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

20 Büyük Proje ve İskeçe Azınlık Lisesi

Hükümet geçtiğimiz günlerde yeni kalkınma hamlelerini 

açıklarken ülkede 20 büyük ve 20 de küçük çaplı proje-

nin hayata geçirileceğini duyurdu. Projelerin içerisinde 

Gümülcine  Belediyesinin  atık sistemlerinin iyileştirilmesi 

için de yaklaşık 5 milyon evronun ayrıldığı duyuruldu. 

Bu hiç kuşkusuz hem Gümülcine  hem de çevremiz için  

önemli bir  gelişme.

Öte yandan Azınlık insanının 

yıllardan beri istediği İskeçe 

Azınlık Lisesi’ne yeni bir bina 

yapımı ise ne yazık ki bu 

projeler içerisinde yer almadı. 

İktidarlar her nedense Azınlık 

insanına ait projeler konusun-

da çok çekingen davranmakta 

ve konjonktürden de oldukça 

etkilenmektedirler. Ancak 

bunun aşılmasının yolları 

da var; diğer iktidarları takip 

etmek.

1952 yılında Türk-Yunan ilişkilerinin çok iyi olduğu dö-

nemlerde Gümülcine’ye Celal Bayar Lisesi inşa edildi.

Yine 18-09-2002 tarihinde Gümülcine ve Celal Bayar 

Lisesi tarihi  günlerinden birini yaşadı.  Rodop Valisi 

Stavropulos, Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, döne-

min T.C. Gümülcine Başkonsolosu Hüseyin Avni Botsalı, 

milletvekilleri Galip Galip ve Ahmet Mehmet’in katılımıyla 

törenle ek binanın temelleri atıldı. Bina bitirildi ve Azınlık 

çocuklarına hizmet vermektedir. Daha sonra okula  spor 

salonu da inşa edildi. Son durumda okul Azınlık lisesi 

statüsündeydi.

İskeçe Azınlık Lisesi ise, Celal Bayar Lisesinden sonra 

1964 yılında “Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu-Lise-

si” olarak kurulmuş ve  daha birkaç yıl öncesine kadar 

özel okul statüsünde idi. Ancak son yıllarda bu okulda da 

statü değişikliğine gidildi ve burası da artık Azınlık Lisesi 

olarak anılmaya başlandı. Hatta bu okula Türkiye’den 

kontenjan öğretmeni bile gönderilmeye başlandı.

Şimdi artık okulun statüsü 

değişmiştir. Okul çocuklara ve 

öğretmenlere dar gelmekte; 

gayri sıhhi şartlarda, balık 

istifi  gibi eğitimlerine devam 

etmektedirler.  Okula yeni bina 

yapılması konusunda çalış-

malar bir an önce başlatılma-

lıdır. Mevcut iktidar PASOK 

dönemini örnek alıp Azınlık 

çocuklarını rahat bir ortama  

kavuşturmalıdır. Diğer partiler 

bunu yaptığına göre  mevcut 

N.D. iktidarı bunu neden yapmasın! Birinin açtığı yoldan 

yürümek, yeni bir şey olmadığından herhangi bir enge-

beyle de karşılaşacaklarını sanmıyorum.

Eğer ülkemiz Yunanistan demokrasiye, eşitliğe, insan 

haklarına ve  daha da önemlisi Lozan Barış Antlaşma-

sı’ndaki hükümlere bağlıysa,  İskeçe’deki Azınlık insanı-

na mutlaka yeni bir bina kazandırmalıdır.

Keşke açıklanan bu 20 büyük proje içerisinde İskeçe 

Azınlık Lisesine de bir bina öngörülseydi. İşte o zaman  

Azınlık insanının bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği 

bu ülkeye bağlılığı ve güveni daha fazla olacaktı.

18.09.2002. Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ve dö-
nemin Rodop Valisi Stavropulos  ek binanın temel 
atma töreninden önce  Celal Bayar Lisesini ziyaret 

ettiler.
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Açıklamalar

AB Temel Haklar Ajansı 2020 Temel Haklar Raporu’nu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), 11 Hazi-

ran 2020 tarihinde 2020 Temel Haklar Raporu’nu yayım-

ladı. Raporda, AB üyesi ülkeler ile AB’ye aday ülkeler 

Kuzey Makedonya ve Sırbistan’da 2019 yılındaki insan 

haklarının korunmasına ilişkin başlıca gelişmeler ve de-

vam eden engeller değerlendiriliyor.

AB üyesi ülkeler için yasal 

bağlayıcılığı olan AB Temel 

Haklar Şartı’nın tüm potan-

siyelinin nasıl ortaya çıkarı-

labileceğine odaklanan bu 

yılki raporda, FRA’nın söz 

konusu gelişmelere dair 

görüşlerine ve bu görüşleri 

destekleyen kanıtlara yer 

veriliyor. Raporda, temel 

hakların korunmasına yö-

nelik bir dizi pratik eylemin AB organları ve ulusal hükü-

metlerce hayata geçirilmesi için tavsiyelerde bulunuluyor

Raporda eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele; ırkçılık, yaban-

cı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük; Romanlar için eşitlik ve 

katılım; iltica, sınırlar ve göç; bilgi toplumu, gizlilik ve veri 

korunması; çocuk hakları; adalete erişim ve BM Engel-

lilerin Haklarına İlişkin Sözleşme başlıklarında AB’de 

temel haklar alanında kaydedilen ilerlemeler ve mevcut 

sorunlar inceleniyor.

Raporda AB’de ayrımcılık ve ırkçılığın önemli bir sorun 

olmaya devam ettiği kaydediliyor

FRA raporunda, AB Komisyonu’nun AB’deki ayrımcılıkla 

ilgili son araştırmasının sonuçlarına göre AB’de ayrımcılı-

ğa en fazla maruz kalanların bir dini, etnik ya da cinse ait 

azınlık grubuna mensup olanlar ve engelli kişilerin olduğu 

ve ayrımcılığın en çok kamusal alanlarda, iş yerlerinde 

veya iş ararken yaşandığı belirtiliyor.

Irkçılık ve önyargının AB genelinde ciddi bir sorun olduğu 

ve aşırı sağ eğilimin arttığının vurgulandığı raporda, 

önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da birçok insanın 

nefret temelli saldırılarda öldürüldüğü not ediliyor.

Yunanistan dahil AB üyesi 

bir takım ülkenin nefret suçu 

ve nefret söyleminin ön-

lenmesi kapsamında 2019 

yılında ceza yasasında 

değişiklik yaptığının belirtil-

diği raporda, Yunanistan’da 

ceza yasasına eklenen yeni 

bir madde ile ırk, renk, etnik 

köken ve din temelinde kişi 

ve gruplara yönelik suç veya şiddete teşvikin cezalandı-

rıldığı ifade ediliyor.

AB sınırlarında yaşanan mülteci ve göç sorununun da 

incelendiği raporda, sığınmacı ve göçmenlerin Yuna-

nistan tarafından Meriç nehri üzerinden Türkiye’ye geri 

itildiği kaydediliyor. Raporda, Yunanistan’ın önemli 

sayıda refakatsiz çocuğu karakollarda ve göçmen gözaltı 

merkezlerinde tuttuğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

si’nin (AİHM) aldığı kararla bu uygulamanın Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmettiği not 

ediliyor.

FRA 2020 Temel Haklar Raporu’na https://fra.europa.eu/

sites/default/fi les/fra_uploads/fra-2020-fundamental-righ-

ts-report-2020_en.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
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ABD 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu yayımladı

Halit Habip Oğlu: “Her yıl olduğu 
üzere Yunanistan raporuna para-
lel bir rapor hazırlayarak raporda 
yüzeysel, eksik ya da yanlış bir 
şekilde yer bulan sorunlarımıza 
ilişkin olarak toplumumuzun 
görüşlerini ABD makamlarına 
ileteceğiz.”

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) 
Dışişleri Bakanlığı tarafından 
Uluslararası Dini Özgürlükler 2019 
raporu yayımlandı. Yunanistan ra-
porunda ABD, “Trakya’daki Müslüman azınlık” ifadesi ile 
Batı Trakya Türk toplumunun müftü sorunu ile din alanın-
daki diğer sorunlarına kısmen yer veriyor.

Raporda Batı Trakya  Türkleri

2018 raporunda Pew Araştırma Merkezi isimli kuruluşun 
çalışmasına atıfl a Batı Trakya  Türk toplumunun nüfusu 
yaklaşık 100 bin olarak verilmişken bu yılki raporda  ABD, 
Yunan hükümetinin 2011 yılı kaynaklarına atıfl a nüfusu 
140 bin olarak veriyor.

1923 Lozan Antlaşması ile Müslüman azınlığın camile-
ri ve vakıfl arı yönetme hakkına sahip olduğu belirtilen 
raporda 1991 tarihli yasaya göre hükümetin Trakya’da 
on yıl görev süresi ile üç müftü atadığı ifade  ediliyor. 
Yasaya göre bölgedeki müftülüklerin tüm masrafl arının 
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından karşılandığı not 
edilen raporda müftünün(atanmış) şer’i hukuk ifadesi ile 
geleneksel İslam hukukundan doğan aile hukuku konu-
larında tüm tarafl arın noter huzurundaki rızaları olmaları 
durumunda yetki sahibi olduğu, aksi durumda ise medeni 
hukuk mahkemelerinin yetkili olduğu kaydediliyor. 240 
İmam Yasası olarak bilinen yasadan bahsedilen raporda 
Hükümetin atanmış üç müftü ile bölgedeki devlet okulla-
rında seçmeli İslamiyet dersi için görevlendirilen kişilerin 
maaşlarının devlet tarafından ödendiği kaydediliyor. 
Ancak Batı Trakya Türk toplumunun 240 İmam Yasası’na 

karşı çıkarak atanmış müftülükle-
re bağlı olarak devlet okullarında 
İslam’ın yeterli din bilgisine sahip 
olmayan kişiler tarafından Yunanca 
öğretilmesini istemediğine değinil-
miyor. 

Okullarda  din eğitimi konusunda 
ilk ve ortaokul düzeyindeki okul-
larda müfredatta din eğitiminin yer 
almasına karşılık bu eğitimin daha 
çok Yunan Ortodoks öğretilerine 
dayandığı belirtilen raporda Batı 

Trakya’daki devlet okullarında seçmeli İslamiyet dersinin 
verildiği kaydediliyor. Ayrıca Lozan Antlaşması’na göre 
Trakya’da hükümetin iki dilli okulları yönettiği belirtile-
rek bölgede iki dini okulun da bulunduğu kaydediliyor. 
Bölgedeki Türk ilkokul sayısının da verildiği  raporda 31 
Temmuz 2019 tarihli karar ile hükümetin öğrenci  azlığı 
gerekçesi ile beş ilkokulu daha kapatma kararı aldığı ve 
resmi verilere göre bölgede 2011-2019 döneminde top-
lam 50 ilkokulun kapatıldığı aktarılıyor.

Raporda ayrıca 7 Mayıs 2019’da hükümetin dini topluluk-
ların arşivlerini tanımlayan bir yasa kabul ederek Trak-
ya’daki müftülükler(atanmış) ile Rodos ve İstanköy’deki 
vakıfl arın yönetimi dahil olmak üzere tanınmış dinler ve 
resmi izne sahip ibadet yerlerinin kayıt altına alınması 
zorunluğu getirdiği belirtiliyor.

Batı Trakya Türk toplumunun hükümetin müftüleri ata-
masına karşı çıkarak müftülerin doğrudan seçilmesini is-
tedikleri belirtilen raporda hükümetin anayasaya göre yar-
gıçların seçilememesine dayanarak müftülerin(atanmış) 
yargısal yetkileri nedeniyle seçilemeyeceklerini söylediği 
kaydediliyor. Raporda ayrıca Haziran 2019 tarihli Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile müftülüklerin(atanmış) 
işleyişinin yeniden düzenlendiğine de yer veriliyor. Fakat 
bu konuda Batı Trakya Türk toplumunun itirazları raporda 
yer bulmuyor.

Açıklama
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İlaveten vakıfl ar sorununa da  yer verilen ra-
porda Batı Trakya Türk toplumunun vakıf idare 
heyetlerinin hükümet tarafından atanmasına 
karşı çıktıkları da raporda yer buluyor. Aynı 
zamanda Trakya dışında Müslüman mezarlıkla-
rı olmaması nedeniyle ülkedeki Müslümanların 
Batı Trakya’da defnedildiği belirtilen raporda 
yer sorunu nedeniyle İslami geleneklere aykırı 
olarak naaşların mezarlardan çıkarıldığı kayde-
diliyor.

Din özgürlüğüne toplumsal saygı başlığı altında 
dini gruplara yönelik nefret saldırılarına da yer 
verilen raporda din ve etnik kimliğin çoğu olay-
da iç içe olması nedeniyle yalnızca dini hedef 
alan saldırıların ayırt edilmesinin zor olduğu 
kaydediliyor. Bununla birlikte 28 Mayıs 2019’da 
Dedeağaç’ta Müslüman mezarlığına yapılan 
saldırıya yer verilen raporda saldırının faillerinin 
yakalanmadığı belirtiliyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu,  “ABD Uluslarara-
sı Dini Özgürlükler Raporu’nun Yunanistan’a 
ilişkin bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun 
din alanındaki sorunlarına kısmi olarak yer ve-
rildiğini görüyoruz. Geçen yıla kıyasla ABD’nin 
Batı Trakya Türk toplumunun din alanındaki so-
runlar konusunda devletin resmi tezini tümüyle 
tekrar etmek yerine daha dengeli bir yaklaşım 
ile benimseyerek bazı konularda toplumumuzun 
eleştirilerine de yer vermesi olumlu bir adım 
olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte 2019 
yılında önemli bir gelişme olan Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi konusunda raporda toplumu-
muzun görüşüne ve eleştirilerine yer verilme-
diğini de görüyoruz. Her yıl olduğu üzere yine 
paralel bir rapor hazırlayarak raporda yüzeysel, 
eksik ya da yanlış bir şekilde yer bulan sorunla-
rımıza ilişkin olarak toplumumuzun görüşlerini 
ABD makamlarına ileteceğiz.” diye konuştu.

ABD 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler 
Yunanistan Raporu’na  https://www.state.
gov/wp-content/uploads/2020/06/GREE-
CE-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FRE-
EDOM-REPORT.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Atina yakınlarındaki 
Pire’de, Müslüman-
ların mescit olarak 
kullandığı bir ibadet 
yeri gerekli izin bel-
gelerinin bulunma-
ması gerekçesiyle 
kapatıldı.

1989 yılından bu 
yana konumu dola-
yısıyla birçok turis-
tin de ibadet etmesi-
ne olanak sağlayan 
‘’Andalusia’’ (Endü-
lüs) isimli mescidin kapısı yetkililer tarafından mühürlendi.
Malzemeleri toplamak için mescitte bulunan Müslümanlar, kapı-
nın mühürlenmesinin ardından duygu dolu anlar yaşadı.
Yunanistan Müslümanlar Derneği Başkanı Naim El Gadur, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’32 yıl birçok Müslüman’ın 
ibadet etmesine olanak sağlayan bu ibadet yeri, sebepsiz yere 
alınan bir kararla bugün kapatıldı.’’ dedi.
Kapatma kararının neden alındığının kendilerine net şekilde 
açıklanması gerektiğini ifade eden Gadur, şöyle konuştu:
‘’Resmi bir caminin bulunmadığı Atina’da bu ibadet yerinin 
kapatılmasıyla hükümetin eline ne geçiyor? Cami olmadığı 
gibi Atina’da Müslümanlar için mezarlık da bulunmuyor. Ne-
den Müslümanlar bu ülkede üçüncü sınıf vatandaş muamelesi 
görmek zorunda? Müslümanların bu ülkeden nefret etmeleri mi 
isteniyor?’’
Kararla ilgili Yunanistan Müslümanlar Derneğinin açıklamasın-
da da ‘’Müslümanlar, maalesef kanun önünde eşitlikten çok 
uzaktalar.’’ ifadesi kullanılmıştı.
Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina’da 
yaşayan Müslümanlar, namazlarını kendi imkanlarıyla oluştur-
dukları ibadet yerlerinde kılıyor.
Öte yandan, Atina’da yapımı tamamlanan ilk resmi cami, çeşitli 
engellerle hala ibadete açılamıyor. Geçen yıl haziranda basın 
mensuplarına tanıtılan camide ilk namazın eylül ayında kılın-
ması planlanıyordu.

Yunanistan’da Müslümanlara ait 
ibadet yeri kapatıldı

Haber

Mescidin kapatılması anında Müslü-
manlar duygusal anlar yaşadı.
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Şahinliler 
eylem yaptı!

İskeçe'nin Şahin köyü 

halkından bir grup vatan-

daş, İskeçe bölgesinde 

artan koronavirüs vakaları 

üzerine, Sivil Savunma 

Bakanlığı'nın almış olduğu 

kararları protesto etti.

Şahin - Ehinos köyü giri-

şindeki eylem sosyal med-

yadan canlı yayınlandı.   

Eyleme katılan bir grup 

vatandaşın, Sivil Savunma 

Bakan Yardımcısı Nikos 

Hardalias'ın almış olduğu 

kararları protesto ettikleri 

görüldü.

