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

Devamı sayfa 12’de

30 Mart 1961. Yunanistan, Gümrük Birliği Anlaşması’nı 

imzalayarak AB’ne ilk adımını atmış oluyordu. Bu da tabii 

ki tarihi bir gün olarak kayıtlara geçmiştir.   Daha sonra 

Yunanistan 1979’da Başbakan Karamanlis’in dönemin-

de  AET- Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katıldı. 1 Ocak 

1981’de de AB’ne tam üye oldu. Derken 1 Ocak 2000’de 

Şengen ülkeleri arasına ve 2001’de de  evro bölgesine 

dahil oldu. Bu dönemde Yunanistan’ın bağımsızlığını 

garanti altına aldığı, demokrasisini sağlam temellere 

oturttuğu ve en önemlisi de yalnızlıktan kurtulduğu yo-

rumları yapıldı.

Ülkemiz Yunanistan AB’ye tam üye olalı tam 36 yıl geçti. 

Ülkede demokratik  ve sosyal haklar konularında bir dizi 

reformlar yapıldı. Ülke, AB’nin ekonomik  destek paket-

leriyle kalkınmadan daha çok belirli bir refah düzeyine 

ulaştı.

AB’nin sağladığı ekonomik desteklerden belirli ölçülerde 

yararlanan Batı Trakya’daki Azınlık insanı, ne yazık ki 

pozitif haklardan bir adım dahi ileriye gidemedi. Lozan 

Antlaşması’nın daha mürekkebi kurumadan İskeçe’de 

cemaat seçimleri için yürüyüş yapılması ve bugün de 

aynı hakları talep etmemiz, ne durumda olduğumuzu 

açık bir şekilde göstermektedir. Müftü seçimleri, eğitim, 

kimlik, etnik kimlikle örgütlenme gibi klasik sorunlarımız 

ne yazık ki hala çözülmüş değil.

Bunların dışında, Avrupa’da yükselen İslâmofobi, ırkçılık, 

aşırı milliyetçilik ve faşizm hareketleri ne yazık ki ülkemiz 

Yunanistan’a da sıçramış durumdadır.  Azınlık insanı 

son zamanlarda  aşırı milliyetçilerin, faşist çevrelerin 

de  hedefi  haline getirilmekte ve bir tehdit unsuru olarak 

görülmektedir.  

Azınlığın seçtiği insanlar akla hayale sığmayan uydurma 

suçlamalarla gazete manşetlerine taşınmakta ve bazı 

sözde at gözlüğü takmış  hukukçular bunları kanıt olarak 

göstererek suç duyurusunda bulunmaktadırlar.

Faşizm o derece yükselmiştir ki yüce dinimize kadar 

uzanmıştır. Bu çevreler olaya kendilerine göre asparagas 

haberler üreterek, Batı Trakya’daki Müslüman- Türklerin 

salgın kurallarına uymadıkları ima edilmiş ve  basına 

konu olmuştur. Yine devletin tayinli insanları da küresel 

salgını fırsat bilerek, ihtiyaç ve  şikayet olmamasına 

rağmen, durup dururken din görevlilerini değiştirmeye 

kalkışmışlardır. Bazı köylerde de 3-4 yıl önce sosyal 

medyada   yapılan paylaşımlar fırsat bilinmiş ve  din 

görevlileri karakola çekilmiştir.

Oysa bu azınlık hiçbir zaman için yaşadığı ülkeye başkal-

dırmamıştır. 

14 Mayıs 1920’de Batı Trakya’nın Yunanistan’a katılımı 

yine azınlık insanının oylarıyla  sağlanmıştır. 1920’de 

Dışişleri Bakanı Vamvakas tarafından Başbakan Ve-

nizelos’a çekilen telgrafta Azınlığın  takındığı tavırdan 

duyulan memnuniyet dile  getirilmiştir. Hatta Vamvakas, 

törende Yunanca ve Türkçe bir konuşma yapmış ve 

Müslümanlar dahil her kesimin bu katılımdan memnun 

olduğunu belirtmiştir. Dönemin Gümülcine Müftüsü Hacı 

Ahmet, bölge insanının Bulgar mezaliminden çok çek-

tiğini ve bu katılımla halkın daha fazla nefes almaya 

başladığını belirterek desteğini göstermiştir. Aynı tarih-

te  Gümülcine Kadısı Mustafa Hilmi de halkın memnun 

olduğunu belirtmiştir.  Yine o yıllarda Türklerin lideri 

konumundaki Hafız Salih Efendi’nin Yunanistan tarafında 

tutum takınmasının, gelecek seçimlerde Müslümanların 

Azınlık ve Yunanistan
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Açıklamalar

BTTADK: “Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddediyoruz”

RAMAZAN AYINDA 
EZANLARIN 
SUSTURULMAK 
İSTENMESİNE AZINLIK 
TEPKİ GÖSTERDİ

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) son 

dönemde Batı Trakya’da yaşanan ezan sesi tartışmala-

rıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

BTTADK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din ve vicdan 

özgürlüğü Lozan Antlaşması ile garanti altına alınmıştır.

Bizler, Müftülük ve Vakıfl ar gibi temel sorunlarımıza çö-

züm beklerken, dünya ve ülkemizin geçtiği bu zor süreçte 

ne yazık ki uluslararası belgelerden kaynaklanan hakla-

rımızı elimizden almaya dönük yeni sorunlar yaratılmaya 

çalışıldığını görüyoruz.

Bu çerçevede, şehirlerimizde ve köylerimizde yüzyıllardır 

okunan ve bunca yıldır kimseyi rahatsız etmeyen ezan 

seslerinin içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan 

ayında tartışma konusu haline getirildiğine ve Kovid-19 

salgınıyla mücadele bahane edilerek, ezanların okundu-

ğu mikrofonların ayarlarıyla oynamaya dönük haksız ve 

hukuksuz girişimlere şahit oluyoruz.

Son günlerde, kendilerini ‘’yetkili’’ olarak tanıtan bazı sivil 

kişiler, camilerin imam ve müezzinlerini ziyaret ederek, 

minarelerden okunan ezan sesini rahatsızlık yarattığı 

gerekçesiyle kısmaları yönünde telkinde bulunuyorlar. Bu 

şekilde müezzinler üzerinde baskı kurulmaya ve tedirgin 

edilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan, iftar ve sahur 

vaktini davulla duyuran gençlerimize yönelik engelleme-

ler de yaşanmaktadır.

Salgınla mücadele dolayısıyla camilerimizin kapalı 

tutulduğu hassas bir dönemde yapılan bu müdahaleler 

toplumumuzun tüm kesimlerinde rahatsızlık ve endişe-

ye yol açmaktadır. Salgınla mücadelede ezan ve davul 

sesinin ne gibi bir ilgisi bulunduğunu anlamak mümkün 

değildir. Din ve ibadet özgürlüğüyle de bağdaşmayan 

bu durum kabul edilemez. Hatta Granada gibi 500 yıldır 

ezan okunmayan bir kentte bile salgınla mücadelede 

halkın moralini yükseltmek için ezan okunurken, Batı 

Trakya’da bunun engellenmeye çalışılması hiçbir maze-

retle de açıklanamaz.

Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddedi-

yor, bu psikolojik yıldırma girişimlerinin bir an önce son 

bulması için tüm makamları göreve davet ediyor, inanç 

hürriyetimize saygı duyulmasını beklediğimizi tüm dünya 

kamuoyuna duyuruyoruz.”
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GTGB: “İnanç hürriyetimize saygı 
duyulmasını bekliyoruz”

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) son dönemde 

Batı Trakya’da yaşanan ezan sesi tartışmalarıyla ilgili 

yazılı bir açıklama yayımladı.

GTGB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Corona virüs (Codiv-19) salgınıyla mücadele kapsa-

mında içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, salgın 

bahane edilerek toplumumuzun yüzyıllardır sahip 

olduğu inanç ve geleneklerine yapılan müdahale asla 

kabul edilemez.

Batı Trakya Türk toplumu Corona virüs ile mücadele de 

ülkemiz Yunanistan’ın aldığı önlemlere azami ölçüde 

uyum göstermiştir. Fakat son dönemde hiçbir mantığa 

sığmayan ve kaynağı belli olmayan bir uygulamaya 

gidilmiş olup şehirlerimizde ve köylerimizde yüzyıllardır 

okunan ezan seslerinin içinde bulunduğumuz mübarek 

Ramazan ayında tartışma konusu haline getirildiğine ve 

salgınla mücadele bahane edilerek, ezanların okundu-

ğu mikrofonların ayarlarıyla oynamaya dönük haksız ve 

hukuksuz girişimlere şahit oluyoruz. Diğer taraftan, iftar 

ve sahur vaktini davulla duyuran gençlerimize yönelik 

engellemeler de yaşanmaktadır.

Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddedi-

yor, inanç hürriyetimize saygı duyulmasını beklediğimi-

zi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

İTB: “Ezanın veya Ramazan 

davulunun sesini kısmak isteyenler, 

demokrasi ve insan haklarının sesini 

kısmaktadırlar”

İskeçe Türk Birliği (İTB) son dönemde Batı Trakya’da 

yaşanan ezan sesi tartışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama 

yayımladı.

İTB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bir süredir Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesin-

de alınan önlemleri bahane ederek Batı Trakya Müslü-

man Türk Azınlığı’nın dini ve kültürel değerlerine saldırıl-

masına tanık olmaktayız.

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin arttırıl-

dığı Mart ayının sonlarında ezan sesinin kısılması veya 

susturulmasıyla başlayan haksız, ayrımcı, İslamofobik ve 

ırkçılığa varan uygulamalar, Ramazan ayıyla birlikte de 

devam ederek, “susturma” ve “sesi kısma” saplantısı bu 

kez Ramazan davuluna yansıdı.

Ezanın, vakit namazının geldiğini haber veren bir hatırlat-

ma olduğu gerçeği ortadayken, onu bir toplu ibadet gibi 

gösteren anlayış en hafi f tabirle provokasyon peşindedir. 

Paskalya yortusu boyunca Hıristiyan hemşerilerimiz nasıl 
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ki kiliselere gidememiş ve toplu 

ayinlere katılamamışsa, yaklaşık 

on günden bu yana Ramazan ayını 

idrak eden Müslümanlar da cami-

lerde teravih namazı kılamamak-

ta, mukabeleler yapılamamakta, 

halkımız toplu iftarlarda bir araya 

gelememektedir. Ancak bunun bir 

mecburiyet olduğunun farkındayız 

ve fertlerin ve toplumun sağlığı için 

bu durumun anlayışla karşılanma-

sı gerektiğinin ve bu konuda bilim 

adamlarının uyarı ve tavsiyelerine 

uymamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Hal böyleyken salgınla mücadele 

önlemleriyle uzaktan yakından ala-

kası olmayan ezanın sesini kısmak, 

ezanı susturmak veya Ramazan 

davuluna engel olmak, bunu yapan 

kişileri korkutmak veya tehdit etmek 

demokrasiyle, din ve vicdan özgür-

lüğüyle bağdaşmadığı gibi, ülkemiz 

Yunanistan’ı İslamofobik  ve insan 

hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı 

devlet konumuna getirir. İskeçe Türk 

Birliği olarak ifade etmek isteriz ki; 

Batı Trakya Müslüman Türk Toplu-

mu’nun dini ve kültürel değerlerine 

karşı yapılan saldırı ve kısıtlamalar 

hiçbir surette kabul edilemez. Dola-

yısıyla bu tür engellemelere yetkili-

lerin derhal son vermesini beklediği-

mizi vurgularız.

Ezanın veya Ramazan davulunun 

sesini kısmak isteyenler, ülkelerinin 

demokrasi ve insan hakları ala-

nındaki sesini kıstıklarını akıldan 

çıkarmamalıdır.”

BTTÖB: “ Manevi değerlerimize yönelik yapılan 
ürkütme girişimlerine son verilmeli”

 Batı Trakya Türk 

Öğretmenler 

Birliği (BTTÖB) 

son dönemde 

Batı Trakya’da 

yaşanan ezan 

sesi tartışmala-

rıyla ilgili yazılı 

bir açıklama 

yayımladı.

BTTÖB tarafından yapılan açıklama 

şöyle:

“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı 

1923 Lozan Antlaşması ile Yuna-

nistan’a emanet edilirken inanç 

ve eğitim hürriyetleri garanti altına 

alınmıştır. Uluslararası bir antlaşma 

ile sağlanan bu inanç ve eğitim hürri-

yetlerine de saygı beklemek azınlığı-

mızın en doğal hakkıdır.

Devlet ciddiyeti uluslararası belge-

lerle tescil edilen azınlık haklarını, 

başka yasa, genelge veya keyfi  uy-

gulamalarla sulandırmadan koruma-

yı ve uygulamayı gerektirmektedir.

Dünya ve ülkemiz Covid 19 salgını 

ile mücadele kapsamında birçok 

önlem aldılar. Bizler de azınlık 

olarak alınan bu önlem ve kısıtlama-

lara tereddütsüz riayet ettik. Ancak 

son dönemlerde hiçbir mantıkla 

açıklanamayacak ve hiçbir bilimsel 

yanı olmayan 

bir uygulamaya 

gidildiğini hem 

şehirlerimizde 

hem de köyleri-

mizde yüzyıllar-

dır okunan ve 

kimseyi bugüne 

kadar rahatsız 

etmemiş ezan 

seslerinin içinde bulunduğumuz bu 

mübarek Ramazan ayında tartışma 

konusu haline getirildiğini müşahede 

etmekteyiz. Salgın bahane edilerek 

ezanların okunduğu mikrofonların 

ayarlarıyla oynamaya dönük haksız 

ve hukuksuz girişimlere şahit olmak-

tayız.

