tarafından dikildiğine 

kanaat getiriyoruz.

Kirazlı halkı  daha çok  Eşekçili, Çepelli v.d. köylere 

inerek burasını terk etmiştir. Bazıları da baba ocaklarını 

Hıristiyan vatandaşlara satmıştır. Ancak onların doğduğu 

topraklara vefa borcunu gösterebilmek için 2020 yılında 

cami yenilenmiş ve çalışmalar hala devam ediyor. Yeni 

bahçe düzenlemesi de yapıldıktan sonra burası  harika 

bir yer olacağa benziyor. Caminin 1900 yıllarında yapıl-

dığı tarihi kaynaklarda mevcuttur. Ayrıca cami bitişiğinde 

haziresi de yer  almaktadır.

Kirazlı köyü Gümülcine’nin  yaklaşık 20 km kuzeybatısın-

da yer almakta ve 557 m rakımda bulunmaktadır. Köyün 

1860’lı yıllarda Koyundere köyünden gelen Viranoğulları, 

Mıstıkoğulları, Alibaşoğulları ve Palalar lakaplı sürü sa-

hipleri  tarafından kurulduğu anlatımlarda vardır. 1928’de 

249 olan nüfus, son sayım olan 2011’de sadece 11 kişi 

olarak kaydedilmiş, ancak bunlar da burada oturmamak-

tadır. Dolayısıyla köy terk edilmiştir. 

Köy halkı Yunan İç Savaşı yılları olan 1946-49 yılları 

arasında 3 yıl boyunca ova köylerine mecburi ikamete 

tabi tutulmuştur.

Şimdi yine mola zamanı. Caminin avlusunda oturuyoruz. 

Çınar ağaçlarını seyrederken  değişik duygular bizleri 

sarıyor, bu kadar güzel bir köyün neden terk edildiği ise 

hepimizi düşündürüyor. 

Aynı güzergâhtan dönüş yoluna geçtiğimizde, villada  

yaşayan bir Hıristiyan vatandaş bizlere, “Yürürken ses 

çıkarın. Yoksa  avcılardan birkaç fişek yersiniz”, uyarısın-

da bulunuyor.    

                                                           İbrahim Baltalı

2020 yılında yeniden tamir edilen Kirazlı Camii.

Devasa kilise arkasınd yer alan  geçmiş  dönemlere ait  
hisar veya kale kalıntısı.

Devasa görüntüsü ile dikkat çeken kilise.