Emniyet güçleri göstericile-

re seslenerek, vatandaşla-

rın sakin olmalarını istedi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi koro-

navirüs salgını ne-

deniyle İskeçe iline 

bağlı Şahin köyünün 

yeniden karantinaya 

alınması ve yaşadık-

ları sıkıntılı süreçle 

ilgili olarak yazılı bir 

açıklama yayımladı.

DEB Partisi’nden yapılan açıklamada, 

“Ülkemizde Covid-19 salgını sürecinde 

normalleşmeye gidilmiş olup, virüsün 

ortaya çıktığı andan günümüze kadar 

Şahin köyümüz en sancılı süreci ya-

şamış ve yaşamaya devam ediyor. Bu 

süreçte daha önceki açıklamamızda da 

belirttiğimiz gibi Şahindeki soydaşları-

mızla dayanışma içerişinde olduğumuzu 

kamuoyun bilgisine bir kez daha sunmak 

isteriz. Orada yaşanan zorlu sürecin far-

kında olduğumuzu ancak insan hayatı ve 

sağlığının herşeyden önemli olduğunu 

göz önünde bulundurarak Hükümetin ve 

yerel Yöneticilerin aldığı karar ve ted-

birlere uyulması gerektiğini, bu sayede 

toplumumuzu daha güzel yarınlar bekle-

diğini bildirmek isteriz. Son olarak sakin 

ve sabırlı olunması gerektiğinin de altını 

çizer, süreci yakından takip ettiğimizi 

belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

DEB Partisi’nden Şahin halkına mesaj…

Haber

EFA’dan DEB Partisi’ne destek açıklaması

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile 

birlikte Avrupa’nın farklı ülkelerinden 46 

Partinin de üye olduğu ve Avrupa Parla-

mentosu içerisinde 9 Miletvekili bulundu-

ran Avrupa Hür İttifakı (EFA), DEB Parti-

si Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu’nun 

Yunanistan Cumhurbaşkanı 

Katerina Sakellaropoulou’nun 

bölgemizi ziyareti sonrası 

Batı Trakya Türk Azınlığı ile 

diyaloğa girmemesine de-

ğinen videosuna ve yapılan 

olumsuz, hakaretvari, tehtid 
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içerikli haberlere ve yorumlara yönelik bir açıklama 

yayınladı.

EFA tarafından yapılan açıklama şöyle:

EFA, üye partimiz DEB’e yönelik tehditlere bir son 

verilmesini talep etmektedir.

‘’DEB (Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi) Başkanı 

Çiğdem Asafoğlu’nun Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın 

bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında kendileriyle 

iletişime geçmemesinden dolayı duyduğu üzüntü 

ve kaygısını ifade eden videonun yayınlanmasının 

ardından ülkedeki çeşitli medya kuruluşlar ıtarafından 

DEB Partisi Başkanı ve partinin kendisini hedef alan 

bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

DEB, Yunanistan Batı Trakya’daki Türk azınlığı temsil 

etmektedir. Seçimlere iki kez katılmış ve azınlık nüfu-

sunun en yoğun olduğu İskeçe ve Rodop illerinde ilk 

seçilen parti olmuştur. Karşılaştıkları pek çok haksız-

lık karşısında sorunlarını çözmek için devlet yetkili-

leri ile demokratik ve barışçıl bir diyalog kurmak için 

çabalamaktadır. Bu diyalog talepleri, son ziyaretinde 

Yunanistan Cumhurbaşkanı ile temas kurulamama-

sından da anlaşılacağı gibi gözardı edilmeye devam 

etmektedir.

Videonun yayınlanmasının ardından, DEB Partisi ve 

Başkanına karşı yaklaşık 100 medya kuruluşu tarafın-

dan ölüm tehditleri, hakaretler ve sözlü taciz ile Batı 

Trakya’daki topluma karşı ırkçı konuşmalar da içeren 

karalama kampanyası başlatılmıştır.

EFA olarak üye partimiz DEB Partisi’ni ve demokratik 

taleplerini destekliyoruz. Yunanistan Batı Trakya’dak 

iTürk azınlığa yönelik her türlü şiddet içeriği ve tacize 

şiddetle karşı çıkıyor ve DEB Partisi ve Başkanına 

yönelik karalama kampanyasının sona ermesini talep 

ediyoruz.’’

İskeçe Türk Birliği davası 16 
Ekim 2020 tarihinde Yargıtay’da 
görüşülecek

İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) Yargıtay Mahkemesi’ndeki 

(Arios Pagos) davası, 16 Ekim 2020 Cuma günü görü-

şülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uyarınca İske-

çe Türk Birliği’nin resmiyetinin iadesi için Trakya İstinaf 

Mahkemesi’nde görüşülen ancak reddedilen davanın 

Yargıtay Mahkemesi’ndeki temyiz duruşmasının tarihi 

belli oldu. Buna göre İskeçe Türk Birliği davası, 16 

Ekim 2020 Cuma günü Atina’da Yargıtay (Arios Pagos) 

Mahkemesi’nde yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Yargıtay’da 20 Mart 2020 Cuma 

günü görüşülmesi gereken İskeçe Türk Birliği davası, 

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlem-

ler kapsamında Yunanistan genelindeki mahkemelerin 

çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ertelenmişti.

Haber
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Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir

Karantina günlerini nasıl geçirdi

Röportaj

Tüm dünyayı etkisi altına alan 

koronavirüs- COVİD - 19 salgını 

dolayısıyla insanlar zor anlar yaşadı. 

Bazıları evlerinde   adeta bir hapis 

hayatı yaşarken, bazıları da ailele-

riyle birlikte olmanın mutluluğunu 

yaşadılar. Her ne kadar sıkıcı olsa 

da bu küresel salgın bizlere özgür-

lüğün ve doğanın ne kadar önemli 

olduğunu öğretti.

Salgından Batı Trakya insanı da 

etkilendi. Rodop ilinde fazla vaka 

görülmezken İskeçe’de vaka sayısı-

nın yüksek olması dikkat çekti.

Rodop ilinin Şapçı kasabasında uzun yıllardan bu yana 

insanlara ortopedi ve travmatoloji konularında hizmet 

eden Opr. Dr. Hseyin Macır Bekir de salgın esnasında 

yurtdışında bulunduğundan memleketi Yunanistan’a dö-

nüşte 14 gün boyunca karantinada kaldı ve tüm insanlar-

la ilişkisini kesti.

Şimdi herkesin merak ettiği, insanların karantina günlerin-

de neler yaptığı ve vakitlerini nasıl geçirdikleridir.

Karantina konusunda Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir ile 

kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Bekir, bizlere karanti-

nanın ne anlama geldiğini, evde kaldığı süre içerisinde 

Celal Bayar Lisesi ve Şapçı’daki tiyatro gösterilerinden 

fotoğrafl arı bulduğunu böylece eski anıları tazelediğini, 

bahçe işleriyle uğraştığını belirtti. Bekir; en çok ailesini, 

Türkiye ve Yunanistan’daki arkadaşlarını özlediğini, 13 

Haziran’da yeniden hastalarını kabule başlayacağını 

vurguladı.

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir’le 

yapılan röportajın tamamını aşağıda 

okuyabilirsiniz:

Karantina sürecini nasıl geçir-
diniz?

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir:

Karantina kelimesinin anlamı ile 

başlamak istiyorum. Sözlükte “yolcu-

ların gözetim altında tutulma süre-

si” demek olan ve İtalyanca “kırk” 

anlamına gelen “Quarentena” dan 

gelir. Eski yıllarda bir gemi limana uzaklardan gelince kırk 

gün boyunca mürettebat ve yolcuların inmesine müsaade 

edilmezmiş. Eğer bulaşıcı bir hastalık varsa, gemiden 

indiklerinde diğer insanlara da bulaştırmamaları amaçla-

nırmış.

Korona nedeniyle artık herkes karantinayı öğrendi. Ben 

de bu pandemi başladığında yurt dışında idim. Haliyle 

ülkemiz Yunanistan’a giriş yaptığımda 14  gün evimde ka-

rantinaya alındım. Evet nasıl geçirdim dersem, gayet iyi 

diyebilirim. Bir nevi mecburi tatil, mecburi ev istirahati idi. 

Her şeyden önce uyanma, işe başlama, paydos saati gibi 

bir şey yok. İstediğin an uyanmak, yatmak ve dinlenmek, 

kurallara bağlı olmadan gayet güzel ama ve lakin bir yere 

kadar. Daha sonra bu da insanı yoruyor.

Karantinada kaldığını süre içerisinde neler yap-
tınız?

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir:

 Celal Bayar Lisesi ve yurdundan eski fotoğrafl arı bulup 
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tarihe geri doğru yolculuk yaptım.

Bu sürede çok güzel arşivcilik yaptım. Yani arşiv tarama-

sı. Eski lise defterleri, Celal Bayar Lisesi ve yurdundan 

eski fotoğrafl arı bulup tarihe geri doğru yolculuk yaptım. 

Bir zamanlar Şapçı (Sapes) gençleri ile başlattığımız ve 

çok büyük ilgi gören Hıdırellez, Bayram eğlencesi prog-

ramlarının video kasetlerini izledim. Vay be! Dedim. O 

dönemde amatörce de olsa gençlere folklor, tiyatro hoca-

lığı ve yarışma programları yaptırıyormuşum. İzleyenleri 

ve yüzlerindeki coşkuyu da gördğkçe, güzel günler, güzel 

kültürel aktiviteler imiş diyebiliyorum. Yine oldukça bol 

olan teyp kasetleri den radyo programlarımı dinledim. 

Azınlıkta özel radyoların ilk yılları idi. Ben de  o yılların 

ilk radyocularındandım. Bir canlı, bir de banttan haftada 

iki programım vardı. Onların kasetlere kaydetmiştim. Bol 

bol dinledim. Reklam olmaz ismini zikredebilirim, Radyo 

City’nin o resmen damdan-ahırdan çevrilmiş küçücük 

stüdyosunda canlı yayın sağlık programı yapıyordum; 

sunucular Fehim Kelahmet ve Rıdvan Onbaşı ile birlikte. 

Yüzlerce telefonla gelen sağlık sorularına canlı yayında 

cevap veriyorduk. Bir “Katibin Getirdikleri” magazin kültür 

programım vardı. Onu da evde hazırlayıp kasetini gön-

deriyordum. Romantik yıllardı. Bu vesile ile cesaretle o 

radyoyu açıp başlatan ve hala devam ettiren nam-ı diğer 

“City Halit”beye buradan selamlarımı iletiyorum.

 Bu süreçte hobilerinizle ilgilenebildiniz mi?

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir:

 Tarımla uğraşan bir ailenin çocuğu olduğum için toprak 

ana hep gönlümüzdeydi. Haliyle bahçe işleri ilk hobim. 

Bol bol bahçemle ilgilendim. İnternet öncesi tüm bilgiler 

ansiklopedi ve dergilerde idi. O zamanlardan olan tıp 

dergilerini çok güzel muhafaza ederim. Onları bol bol oku-

dum. BU arada muayenehanemi de toparladım ve yeni 

normale hazır hale getirdim.

En çok özlediğiniz ne oldu?

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir:

Hatırlanmak, aranmak ne kadar hoş bir 
duygu imiş şimdi anladım.

Tabiki ailem, eşim ve çocuklarım. Allah korusun acil bir 

şey olsa 14 gün boyunca bir yere kımıldayamayacağınızı 

bilmek hiç de hoş bir şey değil. Hatırlanmak, aranmak 

ne kadar hoş bir duygu imiş şimdi anladım. Gerek Ege 

Üniversitesi Ortopediden asistanlarımız, hoca arkadaşla-

rımız, eski kursiyerlerim, Yunanistan’ dan meslektaşlarım, 

hısım , akraba ve dostlarım çok çok aradılar. Konuşmak , 

hal hatır sormak ne güzel bir duygu imiş!!! Ben de benim 

büyüğüm olan hoca ve meslektaşlarıma ulaşabildiğim 

kadar arayıp hal hatırlarını sorup onları mutlu ettim. Dün-

yada insanın arayanı, soranı bol olsun, derim.

 Pandemiyle ilgili insanlara ne tavsiye edersiniz?

Opr. Dr. Hüseyin Macır Bekir:

 Asla “bana bir şey olmaz” demeyin!

Değerli dostlar! Bu bir pandemi, yani bir ülkeyi değil tüm 

dunyayı ilgilendiriyor. Yani ben Romanya’ya veya Mısır’a 

gideyim, beni orada yakalayamaz diyemezsiniz. Üstelik 

radyasyon gibi gözle görünmüyor, elle tutulmuyor, ko-

kusu alınmıyor. Yani her an her dakika etrafımızda. İşin 

kötüsü de insandan insana bulaşıyor. Bu demektir ki fi ziki 

temastan kaçınmak, fi ziki mesafe birinci şart. Temizlik ve 

hijyen, bol bol el yıkamak. Ve, nedense buralarda pek 

sevilmeyen maske. Lütfen maskenin de koruyuculuğuna 

inanalım. Ve asla “bana bir şey olmaz “demeyin!  Her an 

her dakika bu bulaşıcı illete karşı tedbirli olalım. İnşallah 

henüz bitmemiş olan bu salgını tez atlatırız. Ve, inşallah 

böyle bir bela insanların başına bir daha gelmez.

Herkese sağlık dolu günler dilerim.

Sizlere de Sayın İbrahim Baltalı çok teşekkür ederim.

Yayın hayatınız devamlı başarılarla dolu olsun derim.

13- Haziran Cumartesi karantinam sona eriyor. Gerek 

muayenehanede hastalarımla, gerekse dışarıda dostlarla 

görüşmek üzere.

Hepinizi çok özledim.



İnsanın kulaklarını sağır eden bir 

yoğunluğu vardır sessiz gecelerin 

çığlığının... Tek başına dinleyecek 

gücünüz yoksa yanınıza bir dost 

ararsınız... Kulağı sağır eden yoğun-

luk, paylaşılmazsa bir başkasıyla bir 

süre sonra gözü de kör eder... 

Kim bilir ne sessiz geceler yaşandı 

bu topraklarda, kimsenin kulağını, 

dinlemek için uzatamadığı yoğun 

çığlıklar... Uzatabilenin kulakları, 

uyanınca çınlamakta...

Batı Trakya... Sessiz çığlıkların 

coğrafyası... 

Gecenin karanlığı, bardaktan boşa-

nırcasına yağan yağmur çatısı tamir 

edilemeyen evin içine yağıyor sanki, 

leğenler dolmuş, tencereleri mi sıra-

lasak acaba? Yeter mi ki kapkacak 

delinmiş göğün suyunu tutmaya? 

Badanayı da yeni yapmıştık, tüh... 

sabah yeniden yapmak lazım...

Sessiz gecelerin korkuları da sessiz 

olur...İnsan kendine bile itiraf ede-

mez... Nasıl olsa içine atıldı çığlık-

lar... Sabah ne varmış, ne yokmuş, 

yaşayıp gidiverir insan. Ama o gece 

yok mu, o gece... Gün kaybolunca 

ufukta, hüzün çöküverir bir karabulut 

gibi insanın içine... Ya yine çığlıkla-

rını duyarsak gecenin, ya karanlık 

bir silüet belirirse bahçe duvarının 

üzerinde? Kim ola ki gecenin bir vak-

ti? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Nasıl 

sabah olacak? Geçiverse şu saatler 

çabucak. Sabah ezanı okunuverse 

de koşuversek talikayı, hem feneri 

de alırız yola düşerken, aydınlatır 

biraz yolumuzu...

Ya sessiz çığlıkları gündüz de 

duymaya başlarsak?  

Eyvah, çocuklar okula gitmeli ama 

okul?! Napsak acaba? Devlet okulu 

mu? Azınlık okulu mu? Azınlık okulu 

“kötü” diyorlar, nasıl olur ya, hiç kötü 

olur mu insanın öz dilini öğrendiği 

yer? Anaokulu da zorunlu olmuş, kü-

çüğü napıcaz? Azınlık anaokulu da 

yok... Eyvah!!! Hadi gelin de duyma-

yın gece ve de gündüz bu çığlığı...

Canı yanmış Batı Trakya Türkünün 

sessiz çığlıkları duyuluyor mu acaba 

Atina’dan? Mutlaka duyuluyordur, 

eğer duymak istiyorsa oradaki Muh-

teremler...

150 bin-120 bin, kim canı ne kadar 

istiyorsa söylüyor bu güzel coğrafya-

nın insanını rakamlarla... Biri “Bü-

yük İskenderin Torunları” diyor, bir 

diğeri “Yunan Müslümanları”...kimse 

demiyor ki durun yahu, bir soralım 

bu sessiz topluluğa, nedir bunların 

ismi? Kimdir bu canımız isteyince 

yok saydığımız, canımız isteyince 
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Sessiz Gecenin Çığlığı

Siz hiç Sessiz Gecenin Çığlığını duydunuz mu?