Son günlerde kendini “yetkili” olarak 

tanıtan bazı sivil kişiler, camilerden 

okunan ezan sesini, rahatsızlık 

yarattığı gerekçesiyle kısmaları 

yönünde telkinde bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan iftar ve sahur vaktini 

davulla duyuran gençlerimize dönük 

engellemeler de yaşanmaktadır.

Manevi değerlerimize yönelik yapı-

lan bu girişimlerin tarafımızdan kabul 

edilemez bulduğumuzu belirtir, yıldır-

ma ve ürkütme girişimlerine ivedilikle 

son verilmesi için tüm yetkili makam-

ları göreve davet ediyoruz. Bir kez 

daha inanç hürriyetlerimize saygı 

duyulmasını beklediğimizi dünya 

kamuoyuna duyururuz.”
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Yaklaşık bir buçuk aydır ülke ve toplum olarak Covid-19 

virüsü ile mücadelemizde vatandaşlarımızın ezici çoğun-

luğunun sorumluluk bilincinde hareket etmesinden dolayı 

herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Yetkililerin aldığı kararlara uyarak görünmeyen düşmanla 

verilen mücadelede ülke ve toplum olarak dünyaya örnek 

olmayı başardık. Başbakan Kiriakos Miçotakis halka 

seslenişinde normalleşmeye geçişin 4 Mayıs Pazartesi 

gününden itibaren aşamalı olarak başlayacağını, virüsün 

hala aramızda olduğunu, tehlikenin ortadan kalkmadığını 

belirterek dikkati elden bırakmamamız gerektiğinin altını 

çizdi. Bu doğrultuda verilen mücadelenin başarılı bir 

şekilde devam ettirilebilmesi için yetkililerin açıklamaları-

nı dikkate almaya devam etmemizin önemini vurgulamak 

isteriz.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı bugüne kadar yetkili-

lerin aldığı her türlü karara saygı duymuş ve uygulamada 

da büyük bir hassasiyet göstermiştir. Geçirmekte oldu-

ğumuz mübarek Ramazan ayında koronavirüs salgını 

ile mücadele kapsamında camilerimizin kapalı kalması 

gerekliliğinin farkında olup bu kararın istisnasız uygulan-

dığı herkes tarafından bilinmektedir. Ancak son günlerde 

görülen bazı hadiselere sessiz kalmamız mümkün değil-

dir. Bölgemizde kendilerini ‘yetkili’ olarak tanıtan bazı sivil 

kişiler tarafından din görevlilerine, ezan sesinin rahat-

sızlık yarattığı gerekçesiyle hoparlörden okunan ezan 

sesini kısmaları, hatta ezanın hiç okunmaması yönünde 

telkinde bulunulduğu bilgisini aldık. Buna ek olarak bazı 

köylerimizde Ramazan davulcularının polis tarafından 

uyarılarak, köyde davul çalmamaları istendiği bilgisine 

ulaştık. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kurum ve 

kuruluşları ezanlarımıza tam anlamıyla sahip çıkarken, 

Azınlığımız tarafından kabul görmeyen, devlet tarafından 

atanmış müftü naiplerinin bu konuda en ufak bir hassa-

siyet göstermemiş olmalarına hayretle şahit olmaktayız. 

Yetkili kurumların aldığı kararlarla hiçbir ilgi ve bağlantısı 

olmayan bu tür baskıcı uygulamaları kesinlikle kabul 

etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı kamuoyun bilgisine 

sunmak isteriz. Batı Trakya’da hiçbir zaman ne Azınlık 

insanı kilise çanlarından rahatsız olmuştur, ne de çoğun-

luk halkı ezan veya davuldan şikayetçi olmuştur. Bunun 

aksi bir tavrı sergileyen zihniyetlere izin vermeyeceğimizi 

ve bu zor süreçten yararlanmaya çalışarak uygulanmaya 

çalışılan baskılara suskun kalmayacağımızı kamuoyunun 

bilgisine sunarız.

DEB Partisi:  

“...Baskıcı uygulamaları

kesinlikle kabul etmediğimizi 

ve şiddetle kınadığımızı 

kamuoyunun bilgisine 

sunmak isteriz...”



Rodop Rüzgârı - 7

Batı Trakya  Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği olarak, 

2020 yılı başlarında başlayıp kısa bir süre içerisinde 

pandemi halini alan Covid – 19 salgınını ve bölgemize 

olan etkilerini yüksek bir 

hassasiyetle takip etmek-

teyiz. Bu çerçevede bizler 

de ülkemiz Yunanistan’ın 

verdiği mücadeleye, gerek 

toplumumuzu bilinçlen-

dirici yayınlar yaparak,  

gerekse çeşitli bağışlarda  

bulunarak katkıda bulun-

maya çalışıyoruz. Aynı 

hassasiyeti, diğer azınlık 

kurumlarımızın da göster-

diğine  şahit olmaktayız.  

Bu dönemde Azınlığımız da büyük bir bilinç ve özveriyle  

hareket etmiş olup, pandemi ile mücadele kapsamında 

alınan önlemlere azami ölçüde uyum göstermiştir. Geç-

tiğimiz dönemde uygulamaya başlanan camilerimizde 

cemaatle namaz kılma yasağını, üzülerek de olsa, bilim-

sel gerçeklere dayandığından dolayı kabullenmişizdir.  

Ancak son dönemlerde ilginç, anlamsız, hiçbir mantığa 

sığmayan ve hangi odaklar tarafından dayatıldığı belli 

olmayan bir uygulamaya gidilmiş olup  şehirlerimizde ve 

köylerimizde yüzyıllardır okunan ve bunca yıldır kimseyi 

rahatsız etmeyen ezan seslerinin içinde bulunduğumuz 

mübarek Ramazan ayında tartışma konusu haline getiril-

diğine ve Covid-19 salgınıyla mücadele bahane edilerek, 

ezanların okunduğu mikrofonların ayarlarıyla oynamaya 

dönük haksız ve hukuksuz girişimlere şahit olmaktayız.

Son günlerde, kendilerini ‘’yetkili’’ olarak tanıtan bazı sivil 

kişiler, camilerin imam ve müezzinlerini ziyaret ederek, 

minarelerden okunan ezan sesini rahatsızlık yarattığı 

gerekçesiyle kısmaları yönünde telkinde bulunuyorlar. Bu 

şekilde müezzinler üze-

rinde baskı kurulmaya ve 

tedirgin edilmeye çalışıl-

maktadır. Diğer taraftan, 

iftar ve sahur vaktini da-

vulla duyuran gençlerimize 

yönelik engellemeler de 

yaşanmaktadır.

Salgınla mücadele do-

layısıyla camilerimizin 

kapalı tutulduğu hassas 

bir dönemde yapılan bu 

müdahaleler toplumumuzun tüm kesimlerinde rahatsızlık 

ve endişeye yol açmaktadır. Salgınla mücadelede ezan 

ve davul sesinin ne gibi bir ilgisi bulunduğunu anlamak 

mümkün değildir. Din ve ibadet özgürlüğüyle de bağdaş-

mayan bu durum kabul edilemez. Hatta Granada gibi 500 

yıldır ezan okunmayan bir kentte bile salgınla mücadele-

de halkın moralini yükseltmek için ezan okunurken, Batı 

Trakya’da bunun engellenmeye çalışılması hiçbir maze-

retle de açıklanamaz.

Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddedi-

yor, bu psikolojik yıldırma girişimlerinin bir an önce son 

bulması için tüm makamları göreve davet ediyor, inanç 

hürriyetimize saygı duyulmasını beklediğimizi tüm dünya 

kamuoyuna duyuruyoruz.

BTAYTD: “...Covid-19 salgınıyla mücadele bahane edilerek, ezanların 
okunduğu mikrofonların ayarlarıyla oynamaya dönük haksız ve hukuksuz 
girişimlere şahit olmaktayız...”
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KONUK 
YAZARLAR

Bizim neslimizin Fahri Kaya ismiy-
le tanışması ilkokul sıralarında, 
hazırladığı alfabe kitabıyla olmuş-
tu. Fahri Kaya, her şeyden önce 
Kosova’da Türkçe yayınlanan 
ilk alfabe ve okuma kitabımızın 
müellifi ydi. Öyle ki birçoğumuzun 
daha “A” harfi ne geçmeden önce 
öğrendiğimiz ilk isim Fahri Kaya 
idi. Onun ismi üzerine inşa edildi 
eğitim hayatımız, onun alfabesiyle 
başladı bilgi serüvenimiz. Otuz üç 
yıldır tanıdığım büyük ve değerli 

bir isimdi Fahri Kaya. Ve daha sonra 
edebiyat ve ders kitaplarıyla daha 
da abideleşen bir simaydı.
İlkokul yıllarında okulumuzun yanı 
sıra toplumumuzun geleneksel ve 
prestijli etkinliklerinden biri de ede-
biyat saatleriydi. Üsküp’ten gelen 
şair-yazarlar arasında ya Fahri 
Kaya’nın kendisi, ya da mutlaka 
şiirleri olurdu. Bu yazımda kendi-
siyle ile ilgili teorik ve tekrarlanan 
bilgilerden ziyade, Fahri Kaya’yla 
ilgili şahsi izlenimlerimi, anılarımı, 
görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 
Kafamda kesin bir tarih yok ama 
rahmetli üstat ile tanışmam, sava-

şın ardından gazetecilikle uğraştığım 1999 sonrası yıllara 
denk gelir. Üstatla önce ulusal ve uluslararası edebiyat 
buluşmalarında, akabinde de Türkoloji sempozyumların-
da bir arada olduk. 2008’den sonra ise Üsküp Üniversi-
tesinde Doktora eğitimimi yaparken, dört-beş yıl boyunca 
Üsküp’e yaptığım yolculuklarım vesilesiyle bir arada olma 
fırsatını yakaladım. Fırsat buldukça yamacına demir 
atmaya çalıştım Fahri üstadın. 
Üsküp’ün bilgesi, saygın ve asil duruşlu beyefendisiydi 
Fahri Ağabey. Sahip olduğu bilgelik o dik duruşu hak 
ediyordu, o bilgeliğe o duruş yakışıyordu. Her defasında 
öyle bir duruşla karşılardı beni Fahri Ağabey. “Ağabey” 
diyorum çünkü genellikle kendisine “ağabey” dememizi 
isterdi. Daha doğrusu buna müsaade ederdi. Böyle bir 

akrabalık hukuku tesis ederdi. Şiir 
okumaya geçmeden önce muhte-
vası derin bir girizgâh yapar, şii-
riyle yücelir, sonrasın da kapanış 
konuşmasıyla hepimizde hayranlık 
bırakarak inerdi kürsüden. Girdiği 
her ortamda saygınlığı, etrafına 
dostlarını toplayan güçlü bir ileti-
şimi vardı. Düşüncelerinin, keli-
melerinin hiçbiri kesinlikle tesadüfi  
değildi. Sanki günlerce üzerinde 
düşünülmüş, hazırlanmışlardı.
Hafızası güçlü, zekâsı net ve 

keskindi. Yeri geldiğinde taşı 
gediğine koyar, sözünü hiç 

A Harfi nden Önceki İsim: Fahri KAYA
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

KOSOVA

Fahri Kaya

Taner Güçlütürk
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esirgemezdi. En çok da bu özelliğini sevdim Fahri Ağa-
beyin. Savunduğu görüşlerin, ileri sürdüğü tezlerin hepsi 
gerçekçiydi. Retoriği güçlü olsa da romantik bir entelektü-
el değildi.
Sempozyumların tartışma bölümlerinde, kahve molala-
rında yapılan değerlendirmelerde eleştirileriyle etrafına 
bizleri toplayan, bütün katılımcıların olduğu gibi hepimizin 
sevgisini kazanan bir Türkolog’du. Tenkitlerini hiç çekin-
meden tek tek rahatlıkla ortaya koyardı. Beklenen cevap 
gelmezse ortaya atılan muammaları yerden yere 
vururdu. Bu sefer Fahri Ağabeyi daha da sevmeye 
başlıyorduk. Çünkü doğruları söylerken cesur bir 
tavır da takınırdı ve bu tavır ona çok yakışırdı. Sa-
vunduğu doğruları sayesinde göğsümüz kabarırdı.
Kenara çekildiğinde, “Taner buraya gel!” derdi, 
“Bunların hiçbiri bir şey bilmiyor, hepsi cahil, öne 
sürdükleri yalan!”. Öyle ki ben bu özgüvenli tavrı 
İlber Ortaylı’dan önce Fahri Ağabeyimde tanıdım. 
Üsküp muhiti her ne kadar seçkin bir muhit olsa da 
onun üstün tarihi, edebi, siyasi, toplumsal bilgeliği, 
ona kendini hep yalnız hissettirdi. Sebebini de Üs-
küp’e gidip geldikçe zamanla kavrar oldum.
Leyla Şerif Emin ile Köprü Dergisi’nin 2007 yılı-
nın Şubat-21’inci sayısında ilk mektuplaşmamızın 
ardından Üsküp – Prizren arasında başlattığımız 
ilk edebiyat buluşmamıza koşarak gelen Fahri Ağabey, 
o gün de yaptığı o konuşmada ülkelerimiz arasına yeni 
sınırlar girse de edebiyat topluluğu olarak kopmamamız 
gerektiğini tembihlemişti bize. Bugün bu tembihin her 
konuda ne derece anlamlı ve önemli olduğunu daha da 
fark eder oluyoruz. Kimin nasıl algıladığı bilinmez elbet. 
Her zaman savunduğumuz birlik mücadelemiz ve kav-
gamız, hep onun “kopmayın!” telkininin/emrinin ateşiyle 
gerçekleşti.
2015 yılının Kasım ayında kendisine 65. sanat yılı ve 85 
yaşı nedeniyle Prizren’de bir saygı gecesi düzenlemiştik. 
Ne kadar mutlu olduğunu bütün ayrıntılarıyla hatırlıyo-
rum. Makedonya’ya gerçekleştirdiğimiz edebiyat yolcu-
luklarının birçoğunda ilk durak noktamız Fahri Kaya’nın 
yanı olurdu. Gene böyle bir ziyaretimizde Fahri Ağabeyle 
Kosova ve Makedonya Türklerinin güncel güncel me-
seleleri ile ilgili sohbet ederken, Sancak Boşnaklarını 
örnek gösterip, gelecekte Rumeli Türkleri olarak bizlerin 
de içerisinde bulundukları devletler bünyesinde Sancak 
Boşnakları misali kendimize “kültürel otonomi” sağlama-
mız gerektiğini ileri sürmüştü. Kaya’ya göre, ancak böyle 