Rodop Rüzgârı - 10

   Pervin 
    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

“... Psikodramanın kurucusu 
J. Moreno düşüncenin verdiği 
acı anlatıldığında, dile ve ey-
leme döküldüğünde önceki-

nin etkisinin azaldığını söyler. 
Paylaşımlar arttıkça, acı azalır 

der... Bu nedenle, sessiz 
gecenin kulakları sağır eden 
çığlıklarını anlatmak gerek... 

Bir duyan çıkar mutlaka... 
Ama ondan da önce dede-
lerimizin hikayesini bilmek 

gerek...

ONLAR GELDİKLERİNDE 
BİZ BURADAYDIK...”
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bir kimlik uydurduğumuz arka-

daşlar?

Dedemin adı Ahmet, onun baba-

sının adı da Ahmet’miş... Anlattı-

ğına göre ataları hiç tanışmamış 

Büyük İskender’le... Yunancayı 

hiç bilmez ama Müslüman, çok 

güzel Osmanlıca okur ve de 

yazardı...Yani ne Büyük İs-

kender’in torunu, ne de Yunan 

Müslümanıydı... Doğma-büyüme 

toprağının adamı...Öz dilinde, 

Türkçe, konuşurdu her zaman... 

Hatırladığı kadarıyla savaşları 

anlatırdı hikaye gibi... Bulgar 

geldi, Yunan geldi derdi... Yani 

biz buradaydık, bir gün geldiler, 

derdi...

Geçmişin çığlıkları geleceğin 

umudu olabilseymiş, bugün 

gecenin sesini dinleyen kulaklar 

sağır olmazdı her halde...  

Psikodramanın kurucusu J. 

Moreno düşüncenin verdiği acı 

anlatıldığında, dile ve eyleme 

döküldüğünde öncekinin etkisi-

nin azaldığını söyler. Paylaşım-

lar arttıkça, acı azalır der... Bu 

nedenle, sessiz gecenin kulakla-

rı sağır eden çığlıklarını anlat-

mak gerek... Bir duyan çıkar 

mutlaka... Ama ondan da önce 

dedelerimizin hikayesini bilmek 

gerek...

ONLAR GELDİKLERİNDE 
BİZ BURADAYDIK...

Başkonsolos Ömeroğlu: 

“Koronavirüs bilindiği gibi etnik ve din ayırımı 
yapmamaktadır!

Bazı kişilerin vaka artışlarını Ramazan Bayramı ve cehalet gibi kelimelere 
bağladığını belirten Ömeroğlu, “Batı Trakya’daki  soydaşlarımızın gerek cami-
lerde ve gerekse de  diğer ortamlarda Yunanistan’ın açıkladığı tedbirleri titizlikle 
uyguladıklarına bizzat şahit oluyoruz.  Vakalarda artış yaşandığı haberlerine 
yansımaktadır. Hatta Sonbahar’da ikinci dalga yaşanacağını belirten uzmanlar 
da var.  Dolayısıyla; maske, mesafe v.d. tedbirlere kesinlikle uymak gerekir ve 
bu herkes için bir ödevdir. Bundan kaçış olmaması gerekir.
Diğer taraftan bazı çevreler vakaların artışını Ramazan Bayramı,  cehalet gibi  
kelimelerle açıklamaya çalıştıklarını görüyoruz.  Bu yöntemleri uygulayanlara;  
21. Yüzyıl’da yaşadığımızı, internet ve sosyal medya çağında yaşadığımızı, 
gerçekleri kara propagandayla saptıramayacaklarını , kamuoyunu yalanlarla 
yönlendiremeyeceklerini söylerlerse herkese faydalı olacağını düşünüyorum.”  
görüşlerini ifade etti ve devamında da şunları söyledi:
“Soydaş toplumun  salgının başlangıcından bu yana kurallara riayet ettiğini ki 
örneğin Ramazan ayında  toplu iftar yapılmadı, teravih namazları ve cemaatle 
namaz da kılınmadı. Bayram namazı ise ülkedeki tüm ibadethanelere getirilen 
kurallar sonrasında eda edildi. Bu salgını ancak getirilen kurallara ki temizlik, 
maske v.d. krallara uyarak sonlandırabiliriz.
Koronavirüs bilindiği gibi etnik ve din ayırımı yapmamaktadır. Farklı oranlarda 
da olsa bu virüs Brezilya’da ve Endonezya’da da can alıyor. Latin Amerika’da  
bayram namazı kılındığı ya da cahil oldukları için ölmüyor insanlar. Aynı şekilde 
Endonezya’da  ve Güneydoğu  Asya’da can kayıpları Paskalya kutlandı diye 
insanlar ölmüyor. Bu hususlar bölgemiz içinde geçerli. Açıklanan tedbirlere 
herkesin uyma yükümlülüğü vardır.”...   

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu 
video konferansla azınlık basınına konuştu

Haberin tamaını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=L-PaNSR1WsY

Haber
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GÜÇLÜTÜRK’E BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ

Dr. Ayla Hafız KÜÇÜKUSTA

Konuk 
yazarlar

Balkanların tek ve en prestijli 
ödüllerinden biri olan “Uluslara-
rası ‘Süleyman Brina’ Balkanlar 
Türk Kültürü Hizmet Ödül”leri 25 
yıldan bu yana Prizren’in “DOĞRU 
YOL” Türk Kültür Sanat Derne-
ği tarafından geleneksel olarak 
başta Balkanlar olmak üzere Türk 
Dünyası ve uluslararası çapta, 
kültürden sanata, basın yayından 
eğitim camiasına kadar, Türkçe-
ye ve Türk medeniyetine hizmet 
verenlere layık görülmeye devam 
ediyor. Balkanlar Türk Kültürü Hiz-
met Ödülleri Süleyman Brina adına 
veriliyor. Kosova ve Balkan Türklüğü-
nün ad yapmış isimlerinden Süleyman 
Brina, 1935 – 1994 yıllarında yaşadı. Elli yıllık bir zaman 
dilimi içerisinde Yugoslavya’da Türk kültürü, eğitimi, 
sanatı ve diğer alanlarda verdiği hizmetler büyük oldu. 
Türk toplumunun ayakta kalması, Türk dilinin, gelenek 
ve göreneklerin yaşatılması, eğitim sorunların üstesin-
den gelinebilmesi için mücadele vermiş şahsiyetlerden 
birisiydi. 1969 yılında Tan gazetesi kurucu müdürüydü. 
Eğitimde eksiklikleri görmüş ve yaptığı çalışmalarla 1972 
yılında Türkiye’den ders kitapları getirmiştir. Bunların 
dışında ilmiyle, fi kirleriyle; araştırmacı ve yazılarıyla 
Balkan Türlüğüne yön vermiştir. Aynı zamanda Doğru 
Yol derneğinin kurucu nesil kadrolarından biri olan Brina, 
Kosova’da Türklerini siyasette üst düzey görevlerde tem-

sil eden bir aydınıydı. 1973-1978 
yılları arasında Prizren Belediyesi-
nin ilk Türk başkan yardımcısıydı. 
Siyasi görevlerde bulunurken, 
Türk halkının sorunlarını çözüme 
ulaşması için somut adımlar at-
mıştı. Türkiye ile yıkılmaz köprüler 
kurulması için büyük çabalar sarf 
etti. Kişiliği ve çalışmaları yanı sıra 
Kosova’da yaşayan diğer halklar 
tarafından da sevilip, değer verilen 
bir şahsiyet olan Brina’yı; Kosova 
Türkleri de yaptığı çalışmalarını 
göz önünde bulundurarak kendi-
sini bir “lider” olarak görmüşlerdir. 

Ölümünün ardından emsal kişilik olarak 
adını yaşatmak adına her yıl DOĞRU 

YOL Türk Kültür Sanat Derneği jürisi tarafından verilen 
Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödül’leri Süleyman Bri-
na’nın adını taşımaktadır.  
Geçenlerde uluslararası çapta 22’inci ve 23’üncüsü 
düzenlenen “Süleyman Brina” Balkanlar Türk Kültürü 
Hizmet Ödül’leri töreninde diğerleri arasında Kosovalı ad 
yapmış Türkolog-araştırmacımız, şair-yazar, eğitimcimiz, 
aynı zamanda Kardeş Kalemler Dergisinin değerli yayın 
kurulu üyesi Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK’e de verildi. Ödülü-
nü alması için annesini sahneye davet eden Güçlütürk, 
“İlk önce beni bu değerli ödüle layık gördüğünüz için çok 
teşekkür ederim. Lâkin ödülümü almadan önce küçük bir 
açıklama yapmak istiyorum. Sunucumuz Yunus Bey, ödül 

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK
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gerekçesini ve biyografımden okurken en önemli kesitleri 
sundu. Bugüne kadar bu başarılar elde edildiyse, bunca 
yol katedildiyse, bu zaman içerisinde bunca esere imza 
atıldıysa, bu işlerin arkasında her zaman arkamda duran, 
hem güzel günlerimde, hem zorlu günlerimde her zaman 
vefasını esirgemeyen, sabrı dağ gibi büyük olan bir kadın 
var, aslında bu ödül benden ziyade o kadınındır, o kadın 
değerli annemdir, bu akşam kendisi aramızda, ben mü-
saadenizle ödülümü almak üzere annemi sahneye davet 
ediyorum”, dedi. 
Törende ayrıca, TRT Sanatçısı So-
ner Özbilen, tiyatro sanatçısı Orhan 
Kurtuldu, radyo sunucusu-gazeteci, 
şair Seyhan Yakup, şair ve dernek 
yöneticisi Birsen Gota, Üsküp Türk 
Tiyatrosu eski müdürü, eğitimci ve 
tiyatro satançısı Atilla Klinçe de 
ödüllerini alkışlar içerisinde alan 
kişiler arasındaydı. Küresel çaptaki 
koronavirüs önlemleri yüzünden 
törene Vefki Hasan, Mehmet Nuri 
Parmaksız, Gülşen Bölükbaşı ve 
Aynur Mahmudova Kaplan katıla-
madıkları için kendilerine ödülleri 
uygun bir vesileyle takdim edileceği 
bildirildi. 
1980 yılında Prizren’de doğan Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, 
“1951-2001 Yılları Arasında Kosova’da Çağdaş Türk 
Edebi Yaratıcılığı” konulu doktora teziyle, Üsküp “Kiril 
ve Metodij” Üniversitesi “Blaže Koneski” Filoloji Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora yaptı ve 
2011 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında fi loloji bilimleri 
doktora ünvanını aldı. 2001 yılında Avusturya’nın Viyana 
Radyo Televizyonu tarafından düzenlenen gazetecilik 
okulunda gazetecilik üzerine eğitim gördü, ABD Dışişleri 
Bakanlığı Eğitim Enstitüsü tarafından 2006 yılında Ame-
rika’da düzenlenen gazetecilik eğitim programına katıldı. 
1999-2009 yılları arasında yerel, ulusal ve uluslararası 
birçok medya kuruluşunda gazeteci, sunucu ve program 
yapımcısı olarak çalıştı. Finlandiya İnsan Hakları Kosova 
Koordinatörlüğü ve Yerel Radyolar Ağı tarafından 2005 
yılında Kosova’da yılın gazetecisi ödülünü aldı. 2005-
2006 yıllarında Kosova Basın Konseyi üyeliğinde bulun-
du. 2012-2016 yılları arasında Kosova Cumhurbaşkanlığı 
Topluluklar Danışma Konseyinde Kosova Türk Toplumu-
nu temsilen görev aldı. 2008 yılında Priştine Üniversitesi 
Senatosu kararıyla Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünde beş yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu 
bölümde Türk Edebiyatları, Edebi Tercüme ve Gazeteci-
liğin Esasları gibi dersleri okuttu ve ders uygulamalarını 
yürüttü. 
2013 yılından sonra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkan-
lığında ve Prizren ile Priştine Yunus Emre Enstitüleri’nde 
Türk dili hocası olarak görev aldı. 2014 yılından itibaren 
İpek Radyosu Türkçe Yayınların sorumluluğu ve yapımını 
üstlendi. Güçlütürk, ayrıca merkezi Prizren’de bulunan 

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) araş-
tırma görevlisi ve Kosova Türk Yazarlar Derneği eşbaş-
kanıdır. Bir dönem Kosova Türk Gazeteciler Derneği ve 
Kosova Türk Aydınlar Ocağı yönetim kurulu üyeliğinde de 
bulundu. 2018 yılından bu yana İLESAM’ın Kosova tem-
silci ve üyesi, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği ve 
Avrasya Yazarlar Birliği üyesidir. Güçlütürk, 2019 yılında 
“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği’nin Uluslararası 
“Süleyman Brina” Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 
seçici kurul başkanı görevine seçildi.
Şiir, deneme, haber, yorum ve bilimsel makaleleri bugüne 
kadar birçok dergi ve gazetelerde yayınlandı. Dil, edebi-
yat, halkbilimi, tarih gibi Türkoloji ve diğer yan disiplinleri 
alanlarında da otuz beşin üzerinde yayınlanmış başarılı 
bilimsel makalesi ve araştırması bulunmaktadır. Son za-
manlarda yoğun olarak Çağdaş Türk Edebiyatı sahasında 
çalışmalarını sürdüren Güçlütürk’ün yayınlanan başlıca 
eserleri şunlardır: Jeton Kelmendi, “Nasıl Sevmeli”, (çeviri 
eser) 2011; “Dilime Yaslar Yakışmaz”, (özgün şiir kitabı), 
2014; “Kosova’da Türk Edebi Yaratıcılığı (1951-2001)” 
(bilimsel doktora tez kitabı), 2014; “Yeni Yol Arkadaşları” 

Dr. Taner Güçlütürk’e Balkanlar’ın en prestijli ödülü verildi.
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2015 (antoloji/seçki); “Kosova Çağdaş Şiir Antolojisi”, 
(antoloji) 2016; “Balkanlarda Dizelerin İzinde” Prizren, 
(almanak) 2017; Milazim Krasniqi’nin “Ali Paşa’ya Rus 
Ruleti”, adlı eseri ise yayınlanmaya hazır durumdadır. 
Güçlütürk’ün hali hazırda yayınlanmayı bekleyen dört 
eseri daha bulunmaktadır. 
Yayına hazırladığı diğer eserleri ise: Canan Özer: 2012 
yılında “Meçhul Şaire”, Türkan Başa: “Yaşama Çıkıyor 
Bütün Sokaklar” (2017), Enver Baki: İki Yürek (2016), O 
Da Çocuktu (2017), Can’ın Yaşantıları (2019), Su Yusuf: 
Onuncu Yaş Öyküleri (2018); Şeyma Şatri: “Beni Sen 
İnandır” 2019; Semahat Karabeg: Bitmeyen Sevda, 2019, 
Esen Mumcu: Kırılan Tomurcuk (İncinmesin Kelebeğim) 
2020, Bayram Mazrek (Karışık Duygular) 2020, Birsen 
Gota (Demlenmiş Şiirler) 2020, Esen Mumcu (İncinmesin 
Kelebeğim, /post mortum eser/) 2020.

Kültürel, sanatsal ve düşünsel olarak etkinlik göste-
ren sivil toplum kuruluşlarında etkin olarak görev alan 
Güçlütürk, toplumunun aktüel meseleleri üzerine faal 
çalışmalar yürütmüş, bura coğrafyada kültür, sanat, 
milli benlik ve toplumsal değerlerin korunması için aktif 
rol almış, bu çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödül ve 
takdir kazanmıştır. 1998 yılı “Doğru Yol” TKSD’nin Atatürk 
konulu şiir yarışması ikincilik ödülü, 2005 yılı Finlandiya 
İnsan Hakları Kosova Koordinatörlüğü ve İnsan Hakları 
Radyoları Ağı tarafından seçildiği 2005 yılının gazetecisi 
ödülü, 2008 yılında Fransa’da Obernai kentinde düzen-
lenen uluslararası edebiyat yarışması şiir dalında ikincilik 
ödülü, Brüksel merkezli Uluslararası Yazarlar Derneği’nin 
2018 yılı edebiyat ödülü, 2018 yılı “Doğru Yol” Türk Kültür 
Sanat Derneği Uluslararası “Süleyman Brina” Balkanlar 
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, IfWT-Institut für die Welt 

der Türken/Türklerin Dünyası Enstitüsü’nün “Türklüğe 
Hizmetve Akademik Ödülü” olmak üzere Güçlütürk’ün 
ulusal ve uluslararası çapta toplam altı  ödülü mevcuttur. 
Bunun dışında kültür, sanat ve toplumsal çok yönlü diğer 
katkı ve başarıları nedeniyle çok sayıda takdir, teşekkür, 
başarı, katılım belgesi, berat ve aldığı plaketleri bulun-
maktadır.
Bilimsel ve edebi yaratıcı çalışmaları zengin olan Güçlü-
türk, bugüne kadar çok sayıda konferans verdi. “İnternet 
Gazeteciliği ve Kosova’da Türkçe Basın Yayın Geleceği” 
(Edirne – Balkanlardaki Türk Gazetecilerin I. Buluşma-
sı, 2006), “Balkan Türklerinin Sosyokültürel Durumları” 
(Bursa - BALGÖÇ Balkan Konferansı, 2010), “Kosova 
Türkleri ve Sosyokültürel Durumları” (Prizren-Sultan Mu-
rat Kışlası Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, 2010), 
“Balkanların Yeni Gerçeğinde Çağdaş Türk Edebiyatının 
Bugünkü Durumu ve Geleceği” (KKTC-Girne II. Kültür ve 
Sanat Haftası, 2011), “Kosova’da Türkçe Edebi Yayın-
cılık, Basın-Yayın Çalışmalarında Güncel Durum ve Bu 
Çerçevede Kosova-Makedonya Türkleri İlişkileri” (Make-
donya - Gostivar-ADEKSAM, 17. Uluslararası Türk Halk 
Kültürü Sempozyumu, 2012), “Kosova’da Türk Edebiyatı” 
(Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Gostivar-ADEKSAM, 21 
Aralık Makedonya Türkleri Eğitim Bayramı, 2016), “15. 
Yıldönümünde Köprü Dergisi’nin Balkanlarda Türkçeye 
ve Türk Edebiyatına Katkısı” (2017/ Üsküp-Köprü Derne-
ği), “Kosova’da Osmanlı Edebiyatı” (Tirana Üniversitesi 
Filoloji Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Bölümü “Osmanlı-
ca Yaz Okulu”, 2017) “Şiirde Son Eğilimler” (İstanbul- Av-
rasya Yazarlar Birliği Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluş-
ması, 2017) konulu konferanslar verdi.
“Balkanlarda Türk Dili Edebiyatı - BALTED” Uluslararası 
Hakemli Türkoloji Bilimi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Ma-
kedonya’nın “HİKMET” Uluslararası Hakemli Türkoloji Bi-
limi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Kosova’nın “TÜRKÇEM” 
Edebiyat Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Türkiye-“BALKAN 
TÜRKÜSÜ” Balkanlarda Türk Kültürü” Dergisi, “Kardeş 
Kalemeler”, “Bilimsel Eksen” ve “Kültür Evreni” Uluslara-
rası Hakemli Bilimsel, Edebi ve Kültür-Sanat Dergilerinin 
yayın kurulu üyeliği ve Kosova temsilciliğini yaptı. Öyle ki 
Güçlütürk’ün çalışmalarını toplumsal, kültürel/sanatsal ve 
bilimsel olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkün-
dür.  
Çok sayıda başarılı projede yer almış, birçok projenin 
yürütücülüğünü üstlenmiş, kimilerinde öncü girişimlerde 
bulundu. Prizren Radyosunda başlatılan ilk Türkçe gece 

Dr. Taner Güçlütürk
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yayınlarında, ilk Türkçe bağımsız gazete yanı sıra ilk defa 
24 saat Türkçe yayın yapan Yeni Dönem Radyo ve Tele-
vizyonunda görev aldı. BALTAM’daki çalışmaları çerçeve-
sinde hocalarıyla birlikte BAL-TAM’ın üçüncü, dördüncü 
ve beşinci Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi 
Sempozyumlarının düzenlenledi. 
             Yaşanan savaşlar neticesinde Yugoslavya’nın 
dağılmasından 10 yıl sonra 2008 yılında ilk defa Kosova 
– Makedonya Türk şairler buluşmasını tekrardan tertiple-
di. 2009 yılında “Doğru Yol” Edebiyat Kolunun 40. Kuru-
luş yıldönümünü organize 
etti, 2011 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliğiyle birlikte 
‘Türkçe’nin Uluslararası 
Şiir Şölenleri’nin 9’uncu-
sunu, aynı zamanda 2014 
yılında Edirne Valiliğiyle 
Prizren’de Üçüncü Ulusla-
rarası Balkan Türk Şairleri 
Buluşmasını düzenledi. 
Edirne Valiliğiyle birlikte 
Balkan Türk gençlerini her 
yıl bir araya getiren büyük 
AKADEMİ RUMELİ proje-
sinin hazırlık ve girişimle-
rinin Kosova koordinatörü 
olarak görev aldı. Kosova 
Türk Temsil Heyeti Başkanlığıyla birlikte 60. yıldönümü 
vesilesiyle “Doğru Yol” Derneği tanıtım kataloğunu hazır-
ladı, akabinde derneğin “Yeni Prizren Türküleri Albümü” 
tanıtmlarında konuşmacı olarak faal olarak yer aldı. 
“Doğru Yol” Derneği “Aziz Buş” Tiyatrosu, “Nazım Hikmet” 
Edebiyat Kolu ve “İsa Şimşek” Örf ve Adetler Kollarının 
Başkanlığını yürüttü, bu kapsamda çok sayıda etkinlikler 
tertipledi. 2015 yılında “Doğru Yol” TKS Derneğinin tadilat 
ve tefrişat projesini hazırladı ve aynı yıl dernek TİKA ta-
rafından tadilat-tefrişat görüp donatılmış, dernek sağlıklı 
koşullarda etkinlik gösterebilecek biçimde yeni çağdaş 
yüzüne kavuşmuştur.
Yerel, ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen 80’in 
üzerinde kongre, konferans, kurultay, sempozyum, şölen, 
festival, seminer, toplantı, çalıştaylarda ülkesi ve Koso-
va Türk Toplumunu başarılı bir şekilde temsil etti, son 
20 yıldır eğitim, kültürel, sanatsal, bilimsel ve toplumsal 
etkinliklerde aralıksız olarak yer aldı. 
Bir Türkolog olarak bura topraklarda Türkçe yazın ve 

sanat geleneğinin yaşatılmasında emek sundu. Kosova 
Türk Çağdaş Edebiyatının yetişen en genç temsilcileri sa-
yılan dizesi güçlü Birsen Gota, Semahat Karabeg, Türkan 
Başa, Naki Mustafi , Canan Özer, Su Yusuf, Semahat Ka-
rabeg, Şeyma Şatri’nin eserlerinin yayına hazırlanması, 
tanıtılması, basılması yanı sıra edebi çevrelere kazandı-
rılmasında emek sundu; Üstadları gibi kendisi de, kendi 
kuşağı ve kendisinden sonra edebiyat sahnesine çıkan 
kalemleri desteklemeye devam etti. Genç kalemlerin 
yetişmesine yönelik somut çalışmalarından biri “Yeni Yol 

Arkadaşları” antolojisidir. 
Edebi çeviriyle de uğraşan 
Güçlütürk, hazırladığı an-
toloji ve yayınladığı çeviri 
eserleriyle de aynı zaman-
da Kosova’nın çağdaş 
Arnavut, Boşnak, Roman, 
Gora halklarının edebi ya-
ratıcılığının Türk okuruna 
tanıtılmasına emek sundu. 
Güçlütürk’ün çalışmaları 
Kosova’yla sınırlı kalma-
dı. Kültürel ve sanatsal 
çalışmaları çerçevesinde 
Makadonyalı genç sanat-
çılara da desteğini sunan 
Güçlütürk, rock tarzıyla 

harmanlayarak Rumeli Türk müziğini yaşatan ad yapmış 
Süleyman Sait’in Kosova’da gerçekleştirilen konserlerin 
düzenlenmesinde ön ayak oldu, Erman Şaban’ın 2014 
yılında Kosova’da çektiği “Devr” adlı kısa fi lim çekimlerin-
de katkısını sundu. Makedonya’nın genç kuşak yazarları 
Leyla Şerif Emin, Mehmed Arif ve Seyhan Yakup’un ba-
sımdan çıkan kitaplarının Prizren’deki tanıtımını Kosova 
Türk Yazarlar Derneği ve T.C. Prizren Başkonsolosluğuy-
la birlikte Prizren’de tertipledi. 2013 yılında Balkanlarda 
Türkçe basın yayın kuruluşlarının tarihçesini ele alan TRT 
yapımı “Balkanlarda Kalan Sesler” adlı belgeselin uzman-
sal danışmanlığını yaptı.
2013 yılında AGİT ve Kosova Cumhurbaşkanlığı Danış-
ma Konseyi ile birlikte Kosova çapında düzenlediği beş 
bölgesel toplantıda Türkçenin yanı sıra diğer resmi dille-
rin yerel ve merkezi kurumlar tarafından uygulanmasına 
çağrıda bulundu. 2015 yılında Kosova Cumhurbaşkanlığı 
Danışma Konseyi Resmi Diller Gurubu Başkanı olarak, 
Kosova Başbakanlığı Resmi Diller Komiserliği ve İçişleri 

Dr. Taner Güçlütürk Kalkandelen’deki Alaca Camii’nde.
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Bakanlığıyla birlikte İçişleri Bakanlığının Sivil Kayıt 
Merkezi tarafından verilen bütün şahsi resmi ev-
raklarda Arnavutça, Sırpça, Boşnakça ve İngilizceyle 
birlikte Türkçenin de resmi dil olarak kullanılmasını 
sağladı.
2013 ve 2014 yıllarında Türk Temsil Heyeti Başkan-
lığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Büyükelçiliğinin 
destekleriyle İpek Radyosunda Türkçe yayınların 
yeniden başlatılması ve 2015 yılında Boşnakların 
yaşadığı Jupa yöresinde büyük ilgi gören Türkçe öğ-
retimi projelerinin kaldığı yerden sürdürülmesi projele-
rine T.C. Priştine Büyükelçiliği ve Priştine Yunus Emre 
Ensititüsü nezdinde ön ayak oldu. 
Şiir, edebi yazı, haber, yorum ve bilimsel makaleleri 
bugüne kadar Kuş, Tan, Sofra, Derya, Yeni Dönem, 
BAL-TAM Türklük Bilgisi, Çağdaş Çizgi, Türkçem, 
Öğrenci, İlke, Köprü, Bahar, Yeni Balkan, Prizrenliler, 
Balkanlarda Türk Kültürü, Rumelililerin Sesi, Ufuk, 
Balkanlarda Türk Kültürü, Türk Dili, Kardeş Kalemler, 
Türk Edebiyatı, Paradigma, Hikmet, Dede Korkut, 
Bilimsel Eksen, Zfwt, BALTED yanı sıra Kosovaha-
ber, Kosovaport, Time Balkan, Yeni Balkan, Türkiye 
Yazarlar Birliği, Avrasya Yazarlar Birliği  gibi dergi, 
portal ve gazetelerde yayınlanmıştır. 
2014-2019 yılları arasında Yunus Emre Enstitüsü 
kapsamında kurum ile birlikte gerçekleştirdiği birçok 
kültürel ve sanatsal projeyi başarıyla yürüttü. Kosova 
Türk Yazarlar Derneği’nin 2015-2016 yılları arasında 
dernek başkanlığını üstlendi ve hâli hazırda yürüttüğü 
eşbaşkanlığı görevleri vesilesiyle de Kosova Cumhu-
riyeti Kültür Bakanlığı, T.C. Prizren Başkonsolosluğu, 
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Prizren ve 
Priştine Yunus Emre Enstitüleri, Prizren Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü, Kosova, Arnavutluk, Türkiye ve 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin çok sayıda eğitim, 
dernek, sivil toplum ve devlet kuruluşlarıyla ortakla-
şa, bu kuruluşların desteğiyle birçok başarılı edebi, 
kültürel ve sanatsal etkinliğine imza atmıştır. Son 
zamanlarda yoğun olarak Yeni Türk Edebiyatı saha-
sında araştırmalarını sürdüren Güçlütürk’ün Türkoloji 
ve yan bilim disiplinlerinde devam eden araştırmaları 
bulunmakta, diğer uğraş ve ilgi alanları da yabancıla-
ra Türkçenin öğretimi, tarih, kültüroloji, halkbilimi ve 
gazeteciliktir.

Kaybettiklerimiz

Öğretmen – Yazar Hüseyin 

Salihoğlu’nu kaybettik

Yıllarını Batı Trakya Türklerinin eğitimine adamış, değişik 

bir üslupla şiirler yazmış olan  Öğretmen – Yazar Hüseyin 

Salihoğlu, 20 Haziran Cumartesi günü Bursa’da vefat etti. 

Cenazesi 21 Haziran Pazar günü Bursa Hamitler Mezarlı-

ğı’nda toprağa verilecek.

Öğretmen – Yazar Hüseyin Salihoğlu

Hüseyin Salihoğlu 1936 yılında Rodop ilinin Koyundere – 

Poa köyünde doğdu. 1946’da aynı köyde ilkokula başladı 

ve Yunan İç Savaşı nedeniyle dağ köyleri mecburi göçe 

tabi tutulunca ilkokulu Susurköy’de  tamamladı. Devamın-

da da Gümülcine’deki Medrese’ye devam etti ve buradan 

1954-55 eğitim öğretim yılında mezun oldu. Dönemin 

Müftüsü Hüseyin Mustafa’nın huzurunda imtihandan ge-

çirilerek Koyundere köyüne imam-hatip olarak tayin oldu. 

Salihoğlu, köydeki encümenlerin teklifi  üzerine 1955-56 

eğitim öğretim yılında 5.000 drahmi ücretle köyde öğret-

menlik yapmayı kabul etti. O zamanlar 3.600 drahmi as-

kerlik bedelini ödeyemediği için tayini yapılmadı. Dönemin 

milletvekili Molla Yusuf’un yardımıyla askerlik şubesinden 

belgesini aldı ve göreve başladı. Okulda tek başına latin 

harfl eriyle eğitim verdi. Bu köyde dokuz yıl öğretmenlik 

yaptı.

1964-65 eğitim öğretim yılında Kozlardere – Linos İlkokulu 

encümenleriyle 7.000 drahmiye anlaşarak burada göreve 

başladı. 1985-90 arasında çok zor yıllar geçirdi. 1997 yılın-

da müfettişlik kararıyla görevinden azledildi.

Öğretmen- Yazar Hüseyin Salihoğlu’nun;  Buz Dağları 

Eriyecek, İstikbal Sizleri Bekliyor, İlkokul Çocukları İçin Din 

Dersi, Şiirlerle Hz. Muhammed’in Hayatı, Şiirimsi Bir Üs-

lupla Mustafa Kemal’in Hayatı adlı kitapları bulunmaktadır.
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RODOP Rüzgârı: 

   Sayın Hüseyin Salihoğlu, 
öğretmenlik nasıl bir duygu, 
biraz bunu anlatır mısınız?

   Öğr. Şair Hüseyin 
SALİHOĞLU:

   Öğretmen olmak benim 
için çok duygulu bir görevdir, 
veyahut olaydır da diyebiliriz.  
Çünkü, okulda görev aldıktan 
sonra hammadde şeklinde eli-
nize teslim edilen çocukları yoğurup geliştirmek ve onları 
gelecekte topluma katıldıkları zaman faydalı birer insan 
olabilmelerini sağlamak için çok çaba sarfetmek gerek-
mektedir. Bu çaba sonunda başarı elde edildiği zaman, 
o öğretmen yetiştirmiş olduğu öğrencisini halk arasında 
iyi bir durumda göreve başlamış olmasını görünce gurur 
duyar ve sevinci kat kat artar diye düşünüyorum. Öğret-
maenlik yüce önder Atatürk’ün de dediği gibi, “Öğretmen-
ler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözlerinin altından 
da değerli olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerin ifade 
etmiş olduğu anlamı kendime şiar edinerek öğretmenliğe 
atıldığım zaman ki istekle atıldım, bu görevde muhakkak 
başarılı olacağımı düşündüm ve böyle yola çekildim. Bü-
tün bu duygulardan sonra öğretmenliğin kutsal bir görev 
olduğunu söylemeliyim.

 RODOP Rüzgârı:  

   Öğretmenlik mesleğine severek başladığınızı 
söylediniz. Zor zamanlarda hiç sitem ettiğiniz anlar 
veya da, “keşke bu mesleği seçmeseydim” dediğiniz 
durumlar oldu mu?

 Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU: 

   Huzursuz olaylar yaşandığı zaman bir çok arkadaşın 
öğretmenlikten feragat ettiklerini biliyorum. Kimisi Alman-

ya’ya, kimisi Avustralya’ya, 
kimisi de Türkiye’ye gittiler. 
Kısacası öğretmenliği bı-
raktılar. Ben de öğretmenlik 
hayatımda öyle zor durumlarla 
karşı karşıya geldim.  Baş-
tan dediğim gibi, bu göreve 
severek atıldığım için, bütün 
güçlüklere de göğüs gererek, 
çaba sarfettim, mücadele 
verdim ve sonunda görevime 
devam ettim. 

    RODOP Rüzgârı: 

   Sizin öğretmenliğe başladığınız yıllarda azınlık insa-
nının yaşantısı ve genel  durumu nasıldı?

   Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU:  

      1955-56 yıllarında öğretmenliğe başlamazdan önce, 
Batı Trakya’nın genelinde halkın durumu okumaktan 
uzak, daha çok cahil kalmış bir durum arzediyordu. Köy-
lerde ilkokuldan sonra okula devam eden insan yoktu. 
Çünkü, köy halkı ekseriyetle tarımla uğraştığı için, çocuk 
yetişip tarlada faydalı olacak bir duruma gelince okula de-
vam etmiyordu. Okula gelenler de mart ayı geldiği zaman 
koyun ve keçi bakımı için okuldan alınıyordu. Okullar, bu 
yüzden tam sistemli çalışamıyordu. O tarihlerden sonra 
insanlar okumanın faydalı olduğunu anlamaya başladılar. 
Mesela bir kişi askere gidiyor, dil bilmiyor. Ondan sonra 
“ben oğlumu okutacağım!” diyor. 