bir kültürel bir otonomi soydaşlarımızı eğitim ve kültür 
anlamında rahatlatabilirdi. Ayrıca böylece uzun vadeli asi-
milasyon tehlikesine de karşı koymak mümkün olabilirdi. 
Kaya’nın bu görüşlerinden doğal olarak çok etkilenmiştik. 
Ancak bunu gerçekleştirmek için güçlü siyasetçilere, 
birlik beraberliğe ihtiyacımız vardı. Fahri Ağabeye göre 
şu an, onun ortaya attığı bu ülkünün gerçekleştirebilmesi 
için maalesef güçlü bir siyasetçi kadromuz yoktu. Ancak 
bunun gerçekleşmesi için çalışmak, yılmadan mücadele 

etmek şarttı. Kaya, sadece tarihle, geçmişle yaşayan biri 
değildi; gelecekle de yaşayan, geleceğe yön, ışık, yol 
vermek isteyen bir devlet adamı ufkuna da sahipti.
Birlik, Sesler, Sevinç, Tomurcuk gibi yayınlar kapanınca, 
Türkçe gazetecilik ve edebi yayıncılık geleneğini sürdü-
ren gençlerin her zaman yanında olduğuna birebir tanık 
oldum. Özellikle Yeni Balkan ve Köprü Dergisi etrafında 
toplanan gençleri yazılarıyla, fi kirleriyle, önerileriyle des-
tekler, yön verir, tavsiyeleriyle, etkinliklerine iştirakiyle hep 
yanlarında olurdu. Onları severdi. Onlar da Fahri Abilerini 
sevmiş olmalı ki hayattayken ona vefa borcu olarak adına 
özel sayı çıkardılar, hayatını, eserlerini, çalışmalarını ele 
alan yayınların gün yüzüne çıkmasına vesile oldular. O 
sadece 2000 sonrası kuşağa değil, aynı zamanda İkinci 
Dünya Savaşı sonrası kuşağına; Kosova’dan Hasan Mer-
can, Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, Enver Baki gibi 
birçok isme de sahip çıkmış onları desteklemiştir.
Merhum Fahri Ağabeyle sevgimiz karşılıklıydı. O beni 
sever, ben onu sayardım. Her gördüğünde, kollarını 
açarak “Taner gel buraya!” der ve hemen kafasındaki 
konuya doğrudan girerdi. Koyu bir muhabbetle geçerdi 

Fahri Kaya, Taner Güçlütürk, Zeynel Beksaç v.d.  
bir etkinlik sonrasında.
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zaman. Uzun uzun sohbet etmeyi severdi. Vefatından 
bir önceki (20.03.2016) buluşmamızda; “Tanerciğim, sen 
şairler içerisinde siyasetçi, siyasiler içerisinde şairsin” 
diyerek sevgisini dile getirmişti. Üstat ile son kareyi 20 
Mart 2016 tarihinde Üsküp Köprü Derneğinde çektirmişiz. 
“Katıksız ve dostane dertleşebildiğim, muhabbette ortak 
dili paylaşabildiğim insan çok az Üsküp’te” diyerek yine 
dert yanmıştı son görüşmemizde. Değerli bir edebiyat 
tarihçimiz olarak Fahri Ağabeyin, 2015 yılında yayımla-
nan doktora tez kitabımla ilgili övgülerine de bu görüşme-
de nail olmuştum. Çalışmamı baştan sona okumuş, çok 

da beğendiğini vurgulamıştı. Onun bu değerlendirmesi 
benim için çok kıymetliydi. Üsküp edebiyat muhitiyle ara-
mızda öyle bir yarış olmasa da, “Edebiyatımızın önderliği-
ni siz Kosovalılar yapıyorsunuz.” diyerek, sürdürdüğümüz 
çalışmaların altını takdirle çizmiş, övgüsüyle bizi teşvik 
etmeye çalışmıştı.
Merhum Fahri Ağabeyle en son, 24.08.2016 tarihinde 
Gostivar’da düzenlenen bir sempozyum dönüşü, vefat 
haberini aldığımız şair Fahri Ali’nin cenazesinde buluş-
muştuk. Yanında bulunan Birlik Gazetesi’nden arkadaş-
larını geride bırakarak, uzun uzun muhabbet etmiştik 
üstatla İsa Bey Camii avlusundaki çınarın altında. Sade-
ce tenkit etmezdi, önerilerini de beraberinde getirirdi her 
sohbetinde. Sorunların kısırdöngü tenkitçisi değil, çözüm 
üreticisiydi de aynı zamanda. Hafızasının berraklığına, 
tarih ve güncel meseleleri analiz kabiliyetine hayrandım. 

Öğle sıcağı olmalı ki yine karşımda sendeler olmuştu o 
gün. Hemen koluna girmiştim; “Merak etme Taner, bir 
şeyim yok, yine şekerim düştü herhalde.” diyerek, kendini 
hemen toparlamıştı. 
Derin, samimi muhabbetine, bilgisine, ağabeyliğine, 
sevgisine nail olmuş biri olarak Fahri Ağabeyin terk-i diyar 
eyleyişi derinden üzdü beni. İstanbul’da sadece aile ya-
kınlarının iştirakiyle toprağa verildi. Korona virüsü salgını 
yüzünden alınan tedbirler yüzünden sanki sessiz seda-
sız, bir başına gidivermişti aramızdan. Yine bir şeylere 
küser gibi, bir şeyleri eleştirerek terk eder gibi. 

Bu sağlık tedbirleri yüzünden vefatının ardın-
dan herhangi bir toplantı da yapamamıştık. 
Fakat görev yaptığım Yunus Emre Enstitüsü’n-
de kurumdan arkadaşların yanı sıra edebiyat 
ve akademi dünyasından dostların iştirakiyle 
1 Nisan 2020 tarihinde Fahri Kaya’yı dijital 
ortamda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, T.C. 
Kültür Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in 
himayelerinde anma toplantısı düzenleme 
imkânımız oldu.
O yayını karlı bir günde Prizren Yunus Emre 
Enstitüsü’nün terasında dalgalanan Türk bay-
rağı görüntüsüyle noktalamıştık. “Dünyadan 
Facebook’ta 7800, Twitter’da da 20000 üze-
rinde izleyiciyle birlikte Fahri Kaya’yı anarken, 
kurumumuzun çatısından Prizren’e yağan kar 
ve o karın içinde beliren ay yıldızlı bayrak, 
merhumun hatırasına çok yakıştı...

“Güle güle Fahri Ağabey, sana yakışan bir uğurlamayla 
şimdilik güle güle. Bugün seni binlerin iştirakiyle gerçek-
leştirdiğimiz telekonferans anma programıyla gönüllerimi-
ze uğurluyoruz!” cümleleriyle veda ederken, bir miktar da 
olsa onun aziz hatırasına layık olmanın huzuru düşmüştü 
yüreğime.
Edebiyatımızın bir çınarı daha devrildi. Yaslıyız. 
Balkan Türklüğü, Balkan Türk edebiyatı, kültür-sanat, 
basın-yayın, eğitim ve siyaset dünyasının büyük ismi, de-
ğerli klasiğimiz Fahri Kaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisindeyim. Bir şair daha eksiğiz, sesimiz biraz daha 
kısık bugün.
1 Nisan 2020

Fahri Kaya, Taner Güçlütürk, Zeynel Beksaç v.d.  çocuklarla bir 
etkinlik sonrasında.



Açıklama

Rodop Rüzgârı -11

Batı Trakya Türk Azınlık kurumları, anaokulu eğitimine dahil edilecek İngilizce’nin yanı sıra 

Türkçe’nin de yer almasını talep etti.

Azınlık kurumlarından 
anaokulunda 

İngilizce’nin yanı sıra 
Türkçe talebi

Konuyla ilgili olarak bir açıklama 
yayımlayan DEB Partisi, Batı Trakya 
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi, Batı 
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği ve Batı Trakya Azınlık Okul-
ları Encümenler Birliği, Türkçe’nin de 
anaokullarına dahil edilmesi talebinin 
dikkate alınmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak Azınlık ku-
rumları tarafından yapılan ortak 
açıklama şöyle:

“1923 Lozan Antlaşması ile 
Yunanistan’a bırakılan Azınlığı-
mızın eğitim özerkliği ve hakları, 
bahsi geçen antlaşmanın 40. ve 
41. Maddelerinde yerini bulmuştur. 
Ancak antlaşmanın imzalandığı tarihte 
anaokulu eğitimi henüz ülkelerin 
eğitim sistemleri içinde olmadığından 
bu husus açık bir şekilde azınlığımı-
za kendi dilinde eğitim hakkı tanıyan 
maddelerin içinde yer almamıştır. 
Ancak 40. Madde de azınlığa harca-
maları kendilerince yapılmak üzere, 
her türlü okul ve benzeri öğretim ve 
eğitim kurumları kurma, yönetme, 
denetleme ve buralarda kendi dillerini 
özgürce kullanma hakkı verilmiştir. 
İlk defa 3518/ 2006 sayılı yasa ile 
başlatılan zorunlu anaokulu eğitimi 
için, azınlığın Türkçe-Yunanca eğitimi 
verecek anaokulları açmasına müsaa-

de edilmemiştir.

Azınlığımız 2010 yılından bugüne 
kadar antlaşmadan doğan bu eğitim 
hakkını ileri sürerek, azınlık eğitim 
sistemi içerisinde çift dilde Türkçe 
Yunanca eğitim verecek anaokulu 
talebini defalarca dile getirmiştir. 

Avrupa Birliği (AB) içerisinde çift dilli 
eğitim veren sayısız anaokulu olduğu 
gerçeğinden de hareketle, hem Lozan 
Antlaşması’ndan elde edilen bir eğitim 
hakkı hem de Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Bildirgesi’nden doğan bir hak 
olarak azınlığımızın bu talebi ivedilikle 
Yunanistan’ın yetkili makamlarında 
artık karşılık bulmalıdır.

Tüm bunların ışığında Eğitim ve Din 
İşleri Bakanlığı Taslak Kanunu ve 
özellikle ilgili Kanunun 2. Maddesi 
“Anaokulunda İngilizce Dil Etkinlikle-
ri”  ile ilgili olarak yapılan istişarede 
Azınlık kurumları olarak şunları talep 

etmekteyiz:

Seçilmiş pilot okullarda, İngilizce dilin-
de çeşitli faaliyetlerin organize edilme-
si ve uygulanması şeklinde   tasarla-
nan 2. madde, çok dilliliğin bebeklik 
/ okul öncesi döneminden temelinin 
atılmasına/sağlamlaşmasına katkıda 

bulunan olumlu bir eğitimsel adımdır.

Bununla birlikte, Azınlık tarafından 
ifade edilen hassasiyetler de göz önü-
ne alınarak bu uygulamaya azınlığın 
yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında 
yer verilmesi ve İngiliz Dilinin yanı sıra 
Türk Dilinin de aynı yaratıcı faaliyetler-
le öğretilmesi talebimizi yetkili bakanlı-
ğa iletmek isteriz.

İki dilli anaokullarının kurulması konu-
sunda uzun yıllardır süregelen tale-
bimize ek olan bu  talebimizin bu kez 
yetkililer tarafından dikkate alınacağını 
ümit ediyoruz.”

DEB Partisi.                       BTAYTD.             BAKEŞ.                      Encümenler Birliği



T.C. Rodos Başkonsolosluğu: 
Dost Dimitris Kremastinos’un 
vefat ettiğini üzüntüyle 
öğrendik

Yunanistan eski Sağlık Bakanı Dimitris Kremastinos, 
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kremastinos’un vefatıyla ilgili olarak Türkiye’nin Ro-
dos Başkonsolosluğu Türkçe ve Yunanca olarak bir 
taziye mesajı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Rodos 
Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından yapı-
lan paylaşım şöyle:
“Siyaset adamı ve dost Dimitris Kremastinos’un bu-
gün (8 Mayıs 2020) vefat ettiğini un üzüntüyle öğren-
dik. Aile efradına, sevenlerine ve tüm Onikiadalılar’a 
taziyelerimizi iletiriz.

“Σήμερα (8 Μαΐου 2020) με θλίψη μάθαμε τον 
θάνατο του αξιότιμου πολιτικού και φίλου Δημήτρη 
Κρεμαστινού. Ευχόμαστε τα συλλυπητήριά μας 
στην οικογένεια, στους αγαπημένους του και σε 
όλους τους Δωδεκανήσιους.”

DİMİTRİS KREMASTİNOS
Eski başbakanlardan Andreas Papandreu’nun özel 
doktorluğunu yaptığı doksanlı yıllardan bu yana 
kamuoyu tarafından iyi tanınan bir isim olan Kremasti-
nos 78 yaşındaydı.
Profesör Kremastinos, 26 Mart’ta Yunanistan’ın baş-
kenti Atina’daki bir devlet hastanesine kaldırılmıştı. 
Covid-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü 
kardiyolog, bu sabah yaşamını yitirdi.