    RODOP Rüzgârı: 

   Göreve başladığınız yıllarda yönetimle aranız 
nasıldı?

   Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU: 

   Devlet yönetiminin 1950’den sonra eğitim alanında en 

Öğretmen - Yazar Hüseyin Salihoğlu’nu rahmet ve minnetle anarken, 
kendisiyle Temmuz 2007 tarihinde yaptığımız röportajı tekrar yayınlıyoruz

Öğretmen - Yazar Hüseyin Salihoğlu



Rodop Rüzgârı - 18

parlak yıllarını görüyoruz. 1950’den sonra Celal Bayar 
Lisesi’nin açılmasını örnek olarak gösterebiliriz. Türki-
ye ile Yunanistan arasında yapılan Kültür Anlaşması, 
Türkiye’den buraya kontenjan öğretmenlerinin gelmesi, 
gerekli kitapların gönderilmesi ve Mareşal Papagos’un 
azınlık okullarının tabelalarına “Türk Okulları” yazılmasını 
emretmesi iki devlet arasında ilişkilerin doğru veya da 
iyi yolda olduğunu ifade ediyordu. Bu 
iyi ilişkiler 21 Nisan 1967 Cuntası ile 
bozuldu. İdare çok değişti, huzursuzluk 
ve sertlik geldi.

RODOP Rüzgârı: 

  Sayın hocam bu girişten sonra 
biraz da sizin yaşam öykünüzden ve 
öğretmenliğe nasıl karar verdiğinizi 
bahseder misiniz?

Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU: 

   1 Ocak 1936 tarihinde Koyunde-
re (Poa) köyünde dünyaya geldim. 
1946’da aynı köyde okula başladım. 
Okula başladığımda 20 kayıtlı ve 5 de 
kayıt dışı öğrenci vardı. Köy 40 hane ci-
varındaydı. Öğretmen olarak ise Bulat-
köy’den Halilibram isminde bir öğretmenimiz vardı. Hatta 
ona “Tabancalı Hafız” diyorlardı. Burada bir olay olmuş ve 
bu adı takmışlar. Tek bir öğretmen vardı. Eğitim, Kur’an-ı 
Kerim dışında doğrudan Türk harfl eriyle veriliyordu. 

RODOP Rüzgârı: 

   Okulda öğrenciyken unutamadığınız herhangi bir 
olay oldu mu?

Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU:

   Bir gün okula üç tane andart öncüsü geldi. O zamana 
kadar “andart” diye işitiyorduk ama görmemiştik. Nedir, 
ne şekildedirler ve fi kirleri nelerdir bilmiyorduk. Üç tane 
andartın ve hemen sonraki gün de 120 kadar bir andart 
kafi lesinin köye gelmesini hala hatırlıyorum. 1946 yılında 
okula geldiler. Köylü okulda toplandı. Neden geldiklerini 
öğretmen daha güzel bir şekilde izah etti. Kendileri de 

Türkçe biliyorlardı. Andartlar “efendim” dedikleri zaman 
kızıyorlarmış. Onlara karşı “efendim” dediğin zaman, 
“efendi Gümülcine’de sandalyede oturuyor” derlermiş.  
Şöyle dediler: “Hemşehriler! Bizi görüyorsunuz. Biz 
evimizi, çoluk çocuğumuzu bıraktık, silahı omuzumuza 
aldık, sizin için dağlara çıktık. Bu krallığı beğenmiyoruz. 
Bunu neredeyse biz devireceğiz ve kendi egemenliğimi-

zi kuracağız. Kurduktan sonra da sizi 
bugünden daha çok rahat yaşatacağız. 
Bizden korkmayın. Bizim gibilerden 
dağlarda görürseniz, onlar da bizim 
askerlerimizdir, onlardan da korkma-
yın.”  Tavsiyelerde bulundular. Yunanca 
şarkılar söylediler ve hora teptiler. Köy-
lünün getirmiş olduğu ekmekleri aldılar 
ve halk dağıldı.  Bu olaydan sonra sık 
sık köye geldiler. Okula ders esnasın-
da geldiklerini hatırlamıyorum. Okulda 
bulunduğumuz esnada ovaya geçiş 
yaptıklarını görüyorduk. Gece soygu-
nuna gelirler ve daha sonra da dağlara 
çıkarlardı. Andartlar geldikten sonra 
bilhassa ova köylerinde sıkça soygunlar 
olmaya başladı; sığır, koyun, keçi ne 
bulurlarsa dağlara aşırıyorlardı. Han-
gi köyde soygun yapılmışsa belediye 
veya karakola haber veriliyordu. Ondan 

sonra da devlet kuvvetleri andart avına çıkıyordu. Ovaya 
soyguna geldiklerinde zorlama olmadığını anlatırlardı. 
Köye geliyorlarmış ve “gönlünüzden ne koparsa verin!” 
diyorlarmış. Daha sonraki yıllarda ise ne bulurlarsa 
almaya başladılar. Asker geldiği zaman ise silah seslerini 
duyardık. 

   RODOP Rüzgârı: 

   Öğretmen olmaya  karar verirken birileri sizi teşvik 
etti mi?

Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU: 

   İlkokulu Susurköy İlkokulu’nda tamamladım. Çünkü 
1947’den sonra dağ köyleri göç ettirildi. Bu şekilde Susur-
köy’e yerleştik. İlkokulu bu köyde tamamladıktan sonra 
Gümülcine’deki medreseye devam ettim.  Medrese’den 
1954-55 yıllarında mezun oldum. Mezun olmazdan bir 

Öğretmen - Yazar Hüseyin 
Salihoğlu’nun Şiirimsi bir 

uslüpla Mustafa Kemal’in hayatı 
adlı kitabı.
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sene önce de rahmetli müteveffa Müftü Hüseyin Mus-
tafa’nın huzurunda ki orada bir heyet de vardı, sınav-
dan geçirildim ve köye resmi hatip olarak tayin edildim. 
Mezun olduktan sonra köye gittim. O zaman için azınlık 
için anlaşmalardan doğan bir hak vardı; özerklik hakkı. 
Köy encümenleri bana gelerek, “okulumuzun öğretmene 
ihtiyacı var, hem öğretmenliği hem de hatipliği yürütür 
müsün?” teklifi nde bulundular. Me-
zun olduktan sonra öğretmen olurum 
diye hiç düşünmezdim. Bunlar aniden 
karşıma çıkınca düşündüm. Okulun 
öğretmene ihtiyacı çok büyüktü. Köy 
dağlık bölgede olduğu için de her 
öğretmen gitmek istemezdi. Gidiş geliş 
zorluğu ve yol yoktu. Kendi kendime, 
“okul çağına gelmiş olan çocuklar 
yollarda başı boş olarak gezeceklerse 
ve bu yüzden cahil kalacaklarsa ben, 
bu görevi üzerime alırım” dedim ve 
kabul ettim. Böylece 1955-56 ders 
yılında encümenlerle anlaşıp Koyun-
dere Köyü’ne öğretmen olmayı kabul 
ettim. Anlaşmamız yıllık 5000 drah-
miydi. Bizim tarafl arda anlaşmalar 
sadece parayla oluyordu. Anlaşmanın 
içinde üç öğün yemek de vardı. Okula 
başladığımda kendi evimde kalıyor-
dum. Okulun yanıbaşında bir namazgah vardı. Cemaate 
Yatsı Namazı’nı kıldırdıktan sonra evime gidiyordum. 
Köy Aşağı, Orta ve Yukarı mahalleler olmak üzere üç 
bölümden oluşuyordu. Cami Yukarı mahalledeydi. Okul 
ise Aşağı mahalle ile Orta mahallenin tam arasındaydı. 
Camiye yalnız cuma günleri gidiyordum. Diğer günlerde 
namazgah dediğimiz yerde kıldırıyorduk. 
   Çocukların dışarıda gezmelerini kabul edemediğim 
için öğretmenliği kabul ettim ve köylüyle anlaştım. Daha 
sonra öğretmenliğimi onaylatmak için müfettişliğe gittim. 
O zaman müfettiş Minaidis idi. Encümenlerin imzaları-
nı ve diğer evrakları gözden geçirdi. Dedi ki: “Senin bir 
evrağın eksik. Askerlik şubesinden bir belge getirmen 
lazım.” Hemen askerlik şubesine gittim. Kapıyı vurdum. 
Üç yıldızlı bir görevli orada oturuyordu. “Kalimera” dedim. 
Neden geldiğimi sordu. “Öğretmen olmak için bir askerlik 
belgesi istiyorum” dedim. “Otur” dedi. Kütüğü açtı. Oraya 
baktı, buraya baktı, herhalde benim kayıtlarımı buldu. 
Adımı sordu ve “Poa’dan mısın” dedi. Ben de “evet” 

dedim. “Sen askerlik yapmamışsın” dedi. O zamanlar bizi 
askere almadıklarından bu görevi yapmamıştık. “3600  
drahmi bedel parasını ödememişsin. Bunları ödeyecek-
sin ve ondan sonra belgeyi alacaksın” dedi.  “Bu kadar 
parayı ödemeye gücüm yok, gereken belgeyi ver, biraz 
çalışayım ondan sonra öderim” dedim. “İmkansız, olmaz” 
dedi. Dışarı çıktım. Ben şimdi ne yaparım diye düşün-

meye başladım. Aklıma milletvekiline 
gitmek geldi. O zamanın milletvekili 
de meşhur Molla Yusuf idi. Devamlı 
sarıkla geziyordu. O zamanlar acemi-
yim de. Şimdiki Yeni Cami’nin yanın-
daki Çukur Kahve’ye gittim. Baktım ki 
milletvekili Molla Yusuf orada oturmuş 
kahvesini yudumluyor. Selam verdim. 
“Maruzatım var, anlatmak için geldim” 
dedim. Bana da bir kahve ısmarladı. 
Bu arada ben derdimi anlattım. “Yürü” 
dedi. O zamanlar onun cesareti çok 
meşhurdu. Askerlik şubesine bera-
ber gittik. Kapıyı çaldık, içeri girdik, 
“kalimerasas” dedi ve içerdekiler 
ayağa kalktılar. Üç yıldızlı bir zabitin 
orada olduğunu hatırlıyorum. Hal hatır 
soruldu. Doğrudan, “buna niye belge 
vermedin” dedi. “Bu vatandaş askerlik 
yapmadı, o zaman için azınlık genç-

leri askere alınmıyordu. Belgeyi vermen lazım. Bu adam 
yurtdışına da çıkmayacak” dedi. Belgeyi vermeyen zabit 
hemen çabucak hazırladı ve elime verdi. Zabit milletveki-
line “parayi ne zaman ödeyecek?”  diye sordu. Milletvekili 
de “para önemli değil, ne zaman isterse o zaman ödesin. 
Hem sonra bunu ödemeye de mecbur değil. Pasaport 
çıkarırken zorlarlarsa o zaman öder” dedi. Aldım belgeyi 
ve tekrar Minaidis’e gittim. “Göreve başlayabilirsin” dedi. 
Bu şekilde göreve başladım. 
   Okula gittiğimde baktım ki çocuklara oturacak sıra yok. 
Köyümüzde Hasan Ağa adında usta bir marangoz vardı.  
Onu çağırdım. “Bize beş tane kadar sıra lazım, bize 
bunları yap Hasan Ağa” dedim.  Çam tahtaları temin etti 
ve dört çocuğun oturacağı bir şekilde yaptı. O zamanlar 
20 kayıtlı ve 5 de kayıtsız öğrencimiz vardı. Öğretmen 
olarak yalnızdım. Benden önce okulda Hafız Abdullah 
öğretmenlik yapmış. Bozgundan sonra ilk öğretmendi. 
Derslere başladık. Tedrisatın hepsi yeni Türk alfabesiyle 
yapılıyordu. Böylece okulda üç yılımı doldurdum. O yıllar-

Öğretmen - Yazar Hüseyin 
Salihoğlu’nun şiirlerle 

Hz. Muhammed’in Hayatı adlı kitabı.
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da Rum öğretmen de yoktu. 
   O zamanlarda okullar kapanırken müsamere düzen-
liyorduk. Veliler, köylüler ve hatta civar köylerden de 
gelenler oluyordu seyretmek için. Müsamerede çocuklar 
Türkçe şarkılar ve şiirler söylüyorlardı.  Veliler çocukları-
nı seyrederken, “benim çocuğum artık okur yazar oldu” 
diye  seviniyor ve gururlanıyorlardı. Sevinç ve grururlarını 
kutlamak için öğretmene kimisi gömlek, kimisi çorap ve 
buna benzer hediyeler getiriyorlardı. Getirilen bu hedi-
yeler uzunca bir ipe serilirdi. Bu şekilde öğretmene karşı 
olan sevgilerini, saygılarını ve  memnuniyetlerini dile 
getiriyorlardı. 
   Üç yıl dolduktan sonra ikinci devreye başlıyoruz. Bu 
sefer biraz artışla yine görevi kabul ettim. İkinci devrede 
devlet  tarafından İlias Lambros isminde bir öğretmen 

gönderildi.  Oku-
la geldi. Okulda 
lojman yoktu. Bütün 
insanlık görevimi 
yaparak büyük bir 
çaba sonucu okulun 
bitişiğine bir lojman 
yapmayı başardım. 
Köyde Hüseyinoğlu 
İbrahim adında bir 
usta vardı ona yap-
tırdık. Okul faaliyete 
başlamazdan önce 
oda bitti. Gelen 
Rum öğretmen 
oraya yerleşti. Be-
raber çalışacaktık. 
O yıllarda Mareşal 
Papagos tarafından 
azınlık okulları-
nın başına, “Türk 
İlkokulu” tabelaları 

takma emri verilmişti!  Ben okula gittiğimde baktım ki 
okulun mühürü eski ve üzerinde de “Musulmaniko Sholio 
Poa” yazılı. Bu mühürü kafaya taktım. Değiştimeye karar 
verdim. Bir gün Gümülcine’ye indiğimde bir mühürcü-
ye gittim ve “Musulmanikon gördüğün yere “Turkikon” 
yazacaksın” dedim. Mühürü hazırlattım. Götürdüm okula 
yerine koydum. Mühürü değiştirdiğimde okulda henüz 
tabela yoktu. Tabela koymak aklıma geldi, ama koyma-
dık. Minaidis’ten hiç bir tepki gelmedi.  Rum arkadaş bir 

gün “bu mühür yenilenmiş, eskisi ne oldu ve bunu kim 
değiştirdi?” dedi. Ben de ona karşı şu cevabı verdim: 
“Sayın daskale, bundan sonra bizim azınlık okullarındaki 
bütün mühürler bu yeni usule göre yazılı olacak. Bizimki 
şimdiye kadar değiştirilmemiş. Ben bunu değiştirttim, 
yenisini getirdim” dedim. Hiç bir müdahalede bulunmadı. 
Yeni mühürü kullanmaya başladık. 
   Aradan bir ay gibi bir zaman geçti.  Bir akşam İlias 
lambros’un odasında oturuyoruz. Kendisi yemek hazırla-
maya çalışıyordu. Ben de o arada, o zaman için Gümül-
cine’ye inen herkese “sakın bana bir AKIN gezetesi getir” 
diye tenbih ediyordum. Çarşamba günü akşamı oluyor bu 
olay. Ben AKIN gazetesini cebimden çıkardım ve okuma-
ya başladım. Lambros yemek yapmaya devam ediyordu. 
İşini bitirdi, sandalyeye oturdu. Az zaman geçti ve “bayım 
burada Türkçe gazete okuyamazsın!” dedi. Hayret ettim. 
Kendi kendime dedim ki, “şimdiye kadar ben ona o kadar 
özen ve insanlık gösterdim, kalacağı odasını yaptım”, 
bana karşı bu şekilde davranmasını yadırgadım ve hiç 
iyi karşılamadım. Ona şöyle dedim: “Sayın daskale! 
Ben Müslümanım ve temiz bir  Türküm. Ben, bu okulda 
çocuklara Türkçe öğretmek için görev aldım. Sen benim 
Türkçe okumama karşı geldiğine göre, çocukların da 
Türkçe okumalarına karşı geliyorsun demektir.” Masaya 
yumruğu vurdum,  “seni şikayet edeceğim” dedim ve 
“tak” diye kapıyı çok sert kapayarak dışarı çıktım. Aradan 
zaman geçti. Dinimizde üç günden fazla dargın durmak 
olmadığı için yine konuşmaya başladık, ama, ne de olsa 
ayrı ayrı soy ve dinlerden olduğumuz için birbirimizi  idare 
ederek üç yılımızı bu şekilde geçirdik. 
    İkinci dönemin sonuna geldik. Okula gelen ilk Rum 
öğretmenle beş tane öğrenciye, öğretmenliğe başla-
dığımdan bu yana ilk defa diploma verdim. O  zaman 
diplomalar ikiye katlanık bir kağıttan oluşuyordu. Bir ta-
rafında “Turkikon Sholion Poa” yazılıydı. Diğer tarafında 
ise Türkçe harfl erle “Koyundere Türk İlkokulu” yazılıydı. 
Beş öğrenciye bu diplomalardan verdik.  İkinci dönem 
doldu ve Rum arkadaş gitti. Yerine Dedeağaç’tan Tassos 
adında bir Rum arkadaş geldi. Onunla son yılımızı çok iyi 
geçirdik ve beraber de oradan ayrıldık.