T.C. Rodos Başkonsolosu Mehmet Atıf 
Şekercioğlu ve Dimitris Kremastinos.

Haberler...

Hükümeti destekleyeceklerini ima etmiştir. 

Yunanistan’ın İtalya olan savaşında yüzlerce Türk Ar-

navutluk cephesinde  kalmış ve bir kısmı da gazi olarak 

evlerinde  dönmüştür. Burada da ön cephede yine azınlık 

insanı savaşmıştır. Ancak bu insanlara bir anıt dahi çok 

görülmüştür. Bu konuda Azınlık milletvekilleri İlhan Ahmet, 

Hüzeyin Zeybek ve Burhan Baran’ın girişimleri sonuç 

vermemiştir.

1941-44 arasında bölgemizi işgal eden Bulgarlar en büyük 

eziyeti yine insanlarımıza yapmıştır. Buna rağmen Azınlık 

fertleri Bulgarların yanında yer almamıştır.

Yine devamında 1946-1949 yılları arasında yaşanan Yu-

nan İç Savaşı’nda Türklerin bazıları zorla dağa kaldırılmış 

ve gerilla (Andart) safl arında yer almaya zorlanmıştır.  Bu 

esnada yüzlerce Türk hayatını kaybetmiş ve bir kısmı da 

kaybolmuştur. Bütün bunlara rağmen Türkler her zaman 

Hükümet kuvvetlerinin yanında yer almışlardır.

1967 yılına gelindiğinde ise Albaylar Cuntası iktidarı ele 

geçirmiştir. İşte bundan sonra Türk Azınlığa  aşırı baskılar 

yapılmaya başlanmıştır. Okullardaki  “Türk” yazan tabela-

lar indirilmeye başlanmış ve çoğunluk insanına uzun vadeli  

ve düşük faizli kredi programları uygulanarak  Türklerin 

mallarını satın almaları kolaylaştırılmıştır.  Bütün bu baskı-

lara rağmen Azınlık insanı yine de yaşadığı ülkeye başkal-

dırmamıştır.

Kısacası Azınlık insanı her şartta yaşadığı ülkeye bağlı 

kalmıştır; ekonomisine, bağımsızlığına, demokrasisine hep 

katkı sağlamış ki bu bu gün de  aynı durum devam etmek-

tedir. Azınlık insanı daha ne yapsın ki! Ne yazık ki eğitimle 

yeşertilen, kilisede fi lizlenen ve askeriyede büyütülen Türk 

düşmanlığı vahim boyutlara ulaşmıştır.  Azınlık hakları 

konusunda eskiden karşımızda sadece  yönetimler vardı, 

son yıllarda  ise aşırı milliyetçi faşistler  de var.

BAŞYAZI
Sayfa 2’nin devamı.
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ATASÖZLERİMİZ
KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ

ATASÖZLERİ

1- Armut ağacından uzak düşmez.

2- Don ıslatmadan, balık tutulmaz.

3- Ne verirsen elinle, o gelir seninle.

4- Daldan düşen halden anlar.

5- Kalablıkta eşek kuyruğu kırkılmaz.

6- Denizdeki balığa tencere kurulmaz.

7- İki gönül bir olunca, samanlık  seyran 

olur.

8- Sütten ağzı yanan, ayranı üfl eyerek 

içer.

9- Hatır için çiğ tavuk bile yenir.

10- Aleme verir talkımı, kendi yutar salkı-

mı.

DEYİMLER

1- Adın çıkacağına  canın çıksın daha iyi.

2- Bu söze, akan sular bile olunur.

3- Kart gâvur Müslüman olmaz.

4- Bağını satıp şirane almış.

5- Çay kenarında tarlan olmasın, ağa evi 

dibinde evin olmasın.

6- Pişmiş yumurtadan civciv çıkmaz.

7- Çingeneyi onbaşı yapmışlar, o da ilkin 

annesini kesmiş.

8- Kazın geleceği yerde tavuğu kıskanma.

9- Deliler yalnız hastanede sayılır, dışarı-

dakiler sayılmaz.

05.04.1969. Öğretmen Sabahattin Hay-

rullah / Salmanlı köyü / Gümülcine.

ATASÖZLERİ

1- Ne verirsen onu alırsın.

2- Karda gider, izini belli etmez.

3- Ne oldum dememeli, ne olacağım 

demeli.

4- Ne çabuk verdin Allah’ım, ne çabuk 

aldın Allah’ım.

5- Lafl a peynir gemisi yürümez.

6- Al yanına bastonunu, sıkışınca bulur-

sun yolunu.

7- Terini dök toprağa, o zaman verir  Allah.

8- OLmadı mabut, ne yapsın Mahmut.

9- Eşeğe binmeden bacaklarını salma.

DEYİMLER

1- Kılı kırk yarmak.

2- Bahçeci beygiri gibi.

3- Yüz karası.

4- Gül sandım kokladım, çakır dikeni 

çıktın.

5- Sev beni, sevsinler seni.

6- Vurdumduymaz.

7- Al başına belayı.

8- Kör kütük sarhoş.

9- Dişine kan değdi.

10- Kuru kakit.

20.03.1969. Öğretmen Orhan Bıyıkloğlu 

/ Küçük Müsellim / Gümülcine

Kaynak: Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği - Gümülcine



Rodop Rüzgârı - 14

Bundan 45-50 sene önce, henüz 20 yaşını doldurmamış olan  Fatma, doğduğu Sindelli 

köyünden Gümülcine’ye kocaya gider. Allah bazı kadınlara çok görmediği güzelliği Fat-

ma’ya da vermişti. O güzellik ki bulunduğu diyarın en derin köşelerinde dahi ağızlarda 

dolaşıyordu.

Her normal erkeğin başında olan askerlik, kocasını Fatma’dan ayırmıştı. Bunu fırsat bilen 

zamanın hovarda erkekleri, güzel kadını baştan çıkarmayı becermişlerdi. Evet, kadın bu 

yolsuzluğu kolayca hazmettiği gibi, ortada kimseden çekinme diye bir unsur da bırakma-

mıştı.

Bir sülaleyi telaşa düşürecek kadar mühim olan bu olay, Fatma’nın ağabeyini çok üzüyor-

du. Nitekim bu işten ne fatma ne de  bir başkası memnun kalmıştı. En sonunda, ağabeyi 

vasıtasıyla bilinmeyen bir şahıs tarafından silah ile Anbarköy sokaklarında vurulur ve 

aşağıda adı bilinmeyen türkü yakılır: 

Türkülerimiz
  
Türkülerimiz bazen
 eser ellere ellere
akar yamaç yamaç 
nehir nehir
yükü hasret türküler

Türkülerimiz bazen
dokunur yüreklere 
                    yüreklere
ev içlerine sedir sedir
kilim kilim
yükü yalnızlık türküler

Türkülerimiz bazen
döşenir bulutlara 
                 bulutlara
yıldızların bastığı 
gecelerde gecelerde
deniz deniz
yükü sevda türküler.
  
        İbrahim BALTALI

Türkü demek; 
Anadolu demektir, Rumeli demektir...

T
Ü
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Bir B. Trakya türküsü ve hikayesi

İskeçe dağlarında masalar kurulur.

Rakı konyak içerken anne kadehim kırılır.

Atma garip ana beni de şu dağların ardına.

Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

İskeçe dağlarını geçemiyorum.

Sensiz  kadehleri içemiyorum.

Atma garip ana beni de şu dağların ardına.

Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

İskeçe dağlarında bir top gülüm var.

Ey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var.

Atma garip ana beni de şu dağların ardına.

Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

Anbar köyün sokakları dar gelir bana.

Kurşun yaraları ar gelir bana.

Atma garip ana beni de şu dağların ardına.

Kimseler yanmasın anam yansın derdime.

Derleyen:  Nihat Ahmet

Yaşı: 62.

Derleme yılı ve yeri: 1969. Sindelli köyü / 

Gümülcine

TÜRKÜ
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Arada bir. . .

Bayramın isminde ve duygularında 
değişim olmasa da toplumumuz ara-
sında “eski” ve “yeni” bayramlar ara-
sındaki belirgin farklar, her kişiye göre 
farklılık, çeşitlilik göstermekle birlikte, 
genel hatlarıyla bayram hazırlığını 
şöyle sıralayabiliriz:
Ramazan’ın sonuna doğru Ramazan 
Bayramı hazırlığı başlar. Çocuklar için 
bayramlık giyecekler alınır. Arife günü 
herkes yıkanır, paklanır. Bayram tatlısı 
satın alınır veya evde pişirilir.
Bayramlar sevinç ve mutluluk günle-
ridir. Bu günler için bazı hazırlıkların 
yapılması gerekmektedir. Evin temiz-
liği bu işlerin başında gelmektedir. 
Bayramdan önce, bütün ev halkının 
iştirakiyle evin içi, köşe bucak iyice 
temizlenir.
Ramazan Bayramı sabahında na-
maza gitmeden önce güzel kokular 
sürünmek, daima güler yüzlü, neşeli 
olmak, bir şeyler yemek, erken kalkıp 
sabah namazını camide cemaatle kıl-
mak adetlerimiz arasındadır. Camiye 
giden cemaat, makam, mevki, zengin 
- fakir gözetmeden Allah’ın huzurunda 
saf tutar.
Bayram sabahları hep özel ve heye-
canlı olur. Ev halkı bayramlaşmak için 
babanın, dedenin camiden (bayram 
namazından) gelmesini bekler. Evde 
bayramlaşma en yaşlı olanın elleri 
öpülerek (1) başlar.
Kaybedilen yakınlar bayramlarda unu-
tulmaz, arife günü mezarlar ziyaret 
edilerek dualar okunur, mezarların 
etrafı temizlenip çiçekleri sulanır. 
Küskünlüklere son verilir, dargınlar bir 

şekilde barıştırılır.
Eskiden komşular ve akrabalar arası 
toplu iftarlar yapılıyordu. Son yıllarda 
ise Ramazan ayı boyunca köylerimi-
zin, kurum ve kuruluşlarımızın düzen-
ledikleri tüm azınlığımıza açık iftarlar 
şeklinde yapılmaktadır.. Bir başka not 
edilmesi gereken husus, her ne kadar 
oruç, haramlardan sakınmanın , mut-
taki olmanın aracı ise de toplumumuz-
da Ramazan orucuna karşı duyarsız 
kalanların açıktan halt etmeleri endişe 
vericidir.
Kim bilir? Belki de ülkemizde hakim 
olan ekonomik krizin etkisiyle söz ko-
nusu haltlar ber-minvâl-i sabık üzere 
devam etmektedir.
Oysa Batı Trakya Müslüman Türk 
Toplumu, dînî değerlerine düşkün, 
inançlarına bağlı, sosyal ve kültürel 
yaşantılarını taşıdıkları dînî ve etnik 
kimliğe dayalı, son derece sınırlı bir 
şekilde yürütebilme çabası içinde 
olduğu halde, İnsanlarımızı bu değiş-
melerin olumsuz etkilerinden ve kendi 
öz değerlerine yabancılaşmasından 
koruyacak yegâne çare, inanç ve ah-
lâkî değerler çerçevesinde kürsü vâiz-
lerimizin yanı sıra din görevlilerimizin 
de bu konuları cemaatine işlemeleri 
olacaktır. Bu arada öğretmenlerimizi 
de gençlerimizle baş başa bırakma-
mızda fayda mülahaza ediyorum..
Burada yeri gelmişken ifade etmek 
isterim ki, her din görevlisinin işini 
yalnız beş vakit namaz kıldırmak 
şeklinde değerlendirmek doğru olmaz. 
Beş vakit namazın dışında da sorum-
lulukları vardır. İslâm dini konusun-

RAMAZAN BAYRAMI

“Bayramlar azınlığımızda sosyal dayanışmayı sağlar”

Asım ÇAVUŞOĞLU

“...Bayram sabahı erken-

den sevinçle, coşkuyla 

kalkılır, yeni elbiseler, 

ayakkabılar giyilirdi. Erkek 

çocuklar babalarıyla, 

dedeleriyle bayram na-

mazına giderdi. Bayram 

namazları sonrası tüm aile 

büyükten küçüğe sırayla 

bayramlaşır. Elarçlıklar 

verilir, ardından özenle 

hazırlanmış kahvaltı sofra-

sına oturulurdu.

Kahvaltıdan sonra hemen 

sokağa çıkılırdı. Kapı kapı 

bütün komşular, akraba-

lar, nineler, dedeler ziyaret 

edilir, elleri öpülür, gönül-

leri hoş edilirdi...”
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da azınlığımızın hemen hemen her ferdini aydınlatma 
durumundadırlar. Bu yüce hizmet, camilerimizde görev ifa 
etme şerefi ne erenlerin işi olduğunu düşünüyorum.Kim 
nerede olursa olsun, toplumsal mevkii ne olursa olsun, 
azınlığımızın her ferdinin gönlünde bu ulvî imamlık ma-
kamına karşı derin bir bağlılık, derin bir saygı ve güven 
vardır. Bu saygı ve güvene güvenerek yukarıdaki “din 
görevlilerin namazın dışında da sorumlulukları vardır” 
cümlesini kurdum.
Bu noktadan hareketle yeni yetişen azınlık gençlerine 
kültür, tarih ve azınlık olarak bir bütünlük şuuru içinde 
Allah sevgisi, insan sevgisi hakim kılınmalıdır. Şimdi hepi-
miz biliyoruz ki; bu mübarek bayram günlerimiz, birliğimizi 
ve beraberliğimizi kuvvetlendirir. Bu durum ise azınlığı-
mızı dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın 
da, Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu birlik ve beraberlik 
ruhundan asla ayrılmamamızı perçinlemektedir.
Keza sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti, ibadeti, tâatı 
emreden Allah’ımız, bizi tembellikten, cimrilikten, ceha-
letten, içkiden, kumardan, zinadan, hayasızlıktan, kin-
darlıktan, yalancılıktan, hırsızlıktan kesinlikle men eder. 
İşte bunun içindir ki, dine bağlanma mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde sevgili okuyucum, ileride bugün kutladığımız 
bu bayram sabahı gibi bayramları kutlamamız mümkün 
olmayabilir.