   O yıllarda yıl sonlarında kapanış müsamereleri yapı-
yorduk. Üç dönem orada görev yaptık. Kendi isteğimle 
ayrıldım. Baktım ki köyden bazı aileler ova kesimine göç 
etmeye başladı. Ben de rahmetli babamla birlikte otu-
ruyordum ki burada kendisini rahmetle anıyorum, “baba 

Öğretmen - Yazar Hüseyin 
Salihoğlu’nun  (1946-49) Yunan İç 

Svaşı’nda Koyundere ve 
Çevremizin Bazı Köylerinde 

Yaşanan Olaylar
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aşağıdan bir ev alalım” dedim. Kozlardere’den (Linos) bir 
ev aldık. Son yıl bu köye yerleştik. 
   Şimdi Koyundere’de geçirdiğim o dokuz yıla bir göz at-
tığımda hiç unutamadığım iki hatıram hafızamda canlan-
maktadır. Birincisi biraz önce anlattığım  mühür mesele-
sidir. O Rum öğretmene o kadar iyilik yapmama rağmen, 
beni azarlaması ve kabul edilemeyecek sözler söyle-
mesidir. İkincisi de mezun olan öğrencilerden birisi yaz 
tatilinde “Kayın Çukuru” denen yerde keçi sürüsünü güt-
mektedir. Köye yakın bir yer. Andartlık zamanından kalma 
infi lak etmemiş bir demir buluyor. Onu ekmek torbasına 
atıyor. Yanında da Meşkoğullarından- Hasanoğullarından 
Mümün çobanlık yapıyor. Torbasında birşeyler olduğunu 
farkediyor.  Recep “torbanda ne var?” diyor. “Yok birşey” 
diyor. Çocuğun adı Şakiroğlu Recep idi. Sürü ağıla doğru 
yollanıyor. O da arkadan gidiyor. Yolun kıyısında da ev 
büyüklüğünde bir taş var ve üzeri de tekne gibi çukur.  
Recep bulmuş olduğu demir parçasını o çukura koyuyor 
ve üzerine taşla vurmaya başlıyor. Vurunca demir parçası 
infi lak ediyor. Recep’i paramparça yapıyor; kol bir tarafa, 
bacaklar bir tarafa, gövde bir tarafa dağılıyor. Patlamanın 
olduğu satte köydeydim. Okulun yanında İkindi Nama-
zı vaktiydi. “Hangi vatandaşımız yine mayına bastı da 
canından oldu” diye düşündük. Daha önce “torbanda ne 
var”  diyen şahıs koşarak gidiyor. Recep’in parçalanmış 
cesediyle karşılaşıyor. Hemen köye haber uçuruyor. Ya-
kınları koşuyor. Parçalanmış ceset parçalarını bir yaygı-
nın üzerine topluyorlar, fakat hepsini de bulamıyorlar. Ko-
yundere’ye evine getiriyorlar. Sabahleyin tekrar gidiyorlar, 
buldukları parçaları da alıp getiriyorlar. Bütün köy halkının 
gözyaşları arasında öğrencimizi toprağa verdik. Bu olay 
benim hiç unutamadığım hatıralar arasındadır. 
   Dokuz yıl Koyundere’de görev yaptıktan sonra, yaz 
tatilinde Kozlardere’ye geldik ve oraya yerleştik. O yaz 
orada tütün ektik. 1964-65 ders yılı yaklaşmak üzereyken 
özerklik hakkından faydalanan encümenler yine bizi bul-
dular. Bana çifte görev teklif ettiler; okul ve cami dediler. 
Ben de daha önceden dokuz yıllık bir tecrübem olduğun-
dan hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Encümenlerle yıllık 
7000 drahmiye anlaştık. Yanımda da aynı ders yılı Çepelli 
Köyü’nden Mustafa Şerif öğretmendi. Bir de Hari adında 
Rum öğretmen bulunuyordu. Şerif’le 11 sene beraber 
çalıştık. İlkokul mezunuydu. Çok iyi anlaştık. 1976 yılında 
emekliye ayrıldı. O zamana kadar o müdürdü. Emekliye 
ayrılınca müdürlük bana geçti. Okulda 85 öğrencimiz 
vardı. Üç odada ders yapıyorduk. Buraya geldiğimde her 

taraf Papagos’un emrine uygundu. Encümenler okulun 
adını Türkçe olarak “Kozlardere Türk İlkokulu” diye de 
yazdılar. Yunanca’sı zaten vardı. Bu arada Şerif hocayı 
rahmetle anıyorum ve mekanı cennet olsun diyorum. 
Şerif hoca 1976’da emekli oldu. Yerine başka bir öğret-
men almak istedik. Gümülcine’de Kitapçı Hasan adın-
da bir öğretmen okulu mezunu vardı. Onunla anlaşma 
yapıldı, fakat çalışlma izni verilmedi. 1970-71’de köyü-
müze kontenjan öğretmeni geldi. Koyundere’deki gibi 
burada yalnız değildim. İlk gelen kontenjan öğretmeni 
Mehmet Sırrı Dumlu ve Trabzon’luydu. 1970’te göreve 
başladı, yılları tamamlandı ve 1973-74 ayrıldı. 1975 yılı 
başlarında ikinci kontenjan öğretmeni Elazığ’dan Celal 
Oğuz geldi. 1978’de onun da görevi tamamlandı. Üçüncü 
kontenjan öğretmeni 1978-79 eğitim yılında geldi ve 1982 
yılında ayrıldı. O da Elazığ’lı idi İsmi de Celal Çevik’ti. 
Son kontenjan öğretmenimiz ise Mehmet Çilenti isminde 
Doğu Trakya’dan birisiydi. 1982-83 ders yılında göreve 
başladı. 1984-85 ders yılında son senesine izin verilmedi. 
Bu öğretmenlerin kulakları çınlasın diyorum,  rahmete 
kavuşanları da rahmetle anıyorum. 
   Benim en zor yıllarım 1985’ten sonra başlıyor. Okul üç 
dersanelik. Türk öğretmen tek bir tane, Helen öğretmen 
ise iki tane oldu. Kontenjan öğretmeni ise bundan sonra 
gelmedi. Başka öğretmen de göndermediler. Encümen-
lerle bir ara Yassıköy’den Hamdi adında bir öğretmene 
gittik. Anlaştık, fakat çalışma izni verilmedi. Zor yıllarım 
1990 yılına kadar sürdü. Arada müfettiş geliyor, “size 
öğretmen lazım, öğretmen alın” diyordu. O tarihten sonra 
öncelik Akademi mezunlarına tanınmaya başlandı. Halk 
Türkiye öğretmen okulu mezunu öğretmen istiyor, fakat 
izin verilmiyor!  Arada, beni bile müfettişliğe çağırdılar. 
“Sen yalnızsın. Size öğretmen lazım. Kendini o kadar 
fazla yorma” dediler. Dedim ki, “öğretmen lazım, ama 
yok!” Müfettiş diyor ki:  “Önce Akademi mezunu alsın-
lar, daha sonra öğretmen okulu mezunu verilir.” Bütün 
bunlar 1985’ten sonra olmaktadır. Dedim ki: “Ben okulun 
encümeni değilim. Öğretmen almaya yetkim yok. Sana 
gönder deyemem, ama gönderme deyebilirim.” “Neden” 
diye sordu. Dedim ki: “bizim burası problemli bir köydür. 
Tepeden inme gönderirseniz köyde olay çıkar. İsterseniz 
gönderin.”  Yine yalnızdım. Bir ara encümen başkanıyla 
beraber çağırdılar. Hakkı isminde biri encümen başka-
nıydı. Oturduk yazıhaneye. Dedi ki: “sizin biriniz okul 
müdürü, biriniz ise encümen başkanı. Siz tamam dedik-
ten sonra Akademi öğretmeni size gödereceğiz. Arkadan 
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da istediğiniz öğretmeni alırsınız.”  Dedim ki: “ben çocuk 
velisi değilim. Beni köylüler tuttu. Git derlerse giderim.”  
Encümen başkanı da dedi ki: “beni encümen yapan 
çocuk velileridir. Ben onlara sormadan ve danışmadan 
hiç bir şey yapamam. Yaparsam beni de encümenlikten 
atarlar. İşimiz karışır gider.  Daha doğrusu veliler Akade-
mi’li istemiyorlar.”
   Seneler geçiyor. Üç  dersanede iki Rum öğretmen ve 
program ona göre ayarlandı. Çocuklar biraraya top-
lanmıyor. Onlar ikisi ilk saatlerde derse giriyor, dersler 
paylaşıldığından çabuk bitiyor. Belirli bir saatten sonra iki 
sınıf benim üzerime kalıyor. Sınıfın birinde ders yapmaya 
çalışıyorum, öbür sınıfa ise sessiz ödev veriyorum. Bu 
şekilde epey devam etti. Bir yazı geldi bana, “bir öğret-
men iki sınıfta birden ders yapamaz” diye. “Öyleyse ben 
ne yapayım, öğretmen gönderin” dedim. Bu çeşit zorluk-
larla karşılaştık. 
   Arada kitap sorunları oldu. Kitaplar da eskiydi. 1967’de 
Cunta girdiği zaman okullara bir genelge gönderildi. 
Genelgede, “yeni bir emre kadar, her öğretmen çalıştığı 
yerde çalışmasına devam edecektir” dendi. Kitaplar çok 
eskiydi. Ders yılı sonunda kitapları topluyorduk, yeni 
çocuklara veriyorduk. Bu şekilde devam ederken bir ara 
1993 yılında bana bir belge geldi. O zamana kadar da 
beş yıl yalnız çalıştım. 1990’da Akademi’li bir öğretmeni 
tepeden inme tayin ettiler. Recep Rızgıç adında biriydi. 
Daha önceden Yassıköy’de görev yapmıştı. Okul henüz 
tam açılmamıştı. Kahveye çıkıyor ve kahve içiyorduk. Bi-
rileri ona, “sen burada ne arıyorsun. Köylü seni istemiyor. 
Neden geliyorsun?” demiş. Bunu kendisi bana da söyledi. 
“ben mezun oldum, ne yapayım, girmezsem  evde otur-
mam  lazım” diyor. Ben ise kendisine, “ben karışamam  
“ben de bu işi yapabilirim” kanaatine vararak elimdeki 
bilgisayarı 1200 dolara aldım. Aldıktan sonra, “keşke 
daha önceleri almış olsaydım” dedim. Çünkü şu anda 72 
yaşındayım. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum.

RODOP Rüzgârı:

   Hocam son olarak söylemek istediğiniz ya da unut-
tuğunuz herhangi bir konu var mı?

  Öğr. Şair Hüseyin SALİHOĞLU:

   Hepsini anlattım. Zor yıllarımı tarif ettim. Galiba Zen-
ginis’in hazırladığı kitaplar konusunu unuttuk. Kitaplar 

yazıldı. Okullara dağıtılmaya başlandı. Müdürlere kitapla-
rı müfettişlikten almaları için haber gönderildi. Alan almış 
ve en sona ben kalmışım. Bir de Galip arkadaş almamış. 
Niko isminde bir Rum öğretmen vardı. Dedi ki: “Sen 
kitapları daha almamışsın müfettişlikten. Bana söylediler, 
bugün gidip alalım.” Ben de, “bugün Cuma gidemem” de-
dim.  Okulda o yıllarda telefon yoktu. Kahveye gittim. Mü-
fettişe telefon ettim.  “Afedersiniz, beni kitapları almaya 
çağırmışsınız. Bugün Cuma olduğu için gelemeyeceğim, 
pazartesi gelirim.” dedim. “Hüseyin, bugün geldin geldin, 
eğer gelmezsen yarın evinde olursun!” dedi. Konuşması 
çok sertti. Niko’yla beraber bindik arabaya ve müfettişe 
gittik. Merdivenlerde Galip hocayla karşılaştım, o da 
kitapları almıştı. “Kalimerasas” dedim. “Buradan çıkan 
Galip’i gördün mü” dedi. “Sen ve Galip en sona kaldı-
nız.”  “Ben biraz tembelim onun için geç kaldım” cavabını 
verdim.  Kitapları aldık, okula getirdik ve dolaba koyduk, 
çocuklara hiç dağıtmadık. Bu arada ikinci kitaplar da çıktı. 
Bunları müfettiş kendisi okula getirdi. Kitapları çocuklara 
dağıttı. Kitaplar çocuklara dağıtıldıktan sonra encümenler 
bunların kanun dışı olduğunu söylediler. Kitapları topla-
dılar Dr. Sadık Ahmet’in bürosuna teslim ettiler. Ardından 
da bildiğiniz gibi davalar başladı.
   Unuttuğum bir başka konu da Türkiye’ye “tekamül” 
kurslarına katılmamızdır. 1958-59-60 yıllarında bu kurslar 
yaz tatillerinde oluyor ve 45 gün sürüyordu. “Tekamül” 
kurslarına ilk defa Ankara  Samanpazarı Öğretmen 
Okulu’nda gittik. İkinci ve üçüncü yıllarda da  Ankara Bah-
çelievler Öğretmen Okulu’nda devam ettik.  Kurslar çok 
faydalı oldu. Kitaplar aldık. Yetişmiş öğretmenlerden çok 
faydalı bilgiler edindik. Bir de 1961-62 yıllarında Sela-
nik’te düzenlenen kurslara katıldık.
   Öğretmenliği ulu önder Atatürk’ün ilke ve inkilapları-
na  uyarak, aynı zamanda Türkiye-Yunanistan arasında 
yapılan anlaşmalara da bağlı kalarak ve de haksızlığa 
uğradığımı açıkça söyleyerek  sürdürdüm. Bildiğim doğru 
yolda gittim. Bütün bunlardan sonra Haziran 1997’de 
daha çalışabilecek azmim olduğu halde müfettiş emriyle  
görevimden azledildim.

Temmuz 2007



Rodop Rüzgârı -23

Şahin köyünden Hüseyin Yazıcı 
hayatını kaybetti

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucu üyelerinden 

aynı zamanda merhum Sadık Ahmet’in yakın çalışma 

arkadaşı olan İskeçe ilinin Şahin köyünden Hüseyin Ya-

zıcı 16 Haziran 

Salı günü haya-

tını kaybetti.

Ediniler bilgilere 

göre 68 yaşında 

olan Hüseyin 

Yazıcı’ya ya-

pılan covid 19 

testinin pozitif 

çıktığı ve tedavi 

gördüğü İskeçe 

Hastanesi’nde 

yaşamını kay-

bettiği belirtildi. Böylece İskeçe ilinde koronavirüsten 

hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Hatırlanacağı üzere 2014 yılında gerçekleşen Avrupa 

Parlamentosu seçimlerinde Hüseyin Yazıcı DEB Parti-

si’den aday olmuştu.

Öte yandan DEB PArtisi Hüseyin Yazıcı’nın vefatı üzeri-

ne bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer 

verildi:

“DEB Partisi Kurucu Üyesi ve 2014 AP Milletvekili 

seçimlerinde  Partimizden aday olan Hüseyin Yazıcı’nın 

vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Batı 

Trakya Müslüman Türk Azınlığına değerli hizmetleri 

bulunan ve Partimizin kuruluşundan bu yana her za-

man bizlere destek olan kıymetli dava adamı Hüseyin 

Yazıcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, Şahin halkına ve 

toplumumuza başsağlığı dileklerimizi sunarız.”

Dr. Sadık Ahmet’in yakın çalışma ar-
kadaşı ve DEB Partisi kurucularından 

Hüseyin Yazıcı.

Batı Trakya camiasından bir 
yıldız daha kaydı!

Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 

(BTTDD) eski genel başkanlarından ayrıca Türkiye Atle-

tizm Federasyonu Genel Sekreteri ve İstanbul İl Temsil-

ciliği görevlerinde bulunmuş olan Selahattin Yıldız vefat 

etti.

Batı Trakya Türk 

toplumunun hak 

arama mücadelesine 

yıllarca hizmet etmiş 

olan 1971 yılında ve 

1979 – 1981 yılları 

arasında BTTD Der-

neği’nde genel baş-

kanlık görevi yapan 

Selahattin Yıldız, 90 

yıllık hayatında bir çok başarıya imza attı.

SELAHATTİN YILDIZ KİMDİR?
1929 İskeçe doğumlu Selahattin Yıldız, atletizme 1944 

yılında İstanbul’da başladı. 1955 yılına kadar uzun me-

safe ve yürüyüş branşlarında yarışan Yıldız, daha sonra 

gazetecilik yapmaya başladı. 1952’de İstanbul’da İl Ajanı 

Neriman Tekil’in yardımcısı olan Yıldız, 1962-63 yılların-

da Jerfi  Fıratlı döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu 

Genel Sekreterliği, 1968’den 2005’e kadar aralıklarla 

yaklaşık 30 yıl İstanbul Atletizm İl Temsilciliği yaptı.

Merkez Hakem Kurulunda da uzun yıllar görev alan 

Yıldız, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa Spor Kulübü’nde de 

yöneticilik yaptı. Selahattin Yıldız, 76 yıllık üyesi olduğu 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde (BJK) Divan Kurulu’nda 

bulunuyordu.