Eski bayramlara gelince:

Bayram sabahı erkenden sevinçle, coşkuyla kalkılır, yeni 
elbiseler, ayakkabılar giyilirdi. Erkek çocuklar babalarıyla, 
dedeleriyle bayram namazına giderdi. Bayram namazları 
sonrası tüm aile büyükten küçüğe sırayla bayramlaşır. 
Harçlıklar verilir, ardından özenle hazırlanmış kahvaltı 
sofrasına oturulurdu.
Kahvaltıdan sonra hemen sokağa çıkılırdı. Kapı kapı 
bütün komşular, akrabalar, nineler, dedeler ziyaret edilir, 
elleri öpülür, gönülleri hoş edilirdi.
Eski bayramlarda el öpmek bugünkünün aksine para 
veya şeker almak için değildi.
Çocuklar yaşlıların elini karşılık beklemeden öperlerdi. 
Fakat büyükler bu saygıyı mükâfatlandırmak istediğinden 
para vermeyi eksik etmezdi ve çocuklar arasında kaç 
para topladıklarının muhabbeti yapılırdı. Köylerde gündüz 
veya akşamları bayram yeri kurulur, kızlar ve oğlanlar 
gelir, kızlar ayrı, oğlanlar ayrı oyunlar oynanırdı. Ayrıca 

kızların darbuka eşliğinde söyledikleri türküler eğlenceyi 
renklendirirdi.
Diğer taraftan, Ramazan ayı boyunca yaşlılarımız, “Nere-
de o eski bayramlar?” diyerek özlemlerini dile getirirken, 
bayramların da “Nerede o eski insanlar - Müslümanlar” 
diyerek serzenişte bulunduklarını duyar gibiyim. Malum 
artık böyle uzun uzun bayramlaşmaları görmek zor gibi. 
Hele çocukların yüzünde aylarca beklenen bayramın ve o 
harçlığın mutluluğunu, görmek bugün imkânsız.
Tüm çocukların sabahlara kadar uyumayıp yeni bayram-
lık elbiselerinin heyecanıyla dolduğu o günler de artık 
nerdeyse yok gibi. Bayram günleri oyun günleriydi bir 
zamanlar.
Eski bayramlar ile yeni bayramlar arasındaki farklar için 
diyebilirim ki; eskiden akrabalar vardı gidilecek, şimdi 
ise var olan tek şey yalnızlık. Hayat şartlarının etkisiyle 
İnsanlarda yaşam tarzı değişiyor. Bu değişim içerisinde 
değişmez kalmak, hem çok zor, hem de insan üstü bir 
çaba istiyor.
Bugün eski bayramları anıyorsak demek ki, değişimden 
nasibimizi almış ve herkese mesafeler koymuşuz. Ama 
neye göre, kime göre?
Son olarak Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, kalbinin 
en derin köşesinde saklayan, birlik, beraberlik, kardeşlik 
inancıyla, bu mübârek bayram sabahına yetişen Müslü-
manlara Cenâb-ı Hak’dan sıhhat ve afi yet, ölümleri se-
bebiyle yetişemeyen Müslümanlara da Cenab-ı Hak’dan 
rahmetler dilerim.
Ayrıca Ramazan içindeki düzenli ve temiz yaşayışımızı , 
bayramdan sonra da sürdürmemizi temenni ederim!
( 1) - EL ÖPME : Kültürümüzde sevgi, saygı ve 
nezaket ifade eden davranışlardan biri,
büyüklerin ellerinin öpülmesidir. Bayram günlerinde, özel 
günlerde, dini tören ve karşılamalarda, kavuşma ve ve-
dalaşma esnasında sevgi, saygı ve hürmet ifadesi olarak 
anne - babanın, aile büyüklerinin, yaşlıların, öğretmenle-
rin, din ve devlet büyüklerinin eli öpülür.
El öpme sadece fi ziksel bir hareket değil; sevgi, saygı ve 
sadakatin içtenlikle ortaya konmasıdır. Eli öpülen kişinin 
“Berhudar ol evladım. El öpenlerin çok olsun” gibi sözleri 
karşılıklı sevgi ve saygıyı iyice perçinler.
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Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Azınlık eği-
timinin önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin Azınlık 
okullarını tercih etmeleri gerektiğine dikkat çekti.
Konuyla ilgili olarak BTTÖB’nden yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Veliler,
Bu yıl ilkokullara kayıtlar 15-30 Mayıs 2020 tarihleri ara-
sında yapılıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi 
muhakkak hepimiz için çok önemlidir. Ancak çocukları-
mızın eğitimi kadar kendi kültür dairesinde yetişmeleri de 
mühimdir. Azınlık olarak kendi kimliğimizle yaşamanın 
yegâne yolu çocuklarımızın azınlık okullarına gitmesi ile 
mümkündür. Bu hususta duyarlı olmak ve çocuklarımı-
za ait oldukları kültürü öğretmek durumundayız. Özerk 
olan azınlık eğitiminden vazgeçmemiz söz konusu dahi 
olamaz. Ülkemiz yöneticileri bu talebimize saygı duyma-
lıdırlar. Bu talep gayet insanidir. Her ebeveyn kendi ge-
leceği olan evladını ait olduğu kültür içinde büyütmek ve 
yaşatmak ister. Bu sebeple özerk bir yapısı olan azınlık 
okullarımızın çocuk azlığı bahane edilerek kapatılmasına 
dur demek için, çocuklarımızı kararlı bir şekilde azınlık 
okullarına göndermeliyiz.

Son on yıl içerisinde 60’tan fazla azınlık okulumuzu maa-
lesef yitirdik. Bundan çok büyük üzüntü ve gelecek adına 
büyük bir kaygı duymaktayız. Okullarımızda bilinçli olarak 
yıllardır eğitim kalitesi düşük algısı yaratılarak,  velileri-
mizin devlet okullarına yönelmesi sağlanmıştır. Okullar-
daki eğitim kalitesini bahane ederek, çocuklarını azınlık 
okullarına göndermeyen veliler, çevrelerindeki gördükleri 
tüm tahsilli yetişmiş insanların azınlık okullarından mezun 
olduklarını unutmamalıdırlar. Ki bizler azınlık okullarına 
gittiğimiz yıllarda teknoloji bu kadar gelişmiş ve çeşitli 
eğitim imkânları bu kadar yaygın değildi. Buna rağmen 
azınlık okulları bizlere inanılmaz bir bilinç kattı ve azınlığa 

duyulan aidiyeti geliştirdi.
Çocuğumuzun öğretim eksikliğinin her daim telafi si müm-
kün olmakla beraber kaybolan benliğini geri kazanmanın 
yolu çok meşakkatlidir. Her toplum gibi birinci amacımız 
tarihimize, kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize 
bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu, bunun da ancak 
azınlık okullarıyla mümkün olacağının altını bir kez daha 
çizmek istiyoruz.  Bu hususta iyi düşünmek ve doğru 
kararlar vermek durumundayız. Çünkü bu vereceğimiz 
kararın çocuğumuzun tüm yaşamını etkileyeceğini hesap 
etmeliyiz. Okullarımızın ve azınlığımızın geleceği açısın-
dan oluşmuş tüm olumsuzlukları, azınlık okullarında ısrar 
ederek yenebiliriz. Azınlık olarak bunun üzerinde ivedi-
likle durmalı ve çözümler üretmeliyiz. Velilerimiz azınlı-
ğımızın bekası için muhakkak azınlık okullarımızı tercih 
etmelidirler.

Okullarımızı kaybettikten sonra konuşulacak bir eğitim 
mevzuu zaten kalmayacaktır. Kısaca eğitimi konuşabil-
mek için, içinde eğitim verilen okullarımızın var olması 
gerekir. 

Ayrıca ana dilini geliştirmek, tüm olumsuzluklara rağmen 
ancak azınlık okullarında mümkündür. Bilimsel olarak ana 
dilin eğitimdeki önemi kanıtlanmıştır. Bu sebeple dünya-
daki tüm azınlıklar ana dilde eğitim almanın mücadelesini 
vermektedir. Batı Trakya Türk azınlığının, azınlık eğitim 
dili Türkçedir. Resmi dil Yunanca ile paralel olarak Türkçe 
de geliştirilmelidir. Özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek 
istiyorsak, çocuklarımız ana dilinin var olduğu ve ana 
dilinin saygı gördüğü okullara göndermeliyiz. Bu sebeple 
de azınlık okullarında ısrar etmeliyiz. İlkokula kayıtları 
yapılacak tüm yavrularımıza tüm eğitim ve öğretimleri 
boyunca sonsuz başarılar dileriz.”

BTTÖB: “Tercihiniz Azınlık okulları olmalı!”
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İlhan Ahmet’in girişimleri sonuç verdi: 
Dağlık ve dezavantajlı köyler listesi güncellendi!

AB tarafından belirlenen “Dağlık-Dezavantajlı” köyler listesi, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in 2016 

yılında Mecliste ve daha sonra Brüksel’de yaptığı girişimler sonucunda, 2019 yılında yeniden gün-

cellendi. Böylece uzun yıllar haksızlığa uğrayan köylerin mağduriyetleri de giderilmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle Kozlukebir 

– Arriana Belediyesinin tama-

mı “Dağlık-Dezavantajlı” bölge 

kapsamına alınmaktadır. Örne-

ğin belediyenin; Kurcalı-Likion, 

Küçük Müsellim – Mikro Pisto, 

Sirkeli – Filira v.d. köyleri bu kap-

sama alınmaktadır.

Yine Yassıköy – İasmos Beledi-

yesinin Büyük Müsellim – Mega 

Pisto ve Çepelli – Mishos köyleri 

de artık “Dağlık-Dezavantajlı” 

bölgeler olarak işlem görecek.

Şapçı – Maronya Belediyesinden ise Ircan – Arisvi, Kara-

kurcalı-Krovili v.d. köyler yeni listeye dahil edilmektedir.

Bir bölgenin “Dağlık - Dezavantajlı” olarak nitelendirilmesi 

sonucunda; AB programlarına katılım, sosyal yardımlar 

v.d. konularda avantaj sağlamaktadır.

AB tarafından Dezavantajlı bölgelerin belirlenmesiyle 

ilgili kararın 20 Temmuz 1981 yılında alındığını ve bazı 

köylerin “Dağlık – Dezavantajlı” bölge olarak nitelendi-

rildiğini belirten Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, “Rodop 

İlinde de köylerimiz arasında “Zengin-Fakir” gibi ayırımlar 

yapılmıştı. Bu listeler uzun yıllardan bu yana uygulanıyor 

ve insanlarımıza büyük haksızlıklar getiriyordu. Bazı Türk 

köyleri fakir olmasına rağmen “Zengin” olarak nitelendiril-

miş ve bir dizi haklardan ve yardımlardan yararlanılamı-

yordu.” Görüşlerine yer verdi.

Ne gibi avantajlar 
sağlayacak?

Milletvekili İlhan Ahmet, son 

olarak bu konuda verdiği mücade-

leye, yaptığı girişimlere değindi; 

yeni güncellemenin insanlarımıza 

ne gibi faydalar sağlayacağına 

vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Bu konuda 27.9.2016/80608 

tarihli ve protokol numarasıyla 

Meclise bir soru önergesi yatır-

dım. Bu haksızlığın giderilmesini 

ve AB’den bu listelerin tekrar güncellenmesini istedim.

Bakanlığın 9 Kasım 2016’da verdiği cevapta listelerin 

AB’ne gönderildiği söylenmişti. 2017’de milletvekili olarak 

Brüksel’deki ziyaretim esnasında, oradaki Tarım Komis-

yonu Dairesi’ne gittim, ilgili Bakanlık cevabını onlara 

götürdüm ve işi takip etmeye başladım.

Nihayet 2019 yılında AB listeleri güncellemiştir. Buradaki 

Tarım Bakanlığı’nda da değişime uğrayarak kanunlaşmış 

ve uygulanmaya başlanmıştır.

Bir köy bu şekilde nitelendirildiği zaman; gerek tarım, 

gerekse sosyal yardımlar ve AB programlarına katılım 

konularında özel avantajlara sahip olmaktadır.”

Köylerin tam listesi için: https://www.rodopruzgari.com/

haberler/26230

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in girişimleri 
sonuç verdi!

HaberHaber

Haber

Haber

HaberH
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Milletvekili İlhan Ahmet Trakya’nın Yunanistan’a 
katılım törenine katıldı

RHaber Haber
Haber

Haber

Haber

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya’nın Yunanistan’a 

katılımının 100. Yılı sebebiyle düzenlenen törene katıldı.

Konuyla ilgili olarak İlhan Ahmet’in yaptığı açıklama 

şöyle:

“Trakya’nın Yunanistan’a katılımının 100. Yılı sebebiyle 

düzenlenen törene katıldım. Bu vesileyle tarihe düşülen 

bir not olarak, 1920’de dönemin Dışişleri Bakanı Vamva-

kas tarafından Başbakan Venizelos’a çekilen telgraftan 

bir bölümü paylaşmak isterim. Vamvakas telgrafında, 

Trakya’nın Yunanistan’a katılımı sürecinde Azınlığın duru-

şundan duydukları memnuniyeti dile getirilerek, Başba-

kan Venizelos’a ‘seçimlerde Trakya’nın desteği bizim ile 

olacak’ mesajını da ayrıca vurgulamıştır.