Yaşamı boyunca onlarca onur ve hizmet ödülü alan 

Yıldız, Avrupa Atletizm Birliği tarafından da atletizme 

katkılarından dolayı ödüllendirilmişti.

Yöneticiliğinin yanı sıra, teknik bilgisi, sporun tüm tarihsel 

gelişimine hakimiyeti, dokümantasyon ve istatistiğe olan 

merakıyla da iz bırakan Selahattin Yıldız, bu yılın başına 

kadar da yarışları yerinde takip etmeyi sürdürdü.

Selahattin Yıldız.

Kaybettiklerimiz
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Çocuğa dair 
her şey

Nuran MUSTAFA
Okul öncesi öğretmeni

ÇOCUĞUNUZUN KARAKTER GELİŞİMİ İÇİN 
NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Bireylerin diğer bireylerle arasındaki bütün farklılıkların bütünüdür diyebiliriz. Ki-
şiyi diğerlerinden ayıran ne varsa, karakterinin özellikleridir. Çabuk kızması ya 
da sakin olması, güler yüzlülüğü ya da melankolik yapısı, içe dönük ya da dışa 
dönük olması gibi her türlü özellik karakter başlığı altında toplanabilir. Karakter 
aslında kişilik,mizaç ve huy kelimeleriyle eş anlamlı olarak da kullanılır ve hepsi 
aynı anlamı ifade eder, kişiyi  diğerlerinden ayıran bütün özelliklerin toplamıdır.

ETİKETLEMEYİN
Çocuğunuzun karakter gelişiminde yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri 
onu etiketlemek olacaktır. Bir davranış yanlışsa davranışı eleştirin. Ödevlerini 
yapmıyorsa, ona tembel demeyin, davranışın yanlışlığını gösterin. Çocuğunu-
zun kendi kişiliğini göstermesine izin verin. Tek bir davranış şekliyle çocuğunu-
zu sınırlamayın.

KABULLENİN
Her bireyin kendine has eksiklikleri ve hataları olabilir. Çocuğunuzdan yapama-
yacağı, mantık dışı beklentiler içerisinde olmayın. En iyi yönlerini ortaya çıkar-
ması için cesaretlendirin. Tutkularını, isteklerini destekleyin. İyi olmadığı bir 
alan nedeniyle onu azarlamayın.

EBEVEYİNLİK YETKİLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN
Anne baba olarak, olabileceğiniz en iyi olmaya çalışırken, becerilerinizi gözden 
geçirin. Hangi durumlara nasıl tepkiler veriyorsunuz? Bu tepkilerinizin sonu ço-
cuğunuzun davranışları üstünde nasıl bir etkisi oluyor. Çocuğunuza dair beklen-
tileriniz gerçekçi mi? Tüm bu soruları cevaplayarak tutum ve davranışlarımızı 
yeniden şekillendirebilirsiniz

0-7 YAŞ ÖNCELİĞİNİZ ÇOÇUĞUNUZUN OLSUN
İş ve ev hayatını yönetmek özellikle günümüzde çok zor ancak özellikle ço-
cukluk çağının ilk yıllarında, çocuğunuzu önceliğiniz yapmak karakter ve kişilik 
gelişimine büyük fayda sağlar.

ODAĞINIZ ÇOCUĞUNUZ OLSUN
Çocuklarımızın hayatında medya da yer alacaktır. Zamanımızın bu kaçınılmaz 
gerçeği ışığında, çocuğumuzun medya kullanımına, ilgi ve aktivitelerine dikkat 
edin. Yeni öğrendiği şeyleri, takip ettiklerini her zaman bilmeye çalışın.

ÖRNEK OLUN - ROL MODEL OLUN
Çocukların dinleyerek değil izleyerek öğrendiğini asla unutmayın. Bu nedenle 
nasıl bir çocuk istiyorsanız sizde hayatınızda aynen o şekilde davranın. Onun 
yanındayken elinizden gelen en iyi ve doğru şekilde davranın. Karakter geli-
şiminde anne babanın hem çocuğu hem birbirlerine hem de çevrelerine olan 
davranışlarının öneminin farkına varın.

“...Çocuklarınızı dinle-

mek en önemli karakter 

gelişimi ipuçlarından 

biridir. Onun duygularını, 

düşüncelerini endişeleri-

ni dinleyin. Duygularının, 

düşüncelerinin ve kendi-

sinin sizin için önemli ol-

duğunu hissettirin. Anne 

babanın çocuklarına 

verdiği değer ve önemin 

karakter gelişimindeki 

büyük rolü aklınızdan 

çıkarmayın...”
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KURALLAR KOYUN
Çocuğunuzun sınırlandırma olma-
dan, her istediğini yaptığı bir dünya 
maalesef gerçekçi bir dünya değildir. 
Gerçek dünyada sınırlar ve kurallar 
vardır. Çocuğun karakter gelişiminde, 
kuralların konulması ve uygulanması 
önem taşıyor. Bunu yaparken çocu-
ğunuzla son derece açık bir iletişim 
dili benimseyin. Kuralları sebeplerini 
açıklayarak anlattım. Kuralları uygu-
larken istikrarlı ve tutarlı olun.

DİNLEYİN
Çocuklarınızı dinlemek en önemli 
karakter gelişimi ipuçlarından biri-
dir. Onun duygularını, düşüncelerini 
endişelerini dinleyin. Duygularının, 
düşüncelerinin ve kendisinin sizin 
için önemli olduğunu hissettirin. Anne 
babanın çocuklarına verdiği değer ve 
önemin karakter gelişimindeki büyük 
rolü aklınızdan çıkarmayın.

REHBER OLUN - YOL GÖSTERİN
Çocuğunuza yardım etmek ile yol 
göstermek bazen kafa karıştırıcı 
olabilir. Birden kendinizi onun işlerini 
onun yerine yaparken, onun kararla-
rını onun adına alırken bulabilirsiniz. 
Bunu engellemek için karar vermesi-
ne, hata yapmasına izin verin. Kendi 
başına karar vermek de yaptığı hata-
larla yüzleşmek de kendine güvenini 
arttıracaktır.

YARDIM EDİN
Çocuğunuzu büyürken bir çok farklı 
duygu ve düşünce ile baş etmek 
zorunda. Tıpkı sizin gibi. Bunun 
bilincinde olarak, ona inişlerinde ve 
çıkışlarında destek olun. Her zaman 
en büyük yardımcısı olduğunuzu, 
destek aradığında ilk size gelmesinin 
önemini sık sık hatırlatın.

Milletvekili İlhan Ahmet 
video konferansla 
sınırların açılmasını 
değerlendirdi

 
Videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: 

https://youtu.be/q76al9uBIN4 

Rodop milletvekili İlhan Ahmet, 1 Temmuz 2020 akşamı video konferans 
yöntemiyle rodopruzgari.com sitesinden İbrahim Baltalı’nın sorularını 
yanıtladı.

Yasak Türkiye’ye konulmamalıydı
AB’nin, 14 üçüncü ülkeye sınırlarını açması  konusundaki bir soruya 
milletvekili İlhan Ahmet, bunun bir tavsiye niteliğinde siyasi bir karar 
olduğunu belirtti ve “Özellikle, Türkiye’deki bilimsel verilere göre, yapılan 
mücadeleye göre, vaka sayısına göre, alınan önlemlere göre bu yasağın 
Türkiye’ye konmaması gerekirdi. Doğru bulmuyorum.” İfadelerine yer 
verdi.

Trakya bölgesi izole ediliyor
Rodop ilinde yer alan ve her yıl binlerce turistin geçiş yaptığı Nimfea –
Makas Sınır Kapısının (Bulgaristan) kapatılmasını da değerlendiren mil-
letvekili İlhan Ahmet, “Çok yanlış bir karar. Trakya bölgesi izole ediliyor. 
İktidar bu şekilde davranarak Trakya bölgesini izole ediyor. Esnafın daha 
da fakirleşmesine yol açıyor. Promahona’da büyük bir yığılma olacak. 
Bizim Nimfea’daki kapımızda da testler yapılabilirdi. Bu akıl almaz kararın 
kaldırılması için yazılı açıklama yaptım. Ayrıca Meclis Komisyonunda 
konuyu gündeme getirdim.” Görüşlerine yer verdi.

T.C. vatandaşı eşler izin almadan Yunanistan’a gelebiliyor
Son olarak İlhan Ahmet, “Diasporadaki Yunan soyundan olanlar, soydaş 
kartı olanlar ve oturma izni olanlar Yunanistan’a gelebiliyor” şeklindeki 
sorumuza, “Bu uygulamayı Yunan polisinin suiistimal edeceğinden endi-
şeliyim. Bu konuda bilgiler almaktayım.
Türk vatandaşlarının Yunanistan’a gelme konusunda istisnalar var. Birin-
cisi, Yunan vatandaşının eşi T.C. vatandaşı olsa bile herhangi bir yerden 
izin almadan sınırı geçebilir deniyor. Bazı soydaşlar Yunan konolosluğuna 
telefon etmişler ve kendilerine “eğer eşinizin ikamet izni yoksa Yunanis-
tan’a giremez” denmiş. Bu kanuna göre doğru değil.” Şeklinde yanıtladı.

Haber
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Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Camii için yeni çalışma

Caminin ahşap çatısının yeniden yapımı konusunda, 

Metsoviyo Milli Teknik Üniversitesinin 250.000 evro tuta-

rındaki 12 aylık programı uygulamaya konuluyor.

Yunanistan’ın ulusal gazetelerinden Kathimeri’nin haberi-

ne göre, 2017 yılında bir yangın sonucu ahşap çatısı ta-

mamen yanan 

Dimetoka’daki 

Bayezit- Çe-

lebi Sultan 

Mehmed Ca-

mii hakkında 

Milli Metsoviyo 

Teknik Üniver-

sitesi tarafın-

dan araştırma 

uygulamaya 

sokuluyor. 

Çatının 

kaydı, dokü-

mantasyonu 

ve analizini 

içeren çalış-

ma hakkında 

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni bakanlık kara-

rını imzaladı. Karara göre Bizans Eserleri Restorasyon 

Müdürlüğü yetkili kılınmaktadır. Müdürlük Milli Metsoviyo 

Teknik Üniversitesi ile eserin 12 ayda 250.000 bir bütçey-

le uygulanmasını öngörmektedir.  

Araştırma gurubu, mimarlar, inşaat mühendisleri v.d. bilim 

insanlarından oluşmaktadır. Çalışmanın bilimsel sorum-

luluğunu ise Milli Metsoviyo Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Eleftheria Tsakanika üstlen-

mektedir.

Bilim insanları 15. Yüzyıl eseri olan caminin ahşap 

çatısının ilk başlarda ne şekilde yapıldığını inceleyecek 

ve Merkezi Arkeoloji Konseyi’ne yenisinin nasıl olması 

gerektiği konu-

sunda öneride 

bulunacak.

Bilim insan-

ları sadece 

ahşap yapının 

yapımıyla 

ilgilenmeye-

cek. Caminin 

üç boyutlu 

mimari dokü-

mantosyonu 

hazırlanacak, 

yangında cami 

duvarlarının 

ne şekilde 

etkilendiği 

anlaşılmaya çalışılacak ve statiği incelenecek.

Yukarıda belirtilen çalışmalar, Doğu Makedonya - Trak-

ya Eyaletinin Evros Eski Eserler kurumu ile işbirliği ile 

gerçekleşecek. Eyalet, caminin restorasyonu konusunda 

3,4 milyon evroluk bir programı uygulamaya başlamış ve 

2023 yılında bitirileceğini belirtmişti.

Haber

Yunanistan’ın ulusal gazetelerinden Kathimerini’de yayınlanan 
camiin iç kısım fotoğrafı.
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DİMETOKA ÇELEBİ SULTAN MEHMET 
CAMİİ- BEYAZID CAMİİ

Osmanlı’nın Avrupa topraklarındaki ilk 

ve en eski camilerindendir. Çelebi Sultan 

Mehmet ya da Beyazıt Camii öyle bir cami 

ki gerek tarihi ve gerekse de mimari yapısı 

açısından eşi benzeri yoktur! Cami Ameri-

ka’nın keşfi nden 80 yıl önce ve İstanbul’un 

fethinden 33 önce 1420 yılında İvaz Pa-

şa’ya yaptırıldı ve ibadete açıldı.

Osmanlı’da “Mimar” kelimesi ilk defa bu 

caminin yapımını üstlenen İvaz Paşa için 

kullanıldı.

1957 tarihli Cumhuriyet gazetesi yayınla-

dığı bir haberde Dimetoka Kaymakamının 

caminin anahtarlarını zorla alarak Yunanis-

tan Ziraat Bankası’na buğday ambarı olarak 

kiraya verildiğini yazmıştır.

Yüksek Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi camiyi ziyaret 

etmiş, buğday ambarı olarak kullanıldığını belirtmiş ve 

mimari değerini şöyle yazmıştır: “Mimari tarihimizdeki 

mevkii müstesnadır. Çünkü bu cihetten, yüksek duvar-

larla mahdut murabbaî büyük bir sathı yalnız dört ayağa 

müstenid merkezi kubbeyle örtmek imkanlarını aramada 

ilk merhaleyi teşkil etmekte, diğer taraftan nisbetleri, 

pencere ve kapıların cephelere yerleştirme tarzı yeni bir 

uslûbun safahatını meydana koymaktadır. İnşâ tarihi olan 

823 H. (1420 M.) de atılan bu adımların izi üzerinde zihin 

yorularak, ma’şerî vicdanın derinliklerine sindirilerek bir 

müddet tefekkür ve mütalâa edilmiş, bir taraftan alışılan 

şekle uygun, tûlânî mihver üstünde çift kubbeli Bursa ve 

Edirne Muradiye’leri 828 H. (1425 M.) ve 838 H. (1434 

M.) de yapılmış ve ancak yirmi sene sonra bu cami’in 

tesiri Ü. Şerefeli’de geniş mikyasta görülmüş ve bu inşa 

tarzı kırk sene sonra Fatih Cami’inin yirmi altı metrelik 

büyük kubbesine müncer olmuştur.

24.10.2005. Dimetoka Kalesi’nden Çelebi Sultan Mehmet Camii

2017. Çelebi Sultan Mehmet Camii restorasyon sırasında 
yanarak Osmanlı kimliği yok oldu.



(İnsana insanı ve insanlığı öğreten)

KİTAP

Son yıllarda Batı Trakya, çok hızlı 
bir değişime ve gelişmeye sahne 
olmaktadır. Azınlığımızın bu gelişme-
lerden etkilenmemesi mümkün değil. 
Zaman içerisinde insanlarımızın 
değer yargılarının da değişeceğine 
ve bugün ürkütücü boyutlarda görü-
nen kitap alma, okuma, yazma... gibi 
sıkıntılarımızın ortadan kalkacağına 
inanmaktayım.
Müftü yardımcımızın dile getirdiği 
tespitleri müspet ve yapıcı manada 
tartışılması gereken bir konu oldu-
ğunu, bunun için de kendi içimizde 
otokritiğimizi yaparak bugünkü du-
rumumuzun daha iyisini ve mükem-
melini bulabilmek için yazarlarımızın 
harekete geçmelerinin artık zamanı 
geldiğini düşünüyorum. Bu vesile ile 
hocam gibi ben de BAKEŞ’i ve yöne-
tim kurulunu tebrik ediyorum.
Kitap, yazılmış veya basılmış ve bir 
kabın içine dikilmiş kâğıtların topla-
mı demektir. Kitaplar kucağımızda 
taşıdığımız bir bahçedir. Eğitimin, 
bilimin, sanatın temeli kitaba daya-
nır. Nice kitaplar vardır ki çok eski 
zamanlarda yazılmış olup bugün 
hala günümüzde ilk günkü gibi de-
ğerini korumaktadır. Her insan onu 
alıp okur ve ondan kendine bir pay 
çıkarır.
Kitap kavramını düşündüğüm ve 
hatırladığım her an aklıma çok eski 
bir Çin atasözü gelmektedir. Eski 
Çinliler “Kitapsız büyüyen çocuk, 
susuz yetişen ağaca benzer” de-
mişler ve çocukla kitap arasındaki 
bağlantıyı en özlü, en açık biçimiyle 
dile getirmişlerdir.
Kitap okumayı sadece ders içinde 
değil, ders dışında da okumalıyız. 