Bu geçmiş 100 yıl içinde Batı Trakya’daki Azınlığın, 

ülkeleri Yunanistan’ın egemenlik ve bağımsızlığının 

korunmasına sağladığı katkı unutulmamalıdır. Azınlığı-

mız, Trakya’nın geleceğiyle ilgili 1920 yılında oy birliğiy-

le aldığı karar ile bölge halkının Bulgar zulmünden ve 

Fransız işgalinden kurtulması yönünde irade göstermiştir. 

Bu sebeple, Trakya’nın Yunan idaresine katılım kararı 

dönemin kendine özel koşulları içinde değerlendirilmeli, 

toplumun faydasının ön planda tutulduğu göz ardı edil-

memelidir. Keza pek çok Azınlık insanımız, I. ve II. Dünya 

Savaşlarında vatan savunmasında yer almış, Arnavutluk 

cephesinde de olduğu gibi ön safl arda çatışarak şehit 

düşmüştür. Azınlığımız her dönem barış, güvenlik ve 

istikrar yanlısı olmuş, bilindiği gibi iç savaş döneminde de 

isyancılara destek vermemiş, meşru idarenin devamlılığı-

nı savunmuştur.

Bu tarihi bilgiler 

ışığında Azınlı-

ğımızın yadsı-

namaz katkıları 

ve sağduyulu 

duruşu orta-

da iken, bazı 

çevreler tara-

fından ülkemiz 

için bir ‘tehdit’ 

ve ‘tehlike’ 

unsuru olarak 

gösterilmeye 

çalışılması ve 

hatta niyetinin 

sorgulanması, 

tarihi gerçek-

lerle örtüşme-

diği gibi tamamen provakatif menşeilidir.

Yunanistan ve tüm kamuoyu, tıpkı tarihte olduğu gibi 

Azınlığın rolünü takdir etmeli, gerçeklerin hakkını teslim 

etmelidir. Ülkesine karşı samimi duruşunu her bakımdan 

ispat etmiş olan Azınlığımıza karşı Yunanistan’a düşen 

ise kadirşinaslık göstererek meşru hakların iadesi için 

ivedilikle harekete geçmektir.”

“...Geçmiş 100 yıl içinde Batı Trakya’daki Azınlığın, ülkeleri Yunanistan’ın egemenlik ve 

bağımsızlığının korunmasına sağladığı katkı unutulmamalıdır...” 

Rodop milletvekili İlhan Ahmet’ten 
çarpıcı açıklamalar
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Kuşatılmış Düşler

   Pervin 
    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Demokratik zorbalıklar altında 

yitirdiğimiz değerlerimiz, zorbaların 

kuşattığı düşlerimiz vardı bizim. Yıl 

bindokuzyüz bilmem kaç, umutlu 

çocuklardık. Dünyada yaşanan kötü-

lüklerin farkında bile değildik.

Bir gün ulu bir çınarın tepesinde 

oynarken askerler geldi köyün yakın-

larına, o kadar çoktular ki korkudan 

nutkumuz tutulmuştu, kalakalmış-

tık ulu çınarın tepesinde. Derken 

korkup ağaçtan inemediğimizi fark 

eden dedem gelip aldı bizi sayılarını 

bilemediğimiz askerlerin ve tankların 

arasından. Sonradan öğrendik ki 

Kıbrıs karışıyormuş, orada Denktaş 

halkının kurtuluşu için mücadele 

veriyormuş. İyi de Kıbrıs nerede? 

Sorsalar haritada yerini gösterecek 

yaşta bile değiliz ki. Ve büyüdükçe 

öğrendik ki bizim korkudan ağaçtan 

inemediğimiz tarihlerde Denktaş ve 

arkadaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti’ni ilan etmişler.

Askerler köyün etrafında ne kadar 

kaldı, ne zaman ayrıldılar, korku-

dan çınarların oraya gidemediğimiz 

için hatırlamak mümkün değil. Ama 

çocuk gönlümüzde bıraktıkları korku-

nun etkisi yıllarca sürdü sanırım. 

Köyden ne zaman askeri araçlar 

geçse, tanklar geçse o korku dolu 

anlar geldi aklımıza. Dün 14 Mayıs’tı 

uzun zamandır askeri uçakların 

uçuşuna tanık olmamıştım. Sesleri 

gelince ve birkaç tur atınca gökyü-

zünde uçaklar, küçük bir çocuğun 

hafızasında kalan geçmiş korkuları 

hatırlatıverdi birden. İnsanın içini 

ürpertir askeri uçak sesleri.

Bir anda geçmişte izlediğim bir fi lm 

geldi aklıma. The Pianist (Piyanist). 

Piyanist fi lmi ünlü yönetmen Roman 

Polanski’nin yönetmenliğini yaptığı, 

İkinci Dünya Şavaşı yıllarını anlatan 

bir fi lmdir. Nazilerin iktidarda olduğu 

Almanya Polonya’yı işgal eder ve 

İkinci Dünya Savaşı başlar. Nazilerin 

yaptığı akıl almaz Yahudi soykırımını 

işler. Aslında Piyanist Schindler’s 

List (Şindler’in Listesi) fi lminden son-

ra Yahudi soykırımıyla ilgili izlediğim 

en etkili ikinci fi lmdi. Fakat Piyanist’in 

Varşova’da geçiyor oluşu çok derin 

bir yer etmiştir aklımda. Varşova 

son yirmi yılda AGİT toplantıları 

vesilesiyle çok sık ziyaret ettiğim bir 

şehirdir. Hemen hemen her köşesini 

gezmek, özellikle “Eski Şehir” diye 

adlandırılan, savaş sırasında bom-

balanarak yerle bir olan, daha sonra 

aslına uygun olarak yeniden inşa 

edilen şehir, hüzünlü bir mutluluk 

verir insana. Eski Şehir’de Frede-

ric Chopin konserlerini yaşamak 

muhteşem bir keyiftir. Fakat şehrin 

geçmişi, yaşanan acılar, binaların 

dokusuna kazınmış korkular hisse-

dilir Varşova’nın bu şirin köşesinde. 

Piyanist fi lmi bombaların gölgesinde 

Wladyslaw Spilzman’in bakışıyla, 

savaşı, korkuları, tükenmişliği anlatır.

“...Dünya tarihi pek çok acıların, 

kıyımların, katliamların notunu 

tutmuştur yüzyıllar boyu. Bugün 

yaşanılan pandemi ise insanlık 

tarihi için büyük bir ders aslında. 

Uyanır mı ki dünyaya hükmeden 

liderler? Binlerce, yüzbinlerce, 

milyonlarca açlığa, savaşlara, 

işkencelere maruz kalan çocuk-

ların bundan sonraki düşlerine 

umudu getiriler mi?...”
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Dünya tarihi pek çok acıların, kıyımların, 

katliamların notunu tutmuştur yüzyıllar boyu. 

Bugün yaşanılan pandemi ise insanlık tarihi 

için büyük bir ders aslında. Uyanır mı ki dün-

yaya hükmeden liderler? Binlerce, yüzbinlerce, 

milyonlarca açlığa, savaşlara, işkencelere ma-

ruz kalan çocukların bundan sonraki düşlerine 

umudu getiriler mi?

Bilinmez...

Aslında düşlere hükmetmek mümkün mü?

Küçücük bir çocuğun umudunu tüketmek hak 

mıdır?

Sahi insanlar hayallerini hangi dilde kurarlar? 

Düşlerini hangi dilde görürler?

Bugün bunların cevabını vermek mümkün 

müdür? Bir Alman, Japonca düş görür mü? Bir 

Çinli hayallerini Fransızca kurar mı?

Anadili Türkçe olan bir çocuğa Yunanca anadil 

eğitimi vermek hak mıdır? Düşünü, hayalini 

Türkçe gören, kuran, sevdasını Türkçe yaşa-

yan birinin düşlerini başka bir dille, devletin 

resmi dili de olsa, anadilinden başka bir dille 

kuşatmak ne kadar hakkaniyetli? Cevabını 

verebilecek biri var mıdır ki?

Aslında bıraksalar da, çocuklar geçmişin gü-

nahlarından uzak, özgürce düşlerini yaşasalar. 

Anasütü gibi helal anadillerinde eğitim alsalar. 

Kimse kuşatmasa düşlerini...

İlk teravih kılındı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 

alınan tedbirler kapsamında, Evros ilinin Büyük Derbent – 

M. Derio köyünde ilk teravih namazı 17 Mayıs 2020 akşamı 

kılındı.

Büyük Derbent köyünden Mehmet Çilingir, sosyal medya 

hesabından camide vatandaşlar ibadet ederken bu tarihi anı 

fotoğraf paylaşarak görüntüledi.

Hatırlanacağı üzere, ülke genelinde alınan tedbirler kapsa-

mında camilerde ve kiliselerde ibadet etmek uzun bir süre 

yasaklanmıştı.

Haber

Büyük Derbent köyünden Mehmet Çilingir, 

teravih namazını görüntüledi.
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YORUMSUZ

03.11.2005. 

Kurcalı - Likion köyünde bir 

bayram 

namazı sonrası. Yunan 

Ordusu subayı köyün imam - 

Hatibi Mehmet Çakır’a 

bayram tebrik etti ve tatlı 

ikramnda bulundu!

24 Ekim 2005.

T.C. Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali 

Bardakoğlu (Solda), 

Batı 

Trakya ziyareti 

çerçevesinde 

Gümülcine - Maronya 

Metropoliti 

Damaskinos’u da 

ziyaret etti. 
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Y. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi Engin Ali 
halkımıza hizmet vermeye başladı!

Y. Elektrik ve Bilgisayar 
Mühendisi Engin Ali, Gümülci-
ne’de bürosunu açarak halkı-
mıza hizmet vermeye başladı.

Büroda aşağıdaki işlemler 
yapılmaktadır:

    Enerji Projeleri Geliştirme, 
Ruhsat & Denetim
    Ruhsat aşamasında elekt-
romekanik proje geliştirme ve 

denetim.
    Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri proje ge-
liştirme, kurulum ve satış.
    Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri projelendirme, 
denetim, kurulum ve ürün tedarik.
    Enerji sertifi kası PEA(ΠΕΑ) (Mülk satış ve kira aşama-
sında).
    Enerji sertifi kası ve elektrik projeleri DEI(ΔΕΗ) (İsim 
değişikliği ve yeni elektrik bağlantısı esnasında).
    Yeni iş yeri ve mağaza çalışma lisansları, projeleri ve 
her türlü altyapı hazırlığı.
    Elektrik, yangın koruma, sorumlu yüklenici Lisansı ve 
projelendirme.
    Alternatif enerjilere yönelik proje geliştirme ve denetim.
    Su tesisat, altyapı, kanalizasyon sorumlu yüklenici 
lisansı ve projelendirme.
    Akaryakıt ve doğalgaz sistemleri projelendirme ve 
Denetim.

 ENGİN ALİ KİMDİR?
Engin ALİ, 1984 yılında Rodop ilinin Kozlukebir – Arriana 
köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde tamamladı. Şapçı 
Çok Kültürlü Lisesinden sonra
Selanik Aristotelio(Aristo) Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisa-
yar Mühendisliği Fakültesinin Elektrik Enerjisi bölümün-
den mezun oldu. Yüksek lisansını da yine aynı üniversite-

de “Türkiye Elektrik Enerji Piyasası, Doğal Gaz Piyasası 
ve Petrol Piyasası Analizi” konusunda yaptı.
Engin Ali daha sonra da Yüksek Pedagoji ve Teknolo-
ji Üniversitesinden (ASPETE) Pedagojik Eğitmenlik & 
Öğretmenlik Sertifi kası aldı. Ali, son olarak da Anadolu 
Üniversitesi   İşletme Fakültesini tamamladı.

İŞ TECRÜBESİ

2014 - 2019 yılları 
arasında KRAN-
NICH SOLAR 
M.E.P.E & KRAN-
NICH SOLAR 
TÜRKİYE – Türki-
ye Satış Müdürü 
(Sales Manager 
Turkey)
PPC S.A(DEI A.Ş)– 
Alex/poli – Proje 

Dairesi (Staj) Enerji Nakil Hatları Yönetimi ve Projelendi-
rilmesi .

2019 yılından bu yana da Kozlukebir Belediyesi meclis 
üyesidir.
İleri derecede Yunanca, iyi seviyede İngilizce ve başlan-
gıç seviyesinde Arapça bilen Engin Ali  bir çocuk babası-
dır.

ADRES
Adres: Othonos 8-16, P.K:69132, Komotini 
Tel: +302531304708
Gsm:+306938891739
Mail: innovative.michaniki@gmail.com
Facebook: Innovative Energiaki Michaniki
Twitter: Innovative Energiaki Michaniki {@IEMichaniki}>
Web: www.innovativemichaniki.com

Meslekte yeniler
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İskeçe Türk Birliği’nden bir kültür 
hizmeti daha

İskeçe Türk Birliği (İTB) “İSKEÇE TÜRKÜLERİ” albümü 

hazırladı. İskeçe yöresine ait türküler, ilk kez İskeçe Türk 

Birliği tarafından bir albümde toplandı.

İTB Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği “İskeçe Türkü-

leri” adlı albüm tamamlanarak geçtiğimiz günlerde çıktı.

İskeçe Türk Birliği Müzik Öğretmeni Gönen Molla yöne-

timindeki Türk Halk Müziği Korosu tarafından İskeçe ve 

yöresine ait türkülerin stüdyo ortamında kaydı yapıldı. 

Türkülerin kayıt çalışmaları 2019 yılı sonunda tamam-

landı. 2020 yılının ilk aylarında ise albümün diğer teknik 

çalışmaları gerçekleştirildi. Türkülerin aranjeleri ve ens-

trüman kayıtları (bağlama, gitar, piyano ve diğer) İskeçe 

Türk Birliği Müzik Öğretmeni Gönen Molla tarafından 

yapılırken, perküsyonlar Hasan Karaduman ve bateri ise 

Mihalis Saroglou tarafından yapıldı.

İTB Yönetim Kurulu kararıyla “İskeçe Türküleri” adı altın-

da hazırlanan albümde İskeçe yöresine ait toplam 6 türkü 

yer alıyor.

Kovid – 19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçeve-

sinde toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıl-

masıyla İskeçe Türk Birliği tarafından “İskeçe Türküleri 

Albümü Tanıtım Etkinliği” gerçekleştirilecektir.

İskeçe Türk Birliği yönetimi olarak, başta koromuzun 

çok değerli üyeleri olmak üzere bu önemli ve tarihe 

malolacak çalışmada emeği geçen herkese teşekkür 

ederiz.

“İSKEÇE TÜRKÜLERİ ALBÜMÜ”NDE YER 

ALAN ESERLER

    Karaoglan Türküsü (İskeçe Karaçanlar Bölgesi )

(Kaynak kişi: Ali Gurlu)

    Dinkler Türküsü (İskeçe Dinkler Bölgesi)

    Mehmedim Türküsü (İskeçe Kireççiler Bölgesi)

(Kaynak kişi: Ünsel Hasanoglu)

    Penceresi Yola Karşı (İskeçe Bölgesi)

(Kaynak kişi: Ahmet Yamacı)

    Ocak Başında Kaldım (İskeçe Bölgesi)

(Kaynak kişi: Adnan Ataman)

    Drama’nın İçinde Yaparlar Pazar (İskeçe – Drama 

Bölgesi)

(Kaynak kişi: anonim)

Kültür  
      Sanat
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Çocuğa dair 
her şey

Nuran MUSTAFA
Okul öncesi öğretmeni
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DİJİTAL ÇAĞDA ANNE BABA OLMAK 
 

Günümüz teknoloji dönemi ve çocuklarımız daha doğdukları günden itibaren di-

jital teknolojilerle tanışıyorlar. Bebeklik döneminden itibaren önce anne babaları-

nın elindeki cep telefonlarıyla sonra da televizyon, tablet, bilgisayar gibi cihazla-

rın önünde saatlerini geçirebiliyorlar. Ebeveynler olarak, bir taraftan teknolojiden 

geri kalmasınlar istiyoruz. Ellerindeki cihazlara hızla adapte olmalarını şaşkınlık 

ve hayranlıkla izliyoruz. Bir taraftan da televizyonu açıp ya da eline bir cihaz 

verip, kendi başlarına oyalanmaları zaman zaman hayatımızı kolaylaştırıyor.

 

Ancak, yapılan bilimsel araştırmalar, aşırı medya kullanımının, özellikle de 0-6 

yaş döneminde, dil gelişimi, öğrenme ve sosyal becerilerde gecikme, dikkat 

eksikliği, odaklanma sorunları ve uyku problemleri ile ilişkisine işaret ediyor. 

Ayrıca, kontrolsüz bir sanal ortamda çocuklarımızın uygunsuz içeriklere maruz 

kalması yalnızca bir “tık” uzaklarında olabiliyor.

Bu sebeple, anne babalar olarak çocuklarımızın yaşına ve gelişimsel özellikleri-

ne göre hem süre hem de içerik olarak birtakım unsurlara dikkat etmemiz ve aile 

içinde kurallar belirlememiz, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve güvenliği için çok 

önemli. İşte, çocuğunuzun dijital teknoloji kullanımı için dikkat edebileceğiniz 

bazı unsurlar;

· 18 aylığa kadar çocuğunuzun medya kullanımına izin vermeyin. Beyin gelişimi-

nin çok hızlı ve kritik olduğu ilk yıllarda, bebeklerin ihtiyaç duyduğu şey, etrafın-

daki yetişkinler ve objelerle karşılıklı etkileşim halinde olmasıdır. Oysaki ekran 

tek yönlü bir uyarandır. Bebeğinizin, sizinle göz teması kurması, sizi dinlemesi, 

taklit etmesi, sizin onun çıkarttığı seslere ilgi gösterip, cevap vermeniz, etrafını 

fi ziksel olarak keşfetmesi, hareket etmesi, oyun oynaması sağlıklı sosyal, duy-

gusal ve zihinsel gelişimi için çok kritiktir.

· 18 aylıktan sonra ise çocuğunuzun günlük medya kullanımını (televizyon, tab-

let vs.) maksimum 1 saatle sınırlayın. Çocuğunuza bu zaman zarfında, izlenen 

içeriğe göndermeler yaparak eşlik edin. Çünkü, çocuklar ekranda gördüklerini 

yetişkinler gibi algılayamayabilir ve hayal ile gerçeği birbirinden ayırt edemeye-

bilirler. Ayrıca, gördüklerini ve duyduklarını taklit etme yaklaşımı sergileyebilirler. 

Çocuğunuz dijital mecraları izlerken onunla sohbet edin, verilen mesajların 

doğruluğunu/yanlışlığını çocuğunuzla tartışın.

· Yaratıcılığını ve problem çözme becerisini artıracak, sosyal duygusal ve dil ge-

lişimini destekleyecek, empati, hoşgörü gibi değerleri ön plana çıkartan, kişiler 

“...Günümüz teknoloji 

dönemi ve çocuklarımız 

daha doğdukları günden 

itibaren dijital teknoloji-

lerle tanışıyorlar. Bebek-

lik döneminden itibaren 

önce anne babalarının 

elindeki cep telefonlarıyla 

sonra da televizyon, tab-

let, bilgisayar gibi cihaz-

ların önünde saatlerini 

geçirebiliyorlar. Ebevey-

nler olarak, bir taraftan 

teknolojiden geri kalma-

sınlar istiyoruz. Ellerinde-

ki cihazlara hızla adapte 

olmalarını şaşkınlık ve 

hayranlıkla izliyoruz. ..”
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arası olumlu ilişkileri modelleyen, şiddet ve korku 

içermeyen, eğitsel içerikleri çocuğunuz için seçin. 

Seyrettiği programların, oynadığı dijital oyunların 

yaşına ve gelişimine uygun olduğundan emin olun. 

Bunun için hem yaş hem de içerik kategorisini 

öğrenebileceğiniz akıllı işaretlerden muhakkak 

faydalanın.

· Çocuğunuzun uygunsuz içeriklerden korumak için 

kullandığı tüm cihazların internet güvenlik ayar-

larını yapın. Çocuğunuzun evin ortak alanlarında 

cihazları kullanmasını sağlayın. Böylece çocuğu-

nuzun ne izlediğini, hangi içeriklere maruz kaldığını 

takip edebilirsiniz.

· Elektronik cihazları, çocuğunuz yatağa yatmadan 

en az 1 saat önce kapatın ve bu cihazları çocuğu-

nuzun odasında bulundurmayın. Zira, ekranlardan 

yayılan mavi ışık, vücuda artık uyuma zamanının 

geldiğini işaret eden “melatonin” adlı hormonun 

salgılanmasını geciktirip, uykuya dalışı zorlaştıra-

bilmekte ve uyku döngüsünü bozabilmektedir.

· Son olarak, belki de en önemlisi, çocuğunuza 

kendi medya kullanım alışkanlıklarınızı gözden 

geçirerek ve kullanımınızı sınırlandırarak örnek 

olun. Unutmamalıyız ki çocuklarımızın en önem-

li rol modeli, anne ve babaları olarak bizleriz ve 

çocuklarımız bizi izleyerek ve taklit ederek hayatı 

öğreniyorlar…

Batı Trakya’da mesafeli bayram

Dünyayı etkisi altına alan ve insanlarımıza  zor günler 

yaşatan CORONA-19  Salgını dolayısıyla Batı Trakya 

Türkleri bu bayramı mesafeli olarak kutlamaya başladı.

Sabah erken saatlerde camilere giden soydaşlar, mesafe 

kurallarına uydu ve böylece cemaatler dışarıya taştı. Bazı 

köylerimizde ise okul avluları ve yollar bayram namazı 

için kullanıldı. Örneğin Büyük Doğanca’da cemaat camiye 

sığmayınca mesafe kurallarına uyularak namaz okul avlu-

sunda kılındı. Yine aynı durum Delinazköy’de de yaşandı 

ve halk yolda namazı kılmak zorunda kaldı. İskeçe’de de 

durum farksızdı. Sosyal medya arkadaşlarımızın payla-

şımlarına göre halk camilere sığmayınca cami avlularında 

namaz kılınmak zorunda kalındı.

Azınlık insanımız  her koşula rağmen, manevi değerlerine  

ve geleneklerine bağlı olduklarını gösterdiler ve kurallara 

uydular.

İskeçe’de bayram namazı böyle kılındı.

Haber
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Başkonsolos Murat Ömeroğlu 
kurum ve kuruluş başkanlarıyla bayramlaştı

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, görev 

bölgesindeki kurum ve kuruluş başkanlarıyla bayramlaş-

tı. Ömeroğlu, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Yunanistan’da uygulanmakta olan korona virüs önlem-

leri çerçevesinde, bu sene Ramazan Bayramı’nda siz 

değerli soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı bayramlaşma 

etkinliğimiz için Başkonsolosluğumuzda ağırlamamız ne 

yazık ki mümkün olamadı.

Bununla birlikte, bu önemli geleneği günün koşullarına 

uygun şekilde sürdürmemiz gerektiği düşüncesinden 

hareketle, bugün (25 Mayıs) görev bölgemizdeki kurum 

ve kuruluşların temsilcileriyle Başkonsolosluğumuzda 

bayramlaştık.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın 

Ramazan Bayramını bir kez daha en içten dileklerimizle 

kutluyor, salgın şartlarının tüm dünyada en kısa sürede 

son bulmasını ve Kurban Bayramını mutad olduğu şekil-

de hep birlikte kutlamayı temenni ediyoruz.”

Önder Mümin suç duyurusunda bulundu

Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, 26 Mayıs Salı 

Günü avukatı Marika Pournara ile birlikte Gümülcine 

karakolunda, 

Manolis Kot-

takis (ESTİA), 

Panagiotis 

Savvidis 

(PROTO THE-

MA), Elefthe-

rios Gleridis 

(FONİ TİS 

RODOPİS) ve 

Aleksandros 

Pavlikianos (XANTHİTİMES) aleyhine suç duyurusunda 

bulundu.

Konuya ilişkin belediye başkanı Önder Mümin yaptığı 

açıklamada, “ESTİA, PROTO THEMA, FONİ TİS RO-

DOPİS, XANTHİTİMES gazete ve siteleri aleyhine suç 

duyurusunda bulundum. Özgür, tarafsız, seviyeli basın 

ilkelerine saygılı olduğumu önemle belirtiyor, kasti olarak 

yalan ve tarafl ı haber yapanlara kesinlikle taviz vermeye-

ceğimi ve tüm kanuni haklarımı sonuna dek kullanacağı-

mı kamuoyunun bilgisine arz ediyorum”ifadeleriyne yer 

verdi.

İlhan Ahmet, İbrahim Şerif ve Başkonsolos Murat Ömeroğlu.

Yassıköy Belediye Başkanı 
Önder Mümin.

Hüzünlü Bayram



Yunanistan’da 6 Haziran’da, Türkiye’de 26 Haziran’da sona erecek

Slovenya’nın Deniz Bilimleri ve 

Taşımacılık Üniversitesinden araş-

tırmacılar, SIR (Susceptible Infected 

Removed), modelini kullanarak sal-

gının ülkelerin durumlarına göre ne 

zaman sona erebileceğini açıkladı-

lar. Araştırmacılar, “Hassas gruplar, 

hastalananlar, iyileşenler ve ölümler” 

üzerinden COVİD-19 Salgınının 43 

ülkede ve dünya nüfusu üzerinde 

izleyeceği seyri bulmaya çalıştılar.

Üniversite ellerindeki verileri tıbbi ve 

ticari amaçla değil, sadece eğitim ve 

akademik çalışmalar için paylaştıkla-

rını belirtti.

Araştırmada ülkelerin 19 Mayıs tarihi-

ne kadar olan verileri baz alındı.

Araştırmaya göre, Yunanistan has-

talığı bulaştırmada R00.27 rakamın-

da yer almaktadır. Avustralya (03), 

Güney Kore (0.13), Yeni Zellanda 

(0.17), Avusturya (0.21) ve Nor-

veç’in (0.25) ardından en iyi altıncı 

ülke konumunda bulunmaktadır. 

Yunanistan AB ülkeleri içerisinde de 

Avusturya’dan sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Türkiye’deki bu rakam 

ise dünya (0,73) ve AB ortalaması-

nın (0,45) altında olup 0,41 olduğu 

belirlenmiştir.

Son günlerde ise en büyük sorun 

Latin Amerika, Hindistan, Endonezya 

yaşanmaktadır ki bulaş sayısı 1’in 

üzerindedir. Yine bu rakam İzlanda, 

Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde de 

yüksek oranlarda seyretmektedir.

Dünyadaki bulaş sayısı (R0) 0,73, 

AB içindeki ortalama 0,45 ki Sloven-

ya, Polonya ve Romanya’da yüksek 

oranlar gözlenmektedir.

Salgının AB’de, Ağustos başlarında 

sona ereceği, Polonya ve İsveç gibi 

ülkelerde Eylül ayı başlarına sarkabi-

leceği belirtilmektedir.

Araştırmaya göre, dünyada salgın 

Ağustos ayının sonlarına doğru sona 

erecek. Brezilya’da Eylül ayının ilk 

on gününde, Endonezya’da Kasım 

başlarında ve Arjantin’de Aralık baş-

larında sona erecek.