Bir düşünelim, hiçbir kimse kitap 
okumasaydı, bu hayat ne kadar 
sıkıcı olurdu değil mi? İnsanlar kitap 
okuyarak boş vakitlerini değerlendiri-
yorlar. Kitap okumak insanın ufkunu 
açar, hem dinlendirir, hem de bizi 
bilgilendirir. Onun için hepimiz kitap 
okumalıyız
Her insan kitap yazamaz ama her 
insan kitap okuyabilir. Hiç kitap oku-
mayan insanların evinde bile çeşitli 
konularda onlarca kitap vardır. Her 
şehirde kütüphanelerin
olması yetmez, gönül ister ki her 
azınlık köyünde ihtiyaca göre kü-
tüphanelerin olması giderek zaruret 
haline gelmiştir. Zira gençlerimiz 
kitap okumayan, yazmayan ve ünlü 
olmak için bambaşka yerlere doğru 
gittikleri sezinlenmektedir. İnancım 
odur ki, bunun önüne geçmek için 
bazı etkinlikler yapılmalıdır diye 
düşünüyorum..
Kitabın; insanların yetişmesinde, 
gelişmesinde ve bilgi dağarcığının 
zenginleştirilmesinde bir hazine 
olduğu, insanlara okuma alışkanlı-
ğı kazandırmak ve kitap sevgisini 
arttırmak için tüm ülkelerde “ Dünya 
Çocuk Kitapları Haftası” düzenlendiği 
hepimizin malûmudur. Tarihi kayıtla-
ra göre bu haftanın kutlanmasını ilk 
kez, 1917 yılında Amerikan izcileri-
nin Kitaplık Yöneticileri önermiş ve 
Çocuk Kitaplık Haftası, 1919 yılından 
itibaren kutlanmaya başlanmıştır.
Bu cümleden olarak, bugüne kadar 
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim 
Şirketi (BAKEŞ) onlarca kitap bastır-
mış, belki bir o kadar da yazarlarının 
bizzat bastırdığı kitaplar mevcuttur. 
Gönül ister ki bastırılan tüm kitap-

Arada bir. . .

Asım
ÇAVUŞOĞLU

•  Dünyayı karanlıktan 

kurtaran kitaptır.

•  Kitaplar hiç aldatma-

yan arkadaşlardır.

•  Kitaplar insanın yolunu 

aydınlatır.

•  Kitap insana konuş-

mayı, yazmayı, hayatı 

öğretir.

•  Kitap okumak, azmin, 

sabrın ve öğrenme iste-

ğinin göstergesidir.

•  Kitap, İnsana istediği 

zaman bilgi veren iste-

mediği zaman odaları 

süsleyen bir araçtır.
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lar Gümülcine veya İskeçe’de düzenlenecek bir “KİTAP 
FUARF’nda kitapseverlerle buluşturulsun.
Hatta yeni kitapların yazılmasını teşvik babından Kiraz 
Festivali, Alantepe ve Seçek Yağlı Güreşleri gibi uzun so-
luklu etkinliklerde geniş bir stant açarak söz konusu kitap-
ların tanıtımı, imza günü ve satışı yapılmalıdır. Ayrıca bu 
gibi durumlarda okurların yazarlarla buluşturulmasına da 
özen gösterilmelidir. Zira azınlığımızda okuma oranının 
çok düşük olması , bu konuda kat edilmesi gereken, çok 
uzun bir yolun bulunduğunu bu eksikliğin giderilmesi için 
de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi daha bir önem arz 
etmektedir. İnancım odur ki, bu tür kitap fuarlarıyla okuma 
alışkanlıkları hız kazanarak kitap sevgisinin yerleşmesi-
ne ve halka yayılmasına vesile olacağıdır. Kitap fuarının 
ve stantın yayın dünyasına ve okurlara katkısı dikkate 
alınarak bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesine 
çalışılmalıdır diye düşünüyorum.
Unutulmaması gereken bir nokta kitap okuma, insanlar 
için büyük bir ihtiyaçtır. Kitap kültür zenginliğidir. Kitap 
okuyan insanla okumayan bir olmaz. Yalnız insanın bir 
kitabı okuması için o kitabı sevmesi gerekir. Kitapsız 
yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. Kitaplar bize bil-
mediklerimizi öğretir, görmediğimiz yerleri tanıtır. Doğruyu 
bulmamıza yardım eder, dünyamızı güzelleştirir. Dünyada 
hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Kitaplar 
bilime giden yoldur. Okuduğumuz kitaplar bilgilerimizi 
arttırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden 
haberdar eder.
Kitap artık okusak da okumasak da bizim hayatımızda 
yer etmiş bizlere bir şey anlatmak için kendini adamış bir 
şeydir. Pek çok şehirde kütüphaneler vardır. Daha fazlası 
da olmalıdır. Gençlik artık kitap okumayan, yazmayan ve 
ünlü olmak için bambaşka yerlere gider hale gelmiştir.
Bu nedenle azınlık olarak bizlerin de, Çocuklarımıza 
hayata ilk adımlarım atmaya başladıkları andan itibaren 
kitap sevgisini kazandırmaya çalışmamız gerekmektedir. 
Gerçekten de çocuğa kitabı tanıtıp sevdirecek ilk çevre, 
aile çevresi, anne ve baba, dede ve ninelerdir. Bu konu-
da dikkat edilecek bir husus sözkonusu çevrenin daima 
güler yüzle davranmasıdır. Çünkü, İnsanî ilişkilerin ve 
toplumsal bağların güçlenmesinde güler yüzlü olmak 
son derece önemlidir. Diğer taraftan bahse konu çevre 
çocuğa kitabın eğiticiliğinden çok, eğlendirici, ve oyalayıcı 
tarafını tanıtacaktır. Böylece çocuk kitap sevgisini, ondan 
zevk alma alışkanlığını çok küçük yaşlarda kazanmış 
olacaktır.

Bir başka deyişle çocuğumuzun kitap okuma alışkanlığını 
kazanabilmesi için, her akşam yatmadan önce ona kısa 
hikayeler , masallar ve ilgisini çekecek bölümler okuya-
rak, kitaba karşı ilgi duymasını sağlamış oluruz. Hele 
odasında çocuğumuza ait küçük bir kitaplık oluşturursak 
hem kişiliğinin gelişmesine hem de kitaba karşı sevgisinin 
artmasına yardımcı olur. Kitaplar çocuğumuzun, hoşlana-
cağı ve gelişimine uygun seçilmeli, çocuğun psikolojik ve 
fi ziksel gelişimine uygun olmalıdır. Atalarımızın “Ağaç yaş 
iken eğilir” sözü bu uygulamada tam yerine oturmaktadır.
Kabul etmemiz gereken bir husus, Batı Trakya’da büyük-
leri oldukça az okuyan bir azınlığın çocuklarından pek azı 
kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını aşılayacak çevre 
ve ortamı bulabilmektedirler.
Eğer kitap okuma alışkanlığını ailemize, çevremize kısa-
cası her yere yaymak istiyorsak bu konuda örnek davra-
nışlar sergilememiz gerekmektedir. Evde çocuklarımızla, 
tatilde her gittiğimiz yerde kitabımızı yanımızda götürmüş 
olsak; kitaba karşı duyguların bugünkünden daha iyi 
konuma geleceği kesindir.
Keza kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza aşılamak 
için evvel emirde kitap okuma ortamlarını hazırlamak, var 
olanlarını gerektiği şekilde dizayn etme zaruretinin altını 
çizmek isterim. Diğer taraftan düzenlenecek ödüllü kitap 
okuma kampanyasıyla öğrencilerimize okumanın önemini 
anlatmanın yanı sıra, kitap okuma sayesinde öğrencilerin 
öz güvenlerinin arttırılması da sağlanacaktır. Böylece 
okuma kültürünü kazanmış her azınlık öğrencisi için öğ-
renme keyifl i bir etkinlik haline gelecektir.
Hiç şüphesiz çocuklar toplumların yarınları için bir temel 
unsur, insan neslinin geleceğinin teminatı, güvencesidir. 
Aile ve toplum olarak büyük ümitler bağlanmaktadır. Bu 
büyük ümitlerin eğitilip yetiştirilmesinde başlıca unsur, hiç 
şüphesiz kitaptır. Bu bakımdan
4
okul öncesinde kitaba alıştırılan çocuk, çoğunlukla okuma 
alışkanlığını kazanmakta, sonra düzenli ve başarılı bir 
eğitim hayatı geçirmektedir.
Unutulmamalıdır ki çocuk, küçük yaştan itibaren iyi ter-
biye edilirse hem ailesine, hem de topl umuna yararlı ve 
hayırlı olur. İyi yetiştirilmediği ve gereği gibi kitap sev-
gisi aşılanmadığı takdirde ne kendisine, ne de kimseye 
yararı dokunmadığı gibi, zamanla zararlı bir unsur haline 
gelebilir.
Bir başka ifade ile okul öncesinde kitabı sevememiş, 
belki de kitap bulamadığı için bu çocukluk arkadaşını 
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tanıyamamış olan bir 
çocuğun kitaplardan 
yararlanması güç ve geç 
olacaktır. Diğer taraf-
tan evinde büyüklerinin 
kitaplığı bulunmayan ve 
özellikle kitaplara karşı 
hoşnutsuzluğunu sık sık 
açığa vuran bazı aile 
bireylerinin davranışları, 
çocuklann psikolojisinde 
olumsuz etki yapacağı 
bilimsel olarak kanıtlan-
mıştır.
Sözün özü, azınlık ola-
rak çocuklarımıza töre 
ve geleneklerimizi, ah-
lâkî ve manevi değerlere 
saygıyı aşılayan, kültü-
rümüzü kazandıracak 
kitapları dikkat ve itina 
ile seçmeliyiz. Bilmeliyiz 
ki, kitap okumak insanın 
ufkunu açar, hem dinlen-
dirir, hem de bilgilendirir.
Konuyu kitapla ilgili 
atasözleriyle noktalamak 
istiyorum.
• Dünyayı karan-
lıktan kurtaran kitaptır.
• Kitaplar hiç al-
datmayan arkadaşlardır.
• Kitaplar insanın 
yolunu aydınlatır.
• Kitap insana 
konuşmayı, yazmayı, 
hayatı.. .öğretir.
• Kitap okumak, 
azmin, sabrın ve öğren-
me isteğinin göstergesi-
dir.
• Kitap, İnsana is-
tediği zaman bilgi veren 
istemediği zaman odaları 
süsleyen bir araçtır.

MERİÇ (EVROS) İLİ AZINLIK MÜSLÜMAN KADINLAR 
EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ KURULDU

Meriç – Evros İli 

Azınlık Müslü-

man Kadınlar  

Eğitim ve Kültür 

Derneği kuruldu. 

Derneğin mer-

kezi ise Büyük 

Derbent- Mega 

Derio olarak 

belirlendi.

Meriç – Evros İli 

Azınlık Müs-

lüman Kadın-

lar  Eğitim ve 

Kültür Derne-

ği,10.05.2019 

tarihinde mahke-

me kararıyla kuruldu. Dernek, 27.02.2020 

tarihinde tescil edilerek faaliyetlerine 

başladı.

Dernek üyeleri arasında yapılan seçimler-

de Başkanlığa Ayşe Derviş getirildi.

Derneğin Yönetim Kurulu şu şekilde 

oluştu:

Başkan: Ayşe Derviş

Başkan Yardımcısı: Sibel Çilingir

Sekreter: Merve Çilingir

Kasadar: Ayşe Osman Hoca

Asil üye: Cemile Sarı Mahmut

Yeni kurulan dernek amaçlarını ise şöyle 

açıkladı:

“Derneğimizin amacı ilimizde bulunan 

kadınlarımızla beraber kültür, dayanışma, 

birlik ve beraberliği sağlamak ve sosyal 

aktivitelerde bulunmaktır. Hedefi miz Me-

riç(Evros) ilinde yaşayan kadınlar olarak 

hep birlikte hareket etmektir. İlimizde 

kadınlara yönelik başka bir derneğin bu-

lunmaması bizi bu derneği kurmaya teşvik 

etmiştir. İlerleyen zamanlarda özellikle 

genç arkadaşlarımıza yönelik faaliyetlerde 

bulunmayı hedefl emekteyiz. Gençlerimizi 

daha özgüvenli ve kendinden emin sosyal 

bir birey olarak yetiştirmek en büyük 

hedefi mizdir. İnanıyoruz ki; kadınlar her işi 

başarabilir ve kadınların elinin değdiği her 

şey güzelleşir.”

Dernek Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde.

Haber
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Osmanlı İmareti Nasıl Kilise Müzesi oldu!

Yunanistan’ın Gümülci-

ne- Komotini kentinde yer 

alan Osmanlı’nın Avrupa 

topraklarındaki en eski ve 

nadir eserlerinden olan 

Gazi Evrenos Bey İma-

reti – Zaviyesi’nin Kilise 

Müzesi’ne dönüştürülme 

ve düzenleme çalışmaları 

günümüzde de bazı ekle-

melerle devam etmektedir.

Erken Osmanlı döneminin 

tipik yapılarından olan 

Zaviye-İmaret’in T Planlı 

camiler ketegorisine giren 

nadir eserlerden olduğunu 

bilim insanları belirtmekte-

dir. Camisi, hamamı ve hatta içinde mektebi olan İmaret 

ne yazık ki orijinal haliyle korunamamış ve hep amacı 

dışında kullanılmıştır. Bir ara Gümülcine’nin elektrik dağı-

tım istasyonu olarak görev yapmıştır. Devamında da AB 

programlarıyla fi nanse edilerek Kilise Müzesi’ne dönüştü-

rülmüştür.

Tarihi kaynaklarda İmaret

Tarihi kaynaklarda ise özetle şu bilgiler yer almaktadır:

 1360 yılında Gümülcine’yi fetheden Gazi Evrenos 

Bey burasını ilk başlarda konut olarak kullandı. Kendisi 

Serez tarafl arına gidince de burasının imaret olarak kulla-

nılmasını vakfetti. Vakfi ye ise Çelebi devrinde düzenlendi.

 1456 tarihli bir tahrir defteri’nde, Evrenos Bey’in kurduğu 

vakfın mülkleri listelenmektedir: Yılda 8.005 akçe gelir 

getiren bir hamam, 40 

dükkandan gelen üç aylık 

1.500 akçe kira geliri, bir 

kervansaray ve hamam, 

bahçelerden ve meyve 

bahçelerinden gelir ile 

Helvacı köyünün vergi ge-

liri olduğu belirtilmektedir.

tarafından Gümülcine’de 

kurulmuş olan vakıfa ait 

bütün mülkler listelenmek-

tedir.

 Yine 16. Yüzyıl Osmanlı 

tarihçisi Mehmed Neşri, 

Gümülcine’nin H. 763, M. 

31 Ekim 1361 – 20 Ekim 

1362 tarihlerinde alındı-

ğını, Evronos’un burasını 

1382 yılına kadar ikametgah olarak kullandığını ve fetih-

leri için çıkış noktası olduğunu belirtmektedir.

16. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Gelibolulu Mustafa Ali de 

Gazi Evrenos’un ikametgahını Siroz’a naklettikten sonra, 

evlerini orada kurduğu “imaret” için vakıf mğlküne dönüş-

türdüğünü kydetmektedir.

Kendisi de Selanik’li olan 17. Yüzyıl Osmanlı tarihçisi 

Müneccimbaşı, Batı Rumeli’nin Evrenos Bey tarafından 

fethedildiğini, kendisi burada bir süre yaşadıktan sonra 

Siroz’a göç ettiğini ve konutlarını imaret ve hana çevirdi-

ğini yazmaktadır.

Ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi, 1668 yılında Gü-

mülcine’ye geldiğinde Gazi Evrenos Bey İmareti’ni anlatır. 

Misafi rlere sofra hazırlandığını ve hayvanların beslen-

diğini kaydeder. Yine İmaret’in gayet mamur olduğunu 

Helvacı, Anbarköy ve Küçükköy köylerinin buraya vakfe-

dildiğini belirtir.

10.01.2009. Gazi Evrenos Bey İmareti

Araştırma
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I.Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde ise Bulgarlar 

tarafından kitabenin biri kazınmış ve yerine Bulgarca’sı 

yerleştirilmiştir. Orijinal, fakat kazınmış olan kitabe Gü-

mülcine Arkeoloji müzesindedir.

 Tahribat AB fonlarıyla devam etti!

Bir ara  elektrik santrali olarak da kullanılan İmaret’in 

tahribatı yıllar içerisinde devam etti. İmaret 1994 -1999 

yıllarında Doğu Makedonya – Trakya Bölgesi tarafından 

Maronya- Komotini Metropolitliği’ne devredildi. İmaret’e 

asılan tabelada bunun bir Bizans anıtı olduğu ve Kilise 

Müzesi’ne dönüştürüleceği belirtildi. Dönüşüm için de AB 

fonlarından 120.000.000 Drahmi kaynak ayrıldı.

Son olarak yine Doğu Makedonya – Trakya Eyaletinin  

uyguladığı 2004-2020 ESPA programıyla çalışmalar de-

vam etmekte ve ikona koleksiyonlarının bakımı yapılmak-

tadır. İmaret’in doğu tarafındaki girişine ise mum yakma 

yerleri yapıldığı da sosyal medyada yer almaktadır. AB 

ve Yunanistan kaynaklarıyla çalışmalar için 616.000 evro 

gibi bir bütçe ayrılmıştır.

Osmanlı’nın Gümülcine’deki simgesi olan İmaret’in eski 

özelliği ne yazık ki kalmamıştır. Yıllar içerisinde yapılan 

sistematik restorasyonlarla Osmanlı özelliğini yitirmiştir.

İmarette sergilenen ikonalar.

I. Dünya Savaşı sırasında Bulgarlar tarafından İmaret’e 
konulan Bulgarca kitabe

İmaret’in Kilise Müzesi’ne dönüştürüleceğine  dair  tabela.