Salgın, Yunanistan’da 6 Haziran’da 

sona erecek ki bu tarihe kadar 255 

kişiye bulaşabileceği belirtilmektedir. 

Yine bu araştırmaya göre küresel 

salgın Türkiye’de 26 Haziran 2020 

tarihinde sona erecek.

Son olarak salgın sona erinceye 

kadar dünyada 1.958.990 insana bu-

laşmış olacak. Bu oran Hindistan’da 

607.430 kişi, Rusya’da 475.113 

kişi, ABD’de 417.805 kişi ve AB’de 

206.468 kişi olarak seyredebilecek.

zougla.gr

Dünyadan...
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ABD 
1662768    98223 
Brezilya 
374898    23473 
Rusya 
362342  3807 
İngiltere 
262547 36996 
İspanya 
239639 28752 
İtalya 
230158  32877 
Fransa 
183067   28460 
Almanya 
180802  8323 
Türkiye 
157814  4369 
Hindistan 
146371 4187 
İran 
137724 7451 
Peru 
123979 3629 
Kanada 
87122 6669 
Çin 
84102 4638 
Suudi Arabistan 
74795 399 
Şili 
73997 761 
Meksika 

71105 7633 
Pakistan 
57705 1197 
Belçika 
57455 9334 
Hollanda 
45647 5849 
Katar 
45465 26 
Belarus 
38059 208 
Ekvador 
37355 3203 
Bangladeş 
36751 522 
İsveç 
33843 4029 
Singapur 
32343 23 
Birleşik Arap Emirliği 
31086 253 
Portekiz 
30788 1330 
İsviçre 
30761 1913 
İrlanda 
24698 1608 
Güney Afrika 
23615 481 
Endonezya 
23165 1418 
Kuveyt 
22575 172 

Kolombiya 
21981 750 
Polonya 
21867 1013 
Ukrayna 
21584 644 
Romanya 
18429 1210 
Mısır 
17967 783 
İsrail 
16743 281 
Japonya 
16581 830 
Avusturya 
16557 643 
Dominik Cumhuriyeti 
15073 460 
Filipinler 
14669 886 
Arjantin 
12628 467 
Afganistan 
11831 220 
Danimarka 
11586 563 
Güney Kore 
11225 269 
Sırbistan 
11193 239 
Panama 
11183 310 
Bahreyn 

9171 14 
Çekya 
9002 317 
Kazakistan 
8969 35 
Cezayir 
8503 609 
Norveç 
8364 235 
Umman 
8118 37 
Nijerya 
8068 233 
Malezya 
7604 115 
Fas 
7556 202 
Ermenistan 
7402 91 
Moldova 
7147 261 
Avustralya 
7133 102 
Gana 
6808 32 
Bolivya 
6660 261 
Finlandiya 
6628 308 
Kamerun 
5044 171 
Irak 
4632 163 

Azerbaycan 
4271 51 
Honduras 
4189 182 
Lüksemburg 
3993 110 
Sudan 
3976 170 
Macaristan 
3771 499 
Guatemala 
3760 59 
Gine 
3275 20 
Özbekistan 
3261 13 
Senegal 
3161 36 
Tajikistan 
3100 46 
Tayland 
3045 57 
Yunanistan 
2882 172 
Cibuti 
2468 14 
Bulgaristan 
2443 130 
Fildişi Sahili 
2423 30 
Bosna Hersek 
2406 146 
Kongo 

Ülkeler - Vaka sayıları - Ölümler
(İlk rakamlar vaka sayılarını, ikinci rakamlar ölümleri göstermektedir. Liste vaka sayısına 

göre 25 Mayıs 2020 verileri baz alınarak düzenlenmiştir.)

                                                                   DÜNYA GENEL VERİLERİ

TOPLAM VAKA: 5.515.109 - TOPLAM ÖLÜM: 346.700 - İYİLEŞME: 2.253.651 - AKTİF VAKA: 3.261.458

Dünyada  Korona Virüs Verileri
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2403 68 
Hırvatistan 
2244 100 
Gabon 
2135 14 
El Salvador 
2042 36 
Kuzey Makedonya 
1999 113 
Küba 
1947 82 
Estonya 
1834 65 
İzlanda 
1804 10 
Somali 
1689 66 
Litvanya 
1639 65 
Slovakya 
1513 28 
Yeni Zelanda 
1504 21 
Slovenya 
1469 107 
Kırgızistan 
1468 16 
Maldivler 
1395 4 
Kenya 
1286 52 
Sri Lanka 
1182 10 
Guinea-Bissau 
1178 7 
Venezuela 
1177 16 
Lübnan 
1119 26 
Haiti 
1063 31 
Mali 
1059 67 
Letonya 
1053 22 
Tunus 
1051 48 

Ekvador Ginesi 
1043 12 
Kosova 
1038 30 
Arnavutluk 
1029 33 
Kosta Rika 
951 10 
Nijer 
951 62 
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi 
937 17 
Zambiya 
920 7 
Uruguay 
884 22 
Paraguay 
865 11 
Burkina Faso 
832 52 
South Sudan 
806 8 
Andora 
763 51 
Sierra Leone 
735 42 
Gürcistan 
732 12 
Ürdün 
711 9 
Çad 
687 61 
Nepal 
682 4 
San Marino 
666 42 
Etiyopya 
655 5 
Orta Afrika Cumhu-
riyeti 
652 1 
Malta 
611 6 
Filistin 
577 4 
Jamaika 

556 9 
Madagaskar 
542 2 
Tanzanya 
509 21 
Reunion 
456 1 
Tayvan 
441 7 
Yeşil Burun Adaları 
390 3 
Togo 
386 13 
Benin 
339 3 
Ruanda 
336 0 
Mauritius 
334 10 
Vietnam 
326 0 
Karadağ 
324 9 
Guadelup 
310 26 
Sao Tome and Prin-
cipe 
299 11 
Nikaragua 
279 17 
Liberya 
265 26 
Uganda 
264 0 
Moritanya 
262 9 
Esvatini 
256 2 
Yemen 
233 44 
Mozambik 
209 1 
Burma 
203 6 
Martinik Adası 
197 14 
Moğolistan 

141 0 
Brunei 
141 1 
Guyana 
137 11 
Kamboçya 
124 0 
Suriye 
121 5 
Trinidad ve Tobago 
116 8 
Malawi 
101 4 
Bahama Adaları 
100 11 
Monako 
98 4 
Barbados 
92 7 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
91 2 
Comoros 
87 1 
Lihtenştayn 
82 1 
Libya 
75 3 
Angola 
70 4 
Zimbabve 
56 4 
Burundi 
42 1 
Eritre 
39 0 
Botswana 
35 1 
Butan 
27 0 
Gambiya 
25 1 
Antigua ve Barbuda 
25 3 
Doğu Timor 
24 0 
Grenada 

23 0 
Namibya 
21 0 
Laos 
19 0 
Fransız Ginesi 
18 0 
Saint Vincent ve 
Grenadinler 
18 0 
Fiji 
18 0 
Saint Lucia 
18 0 
Belize 
18 2 
Dominika 
16 0 
Saint Kitts ve Nevis 
15 0 
Vatikan 
12 0 
Mayotte 
11 0 
Seyşel Adaları 
11 0 
Surinam 
11 1 
Western Sahara 
9 0 
Papua Yeni Gine 
8 0 
Lesotho 
2 0 

http://www.kosovaport.com/coronavirus-harita/  
Erişim: 26.05.2020
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Karaköy, Παλαιόν Κατράμιον (Paleon Katramion),

İskeçe ilinde bir köy.

Batı Trakya 
Köyler 

Ansiklopedisi

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyaletinin 

İskeçe ilinde, İskeçe’nin güneydoğusunda yer alan 37 m. 

rakımlı bir köydür. Coğrafi  konum olarak 41°04’32.8”ku-

zey enleminde ve  24°54’50.8”doğu boylamında yer 

almaktadır. Karaköy’e en yakın köy ise Alıtçılar dır.

1940’ta köy olarak tanınmış ve Χιονίστρα (Xionistra) – 

Hemitli Nahiyesine bağlanmıştır. 1944’te Rodop ilinden 

alınıp İskeçe iline dahil edilmiştir. 1997’de Βιστωνίδα –

Vistonida Belediyesine dahil edilmiştir. 2010’da Άβδήρα 

(Avdira)  - Bulustra Belediyesine katılmıştır. 1920’de 

köyün adı “Κατράμιον”- Katramion olarak değiştirilmiştir.

Köy eskiden o kadar büyük bir ormanlık içinde yer al-

mıştır ki ağaçlardan güneş görünmez olduğundan köye 

Karaköy denmiştir. 

Köy; Yukarı, Orta, Aşağı, Orman, Kadirhüseyin ve Ça-

nakçılar mahallelerinden oluşmaktadır.

Köyde; Çanakçılar, Çevirmeciler, Demirağalar, Kadirhü-

seyinler, Karaaliler, Karaçollar, Koralılar, Resimağalar, 

Sülmanağalar lakabında insanlar yaşamaktadır.

Yine köyün etrafında; Gölyatağı (Eskiden göldü, fakat 

kurumuştur), Karakmanlar, Kırtarlalar, Ormantarlalar, 

Sığırkırı adında yer isimleri  vardır.

Köydeki ilk okulu Necipağa’nın tarlası üzerine kurulmuş-

tur. Okulun bir odası mescit olarak kullanılmıştır. Gü-

nümüzdeki okul ise 1930’da “Türk İlkokulu” olarak inşa 

edilmiştir. 

Köyün camisi 1956 yılında inşa edilmiş ve 1997’de tamir 

edilmiştir. Minare ise 2006 yılında eklenmiş, mihrap ve 

çini işleri de 2007 yılında tamamlanmıştır.

Köyde bir de adı bilinmeyen tekke bulunmakta ve ziyaret 

edilmektedir.

1930 yılında inşa edilen Karaköy Türk İlkokulu.
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Köyden Çanakkale Savaşları’na 10 kişi kadar katılmış, bir 

kısmı şehit düşmüş ve bir kısmı da köylerine gazi olarak  

dönmüştür.

Köy iki büyük göç dalgası yaşamıştır.  1950’li yıllarda 

30-40 hane Türkiye’ye göç etmiştir. 1974’ten sonra da 

köyden yaklaşık 50-60 hane yine Türkiye’ye göç etmiştir.

Son yıllarda İskeçe’nin dağlık bölgesinde yer alan Dolap-

han ve Mustafçova köylerinden göç almaktadır.

1941’de başlayan Bulgar işgali sırasında da köyden bir 

çok kişi eziyet görmüştür.

Köyde hane başına düşen arazi miktarı 20-25 dönüm 

civarında olduğundan tütün ekimi yapılmaktadır. Son 

yıllarda ise işçi olarak çeşitli yerlerde çalışanlar vardır.

Mübadeleyle Türkiye’deki Bursa şehrinin Yaylacık köyün-

den getirilen Rumlar köyün merasına  yerleştirilmiş ve 

devamında da meranın %90 gibi bir kısmı onlara veril-

miştir. Bazı anlatımlara göre köyün merası hala belediye 

mülküdür.

1952 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı rahmetli Celal 

Bayar, Gümülcine’de adına açılan liseyi açmaya gelirken 

etraf köylerden bütün okul çocukları 4-5 km. mesafedeki 

Misvaklı Yoluna çıkarılmış; Türk ve Yunan bayraklarıyla 

karşılanmıştır.

1958 yılında Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanlığı 

yapan, Gümülcine’de 6 Eylül 1967 – 11 Aralık 1981 ta-

rihleri arasında 15 yıl boyunca Azınlık Postası gazetesini 

toplam 348 sayı yayınlayan, 19. Madde 

ile vatandaşlıktan iskat edilen, 1998 

yılında “Batı Trakya’da Yazabildiklerim-

den” adlı kitabı yayınlayan Salâhaddin 

Galip Karaköy’de öğretmenlik yapmıştır. 

25 Ağustos 1952 tarihinde İbrahim 

Demir Başkanlığı’nda, Gökçelerden Ali, 

Karaköy’den Adil ve Yenice’den Raif’ten 

oluşan bir heyet Atina’ya giderek dö-

nemin Dışişleri Bakanı Venizelos’tan, 

İskeçe’ye Azınlık Ortaokul ve Lisesi 

taleplerini yapmışlardır. Bu talebe olumlu 

yanıt 1965 yılında gelebilmiştir. Ka-

rar 28767/8.4.1965(FEK 142 G 1965) 

resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Liseye o yıllarda İskeçe Cema-

at Başkanı olan Muzaffer Salihoğlu’nun adının verilmesi 

uygun bulunmuş ve sahibi olarak gösterilmiştir.

Köyde Batı Trakya’nın genelinde uygulanan; Aşure, hatim 

ve Hıdırellez gibi gelenekler günümüzde de yaşatılmak-

tadır.

  

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 tarihinde yapılan 

sayımda “Karye-i Kara”nın  nüfusu şöyle kaydedilmiştir: 

Tuvânâ - Güçlüler: 36

Sabi – Çocuklar:39

Müsinn – İhtiyarlar: 10

Toplam: 85

Türk Yunan halklarının mübadelesinde köye Türkiye’den 

88 erkek ve 87 kadın olmak üzere toplam 175 Rum göç-

men kaydedilmiştir. 

Her on yılda bir yapılan sayımlarda köyün nüfusu şöyle 

kaydedilmiştir: 1940-491, 1951-490, 1961-471, 1971-494, 

1981-410, 1991-361, 2001-422, 2011-631. 

Selâhaddin Galip, Karaköy’de öğretmen olarak görev yapmıştır.






